
"ייצור ידע"



מה משפיע  
על יחסי 
משטרה 
אזרחים

סוגיית 
בעל  
הבית

תרבות 
השוטרים

היבטים  
מבניים

אי הוודאות

תפיסת 
תפקיד שגויה

קרימינליזציה
של בעיות 
חברתיות







אם תבקשו  

העשרה בתום  

, ההרצאה

אתם מוזמנים  

בשני  להרחיב

הספרים 

...הללו



קיימת חפיפה  

רבה בין שני סוגי  

,  המאפיינים הללו

שיטת הניהול  כי 

הפנימית בארגון  

נגזרת מן 

התרבות  

!הארגונית

אבל כיוון שמדובר בפרקים גדולים שממילא נצטרך  

...נשמור על החלוקה הזו כמות שהיא, לחלק





אותן  : המשמעות

תכונות המאפשרות  

לארגון לתפקד  

באפקטיביות במצבים  

,  מסוימים

הן מקור בלתי נדלה  

לצרות בתחומים  

(...חולשות)אחרים 



הוא מממש נורמות 

, שוויון בתוכואישל 

על מנת להשיג  

מטרות בדרך של 

ללא ויכוחים  , ציות

ובזבוז זמן



חוזקותה

חולשותוה

בארגונים  

הצבאיים הם  

שני צדדים של 

... אותה מטבע



  כאשר אנו נותנים אמון מתאפשרת

;בגידה

 לאי  כשמלווים כסף נפתח פתח

;השבתו

  המאבק על קניית החופש האנושי

עיוור לחלק הותיר את האדם הנאור 

....מחולשותיו

ועוד.









ולבצע אותם  

בסביבה  

מוכרת 

וסטטית 

שאין  , יחסית

בה שינויים 

תכופים כל  

העת





הסתיים בשנה אחת  ' מיליארד ד8.6-פרויקט של שלוש שנים ו

!הצבא המצריכיוון שנוהל על ידי , בלבד



זוהי חוכמת חיים של ארגון רדוף מבחינה  

הוא  , שנוכח שככל שהוא משתף פעולה, תקשורתית

יותר מהתוצאותנהנהמביקורת ופחותסובל 

מארגוני  שונהזה

משטרה רבים 

ומהווה אחת 

ממורשות השיטור  

הקהילתי שנקלטה 

...והצליחה
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...והחולשות



;(אוליגרכיה)" שלטון הנהלים"-ו" שלטון הביורוקרטיה"1.

!גרועיםמקבלי החלטות כ"בדרארגונים צבאיים הם 2.

!יכולים להיות יעיליםלאארגונים צבאיים 3.

לאו, (ילי'לא אג)גמיש מבחינה אסטרטגית לאארגון צבאי 4.

!בנוי להפתעות

;פ פנימי וחיצוני"מקשות על שתמלחמות על טריטוריות 5.

;ערוצי תקשורתהתפוקקותמידע ומעודףסובלים מ6.

.הארגוןנגדשפועלים במקרים רבים , מדדים סטטיסטיים7.
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הכלי הארגוני המרכזי 

–שמשפיע יותר מכל 

על מבנה  –ולרעלטוב 

על  , הארגון הצבאי

תהליכי העבודה שלו 

ועל תוצאות פעולתו



אוליגרכיה



כמוהם הם משתנים 

:  לאורך מחזור החיים

מזדקנים , צומחים, נולדים

בכל אחד משלבי  . ומתים

יכול , מחזור החיים

בדומה לגופים  , הארגון

, לסיים את דרכו, חיים

.להיקלע לקשיים ולמות



אוליגרכיה



אוליגרכיה



אוליגרכיה



אוליגרכיה



אוליגרכיה



אוליגרכיה



אוליגרכיה



שמאבד יכולת  , גוף גדול ומגושם מאוד: אובדן גמישות•

;להגיב לשינויים בסביבתו

;עצלות וחוסר יכולת•

;פער רלוונטיות הולך ומעמיק מהמציאות•

...סטגנציה והתפוררות•



" מחלה"זוהי ה

העיקרית של 

ארגונים  

וזה  , ביורוקרטיים

"  מחלות"המקור ל

!רבות נוספות



, רדיפת משרות נוחות, חנופה

חוסר יזמה  , טיפוח שגרה

שחצנות כלפי , ואדישות

נמוכים במדרג וכלפי אזרחים  

השהיית  : וחוסר גמישות 

קבלת החלטות והתנגדות  

לחידושים  
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הפעולה  

הראשונה שעשה 

נסע לחיפה  –

לאתר קצין 

את  –מנהלה טוב 

אהרון חוטר ישי



אוליגרכיה
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...הסימפטומים



קוט'נורתסירלכלכלן הבריטי -הסוציולוג

פרקינסון קבע מספר חוקים המגדירים את 

:טבען של הבירוקרטיה והסוציולוגיה הארגונית

העבודה מתרחבת עד לניצול כל הזמן שהוקדש 1.

.להשלמתה

פקידים תמיד מעוניינים להגדיל את מספר 2.

.הפקידים הכפופים להם

.פקידים מייצרים עבודה בעיקר אחד עבור השני3.



רבים משרדם פשוט 

הם ירדו לשטח . נסגר

התחילו  , וכשחזרו

,  לעבוד מהיכן שהפסיקו

בלי שזה שינה לארגון 

...בכלל





רק חלק קטן מקציני , בניגוד לקריקטורה

על זה  )המטה המרובים אינם עושים דבר 

!(.  הם ראויים להערכה

 רובם מייצרים הרבה עבודה ומטביעים את

;  השטח במסובכות שלא ניתן לצאת ממנה

  מחייבים אותו לעבוד עם הפנים למעלה

...ולא למטה לאזרח, למטה
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"...שאיבת שומן"



, כגנרל צעיר, נפוליאון

בעת שקיבל לידיו את 

צבא  "הפיקוד על 

בעל המורל  –" איטליה

שחלק מחייליו  , הירוד

ניפה–התמרדו 

כשמונת אלפים איש 

והחדיר  עורףמיחידות ה

חיוניות ורוח לחימה  

בגיסותיו





...חומר למחשבה



בעשור הראשון להקמתה היו  "

ראשי האגפים במעמד של סגני  

גבוהההמפקח הכללי ובדרגה 

למפקדי תחנות  . מראשי המחוזות

משטרה ולקציני חקירות הוענקו  

ואילו קציני  פחותותדרגות 

שירותי המשק , סדנאות

ואפסנאות וכדומה התהדרו  

...".בכירותבדרגות 



לצרכיו של השוטר "

, בעבודתו הייעודית בשטח

במשמרות יום ולילה ובכל 

לא הייתה כל  -מזג אויר 

"!רגישות

האם היום אין שתי  

?מטה ושטח, משטרות





חוסר שפיותמצבה של משטרת ישראל הוא 

אשר גורם להתערערות בסיס האמון  , ארגונית

אינפלציה של קצינים ואינפלציה של ... במערכת

השאיפה היא שרובד  , בארגון מודרני... דרגות

.  מכלל הארגון5%המנהלים יהיה בסדר גודל של 

מגיעה כמות הקצינים  , לעומת זאת, במשטרת ישראל

כמעט רבע מאוכלוסיית  , כלומר. 20.5%לכדי 

של  50-קצינים בשנות ה8%זאת לעומת ! השוטרים

"  פירמידה"נעלמה ה, כך. המאה הקודמת

...  הקלאסית והפכה בהדרגה למלבן



,  מידימנופחהמטה הארצי 

האיזונים... מלא בשומנים

למטה הארצי נוספו  . התערערו

.  עשרות גופים ומחלקות

כל  . מדורים הפכו לאגפים

על המערכת המנהלית נופחה 

חשבון המודיעין והסיורים  

...בשטח



מה ... 

, לעשות

הביורוקרטיה  

ניצחה

...אותי





ביטלו  , למשל, הם

מפקדה אחת בהיררכיה 

אבל במקום ; המשטרתית

הם הטילו , לבזר סמכויות

את המשימות  

הביורוקרטיות של 

המרחבים שבוטלו על 

עד , שקרס, המחוז

...שהמרחבים הוחזרו



;חוסר הרלוונטיות המשטרתי•

;התרבות הארגונית הבעייתית•

לא יכולים  , טובים ככל שיהיו, לים"מפכ•

;לשנות

או נראה  )כל מי שיצהיר על שינוי •

,  (ומעלהם"נצאמתי בדרגות רפרמטור

"!סיכול ממוקד"צפוי ל



אך החקירות  

...בתחנות טובעים

ומצב הסיירים  

!שערורייתי





"  שלטון ביורוקרטיה"הוא , למשל, ל"צה

...(  תשאלו את האלוף יצחק בריק)... קלאסי



12%-המפקדות תפחו ב 

והיקף הדרג הלוחם  

והמסייע נשאר בערך  

היו  1984-ב ... זהה

-ב , אלופים19ל "בצה

26נמנו כבר 1994

-מספר אלופי. אלופים

האלופים  -המשנה ותתי

.600-חצה את קו ה



קוצץ כמעט  , במקביל

בחצי מספר הסרנים  

כמות . והסגנים

התקנים גדלה בלי  

היחס בין אנשי . בקרה

המפקדה לגופי ביצוע  

באוגדה היה אחד  

פי ארבעה –לחמישה 

מאשר בצבא ארצות  

הברית
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המתפקדים  , עודפי קצונה בכירה

,  במטות ובשירותים, במפקדות

,  תעסוקה כרונית-בתנאים של תת

והליכים  ימציאו פונקציות סרק 

כדי  , מנהליים חדשות לבקרים

כל יסבכוהם . להעסיק את עצמם

,  פרויקט ומטלה קיימים, משימה

כיוון שכל ממלא תפקיד ינסה  

להצדיק את קיומו בדרך של הוספת  

".  משלו"תרומה וסיבוך פרטי 



עודפי התסבוכת הבירוקרטית  

הנוצרת בעקבות הניפוח  –

, האין סופי של משימות

הרודפות זו את זו במעגלים  

אינה–שאינם נסגרים לעולם 

קציני מטה : ניתנת להתרה

מוצאים עצמם טובעים  

כאילו לא היו מערכות , בניירת

מידע ונתונים ממוחשבות  

,  מתפתחות במקביל לניירת

.  בתהליך דומה



פיצולם  , מורכבות ההליכים והנהלים

מפחיתים  והשעמום שבעבודת הניירת 

את הסיכוי להתמודד עם סוגיות  

,  "כוללים"ועם נושאים " שלמות"

לכיוון  , את הדגש מהעיקרומסיטים

.  התעסקות בפרטים ובטפל

המפוצלות בין רמות , סמכויות ואחריות

–כופלות של רסיסי תפקידים מקבילים 

חסרים התנסות ואימון  שממלאיהם

מתאימים בהפעלת סמכויות ובנשיאה  

מרוקנות מכל תוכן את הכלל  –באחריות 

הבסיסי והיותר אלמנטרי של אחידות  

...  הפיקוד



ל הוא מהצבאות היחידים  "צה

השנים  15-בעולם שב

בסדר הכוחות  קטןהאחרונות 

גדל, אבל משום מה, שלו

...במפקדות שלו



והצלחתו  ; זה סוד מדינה

הגדולה בכך שאפשר 

ולא  ; לחשב במיליון דרכים

, משנה איזה מספר תשים

תמיד יהיה מי שיצביע על  

!כך שאתה טועה



כ המשטרה  "סד
-מתחלק ל

;מטה מובהק19%-

;תומך אכיפה5%-

ייעודי  78%-ו-
שעושה את עבודת  

המשטרה







בראש האתר שלו את היחס  –כארגון מתוקן –נהג לציין 

...הנתון הזה כבר מזמן לא שם. בין מטה לשטח



יחסיתמהירותארגונים כאלה נוטים להתנוון ב, אחרת
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בארגונים  

ציבוריים הוא  

פער מביא ל

,  רלוונטיות

ולנדידת תפקידים  

לארגונים אחרים



הארגון רלוונטי לסביבה

למרות שהמציאות  

הארגון  , השתנתה

ממשיך לפעול על פי  

המציאות הקודמת

המציאות החדשה

שינוי  : היסט

גדל והולך 

בתפיסת  

המציאות

פער רלוונטיות הולך 

וגדל

מציאות נתפסת על ידי הארגון

המציאות משתנה





 קיפאון נדרש כדי שלא

זכויות היתר  יערערו על 

;כל פעם מחדש

אנטי תרבות

;אינטלקטואלית בעליל

רק בשירות  חדשנות

.האוליגרכיה







גופים הנזקקים לשירותי הארגון מפתחים מעקפים או  

את המערכת כדי להשיג את " לפרוץ"לומדים 

המערכת מסתגלת לאלטרנטיבות והלחץ  ; מבוקשם

.יורדמעל הארגון 

:כך למשל למדנו בפרק

משטרות אינן חיות"

כי בעלי אמצעים , "לעד

רוכשים היום שירותי  

רק חסר להם שיחזירו אותם  ... משטרה פרטיים

...למשטרה



לבטל אותו 

ולהסתפק  

בביטוח של  

קופת  

החולים כי  

הם  

..מתייעלים

.
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אנחנו  , אבל

נתמקד בשימוש  

שעושה בהם  

אוליגרכיהה

בארגון  

...לצרכיה
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או נהלי  , נהלי בטיחות שומרי חיים: נהלי ציות

אלא נהוגים בעיקר . לעבור עליהםאיןש, רגולציה

ויש לשמור עליהם כמות , בתעשייה או בפיננסים

שהם

פה ממוקדת הבעיה: נהלי ציותאינםנהלים ש!



כך הפכו הנהלים לאחת  

הבעיות הקשות של 

עולים  "הם : המשטרה היום

ופועלים נגד  " על גדותיהם

!מטרות הארגון
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-ה)עליוןהתוויית רף 1.
"Best Practice”);

מינימאלי תחתוןרף 2.
שצריך להתעלות מעליו  

שביתה כעבודה על פי )
(הנוהל



בוחרים  העוצמה אצל העובדים ארגונים בהם 

;בשנייה

:דוגמאות

;גיל ההתנדבות למשמר האזרחי. 1

;תאונות רכבי משטרה. 2

;חילוץ. 3

;הרופא המשטרתי. 4

;רכב לעזרת המודיעין. 5

.בריחות עצורים. 6



היא מעודדת  

ציות עיוור  

מקדשתלנהלים ו

!אותם



שהנהלים  

עובדים 

נגד 

מטרות  

הארגון





 הפכה משטרת ישראל מטרה לניגוח  1995בחודש מרץ

רכבים  בעת שפרסמה סטטיסטיקה לפיה , עיתונאי

משטרתיים מעורבים בתאונות דרכים הרבה מעבר  

.לרכבים אחרים

לא ": "ידיעות אחרונות"כתב ב, לדוגמה( 1995)מיכאל ' ב

די באריתמטיקה . צריך להיות גאון גדול במדעי התחבורה

אם יורדו כל : בסיסית כדי להבין את המסקנה המתבקשת

מיד יצנח מספר תאונות , מכוניות המשטרה מהכבישים

".הדרכים במאות תאונות מידי שנה



היה קשר בין לא, למעשה

הנתון שהוצג לבין כמות 

התאונות המשטרתיות 

.  בפועל

 נוהל זה היה תוצר של

שהבליח במוחו  , משטרתי

:  של ביורוקרט פתאום

המחייב לרשום כל שריטה  

, ברכב משטרתי כתאונה

על מנת לשמור על תקינות  

כלי הרכב ולהגביר את 

.  מודעות השוטרים







  האם הנוהל מסייע להשיג

או יעדי המשטרה את 

?פועל נגדם

  האם הנוהל רלוונטי

?מציאותל

 האם הנוהל מאפשר

ברגע  בשטחגמישות

?הביצוע





ומי שלא שולט ביד 

, פרוצדורותברזל ב

גם לא יצליח להביא  

מהותאת ה

הארגונית שלו לידי 

! ביטוי



...דואר ישראל: למשל



רשות  : למשל
...שדות התעופה





טיפשות לפי  'התסמונת 

שבו  , מתארת מצב' הנוהל

עתיר  -פקיד בארגון ביורוקרטי 

גורם נזק לארגונו  -נהלים 

דווקא כיוון שפעל לפי  , ולציבור

הוא לא הפעיל שיקול  . הנהלים

אם מתוך  -ולא הבחין , דעת

ח  "הרגל ואם מסיבות של כסת

מתאים לאירוע  איננושהנוהל -

.הספציפי

מושג חשוב נוסף הוא  

'פ הנוהל"טיפשות ע'



פ "טיפשות ע
...נוהלה



מפעל  "הנהלים הם אחד היצרנים העיקריים של 

...המשטרתי" הזבל

...הוא מושג חשוב בתורת הארגון' מפעל זבל'



הוא  'מפעל הזבל של הארגון'•

כינוי למכלול פעולות הסרק  

שאינן  , המבוזבזות של ארגון

כשלים ונפל בפס : מייצרות ערך

,  באנרגיה, בזבוז בחומר; הייצור

ובמאמצים  , במקום, בזמן

.פקידותיים וניהוליים

ארגונים בריאים נאבקים  •

מפעל  'בתופעה הזו של

מפני שהוא  , עד חורמה'הזבל

ארגונים  . עולה הון כסף

ממשלתיים לא נאבקים כי מי  

וככל שיוציאו  , שמשלם זה אנחנו

...יוכלו לדרוש יותר, יותר



גדול במיוחד מאפיין ארגונים שמצבם  'הר זבל',על כן

שלטון  כאלה הסובלים ממה שמכונה, למשל. בעייתי

שורף  הארגון. הביורוקרטיה ושלטון הנהלים

.רבה על פעולות סרק ומכלה את משאביואנטרופיה





ואף אחד  

לא מבין  

שמדובר  

סימפטוםב

!



להתלונן  ; שבברירה בין לחפות על חבריהם

!הם פשוט בוחרים לעזוב, או לנהוג כמוהם; עליהם



;(אוליגרכיה)" שלטון הנהלים"-ו" שלטון הביורוקרטיה"1.

!גרועיםמקבלי החלטות כ"בדרארגונים צבאיים הם 2.

!יכולים להיות יעיליםלאארגונים צבאיים 3.

לאו, (ילי'לא אג)גמיש מבחינה אסטרטגית לאארגון צבאי 4.

!בנוי להפתעות

;פ פנימי וחיצוני"מקשות על שתמלחמות על טריטוריות 5.

;ערוצי תקשורתהתפוקקותמידע ומעודףסובלים מ6.

.הארגוןנגדשפועלים במקרים רבים , מדדים סטטיסטיים7.
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בהם את איןכי •

הפתיחות ומגוון 

הדעות הנדרש 

לקבלת החלטות  

טובות

י "וכי הם מונעים ע•

אחריםאינטרסים 
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בקבלת  טובהדמוקרטיה 

,  בביצועןגרועההחלטות ו

נחוצותהמחלוקותכי ה

הופכות  , לקבלת החלטה

בביצוע  מכשלהל
ס'אדיגיצחק 
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7

בקבלת  גרועהדיקטטורה 

.  בביצועןטובההחלטות ו

אין בה מחלוקות  

אך , המכשילות ביצוע

חסרונן מורגש בעת קבלת  

.ההחלטה
ס'אדיגיצחק 



הנוכחים בדיון צבאי  -האמירה שלפיה קצינים 

מנסים לכוון לדעתו של מי שמנהל אותו  -

שכל מי שהגיע  , הייתה מציאות יומיומית

.  לדיונים האלה מבחוץ נתקל בה

שמחוץ לאולם הדיונים הביעו  -קצינים 

התיישרו עם הדעה  -בנחרצות דעה אחת 

וחלק גדול  –משהתבררהנגדית במהירות 

–מהם פיתחו רגישות מופלאה לזיהוי מוקדם 

בין  , התוצאה הייתה. שהבוס חושב אחרת

ל כגוף  "ניוון מוחלט של המטכ, השאר

.ניהולי משמעותי





  בין שתי החלטות תתקבל

.נכונהלאהכ"בדר

יהיה  , אם תתקבל הנכונה

לאמהסיבות הכ"בדרזה 

...נכונות



כמה  , כדאי שנשמע"

מחלפים אפשר היה 

מיליון  138-לבנות ב

השקלים שהושקעו  

,  בפרויקט המצלמות

...ולחסוך תאונות



נכוו פעמים  , פוליטיקאים שקיבלו עצות מאנשי הארגונים הצבאיים

...רבות ברותחין

גולדה מאיר  

ומשה דיין  

במלחמת יום 

הכיפורים
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ענבי "שמעון פרס ב

"...זעם

אהוד אולמרט במלחמת לבנון  

...השנייה



הממסד הצבאי  

הגרמני בשנים  

1940עד 1936

עמד משתאה 

כיצד היטלר  

בניגודפועל 

לעצותיו  

...ומצליח

124



;(אוליגרכיה)" שלטון הנהלים"-ו" שלטון הביורוקרטיה"1.

!גרועיםמקבלי החלטות כ"בדרארגונים צבאיים הם 2.

!יכולים להיות יעיליםלאארגונים צבאיים 3.

לאו, (ילי'לא אג)גמיש מבחינה אסטרטגית לאארגון צבאי 4.

!בנוי להפתעות

;פ פנימי וחיצוני"מקשות על שתמלחמות על טריטוריות 5.

;ערוצי תקשורתהתפוקקותמידע ומעודףסובלים מ6.

.הארגוןנגדשפועלים במקרים רבים , מדדים סטטיסטיים7.



מפלס חוסר  

היעילות  

, בהיעדר שליטה

יכול להגיע  

יפגעולרמות ש

באפקטיביות  

.שלו
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ויתירות  ; משום שיעילות מפחיתה יתירות

!חשובה לאפקטיביות בעת משבר





מבזבזיהן , בפועל

הגדולים ביותר  זמןה

;בארגון

 סטטוסכלי להבלטת;

פוליטיקהוזירה ל

.ארגונית



;מוגדרתמטרהיש להן -

דעות מגווןקיימים בהן -

;ודיסציפלינות

רמת חופש גבוהה  קיימת -

.להביע דעה

על  עונותכמה לדעתכם מהישיבות במשטרה 

?הקריטריונים הללו





;(אוליגרכיה)" שלטון הנהלים"-ו" שלטון הביורוקרטיה"1.

!גרועיםמקבלי החלטות כ"בדרארגונים צבאיים הם 2.

!יכולים להיות יעיליםלאארגונים צבאיים 3.

לאו, (ילי'לא אג)גמיש מבחינה אסטרטגית לאארגון צבאי 4.

!בנוי להפתעות

;פ פנימי וחיצוני"מקשות על שתמלחמות על טריטוריות 5.

;ערוצי תקשורתהתפוקקותמידע ומעודףסובלים מ6.

.הארגוןנגדשפועלים במקרים רבים , מדדים סטטיסטיים7.



יליים'אגאינםארגונים צבאיים מטבעם , לכן

יליות'אג

אופטימלית
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בקרבתהשליטה והבקרה , הסמכות, האחריות1.

;הפעילות

;  נמוכותהיררכיות 2.

ארגונית קטנה מאוד  אריסטוקרטיהקיום 3.

;ממחלקות הליבה

;נהליםמיעוט4.

.השטחלעובדי ( 'החוכמה למטה')מעמד גבוה 5.



;  ארגונייםחסמיםהיעדר . 6

;   (כולם מחוברים מכולם)קשרי גומלין ריבוי . 7

;ולא על אגומקצועייםמאבקים על נושאים . 8

.לפני פרוצדורהמהות. 9

אלה הם מאפיינים של ארגון בסף  

!הכאוס



,לכן

ביורוקרטיות  

יודעות לא

להתמודד עם  

מורכבות 

ומציאות 

...דינאמית



כי הן מנסות לפתור בעיות  "... 
הקמת יחידות  –בדרך שהן יודעות 

וזה  , מטה נוספות ותוספת נהלים
הדבר האחרון שארגון זקוק לו 

מה שהוא צריך זה  . במצבים הללו

!"גמישות
ס'אדיגיצחק ' פרופ







2014הסופה בינואר 

2000מהומות אוקטובר 
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חסימת צמתים במרכז הארץ  

בהתנתקות

מלחמת ששת הימים



הפתעה שונה מהציפיות ונוצרת  " התהוות"ה•
הפתעה

עוד "צפי ל
"מאותו דבר

הלם ושיתוק  
מערכתיים

שיתוק מערכות כולל  , הלם–התוצאה •
המערכת נסחפת לכאוס. ואובדן כיוון

תחילת  
התאוששות

תחילת התאוששות ברמת  •
הקברניטים עדיין בהלם. השטח

התאוששות  
איטית כוללת

שהיא  , המערכת מצפה לאירוע מוכר•

יודעת להתמודד עמו בכלים הקיימים

דפוס פעולה  

אופייני  

:בהפתעות



;(אוליגרכיה)" שלטון הנהלים"-ו" שלטון הביורוקרטיה"1.

!גרועיםמקבלי החלטות כ"בדרארגונים צבאיים הם 2.

!יכולים להיות יעיליםלאארגונים צבאיים 3.

לאו, (ילי'לא אג)גמיש מבחינה אסטרטגית לאארגון צבאי 4.

!בנוי להפתעות

;פ פנימי וחיצוני"מקשות על שתמלחמות על טריטוריות 5.

;ערוצי תקשורתהתפוקקותמידע ומעודףסובלים מ6.

.הארגוןנגדשפועלים במקרים רבים , מדדים סטטיסטיים7.
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הקשרים החסרים  

הרבים ביותר הם בין 

3-ו2ס"ליחהחקירות 



;(אוליגרכיה)" שלטון הנהלים"-ו" שלטון הביורוקרטיה"1.

!גרועיםמקבלי החלטות כ"בדרארגונים צבאיים הם 2.

!יכולים להיות יעיליםלאארגונים צבאיים 3.

לאו, (ילי'לא אג)גמיש מבחינה אסטרטגית לאארגון צבאי 4.

!בנוי להפתעות

;פ פנימי וחיצוני"מקשות על שתמלחמות על טריטוריות 5.

;ערוצי תקשורתהתפוקקותמידע ומעודףסובלים מ6.

.הארגוןנגדשפועלים במקרים רבים , מדדים סטטיסטיים7.



העבודה של ראש 

,  לשעברת"אג

...יוסי בכרניצב 



15

6



בהורדת הנחיות  

חלקן  –רבות 

–ח"כסתלמטרות 

.ל"דרך הדוא

צורך  –המשמעות 

כמות להתמודד עם 

של בלתי נתפסת

!מיילים ביום



הגבלת השיח  

הפנימי

ואבדן האמון  

ל  "במערכת בתקופת המפכ

למעבר חלק הביאה , דודי כהן

גדול מהשיח הארגוני לאתר 

שוטרים  "אינטרנט חיצוני

"חשופים בניידת



;  רכילות•

קישורים לכתבות  •

;ולתחקירים

,  שאלות בנושא גיוס•

;  שכר ורווחה, משכורות

;חומרי לימוד לקורסים•

בקשות ממנהל האתר •

מידעיםלאמת או להכחיש 

;שונים



המשטרה היא  

הארגון הצבאי  

שאיבד ראשוןה

,  מונופולאת ה

, לפרק זמן מסוים

על התקשורת  

!!הפנים ארגונית



כיוון שנאסר 

על 

לב

מאנשיו

עשה זאת 

באתר

"

בניידת



כיוון שנאסר על 

לב  -ניצב בר

,  להיפרד מאנשיו

הוא עשה זאת 

חשופים  ", באתר

"!בניידת





;(אוליגרכיה)" שלטון הנהלים"-ו" שלטון הביורוקרטיה"1.

!גרועיםמקבלי החלטות כ"בדרארגונים צבאיים הם 2.

!יכולים להיות יעיליםלאארגונים צבאיים 3.

לאו, (ילי'לא אג)גמיש מבחינה אסטרטגית לאארגון צבאי 4.

!בנוי להפתעות

;פ פנימי וחיצוני"מקשות על שתמלחמות על טריטוריות 5.

;ערוצי תקשורתהתפוקקותמידע ומעודףסובלים מ6.

.הארגוןנגדשפועלים במקרים רבים , מדדים סטטיסטיים7.



,  שקרים: יש שלושה סוגי שקרים": דיזראליבנימין 
"סטטיסטיקהשקרים מתועבים ו









של עילות  קביןאם עשרה 

לשבר בין המשטרה  

שמונה  , לציבור ירדו עלינו

מהם קשורים לאופן שבו 

המשטרה אוכפת תנועה 

,  זאת כיוון. על אזרחיה

שבתחום זה נחשפת כמות  

האזרחים הנורמטיבית  

הגדולה ביותר לחוסר  

,  ההוגנות הבסיסי באכיפה

!הטבוע במשטרת ישראל





הארגון רלוונטי לסביבה

למרות שהמציאות  

הארגון  , השתנתה

ממשיך לפעול על פי  

המציאות הקודמת

המציאות החדשה

שינוי  : היסט

גדל והולך 

בתפיסת  

המציאות

פער רלוונטיות הולך 

וגדל

מציאות נתפסת על ידי הארגון

המציאות משתנה



משטרת ישראל  

היא מהמשטרות  

,  הטובות בעולם

ותפקודה הוא טוב  

...מתמיד

?  משטרת ישראל", (4/3/14)דורון ירון 

'  ע, ידיעות אחרונות, מהטובות בעולם

24)



"ייצור ידע"


