
"ייצור ידע"

'חלק א
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היא אחד התחומים  תרבות המשטרה 

ובעשור האחרון  , המושמצים ביותר באקדמיה

בעיקר בישראל ובחלק ממדינות  , גם בציבור

...ב"ארה







ואתם יכולים , איננו שונה, למשל, ל"מצבו של צה

'ייצור ידע': לקרוא על כך בהרחבה באתר שלי





המושמץ ביותרהתרבות המשטרתית היא התחום 

!במשטרת ישראל, ציבורית



!ולשווא–חלקם אף נקטו יוזמה לשנותה 



חייבים לשנות 

תרבות  את ה

!במשטרה



שינוי ערכי היעד של 

הינו  בתרבות השוטרים

מטרה עליונה של תכנית  

התכנית  –" תירוש"

.לרפורמה כוללת במשטרה



–הבעיה העיקרית 

התרבות  

!"הארגונית





לא ארשה  

תרבות של  

שקר  

במשטרה



"ייצור ידע"





זה מנזר השתקנים  . לא מדברים( כ"הספ)הם ": ניצב קובי כהן

מהאנשים שם לא יודעים  50%, אחד יותר טיפש מהשני, שמה

.  אין התנגדויות... הם לא אנשים חכמים במיוחד, לדבר עברית

...  וזהו, כולם מנענעים את הראש כמו החבובות

"... הקוקיהכמו קן 



המשטרה  "

, תככניארגון 

"! ארגון רכלן



לא ניתן היה לבחור  

ל מתוך שורות  "מפכ

מכיוון שיש  , המשטרה

בה בעיה רוחבית  

תרבות  קשה של 

! ארגונית קלוקלת





: גיא ניר בכנסתץ"תנשעליו אמר 

המשטרה עשתה לגל הירש סיכול "

"...  ממוקד





הוא איים שיטפל בי כמו  . ניצב יצחקי ביצע בי סיכול ממוקד: "גיא נירץ"תנ

..."בדומרני



המשטרה היא  ": גיא ניר בכנסתץ"תנ

היא מקום של  433ארגון פשע ולהב 

"...  עבריינים





קראדימשה יחזקאל סהר



עמוס בןשהגיש, במהלך משפט הדיבה-
שורת נגד, במשטרהסגנו, גוריון

העיד סהר מטעמו של עמוס  , המתנדבים
.  גוריון-בן

בית  עדות זו ספגה ביקורת קשה מצד
ובעקבותיה הוא חזר  , המשפט העליון

.  לארץ מתפקידו כשגריר באוסטריה

עדות שקרהוא הועמד לדין באשמת ,
.  ולמאסר על תנאיהורשע ונידון לקנס

נשיא  על ידינחון1968באוקטובר 
.זלמן שזרהמדינה





שיקרקראדיל "המפכ

בעניין תוצאות בדיקת 

הפוליגרף שנערכה  

מ יורם לוי"לנצ



לאלמה 

מלמדים את  

זה במכללה 

הלאומית  

? לשוטרים











"ייצור ידע"



תרבות ארגונית
(Corporate Culture  או

Organizational Culture)

מפתחמושגהיא

בהבנתם של  

ארגונייםתהליכים



הנובעת  , כהתנהגות מעצבת של חברי הארגון

הפועלות  , ממערכת הנחות היסוד המשותפות להם

מגדירות את הדרך שבה הארגון  ; באופן לא מודע

.תופס את עצמו ואת סביבתו



, סט של ערכים
, אמונות מנחות
הבנות ודרכי  

שחברי  , חשיבה
הארגון חולקים  

ומלמדים את 
החברים החדשים  

.'דרך הנכונה'כ



חלשה

רמה נמוכה של 
הסכמה

חזקה
רמה גבוהה של 
,  הסכמה על נורמות

ערכים ואמונות

!התרבות הארגונית חזקה מאוד בארגוני המשטרה



לאנורמות 
,  פורמליות
י "הנקבעות ע
התרבות 
הארגונית

נורמות  
פורמליות  
הנקבעות  

הארגוןי "ע

חובת הגעה לעבודה  , למשל

בשעה מסוימת
לא מלשינים על חבר, למשל
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בפנים בחוץ



 אינטגרציה פנימית מאחדת ומלכדתהתרבות יוצרת ,

שמעניקה משמעות ומדביקה את חברי הארגון למשהו  

היא משמשת כלי ניהולי ומגדירה את כללי  . משותף

:למשל. המשחק בארגון

את מי נקבל לשורותינו ואת מי נדחה?

איזה יחסי כוח יהיו בתוכנו?

אילו דפוסי תקשורת?

כיצד נשמור על יציבות בתוכנו?



הסתגלות לסביבה החיצונית מאפשרת הישרדות : בחוץ
. שמאפיינת את הארגון מול השאר, מייחדת ומבדלת

:למשל

כיצד נשרוד מול המתחרים?

מה הייחוד שלנו?

מהי המשימה ומהן המטרות  ?

באילו אמצעים נשתמש?

מה הקריטריונים להערכת הביצוע  ?

אילו קשרים נקיים עם גורמים בסביבה?

כיצד נתמודד עם שינוי בסביבה?
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ובלתי היא כמעט 

...ניתנת לשינוי

נסו לשנות את אופיו  )

70של אדם בן 

...(ומעלה

"...משימה בלתי אפשרית"



:  החלק הגלוי לעין

,  שפה, לבוש

מיתוסים, סמלים

רובד גלוי 

עמדות: בחלקו

:  רובד סמוי

התשתית . ערכים

הנורמטיבית







תרבות ארגונית זו היא כה  

"  מחברתת"שהיא , חזקה

במהירות יחסית מגויסים  

כך שיטמיעו את  , חדשים

אלה . ערכיה ותרבותה

שמסרבים לכך נפלטים  

במהירות מן המשטרה ואם  

הם בוחרים להישאר בה  

.הם נידונים לחרם ולנידוי







"ייצור ידע"



היא הכלי שבאמצעותו בעלי 

בארגון מנסים במודע עוצמהה

להשפיע על ההתנהגות ועל 

חוויות העבודה של אחרים  
( 16' ע, 2000, קונדה)

הרעיון הוא לחנך אנשים בלי  "

שיקבלו את . שהם ישימו לב

התורה בלי להבין מאיפה זה  

(  14' ע, 2000, קונדה)" בא להם

 .





החוקרים מצאו שמי  

שקבע את הנורמה של 

לאתפוקת העובדים 

אלא ; היו המנהלים

ואסור היה  התרבות

להוסיף או לגרוע ממנה  



ארגון הבלתי פורמלי  ל

ערכים  , יש חוקים משלו

נורמות עבודה  , משלו

!משלו ומנהיגים משלו

  והם קובעים יותר

!מהארגון הפורמלי



אם מדובר בקבוצה מליבת הארגון העיקרית, לכן  ,

,  המושכת אותו אל מטרותיו( אריסטוקרטיה)

;התרבות עובדת לטובת הארגון

  ואם מדובר בגורמי שירותים או בגורמי ליבה

נוצר פער ; (אוליגרכיה)הקבוצה העיקרית אינםש

יותר  , שפוגע בארגון, רלוונטיות הולך ומעמיק

.ויותר



כל 

הפרטים 

נשמעים  

לאותם  

,  כללים

כמו נחיל  

...ארבה



בעזיבת  
הכיתה

בסוגיית  
המסכות



בשביל  הכלהוא עושה 

!מי שמחזיק בבקבוק



כיוון שיש בו מעין שבירה של , לשינויתתנגדהיא 

החוזה הפסיכולוגי שהעובד עושה עם הארגון בעת 

. שהגיע לעבוד



ראש קטן וגוף גדול מאוד•

;עצלות וחוסר יכולת•

;אובדן גמישות•

סכנת התפוררות ואובדן רלוונטיות•
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 היא כלל התנהגות המצופה מחברי  נורמה ארגונית

.  שיש עמו סנקציות על סטייה ממנו, הקבוצה

אולם קצב השינוי שלהם  , הנורמות אינן סטטיות

.מאודאיטי

ברורה לכל ההבחנה בין מה שנכון , לאחר גיבושן

.לעשות לבין מה שלא

הן יוצרות הרגלי התנהגות שהיא מסוגלת  , בכך

.לחזות ולשלוט בהם



  התרבות
מפתחת שיטות 

פיקוח משלה על  
. אכיפת הנורמות

 פיקוח יכול
לעג  : להיות עקיף
והתבדחות  

למשל על חשבון 
.'סוטה'ה

ענישה : או ישיר
כמו בידוד 

.חברתי וחרם



  התרבות הארגונית

במהירות  " מחברתת"

,  יחסית מגויסים חדשים

כך שיטמיעו את ערכיה  

.  ותרבותה

 אלה שמסרבים לכך

נפלטים במהירות מן  

ואם הם בוחרים  , הארגון

להישאר בה הם נידונים  

.לחרם ולנידוי



1975 :ל רוזוליו  "המפכ

פתח את המשטרה  

,  ל"לאקדמאים ולקציני צה

על מנת להעלות את רמתה 

(.ש"גר, הגיוס הרב שכבתי)

הרמה האישית : התוצאה

!התרבות לא. עולה



התרבות  , במאמר מוסגר

טובה בהרבה  אינהל "בצה

...היום



יצירתיות בדרג השטח;

אינטלקטואליזם ארגוני.

מנגנון הסינון יוצר מצב  

מגיעים  לאשהם 

לשכבה הבכירה  

בארגון ובטח לא  

להנהגה







נחשב  גרשון הכהן 

ומעולם  " עוף מוזר"

לא קיבל קידום  

משמעותי מעבר 

...לפיקוד על גיס





"ייצור ידע"
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:  מסכום חלקיושונה כי סכום השלם

...לפעמים הוא גדול יותר





"ייצור ידע"





מתווים את החזון הארגוני;

את הנחות היסוד של הארגון;

  את המבנה הראשוני ואת תהליכי

;  העבודה

 והתמרוץמשפיעים על שיטות התגמול  ;

מגייסים את העובדים הראשונים;

מתאימים'מקדמים את המנהלים ה  ;'

  מתווים אסטרטגיות להתמודדות עם

;  הסביבה

ומתווים את ההיסטוריה הארגונית.



זוהי משטרת כיבוש 

,  בדיקטטורה

שהאינטרס העיקרי  

;  שלה הוא שליטה

והאזרחים נחשבים  

בעיניה כקליפת  

!השום





שקיפות  
ואחריותיות

שיקול דעת 
באכיפה

הוגנות  
באכיפה

המשטרה  

מסמלת

את 

...החוק

דין וחשבון  מתן 

לציבור
פרשנות ייחודית  

מתישלה 

איךלאכוף ו



המבנה הארגוני;

תהליכי העבודה;

הסביבה הארגונית והמשימתית;

הארגוניתהיסטוריהאירועים וטראומות ב;

והיעדר רפורמות כאלה ; ארגוניותרפורמות

;(סטגנציה)

וכדומה...



"ייצור ידע"



80-המודל פותח בשנות ה
עזר  , של המאה העשרים
תרבות  "להגדיר את המונח 

ונתן לראשונה  " ארגונית
כלים פרקטיים לאבחונה  

.ולמדידתה



:  החלק הגלוי לעין

,  שפה, לבוש

מיתוסים, סמלים

רובד גלוי 

בחלקו

רובד סמוי



גלוי

גלוי בחלקו

נסתר



:הרובד הגלוי
שוטרי תחנת  

שנתפסו , אשקלון
,  מבלים בצוותא

בבית בושת 
, שפירא)ברמת גן 

1996  .)





  השוטרים תופסים את

כלוחמים עצמם 

;בפשע

 כמו חיילים במלחמה

המגיעים לנמל חדש 

מקבלים חופשה  

והולכים יחד לבלות  

, בבית בושת

גם הם, כך...



הוא מחייב מחקר 

יסודי ועמוק על מנת 

...לעומקלהבין ארגון 
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 היא משיכה  לכידות קבוצתית

, הדדית בין חברי הקבוצה

הנובעת מהסכמה על מטרות  

ומתחושות של ; משותפות

בקרב  ( אינטימיות)קרבה 

.חברי הקבוצה

החברים  , בקבוצה מלוכדת

;  תופסים את עצמם כקבוצה

וחושבים  , רוצים להישאר בה

גאוות )שהיא טובה מהאחרות 

...(יחידה



התנהגות  
 Collective)קולקטיבית
behavior)התנהגות  או

(  Swarm behavior)נחילית
היא מצב שבו הפרטים  

במערכת  ( הסוכנים העצמאיים)
מוותרים על  מורכבת

, מטרותיהם הנפרדות
-ומתנהגים כגוף אחד

המציית  -כקולקטיב 
להשגת מטרת  , תיאוםלחוקי
.העל



10

1

למרות שתרבות בעייתית  

מאפיינת ארגונים  

כל  , בסטגנציה בכלל

ארגון וההיבטים  

...הייחודיים לו



"ייצור ידע"



התנהגות זו מאפיינת את השוטרים בעת ביצוע  

בחייהם החברתיים  , תפקידם וגם לאחר מכן

(. Skolnick ,1980)והפרטיים 



...המשטרה לפני הכל: טוטאליות1.

...ואנחנו נגד כל העולם; העולם כולו נגדנו2.

...'לוחמים'השוטרים כ... יאללה מלחמה3.

ערך עצום לחברות המתחשלת  ! חברות לפני הכל4.
...באתגרים קשים

זלזול מוחלט  : אנחנו מעל החוק וכל האמצעים כשרים5.
...בחוק ותפיסתו כמכשול

.ואיזם'ומאצשובניזם6.

בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות  : אנטי אינטלקטואליזם7.
..."(.לשטח יש חוקים משלו)"

...ילך בעוד יותר כוח, מה שלא הולך בכוח: אלימות8.

.שקר חיפוי9.
. קוד הנאמנות10.



...המשטרה לפני הכל: טוטאליות1.
...ואנחנו נגד כל העולם; העולם כולו נגדנו2.
...'לוחמים'השוטרים כ... יאללה מלחמה3.
ערך עצום לחברות המתחשלת  ! חברות לפני הכל4.

...באתגרים קשים
זלזול מוחלט  : אנחנו מעל החוק וכל האמצעים כשרים5.

...בחוק ותפיסתו כמכשול
.ואיזם'ומאצשובניזם6.
בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות  : אנטי אינטלקטואליזם7.

..."(.לשטח יש חוקים משלו)"
...ילך בעוד יותר כוח, מה שלא הולך בכוח: אלימות8.
.שקר חיפוי9.

. קוד הנאמנות10.



העבודה במשטרה היא 

חזות הכל בעיני שוטרים 

,  וכשצריך לבחור; רבים

בחרו  , כמוני, רבים

במשטרה על פני המשפחה  

...ושילמו מחירים כבדים





...המשטרה לפני הכל: טוטאליות1.

...ואנחנו נגד כל העולם; העולם כולו נגדנו2.
...'לוחמים'השוטרים כ... יאללה מלחמה3.
ערך עצום לחברות המתחשלת  ! חברות לפני הכל4.

...באתגרים קשים
זלזול מוחלט  : אנחנו מעל החוק וכל האמצעים כשרים5.

...בחוק ותפיסתו כמכשול
.ואיזם'ומאצשובניזם6.
בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות  : אנטי אינטלקטואליזם7.

..."(.לשטח יש חוקים משלו)"
...ילך בעוד יותר כוח, מה שלא הולך בכוח: אלימות8.
.שקר חיפוי9.

. קוד הנאמנות10.



 גבוהה  סודיותתחושות של

.מאד

 לגורמים  חשד איבה וציניות

ותחושה  , לארגוןמחוץש

החשד  ". כולם נגדנו"ש

והאיבה יכולים להיות  

מושלכים גם כלפי יחידות  

;הארגוןבתוךאחרות 

גם חוסר יכולת  , לכן

...שירותיתלהטמיע גישה 



 התנודות ברמת
לאזרח  השירות 

,  שנה20נמשכות כבר 
בעליות ומורדות  

;לסירוגין
  בכל פעם שמפקד

שמקפיד על תודעת  
חוזרות  , שירות עוזב

היחידות לברירת  
.המחדל





...המשטרה לפני הכל: טוטאליות1.

...ואנחנו נגד כל העולם; העולם כולו נגדנו2.

...'לוחמים'השוטרים כ... יאללה מלחמה3.
ערך עצום לחברות המתחשלת  ! חברות לפני הכל4.

...באתגרים קשים
זלזול מוחלט  : אנחנו מעל החוק וכל האמצעים כשרים5.

...בחוק ותפיסתו כמכשול
.ואיזם'ומאצשובניזם6.
בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות  : אנטי אינטלקטואליזם7.

..."(.לשטח יש חוקים משלו)"
...ילך בעוד יותר כוח, מה שלא הולך בכוח: אלימות8.
.שקר חיפוי9.

. קוד הנאמנות10.



תמונה של שוטר  •

.2017ינואר , בפייסבוק

האם האיש הזה מבין •

את תפקידו בחברה  

?דמוקרטית



והם מגנים על 

האזרחים כפויי 

אינםש, הטובה

...מעריכים

התפקיד שלי להגן  "

לא. על התחת שלכם

!"לנשק לכם אותו



,  וכיוון שאין ארוחות חינם

!הנה התוצאה



...המשטרה לפני הכל: טוטאליות1.

...ואנחנו נגד כל העולם; העולם כולו נגדנו2.

...'לוחמים'השוטרים כ... יאללה מלחמה3.

ערך עצום לחברות המתחשלת  ! חברות לפני הכל4.
...באתגרים קשים

זלזול מוחלט  : אנחנו מעל החוק וכל האמצעים כשרים5.
...בחוק ותפיסתו כמכשול

.ואיזם'ומאצשובניזם6.

בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות  : אנטי אינטלקטואליזם7.
..."(.לשטח יש חוקים משלו)"

...ילך בעוד יותר כוח, מה שלא הולך בכוח: אלימות8.

.שקר חיפוי9.
. קוד הנאמנות10.







...המשטרה לפני הכל: טוטאליות1.

...ואנחנו נגד כל העולם; העולם כולו נגדנו2.

...'לוחמים'השוטרים כ... יאללה מלחמה3.

ערך עצום לחברות המתחשלת  ! חברות לפני הכל4.
...באתגרים קשים

זלזול  : אנחנו מעל החוק וכל האמצעים כשרים5.
...מוחלט בחוק ותפיסתו כמכשול

.ואיזם'ומאצשובניזם6.

בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות  : אנטי אינטלקטואליזם7.
..."(.לשטח יש חוקים משלו)"

...ילך בעוד יותר כוח, מה שלא הולך בכוח: אלימות8.

.שקר חיפוי9.
. קוד הנאמנות10.



והכל כשר כדי להצליח...

  החוק נתפס לעיתים

כמכשול בדרך להשגת  

.אפקטיביות בעבודה

במלחמה  "פיתוח גישה ש

והצדקת  , "הכל מותר

השימוש באמצעי שקר 

ורמייה כדי לקדם מטרות  

;  "צודקות"הנתפסות כ









נותנת  

דוחות  

כוזבים  

ונשארה 

במשטרה

עד שאילצו  

אותה  

לפטרה





לאאזרחים : התוצאה

מאמינים למשטרה



וגם  

שוטרים  

!לא



"ייצור ידע"


