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 תקציר
 

בעיה בסיסית בכל ארגון. תחום זה מעסיק ארגונים רבים מתוך הבנה זרימת מידע היא 

ליישום מדיניות  נאותה, מקצועיות גיבוששזהו "המנוע הארגוני" למימוש החלטות, ל

 ולמימוש חזון ארגוני.

 

והקימה ועדה שבחנה והמליצה )"ועדת  8002גם משטרת ישראל נדרשה לבעיה בשנת 

ויתכן  ,ת בזרימת המידע בארגון עדיין שרירות וקיימותהבעיו (, אלא שמאז,8002פרנקו", 

 אף החמירו.ש

 

ן את איכות התקשורת הפנימית במשטרת ישראל, לעמוד על ובחמטרת העבודה היא ל

 נקודות התורפה שלה  ולחפש את הדרכים לשיפורה. 

 

אתר את "צווארי אזרימת המידע במשטרת ישראל,  הליכיאת תאנתח  העבודה במסגרת

, אציג את הפתרונות הארגוניים, שניתנו עד כה לבעיה ושלא הצליחו " בתהליךהבקבוק

לשנות באופן מהותי את התופעה ואמליץ על דרכי פעולה שיביאו לשיפור זרימת המידע 

 ו.את התנהלותו באופן שישפר את המענה המבצעיבארגון 

 

 שלש שאלות מונחות בבסיס העבודה:

 טתו במשטרת ישראל לידי ביטוי מעשי?כיצד באה בעיית זרימת המידע וקלי .1

 ?על האפקטיביות הארגוניתמהן השפעותיה  .8

 מהן דרכי ההתמודדות האפשריות עם הבעיה? .3

 

אינה בוחנת את זרימת המידע המודיעיני ואת מערכות המידע בתחום נתוני פשיעה, עבודה ה

שכן אלו אינן מוקדי פשיעה, עבריינים )"מצפן", "מלאכת מחשבת", מיפוי סטטיסטי ועוד(  

 מסומנות כחלק מבעיית זרימת המידע בארגון.

 

 השלמתי בעזרת –הניהולית והמשטרתית  –הקיימים בספרות את ההיבטים התיאורטיים 

 –סך הכל רואיינו תשעה קצינים בכירים . ראיונות עומק, חצי מובנים, עם בכירים במשטרה

 – 1ניצב משנה,  1תתי ניצבים,  – 3, ניצבים – 4בדרגות סנ"צ עד ניצב ) –בשירות ובגמלאות 

 .סנ"צ(
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אחת התופעות המדהימות בתחום התקשורת הפנימית המשטרתית היא, ש"סתימת" 

התעבורה של המידע בתוך המערכת הביאו לניתוב חלק מהשיח הארגוני לאתר אינטרנט 

ושבו משתמשים  ,הוקם על ידי שוטר שפוטר מהמערכתש, "חשופים בניידת"– חיצוני

 טרים. השו

 .ניתוח תוכן של אתר בעבודה ביצעתיעל כן, בנוסף לראיונות 

 

ממצאי העבודה דומים למצוי בספרות ולמה שמתרחש בארגונים ביורוקרטים בכלל, 

 .(8018יחזקאלי, ; 1220וב"ארגונים צבאיים" בפרט )סמואל, 

 גם במשטרת ישראל. כל המפקדיםזרימת מידע  ה משמעותית שלבעינמצא כי קיימת 

 מנהלי חברותהבכירים שרואיינו הלינו על כך כבעיה אסטרטגית, בדומה לתשובות של 

בדנ"א  מוטבעתסברו שהבעיה  רואייניםחלק מהמ (.8004)סגל,  בסקרים דומים אזרחיות

המרואיינים בעבודה מייחסים חלק נכבד מהבעיה למערכות הטכנולוגיות של הארגון. 

 וסות  במידע.  שאינן ידידותיות, אינן מהירות, ועמ

היעדרה המוחלט של תקשורת הממצא המרכזי, והבעייתי ביותר של העבודה, הינו 

 Top"אפקטיבית "מלמטה למעלה", ותרבות של תקשורת חד כיוונית "מלמעלה למטה" )

Down".)  כתוצאה מכך לא פועלים מנגנוני המשוב שעומדים לרשות הארגון ולא נוצר ידע

ידי שוטרי השטח. התוצאה היא "פער רלוונטיות" גדל והולך בין ארגוני מ"הידע החבוי" שב

 המשטרה לבין המציאות שבתוכה היא מתפקדת.

כמו בצנרת מים, "סתימה" של חלק מהצנרת עלולה להביא לפיצוץ בצינור. ניתן לאפיין את 

כ"פיצוץ בצנרת".  "חשופים בניידת משטרה"פרשת התנקזות השיח של השוטרים לאתר 

פכים שם את ליבם, כותבים על עבודתם ועל מפקדיהם ואף מבקשים ומקבלים שוטרים שו

תשובות בסוגיות של רווחה, שכר ואף חומרי  –במקום מהצינורות המשטרתיים  –באתר 

 לימוד לקורסים במשטרה.

סימפטום של ה"סתימה" בתקשורת "מלמטה למעלה" הוא אובדן  כמו שמצוין בספרות,

כים. חוסר האמון הזה בולט מאוד בניתוח השיח באתר האמון במערכת בדרגים הנמו

  שביצעתי בעבודה. "חשופים בניידת"

 

אם התקשורת "מלמטה למעלה" אינה קיימת באפיקים הרשמיים ומנותבת לתחליפים, הרי 

 –המקור העיקרי לדאגה של הבכירים שרואיינו בעבודה  –התקשורת "מלמעלה למטה" ש

כל הסימפטומים ששיערתי בתחילת העבודה נמצאו נמצאה "פקוקה" ולא אפקטיבית. 

שאינה  ,הפצה בלתי סלקטיבית ארוך מידי; מידע ה"פוקק" את הרשת; עודף מידעקיימים: 

  ישראל וכדומה. למדרגים השונים במשטרת מתמותא

 רלוונטיות של נהלים.בעוד נמצאה בעיה 
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 אבומ

 

 הם"ידע" ו"מידע" ו ,היא מקור החיים של כל ארגון –הפנימית והחיצונית  –התקשורת 

משאב אסטרטגי ומבצעי מהמעלה הראשונה. "מערכת תקשורת בארגון משולה למערכת 

הארגון העצבים בגוף החי". העברת "מידע" ו"ידע" בתוך הארגון חיונית להשגת מטרות 

, 1220ניהם )סמואל, יבקשר התקהלות אנשים ללא כל . ארגון ללא תקשורת משול לוויעדי

 (. 185-110עמ' 

 

 : "מידע"אחד המאפיינים של ארגון דינאמי היא זרימה פתוחה וחופשית של תקשורת

מלמעלה " – אמורים "לזרום", באופן חופשי, בכל ערוצי התקשורת הארגונייםו"ידע" 

וגם באלכסון, מהמטה  ("Bottom-Up"(, ובמקביל, מלמטה למעלה )"Top-Down") "למטה

 .לדרגי השטח

ולהיפך. "הסתיידות" צינורות התקשורת מלמדת על בעיה שיכולה להוביל לפער רלוונטיות 

  .גובר שלו ביחס לאתגרים שעליו הוא מופקד

 

להורדת פקודות, הוראות ביצוע והנחיות מקצועיות  יםמשמשתהליכים אלה במשטרה 

ביצוע הפעילות, לקבלת משוב מהשטח על טה לשטח(, )"מלמעלה למטה" ובאלכסון, מהמ

על שינויים המתרחשים ב"סביבה המשימתית" שבה פועל הארגון )"מלמטה למעלה" 

מטה(. התהליכים הללו אמורים לסייע למשטרה להישאר ה לאובאלכסון, מהשטח 

 (.8018)יחזקאלי,  רלוונטית ביחס ליכולותיה למלא את תפקידיה בחברה

 

, לעמוד על במשטרת ישראל איכות התקשורת הפנימיתן את ובחהיא ל מטרת העבודה

 . השיפורלחפש את הדרכים לו נקודות התורפה שלה 

 

היא  –בפרט במשטרת ישראל בארגונים בכלל ו –בעיית זרימת המידע, קליטתו ועיבודו 

מחמירה ככל שהארגון גדול, מפוצל, ומסועף במבנהו, בתפקודו בעיה מוכרת. היא 

ארגונים מפעילים , התקשורתזרימת המידע וסתו הגיאוגרפית. כדי להתגבר על קשיי ובפרי

רשתות תקשורת. גודש במערכות מידע ניהוליות, כלכליות וטכניות ונעזרים במחשבים ו

המידע פוגם בהדרגה בתפקודם של ארגונים ויוצר עומס יתר על רוב ערוצי התקשורת 

נסתמים לעיתים קרובות, מידע חשוב אינו מגיע  הארגוניים. כתוצאה מכך, ערוצי תקשורת

 .(185, ע' 1220)סמואל,  וחלקים ניכרים הולכים לאיבוד ליעדיו
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, כמו מערכות "לא ידידותיות" או להיבטים טכנולוגיים במקרים רביםמיוחסת בעיה זו 

עודף מערכות טכנולוגיות, האוצרות מידע רב שאינו מאפשר נגישות מהירה לכל שוטר 

ב"עידן המידע" יש נטייה להשליך את בעיית "התפוקקות"  .ן בהתאם לצרכיובארגו

 המערכות וסתימת ערוצי התקשורת בעודף המידע המצטבר באותן מערכות טכנולוגיות.

 

ן ובאיכות הקשר של הנהגת הארגון אולם, הבעיה עמוקה הרבה יותר ונעוצה בתרבות הארגו

 עם עובדי השטח.

 

נט הארגונית. -האינטרא גדול מהמידע בארגון מועבר במערכת במציאות הגלובאלית, חלק

פייסבוק אתרים שונים,  – אזרחיותגם למערכות אלטרנטיביות  רוב העובדים זמיניםאולם, 

דומיננטי , שהוא ציר תקשורת בין אנשים. אלה יכולים להוות, על נקלה, ודואר אלקטרוני

 .הארגוניותיותר  ממערכות המידע 

 

אתר את "צווארי אזרימת המידע במשטרת ישראל,  הליכיאת תאנתח  ההעבוד במסגרת

, אציג את הפתרונות הארגוניים, שניתנו עד כה לבעיה ושלא הצליחו הבקבוק" בתהליך

לשנות באופן מהותי את התופעה ואמליץ על דרכי פעולה שיביאו לשיפור זרימת המידע 

 .ואת התנהלותו באופן שישפר את המענה המבצעיבארגון 

 

 שלש שאלות מונחות בבסיס העבודה:

 כיצד באה בעיית זרימת המידע וקליטתו במשטרת ישראל לידי ביטוי מעשי? .1

 ?על האפקטיביות הארגוניתמהן השפעותיה  .8

 מהן דרכי ההתמודדות האפשריות עם הבעיה? .3

 

אינה בוחנת את זרימת המידע המודיעיני ואת מערכות המידע בתחום נתוני פשיעה, עבודה ה

קדי פשיעה, עבריינים )"מצפן", "מלאכת מחשבת", מיפוי סטטיסטי ועוד(  שכן אלו אינן מו

 מסומנות כחלק מבעיית זרימת המידע בארגון.

 

 השלמתי בעזרת –הניהולית והמשטרתית  –הקיימים בספרות את ההיבטים התיאורטיים 

 –קצינים בכירים סך הכל רואיינו תשעה . ראיונות עומק, חצי מובנים, עם בכירים במשטרה

 – 1ניצב משנה,  1תתי ניצבים,  – 3ניצבים,  – 4בדרגות סנ"צ עד ניצב ) –בשירות ובגמלאות 

 , כמפורט:סנ"צ(

 

 ניצב בנצי סאו. -מפקד מחוז מרכז 
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  ניצב ניסו שחם. –מפקד מחוז ירושלים 

  ניצב ניסים מור. –ראש אג"מ 

  ניצב יאיר בארי. –ר' אמ"ש 

  שמעון הרוש. תנ"צ –מפקד מרחב שפלה 

  תנ"צ יורם אוחיון. –מפקד מרחב ירקון 

  תנ"צ שי קופרמן. –ראש מנהל הטכנולוגיות 

 .נצ"ם גמלאי ד"ר פנחס יחזקאלי 

  סנ"צ הדס מדמוני שפירא. –ק' אגף משאבי אנוש מחוז מרכז 

 

אחת התופעות המדהימות בתחום התקשורת הפנימית המשטרתית, ש"סתימת" התעבורה 

– מערכת הביאו לניתוב חלק מהשיח הארגוני לאתר אינטרנט חיצונישל המידע בתוך ה

 ושבו משתמשים השוטרים.  ,הוקם על ידי שוטר שפוטר מהמערכתש, "חשופים בניידת"

 .ניתוח תוכן של אתר בעבודה ביצעתיעל כן, בנוסף לראיונות 

 

מערכת התקשורת הפנימית של המשטרה הנחות העבודה בתחילת המחקר היו כי 

קה", וכי ל"סתימות" הללו ב"צנרת" יש השלכות ממשיות על רמת האפקטיביות "פקו

 והיעילות הארגוניות.

  

 הבעיה תבוא לידי ביטוי במספר היבטים: הנחתי כי 

  תקשורת אפקטיבית "מלמטה למעלה"היעדר ("Bottom Up")תרבות של היווצרות , ו

 ;("Top Down"תקשורת חד כיוונית "מלמעלה למטה" )

 ה"פוקק" את הרשת; עודף מידעציפיתי למצוא :  "למטה למעלהת לא יעילה "מתקשור 

למדרגים השונים במשטרת  מתהפצה בלתי סלקטיבית שאינה מותא ארוך מידי; מידע

 והיעדר הפרדה בין עיקר לטפל. ;ישראל
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 נשוא העבודה –משטרת ישראל 

 

 משטרת ישראל כארגון צבאי
 

 ניםארגושל הענף ייחודי "ארגונים צבאיים" מהווים משטרת ישראל היא "ארגון צבאי". 

רוקרטי מוקצנות ותכונות העיקריות של המודל הבים ומאופיינים בכך, שההביורוקרטי

 ,בין היתר על המודל שהתווה מקס וובר בתחילת המאה העשרים יםמבוססהם  מאוד.בהם 

)יחזקאלי  עיקריהם, ש(Taylor) פרדריק וינסלאו טיילור ועל "גישת הניהול המדעי" של

 : בעריכה( ורזי,

  שררהומערכת של מדרג ו –המכונה בשל מראהו "מבנה עץ"  –היררכי מסודר מבנה, 

בחלק מ"הארגונים  (.Moore ,1228) לרמה שמעל יםכפופ וכל עובד כל יחידה השב

הצבאיים" ההיררכיה מועצמת בעזרת מדים ודרגות כתף. אלה מאפשרים ל"ארגון 

לו להשיג מטרות בדרך של ציות, ללא  שוויון, המאפשרות-רמות של אינוהצבאי" לממש 

זו תישאר בידי קבוצה או  ההמדרג מבטיח שהשליטה בעוצמויכוחים ובזבוז זמן; 

לאנשי הארגון  גורםהמדרג  .מערכת מצומצמת, ולא תופנה כלפיה מתוך שורות הארגון

תנאים שיות )כמו: האי לקדם את מטרותיהםרצון לטפס בסולם הדרגות, על מנת 

בתוך הארגון ומחוצה לו, וכדומה(. השאיפות הללו, ביחד עם  יוקרהמעמד ועדיפים, 

המקדשת את המדרג ואת הנאמנות לארגון בכלל ולממונה  –תרבות ארגונית ייחודית 

עובדיו, לעיתים קרובות אף מעבר לתא המשפחתי טוטאלי לגבי הופכים אותו ל –בפרט 

 הבסיסי;

 מדרג " , מה שמכונה,קווי קיים גםבצד המדרג ה( "אלכסוני"Line and Staff" ) של אגפי

באגפי המטה  מטה וקצינים מקצועיים, המשמשים כעזר למפקד, ברמות השונות.

מרוכזת עיקר הביורוקרטיה הארגונית. המדרג האלכסוני יוצר כפיפות כפולה לאיש 

 ;השטח: פיקודית למפקד ומקצועית לאיש המטה המקצועי

 פי עיקרון של קידום -על , בדרך כלל,ישיםומא. הם קבועיםב"ארגון הצבאי" פקידים הת

 ;מדרגי ורוטציה

 אם באופן פונקציונאלי ואם על פי טריטוריה. כך  – יחידות-מחולק ליחידות ולתתיוא ה

 נקודותלתחנות ולמרחבים, למחוזות, את השליטה ל משטרהה תלדוגמה, מחלק

 וכדומה;

  שהם לא פעם  – של פיקוח ובקרהרבים  יםוסס על אמצעים בירוקרטריכוזי ומבהניהול

 ;מרמת דרגי המטה הבכירים לרמת השטח –מסובכים וקשים להבנה 
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 כל פרט באופן הניהול ובשגרת העבודה  ותפי פקודות קבע, המסדיר-מתנהל על הארגון

  ;ושל

 ר כמותי של תוצמדגישים כאל "יחידות ייצור",  "יהצבאארגון "המפקדים מתייחסים ל

המלווה  –דיווח על הקפדה . קיימת עבודה סטנדרטית ושגרתיתב , המושגהעבודה

 ;סטטיסטיקהרב לדגש וניתן  – ברישומים רבים

  ארגון ה"המדרג של הארגוניות מוכתבות על ידי זרימת המידע במערכות התקשורת

התקשורת, הצבאי", וכמו ב"טלפון שבור" גודש המידע יוצר עומס יתר על רוב ערוצי 

בארגונים שהם גדולים, מפוצלים, מסועפי מבנה ומפוזרים גיאוגרפית. כתוצאה מכך, 

ערוצי תקשורת נסתמים לעיתים קרובות, מידע חשוב אינו מגיע ליעדיו בזמן ובמקום 

הדרושים... וחלקים ניכרים הולכים לאיבוד. שעור הפיחות במידע יכול להגיע אף לכדי 

 ;רת הארגון אל תחתיתו!מהמידע, שמועבר מצמ 20%

 

לשמור על מבנהו הצבאי" ארגון המבנה, המדרג, החוקים ואופן ההתנהלות מאפשרים ל"

ועל אחידות תפקודו, בלי קשר לסוג המשרתים בו ולמידת התחלופה ביניהם, גם לי אהפורמ

לצורך ושל עמדותיהם האישיות  עובדיםהדחקה של אישיות ה אם המחיר הוא לעיתים,

, בדרך כלל, במדים זהים ונדרשים לפעול העובדים עבודה. לשם כך מולבשיםאחידות בה

 באופן זהה.

נהיגות למאפיין הזה יש חריג מהותי ברמת המיחזקאלי ורזי )בעריכה( מדגישים כי אבל, 

את בהקשר זה קברניט וכושרו עושים את כל ההבדל. הם מצטטים . שם, אישיות ההבכירה

: "צבא של עכברים עליהם מפקד אריה, יעשה יותר מצבא אמירתו של נפוליאון בונפארט

 של אריות שעליו מפקד עכבר".

 

המתאימה לכל התכונות שמצאו יחזקאלי ורזי )בעריכה( ל"ארגון הצבאי", האנלוגיה 

היא מעין דיקטטורה בזעיר אנפין, המקיימת קשרי גומלין עם "מערכת  הללוהארגוניות 

קרטית ומוסדותיה. המשרת ב"ארגון הצבאי" חי המדינה הדמו –האם" המכילה אותה 

בדואליות: מחד גיסא הוא אזרח שווה זכויות במדינה דמוקרטית. אולם מאידך גיסא, 

 בארגון נקבעות זכויותיו בהתאם למיקומו במדרג הארגוני. 

 

ה"דיקטטורה" הזו מוצאת עצמה בשטחים ללא מוכרים כאשר כללי המשחק הדמוקרטיים 

נציב כבאות ראשי, רב טפסר את , חזקאלי ורזי )בעריכה( מביאים לדוגמהיחודרים לתוכה. 

מילא עד לתפקידו הנוכחי מילא תפקידים בכירים במשטרה, במציאות ש – שחר איילון

. והנה ביום אחד, הוא מצא את עצמו נזקק ממגבלות של וועדי עובדיםת משוחררארגונית ה
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בקשה להוציא צו מניעה להפסקת עיצומי ב, אליו פנה בית הדין הארצי לעבודה לשירותי

 ., שפשוט ניתקו את הקשר בינו לבין היחידות והשביתו את בית הספר לכבאותהכבאים

 

תחום החיים שבו נעשות "הארגונים הצבאיים" הם חלק מארגוני הממשל. "ממשל" הוא 

 הממשל מדינה; ביצוען והבקרה על הביצוע. או חברה ההחלטות הרשמיות והכוללות של

מכיל את המוסדות המרכזיים של החברה, האחראים על עיצובה הכולל, וביניהם, ארגוני 

)יחזקאלי  הממשל, או ארגוני השירות הציבורי, שה"ארגונים הצבאיים" מהווים חלק מהם

 .ורזי, בעריכה(

מתוך המשותף לכלל ארגוני הממשל, ניתן לשרטט מעין פרופיל שלהם, שנכון גם ל"ארגונים 

 :)שם( הצבאיים"

 ;הם אינם פועלים למטרות רווח 

 ביטחוןשירותי , בעיקר לציבורייחודיים שירותים  מטרתם היא להבטיח; 

  כדי שיישמר אחראים ליישום החוקים והתקנות,  שירותי ממשלהארגונים המספקים

  ;סדר החיים התקין

  ו/או על ידי החוק;הדרג הפוליטיהמטרות שלהם נקבעות בידי , 

  בין היתר, כיוון שהם אינם שמרניים ובעלי פתיחות מועטה לשינוייםהארגונים הללו ,

, מונופול על השירות אותו הם מספקים יבעלחשים מאוימים בדרך כלל. על פי רוב הם 

אם כי כבר נוכחנו שאין וואקום שאיננו מתמלא. בחינת התפקידים שמילאה, למשל, 

ילמד, כי אחדים מהם המשטרה לפני שלושים שנה מול אלה שהיא ממלאת היום 

 מבוצעים היום בידי גופים אחרים, הן ציבוריים והן פרטיים;

 ;מימונם של הארגונים מתבצע מתקציב המדינה או ממענקים שונים 

  פוליטיים השיקולים שאמורים להנחות את מקבלי ההחלטות בארגונים הללו הם

ים כלכליים , אם כי בעשורים האחרונים "נכנסים" יותר ויותר שיקולוחברתיים

 למערכת ההחלטות;

 ,אפקטיביות ויעילות תפקודם של הארגונים איננו מוכוון, בדרך כלל; 

  במדדים עמומים, הניתנים לפרשנות שונה; –במתכוון  –הם עושים שימוש 

  הם חשופים לביקורת ציבורית מכיוונים שונים, ועל כן, הם נמצאים רוב הזמן בעמדת

 התגוננות;
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  מעט בפרסומתבדרך כלל, ו ,ברהבהסהם נעזרים הרבה . 

 

אמורה "לייצר" את  –ובכללם "הארגונים הצבאיים"  –סך כל הפעילות של ארגוני הממשל 

( היא "Governability"וגם:  "Governmentability""משילות" ) ."משילות"מה שמכונה 

היכולת של ההנהגה הנבחרת למשול. קרי, להפעיל את סמכותה הלגיטימית כדי לממש 

 (.יחזקאלי ורזי, בעריכהמדיניות, שהתקבלה בדרך דמוקרטית )

 

 תפקידי משטרת ישראל
 

במגוון רחב של תחומי עשייה. פעולותיה נעות, משטרת  ישראל אמונה על הביטחון האישי 

מתחומי איכות חיים ועד לשמירה על חיי אדם )פקודת המשטרה(. תחומי פעולותיה רחבים 

 והן:

 

 הפנים;אחריות לתחום בטחון  .1

 פיקוד ושליטה באירועי אסון המוני; .8

 ריבונות ומשילות בכל מקום; .3

 שמירת הדמוקרטיה; .4

מתן מענה מבצעי מול סוגיות ייחודיות במדינת ישראל: מיעוטים, מגזר ערבי,  .5

 , מסתננים וכדומה;םפלשתינאי

 מענה מבצעי בהפרות סדר; –שמירת הסדר הציבורי  .4

 מעצר עבריינים והבאתם לדין; .6

 אזרח בתחומים פליליים ובתחומי איכות חיים.שרות ל .2

 

גוניות. -פועלת בתוך מסגרת, השונה מרוב הארגונים בעוצמתם, בהיקפם ורב 1המשטרה

ת המשטרה, החלטות ממשלה ופקודאת מסגרת זו כוללת, בין היתר חוקים, נהלים, 

 עניין הציבורי.שיש להם נגיעה לושיקולים 

פעולה חריגה של שוטר ו עתהת ומבוקרת כל בחנרת ישראל חשופה לציבור. היא נמשט

 תדמיתו ועל תחושות ציבור. על על כלל הארגון, לעיתים בשטח משפיעה 

                                                 
על (, בפרקים "8018בעניין מבנה המשטרה ואופן פעולתה, ראו בהרחבה באתר משטרת ישראל )  1

 המשטרה" ו"מחוזות ואגפים".
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בין היתר, בשל היעדר "מידע"  –לפעולה שגויה של יחידת משטרה או שוטר מול התרחשות 

 ת לכת עד כדי פגיעהות מרחיקיויש משמעו –או "ידע" הרלוונטיים לפעולתו בזמן אמת 

 בחיי אדם ו/או פגיעה ברכוש.

 

הנקבעת בדרך כלל בדרג המפכ"ל, סגל הפיקוד הארצי  –מדיניות הפעולה של הארגון 

רבים. חוסר היכולת לדעת והנחיה כוללת תחומי עיסוק  –)הספ"כ( ומפקדי המחוזות 

בוודאות כי הנחייה שהתקבלה בדרג הניהול הגיעה למטה, הוטמעה והובנה בפרטיה, ברוחה 

 .ופעילות בתוצאותניהול הארגון ולעיתים אף מחבלת דיניותה מקשה מאוד על ובמ

חשוב לקבל את ההחלטה הנכונה ולהוביל את הארגון בהתאם ליעדים נכונים, אולם לא 

פחות חשוב מכך הוא להבטיח כי ההחלטה, ההנחיה והמדיניות יגיעו לדרגי השטח 

 דהיינו נקראו, הובנו והוטמעו.הרלוונטיים, 

 

שטרה עוסקת בפעילות מבצעית מגוונת בתחום האזרחי. תחום זה מצוי תחת מסגרת המ

  רחבה של חוקים וחובת הפעלת שיקול דעת בכל פעולה ופעולה בשטח.

 היאב כי והכרת המדיניות. חשמהכרת הנוהל ומנובעת מהכרת החוק,  המשטרה ותלפעי

ש לפעול באופן זהה בערים הנדר ,מדובר בארגון לאומישכן,  ,פעל תחת מדיניות אחידהת

הנהלים והמדיניות יהיו מעודכנים באופן דינאמי, ושלא . חשוב לא פחות הצורך שהשונות

 ייווצרו פערים בינם לבין המתרחש בשטח. 

מועברים אמורים להיות "מידע" ו"ידע" הם מהתשתיות המרכזיות המאפשרות זאת, והם 

)ראה  בארגון "ידע"וה "מידע"זרימת ה בעזרת תהליכי –למעלה ולמטה  –לשני הכיוונים 

 .בהמשך(



 13 

 "הסביבה המושגית" וההיבטים התיאורטיים של העבודה

 

 שלושת העולמות" של קארל פופר מודל"

 

המשפיעים ביותר במאה  אחד הפילוסופיםמודל שפיתח המודל שעליו נבנית העבודה הוא 

"מודל : . מודל זה קרוי(Poper, קארל פופר )בפרט בכלל, ובפילוסופיה של המדע 80-ה

 : )יחזקאלי ורזי, בעריכה( . פופר טען שאנו חיים בשלושה מעגלים שוניםהעולמות" שלושת

 

  ;"המציאות ה"אמיתית 

 ( המציאות כפי שאנו תופסים אותהPerceptionש ,)זהה למציאות האמיתית; אינה 

 המציאות  הידע: מערכת האינפורמציה שאנו מפתחים, המאפשרת לנו לגשר בין ועולם

הנתפסת למציאות ה"אמיתית". שלושת ה"עולמות" הללו מקיימים ביניהם 

אינטראקציה בלתי פוסקת. בנוסף לה, אנו אמורים לקיים בחינה מתמדת, אם כלי 

, ורזי )יחזקאלי( 1הידע שבידינו אכן מתרגמים נכונה את המציאות )ראה תרשים מס' 

 בעריכה(.

 

רגונית היא מערכת זרימת הדם של הגוף, והיא מקור באנלוגיה לגוף האדם, התקשורת הא

החיים שלו. ללא קשרי גומלין פתוחים בתוך המערכת, ובינה לבין סביבתה, לא יוכל "עולם 

הידע של הארגון" למלא את תפקידו. ככל שהמורכבות של המציאות גוברת והדינאמיות 

יותר נדרשים על מנת  יותר וידע רב "חוכמה רבה"עולה אי הוודאות בהתאמה. מעמיקה, 

"לתרגם" את השינויים במציאות, בזמן אמת; ונדרשת בקרה משמעותית יותר לבחון אם 

  .הכלים הללו באמת עובדים

 "ידע" רלוונטי בזמן אמת.נוצרת בעזרת הזו  "חוכמה"ה, בעריכה(על פי יחזקאלי ורזי )

חלקן אף סותרות זו  מהו אותו "ידע"? ניתן למצוא בספרות המקצועית הגדרות אין ספור,

הבנה התיאורטית והמעשית של מה " מאמצים יחזקאלי ורזי את ההגדרהאת זו. מתוכן, 

. ההבנה הזו "שידוע על נושא מסוים, המשלבת ידע תיאורטי עם ניסיון מעשי באותו תחום

 (. שםמצמצמת את אי הוודאות בנוגע למצב עניינים נתון" )

. לצרכינו, נאמץ את ההפרדה "ידע"חומים שונים של הספרות מפרידה הפרדות שונות בין ת

)המוכר גם כ"ידע מפורש" או "ידע פורמאלי"(;  ("Explicit Knowledge") "ידע גלוי" בין

 שם(.מוכר גם כ"ידע סמוי( )ה) ("Tacit Knowledge") חבוי" "ידעל
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 : גישת שלושת עולמות הידע של קרל פופר2תרשים מס' 

 (עריכהב)מתוך: רזי ויחזקאלי, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"ארגונים ש "ידע"זה סוג הו ,אינטואיטיבית "הידע החבוי" הוא "ידע" שמקורו במומחיות

לעיני המנהלים.  הוא אינו מצוי במאגרי המידע הארגוניים ואינו חשוףצבאיים" זקוקים לו. 

מודעים לו או  איציה, על כן לא תמידהוא סובייקטיבי, קשה להגדרה ונובע מדמיון ומאינטו

. המקור העיקרי שלו הוא העובדים בשטח. ארגונים שמעצימים את עובדי יודעים לנסחו

בזמן אמת  השטח מפתחים נגישות טובה יותר ויכולת משמעותית יותר "ליצור ידע סמוי"

"פערי ר היעדרו של "ידע" רלוונטי בזמן אמת יוצ, בעריכה(על פי יחזקאלי ורזי ) )שם(.

לפי המודל של  –ביחס לסביבה. משמע, "המציאות הנתפסת" על ידי הארגון  רלוונטיות"

מתרחקת והולכת מהמציאות בפועל, ומשתבשים גם מנגנוני המשוב של הארגון,  –פופר 

התובנה הזו ממחישה לנו את  שמוודאים שהכלים שבידיו מתרגמים נכונה את המציאות.

 המידע בארגון.חשיבותם של תהליכי זרימת 

:  8עולם 
המציאות, 

הנתפסת על 
 ידנו

מערכת  ידע: 3עולם 
האינפורמציה 

המאפשרת לנו לגשר 
בין המציאות 

הנתפסת למציאות 
 ה"אמיתית"

: 2עולם 
המציאות 
 האמיתית

הבוחן משוב  
אם הכלים 

שבידנו 
 מצליחים
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 מידע וידע

 

)שביט " ידע"וה "מידע"בספרות המחקרית בנושא זה מוכרות הגדרות שונות בתחום ה

 (:2005ואריאלי, 

 

 לייצג בצורה מוחשית שפה פשר לנוהמא ,נתוניםאוסף של ( הוא ""Information") "מידע"

רעיונות מאדם אחד מעבר של , היכולים לייצג אודיווכתב, וידאו , באמצעים כמו: רעיונותו

( "Data"לצורכי קבלת החלטות" )רזי ויחזקאלי, בעריכה(. "מידע מורכב מנתונים ) למשנהו

  (.8005ממקור למקבל )שביט ואריאלי, סימנים הנשלחים  –

 

( הוא מושג מורכב יותר. רזי ויחזקאלי )בעריכה( מאמצים את "Knowledge") "ידע"

: "ההבנה התיאורטית והמעשית של מה Oxford English Dictionary -ההגדרה של ה

תחום". הגדרה השידוע על נושא מסוים, המשלבת ידע תיאורטי עם ניסיון מעשי באותו 

 תערובת נזילה המכילה ניסיון, ערכים, מידע בתוך" :(8005אחרת היא של שביט ואריאלי )

ומידע  הקשר ותובנת מומחים. התערובת הזו משמשת תשתית ומסגרת להערכת ניסיון

לא רק במסמכים ובמאגרים אלא גם ברוטינות,  ,"ידע"בארגונים גלום ה חדשים.

בתהליכים, בנהלים ובנורמות ארגוניות". הגדרה אחרת קצרה יותר היא "מידע" בתוך 

 .)שם( (contextהקשר )

(. 8002)רזי ויחזקאלי,  בזמן אמת)בהקשר מסוים הנדרש לנו(,  רלוונטי "ידעמשמעו " "ידע"

לצורך אמורה להיעשות , לא לאגירה. האגירה לפעולה בעיקר נועד "ידע"להדגיש כי יש 

 (. 8011פעולה )חלמיש, 

 

 "ידע"ל "מידע"כי קיים קשר דו סטרי בין היא  מה בין "מידע" לידע"? הקביעה המקובלת

 (:8002)רזי ויחזקאלי, 

ת פעולה כיצד לפתור . כך למשל, הנחיו"מידע", לאחר שעובד ותועד, יכול להיחשב כ"ידע"

, מרגע שיעלו על "ידע"בעיות מסוימות בציוד מתוחכם, המהוות גיבוש מסודר וכתוב של 

 . "מידע"הכתב יהוו עבור משתמשים חדשים 

להביא  רבים על אדם מסוים יכול "מידע". לדוגמה, איסוף פרטי "ידע"מעובד הינו  "מידע"

של חבלני  "ידע"מה נוספת: על בסיס דוג ו.( באשר לתגובותי"ידע"אותנו לתובנות )ל

. "מידע"משטרה רבים נכתבה תורה בתחום פירוק המטענים. תורה זו עבור חבלן חדש הינה 

הוא יגלה שעל בסיס התורה והניסיון המצטבר שלו הוא מפתח טכניקות  ,במהלך עבודתו

 חדש )שם(. "ידע"חדשות. טכניקות אלה, המצויות במוחו הינן 
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עודף "מידע" וחוסר ב"מידע" רלוונטי בזמן אמת )רזי  , בה בעת,קייםכמעט בכל ארגון 

(. עודף ה"מידע" יוצר בעיה של יכולות התמצאות, איתור ו"שליפה" בזמן 8002ויחזקאלי, 

: מצב שבו הבעיה נעוצה בעודף "הצפת מידע"אמת. רזי ויחזקאלי )בעריכה( מכנים זאת 

ם והחשובים מתוכו. הם מציינים כי כיום, מידע ובחוסר יכולת לבור את החלקים הנכוני

והשלכותיה מחמירה, אולם,  "הצפת מידע", התופעה של "עידן האינפורמציה"בראשית 

 המודעות לתופעה קיימת ועימה גם המאמץ לפתח כלים להתמודד עימה.

 

 "ידע גלוי" בין שני סוגים של "ידע" הדרושים לארגון: הפרדנו כבר קודם לכןלענייננו, 

("Explicit Knowledge")ידע חבוי"; ו" ("Tacit Knowledge"). 

 

 תקשורת בארגון: אנכית, אופקית, אלכסונית וחיצונית  ערוצי

 

המידע בארגון זורם בארבעה כיוונים ראשיים: בתקשורת אנכית, בתקשורת אופקית, 

 בתקשורת אלכסונית ובתקשורת חיצונית: 

 

 מלמעלה כלפי מטה, –תקשורת אנכית : (Vertical Communicationתקשורת אנכית )

היא בעיקר לצורך הנחיות, כיוונים, יעדים, מטלות והצגת ההישגים,  –ומלמטה כלפי מעלה 

 הביצועים והמחדלים. 

העוברות במערכת  ,תקשורת אנכית כלפי מעלה מטרתה לדווח על ביצוע. מרבית ההנחיות

ותם ובאיכותם של ה"מידע" פה. בתהליך המעבר נוצר "פחת" בכמ בעל ןהאנכית הינ

וה"ידע" העוברים. כל צומת ברשת מאבדת חלק מהם. במחקר שנערך במאה מפעלי 

צמרת הארגון אל תחתיתו. מ ,מהמידע שמועבר 20%תעשייה, שעור הפיחות הגיע לכדי 

ואילו עובדים מהשורה קלטו  40%מהמידע, מנהלי העבודה  54%מנהלי המחלקות קלטו 

. הפסד מידע בתקשורת אנכית הוא דבר בלתי נמנע, כאשר הגורמים 80% -והבינו לא יותר מ

הזדהות עם הארגון, שיקולים פוליטיים, פערים תרבותיים היחס להנהלה, ההמשפיעים הם 

 (.1220)סמואל, ומניעים אישיים 

 

 תקשורת המתקיימת בין משתתפים(:   Communication) Lateralתקשורת אופקית 

  באותו רובד ארגוני.

תקשורת זו מתפרסת על פני כל הרבדים בארגון באמצעות: ישיבות, מפגשים שבועיים 

בתי ספר, את המשטרה, את ויומיים וכדומה. מסגרת זו משקפת את הצבא, 

מקצועיים. דרגת המורכבות של אירוע משפיעה על יעילותה האיגודים האוניברסיטאות וה
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בתקשורת האופקית מאפשרת דו שיח  של תקשורת זו: כאשר המשימה פשוטה, הריכוזיות

 זמין וישיר בין משתתפיה. זאת, לעומת משימה מורכבת או בתנאי אי ודאות. 

סוג תקשורת זה ברשתות מבוזרות יעילות יותר בפתרון בעיות מאשר רשתות ממורכזות. 

ניתן להצביע על מרכיבים מסייעים ומעכבים, כמו: גודל הרשת, דהיינו כמות מספר 

מעמד זהה לאותה רשת; מבנה הרשת; המרכיב האנושי, שעלול להביא גם השותפים ב

להסתרת מידע, סינון ועיכוב מכוון, תחרות הדדית ומטרות מנוגדות; ופריסת הרשת: 

 (.1220)סמואל, הריחוק הגיאוגראפי מהוו מכשול בלתי מבוטל 

 

 י לביןהתקשורת בין המטה המקצוע(: Diagonal Communicationתקשורת אלכסונית )

 יחידות הביצוע. 

פועל יוצא של רצון  ןתקשורת אלכסונית מתנהלת למטה ולמעלה. תדירותה והשפעתה ה

אי להנחות, שמנהלים להסתייע במידע זה. במסגרת הסמכות של איש המטה הוא רה

להדריך, לקבל דיווח, לבדוק תהליכים ולהאריך ביצועים גם לאלה שאינם כפופים לו. 

מלווה לעיתים במתחים ובניגודי אינטרסים, כאשר המנהלים חוששים תקשורת אלכסונית 

לחשוף את חולשותיהם המקצועיות בפני הגורם המקצועי. אנשים ביחידות נוטים למנוע 

מידע מאנשי המטה, עד כדי התעלמות מעצות והסתייגות מהנחיותיהם. אנשי המטה 

עילות התקשורת הארגונית מצידם, ממצבים את מעמדם באמצעות ריבוי נהלים וטפסים. י

מושפעת אף היא מהיבטים אישיים, תרבותיים המשולבים בהעברת מידע בין אנשי הקו 

 (.1220)סמואל, למטה 

 

 חילופי המידע בין גורמי הסביבה(: External Communicationתקשורת חיצונית )

, כדומה. )סמואלהחיצונית לארגון. לצורך כך, הארגונים מפעילים מנגנוני דוברות, הודעות ו

1220.) 
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-"מטה ,("Top-Down"מטה" )-"מעלהתהליך זרימת המידע: המודלים: 

 והאינטראקציה ביניהם ("Bottom-Up"מעלה" )

 

מן הכלל אל הפרט.  – דדוקטיביתהסקת מסקנות מתאר תהליך של  מטה"-"מעלהמודל "

, בה יביתאינדוקטהסקת מסקנות  מתאר תהליך של מעלה"-"מטהמודל "לעומת זאת, 

 המסקנות מתקבלות מן הפרט אל הכלל.

 

"( Top-Down)" מטה"-"מעלהבמושגים  השימוש( כותבים כי 8010יחזקאלי ועפרון )

"( נעשה, בדרך כלל, על מנת לתאר שתי אסטרטגיות פעולה, Bottom-Up)" מעלה"-"מטהו

מש שינוי של מצרה י "תורת המערכות המורכבות"השונות בתחומים שונים. אולם, 

, כך ששניהם הוליסטית-מגישה דואלית נפרדת וצרה לגישה רחבה –בהמשגה ובשימושיה 

 שלמות אחת. מתחברים למתודולוגיה אחת ולמודל אחד, המייצגים 

 

לאחרונה נתבשרנו ( מדגימים את המשמעות של השלמות הזו במשל: "8010יחזקאלי ורזי )

נים לקח לאלפי פועלים מרחבי ש. חפירת המנהרה הארוכה בעולם כי בשוויץ הושלמה

 3-ק"מ משני צידי האלפים עבור רכבת שתיסע ממילאנו לציריך בפחות מ 56אירופה לחצוב 

אולם, שוו בנפשכם מה היה מתרחש, לו היו הכורים מגלים שחצבו בשני מסלולים  .שעות

 שונים שלעולם לא ייפגשו, או שמניחי מסילה משתי קצותיה היו נפגשים לבסוף על מנת

 ")שם(?לגלות שהמסילות אינן מתחברות

 

-Bottom)" מעלה"-"מטה"( וTop-Down)" מטה"-"מעלהאנו מוצאים את המושגים 

Upבתחומי עיסוק שונים )": 

 

כך למשל, בתחום הניהול והייעוץ הארגוני ניתן לדבר על שתי אסטרטגיות של ניהול 

(Takeuchi and Nonaka, 2004 ; ,8010יחזקאלי ועפרון:) 

גורסת, שה"חוכמה" מצויה אצל המנהלים  –"( Top-Down)" מטה"-"מעלה –חת הא

 ;)תופעת משכורות העתק למנהלים רק מחזקת את האסטרטגיה הזו(

ממוקדת בעובדי "פס הייצור", שאצלם, על פי  –"( Bottom-Up)" מעלה"-"מטה –השנייה 

ונים לזהות שינויים גישה זו מצוי "הידע הסמוי" הדרוש לארגון בזמן אמת, ושהם הראש

 .ב"סביבה המשימתית" ולהתריע עליהם
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תחום ההחדרה של שינוי ארגוני: אנו מזהים את האסטרטגיה של היא מנוספת  דוגמה 

כזו שיוזמת ההנהלה ומנחילה לשטח; מול האסטרטגיה  –"( Top-Down)" מטה"-"מעלה

על ידי ההנהלה  כזו הצומחת בשטח ומאומצת לבסוף –"( Bottom-Up)" מעלה"-"מטהשל 

  (.8010יחזקאלי ועפרון, ; 14-14, עמ' 1222)ורדי ויחזקאלי, 

 

לכאורה, שתי האסטרטגיות הללו בלתי ניתנות לגישור. ( טוענים, כי 8010יחזקאלי ועפרון )

בין ההנהלה לשטח מפרידים אינטרסים שונים, שפה שונה, בעיות הדדיות של נכונות ויכולת 

ת תחילה, במודל ויות הקיימות לפיתוח תוכנה, מנוסחאמיתית להקשיב. האסטרטג

סקירת מערכת בקווים כלליים בלי להיכנס לפרטים של שום חלק ממנה.  :מטה"-"מעלה

לאחר מכן מנוסח כל חלק של המערכת לפרטיו, ואז כל פרט חדש עשוי להיות מנוסח שוב 

 תוך שמגדירים אותו לפרטים נוספים.

מוגדרים תחילה החלקים הפרטיים של המערכת  מעלה"-"מטהלעומת זאת, במודל 

לפרטיהם, ואז מצורפים החלקים יחדיו לרכיבים גדולים יותר, שבתורם מצורפים גם הם 

עד להשגתה של המערכת השלמה. אסטרטגיות אלה עשויות להראות כחיוניות ומספקות 

שויים עקב היותן מבוססות על ידיעת כל הגורמים שע מטה",-"מעלהיותר מאסטרטגיות 

 (.8010; רזי ויחזקאלי, 8018להשפיע על חלקיה היסודיים של המערכת )ויקיפדיה, 

 

רזי ויחזקאלי הינו האקולוגיה ואיכות הסביבה.  ,בו נעשה שימוש במודל ,תחום חשוב נוסף

-מטה' קירוב מודל"למאמרם של פרופ' טל אלון וג'סיקה כהן,  ( מפנים בתחום זה 8010)

וגם הוא עוסק (, "Bringing top down to Bottom up") '"טהמ-מעלה' למודל 'מעלה

 .(Alon and Cohen ,8002) באינטגרציה שבין שני הניגודים ובתועלותיה

 

"תורת המערכות המורכבות" סימנה מעבר ממודלים של חשיבה ליניארית למודלים 

בחשיבה  גמישים יותר, המכילים בתוכם ניגודים. האינדוקציה והדדוקציה הפכו מהפכים

ליניארית, ל"הפכים משלימים". המושג הרלוונטי לענייננו )שזכה לתחייה מחודשת ב"תורת 

 The Hidden)" "שלמות ניגודית" או "אחדות הניגודים"המערכות המורכבות"( הוא 

Harmoney הגרמני גיאורג פרידריך הגל  והחיה"( אותו טבע הפילוסוף היווני הרקליטוס

כמרכיב בדיאלקטיקה המטריאליסטית של מרקס ואנגלס. שימש  מושג זה(; 1231-1660)

שהניגודים מגדירים זה את זה, וגם חודרים ומשפיעים זה על זה. בכך הם  –משמעו 

מרכיבים מהות חדשה, גבוהה יותר, המכילה בתוכה את אותם ניגודים. לדוגמה שעות היום 

, אבל היום והלילה יוצרים מנוגדות לשעות הלילה. לכאורה מדובר בשני הפכים מוחלטים

היממה. כדי להגדיר את התהליך הזה, הדיאלקטיקה משתמשת במונחים של  –דבר נוסף 

. התזה מנוגדת לאנטיתזה ומנוכרת לה רק בשלב אחד, מתוך תזה, אנטיתזה וסינתזה
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ראייה חד ממדית. כל ניגוד, כל תזה ואנטיתזה, יוצרים תזה נוספת ועליונה. הסינתזה היא 

של ההשפעה ההדדית של התזות ה"הפוכות". כך, לא רק שאין קונפליקט ושבר  תוצאה

רזי יש ויכוח ויש דיאלוג, ויש השפעה הדדית במקום "יישור קו". )   –כתוצאה מהניגודים 

 (.832-884, עמ' 1246; שמיר, 82, ע' 8006 ;8010 יחזקאלי,ו

 

 ניגודים"? "אחדות שלמייצרים  מעלה"-"מטהו מטה"-"מעלההמושגים האם 

טמונה במושג אחר שעבר שינוי מושגי ב"תורת  – 8010על פי יחזקאלי ורזי,  – התשובה

בניגוד לשימוש שעושים : "משוב"או ה "ההיזון החוזר"המערכות המורכבות" והוא 

ארגונים רבים במושג זה, "משוב", על פי תורת המערכות המורכבות" הוא אפקטיבי, בעיקר 

", קרי, חלק במערכת Software Agent" – בשפת "תורת הרשתות" מה שמכונה – אם הוא

שלו רבות, ושאיננו מוגבל על ידי חסמים והגבלות למיניהם. אחרת,  "דרגות החופש"ש

( מציינים 8010יחזקאלי ורזי ) .אינה משמעותית –הרלוונטיות שלו נמוכה ובמקרים רבים 

ים לפעולות כמו "תחקיר", זמן, ההשקעה ותשומת הלב שמקצים מנהלבהקשר זה את ה

הם בבחינת "ניתוח שלאחר המוות",  –לדעתם  – בקרות למיניהן ומוסדות ביקורת. כל אלה

הם מדגישים, שאם מערכות בטבע  שממצאיו חשובים, אולם אינם רלוונטיים יותר למנותח.

ו לא היינ –היתה מסגלת לעצמה מנגנוני משוב כמו ארגונים  –מערכת גוף האדם כדוגמה  –

כ"אחדות של ניגודים"  מעלה"-"מטהו מטה"-"מעלהשורדים... השימוש במושגים 

 בזמן אמת. מאפשר לארגונים להתחיל בבניית מערכת משובים "אמיתית",

 

הסינרגיה שבין שני המודלים מאפשרת לארגונים לדבר ב"שפה" אחת, לשתף רמות שונות 

הלאומי, מרמת המדיניות מרמת התכנון  –בבניית תסריטים בשיפורם, בכל הרמות 

 יחזקאלי,רזי ו) והאסטרטגיה רבתי, ועד תכנון המערכה והטקטיקה של תת יחידה בארגון

8010) . 

הבנויות על פרדיגמה חדשה, השונה  ,מערכות ממוחשבות מתקדמותהדבר מתבצע בסיוע 

הרגילות, ניתן למשל לתכנן ולבחון את שלמותו של תכנון בכל  IT -מזו של מערכות ה

-מעלה" – רמות, בזמן אמת, ואת ישימותו ועל ידי כך, לסנכרן בין שני המודליםה

לכלל שלימות אחת, מתכנון   – ("Bottom-Up")"מעלה-מטה"ו ("Top-Down") "מטה

 .)שם( לאומי ברמת האסטרטגיה רבתי, ועד תכנון של תת יחידה בארגון

יש ( כי 8010רזי ויחזקאלי ) מדגישיםהמוכנסים למערכת על ידי המנהלים,  ,בצד ה"יעדים"

להכניס גם את המשימות הטכניות המתוכננות להשגתם. לאחר מכן, מוסיפים מנהלי 

המשנה למערכת את יעדי המשנה יחד עם המשימות להשלמתם, וכך, במדרג יורד עד לדרג 

, לדוגמה, קיימים ארבעה מדרגים כאלו: המדיני, למשל הרלוונטי האחרון )במודל הלאומי

 .(טגי המערכתי והטקטיהאסטר
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תהליך התכנון והכנסת הנתונים למערכת מאפשר לכל המדרגים בארגון לדבר בשפה אחת, 

 .להתקרב זה אל זה, להבין זה את אילוציו של זה, ומעל לכל, לפתח תסריטים רבים יותר

בתהליך התכנון, כשיש עדיין זמן לדיון ולליבון סוגיות, מערכת ממוחשבת אמורה לחשוף 

 .דע סמוי", בעזרת דיון ושאילתות ועל פי התשובות שתתקבלנה"י

רואים מספר אשר  – בעת הביצוע בפועל, כשאין זמן מספיק לדיון, מקבלי ההחלטות

 אינם "שבויים" בקונספציה אחת – אפשרויות לנגד עיניהם, ויכולים לבחור ביניהם

 .(8010)יחזקאלי ורזי, 

חשיבות ממשית בזמן אמת, לכלי "משוב" אמיתי, מכלי ריטואלי, חסר  כך הופך ה"משוב"

דינאמי ובעל עוצמה, שיש לו חשיבות מכרעת לניווט הארגון להשגת מטרותיו, בתוך 

מציאות דינאמית, המשתנה במהירות. הוא מאפשר "קפיצת מדרגה" בתחומים רבים של 

)יחזקאלי ברמת ההנהגה של מדינה; בתחומים כמו הנדסה גנטית, אקולוגיה ועוד  –חיינו 

 .(8010ורזי, 

 

 ניהול ה"מידע" וה"ידע" בארגון
 

ניהול אפקטיבי של הדרך למתן פתרונות אפקטיביים לדרישות הסביבה היא באמצעות 

 "אנדרסון ואנדרסון"(. סגל מצטט סקר של חברת הייעוץ 8004)סגל,  ה"מידע" וה"ידע"

ו כי ניהול ידע בארגון מהמנהלים הסכימ 26%בקרב שבעים מנהלי חברות. מהסקר עלה כי 

הרגישו כי  22%הרגישו כי הביצוע אצלם לקוי,  52%הוא נושא מרכזי ואסטרטגי לחברה, 

כי אין להם את האווירה המתאימה  ,ציינו 38% -הפתיחות והאמון חשובים לשיתוף בידע, ו

 (.8004בחברה )סגל, 

 

תהליכים עסקיים בליבת  "ניהול מידע" ו"ניהול ידע" הן תפיסות ניהוליות המאגדת תרבות,

 ,הארגון ותשתיות תומכות. כל אלה מיועדים לצורך מיצוי מושכל של ה"מידע" ה"ידע"

היעדים את במטרה לממש את החזון הארגוני ו ,ולצורך השגת "ידע חדש" ,הקיימים בארגון

; רזי ויחזקאלי, בעריכה(. על כן 8011העסקיים של הארגון, בצורה אפקטיבית" )חלמיש, 

 ( כי "ניהול ידע אינו ניהול של הידע, אלא ניהול  בעידן של ידע".8011ן חלמיש )טוע

 

כמכלול העיסוק הארגוני בהם. הוא כולל את השליטה  וה"ידע" "ניהול ה"מידענגדיר את 

בין הנדרש  "פערי המידע"והאחסון של ה"מידע" וה"ידע הגלוי" הקיימים, כמו גם ריכוז 

ימאליות להשגתו )קניה, שכירה, גניבה, "לכידה" או לקיים ומציאת הדרכים האופט

 ( )רזי ויחזקאלי, בעריכה(."ייצור"
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בארגון לחמישה  "( מחלקים את העיסוק בניהול ה"מידע" וה"ידע8018רזי ויחזקאלי )

  מושגי משנה על פי סדר התרחשותם:

 

  אבחון ה"מידע" ו/או ה"ידע" החסרים וקביעת הדרך האופטימאלית להשגתם

"(Information / Knowledge Diagnosis)"; 

 "יצירת ידע" ("Knowledge Creation" או לחילופין,  לכידתו, שכירתו, רכישתו ואף ,)

  ;גניבתו, הינו החלק היצירתי של התהליך

 אגירת ה"מידע" וה"הידע" ("Information / Knowledge Storage" / "Retrieval" ,)

נוחה בעתיד )שלב זה שונה  "שליפה"רכי הנשענת על טכנולוגיות ותחכום, לצו

 ;נוצר, הוא יכול להתבצע בכל שלב( "ידע"מהאחרים בכך שמרגע שה

 העברת ה"מידע" וה"ידע" ("Information / Knowledge Transfer" ממקום התהוותו )

 ;לכל הגורמים הרלוונטיים, ובזמן המתאים

 "השימוש בידע" ("Knowledge Application"מרגע ההטמע :)ידע"ה הופך חלק מה" 

הזה נעשה שימוש על ידי הארגון ועובדיו במקום ובזמן אחרים. גם  "מידע". ב"מידע"ל

 מועבר בין העובדים, אולם, בצורה מוגבלת יותר. "מידע"שלא הפך ל "ידע"

 

 –גדולי מימדים  "(Data Base"בסיסי מידע" או "בסיסי נתונים" )"הנאגר מכונה  "מידע"ה

מאגרים אלה הם  .תחליף המודרני של הקלסריםומהווים את ה –ת עתק המוקמים בהשקעו

שיטות הצורך להתמודד עם התופעה הולידה  .הסיבה העיקרית לתופעת "הצפת המידע"

הכלים המובנים בתוך פורטלי הידע הארגוניים,  ןביותר ה ות, שהמוכר"שליפת מידע"ל

 , בעריכה(.שהאפקטיביות שלהם הולכת וגדלה כל העת )רזי ויחזקאלי

העיסוק הרב בניהול ה"מידע" וה"ידע" מצמיח תפקידים חדשים בארגונים. כך לדוגמה, 

ארגונים רבים במגזר העסקי ובשירות הציבורי כאחד )והמכללה לביטחון לאומי בתוכם( 

מעסיקים "מנהלי ידע". יכולתו של הארגון לספק את ה"מידע" וה"ידע" הדרושים, בזמן 

נולוגיה, אלא יותר ביכולת ליצור סביבה המאפשרת את חשיפתו )סגל, אמת, אינו תלוי בטכ

8004 .) 

ארגונים רבים רואים את תכלית השגת ה"מידע" וה"ידע", ריכוזם וניהולם, בפורטל 

הארגוני, אולם, אין הדבר כך. "ידע" ניתן להשיג בדרכים שונות ומגוונות, והפורטל הוא רק 

 (.8004אחת מהן )זהבי, 

, למשל, מוגדרים עשרות מומחי תוכן הקרויים, "מובילי ידע". הם "רותי בריאותמכבי שי"ב

מקבלים כלים והכשרות כיצד מזרימים ידע, כיצד כותבים, ולבסוף כיצד מטמיעים ידע זה. 
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מונח המבטא תפיסה שמובילי הידע נותנים  – בפורטל של הקופה הם מכונים "שירות ידע"

 (.8002באמצעות העובדים )גפן וינאי,  ,הלקוחות – הםבסופו של דבר שירות לצרכנים של

 

ממחקרים שנעשו עולה כי עובדים, בעלי שביעות רצון גבוהה מתפקידם ובעלי מחויבות 

לארגון בו הם עובדים, יהיו יותר מחויבים לתהליכי ידע שיוזם הארגון. ההנחה היא כי 

משפיעה  ים והתגמוליםגם מערכת הערכ. כאשר הארגון "ממלא את חלקו" תהיה הדדיות

על נכונותם לשתף פעולה. "חוסר אמון ויחסים לא טובים בין מעבירי הידע משפיעים על 

 (.Robertson and Hammersley ,8000המוטיבציה להעביר ידע ועל איכות הידע המועבר" )

 

 זרימת המידע בארגון והבעייתיות שלה
 

ארבע גישות לבחינת התקשורת  בספרות המחקרית העוסקת בתקשורת הארגונית מוצגות

 (:185-110, עמ' 1220בארגון. המכניסטית, הפסיכולוגית, הסמלית והמערכתית )סמואל, 

 

 שדרכם עוברת התקשורת; הערוצים הערוציםמדגישה את  הגישה המכניסטית 

 ;האנושיים והטכנולוגיים

 היקף  מדגישה את חוסר היכולת של המוח האנושי להתמודד עם הגישה הפסיכולוגית

מידע עצום. לכן, הוא מסנן כל הזמן, בין מה שנראה לו עיקר, לטפל. הגישה מתמקדת 

 במה שמכונה, "מסננים פסיכולוגיים": תהליך של סינון ועיבוד ה"מידע"; 

 מפנה את תשומת הלב להיבטים סמליים. אירוע בארגון או התנהגות  הגישה הסמלית

. הגישה מתמקדת בפיצוח הצפנים על התרבות הארגונית שלו יםשל אנשיו מלמד

( המשותפים לחברי הארגון, ערכיהם, אמונותיהם Cultural Codesהתרבותיים )

 ודפוסי התנהגותם; 

 מתמקדת בנקודת ראות התנהגותית, בחקר דפוסי התקשורת  הגישה המערכתית

 בארגון, מסגרות הפעולה ומעקב אחר זרימתה. 

 

שחוסמות העברת מידע/ ידע בוצות של סיבות שלש ק מביאים (8018)זאב -בןו גורוביץ

 :בארגונים

 

 סיבות הקשורות לאדם; 

 גוןרסיבות הקשורות לא; 

  .סיבות הקשורות לטכנולוגיה 
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בקבוצה הראשונה ניתן למצוא חוסר זמן לחלוק מידע, והזמן לזהות מי בארגון זקוק 

בות, הערך ; חוסר מודעות לחשי טחון מקום העבודהי; פחד שהמידע יפגע בב למידע

;  ; שימת דגש על העברת מידע מוחשי מאשר ידע אבסטרקטי והיתרונות שבשיתוף ידע

; זמן מוגבל של אינטראקציה בין מקור הידע והמקבל; פערי  הבדלים בניסיון וברמות הידע

 ועוד. חינוך, גיל, תרבות, שפה; חוסר אמון בקולגות

 

לא מדגישה את החשיבות של העברת יתן למצוא סיבות כגון: ההנהלה בקבוצה השנייה נ

לי אפורמ-לי ואאאסטרטגית החברה אינה ברורה לעובדים; חוסר מקום פורמ המידע;

ת ארגונית שלא ; חוסר של הכרה לטובה של העובדים החולקים מידע; תרבולהעברת המידע

; אין מספיק משאבים בחברה שיכולים להעביר מידע; תחרות קשה תומכת בהעברת מידע

 מלמעלה למטה( ועוד.  – התוך מחלקות; מעבר אינפורמציה בכיוון אחד בלבד )לדוגמבין וב

 

מקשה על אנשים הטכנולוגית שקבוצה השלישית כוללת חוסר אינטגרציה במערכת ה

וסר טכנולוגיות, חת וציפיות גבוהות מדי ממערכ, לעשות את עבודתם; חוסר תמיכה טכנית

 ועוד.רצון להשתמש במערכות התאמה בין המערכות והתהליכים; חוסר 

 

 ארגונית והקשר שלה לזרימת מידע התרבות ה

 

 . היא (8004יכים ארגוניים )יחזקאלי , "תרבות ארגונית" מהווה מושג מפתח בהבנת תהל

אנשי הארגון. תרבות ארגונית מאפשרת לחנך את של והתנהגות  מגדירה ערכים, נורמות

ליעילות ארגונית כאשר היא מביאה את אנשי  העובדים בלי שהם ישימו לב לכך, ומביאה

 הארגון לתחושה של מטרה משותפת.

 
המדגישה את הממד החברתי יכולה לשמש בסיס טבעי לפרקטיקה של  תרבות ארגונית

ערכים של דמוקרטיה ושיתוף עובדים בקבלת  דגלםניהול עובדים. ארגונים החורטים על 

ם מבטא מצב בו העובדים מעורבים בחיי . שיתוף עובדיומהוכדהחלטות כגון פורומים 

אופי ועוצמת השתתפותם תלויה בתרבות הארגונית, בגודלו של הארגון  .הארגון

 (. 8004)רז,  ובמאפיינים אישיים של ההנהלה והעובדים

 

צוא הגדרות רבות לתרבות ארגונית כאשר כל אחת מהן מייצגת גישה בספרות אפשר למ

 ( הן:8004יותר )רז, שונה. שלשת הגישות הבסיסיות ב
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רואה בתרבות הארגונית אחד ממאפייני מערכת  – הגישה הפונקציונליסטית .א

פתוחה, אוסף של נורמות להנהלה ולעובדים היוצרים בסיס לפעילות משותפת. 

 מערכת יציבה של חלקים התלויים זה בזה וכל חלק תורם את חלקו למערכת.

הארגון אינו ישות אחת ומלוכדת אלא  פי גישה זו ,ל ע – הקונפליקט החברתי גישת  .ב

 . חוכו סאוסף מפוצל של קבוצות ומעמדות שיש בניהם הבדלי מעמד, סטאטו

מערכת הבנויה על פעילות גומלין, המאפשרת  – גישת האינטראקציה הסימבולית .ג

לאנשים להגיע להגדרת מצב משותפת. אין הנחות מוקדמות בקשר בין מרכיבי 

 החברה. 

 

תרבות "המפורטות )שם( מדגישות את חוסר ההסכמה בהגדרת המושג  שלשת גישות אלה

פי הנחות שונות ומתודולוגיות שונות. ל ישנן תיאוריות רבות, המתחרות בניהן ע ".ארגונית

 שלה.י אופהיא ה" של החברה. רגונית היא "מיקרו קוסמוסתרבות א

 

שותפת לחברי המכנה המשותף לרבות מההגדרות היא מערכת ערכים מ ,יחד עם זאת

 (.1226רי הארגון והתנהגותם )ליפא, חב אתהארגון הנתפסות כמובנות מאליהן ומכוונת 

 

 גיה וזרימת מידעטכנולו
 

(, אמצעים 1220מידע זורם ממקום למקום בארגון באמצעים שונים של תקשורת )סמואל, 

 אלה מחולקים לשלשה סוגים עיקריים:

 שיחות פנים אל פנים. .א

 מסמכים, טפסים(.אמצעים כתובים ) .ב

 אמצעים אלקטרוניים.  .ג

 

 בכל אחד מאמצעי תקשורת אלה טמונות מגבלות המצמצמות את העברת המידע.

 

של העובדים כלפי עבודתם ואף ( motivationקיים קשר בין טכנולוגיה לרמת ההנעה )

לטכנולוגיה יש השלכות משמעותיות על לבצע את תפקידים.  (alienationלדרגת הניכור )

וסי ההתייחסות של ממלאי התפקידים כלפי עבודתם, כלפי עמיתים לעבודה וכלפי דפ

הארגון. היא משפיעה על רמת מוטיבציה, רמת ההיעדרות מהעבודה, רמת הלכידות 

 (.1220הקבוצתית, היחסים בין ממונים לכפיפים, ודפוסי התנהגותם בתוך הארגון )סמואל, 
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החלו ליישם אתרים פנימיים מבוססים ינטרנט( )בית הספר לניהול חיפה, אחברות רבות 

wiki, מערכת . המאפשרים לכל עובד להעלות מידעwiki  היא דרך יעילה מאוד בה המידע

 .נשמר עדכני

 מספר יתרונות: wikiלמערכת מבוססת 

  .מראה אחיד לכל המסמכים .א

  .יכולות חיפוש מובנות .ב

אופן אוטומטי. השוואה בין גרסאות ישנות של מסמכים נשמרות, והיסטוריה נוצרת ב .ג

 שתי גרסאות פשוטה מאוד. 

  .עריכה פשוטה ללא צורך בהתקנות תוכנה .ד

 . על הטקסט כל מסמך יש מקום ל"דיון"ב .ה

 

 שבהם תחשיבות הנהלים בארגון צבאי והבעייתיו

 

מוגדר כמסמך פנים ארגוני, המפרט ומגדיר מדיניות או דרכי ביצוע  (Procedure) "נוהל"

מצעות פעילות מחזורית. הנוהל משמש גם תקן בקרה לפעילות כזאת. הוא בדרך כלל בא

מגדיר את תחומי אחריות וסמכות, מהווה אמצעי תקשורת פנימיים, יוצר אחידות בביצוע 

ות ומשלב את מצעי הדרכה, מתאם את פעילות היחידות השונאאו בתוצאות, משמש כ

 (.1226פעילותם" )קרן, 

בסיס הידע של "הארגון הצבאי", שעובר מדור (, ה"נוהל" הוא לפי יחזקאלי ורזי )בעריכה

מסמך פנים ארגוני, לדור. הוא מחולק להקשרים מוגדרים ומתורגם למידע כתוב ונגיש. זהו 

פעילות מחזורית. הנוהל בדרך כלל בשיטה של  ,המפרט ומגדיר מדיניות ו/או דרכי ביצוע

מהווה אמצעי  ;ומי אחריות וסמכותמגדיר תח ואמשמש גם תקן בקרה לפעילות כזאת. ה

יוצר אחידות בביצוע  ;תקשורת פנימית המשלב בין ממלאי התפקידים השונים בארגון

מתאם את פעילות היחידות השונות  ;משמש כאמצעי הדרכה מבוקשות; תוצאותמגדיר ו

. הסדרת הפעילות באמצעות נהלים מסלקת את העמימות מהעשייה ומשלב את פעילותם

את המהלך התקין  מתקדמ ,בין העובדים ובכךהיא מצמצמת את החיכוך הרגשי  הארגונית.

 .צפויגם ל –לפחות לכאורה ו יותר, של העבודה. הארגון הופך ליעיל

 

"נהלים קבועים מאפיינים בדרך כלל ארגונים מבוססים, בעלי ותק של עשרות שנים , אשר 

ת בעבר, באמצעות הקפדה על נוטים להתבצר בשגרות עבודה שהוכיחו את עצמן כמוצלחו

 םנהלים וכללים. ככל שארגון ותיק יותר, כך הוא נוטה לפתח מאפיינים בירוקראטיי

 (.1224במבנהו ובתפקודו" )סמואל, 
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איכות הנהלים של הארגון הביורוקרטי ויכולתם למלא את תפקידם ביעילות פגיעות מאוד 

רציות לגודל הארגון. מצב זה במצבים שבהם הביורוקרטיה הארגונית גדלה ללא פרופו

)יחזקאלי ורזי, בעריכה(. אחד הסימפטומים של  "שלטון הביורוקרטיה"מכונה בספרות 

לנהלים שאבד  היצמדות: ""שלטון הנהלים"שלטון הביורוקרטיה" מכונה בהתאמה 

נהלים חדשים כדי להתמודד , עד לאבדן הקשר עם המטרה הסופית; המצאת עליהם הקלח

, וכך רק מסתבך המצב; חוסר יכולת להכיל את לות של הנהלים הישניםעם חוסר היעי

 )שם(. היוצא מן הכלל

 

הנהלים משקפים את מחלותיו של הארגון, אחד המאפיינים של ארגון חולה הוא עודף 

ניירת וצמידות לנהלים חסרי הצדקה. העומס הרב של ניירת מביא להליכי אישור ארוכים 

 .(1225רבלים" )כפיר, דש נהלים מסוומיגעים, וגו

 

, אשר אפיין את מה מרטוןהסוציולוג, רוברט קינג יחזקאלי ורזי )בעריכה( מצטטים את 

 :מאפיינות "שלטון של נהלים"ה, "מחלות ארגוניות"שהוא כינה 

 

 "חוסר מסוגלות נרכש" ("Trained Incapacity" :)שהיו  – פעולות מונחות נהלים

. הפכו להיות מיושנות ולא רלוונטיות – מסויםטובות בשעתן להתמודדות עם מצב 

, או עוקפים אותם לנהלים שאבד עליהם הקלח יםנצמדלמרות זאת, הארגון ועובדיו 

   ;בלית ברירה

 

 "פסיכוזה תעסוקתית" ("Occupational Psychosis" :) העובד לומד לראות את

ת של עבודתו מאבד קשר אל המטרה הסופי . הואהארגון אך ורק דרך פריזמת הנהלים

לפי  , להלכה,)וככל הנראה, גם מאבד קשר אל המציאות(. ממצב בו הארגון מתנהל

הופך הארגון להיות  (;הדבר הנכון לעשות נקבע ביחס למטרות)ערכית  תרציונאליו

הדבר הנכון לעשות נקבע לפי פרוצדורת )אינסטרומנטלית  תרציונאליומנוהל לפי 

 המתובלת באמוציונאליות רבה.(, העבודה, במנותק משאלת המטרות

רצח הצעירה, ענבל עמרם, מפתח  אתדוגמה לכך יחזקאלי ורזי )בעריכה( מביאים כ

תקווה, על ידי גנב רכב שהשתלט על רכבה. המשפחה שפנתה למשטרת פתח תקווה 

זכתה ליחס מזלזל ולסירוב לפעול, מפני שהנוהל המשטרתי ראה באדם נעדר רק בתום 

התקשו לפרש את המציאות כמחייבת פעולה דחופה למרות  שעות, והשוטרים 42

הנוהל. המשפחה נזקקה להפעלת קשרים על מנת שהמשטרה תפתח בחיפושים. לבסוף 

נמצאה הנערה גוססת בקרבת גלילות. ההורים תבעו את המשטרה על רשלנות ובית 
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ם המשפט קיבל את תביעת המשפחה ופסק לה פיצויים. מילים קשות כתבו השופטים ג

אין צורך להכביר מילים על העיוות הנוראי בכך שאזרח מן השורה אינו "על כך ש

)ת"א  להגיש תלונה במשטרה על נעדרת אלא רק באמצעות קשרים ופרוטקציה מצליח

70-21-077); 

 

 "עיוות מקצועי" ("Professional Deformation" :)סוג הבמצב שניתן לתארו כפתרון מ

מחלה: הארגון ממציא נהלים חדשים כדי ופכת לופה ההתר ,"עוד מאותו דבר"של 

יותר, רבים להתמודד עם חוסר היעילות של הנהלים הישנים. ככל שנוצרים נהלים 

והופך להיות אף פחות כשיר ממקודם.  ,הארגון כורע תחת עומס המציאות המשתנה

  ;, וחוזר חלילהבתגובה הוא מנסח נהלים חדשים

הבעיה היא שאירועים לעולם לא יתרחשו ככתוב שים כי יחזקאלי ורזי )בעריכה( מדגי

בנוהל. הם "ייפלו מצדדיו". התוצאה היא מה שאנו מכנים בתקשורת "כשלים" חוזרים 

ונשנים, ומינוי וועדות ביורוקרטיות לבדוק אותם. אלה ממליצות על עוד ועוד נהלים 

 שרק מחמירים את הבעיה במקום לפתור אותה. 

 טוען כי:האדיג'ס, המומחה הארגוני, פרופסור יצחק  אתבדומה הם מצטטים 

ביורוקרטיות הופכות לא רלוונטיות במציאות דינאמית, כי הן מנסות לפתור בעיות "

הקמת יחידות מטה נוספות ותוספת נהלים, וזה הדבר האחרון  –בדרך שהן יודעות 

 ";!גמישותשארגון זקוק לו במצבים הללו. מה שהוא צריך זה 

 

 ישיות""היעדר א ("Impersonality"ב :) ממוינתמבנה הביורוקרטי, המציאות 

יכול להתייחס או להכיל את היוצא מן הכלל.  ינוהכלל א, ולרכיבים קטנים לפי נושאים

לא  –ככל שהדינאמיות גוברת והמורכבות מעמיקה  –רבים יותר ויותר שמקרים  ,מכאן

 ;יפול בין הכיסאותישירות  שאמור לקבלוהאזרח  ,יפלו לתוך אף קטגוריה נוהלית

 

 "קונפורמיות יתר" ("Over Conformity" מסלול הקריירה המוגדר של הפקיד נועד :)

לספק לו ביטחון תעסוקתי שיבטיח את נאמנותו לארגון ולצורת העבודה, ולייצר אצלו 

מוטיבציה להתקדם. בפועל, העובד מפנים בצייתנות את נהלי העבודה ולומד שיתוגמל 

דות אליהם. מצב זה מוביל לקונפורמיות יתר, כניעות והיצמדות לטכניקה על היצמ

במקום למהות. תוצר לוואי שני של מסלול קריירה מובטח הוא היעדר תחרותיות בין 

 ;העובדים על בסיס קריטריון בעל ערך, וירידה במוטיבציה להצטיין
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 ריטואליזם המושג  מרטון היה זה אשר טבע את: רוקרטיוריטואליזם וחוסר יעילות בי"

הקפדת יתר על חוקים ותקנות עד כדי סיכול מטרותיו של הארגון.  –בירוקרטי" 

רוקרטי לבצע את העבודה שלמענה ויכולתו של ארגון בי-המשמעות המעשית היא אי

רוקרטיה אטומה ביכולתה להגיב לנסיבות או לצרכים מיוחדים. בעיית והוקם. הבי

 – דיכוי היצירתיות והדמיון של העובדיםאת גוררת ה –י רוקרטוחוסר היעילות הבי

התמודדות מתישה עם הנהלים, התקנות ושגרות : במתבטאת, בעיקר, ב"סחבת"

 .העבודה של הארגון

 

-ארצות משטרותכמו חלק מ –יש "ארגונים צבאיים" יחזקאלי ורזי )בעריכה( מציינים כי 

באמצעות פישוט עם הבעיה  שניסו להתמודד –בשנות התשעים של המאה הקודמת  הברית

יזמה בערכים, המתווים את כיוון הפעולה  שהגבילונהלים והחלפת  ;סמכויות; ביזור נהלים

. רבים אחרים משלימים עם המצב ומאפשרים מרווח תמרון רב וחופש בקבלת ההחלטות

 .ו"משלמים את המחיר" בירידת האפקטיביות הארגונית והרלוונטיות

 

 :)שם( את מידת הרלוונטיות של נהלי "הארגון הצבאי"שלושה גורמים קובעים 

  ;תדירות העדכון 

  ;מידת ההשתתפות של השטח בעדכון וחופש הביטוי שלו 

  .ומידת הפירוט של כמות הנהלים וסעיפי הנוהל 

 

הגורמים הללו מצביעים על הקשר שבין התקשורת בארגון לרלוונטיות של הנהלים. הגורם 

לוונטיות של הנוהל ואת הישימות שלו הוא השטח. ללא ערוצי החשוב ביותר שמבין את הר

תקשורת פתוחים ותרבות המעודדת דיאלוג "מלמטה למעלה", אין סיכוי להיווצרות 

  דינאמיקה חיובית כזו!

 

, הקשורה "נהלים דינאמיים"יחזקאלי ורזי )בעריכה( מצביעים בהקשר זה על מה שמכונה 

מלמעלה למטה" ומלמטה למעלה" חוברות יחד לכלל מודל שבו שתי הגישות המנוגדות "ל

איש המטה גישה הוליסטית אחת. הנהלים נבנים ביחד עם השטח, והשטח חתום עליהם, כש

משמש רק כמתווך וכ"מאגר ידע". בזמן הביצוע, עובדי הארגון מדווחים בזמן אמת על 

, ובלבד שידווחו פעילות. כשמסתמן פער בין המצב בשטח לנוהל, הם מורשים לחרוג מהנוהל

ויצדיקו זאת מיידית. תפקיד הביורוקרטים לבחון את הנושא ולהחזירו לאנשי השטח 

 כהמלצה לעדכון הנוהל, בזמן אמת.

 

  "עובדיםש"רכי תקשורת ד
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 Y –דור ה 
 

החל מספר ששמו "דור האיקס" שפרסם הסופר דאגלס קופלנד בשנת   Y-המונח דור ה

שלשה צעירים מקליפורניה שהחליטו לעזוב את מקום  ל. סיפור ע(1225)קופלנד,  1221

יד לפה. בספר הו מיהעבודה שלהם ולחיות ב"שוליים".  הם עבדו בעבודות מזדמנות וח

"אינם מרגישים שייכות לאייקונים התרבותיים עליהם  X -מתאר הסופר כיצד בני הדור ה

ות לגבי היותו קבוצה חסר שם, אך עם מודע ,נועד לבטא דור זה Xגדלו". השימוש במונח 

 חברתית שונה וגדולה. 

. מאוחר יותר השתנו ההגדרות  1264לשנת  1245גם בא להגדיר קבוצת גיל מילדי  Xהמונח 

בני הדור הילדים של  Z –היום וכבר מדברים על דור ה  80-30שהם בני   Y-והגיע דור ה

 ,פורומיםוב ט בצ'טיםמתבצעת באמצעות האינטרנ  Y -ימינו. כל התקשורת מול בני דור ה

 (8011)גני,  אנחנו מגיעים אליהם" במהירות רבה. "במקום שיגיעו אלינו

 

לראיונות עבודה מהבית, הם משתעממים  םמתראייניהם מפונקים שאין כדוגמתם, הם 

טאסקינג )מסוגלים לבצע כמה פעולות מהר, הם חדשנים ויצירתיים והם אלופים במולטי 

  .(8011)גני,  (על כמה מסכים באותו זמן

 

מהווים את הרוב הגדול של האיושים שעוברים היום במערכת השמת עובדים  Y -בני דור ה

ניתן לחלק לכאלה שסיימו את שרותם הצבאי וכאלה שהם לאחר  Yבישראל. את בני דור ה 

בכדי להיכנס לעולם האמיתי. הם מחפשים  84-85טיול ארוך בחו"ל. הם חוזרים בגילאי 

מקפידה בהליך הגיוס להקל  Manpowerשו שמישהו באמת דואג להם. חברת מקום שירגי

עליהם, המועמד פותח מחשב בביתו ומתראיין מהבית. מאפיין מרכזי של הדור הזה הוא 

 רצונו לקבל אינפורמציה מהירה מאוד דרך הרשת. 
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 דרכי התמודדות בחסמי תקשורת
 

(. 1220תקין של הארגון )סמואל, תופעות של עומס מכבידות יותר ויותר על תפקודו ה

רשתות תקשורת עמוסות לעייפה ובעלי תפקידים נאלצים לטפל במידע רב מכפי שהם 

יכולים לקלוט ולעבד. מרבית מקבלי ההחלטות נאלצים ואפילו מעדיפים להתעלם מפרטי 

 מידע רבים ופועלים על סמך ניסיון אישי.

 

 קיימות מספר שיטות להתמודדות עם גודש מידע:

 סינון מידע (filtering)  מזכירויות, ראשי לשכות ויועציםעל ידי; 

 השהיית מידע (queuing )– דחיית מידע שבעדיפות נמוכה לזמן מאוחר ונוח יותר; 

 ערוצים מקבילים (parallel channels )– ור סמכויות למנהלים, אנשי מטה והגדלת זבי 

  ;מספר אנשים בעלי תפקידים דומים

 תמצות מידע (data reducation )–  קיצור ותמצות מסמכים, מאפשרים קליטת מידע 

 בטווח קצר ומהיר אולם אין הם כוללים את מלוא תוכנו של המידע.
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עם הקושי בזרימת  ההתמודדות המשטרתית  ה שלהיסטוריה

 המידע

 

, בוצע מיפוי של 8002בשנת  שהתקיימה ,בעבודה בתחום זרימת המידע במשטרת ישראל

 מצב הארגונית בתחום זרימת מידע. תמונת ה

( במסגרת עבודת מטה במשטרת ישראל 8002צינורות זרימת המידע מופו )צוות פרנקו, 

 (:1בנושא זרימת מידע ארגוני )ראה לוח מס' 

 

 צינורות המידע במשטרת ישראל: 1לוח מס' 

 (8002, פרנקומתוך: )

 

 הערות מאפייני מידע אמצעי

 לעיתים הודעות פטירה, מועדי הלוויות,  בעיקר הודעות מבצעיות איתוריות

דרושים לחקירה, הודעות פטירה, פקודות  כל מידע ארגוני דוא"ל משטרתי 

משטרה, הנחיות ופקודות, עדכוני בתחום 

 הפרט,  

עיתון "מראות 

 המשטרה" 

לעיתים כתבת עדכון.  דפים האחרונים לסיקור  כתבות בנושאי משטרה

 לרוב ביוזמת היחידותיחידות בשטח ורווחה 

שעור המתקיים אחת  שעור שבועי

לשבועיים עד חודש 

 ביחידות. 

העברת נושאים יחידתיים ונושאים שחויבו 

 במגיעים באמצעות קצין ההדרכה או המפקד

עמדה המאפשרת נגישות  שערי ידע/קיוסק

למערכת האינטרנט 

המשטרתית למי שאין 

 ברשותם מייל

 

טלפונים סלולאריים 

SMS 

  שימוש מצומצם מאוד 

מידעונים/לוחות מודעות 

 ביחידות

  

העברת הודעות שכר  תלוש משכורת

 בחלק הימני של התלוש

 

 

 

 

 

 את מטרותיו:כך בראשותו של ניצב פרנקו הגדיר הצוות 
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עם התהליכים וההחלטות המתקבלות בקרב  ופטימאלית שתביא לשקיפות והיכרותגיבוש דרך א

  כלל המשרתים בארגון.

 מצגת(, 8002)פרנקו, 

 

( "Top Down"האחד של המשוואה )העוסקת רק בחצי משמע, מראש נקט הצוות 

 (."Bottom Up"מן החצי השני )מתעלמת ו

 

 ;מידעב התחושה של הצפ במסגרת העבודה הודגשו מספר בעיות, שהמרכזיות שבהן:

 תחושת חוסר מידע.  ,ובמקביל

גות קצונה ונגדים, שמטרתו הייתה לבחון את במסגרת העבודה התקיים סקר כמותי בדר

רמת הבקיאות בקרב קצינים והשוטרים לתהליכים המתקיימים בארגון. הכוונה הייתה 

מתוך ממצאי הסקר ניתן יהיה להסיק על רמות ההיכרות עם המידע הזורם בארגון  

 בתחומים שונים בקרב שוטרים וקצינים.  

וטרים מיחידות השטח. שיטת הביצוע הייתה ש 184שוטרים, מתוכם  1443לסקר השיבו 

באמצעות דירוג ציון לרמת היכרות עם נושאים ארגוניים בקרב המשיבים באמצעות שאלון 

 שנשלח בדואר האלקטרוני הארגוני.

 

רמת ההיכרות גבוהה )משטרת ישראל  ,מהסקר עלה כי בנושאים הנוגעים ליעדי הארגון

היעדים המרכזיים היו הורדת  8002, כאשר בשנת פועלת על פי מספר יעדי ארגון מרכזיים

עבירות התפרצות לדירה, גניבות רכב, צמצום עבירות אלימות לסוגיהן, וצמצום תאונות 

קטלניות(. לעומתם, נושאים מרכזיים אחרים כמו קרן בלאי )תכנית רב שנתית להחלפת 

התכנית הרב  רכבים, תחום שלא היה מוסדר לאורך שנים ומוסד באמצעות קרן בלאי(;

שנתית )התר"ש הינה תכנית רב שנתית בו מוגדרת תכנית רב שנתית לחמש שנים בכלל 

התחומים הארגוניים(; והמש"ק המשולב )מפקד מרכז שיטור קהילתי, תפיסת הפעלה של 

שוטר קהילתי מקומי בגזרה נתונה הפועל במשולב עם מתנדבי משמר אזרחי מבסיס הפעלת 

 רמת היכרות נמוכה. מתנדבים( נמצאו בסקר ב

 

עוד בחן הסקר את רמת שביעות הרצון מהמידע האישי הנדרש לשוטר ונמצא כי רמת 

 .6מתוך סולם של  4.4שביעות הרצון נמוכה 

עוד בדק הסקר את הפער בין רמת ההיכרות של מידע בדרגות השונות ונמצא כי בעלי דרגות 

 ביחס לדרגות הנגדים.  הקצונה מסרו כי היכרותם עם מידע גבוהה באופן ניכר

נמצאו הבדלים קטנים ברמת שביעות הרצון בין קבוצת מחוברי הדואר האלקטרוני ובין 

 כאלה שאינם מחוברים. 



 34 

הצוות קיים שני מפגשי שטח קבוצתיים עם שוטרים בתחנות רחובות, חדרה  וראשון לציון 

 שחיזקו את הדעות ואת הלכי הרוח שהושמעו בקבוצות ובסקר. 

 

 ת הצוות, כפי שמופיעות בעבודה שהוצגה לסגל הספ"כ של משטרת ישראל היו: המלצו

הטמעת טכנולוגיה קיימת בראיה ארוכת טווח, תוך שימוש באמצעים קיימים ופיתוח  (1

 "גירויים".

 הגדרת חשיבות המידע והתאמתו לאמצעי. –סינון וקטלוג המידע  (8

 אזרחי "חשופים בניידת".מיסוד התקשורת הלא פורמאלית כגון המידע הקיים באתר  (3

 ביצוע פיקוח ובקרה על תהליך קבלה והפנמה של מידע.  (4
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 ם שעלו בראיונותממצאי

 

 :(הראיונות המלאים מצורפים כנספחשעלו מהראיונות )רלוונטיים, ריכוז ממצאים  להלן

 :"ממצאים מרכזייםהכותרת "יונות רוכזו תחת אהאמירות השונות בר

 

 שי להעברת מסרים מהפיקוד לשוטריםקיים קו: 2ממצא מספר 

 

הקושי קיים גם בהזרמת מידע הפיקודי. ובציר המקצועי להזרים מידע  תקיים קושי ביכול

אתר "חשופים קיומו של הועלה  דוגמהכהנוגע לפרט ולא רק בהעברת מסרים ארגוניים. 

מילוי מצביע לטענת המרואיינים על ה ,מפורט בהמשך באמצעות ניתוח תוכן(הבניידת" )

  חלל ארגוני של חוסר מידע ויכולת להעביר אותו לשוטרים:

 

  כיום אין  דרך להעברת מסרים אפילו בתחום שכר, נופש, תגמול אלא בתלוש השכר או"

 ;(8011, שפירא) בדרך שאינה ישירה ומעכבת"

  זמינים לאתר "למתגייס"  שם כל פרטיו האישיים של המלשבי"ם ניקח את הצבא. כל

אים, יש בו פורומים ויכולת לשאול שאלות ולקבל תשובות. עיתונים החייל נמצ

  .האתר "חשופים בניידת" נכנס לחלל שצריך כארגון למלא אותו" ,ומכתבים זה פאסה

 ;(8011)שפירא, 

  תוספת למשכורת. שוטרים בתחנת ₪ 8000"רוב השוטרים לא ידעו שמקבלים (....) 

ת והזדקפו בכיסאות והתחילו להקשיב. שהייתי אצלם לשיחת ממ"ר שמעו שיש תוספ

אוחיון, ) אבל המידע היה קיים?!..מדובר בחוקרים שכל היום נמצאים מול המחשב"

8018); 

 "לא קשור לזרימת מידע של ארגון. הוא תוצר של חוסר היכולת לפתוח  "נט-מפכ"לה

 ;(8011ערוץ מידע )מור, 

 תעוותים ככל שהם יורדים "המערכת סתומה. כמו בטלפון שבור, המסרים משתנים ומ

כיוון שהביורוקרטיה יצאה משליטה, הדרך  בהיררכיה, אם בכוונת מכוון ואם בשוגג.

מי שזיהה את זה וטיפל בכך מצוין בצינור  היחידה להתמודד, זה ליצור מעקפים.

הקריטי עם מפקדי התחנות היה המפכ"ל לשעבר יהודה וילק. עיקר התועלת שהפיק 

המפגשים הישירים והתכופים עם של משטרת ניו יורק היה מאימוץ ה"קומפסטט" 

מפקדי התחנות. ככה הם שמעו אותו והוא שמע אותם בלי "פילטרים" של מפקדי 

  ;(8018)יחזקאלי,  "המרחבים והמחוזות

 

 יכולתו של שוטר לקבל מענה מהיר מוגבלת: 0ממצא מספר 
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טכנולוגית למציאות הלהתאים את זרימת המידע בארגון היא הציפייה של השוטר 

( והיכולת לשאול שאלה  Y-בה זרימת המידע קצרה, מהירה, עד הבית )דור ההמתקדמת  

 :ולקבל תשובה זמינה ומהירה

 

 השוטר מצפה שיהיה תהליך  מהיר, ישיר ולא דרך צד שלישי. לסייר אין  ,"בתהליך

  .בזה"מחשב הסייר רוצה לעבוד מהבית אין לו זמן וגישה מהירה בעבודה לטפל 

 ;(8011 ,)שפירא

 מהיר, ישיר  "שוטר לא יכול לכתוב שאילתא ולקבל מענה. השוטר מצפה שיהיה תהליך

ולא דרך צד שלישי. לסייר אין מחשב. הסייר רוצה לעבוד מהבית. אין לו זמן וגישה 

 ", הדור של היום צריך אינטרנט מהיר, שאלה ותשובה מהירה בעבודה לטפל בזה

  ;(8011 בנובמבר 13)שפירא 

 "אוחיון "יש מספר בעיות עיקריות. הראשונה היא נגישות. לא כל השוטרים נגישים(, 

8018). 

 

סנקציות שיגבירו מוטיבציה ומהלכים מעודדי למידה חסרים : 3ממצא מספר 

  לקריאה והבנה של מידע

 

 הגדרת סנקציות כלפי מי שאמור לקבלו צורך בפיתוח מהלכים מעודדי למידה עצמיתקיים 

 זרימה והכרה של מידע. להבטחת מהוות מרכיב חשוב  מידע ולהכיר אותו

מערכת המנה"ל )מערכת מדידת ביצועי יחידות הכוללת ציונים ומפורסמת אחת לחודש 

בכלל יחידות משטרת ישראל( הוצגה כדוגמא חיובית לרמת היכרות גבוהה כאשר הסיבה 

סנקציות )יחידות בתיים לכלל הארגון, פרסום ההישגים היחידנעוצה )לדברי המרואיינים( ב

 ובמדידה ברורה:בציון נמוך הועלו לדיונים ברמות הפיקוד עד לרמת מפכ"ל(, 

 

  מצד אחד מדברים על משטרה כמקצוע, מצד שני אין מהלך מעודד מחייב ומתגמל"

 ;(8011)סאו,  ללמידה התפתחותית עצמית. לכן אין מוטיבציה לקרוא ללמוד ולקרוא"

 "מנה"ל. מהפחד, היינו בתוכו. הוא הביא תוצאות. זרימת המידע הייתה עד ה דוגמה

 ;(8011)בן הרוש,  רסום וציון"הייתה אכיפה, היו סנקציות והיה פ לאחרון השוטרים.

  .שיש בעיה בזיווד ניידת אני לא כ"ללמידה אישית ואחריות אישית יש מרכיב מרכזי

ג "ו חובה. יש כאלה שיגידו שהשקורא לר' משרד הסיור, אני אקרא לשוטר, יש ל

ג יהיה השוטר, פעם "ג זו תפיסה שמתאימה את עצמה לסיטואציה. פעם הש"משלם. ש
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הוא יהיה מפקד המחוז ופעם הוא יהיה הרופא. זו תפיסה שאיני מקבל אותה. יש 

 ;(8018)שחם,  וחייבת להיות אחריות אישית לאנשים"

 "אם לא תהיה מחויבות למשהו לא בכל לימוד עצמי חייבים לשים בקצה סנקציה .

צליח בלי סנקציות. תרבות צריך להכניס בכוח שהיא מלווה ילא  ישינוי תרבות ילמדו.

 ;(8011)מור,  "בפעולות וסנקציות. לאנשים לוקח זמן להבין את החשיבות של העניין

 "(8018)בארי,  "יש לפתח את הלמידה מרחוק ולמידה עצמית בכלל; 

 "ם נושא באחריות הוא דדים, זה עבד על המפקדים, ברגע שאדבמנה"ל האנשים נמ

 .(8018, פועל )אוחיון

 

,  לכסות על האחריות האישיתצורך תוך ממועבר המידע : 4ממצא מספר 

 שיטת העברת המידע הוצגה ביקורת על , מידע שטחיה

 

תרחש מידה ויב. םלסמן "וי" על משימתרצון מתוך על ידי קצינים מוזרם מידע רב בארגון 

 . יוכל אותו קצין להראות כי הוא "עשה את שלו" ,אירוע

 )מפגש פיקוד עם שוטרים המבוצע ביחידות(  נאמרה ביקורת על שיטת ה"שעור השבועי"

, נתפס כמפגש לסימון "וי" לנושאי שבו חלק ניכר מהשוטרים אינו משתתף, חלקו טכני

 חובה שנדרשו להעביר. 

עיתון "מראות המשטרה" מתוך ציפייה שביטאון ארגוני נאמרה ביקורת על בשולי הדברים 

 ,ביטאון משטרת ישראל הקיים אינו נותן מענה .כלי תומך בהזרמת מידע ארגוניישמש 

 :וייעודו אינו לכך

 

  מעבירים מבזקונים של לקחים. ברח עצור יש לקח, ויש נושא חובה, נושא חובה , נושא"

שוטרים, מדווח למה"ד וחצי לא היו  50חובה,... ואתה מוצא את עצמך מקריא מול 

 ;(8011)בן הרוש,  בשיעור השבועי"

   אף  פעם לא לא רציני"היום אין דרך להעביר חומר אלא בשיעור שבועי. שעור שבועי .

 ,)שפיראאחד" רכל השוטרים נמצאים, ומעבירים שם חומר שמספיק לחודש בשיעו

8011);  

  נכון לגבי כל דבר. פתאום קם מישהו  "כל פעם קם חכמולוג וממציא שיטה, וזה

 ;(8011)קופרמן,  "וממציא שיטה, עמדות מידע, לדוגמה

 " ניחא ספ"כ, אם יש שינוי בנוהל עד שהוא יגיע לאחרון השוטרים.... גם בשעורים

 ;(8018, )אוחיון "שבועיים כולם מסמנים "וי", גם לא כולם מקשיבים

 (8018חם, ש)  השבועי הוא בשביל לסמן "וי" ר"השיעו; 
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  'ייעוד של העיתון מה הוא נותן לזרימת המה  –"העיתון המשטרתי 'מראות                    

 ;(8018)קופרמן, המידע?!"   

  "(8018, )אוחיון "ןעיתון "מראות המשטרה" ממש לא מעניין, אין לנו כמשטרה ביטאו; 

  (8018חם, )ש לזרימת מידע היא לכסת"ח)בתפוצת מסמכים( התכלית השלישית; 

 " שים לב שאדם שהזרים מידע יזרים אותו תמיד עם ההיבטים "הטוויסטיים" שיש

 (;8018)שחם, " דוגמאותבהם כדי להגן עליו, הוא תמיד ירשום "בכפוף ל".. ועוד 

 "?(;8011)מור, "הורדת מעצמך את האחריות והפצת במייל מה האפקטיביות 

 "אגף בא לכל המש"קיות באמ"ש )צריך לקחת החלטה לתרגם אותה לערכה, לקרו

 (;8011)סאו,  "משאבי אנוש( שיסבירו לשוטרים

  לא כל השוטרים מעניין אותם לקרוא את המידע. גם מפקדים לא קוראים. אני"

במרחב מקבל את הספ"כ הארצי רק לאחר שהמזכירה כתבה שהוא הופץ עד לרמת ר' 

קרוא ספ"כ?! אני מוצא את משרד. בא ניקח ר' משרד חקירות בכלל בראש שלו עכשיו ל

עצמי מקריא בישיבות ספ"כ ויש אנשים שכאילו שומעים בפעם הראשונה את הדברים, 

 ;(8018)אוחיון  .הם לא מכירים את החומר"

 מפקדים צריכים לעבור לשיטה ה"זרימת מידע הכי טובה צריכה קול, צריכה אינטונצי ,

 ;(8018)שחם,  .של שיחה עם אנשים"

 " ארגוניים מאוד קשה להתבסס על מערכות מידע. מפקדים צריכים בהעברת מסרים

 (.8018)בארי,  "להעביר אותו בכל הרמות

 

ים ממקבלי המידע , רבללא צורך רוב המידע מועבר לכולם :4ממצא מספר 

 אינם זקוקים לו

 

. אין הגדרה עד לאיזה רמה מבלי אבחנה מי צריך לקבל אותו – לםוהמידע המוזרם לכ

ללא  בדואר האלקטרוני כולם באמצעות ההודעות הארגוניות המידע מועבר ל. מוזרם מידע

 :השקעה בהתאמת המסר לאוכלוסייה

 

 השוטרים צריכים לדעת,  כלאם ה "קיים קושי כמפקד להעביר מסרים. השאלה

אם כל השוטרים צריכים להיות חשופים לכל המידע, האם כל פרט בארגון ההשאלה 

 (;8011)סאו,  "דע?!צריך להיות חשוף לכל המי

  " יכול להיות שחשוב מאוד שרוב שכבת המידע צריכה להגיע לרמת ידיעה והכרה של

מפקד התחנה וצריך להבין את רוח המפקד ולא רק כמה הנחיות מסרים אלא עד כמה 

 (;8011)סאו,  אתה מחויב לו"
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 רמציה לכל האינפו ף"מתחת למת"ח אני לא חושב שכל הארגון הגדול צריך להיות חשו

הארגונית. פה אנחנו לא משקיעים מספיק איזה מידע רלוונטי גם ברובד העליון של 

המת"ח לא מצליחים להעביר את רוח המפקד התביישתי בשביל המפכ"ל שהוא מסביר 

לכל אחד מהשוטרים, יש החלטה ולא יודעים, צריך לקחת החלטה לתרגם אותה 

שוטרים, היום מידע מופץ לכולם , לערכה, לקרוא לכל המש"קיות באמ"ש שיסבירו ל

להפיץ להם והמערכת הזו גורמת  ילא הולך לכתובת מוגדרת ויש כאלה שלא רלוונט

 ;(8011)סאו,  "לכולם לא להתייחס למידע

 "(8011 86)מור,  " צריך מידע שונה אי אפשר שכולם יקבלו אותו מידע; 

 יש סוג של מסר אחיד  זו תקלה", ם" ההודעות הארגוניות שמופצות באופן זהה לכול "

ארגוני גם הסייר, ממ"ר, מת"ח קוראים את אותו מסר וזה לא הגיוני היום לא 

משקיעים בהתאמת המסר לאוכלוסייה. אם אתה מעביר במסר אחד לכולם אתה לא 

 ;(8011)קופרמן,  מצליח"

 (8011)קופרמן,  .זו תקלה" ם"ההודעות הארגוניות שמופצות באופן זהה לכול;  

 "להפיץ  ימידע מופץ לכולם , לא הולך לכתובת מוגדרת ויש כאלה שלא רלוונט היום

 ;(8011)מור,  "להם והמערכת הזו גורמת לכולם לא להתייחס למידע

 " נוצר מצב שאנחנו "דוחפים" לשוטר משהו בכוח . לא זו בלבד אנחנו לא דוחפים לו את

 .(8011)מור,  ".מה שהוא לא צריך

 

 הנהליםבעיית   :6ממצא מספר 

 

 אחד ממרכיבי הבעיה של אי הכרת המידע. ים מהוועודף נהלים, אורך נהלים 

על מנת להתמודד עם העובדה פותחו שיטות ניהול שונות על ידי דרגי הביניים כמו העברת 

בישיבות על מנת לוודא שהם מסמכים שהתקבלו עם הדגשות, או הקראת מסמכים חשובים 

 מוכרים:

 

 משבר. נהלים לעולם יהיו "מזוהמים" בפחדים. אם אפשר  נהלים מוציאים ברגעי

היה להפוך נוהל למשהו יותר מוחשי היינו מצטמררים... שאתה קובע נוהל שתוך 

שעות צריך להגיש כתב אישום בתיק אלימות במשפחה של רצידיביסט אז קבעת  84

זה שעות תעשה את  84-את זה כי נהרגו בדרך אנשים ויש רעש גדול בטלביזיה. ב

  ;(8018)שחם, .. ואף אחד לא יודע לחקור טוב... יותר שטחי, מהר ולא עמוק.

  שמונה שנים הייתי מחוץ למשטרה וכשחזרתי לתפקיד קצין אק"ם דרום נדהמתי

לגלות, שאם קודם לכן הנהלים היו צרה צרורה, בשמונה השנים הללו הם צמחו 

ה על השטח לבצע, להיות משהו שפשוט חותר תחת מטרות הארגון. המטה מקש
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ומחייב אותו ליטול סיכונים רק כי מישהו הגביל פעילות זו או אחרת בנוהל. כך 

הסמכויות והעוצמה נשארים למעלה והאחריות למטה... יש לי חילוץ בעין גדי ויש 

לי רק שני מחלצים שעומדים בנוהל המשטרתי. מה לעשות? לא לחלץ? לחלץ ולשלם 

  למציאות מטורפת שבה הארגון נלחם נגד עצמו...מחיר במקרה של תקלה? הגענו 

  ;(8018)יחזקאלי, 

 שלב של ההבנה עמודים, כקצינת אמ"ש שאני ב 30, נוהל אמ"ש, מופץ באורך דוגמה"כ

אני בקושי מצליחה להבין את נוהל היציאה לחל"ת הנוהל הזה,  שלו הוא מופץ לשטח!

שוטר יבין ממנו?! מאשרים כמו שהוא מופץ אליי מופץ לכל הארגון, מה מצפים שה

לם, אני קוראת את ההודעה  ביחד עם השוטר,  גם ובספ"כ נושא, מיד יוצאת הודעה לכ

 ;(8011, )שפירא  "לי יש שאלות ואני נדרשת להבהרות מהשטח ואין לי תשובות

  "זו הערובה לכך  –שאני שולחת לאנשיי חומר אני מדגישה את המשפטים החשובים כ

 ;(8011 ,)שפירא ומר"יקראו את הח שהם 

 " מפקדים עצמם מבינים את המסר ואז אולי הוא עובר בצורה לא הלא בטוח שתמיד

 ;(8011)סאו,  "נכונה,  רדודה,  אין תמיד אחידות במשטרה

 "את יעד  דוגמהיש הנחיות אמ"ש כמו שכר נגדים שאי אפשר להבין אותן, קח ל

ם הוא לא מבין את הרוח המידע שירות חוץ. השוטר לא מבין כלו 35%המפכ"ל החדש  

 ;(8011)סאו,  זרם , שירות, השאלה אם הוא הבין?! "

 " (8011)סאו,  "אין סיכוי שהשוטר יכיר אותם .נהלים 200רק באח"מ יש; 

 " אני מוצא את עצמי מקריא בישיבות ספ"כ ויש אנשים שכאילו שומעים בפעם

 (.8018, )אוחיון "הראשונה את הדברים, הם לא מכירים את החומר

 

 עומס מידע ואי הפרדה בין עיקר לטפל: 8ממצא מספר 

 

 והן כמותית.  ,הן אל מול יכולת הקיבולת של אדםאינו סביר,  מידע המוזרםבעומס ה

אף ו , כשיטהמיילים, על מחיקת מיילים כמות כל הנשאלים התלוננו על עומס קיצוני של 

 . סינון מקדים של מזכירויות

קלות בלתי נסבלת קיימת דה בין מסמך חשוב למסמך לא חשוב, בתוך העומס אין הפר

מי שיווסת את המידע הרב רבים בארגון, אין  תהודעות כלל ארגוניות שאינן מעניינולהפצת 

 בארגון:

 

  כולם  -מיילים: מי נפטר, למי יש אזכרה ופקודות יום של המפכ"ל   1000"אתה מקבל

 .מתאים שבתהליך זה אתה לא נשטף"מקבלים הכול", "צריך למצוא את המינון ה

  ;(8011 ,)קופרמן
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 "(8011)מור,  "חייבים לעבוד על העומס;  

  העומס הוא פונקציה של יכולת הקיבולת של נקודת הקצה. הצרה היא שלא רואים"

  ;(8011)מור,  .בתחום הזה פתרון מיידי ולכן לא משקיעים בזה"

 עם יותר מיני עבודות, חומרים  "מי פותח הודעות זרימת מידע?!, המשטרה נסחפת

 ;(8011)בן הרוש,  "תוהנחיות, שאולי זה חלק מהבעייתיו

 לים כדי לדעת מה רלוונטי ומה לא?! אני רוצה י"למה אני צריך לפתוח את כל המי

 ;(8011)מור,  שידחפו לי מידע שאני יודע שהוא קשור ורלוונטי אלי"

 "שעות  100ר למפקד המרחב לאשר , יצא לאחרונה נוהל עבודה בשכר שמאפשדוגמהכ

עבודה לשוטר במקום שבעים וחמש שהיו נהוגים עד עתה. כמה שהוא חשוב להרבה 

ח להיקפים ו. לי אין כ!שוטרים לא יודעים אותו. הוא הופץ במייל העמוס, מי קורא?

האלה, המזכירות עושות לי את הסינון, אם אני מקבל חומר לא רלוונטי אני מבקש לא 

 ;(8018, )אוחיון "תו להבאלהדפיס או

 משרד סיור מקבל הנחיות ממחלקת הסיור, ממחלקת המבצעים, ממחלקת  אש"שר

 החבלה, מהחרום כמה הוא יכול לקבל? ! אין מסננת בדרך. מי מסנן את המידע?!"

 ;(8018, )אוחיון

   המיילים? מי מסתכל על הכמויות האלה?! חשבתי שצריך להפוך את נהלי האח"מ"

 ;(8018)שחם,  .נהלים" רה עששילחמ

  לגבי המיילים הארגוניים הבעיה מתחילה בקלות הבלתי נסבלת שאותו אחד שמפיץ "

אותם יודע שהוא יכול להפיץ לכמה עשרות אלפי משתמשים משם מתחילה הבעיה. אין 

אדם אחד בלבד שיווסת את המידע. כל רגע יוצאים עדכונים בחקירה, תבדוק מה חשוב 

לא חשוב אל תפיץ. צריך לעבוד כאן בטכניקה של איסורי הפצה כדי לו ומה לו. מה ש

 ;(8018)שחם,  .לעצור את הסחף"

 "הכל מופץ ביחד נעדר, הודעות ארגוניות , דרושים. אני מזהה גם חלק  עודף, יש עודף ,

המטה הוא המנהל ומאפשר  אשמהסיבה את חוסר הגדרתו של תפקיד הסגן. בצבא ר

כל הסגנים צריכים להיות מוגדרים יותר  .ית בזרימת מידעלפעול בצורה יותר יסוד

 ;(8018)בארי,  "בתפקידם

 " כדוגמה קח את האיתוריות. אני אמרתי שיותר משמונה הודעות אני לא קורא. אם

ישלחו שישים הודעות לא אקרא גם את השמונה. אני לא מוכן להיות בתוך עומס מידע 

 ;(8018)שחם,  "היכן שזה תלוי בי

 "(.8018)סאו,  "מרוב עצים לא רואים את היער ,שוטר מוצףאם ה 

 טרי: תהליך זרימת המידע ברובו חד ס7ממצא מספר 

 

 בזרימה חד כיוונית מלמעלה למטה. בעיקר זרימת המידע בארגון מתאפיינת 
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אל המצוי הפוטנצי למיצוי וניצו, אין "טה למעלהממל"הזורם המידע של חסר בארגון ציר 

 רגי השטח:במידע הקיים בד

 

 " היום כל המידע זורם מלמעלה למטה", "חסר היום בארגון "מנהל מערכת מידע". מי

מנהל את המערכת , מי אומר מה הולך ולמי? חסר מיצוי של מידע הפוטנציאל במערכת 

  ;(8011)מור,  "הוא עצום

 "מור,  "היום הלקוח עושה את עבודת המיצוי, זה לא ריאלי. זה קשור לתרבות שלנו(

8011); 

 "טרית וחייבים לבנות מנגנון שיודע לקלוט את ת מידע חייבת להיות כיוונית דו סזרימ

 )מור," זרימת מידע אם לא נבנה מעגל חיים אז לא תהיהההחזרה ולעשות איתו משהו. 

8011;) 

 "מגיע או מגיע לעיתים שונה מהמקור. ללא הכו ליש מחשוב, יש טכנולוגיה ולמרות הכו 

 (.8018 ,)אוחיון את מי זה מעניין?!" )נאמר כביקורת ולא כתפיסה(? "היזון חוזר

 

  תרבות ארגונית: 2ממצא מספר 

 

עיית הזרימה וההכרה של מידע בארגון. רפרוף במסמכים חלק מבהיא התרבות הארגונית 

 .בכל רמות הארגון יםקיימ יתמחיקת מיילים שיטתו

נת לאפשר לדרג השטח דרך ברורה, על מאחידות הנושא המועבר ובפשטותו ורך בהצקיים 

 :והטמעהקלה להבנה 

 

 "(8011)שפירא ,  "כולנו מרפרפים במסמכים. הנהלים לקריאה הם בלתי אפשריים; 

  התרבות של מחיקת מיילים קיימת בכל הארגון, ולא כי אנשים לא רוצים לקרוא, כי"

 ;(8011)שפירא ,  הם מקבלים הרבה חומר לא רלוונטי שממוין על פי הכותרת"

  זה  שיטתי ועקבי אולי זו תרבות ארגונית. במג"ב יש אימון חודשי, יש שעת מפקד"

באותו חודש מטה מג"ב מחייב שידברו עם השוטרים ומעבירים מצגת אחידה לכלל  

  ;(8011)סאו,  "ערכה שיעבדו על פיהמפקדי פלוגות(  –)המחבר המפי"ם 

 "משתמשים הרבה , מוחקים –ת. מה שלא מובן כולנו התרגלנו לקבל שורות תחתונו"

 ", בתרבות שלנו התרגלנו לא לקרוא במשפט:טוב טוב, מה אתה רוצה בשורה תחתונה?

 ;(8018)בארי, 

 של ללמוד תוך כדי הדיון. תוך כדי מגבשים את הדעה בתוך הדיון.  ה"יש דינאמיק

ורה. בתרבות לכאורה, זו עמדה שצריכה לייצג את האגף שלהם, אבל זה ממש לא ק

 ;(8018)בארי,  שלנו התרגלנו לא לקרוא"
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  .הבעיה שלנו היא שאנחנו מסתפקים בטכנולוגיה, וחושבים שהיא תפתור את הבעיה"

בא נאמר שמחר נשלח הודעות בטלפון. אם לא תהיה שיטה מסודרת זה לא יעבוד. 

  ;(8011)מור,  הורדת מעצמך את האחריות והפצת במייל. מה האפקטיביות?!"

 " אנשים חיים בתרבות החפיף. המפתיע הוא שגם בדברים שנוגעים ישירות לאנשים לא

 ;(8018)אוחיון,  "מנסים לשאוב את החומר

 " לגבי מערכת המיילים,  כולם מוחקים וממיינים, כולם מוחקים פה"ק. אני חושב שיש

והל עצמו בעיה כל רבע שעה מופץ איזה תיקון לנוהל. השינויים בנהלים או אי עמידה בנ

 (.8011, )קופרמן "שאתה כותב אותו  היא גם בעיה

 

 מהווה גורם מכשיל ההזדהות הארגונית: 22ממצא מספר 

 

 להזדהות הארגונית יש משקל בבעיות זרימת המידע. 

ישאפו להעביר את המידע בדרך אפקטיבית  ,שמזדהים יותר עם הארגון ,קצינים ושוטרים

 הם משרתים: בו ורצון מתוך הזדהות עם הארגון

 

  אני לא חושב שיש בעיית העברה של מידע. תלוי מה בוחרים לקרוא. בהעברת מסרים"

מאוד קשה להתבסס על מערכות מידע. מפקדים צריכים להעביר אותו בכל   ארגוניים

 הרמות. ספ"כ ארצי כולם קוראים. בצבא ההבדל הוא ההזדהות הארגונית דווקא"

 ;(8018)בארי, 

 "בארי,  זדהות נמוכה וכדי להעביר מסרים צריך להיות מזוהה"במשטרה קיימת ה(

8018); 

 "בן הרוש,  "ארגון שיש לו בעיה אמיתית עם רמת ההזדהותשל א ימדרגה נוספת ה(

8011); 

 "בארי,  ", אלא במי מעביר את המידע"אל תחפש הבדל בין הצבא למשטרה ב'צינורות(

8018); 

 "ם מת"חים מרמת ממ"ז השיחה היא לא כדי איך אני מנסה להתגבר על זה? מפגשים ע

להעביר אינפורמציה אלא כדי לשתף אותם לתהליך קבלת ההחלטות, אני צריך לגרום 

 "להם להזדהות עם ההחלטות. זו ההבחנה בן להנחות לבין לשתף בהחלטה בתהליך

 ;(8011)סאו, 

 "(8018)בארי,  "ברגע שיש הזדהות לא גבוהה קיים קושי להעביר מסרים; 

 "ם אני רוצה להעביר מידע הכי טוב אני פועל בשיחה ישירה בלתי אמצעית עם פורום א

רחב. במהלך שלשת החודשים האחרונים כינסתי את של שוטרי מחוז ירושלים 

מהשח"מ )שוטר חייל( ועד לתתי ניצבים ביחד. עשיתי ארבעה משכים כאלה בסינמטק 
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ני מספר מה הדילמות המחשבות ונשאתי דברים בלי מצגת. אני לא מספר מה עשינו, א

והצפיות שלי. אני מדבר עם שח"מ כמו שאני מדבר עם תת ניצב. אחרי זה אף אחד לא 

יכול לשנות בדרך שלו את המסר או את המדיניות. אני פועל כך כל החיים שלי, אני חי 

הארגוני לא מנסה לשנות אותו. הכי גרוע שאכתיב לו. אני כאן  DNAבשלום עם ה 

 (.8018)שחם, " אני כאן עם הלאווים שלי ואני כאן עם הציפיות שלי משוטריבקולי, 

 

 חוהציר המקצועי בהעברת מידע והאחריות לבניין הכ: 22ממצא מספר 

 

האחריות  מחודד.בדרגי השטח אינו ת מידע מקומו של הקצין המקצועי ואחריותו להכר

 ה לנושא הידע:ין אחריות מוגדרת חדולכן א ,מפוצלתבארגון ח ולבניין הכ

 

 " . "הקצין המקצועי תפקידו לפקח. הוא לא תופס את עצמו כמעביר מידע. הוא "הצייד

שצייד רוצה להעביר אינפורמציה לניצוד הוא במנוסה. ציר מקצועי לא יכול להיות 

צייד. לק' אג"מ מרחבי אסור לעשות בקרות , בשביל זה יש יחידת ביקורת, הוא צריך 

ח. ומופקד עליו מקבל את המידע, הוא צריך לעסוק בבניין הכלוודא שהמערך שהוא 

ברגע שהוא נתפס כ"צייד" הניצוד לא יקשיב לו. ומי אומר לך את זה?! ר' משרד הסיור 

 ;(8018)שחם, " בתחנה, הציר הפיקודי

 " ,לכאורה, יש הפרדה בין בניין הכול להפעלת הכוח. בהפעלה עוסק בעיקר המפקד

יש הרבה  חקים.אין משהו חד חד ערכי מי אחראי על בניין הכובבניין הכוח כולם עוס

שנה לא הצליחו לפתור את הבעיה  80כנה לנשק בניידות סיור,  דוגמהידיים בדרך. קח כ

כל יחידה פועלת אחרת, חייבת להיות אוטוריטה מקצועית אחת וחדה לפני שמדברים 

 ;(8018)אוחיון, " על המידע

 "סאו, " . לציר המקצועי  אחריות ברורה מוגדרת וחדהיש אחריות גם לציר המקצועי(

8011); 

 "שוטרים. זו  8400 - ניידות וכ  838ששולט מקצועית על  ,את רמ"ח סיור דוגמהקח כ

עליהם לחצים  .מאסה ואותם סיירים שקועים בכל כך הרבה הנחיות ונהלים מופעלים

 ;(8018 ,)אוחיון "ואז קשה מאוד להעביר מידע ,גדולים

 "כי היכולת שלהם ללמידה הרבה  ,מצפה שמערך המקצועי יפתח לו הרבה ערוצים אתה

 ;(8011)מור,  "מגופים אחריםמשל יותר טובה 

 " המידע לא יושב למעלה הוא יושב אצל כולם. תפקיד המטה להפוך אותו למשהו יותר

כלים את האין  ,שלם שאפשר יהיה להשתמש בו, זה יתרון המטה מהקצין בשטח שלו 

 (.8011)מור,  "ות את השלם לקצין המטה המקצועי ישלרא

 



 45 

 התשתית הטכנולוגית מפריעה לזרימת מידע תקינה :20ממצא מספר 

 

ולא  אולם מסורבלבסיס הנתונים הקיים במערכות הטכנולוגיות במשטרת ישראל הוא רחב 

עיית הותירו את בוהשיפורים  )"שערי ידע"(מתקדמות ה. המערכות ידידותי למשתמש

  רבול וחוסר הנגישות למידע:הס

 

 א ניקח עכשיו הודעה ארגונית במייל ונפתח אותה. מסך ראשון, מסך שני שוב ללחוץ ו"ב

ומסך שלישי ועד שזה נפתח כל כך מסורבל, למי יש זמן לזה?!. גם הרוב לא רלוונטי 

 ;(8018, )אוחיון .אליי"

 "(8018, )אוחיון "בייס במשטרת ישראל מאוד רחב-דטהה; 

 "נהלים בתקופתי. צריך לחשוב על מספר פתרונות. אם תגיד להקים  300ב"צ יש במ

מרכז מידע יגידו "יש את שערי ידע" שאינה נותנת את הפתרון. חייבים לשנות את 

מבנה האתר, לשים עדכונים אחרונים, חודש אחורה, לשים שוטרים מצטיינים, לפתוח 

 ;(8018ן, )אוחיוועוד" דוגמהעם האוצר ל שכר  עדכן למגעי

 " (.8018)בארי,  "לא חדשני וקליל, מיושןוישן נראה האתר של משטרת ישראל 
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 ניתוח תוכן –אתר האינטרנט "חשופים בניידת משטרה" 

 

ביצעתי ניתוח  ,המצביעים על ליקויים בזרימת המידע ,לתמוך בחלק מהממצאיםבמטרה 

  .תוכן לאתר "חשופים בניידת"

 

 פרשתלאחר חשיפתה של מיקי הראל של ים בניידת" "חשופעלה האתר  8006בשנת 

נעצרו שלושה בלשי משטרה וקצין מודיעין בחשד . בפרשה זו, הבנהריי"עבריינים במדים" 

הברירה הייתה שניסו לחסל את העבריין מיכאל מור. השוטרים טענו לאורך כל הדרך כי זו 

 .יהםמשפחותאיים על מור העבריין היחידה שהייתה להם מכיוון ש

וסיים את שירותו במשטרת  לש ביחידה המרכזית של מחוז מרכזבכ( שימש 38)הראל 

עליו שלשה  ונגזרושל אזרחים שהובילה לאשפוזם  ישראל לאחר שהורשע בעבירת תקיפה

 .8004פוטר מהמשטרה בשנת  הראלקנס.  ₪ 4500 -חודשי עבודות שירות ו

 

ולגייס כמה שיותר כספים לטובתם  חייבים לעזור לחברים שנקלעו לצרהכי הראל הרגיש 

ה ש(. הראל התבטא בראיון, שהפרorg 8002אתר  אלי,) בשביל עורכי דין ועינויי הדין שבדרך

"שברה אותו". הוא סבר כי קיים כשל מערכתי של המחוז הצפוני והשוטרים ובני 

 משפחותיהם הופקרו.

ים וקצינים מכל תחנות שוטרהמרכזי האתר שנפתח צבר תאוצה והחלו לכתוב בו בפורום 

גת סיפורים לתקשורת פלטפורמה לעיתונאים להשגם המשטרה. התכתבויות אלה יצרו 

 לרכילות רבה.ו

נתקלים בבעיה הלשוטרים חינם המציעים ייעוץ  ,באתר מפורטים מספרים של עורכי דין

  מידע בתחום הפרט, קרן תרומות לשוטרי נהרייה עוד.משפטית, 

 אלפי כניסות.אליו מעין פייסבוק משטרתי כאשר נצפו ר, הוא מרכז האתהפורום 

לתחקר סיפור פנים ואפשרו הפרסומים באתר לא פעם יצרו את המידע הראשוני לתקשורת 

כולל ביקורת על כך שחלק  ,שעלו באתר ,התקיימו דיונים על נושאים ואף לדבריו  משטרתי

 פלות.אינן מטוהאזרחי כותבים בפורום עליהם מהבעיות ששוטרים 

הביאה לדיווחים על אי סדרים לצד והמציאות אפשרה לכל שוטר להתבטא מבלי להיחשף 

 .או בחבריהם של שוטרים במפקדיםאישית רכילות זולה ונקמנות לא מעט 

 לאתר.בחלק מחייו של האתר הצטרפו אנשי תקשורת באופן רשמי 

 

 

 

 



 47 

  ?:שטרההוא מנהל שיח עם הדוברים במ האם :הראל )שם( ענה על השאלה

מה פתאום. מי שם עליהם בכלל? הדובר מתחנף אליך ונותן לך סיפורים, אבל אם אתה "

עולה על איזו נקודה רגישה במשטרה, אז אתה מוקצה. מי אלה הדוברים בכלל? אני יותר 

, חזק מהם. בגלל זה אני אומר שאני יכול להצליב דברים בצורה הרבה יותר טובה מכל דובר

את המידע הזה. הם מבינים שהכוח אצלי ולא אצל הדוברים. אתה פשוט כואב להם שיש לי 

 . "לוחץ על אנטר ומיקי נותן את האינפורמציה. מה שנקרא לקחת להם את הכוח מהידיים

 

עדכון הנוהל לעיכוב כמו  ,שהביא לשינוים מהותיים במשטרה ככזההראל מציג את האתר 

או ם העמותות של משרד המשפטים ארגון נשות השוטרים על ידי רש  חקירת ,דרגה

ה הנושא בעקבות מחסור במיגון לאנשי המעבדות לסמים והסכנה הטמונה לגופם, הועל

כך מציג הראל את יעילותו של שם הובטח לשדרג את הקיים. ו לפיקוד הבכיר במטה הארצי

 האתר. 

 :שדרוג תנאי הסיירים והי)שם( שמסר בראיון  ,דוגמאות נוספות בעניין זה

 

עקבות הלחצים שהופעלו על מפקדי המחוזות הוכנסו מחשבים לחדרי תדרוך של סיירי ב"

לשיטתו של הראל. עקב  "משטרה בכמה תחנות, לאחר שהוצאו מהם ללא סיבה מוצדקת

 התערבותו של האתר, המחשבים הוחזרו לחדרי התדרוך. 

 הפועלים לשוטרים סמלילתת קפה במחיר   yellowשכנע את סמנכ"ל רשת במקרה אחר, 

רוצה  להכוהראל בתגובה לכך אמר שהוא בסך  .בלילה. המשטרה התנגדה לנושא

הרי זה לא קפה שמגיע למשרדים. למה " שהשוטרים יהיו ערניים, שיתפקדו יותר טוב.

 מה המשטרה מתעסקת בשטויות האלה?"לפגוע בזה? ל

תו של הראל על פי מכתב ששלח היועץ המשפטי למשטרה, תנ"צ שאול גורדון, לפרקליט

הגם שאנו מברכים על כל יוזמה אשר מטרתה קירוב הקהילה למשטרה עלינו נכתב כי "

 . "להיות ערים לרגישות המיוחדת הנוגעת לעבודת המשטרה

לדעת מה קורה במחוז אחר. בלי של שוטרים זוהי ההזדמנות היחידה לדבריו של הראל 

 . 2השוטרים והסוהריםלהתכוון לכך, האתר העלה את המודעות להקמת ועד של 

 

י רציניים והם קיבלו הוראה לצלם, ללא תמורה, בכל '"לקחתי כמה צלמי פפרצהראל )שם( 

פעם שבה הם רואים קצינים העושים עבירות חמורות, בין שמדברים בטלפון הנייד בשעת 

נהיגה בפלאפון ובין שאוכלים במסעדות יוקרה. צילמנו גם ניידת מבצעית שאותה לקח 

לומד באוניברסיטה. ניידת כזו צריכה להיות בשטח. כל קצין שרואה שדבר כזה קצין ש

  נחשף באתר, נהיה טטלה. יש עדשת זום גדולה עליו".

                                                 
ועד השוטרים. למעוניינים להרחיב בסוגיה זו ראו אצל: מטעמים של רוחב היריעה לא אפרט בסוגית     2

 .8011; 8003 ;8000 יחזקאלי,
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לדבריו, כאשר סיכל הפתעה של המפכ"ל להעניק למפקדי הראל מציג )שם( סיפור משעשע, 

 ."חשפנו את זה והרסנו לו את ההפתעה"תחנות מכוניות מסוג מאזדה, 

 במה לציבור הרחב ולשוטרים כדי להביע דעתם עלאתר מוצגות מטרות האתר: "ב

 עוד הוא כותב (.....) להיות "השופר" של השוטרים לאחר שתיקה של שנים (...) המתרחש

פיקוד  חודשים האתר הפך לצינור חשוב אצל מקבלי ההחלטות כולל פרלאחר מס"  (...)

משטרת  י אתר זה, הוא כלי חשוב למדד עלהגורמים השונים מבינים כיום כ .המשטרה

 (.…) ל כדי לקבל משטרה איכותית ומקצועית יותרווהכ ,ישראל ופיקוד המשטרה בפרט

האתר ידאג ( ....) שנים ניתן לכתוב חופשי ללא פחד ולומר על ליבכם את מה שלא נאמר

 (8018ת, )אתר חשופים בנייד "הגורמים לטפל בצרכי השוטרים ויעלה נושאים לדיון מול

 

)נכון לתאריך  כניסות 81,214של  תמקסימאליבהודעות הפורום הכלליות נרשמה צפייה 

וזאת מכיוון שהפורום אינו  ,(. נתון זה אינו משקף כיום את היקף הצופים בו3/8/8018

מאפשר גישה לכל הודעות הפורום מאז הקמתו אלא למספר דפים אחרונים. לא ניתן לנתח 

כולל אזרחים?! האם  .גמלאים?!של הינם רק של שוטרים, או גם  כניסות 81,214האם 

 . 3"?כפולות של מספר משתמשיםכניסות במדובר במשתמשים שונים או 

צפייה של כמה מאות עד קרוב לאלפיים להבחין בניתן  8018בהודעות הפורום בחודש ינואר 

 ת בפורום.והמופצות צפיות בהודע

 

פורום ניתן להבחין בתחומים שונים ות בשל ההודע ןבניתוח כללי של תוכנ

 בהם:

 

קישורים באינטרנט לכתבות וידאו, חדשות, תחקירים או קטעי עיתונות הנוגעים  .1

 לתפקוד המשטרה.

הבעת דעה חיובית ושלילית על תפקוד המפקדים מרמת מפכ"ל ועד מפקדים ברמת  .8

 השטח.

 שאלות בנושא גיוס, משכורת, שכר. .3

רכישת כרטיסים מחברת קרנות השוטרים )חברה לרווחת מידע רווחה בתחום שאלות   .4

 .המחבר( –שוטרים 

 .ביחידות תלונות על התנהלות לא תקינה  .5

 שאלות בדבר כניסת נקודות אישיות וספורט לכרטיס המגנטי. .4

                                                 
אני סברתי כי אין מקום וצורך לפנות למנהל האתר לקבלת פרטים מדויקים והנתונים כפי שהם    3

 חוסר מידע הקיים בארגון.מספקים את הנדרש בהיבט 
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 בקשה לקבלת חומרי לימוד למבחן לסייר. .6

   שאלות שכר וגמולי השתלמות למקרים פרטניים. .2

 .והבעת דעות גמלאיםפניות  .2

 בקשות ממנהל האתר לבדוק מידעים שונים ואימותם או הזמתם בתחום הפרט. .10

 רכילות. .11

 

 דת":י"חשופים בנימתוך הנכתב בפורום של האתר  דוגמאותלהלן מספר 

 

 שוטר פשוט שאלה למיקי

 

 8אני חוקר בתחנה צפונית ועושה  .מיקי תעשה טובה תבדוק לנו מי מקבל את התוספות שהובטחו

שבוע כולל שבתות וחגים ולפי מה שמסרו לנו בתחנה רק סיירים ובלשים מקבלים משמרות ב 3עד 

רמור מאד קשה אצל החוקרים והתפתח לויכוחים יומיומיים.יותר ידבר זה גרם למ .את התוספות

מכך המון חוקרים מאיימים שבמידה ולא יקבלו תוספות כמו הסיירים פשוט יפסיקו לעשות 

 לצערנו.משמרות ויבקשו לעבור לסיור 

 

 צפיות( 681/,  223232/3שוטר )

 

 האם המפכ"ל מבטל את נופש המשפחות, מיקי אתה יכול לבדוק את זה?

 

 צפיות( 541,  222/232/3סייר )

 

 בעוד מס' חודשים אני אמור לעבור מבחן לסייר בוחן, האם יש למישהו חומר או מידע שיכול לעזור?

 תודה מראש.

 

 צפיות( 383/,  312/232/3מיקי הראל )

  ,שלום לכולם

 ,פעמים ,בבקשה תעקבו אחר ההודעות,לעיתים אני נשאל על אותה שאלה מס

 : ריכזתי לכם מה עומד להיות במשכורת הקרובה בצורה ברורה ופשוטה

שח כמקדמה ע״ח הבראה  8000יקבל עד  1/6/10אז ככה שוטר פעיל אשר היה בשרות לפני 

 .1/8/18במשכורת ינואר שתשולם ב 

 .1/8/18משכר הקובע במשכורת חודש ינואר שתשולם ב  10%יקבל  1/6/10טר פעיל שגויס מ שו

את  1/6/10כאשר יעבור החוק של ניתוק הגמלאים מהפעילים יקבלו כל הפעילים שגויסו לפני 

 .1/1/18קבוע לשכר רטרו מ  1.65%שח וגם כל השוטרים הפעילים יקבלו 8000ה

 ת ינואר תנוכה מתשלום ההבראה שישולם במשכורת יוניהמקדמה שתשולם במשכור ,ולבסוף
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ארגון. מקרה אתר "חשופים בניידת" מאפשר להבחין בבעיית זרימת המידע בתחום הפרט ב

או נגיש שככל הנראה אינו מקבל  ,מידע תהאתר משמש חלק משוטרי משטרת ישראל לקבל

בארגון זקוקים  ההודעות בפורום מדגישות שחלק מהשוטרים המשרתיםבארגון. אליו 

 ולקבל מענה מגורמים מקצועיים. שאלות ליכולת לשאול 

 

המעלים ביקורת פורום של אזרחים ולעיתים נראות פניות ב ,אתר זה חשוף לכלל האזרחים

האתר מנכס לעצמו את היכולת לתת תשובות מדויקות מנהל . על תפקוד המשטרה

 ם במשטרת ישראל לקבלת תשובה.ומדגיש את יכולתו לפנות לגורמי םלשוטרים בפניותיה

"אגרת המפכ"ל" החשובה בנושא שיפור שכר השוטרים קיימת בדף הראשי בקישור בחלק 

 העליון של האתר.

 

  :באחת ההודעות בפורום כתב אחד השוטרים

 

 )?(-שוטר שלא – 14/1/8018

 חבריי השוטרות והשוטרים,

, שאינו נמנה עם השוטרים הפעילים, הסביר לי איך זה שמיקי הראל, שוטר לשעברלמישהו יכול 

בקיא יותר מכולנו בהסכם השכר ובמסך ההבנות אפילו בתהליכים הפנים משטרתיים, ועדות וצוותי 

 חשיבה....

 רכזי מודיעין, חבלנים, מ"פ וכו'.. (...)הוא מחלק כאן תוספות לכל מי שרוצה רק לשאול

 ן?????למה למניקי יש את התשובות ולנו השוטרים הפעילים אי

 זלזול מתמשך של הפיקוד בשוטרים (...)איזה אבסורד מצד אחד ובמקרה הגרוע זלזול

האם יש מישהו במטה הארצי מהקרובים ללשכת המפכ"ל או מתוכה שמדליף מידע בשיטה  (....)

 ..האם מדובר בעבירה פלילית (...)מגמתית ומוציא פידע פנימי שלא כדין

רקליטים היו מתעדכנים כל יום בהתפתחויות במו"מ.אני לא למה אין שקיפות???? הרופאים והפ

 אוהב את ההתנהלות הזו מה אתם אומרים?

 

 ומשיב לו מיקי הראל מפעיל האתר

 

 האתר משמש מקור מידע לכל דבר.... נקודת המוצא שלעולם איני מטעה או טועה.

כולם אנשי מנהלה... זה אז זהו... הפורום הוא מקום לשאלות ולתשובות....לא לכולם יש מחשב ולא 

סוג של שירות ואתר משפחתי. יש שוטרי שטח שאין להם זמן להיכנס למשרדים ופשוט באים 

 הביתה , שותים קפה ומצ'וטטים באתר ומקבלים מידע.

 מה רע בזה? ... מה רע בללמוד מה קורה במחוז חוף אל מול מחוז שלך, רעיונות ודברים חדשים???

המידע במלואו ואין חכם כבעל ניסיון... גם משקי"ת האמ"ש לא תמיד לעולם לא תוכל לקבל את 

 תדע ותצטרך להתקשר ולברר..

 כאן יש מקום שבו יש סנכרון מלא עם כל השוטרים ומול כל המחלקות והפיקוד.
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 כל בעיה שתעלה תטופל על ידי האגף הרלוונטי מה רע בזה?
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 דיון

 

הפנימית במשטרת ישראל, לעמוד על  ן את איכות התקשורתובחל היתהימטרת העבודה 

 נקודות התורפה שלה  ולחפש את הדרכים לשיפורה. 

 

הניהולית, וגם את זו  –הקיימים בספרות את ההיבטים התיאורטיים לצורך כך, בחנתי 

עומק, חצי מובנים, עם העוסקת באופן ספציפי במשטרה; בנוסף, ביצעתי עשרה ראיונות 

 . תשעה קצינים בכירים במשטרה

 

מערכת התקשורת הפנימית של המשטרה "פקוקה", וכי ל"סתימות" הנחות העבודה היו כי 

 הללו ב"צנרת" יש השלכות ממשיות על רמת האפקטיביות והיעילות הארגוניות.

 

הארגון הכיר בסוגיית זרימת  8002כבר בשנת בעיות אלה אינן חדשות למשטרת ישראל. 

( 8002, אלא שההסתכלות של "ועדת פרנקו" )נויהמידע כנושא בעייתי המחייב בחינה ושי

 מניתוח צינורות המידע, שולחי המידע ומקבליו.לא חרגה 

נקודת המוצא של עבודה זו היא שכל בעיה מחייבת ניתוח מערכתי והתמודדות בהיבט 

. בגבולות שינוי וטיפול בצינורות הזרימההכולל. כיוון שכך, לא ניתן להישאר  ההוליסטי

הבעיות בזרימת המידע בארגון עדיין שרירות היא שמאז "ועדת פרנקו",  ההוכחה לכך

 אף החמירו.ויתכן ש ,וקיימות

 

 להלן המשמעויות והמסקנות מניתוח הספרות, הראיונות והאינטראקציה ביניהם:

 

 הכל "סתום"... 

 

גם במשטרת ישראל. בכך דומה זרימת מידע  ה משמעותית שלבעיכצפוי, נמצא כי קיימת 

, פים במבנה שלהםומסועים מפוצלטרה לארגונים רבים, בוודאי כאלה שהינם המש

(. כל המפקדים הבכירים שרואיינו הלינו 1220)סמואל,  הגיאוגראפית ם, ובפריסתםבתפקוד

 בסקרים דומים אזרחיות מנהלי חברותעל כך כבעיה אסטרטגית, בדומה לתשובות של 

 בדנ"א של הארגון: מוטבעתה סברו שהבעי רואייניםחלק מהמ (.8004)סגל, 

 

המערכת סתומה. כמו בטלפון שבור, המסרים משתנים ומתעוותים ככל שהם יורדים בהיררכיה, 

 אם בכוונת מכוון ואם בשוגג.

 ( 8018)יחזקאלי, 
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בכמות  , הן"פחת" עולה כי ככל שהמידע מוזרם בהיררכיה הארגונית, נוצרראיונות מה

שת גם בתחומים שהם בעלי עניין רב לשוטרים כמו התופעה מתרח באיכותו.הן המידע ו

סוגיות שכר, והם משלימים את המידע באתר "חשופים בניידת משטרה". כך לדוגמה כותב 

 בתשובה לשאילתות השוטרים: –השוטר שפוטר ופתח את האתר  –מיקי הראל 

 

  שלום לכולם

ריכזתי לכם מה עומד . עמיםפ 'לעיתים אני נשאל על אותה שאלה מס בבקשה תעקבו אחר ההודעות,

 : להיות במשכורת הקרובה בצורה ברורה ופשוטה

שח כמקדמה ע״ח הבראה  8000יקבל עד  1/6/10אז ככה שוטר פעיל אשר היה בשרות לפני 

 .1/8/18במשכורת ינואר שתשולם ב 

 (8018)חשופים בניידת, 

 

מבלי  ,לקטרונילחלק מאנשי הארגון מאות הודעות דואר א מוזרמיםאחד  ביום עבודה

התלות במערכת הדואר  ,. כאשר מדובר בדרגי השטחאותןלהתחשב ביכולתם לקרוא 

האלקטרוני מחייבת אותם להשקיע שעות רבות בעל כורחם מול מחשבים במקום לפעול 

 ; או לחילופין יוצרת עבורם "אליבי" שלא להיות בשטח:בשטח עם אנשיהם

 

יור, ממחלקת המבצעים, ממחלקת החבלה, מהחרום שראש משרד סיור מקבל הנחיות ממחלקת הס

  מסננת בדרך. מי מסנן את המידע?! כמה הוא יכול לקבל? ! אין

 (8018)אוחיון, 

  

הייתה  8002אחת מהמלצות הועדה שבחנה את זרימת המידע במשטרת ישראל בשנת 

 הודעה שמופצת בדואר האלקטרוני לכלל משתמשי המחשב – פיתוח ה"הודעה הארגונית"

 :המלצה זו היא בתחום הטכנולוגי החמירה את היקפי הצפת המידע בארגוןיישום  בארגון.

 

בוא ניקח עכשיו הודעה ארגונית במייל ונפתח אותה. מסך ראשון, מסך שני שוב ללחוץ ומסך שלישי 

 .לזה?!. גם הרוב לא רלוונטי אלייועד שזה נפתח כל כך מסורבל, למי יש זמן 

 (8018)אוחיון, 

  

 מת הטכנולוגיה...אש

 

המרואיינים בעבודה מייחסים חלק נכבד מהבעיה למערכות הטכנולוגיות שאינן ידידותיות, 

ליחס סתימת ערוצי תקשורת ועודף מידע  –אינן מהירות, ועמוסות במידע. נטייה זו 

 (:8018מאפיינת כיום ארגונים רבים, וגם את המשטרה )יחזקאלי,  –במערכות טכנולוגיות 
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 " כולם מקבלים  – יש אזכרה ופקודות יום של המפכ"ל מיילים: מי נפטר, למי 1000מקבל אתה

  ;(8011 ,הכול", "צריך למצוא את המינון המתאים שבתהליך זה אתה לא נשטף" )קופרמן

  העומס הוא פונקציה של יכולת הקיבולת של נקודת הקצה. הצרה היא שלא רואים בתחום הזה"

  ;(8011יעים בזה" )מור, פתרון מיידי ולכן לא משק

  .אני פשוט הפסקתי להסתכל, וכולם ידעו שאם רצו שאוריד משהו מהמייל, צריך להתקשר ולומר לי"

 (.8018למען האמת, אני לא חושב שהפסדתי משהו..." )יחזקאלי, 

  מי פותח הודעות זרימת מידע?!, המשטרה נסחפת עם יותר מיני עבודות, חומרים והנחיות, שאולי זה"

 ;(8011" )בן הרוש, תחלק מהבעייתיו

  למה אני צריך לפתוח את כל המיילים כדי לדעת מה רלוונטי ומה לא?! אני רוצה שידחפו לי מידע"

 ;(8011שאני יודע שהוא קשור ורלוונטי אלי" )מור, 

 "!?(8018)שחם,   המיילים? מי מסתכל על הכמויות האלה; 

 בקלות הבלתי נסבלת שאותו אחד שמפיץ אותם יודע הבעיה מתחילה  ,"לגבי המיילים הארגוניים

משם מתחילה הבעיה. אין אדם אחד בלבד שיווסת  .שהוא יכול להפיץ לכמה עשרות אלפי משתמשים

את המידע. כל רגע יוצאים עדכונים בחקירה, תבדוק מה חשוב לו ומה לו. מה שלא חשוב אל תפיץ. 

 ;(8018עצור את הסחף". )שחם, צריך לעבוד כאן בטכניקה של איסורי הפצה כדי ל

 (8018, הכל מופץ ביחד נעדר, הודעות ארגוניות , דרושים" )בארי,  "עודף, יש עודף; 

 " ,(8018מרוב עצים לא רואים את היער" )סאו; 

  יש אנשי מטה שאם היו משגרים שטויות כאלה בתפוצה כזו, היו כבר מואשמים באזרחות על משלוח"

 (. 8018"דואר זבל" )יחזקאלי, 

 

אולם, הטכנולוגיה רחוקה מלהוות את ליבת הבעיה. הבעיה עמוקה הרבה יותר ונעוצה 

 (.8018בתרבות הארגון ובאיכות הקשר של הנהגת הארגון עם עובדי השטח )יחזקאלי, 

 

 אין תקשורת "מלמטה למעלה" –הממצא המרכזי של העבודה 

 

הינו היעדרה של רוב הבעיות  שהוא מחוללהממצא המרכזי, והבעייתי ביותר של העבודה, 

תרבות של תקשורת חד קיומה של ו המוחלט של תקשורת אפקטיבית "מלמטה למעלה",

(. לפי רזי ויחזקאלי )בעריכה(, זוהי בעיה אופיינית "Top Down"כיוונית "מלמעלה למטה" )

 לארגונים ביורוקרטים בכלל ול"ארגונים צבאיים" בפרט. 

 

( בתחנות ים"קיוסק") ו היא הקמת עמדות מחשובסימפטום בולט של התרבות הז

אולם, זוהי לאפשר נגישות לשוטרים שאין להם מחשב. . לכאורה, היא נועדה המשטרה

אמור להטריח עצמו  –פון שלו -הרגיל להשיג כל נתון באי –תקשורת חד כיוונית שבה שוטר 



 55 

בלת אינפורמציה לעמדה על מנת לחפש. לאור זאת, הפניה לאתר "חשופים בניידת" לשם ק

 בדרך חלופית נראית מובנת...

 

 תנועת המידע והידע "מלמטה למעלה" היא מנגנון המשוב או ההיזון החוזר של הארגון.

הבעיה היא, שכמו שגוף האדם לא היה שורד ללא מערכות המשובים המתוחכמות שלו, גם 

אפקטיביים של ם מערכת מורכבת כמו ארגון אינה יכולת להתקיים לאורך זמן בהיעדר כלי

תקשורת , בדבר היעדר משוב. ממצא זה מאמת את ההשערה הראשונה של העבודה

תרבות של תקשורת חד כיוונית היווצרות , ו("Bottom Up") אפקטיבית "מלמטה למעלה"

 .("Top Down""מלמעלה למטה" )

 

 הנזק הנגרם מהיעדר תנועת מידע וידע "מלמטה למעלה" מומחש היטב במודל "שלושת

מה  מאפשרת לנו לגשר ביןשל הארגון מערכת האינפורמציה העולמות של קארל פופר": 

בשטח )רזי  למציאות ה"אמיתית" " על ידי הארגוןהמציאות הנתפסת" שקארל פופר מכנה

על מנת לתת  –ויחזקאלי, בעריכה(. כשהמערכת הזו אינה מתפקדת והמשובים אינם בנמצא 

הארגון יוצר "פער  –"לתרגם" את המציאות  נו מצליחיםאם הכלים שבידלנו אינדיקציה, ה

 רלוונטיות", קרי, הופך רלוונטי פחות ופחות למציאות.

 

דומה שלמרות המשמעות העמוקה של התובנה הזו, היא אינה נמצאת בכלל על סדר היום 

 של משטרת ישראל. 

הוגדרה  עעם בעיית זרימת המיד( שנועדה להתמודד 8002בעובדה, מטרת ועדת פרנקו )

"גיבוש דרך אופטימאלית שתביא לשקיפות והיכרות עם התהליכים וההחלטות כ

רק  ראייה חד ממדית שמביאה לעיסוק –משמע המתקבלות בקרב כלל המשרתים בארגון". 

 (."Bottom Up"( ומתעלמת מן החצי השני )"Top Down"האחד של המשוואה )בחצי 

הוא המחולל המרכזי לרוב הבעיות.  ("Bottom Up") דווקא החצי השניהבעיה היא, ש

נהלים לא על השטח כאשר ארגון פועל ללא משוב מלמטה, קצין המטה ימשיך להעמיס 

דרגי הניהול יציפו את מערכות המידע במידע  על כך;לא יתריע בפניו ; אולם איש מובנים

משקל  ויגרמו למחיקתו, לסינונו ואף אחד לא יתריע וייתן משוב אפקטיבי שיהיה בעל

יופצו נהלים ארוכים ומסורבלים וקשים להבנה  ;משמעותי לשינוי ההתנהלות הארגונית

  ;באין משוב מהשטח תימשך שיטה הסימון "וי" בקרב אנשי המטה ;והטמעה

כי אין להם כתובת לשאול שאלות ולקבל תשובות בקרב השוטרים התחושה ך מתפתחת כ

תקשורת אחרים לא רשמיים הפוגעים  הם ימצאו מעקפים בציריומהירות ומהימנות, 

 באמון ומצביעים על בעיה בהזדהות הארגונית. 
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 :המרואיינים, ניצב ניסים מור ותנ"ץ אוחיון היטיבו לתאר זאת

 

 התקשורת הארגונית מתקיימת בעיקר מלמעלה למטה "(Bottom-Up)" למעט ביחידות קטנות .

ת "בריאות", דינאמיות, המתאימות את עצמן ומקצועיות כמו ימ"מ, חבלה, רפואה הנתפסות כיחידו

כל הזמן למציאות המשתנה, ורמת הידע בקרב אנשיהם טובה מאוד. מדובר ביחידות קטנות אולם 

בשאר הארגון אין  .הן מלמעלה והן מלמטה ואלכסונית ,מודגשת בהן קיומה של תרבות תקשורת

 ;(8018הדבר כך )מור, 

 "וחייבים  ,דו סטרית ,מידע חייבת להיות כיווניתה"זרימת  ."היום כל המידע זורם מלמעלה למטה

לבנות מנגנון שיודע לקלוט את ההחזרה ולעשות איתו משהו. אם לא נבנה מעגל חיים אז לא תהיה 

  ;(8011זרימת מידע" )מור, 

  ,(.8018"היזון חוזר? את מי זה מעניין?!" )נאמר כביקורת ולא כתפיסה( )אוחיון 

 

" שכל כך דרוש לארגון חבויהידע מדים שעובדי השטח מחזיקים את "המתוך הספרות אנו ל

ארגונים שמעצימים את עובדי השטח מפתחים  על מנת למנוע מה שכונה "פערי רלוונטיות".

ממצאי העבודה מלמדים שזהו "עקב  את תחום "יצירת הידע הסמוי" בקרב עובדיהם.

 אכילס" משמעותי ביותר במשטרת ישראל.

 לאי פנחס יחזקאלי:אומר נצ"ם גמ

 

מאמצת את אתר "חשופים בניידת". כוונתי לא באופן רשמי כי  ההייתתאר לעצמך שהמשטרה 

מבעיות  –לומדת את הידע הטמון בו  ההייתאז הוא יאבד את יכולתו "ליצור ידע". אבל, היא 

משתמשת בו להעלות  ההייתוגם  –המעיקות על השוטרים ועד קצינים שמתעמרים בפקודיהם 

בעיות מקצועיות ברמת השטח ומאפשרת לשוטרים להתבטא ולתרום. אבל בשביל זה צריך 

פתיחות. שהרי, אחרי ההשמצה הראשונה של קצין כלשהו, הארגון יתקפל ונחזור לנקודת 

  המוצא...

 ( 8018)יחזקאלי, 

 

לא רק שעובדי השטח אינם משתפים את הארגון בידע החבוי שבידם, היעדר התקשורת 

במסגרת . על הידעאישית היעדר אחריות למעלה" יוצרת בקרבם מצב של  "מלמטה

הראיונות שקיימתי בלט בקרב המרואיינים הצורך בפיתוח האחריות האישית ללמידה 

 , אולם ללא פתרון כולל לבעיית זרימת המידע ספק אם הבעיה תיפתר.והתפתחות בארגון

 

וטיבציה לקריאת חומרים. הדבר מקבלי המידע, כאמור, "סובלים" מחוסר מבינתיים, 

 מתבטא במחיקתם, מיונם ועד אי הכרתם. 

לשם השוואה, שוטר  באין אחריות אישית להכרת המידע המוטיבציה אינה קיימת. 

המתכנן טיול משפחתי לחוץ לארץ יכיר כל מסלול, כמעט כל הוצאה, כל אתר ויתכנן כל 

 תנועה כמעט עד לפרט האחרון. 



 57 

 

כי זרימת המידע נוטלים מהשוטרים את המוטיבציה והאינטרס לקבל ? כיוון שתהלימדוע

על עצמם אחריות בתחום זה, ומשדרים להם שערוצי התקשורת הם כלי בידי המטרה 

והדרג שמעליהם לכסת"ח את עצמו ולהתנער מאחריות. במצב הזה לאיש אין אינטרס 

 מו אחריות נוספת.ליטול על עצ

האחריות האישית להכרה של חומרים, נהלים,  במשטרת ישראל אתהאם ניתן לפתח 

  בתהליך זרימת מידע חד מימדי? פקודות, מדיניות ועוד

בעיקר עד שיגובש פתרון כולל, ראוי לבחון את הדבר לעומק. יתכן שניתן לשפר את המצב, 

 .מאידך גיסא ותגמול ות מחד גיסא;באמצעות סנקצי

 

 "סתימות" יוצרות מעקפים

 

תימה" של חלק מהצנרת עלולה להביא לפיצוץ בצינור. ניתן לאפיין את כמו בצנרת מים, "ס

 כ"פיצוץ בצנרת": "חשופים בניידת משטרה"פרשת התנקזות השיח של השוטרים לאתר 

 

השוטרים מצאו שצינורות התקשורת של הארגון חסומים בפניהם... התוצאה היא שהשיח שלהם 

ל ידי שוטר לשעבר. שם הם מרגישים בבית. , שהוקמה ע"נדד מתוך הארגון ל"חשופים בניידת

 בתוך הארגון לא... 

 ( 8018)יחזקאלי, 

 

סיפור הפרידה של ניצב אורי בר לב מהמחוז הדרומי  ההיית(, 8018יחזקאלי ) דוגמא שהביא

 :דרך האתר "חשופים בניידת"

 

הוצא הועבר מתפקידו מפקד המחוז הדרומי של המשטרה, ניצב אורי בר לב, ו 8002באוגוסט 

לחופשה כפויה, על רקע סכסוך אישי ומקצועי עם המפכ"ל דאז, דודי כהן. בר לב נצטווה לעזוב 

אולם, בעידן הטכנולוגיה  את תפקידו מיידית, ולא אושרה לו פרידה רשמית מפקודיו.

בר לב בחר בדרך מקורית. הוא פרסם מכתב והאינפורמציה, לא ניתן לחסום תקשורת בכוח. 

"חשופים בניידת". לברכה השיבו שוטרים וקצינים כאחד. שיח לא יאומן  באתרפרידה לפקודיו 

 שהתנהל מתחת לחוטמו של ארגון היררכי צבאי...

 ( 8018)יחזקאלי, 

 

 

 דומה שהלקחים העיקריים, העולים מסיפור האתר "חשופים בניידת", הם שניים:

ותב בנתיבי הארגון, האחד, על הארגון להטמיע, שלא ניתן לחסום תקשורת, ומה שלא ינ

 ימצא נתיב חלופי מחוצה לו;
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והשני, שהאתר הוא סימפטום לבעיה קשה של צינורות תקשורת סתומים מחד גיסא; 

והיעדר אמון מאידך גיסא, שאם יוזנחו בטווח הקצר, עלול מחירם להיות כבד בטווח 

 הארוך.

 

שוטרים תקשורת חד סטרית בארגון יוצרת חוסר אמון בין השטח למטה ובין ה

 לקצונה

 

אובדן האמון במערכת  הוא סימפטום נוסף של ה"סתימה" בתקשורת "מלמטה למעלה"

בדרגים הנמוכים. חוסר האמון הזה בולט מאוד בניתוח השיח באתר "חשופים בניידת", 

 שביצעתי בעבודה. 

מחויב  עובד בעל רמת שביעות רצון גבוהה מתפקידו ובעלי מחויבות לארגון יהיה יותר

 Robertson)ליכי ידע שיוזם הארגון. כאשר "הארגון ממלא את חלקו" תהיה הדדיות לתה

and Hammersley ,8000)ולהיפך ; . 

 

ניתוח התוכן באתר "חשופים בניידת" מבליט מאוד את חוסר האמון הזה. הניתוח הזה 

וחוסר אמון במערכותיו,  ןארגוהזדהות עם ה , על בעיה קשה של חוסרבין היתר ,מצביע

 הקיימת בקרב חלק ממשרתי הארגון. 

 

שוטרים סומכים על שוטר שפוטר, יותר מעל המערכת עצמה, שיענה להם על סוגיות של 

 ואפילו יספק להם חומר לימוד לבחינות בתוך המשטרה: –שכר 

 

 "מיקי תעשה טובה תבדוק לנו מי מקבל את התוספות שהובטחו";  

 אתה יכול לבדוק את זה?" "האם המפכ"ל מבטל את נופש המשפחות, מיקי; 

 " בעוד מס' חודשים אני אמור לעבור מבחן לסייר בוחן, האם יש למישהו חומר או מידע שיכול

  !"תודה מראש לעזור?

 (8011)חשופים בניידת, 

 

התכנים הללו מפתיעים לכאורה, בשל הממצאים בראיונות שלימדו, שלמרות הנגישות של 

אינם מעודכנים, אם בשל חוסר אמון או בשל סיבה שוטרים למידע ברשת המשטרתית, הם 

 אחרת

 

 ",(8018התביישתי בשביל המפכ"ל שהוא מסביר לכל אחד מהשוטרים, יש החלטה ולא יודעים" )סאו;  
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  תוספת למשכורת. שוטרים בתחנת....שהייתי אצלם לשיחת  ₪ 8000"רוב השוטרים לא ידעו שמקבלים

מדובר  והתחילו להקשיב. אבל המידע היה קיים?!.. ממ"ר שמעו שיש תוספת והזדקפו בכיסאות

 (.8018בחוקרים שכל היום נמצאים מול המחשב )אוחיון, 

 

 בראיונות שקיימתי ניתנו הסברים למצב הזה:

 

לשמוע אותם, אלא רק להשמיע; ושחלק ניכר מהמסרים  יםמעוניינלא "השוטרים מצאו... ש

כלפי כל דבר חוסר אמון פיתחו חשדנות ושהם המושמעים להם הם כסת"ח. התוצאה היא... 

 מערכת" שמוציאה ה

 (8018)יחזקאלי, 

 

כאשר חסר לשוטר מידע, כאשר אין הוא סומך על תשובות הארגון הרשמיות ו/או אין לו 

א מוצא "מעקף" הו – דרך בתוך הארגון לקבל תשובה אם במהירות שהוא רוצה, אם בכלל

מנהל האתר על ידי משטרת ישראל, מתוך הבנה שבאתר חיצוני אזרחי שאינו מוכר ורשמי 

השוטר אף מאמין שחבריו לפורום המזדהים כ"מומחי תוכן"  להשיג את התשובה לשוטר.

)שהם בכלל אנונימיים( יתנו לו תשובות "מהימנות" בנושאי שכר, רווחה, פרט, תנאי שירות 

 ואף שאלות מקצועיות שאותם הוא אינו יכול לקבל בארגון.

 קולקטיבית זוהי תובנה "חוכמת ההמונים":אמונה זו אינה חסרת בסיס.  אדגיש כי

קבוצות  של הקולקטיבית דווקא העמדהפעולה.  שיתוף יכולות של באמצעות הנוצרת

ייתנו את   ,היררכיה נטולות ,מומחיםבהכרח  אנשים מגוונות שלא מכירים זה את זה, לא

שיטה זו של חד במענה על שאלה. של מומחה אביחס לעמדתו התוצאות הטובות ביותר 

אתרי אינטרנט "יצירת ידע" הפכה דומיננטית בעקבות צמיחתם הדרמטית של 

תואר בהרחבה על ידי התהליך . "חוכמת ההמון" המתבססים על ",ויקיפדיה" כדוגמת

; 8018)יחזקאלי,  ""חוכמת ההמונים :בספרו ,ג'יימס סורוביצקי ,האמריקני העיתונאי

 (. 8004 ,סורוביצקי
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 התקשורת "מלמעלה למטה" "פקוקה" ולא אפקטיבית

 

אם התקשורת "מלמטה למעלה" אינה קיימת באפיקים הרשמיים ומנותבת לתחליפים, הרי 

 –המקור העיקרי לדאגה של הבכירים שרואיינו בעבודה  –התקשורת "מלמעלה למטה" ש

עבודה נמצאו כל הסימפטומים ששיערתי בתחילת הנמצאה "פקוקה" ולא אפקטיבית. 

שאינה  ,הפצה בלתי סלקטיבית ארוך מידי; מידע ה"פוקק" את הרשת; עודף מידעקיימים: 

  ישראל וכדומה. למדרגים השונים במשטרת מתמותא

 

 בעבודה מופו בעיות רבות בתחום זרימת המידע:

 

 קושי להעברת מסרים מהפיקוד לשוטרים בארגון; 

 וגבלתיכולתו של שוטר לקבל מענה מהיר ונגיש מ; 

 גביר את המוטיבציה לקריאה והבנה של מידע על מנת לה היעדר אכיפה ו/או תגמול

 ;בדרגי השטח

 ומתוך צורך לכסות על  ,דרך העברת המידע מהמטה המקצועי מתבצעת באופן שטחי

 )כסת"ח(; האחריות האישית

 ולא באופן סלקטיבי; רוב המידע מועבר לכולם 

 רבים ממקבלי המידע אינם זקוקים לו; 

 ובעייתיים; ארוכים ,נהלים המופצים אינם ברורים 

 ם עומס מידע ואי הפרדה בין עיקר לטפלמיקיי; 

 תהליך זרימת המידע ברובו חד סטרי מלמעלה למטה; 

 ההזדהות הארגונית מהווים גורם מכשיל)אי( התרבות ארגונית ו; 

  אינם מוגדריםשל הציר המקצועי בהעברת מידע תחומי אחריותו;     

 מידעיוצרת בעיה של עודף ת והטכנולוגית התשתי. 

 

המשמעות של כל אלה היא קליטה ועיבוד שטחיים וסלקטיביים של מידע על ידי הדרגים 

 השונים; ותרבות של השלמה עם מסרים והנחיות שאינן מגיעים ליעדם.
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 הפתרונות הקיימים לא "עובדים"...

 

השטח, הביאה להקמת עמדות  יהיכולת  להעביר מידע לכלל השוטרים ובדגש לשוטר

על מנת לאפשר נגישות לשוטרים שאין להם  . זאת,( בתחנות המשטרהים"קיוסק") מחשוב

פעולה זו מאפשרת נגישות טכנולוגית לשוטרים שלא הייתה להם גישה  ,מחשב. לכאורה

 נוחה עד כה. 

(. ספק 8005)שביט אריאלי,  שעות ביממה 84מידע זמין מורגלים ל  Y -דור ה שוטריאולם, 

כך. בעובדה, הם מעדיפים לקבל את הנתונים בבית, דרך אם פעולה זו נותנת את המענה ל

 אתר "חשופים בניידת".

 

 להכוחזות אינו הפורטל הארגוני 

 

כך גם  .פורטליםשל באמצעות הקמה ושיפור  ות של ידענוטים לפתור בעירבים ארגונים 

עיקר ההשקעה הארגונית  ,. עד היוםשלה עשתה משטרת ישראל בשיפור הפורטל הארגוני

בשיפור זרימת המידע בארגון התבטאה בשיפור הטכנולוגיה, בשינוי הפורטל, או בהקמת 

 עמדות מחשוב נגישות לשוטרים )"קיוסקים"( שאינם אלה לא השפיעו על צמצום הבעיה.

 הפתרון הגעה למידע היאנוחות השיפור הפורטל ושולחן העבודה הממוחשב יוצר אשליה כי 

החל  ,להתייחס לכל שרשרת המידעאולם מענה כולל ל"בעיות שורש" מחייב  (.8004)זהבי, 

ממזרימי המידע, צינורות ההזרמה ומקבלי המידע. שיפור הפורטל אינו נותן מענה לעומס 

 .והמידע, לנגישות מלאה של כל מקבלי המידע, ולאיכות

פורטל הארגוני של משטרת ישראל, הקיימת בתוך ה – מערכת ה"מידע אישי"בעובדה, ב

אטרקטיבית  . היא נתפסת כלא לא נעשה שימוש רב –שקיימים בה נתונים אישיים רבים ו

 .כנדרשמתעדכנת אינה ו

אינם נחלת משטרת ישראל לבדה, וארגונים רבים חולקים בעיות ממצאים אלה כאמור, 

 (.8005)שביט ואריאלי,  הארגוני מידעהת תרבות זרימדומות של 

 

 בעיית הנהלים

 

בנוגע לנהלים, בין ממצאי העבודה למצוי בספרות המקצועית ומכונה  קיימת הלימה

אותו מאפיינות ה, "מחלות ארגוניות" מרטוןרוברט קינג ולמה שכינה  "שלטון הנהלים"

  (.1226ולד, ; 1225כפיר, ; )יחזקאלי ורזי בעריכה

לה" ממש, הן בהיקף שלהם; הן היחס של המרואיינים לסוגיית הנהלים הוא כאל "מח

הם הצביעו על היקף עצום של נהלים שאינם מוכרים בחוסר היכולת להשתלט על כולם. 
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שקצינים בכל הרמות מוצאים עצמם טובעים בניירת מורכבת של נהלים על כך  ;ומוטמעים

על הצורך לצמצמם, על חוסר התאמתם למציאות ועל הפצתם על ידי דרג המטה ; ומסמכים

כ"צייד תאר את איש המטה ביחס לשטח  (8018)ניצב שחם . ולצורכי כסת"ח ון "וי"כסימ

 .:מול ניצוד"

 : ועוד באותו הקשר

 

  שים לב שאדם שהזרים מידע יזרים אותו תמיד עם ההיבטים "הטוויסטיים" שיש בהם כדי להגן"

 (.8018עליו, הוא תמיד ירשום "בכפוף ל".. ועוד דוגמאות" )שחם, 

 (.8011מך את האחריות והפצת במייל מה האפקטיביות?")מור, "הורדת מעצ 

  הנהלים( צמחו להיות משהו שפשוט חותר תחת מטרות הארגון. הגענו למציאות מטורפת שבה("

 (.8018)יחזקאלי,  הארגון נלחם נגד עצמו...
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 וף דברס

 

התחלתי עבודה זו מתוך התמקדות צרה יחסית בבעיה של התפוקקות כלי העברת 

 נפורמציה בארגון.האי

 

ככל שהעמקתי לחקור ולתשאל, גיליתי כי התופעות הללו הינן רק סימפטום לבעיה 

מעמד שוטרי השטח, כאלה שמחזיקים ב"ידע החבוי" בארגון,  –משמעותית הרבה יותר 

 והמשקל הניתן להם בבניית הידע הארגוני.

 

מלמדת שניתן  –ך העבודה שרואיינו לצור –הניתוח הריאלי וההבנה שגילו בכירי הארגון 

לגשת לאתגר הזה, מתוך הבנת חשיבותו לארגון ולהשיג "קפיצת מדרגה" שתמצב את 

 במקום הראוי לה. המשטרה

 

ש"הניח את הבעיה על השולחן" וממנו אל תודעת העוסקים אם הצלחתי להיות הזרז 

 הרי באתי על שכרי. –במלאכה 
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 קורותמ

 ראיונות

 
 )ראה נספח בסוף העבודה(. 80/18/11 ניצב בנצי סאו, ראיון מיום -וז מרכזמפקד מח

 
 )ראה נספח בסוף העבודה(. 2/8/18 ניצב ניסו שחם, ראיון מיום –מפקד מחוז ירושלים 

 
 )ראה נספח בסוף העבודה(. 86/18/11 ניצב ניסים מור, ראיון מיום –ראש אג"מ 

 
 )ראה נספח בסוף העבודה(. 15/1/18 ניצב יאיר בארי, ראיון מיום –ר' אמ"ש 

 
 )ראה נספח בסוף העבודה(. 80/11/11 תנ"צ שמעון הרוש, ראיון מיום –מפקד מרחב שפלה 

 
 )ראה נספח בסוף העבודה(. 6/8/18 תנ"צ יורם אוחיון, ראיון מיום –מפקד מרחב ירקון 

 
ספח בסוף )ראה נ 13/11/11 תנ"צ שי קופרמן, ראיון מיום –ראש מנהל הטכנולוגיות 

 העבודה(.
 

 , גלילות )בכתובים בידי המחבר(.4/4/18נצ"ם גמלאי ד"ר פנחס יחזקאלי, ראיון מיום 
 

)ראה  13/11/11 סנ"צ הדס מדמוני שפירא, ראיון מיום –ק' אגף משאבי אנוש מחוז מרכז 
 נספח בסוף העבודה(.

 

 חומר כתוב

 
 .85/8/18 -, הורד ב/http://shotrim.com(, 8018)אתר "שוטרים חשופים בניידת" 

 
 .31/1/18 -הורד ב, http://www.police.gov.il/Pages/homeP.htm(, 8018) אתר משטרת ישראל

 
הויקי של בית , בתוך: ?"דעים מה שהם יודעיםמדוע ארגונים לא "יו(, 8018)זאב ליאת -בן  ,'אלכס גורוביץ

 אוניברסיטת חיפה, ,הספר לניהול
D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7http://ci.haifa.ac.il/index.php?title=%D7%A9%D7%99%

%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A23/5/18 -, הורד ב. 
 

 .82-84עמ'  , 888, סטטוס ניהול ידע בשירות השירות,(, 8002גפן טלי, ינאי ליאורית )
 

http://shotrim.com/
http://www.police.gov.il/Pages/homeP.htm
http://ci.haifa.ac.il/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A2
http://ci.haifa.ac.il/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A2
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לשכת : ירושלים ,0222ות הציבור כלפי משטרת ישראל הערכות ועמד (,8010המשרד לביטחון פנים )
 , ען הראשיהמד

http://mops.gov.il/Documents/Publications/RD/BehaviourSocialeReaserches/PublicAttitudes

blicAttitudesTowardsIP_2010.pdfTowardsIP/Pu3/5/18 -, הורד ב. 
 

 מעלה", -מטה" ו"מטה-(, הערך: "עיצוב "מעלה8018) ויקיפדיה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91_%D7%9E%D

7%A2%D7%9C%D7%94-

%D7%9E%D7%98%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%94-

%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94 85/4/18 -ב, הורד. 
 

 , ירושלים ותל אביב: הוצאת שוקן.קללת הכלים השבורים(, 1226ולד עמנואל )
 

, מרץ, עמ' 183ירחון מס' משאבי אנוש, (, שינוי ארגוני מלמעלה למטה, 1222ורדי דרור, יחזקאלי פנחס )
14-14. 

 
 .36-34, עמ, 158, גליון ססטטו(, זה השער לארגון עובדים ולקוחות יעברו בו 8004זהבי יורם )

 
 .86-84, עמ' 834, סטטוס(, האם בכלל ניתן לנהל?, 8011מיש יגאל, )לח
 

 .12-14 פב'  עמ'-, ינו'165, גיליון מראות המשטרה, ה"קרב" על הועד, (8000) יחזקאלי פנחס
 

 .6-4 , עמ'מאי יוני, 124, גיליון מראות המשטרה, האיום המוחשי", "(8003) יחזקאלי פנחס
 

מבוא ללימודי משטרה ושיטור היבטים היסטוריים, סוציולוגיים, פסיכולוגיים , (8004יחזקאלי פנחס, )
 תל אביב: משרד הביטחון., וארגוניים בעבודת המשטרה

 
-"( ו"מטהTop-Downמטה"" )"-שימושים חדשים למושגים ""מעלה(, 8010יחזקאלי פנחס, רזי עפרון )

, הורד /http://cafe.themarker.com/post/1836549, 12/10/10 ר קפה,דה מרק, "(Bottom-Upמעלה" )"
 .31/1/18 -ב
 

, שוטרים בישראל?דעה אישית: האם הגיע הזמן למאבק מחודש להקמת ועד (, 8011) יחזקאלי פנחס
 .840, גיליון מראות המשטרה

 
 משרד הביטחון.תל אביב: האנטומיה של הארגון הצבאי,  (,בעריכהיחזקאלי פנחס, רזי עפרון )

 
 ,ORG, אינטרנט, ראיון עם מפעיל האתר חשופים בניידת(, 8002יוסי אלי, )

http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/864/197.html 
 

, 4גיליון מספר  מנהלים במשטרה(, בין ארגון חולה לארגון בריא, חדשות במנהל, 1225כפיר אהרון )
 .15-6אפריל, עמ' 

 
 .44, נובמבר, ע' סטטוסמיהו עובד הידע?, (, 8004סגל אלון )

 
 , חיפה: אוניברסיטת חיפה.מאפיינים, מבנים, תהליכים –ארגונים (, 1220סמואל יצחק )

 
 ,2282-פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, תשל"א

/290_002.htmhttp://www.nevo.co.il/law_html/law0185/8/18 -, הורד ב. 
 

 ירושלים: משטרת ישראל., עבודת צוות זרימת מידע במשטרת ישראל, (8002)פרנקו 
 

 .(שרית פרקול)תרגום:  1225בבל, תשנ"ה  ,מעשיות לתרבות מואצת,  X-ה דור(, 1225קופלנד דאגלס )
 

 .וצאה לאורבית הה –כנרת תל אביב: , שיטות ארגון וניהול, (1226) קרן אמיתי
 

, גורם חדש בניהול –העולם איננו ליניארי, תורת המערכות המורכבות (, 8006רזי עפרון, יחזקאלי פנחס )
 תל אביב: משרד הביטחון.

http://mops.gov.il/Documents/Publications/RD/BehaviourSocialeReaserches/PublicAttitudesTowardsIP/PublicAttitudesTowardsIP_2010.pdf
http://mops.gov.il/Documents/Publications/RD/BehaviourSocialeReaserches/PublicAttitudesTowardsIP/PublicAttitudesTowardsIP_2010.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/290_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/290_002.htm
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מרכז המחקר של , גלילות: ייצור ידע בארגונים בסביבה דינאמית (,8002רזי עפרון, יחזקאלי פנחס )

 , המכללה לביטחון לאומי, צה"ל
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 ראיונותהסיכומי  – פחיםנס
 

 ( 0222בנובמבר  23)ראיון מתאריך  סנ"צ הדס מדמוני –ק' אמ"ש מרכז 

 

טכנולוגיה ומידע עד הבית כיום זו המציאות. אין דרך לתקשר עם כל שוטר. ההנחיה "עד 

חום שכר , אחרון השוטרים" אינה באמת קיימת. אין כיום דרך להעברת מסרים אפילו בת

נופש, תגמול אלא בתלוש השכר או בדרך שאינה ישירה ומעכבת. אין דרך לתקשר מול 

השוטר על ידי המערכים המקצועיים. שוטר לא יכול לכתוב שאילתא ולקבל מענה. מאפייני 

הדור הצעיר שנפחו גדל והולך, דורש שמידע יהיה זמין, קצר, תכליתי ומהיר. הדור של היום 

מהיר, שאלה ותשובה. משקי"ת אמ"ש אינה הפונקציה הנדרשת בתחנה צריך אינטרנט 

 -בהרבה מהפניות היא אינה הכתובת אלא משמשת כציר להעברת שאילתא. בתהליך  

השוטר מצפה שיהיה מהיר, ישיר ולא דרך צד שלישי. לסייר אין מחשב. מחד, לא ניתן 

, הכל נושא מסובך. להעביר לו מסרים, מאידך השוטר לא יכול לקבל תשובה מהירה

עמודים, כקצינת אמ"ש שאני בשלב של ההבנה שלו  30, נוהל אמ"ש, מופץ באורך דוגמהכ

הוא מופץ לשטח!. אני בקושי מצליחה להבין את נוהל היציאה לחל"ת. הכל מאוד מסובך. 

הנוהל הזה, כמו שהוא מופץ אליי מופץ לכל הארגון, מה מצפים שהשוטר יבין ממנו?!. 

ט, אין להתבסס על הפורטל המשטרתי. יש להקים אתר עם קוד אישי מהבית בתחום הפר

לכל שוטר לתחום האישי החל מפרטים וכלה בשאילתות ופורום מקצועי. הסייר רוצה 

את  דוגמהלעבוד מהבית אין לו זמן וגישה מהירה בעבודה לטפל בזה. ניתן לקחת כ

מדוע היקף משתמשיו   -גיש בבית הפייסבוק של תחנת ראשל"צ הוא מצליח כי הוא זמין ונ

ניקח את הצבא. כל המלשבי"ם  דוגמהותדירות השימוש בו גבוהים? בדיוק מסיבות אלה. כ

זמינים לאתר למתגייס  שם כל פרטיו האישיים של החייל נמצאים, יש בו פורומים ויכולת 

ארצי, לשאול שאלות ולקבל תשובות. עיתונים ומכתבים זה פאסה. מסתיימת ישיבת ספ"כ 

צריך להוציא דף מסרים. האתר "חשופים בניידת" נכנס לחלל שצריך כארגון למלא אותו. 

יש גם בעיות משמעת ועומסים. לא מצליחים להוציא את המוץ. אני כקצינת אמ"ש קוראת 

זו הערובה  –. שאני שולחת לאנשיי חומר אני מדגישה את המשפטים החשובים לכמעט הכו

 ר.לכך שהם יקראו את החומ

כולנו מרפרפים במסמכים. הנהלים לקריאה הם בלתי אפשריים, אי אפשר שכל המידע יגיע 

רק לכולם.מוציאים עשרות נהלים כל הזמן. מי קורא?. אני לא מוחקת מיילים אבל 

התרבות של מחיקת מיילים  קיימת בכל הארגון ולא כי אנשים לא רוצים לקרוא כי הם 

הכותרת. לחברת סלקום יש אתר פנימי.  על פיממוין מקבלים הרבה חומר לא רלוונטי ש

האתר לא צריך לשמש ככלי להכשרה ולא מחליף ידע . נושא אחר הוא ההתנסות האישית  

מפגש ואחריות מפקדים. היום אין דרך להעביר חומר אלא בשיעור שבועי. שעור שבועי זה 

 רפיק לחודש בשיעו. אף  פעם לא כל השוטרים נמצאים, ומעבירים שם חומר שמסרציני
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אחד. צריך להשביח את השיעור השבועי. הן בחובת מימוש והן בתעדוף נושאים. צריך מידע 

 םשונה אי אפשר שכולם יקבלו אותו מידע.ההודעות הארגוניות שמופצות באופן זהה לכול

לם, אני קוראת את ההודעה  ביחד וזו תקלה. מאשרים בספ"כ נושא, מיד יוצאת הודעה לכ

טר, גם לי יש שאלות ואני נדרשת להבהרות מהשטח ואין לי תשובות זמינות .יש עם השו

מידע כללי, ציר אישי וציר מקצועי ולכל אחד מהם להכין   -לראות שלשת צירי המידע  

תכנית מותאמת. מציעה להעביר סקר לסיירים.מציעה לבדוק האם סיירים בכלל נכנסים 

וב.מציעה להיפגש עם סמנכ"ל משאבי אנוש למערכת המשטרתית.מידע עד הבית הוא חש

 סלקום שפועלת שונה בתחום זרימת מידע פרט.
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בנובמבר  23)ראיון מתאריך  תנ"צ שי קופרמן – (מנ"ט) אש מנהל טכנולוגיותר

0222) 

 

 כל הסוגים של זרימת מידע בארגון לוקים בסוגיה של תרבות ארגונית. בעיית זרימת המידע

לא קשורה לעודף או חוסר אלא למשמעת ארגונית. חלק מהמידע שנדרש להעביר לשטח 

עובר ככורח לא מתוך רצון להעביר אותו כמו שעור שבועי שצריך לקיים אותו. לא בטוח 

שתמיד מפקדים עצמם מבינים את המסר ואז אולי הוא עובר בצורה לא נכונה, רדודה,  אין 

ם חכמולוג וממציא שיטה וזה נכון לגבי כל דבר. פתאום תמיד אחידות במשטרה.כל פעם ק

: חלק טורפד .נושא של זרימת מידע לא דוגמהקם מישהו וממציא שיטה, עמדות מידע ל

מטופל כי זה לא נראה מספיק "איני", מאתגר, למרות שזה קריטי להצלחה של ארגון, זו 

דע מוחצן ומוקצן ויש הנשמה של הארגון זה מה שמכתיב את סדר היום. יש פיקים שהמי

שהמשטרה רוצה זה מגיע לכל שוטר ושוטר.  -"זרעי קיץ"   דוגמהשיתוף אופרטיבי, 

המשטרה לא משתמשת נכון בכלים בכדי להעביר מידע, יש עודף, יש חוסר, ויש מידע לא 

רלוונטי,  יש מידע שצריך לעבור ולא עובר, צריך לקדם גוף שהתכלית שלו זה ניהול מידע 

אתה  נכוןמידע ארגוני. בעבודה שנכתבה בנושא הגענו להבנה  שיש מידע שמופץ וויסות 

גם הסייר, ממ"ר, מת"ח  אחיד ארגונימגלה אפקטיבית מאוד גבוהה.יש סוג של מסר 

אירוע מסוים שקרה בגינו אסון,  דוגמהקוראים את אותו מסר וזה לא הגיוני. ניקח ל

פיקודיים ואופרטיביים. אם אתה מעביר מסר לאירוע יש  היבטים רפואיים, פסיכולוגים, 

יש מסר  -: שוטר שהתייבש בדרוםדוגמהאחד זהה לכולם אתה לא יכול להטמיע אותו. 

רפואי, יש מסר פיקודי והמסרים שונים . היום לא משקיעים בהתאמת המסר לאוכלוסייה. 

י לשוטר אם אתה מעביר במסר אחד לכולם אתה לא מצליח. אולי הייתי מעביר מסר רפוא

בצורה מסבירה של התנהגות שוטר ולמפקדים, מודעות ונוהל איך מפעילים כוח וכו'. 

טובה. אין  דוגמהב"זרעי קיץ" יש מס' רבדים של מסרים שכולם יושבים על אותו נושא כ

במשטרה מישהו שהיום עושה את זה. אתה מקבל אלף מיילים מי נפטר, למי יש אזכרה 

כולם מקבלים הכול. לרוב השוטרים פלאפון, תאר שאתה  -ופקודות יום של המפכ"ל  

מסר כלל  -אגורות  10עלות הודעה   –רווח ארגוני  SMSאותיות הודעות  60מוציא מסר 

. זה לא עדיף על פני מיילים?!, שעורים שבועיים וכד'?!. בעבר הפצנו ₪ 3000ארגוני עולה 

ה ובקשה לתדלק את כלי הרכב  במסרון כלל ארגוני על התראה לעליית מחיר הדלק בליל

בחשבון בסיסי הודעה כזו חסכה עשרות אלפי שקלים, הפעולה בוצעה בתאום עם מחלקת 

 הרכב ביוזמתנו, יוזמה כזו אינה קיימת בארגון, לא מנ"ט צריכים להוביל צעד כזה.

סוגיית שיח באמצעות האינטרנט האזרחי צריכה לעבור אבטחת מידע. אין  -מייל אזרחי 

אם זה דורש הכנסת מנגנוני אבטחה  100% –לפתוח אתר לשוטרי מ"י. לא מאובטח ב  בעיה

כמו אתרים של בנקים העלות יקרה מאוד. אפשר לעשות את זה ב"שערי ידע" במערכת 

בכל יחידה משטרתית. עמדת מחשב נגישה לכל  המשטרתית. החלטנו להקים "קיוסק"
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חינת הארגון זה "טוב שיש אותו" אבל לא שוטר. הגדרנו שבתחום של מידע אישי לשוטר מב

כחובה.אין לנו כוונה לחייב את השוטרים לקרא מידע רווחתי צריך לגרום לו לקרוא לבד. 

אפשר לבדוק אם הוא קורא או לא קורא. אם הוא לא יקרא תעניש אותו?! בעובדה הוא לא 

שכולם מקבלים  קורא מידע ארגוני.  הוא לא קורא מידע ארגוני כי במשטרה הגיעו למצב

מיילים הבעיה תרבותית.בצבא הפנימו שהנוהל הוא טוב להם לתפקוד, מעבר לזה,  100

. תהמשטרה נסחפת עם יותר מיני עבודות, חומרים והנחיות, שאולי זה חלק מהבעייתיו

ממצאי הצוות של זרימת מידע לא מומשו. למה? למה לא מומש? משחקי כח, כי הייתה 

ה"ד מי אחראי על דוברות פנים, יש הלימה הרי המסרים האלה מלחמה בין הדוברות למ

חולקו לשתי יחידות. נכתב גם נוהל .ר' אמ"ש ומה"ד לא שיתפו פעולה.שאתה רוצה להקים 

יחידה תיק תק אתה משקיע כולל בכ"א, שאתה רוצה משהו לא חשוב זה נ.ע.ת )נוסף על 

חטיבת דוברות פנים  הייתי תפקיד( רמת התוצאות כמו שהיא נראית. צריך לחשוב על 

מלביש את זה על אגף ההסברה הייתי אומר לו בא נשנס מותניים ונגדיר את תפיסת 

ההפעלה של זרימת מידע בארגון, יש כלים, יש אוכלוסייה, יש שימוש. אפשר להוציא 

סוג של הודעה קצרה , יש מינוחים ישראליים.שימוש בכלים מיוחדים מסרים  –"טוקר" 

בתוך המשטרה לפלח  100 –עשינו זאת בקווי ה –יכול להתריע. "מסרונית" מהעם, אתה 

ם, לא שוטר בודד, הבעיה מתחילה -לפי אוכלוסיות, עשינו פיילוט עם ק' אמ"ש מחוז י

מה ייעוד של  –בהודעה ארגונית.  יש כאן הצהרת כוונות ארגונית אם נטפל בזה.  "מראות" 

בתהליך הבדיקה אני נגד שאלון ארגוני אם  העיתון מה הוא נותן לזרימת המידע?!.

השוטרים לא יבינו את הצורך השוטרים לא ימלאו אותו.  אם המפכ"ל לא יהיה מעורב בזה 

לא יהיה פילוח נכון. הסקרים מול האאוטלוק אינם מהימנים מספיק. לגבי מערכת 

כל רבע שעה המיילים,  כולם מוחקים וממיינים, כולם מוחקים פה"ק. אני חושב שיש בעיה 

מופץ איזה תיקון לנוהל. השינויים בנהלים או אי עמידה בנוהל עצמו שאתה כותב אותו  

 –. מוץ מן התבן ןהיא גם בעיה.יש הנחיות אמ"ש כמו שכר נגדים שאי אפשר להבין אות

עמודים חלק גדול מפקודות הוראות כולם מעתיקים צריך להתייחס  80לוקחים פקודה של 

הוא לא יכול להיות  –החשיבה לגבי אודות המידע לפי המציג והמגזר לשינוי בפקודות.

 לכולם, מי שצריך לקרוא את המסר צריך להבין למי אתה שולח אותו.כמו פרסומת.
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 (0222בנובמבר  02 -מ )ראיון  תנ"צ שמעון הרוש –שפלה  (ממ"רמפקד מרחב )

 

דע חייבת להיות בו לאורך ולרוחב, הארגון צריך להיות רלוונטי, אפקטיבי ויעיל.זרימת המי

לא ניתן לבדוק אחד מהמרכיבים.צריך לייצר זרימה מלמעלה למטה ולצדדים.צריך להגדיר 

מה המטרות של הזרימה. יש לשאול את עצמנו האם זה חלק מתפיסת הניהול של הארגון 

ת והאם אתה רוצה ארגון שהמידע זורם בו?!. יש בעיה של זרימת מידע בארגון. במשטר

ישראל יש פער בין הצהרות הקברניטים לבין המעשה בפועל. זה משפיע גם על המוטיבציה 

שהדברים ירדו למטה. ברגע שאתה מגדיר שקוף וזורם הוא לא יכול להיות סלקטיבי. אני 

רוצה שירדו הנחיות ככתבן וכלשונן.ציר נוסף קשור לתרבות. מצד אחד מדברים על משטרה 

לך מעודד מחייב ומתגמל ללמידה התפתחותית עצמית. לכן אין כמקצוע, מצד שני אין מה

מוטיבציה לקרוא ללמד ולקרוא.צריך שיהיה מבחן לרמ"ס , לשוטר ולכל אחד. כדי להיות 

את תחום החקירות והמודיעין ברמה מסוימת מעבר  דוגמהר' קבוצה הוא צריך להכיר כ

מנגנון של למידה  אם אין לתחום ההתמקצעות שלו הוא נדרש אליו בסיור.צריך לייצר 

סנקציה למה שאקרא אותם. מי פותח הודעות זרימת מידע?!ציר שלישי ונוסף הוא משמעת 

אישית ארגונית וצבאית. המשמעת קשורה לסוגיית האחריות , היא אינה מוגדרת וברורה, 

לא מבינים אותה. אף אחד לא צריך לתת דין וחשבון גם בציר הפיקודי אין מימוש מלא של 

האחריות. למה בצבא שהרמטכ"ל נותן פקודה עוברים לדום? כי אם כשלת אתה חוטף. 

ארגון ארכי כמו משטרת ישראל לא יכול לתפקד בלי אמון. אם המפכ"ל לא יכול להיות 

בטוח שמה שהוא אומר מגיע למטה שישים את המפתח. אנחנו ארגון שמפתח את עצמו.את 

. השוטר היום נגיש לכל מידע. הבת שלי למדה התנאים האישיים  םהשוטר למטה מענייני

צריכה. מדרגה נוספת הוא ארגון שיש לו בעיה אמיתית עם רמת  הלבד מורשת קרב שהיית

ההזדהות. אם היינו ארגון מסודר הייתי אומר לשכלל את המנגנון ואז הבעיה פחות 

נושא חובה , מהותית.מעבירים מבזקונים של לקחים. ברח עצור יש לקח, ויש נושא חובה, 

שוטרים, מדווח למה"ד וחצי לא היו  50נושא חובה,... ואתה מוצא את עצמך מקריא מול 

בשיעור השבועי. אני ממליץ על אחריות אישית. בכושר, בביצוע, בתחומי פרט ובמסרים. 

המנה"ל. מהפחד, היינו בתוכו. הוא הביא  דוגמהמשמעת. למידה ארגונית. למידת פקודים. 

מת המידע הייתה עד לאחרון השוטרים.הייתה אכיפה, היו סנקציות והיה תוצאות. זרי

אותי. זה לא רלוונטי.  תפרסום וציון.צריך להגדיר מה רלוונטי. חצי מההודעות לא מעניינו

צריך מידע רלוונטי בפילוח קבוצות. המנגנונים הטכנולוגיים טובים ויש נגישות לכל אחד. 

ם לבצע.צריך לפלח, צריך להגדיר אחריות אישית, צריך אם אומרים הנחייה אז כולם צריכי

 לקבוע סנקציות. לא תפוקות ולא תשומות זו אינה הדרך.
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 (0222בדצמבר  02)ראיון מתאריך  ניצב בנצי סאו –מרכז ה (ממ"זמפקד מחוז )

 

תמיד ולעולם יהיה פער בין אמירת דרג פוקד לדרג המבצע. תמיד יהיה פער בין  -אקסיומה  

ית המפכ"ל והרוח שלה לבין איך שהשוטר קיבל אותה, הבין ויישם. זהו משהו מובנה. הנחי

המבחן הוא לצמצם את הפער. קיים קושי כמפקד להעביר מסרים. השאלה אם כל 

השוטרים צריכים לדעת, השאלה אם כל השוטרים צריכים להיות חשופים לכל המידע, 

ע?!. אם השוטר מוצף מרוב עצים לא האם כל פרט בארגון צריך להיות חשוף לכל המיד

רואים את היער . יכול להיות שחשוב מאוד שרוב שכבת המידע צריכה להגיע לרמת ידיעה 

והכרה של מפקד התחנה וצריך להבין את רוח המפקד ולא רק כמה הנחיות מסרים אלא עד 

לכל  ףוכמה אתה מחויב לו. מתחת למת"ח אני לא חושב שכל הארגון הגדול צריך להיות חש

האינפורמציה הארגונית. פה אנחנו לא משקיעים מספיק איזה מידע רלוונטי גם ברובד 

העליון של המת"ח לא מצליחים להעביר את רוח המפקד.איך אני מנסה להתגבר על זה? 

מפגשים עם מת"חים מרמת ממ"ז השיחה היא לא כדי להעביר אינפורמציה אלא כדי לשתף 

אני צריך לגרום להם להזדהות עם ההחלטות. זו ההבחנה  אותם לתהליך קבלת ההחלטות,

רק באח"מ יש  –בן להנחות לבין לשתף בהחלטה בתהליך . למידה ארגונית בעיה בפני עצמה 

 30-50נהלים אין סיכוי שהשוטר יכיר אותם. היעד של הקצינים המקצועיים הוא לייצר  200

ר יכיר את התרגולות . כמו תרחישים מעולם התוכן שלהם לבנות תו"ל וחשוב שהשוט

תרחישי יסוד ולשים לו תורת הפעלה. התביישתי בשביל  50בטנקים ארגון שצריך לקחת 

המפכ"ל שהוא מסביר לכל אחד מהשוטרים, יש החלטה ולא יודעים, צריך לקחת החלטה 

לתרגם אותה לערכה, לקרוא לכל המש"קיות באמ"ש שיסבירו לשוטרים. לא יכול להיות 

לציר המקצועי  אחריות  ,שף רק שהמפכ"ל יגיע, יש אחריות גם לציר המקצועיששוטר ייח

ברורה מוגדרת וחדה. קיוסק מידע שמוקם ביחידות לא רלוונטי לבעיה . שזה  שיטתי ועקבי 

אולי זו תרבות ארגונית. במג"ב יש אימון חודשי, יש שעת מפקד באותו חודש מטה מג"ב 

ם מצגת אחידה לכלל המפי"ם  ערכה עבדו על פיה. מחייב שידברו עם השוטרים ומעבירי

שלח לשוטר הביתה,  –תחום המידע צריך להתחלק למידע מקצועי ומידע כללי. מידע כללי 

צריך לשקול  -זו אחריות אישית. אני סבור כי צריך להקים מערך ידע בארגון -מידע מקצועי

ריך להוביל אותו וזה תנאי צריך להגיד הנה החומרים, מישהו צ –את זה.בוחן קבלת רס"ב 

אחראי לציודו  –לקידומו אפשר לשים את זה גם בהערכות תקופתית. השוטר הניורקי 

שירות חוץ. השוטר לא  35%את יעד המפכ"ל החדש   דוגמההאישי מהאזיקים והפנס. קח ל

המידע זרם השאלה אם הוא הבין?! במנהל הבינו שיש  .מבין כלום הוא לא מבין את הרוח

 .ציון 
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 (0222בדצמבר  08)ראיון מתאריך  ניצב ניסים מור –ם ראש אג"

 

נושא מידע הוא קריטי להתנהלות טובה של ארגון, אפשר להשוות את זרימת המידע לגוף 

האדם, אם יש תקלה בזרימה או בקליטה תפקודו לוקה.זו השוואה.לא סתם האמירה היא 

א חשוב והבעיה היא התהליך של "זרימת מידע" אני  מבין שכולם מבינים שהמידע הו

הזרימה. צריך למצוא את המינון המתאים שבתהליך זה אתה לא נשטף. אם לוקחים את 

המילה "זרימה" אפשר להיכנס לכל מיני מושגים שהם צריכים להוות תמרור.צריך זרימה 

שונה במקומות, גם בגוף האדם יש עורקים ראשיים ועורכים משניים השאלה איך אתה 

ערכת כזו, אם אתה מצליח לבנות אינסטלציה בזרימת המידע. כדי לבנות, צריך בונה מ

מערך  דוגמהלדעת למי אתה מעביר, מה ההיקף, מה אתה מצפה מהמידע, מי הלקוחות. ל

מקצועי צריך עורק מקצועי וכבד כי במערך מקצועי אתה מצפה שכמות קטנה של אנשים 

ועי יפתח לו הרבה ערוצים כי היכולת תיצור הכפלה של כוח. אתה מצפה שמערך המקצ

שלהם ללמידה הרבה יותר טובה מגופים אחרים החשוב זה למפות את הלקוחות ולראות 

איזה היקף מידע צריך להגיע לכל לקוח האם כל דבר צריך להגיע לכל לקוח? לא . המערכת 

ך בכתבי אישום התחנה קובעת מה העבירות המשפיעות צרי דוגמהמדידה של המפכ"ל ל

להגיד לכל אחד מה היכולת ההכלה שלו וזה קריטי למה שהוא יקבל. היום מידע מופץ 

להפיץ להם והמערכת הזו גורמת  ילכולם , לא הולך לכתובת מוגדרת ויש כאלה שלא רלוונט

האיתוריות, התפתחה תרבות שהכול מפיצים בביפר  דוגמהלכולם לא להתייחס למידע. כך ל

ריג אחרת אתה יוצר זילות במערכת מידע.  למה אני צריך הצפצוץ צריך לשתף אירוע ח

לפתוח את כל המיליים כדי לדעת מה רלוונטי ומה לא?! אני רוצה שידחפו לי מידע שאני 

יודע שהוא קשור ורלוונטי אלי. הנה אני פותח הודעת נעדרת נופר בן חמו מה אני אמור 

. הפלאפון הוא אמצעי שצריך לעשות עם זה? זו המערכת המרכזית שאיתה מעבירים מידע

לנצל אותו.למבנה הארגוני יש משמעות גדולה, ככול שיש יותר מעקפים יש יותר תקלות אי 

אפשר להתנגד לחוקי הטבע . אם אתה לא בונה תשתית הטמעה זה לא יעזור, למבנה 

הארגוני יש משמעות רבה באינסטלציה כדוגמת רה האירגון באג"מ הרמ"ס היה צריך 

פר גורמים, זרימת מידע זה מנגנון לא פשוט . זרימת מידע חייבת להיות כיוונית לקלוט מס

דו סיטרית וחייבים לבנות מנגנון שיודע לקלוט את ההחזרה ולעשות איתו משהו. אם לא 

נבנה מעגל חיים אז לא תהיה  זרימת מידע . היום כל המידע זורם מלמעלה למטה בחבלה 

ודע לקלוט בחזרה את המשוב מהשטח ולפזר אותו , שאתה מוריד מידע אתה ידוגמהל

לאחר תיקונים, זה בדרך כלל עובד ביחידות המיוחדות שהם בריאות יותר, המידע לא יושב 

למעלה הוא יושב אצל כולם. תפקיד המטה להפוך אותו למשהו יותר שלם שאפשר יהיה 

לם לקצין להשתמש בו, זה יתרון המטה מהקצין בשטח שלו  אין כלים לראות את הש

המטה המקצועי יש .הבעיה שלנו שאנחנו מסתפקים בטכנולוגיה וחושבים שהיא תפתור את 
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הבעיה. בא נאמר שמחר נשלח הודעות בטלפון אם לא תהיה שיטה מסודרת זה לא 

יעבוד.הורדת מעצמך את האחריות והפצת במייל מה האפקטיביות?!. זרימת המידע היא 

שאנחנו "דוחפים" לשוטר משהו בכוח . לא זו בלבד  מעגל ולא למעלה למטה. נוצר מצב

, בית הספר לחבלה. לפני קורס יש דוגמהצריך.כלא אנחנו לא דוחפים לו את מה שהוא 

מבחן רמה לראות מה עשית לבד?!. החבלנים למדו לבד, כמערכת דאגת לספק להם חומרים 

יבות למשהו לא .בכל לימוד עצמי חייבים לשים בקצה את הסנקציה. אם לא תהיה מחו

צליח בלי סנקציות. תרבות צריך להכניס בכוח שהיא מלווה יילמדו.שינוי תרבות לא 

הפרט צריך  –בפעולות וסנקציות. לאנשים לוקח זמן להבין את החשיבות של העניין. הפרט 

הפרט, הציר המקצועי  –לקבל לא רק את הנושאים שקשורים אליו . קיימים שלשה צירים 

. חסר היום בארגון "מנהל מערכת מידע". מי מנהל את המערכת , מי אומר והציר המערכתי

מה הולך ולמי?. הפוטנציאל במערכת הוא עצום. היום הלקוח עושה את עבודת המיצוי, זה 

דיון. תראה עומס פרטים. המשמעות של  דוגמהלא ריאלי. זה קשור לתרבות שלנו. קח כ

ה . שים לב כי ביחידות מקצועיות יש שפה קצר ותכליתי זה לא שאתה יודע מה אתה רוצ

משותפת וקצרה. לא צריך להסביר בדף שלם את הכוונה. בתרבות אנחנו לא יודעים איך 

לארגן מידע ולנתח אותו . מפכ"ל נט לא קשור לזרימת מידע של ארגון. הוא תוצר של חוסר 

קוחות וצרכים היכולת לפתוח ערוץ מידע. היום הארגון "מפציץ במידע. צריך להגדיר ל

)אישי , מגזרי, מערכתי(, לבנות מערכת שלמה שהמידע יודע לזרום בה, ולהתאים אותה 

לשוטרים. חייבים לעבוד על העומס . העומס הוא פונקציה של יכולת הקיבולת של נקודת 

 הקצה. הצרה היא שלא רואים בתחום הזה פתרון מיידי ולכן לא משקיעים בזה. 
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 (0220בינואר  24)ראיון מתאריך ( אמ"שאש אגף משאבי אנוש )ר

זו בעיה של כל הארגונים גם בצבא הבעיה לא פשוטה.  המון מידע מאוד לא זמין ולא עובר.

באייפון יש תשובות לכל דבר אפילו בנושאי משטרה, המחשבים מחוברים למערכת 

ובן משטרתית ועדיין מידע לא עובר!.כולנו התרגלנו לקבל שורות תחתונות, מה שלא מ

מוחקים. משתמשים הרבה במשפט "טוב טוב מה אתה רוצה בשורה תחתונה".פאור פוינט 

גרם לשתי בעיות  שללא צריך לחשוב יותר מידי כדי להעביר נושא ששכחנו לרשום עבודת 

מטה מסודרת שמסדרת חשיבה והבנה. יש אנשים במטות שחושבים שאחרי שהם הציגו את 

, משם רק מתחילה העבודה.אנשים רבים מגיעים המצגת נגמרה להם העבודה. ההיפך

של  הלדיונים חשובים ברמה בכירה נצ"מ ומעלה ולא יודעים על מה הדיון.יש דינאמיק

ללמוד תוך כדי הדיון. תוך כדי מגבשים את הדעה בתוך הדיון. לכאורה זו עמדה שצריכה 

לקרוא. קלסר לייצג את האגף שלהם אבל זה ממש לא קורה. בתרבות שלנו התרגלנו לא 

מסמכים אחרי שבסוף שבוע חיסלתי שלשה  100שמונח כאן על השולחן הוא מהיום, יש  בו 

כאלה.אני לא חושב שיש בעיית העברה של מידע. תלוי מה בוחרים לקרוא. בהעברת מסרים 

ארגוניים מאוד קשה להתבסס על מערכות מידע. מפקדים צריכים להעביר אותו בכל 

לם קוראים. בצבא ההבדל הוא ההזדהות הארגונית דווקא. הרמות. ספ"כ ארצי כו

במשטרה קיימת הזדהות נמוכה וכדי להעביר מסרים צריך להיות מזוהה. ברגע שיש 

הזדהות לא גבוהה קיים קושי להעביר מסרים. אל תחפש הבדל  בין הצבא למשטרה 

דר, הודעות בצינורות אלא במי מעביר את המידע. עודף, יש עודף , הכל מופץ ביחד נע

ארגוניות , דרושים. אני חושב שיש שני ערוצי מידע עיקריים פרט ומידע ארגוני. אני לפרט 

לא רוצה לדחוף מידע אני הרגלתי חיילים למשך מידע, שיכנסו לאתר חבר וייקחו משם מה 

שהם רוצים. את העודף אפשר לפתור ע"י הקמת מרכז מידע במשטרה  שיווסת את המידע. 

וד משמעותי, במשטרה מאוד לא מפותחים עם האפליקציות. האתר של משטרת האייפון מא

ת הלמידה מרחוק ולמידה עצמית בכלל. אישראל נראה מיושן ולא חדשני וקליל. יש לפתח 

לא רק לשוטרים בשוטף אפילו במלמ"ש צריך ללמד את הדברים אחרת. קצינה מנהלית 

אפשר לתת חומר ללימוד עצמי?! מדוע שבועות. על מה? אי  18במלמ"ש לא יוצאת הביתה 

חייבים להישאר לילות?!מידע לא יכול לזרום באמצעות למידה עצמית?!. מעבר לכך אין 

ספק שמדובר כאן בשינוי תרבות נדרש. תרבות של עבודת מטה. אני מזהה גם חלק מהסיבה 

רה את חוסר הגדרתו של  תפקיד הסגן. בצבא ר' המטה הוא המנהל ומאפשר לפעול בצו

 יותר יסודית בזרימת מידע, כל הסגנים צריכים להיות מוגדרים יותר בתפקידם.
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זרימת המידע לא טובה. יש לנתח את סוג המידע. אני מחלק אותו לשני סוגים עיקריים 

מידע מבצעי, מודיעיני, פקודות להפעלה, נהלי הראשון הנחיות ופקודות ובתוך זה לכלול 

אמ"ש והסוג השני הוא המסרים הארגוניים שבתוכם נכללים מסרים, רוח המפקד, 

 מדיניות הדירקטוריון.

המאפיין הראשון הוא חוסר אחידות. כל יחידה עובדת עצמאית בגדול. כל יחידה דואגת 

צריכה להיות בעיה, יש מחשוב,  לעולמה ולמפקד יש דומיננטיות ויש השפעה. לכאורה לא

 מגיע או מגיע לעיתים שונה מהמקור. להכולא  להכויש טכנולוגיה ולמרות 

יש מספר בעיות עיקריות. הראשונה היא נגישות. לא כל השוטרים נגישים . השנייה היא 

לא כל השוטרים מעניין אותם לקרוא את המידע. גם מפקדים לא קוראים. אני  –משמעת 

ל את הספ"כ הארצי רק לאחר שהמזכירה כתבה שהוא הופץ עד לרמת ר' במרחב מקב

בכלל בראש שלו עכשיו לקרוא ספ"כ?!. אני מוצא את  משרד. בא ניקח ר' משרד חקירות

עצמי מקריא בישיבות ספ"כ ויש אנשים שכאילו שומעים בפעם הראשונה את הדברים, 

הל עד שהוא יגיע לאחרון הם לא מכירים את החומר. ניחא ספ"כ, אם יש שינוי בנו

 לם מקשיבים.והשוטרים.... גם בשעורים שבועיים כולם מסמנים "וי", גם לא כ

הבעיה השנייה היא מנטליות. אפשר גם להכניס לתוכה תרבות ארגונית. אנשים חיים 

בתרבות החפיף. המפתיע הוא שגם בדברים שנוגעים ישירות לאנשים לא מנסים לשאוב 

רגונית היא חלק מהבעיה. צריך ליצור מצב שאנשים שואבים את את החומר. הזדהות א

המידע. אין ספק שגם לרציפות של תהליכים התוצרת הוא חוסר בטחון אצל השוטרים. 

 מפקד נכנס ואומר "מעכשיו.. המדיניות שלי"...

 אפשר להעביר מידע גם דרך התקשורת הארצית. שוטרים ניזונים משם. 

שעות  100עבודה בשכר שמאפשר למפקד המרחב לאשר  , יצא לאחרונה נוהלדוגמהכ

עבודה לשוטר במקום שבעים וחמש שהיו נהוגים עד עתה. כמה שהוא חשוב להרבה 

. לי אין כח להיקפים האלה, !שוטרים לא יודעים אותו. הוא הופץ במייל העמוס, מי קורא?

בקש לא להדפיס המזכירות עושות לי את הסינון, אם אני מקבל חומר לא רלוונטי אני מ

 אותו להבא.

באמ"ש החליטו להקים מרכז מידע לשוטר. ממה זה נובע? מזה שהמידע לא מגיע 

תוספת למשכורת. שוטרים  ₪ 8000לשוטרים. רוב השוטרים לא ידעו שמקבלים 

בתחנת....שהייתי אצלם לשיחת ממ"ר שמעו שיש תוספת והזדקפו בכיסאות והתחילו 

 ?!..מדובר בחוקרים שכל היום נמצאים מול המחשב.להקשיב. אבל המידע היה קיים

מערכות המחשוב מסורבלות, התקשורת לא עובדת, עיתון "מראות המשטרה" ממש לא 

 , חסר אתר אינטרנט חיצוני. ןביטאומעניין, אין לנו כמשטרה 
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אני פועל בשיטת  נאמר כביקורת ולא כתפיסה(.  -)המחבר  היזון חוזר ? את מי זה מעניין?!

 וח ובקרה על השעורים השבועיים. פיק

בא ניקח עכשיו הודעה ארגונית במייל ונפתח אותה. מסך ראשון, מסך שני שוב ללחוץ 

 גם הרוב לא רלוונטי אליי. ומסך שלישי ועד שזה נפתח כל כך מסורבל, למי יש זמן לזה?!.

 מקבל הנחיות ממחלקת הסיור, ממחלקת המבצעים, ממחלקת החבלה,שר' משרד סיור 

 מהחרום כמה הוא יכול לקבל? ! אין מסננת בדרך. מי מסנן את המידע?!.

המצב נראה על פניו חמור מאוד אבל בסוף אם אתה רוצה אתה יכול. אם חשוב לך משהו 

אתה צריך לעשות את זה דרך מפקדים ולוודא שזה עובר. יש "שירת סירנה", יש מסרונט, 

איך גורמים לאנשים להגיע ובדרך קלה. יש שערי ידע כל המערכת מלאה באינפורמציה 

 בייס במשטרת ישראל מאוד רחב.-בדטה

נהלים בתקופתי. צריך לחשוב על מספר פתרונות. אם תגיד להקים מרכז  300במב"צ יש 

מידע יגידו "יש את שערי ידע" שאינה נותנת את הפתרון. חייבים לשנות את מבנה האתר, 

שים שוטרים מצטיינים, לפתוח עדכן למגעים עם לשים עדכונים אחרונים, חודש אחורה, ל

 ועוד. דוגמההאוצר ל

שעור שבועי צריך להיות ברמת היחידה ולא תחנתי. כל פקד כל ממ"ש שיעשה שעור 

שבועי. היזון חוזר מקבלת ק' ההדרכה. אני מקפיד לקבל דיווח ומי שלא מבצע בפעם 

עי הוא אפקטיבי ביותר גם אם הראשונה מוזהר ובפעם השנייה זה כבר לא קורה.שעור שבו

 מקשיבים. 30מתוך  15יש בו באגים, גם אם רק 

ים נמדדים, זה עבד על המפקדים, ברגע שאדם נושא באחריות הוא פועל. שבמנה"ל האנ

 השיטה של מבחני ידע ואחריות אישית היא טובה אבל אין לנו את זה בתרבות הארגונית.

אים, חבלנים בקבוצות קטנות זרימת המידע הציר המקצועי, יחידות כמו טייסים, רופ

עובר קח את מערך החבלה. הארגון צר, וקל לשלוט בהיזון החוזר. איזה  להכו. מצוינת

שעות כל היחידה יודעת עד הטייס האחרון.  84מסר שרוצים להעביר לטייסים, תוך 

 בהשוואה לשאר המשטרה אז הקושי גדול פי כמה.

שוטרים. זו מאסה  8400ניידות וכ  838מקצועית על  את רמ"ח סיור ששולט דוגמהקח כ

ואותם סיירים שקועים בכל כך הרבה הנחיות ונהלים מופעלים עליהם לחצים גדולים ואז 

 קשה מאוד להעביר מידע.

לכאורה, יש הפרדה בין בניין הכול להפעלת הכוח. בהפעלה עוסק בעיקר המפקד, בבניין 

יש הרבה ידיים  חהכורכי מי אחראי על בניין הכוח כולם עוסקים.אין משהו חד חד ע

שנה לא הצליחו לפתור את הבעיה כל  80כנה לנשק בניידות סיור ,  דוגמהבדרך. קח כ

יחידה פועלת אחרת, חייבת להיות אוטוריטה מקצועית אחת וחדה לפני שמדברים על 

סקודה ואלה  המידע. הסיור מאפיין ניידת והרכב רוכשים רכב ניסוי על דעתם, אלה אפיינו

יפעל פחות טוב. התחומים המקצועיים  ל הנראה ככ דיימד. מי שלא הרכשו לניסוי טויוט

תקן והוא נוסע הרבה ה על פימאוד לא חדים, אם יש לך רכב שמוצב במקום מסוים 
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קילומטר ופוגע בסלת"א, לסממ"ר יש סמכות והוא מזיז אותו. בנוהל הארצי מחייבים 

בתחנות. שהגעתי מימשתי את זה, לאחר תקופה הבנתי שאין מפקד תורן במרחב וקצין 

יכולת, הוספתי קצינים מהמטה, בסוף אתה מסתכל על המהלך ושואל מה תורם שק' 

 טכנולוגיה יגיע לרצח או קטטה ואתה מוצא פתרונות
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, תהתיאוריולזרימת מדע יש שלש תכליות. הראשונה להעביר מידע ללימוד ההנחיות, 

השנייה לתיעוד ההיסטורי, בארגון יש יוהרה, כל משהו שעשו אחרים לא טוב, בסוף 

 לכסת"ח.והתכלית השלישית לזרימת מידע היא חוזרים ומשנים ועושים "טוויסט" . 

תו תמיד עם ההיבטים "הטוויסטיים" שיש בהם שים לב שאדם שהזרים מידע יזרים או

 .דוגמאותכדי להגן עליו, הוא תמיד ירשום בכפוף ל.. ועוד 

הרבה פעמים מדברים על הדרך ולא על המהות. אם אני רוצה להעביר מידע הכי טוב אני 

במהלך שלשת החודשים האחרונים בשיחה ישירה בלתי אמצעית עם פורום רחב. פועל 

ועד לתתי ניצבים ביחד. עשיתי ארבעה  םמהשח" ירושליםטרי מחוז כינסתי את של שו

משכים כאלה בסינמטק ונשאתי דברים בלי מצגת. אני לא מספר מה עשינו, אני מספר מה 

הדילמות המחשבות והצפיות שלי. אני מדבר עם שח"מ כמו שאני מדבר עם תת ניצב. 

ת המדיניות. אני פועל כך כל אחרי זה אף אחד לא יכול לשנות בדרך שלו את המסר או א

הארגוני לא מנסה לשנות אותו. הכי גרוע שאכתיב  DNAהחיים שלי, אני חי בשלום עם ה 

. שניהם משוטריעם הלאווים שלי ואני כאן עם הציפיות שלי  ןלו. אני כאן בקולי, אני כא

שומעים יחד, לאף אחד אין יתרון.אחרי שעתיים שיש שם הקשבה מלאה אני משחרר 

 תם הביתה שיעכלו את הדברים. זה לא עוד יום. או

, שהמצב שונה. םאת הורדת השכפצי"ם בעיר העתיקה. אני מכריז שאין איו דוגמהקח כ

על לבישתו. השכפ"ץ התחיל לפני שנים מהשוק  אוסרהוריד שכפ"ץ אני לאני לא מתיר 

נגמר ה ובסוף עוד עם קרמי.שיקול הדעת התחיל באפוד וקוהתרחב לכל העיר העתי

בקרמי. השיחות שלי הן למען הסר ספק. מהמדיניות שלי אי אפשר להתבלבל. הנחת 

העבודה שלי היא שאני מודח מהתפקיד ביום שלמחרת. אני לא בורר מילים, לא עובד 

בשביל לרצות מישהו אלא בדרך שבה אני מאמין שצריך לבצע את המשימה ברמה 

בכל מקום הם יכניסו "טוויסט" ולכן אני הלאומית. שאני מדבר עם השוטרים אני יודע ש

אין קווים אדומים. אם מישהו יפנה לשוטרי ויתלונן אז  ירושליםשבמחוז  דוגמהמבהיר ל

ניידות אני אוסר. מבחינתי שלא יפעילו אף ניידת.  5אבדוק. אם הקו הוא בשביל שתהיינה 

 אז לבצעה.אבל אם החלטה היא מבצעית 

מפקדים צריכים לעבור לשיטה של  ,האינטונציול, צריכה זרימת מידע הכי טובה צריכה ק

השבועי הוא בשביל לסמן "וי". המיילים? מי מסתכל על  רהשיעושיחה עם אנשים. 

הכמויות האלה?!. חשבתי שצריך להפוך את נהלי האח"מ לחמש עשרה נהלים. תסתכל על 

ות קצרות, הוראות הפתיחה באש בצבא, אתה רואה מישהו קורא את הנוהל, יש הגדר

 אצלנו זה יסוד סביר להניח.., יסוד נפשי...צריך לדבר על תפיסות הפעלה.

נהלים מוציאים ברגעי משבר , נהלים לעולם יהיו "מזוהמים" בפחדים. אם אפשר היה 

ונה,  שמת . בסופו של דבר זיהית לקמצטמרריםלהפוך נוהל למשהו יותר מוחשי היינו 
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ת כל התהליך הגנרי. אולי הוא צריך להיות מטופל ללא בדקת א נוהל לסגור לקונה אבל לא

 נייר?!. אולי צריך להתעלם ממנו.

שעות צריך להגיש כתב אישום בתיק אלמ"ב רצדביסט אז  84שאתה קובע נוהל שתוך  

שעות תעשה את זה  84. בבטלביזיהקבעת את זה כי נהרגו בדרך אנשים ויש רעש גדול 

בוהל למלא את הנוהל, עסוק בלהאכיל ולרצות את יותר שטחי מהר, מהר ולא עמוק. מ

הנוהל. אני אומר לאנשיי שיפעלו ולא יפחדו לטעות. נותן את הכיוונים אני אתמודד 

 בשבילם.

נהלים ואף אחד לא יודע לחקור טוב. עוברים קורסים, השתלמויות, אצלי לקחנו קבוצת 

ושבים חוקרים ורכזי חוקרים ותיקים שחוקרים חשוד וכל החקירה משודרת לחדר בו י

מודיעין ולומדים באופן מעשי את התחום. בשבוע הזה מסתבר שר' משרד החקירות 

א אומר ווהמודיעין אומר לחוקר שאסור לו לבצע את תרגיל החקירה הזה לחשוד. ועוד ה

הפרקליטות לא תאהב את זה. זו טעות, מותר לו לבצע את אותו תרגיל אבל אסור דברים 

 אחרים.

לים הארגוניים הבעיה מתחילה בקלות הבלתי נסבלת שאותו אחד שמפיץ אותם ילגבי המי

משם מתחילה הבעיה. אין אדם יודע שהוא יכול להפיץ לכמה עשרות אלפי משתמשים 

 אחד בלבד שיווסת את המידע.

בחקירה, תבדוק מה חשוב לו ומה לו. מה שלא חשוב אל תפיץ.  עדכוניםכל רגע יוצאים ב

 בטכניקה של איסורי הפצה כדי לעצור את הסחף.צריך לעבוד כאן 

.  הקצין המקצועי תפקידו לפקח. הוא לא תופס את עצמו כמעביר מידע. הוא "הצייד"

שצייד רוצה להעביר אינפורמציה לניצוד הוא במנוסה. ציר מקצועי לא יכול להיות צייד. 

וא צריך לוודא לק' אג"מ מרחבי אסור לעשות בקרות , בשביל זה יש יחידת ביקורת, ה

שהמערך שהוא מופקד עליו מקבל את המידע, הוא צריך לעסוק בבניין הכח. ברגע שהוא 

נתפס כ"צייד" הניצוד לא יקשיב לו. ומי אומר לך את זה?! ר' משרד הסיור בתחנה, הציר 

 הפיקודי...

ללמידה אישית ואחריות אישית יש מרכיב מרכזי. שיש בעיה בזיווד ניידת אני לא קורא 

לר' משרד הסיור, אני אקרא לשוטר, יש לו חובה. יש כאלה שיגידו שהש.ג משלם. ש.ג. זו 

תפיסה שמתאימה את עצמה לסיטואציה. פעם הש.ג. יהיה השוטר, פעם הוא יהיה מפקד 

המחוז ופעם הוא יהיה הרופא. זו תפיסה או אמירה שאיני מקבל אותה. יש וחייבת להיות 

 אחריות אישית לאנשים.

אני לא קורא. ביום קח את האיתוריות. אני אמרתי כבר שיותר משמונה הודעות  הדוגמכ

אם ישלחו שישים הודעות לא אקרא גם את השמונה. אני לא מוכן להיות בתוך עומס 

 מידע היכן שזה תלוי בי.
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