


 בפוקסהפעם הראשונה בצומת הייתה 



 קצת היסטוריה  

לתפקיד מפעילת   1997התגייסתי למשטרה בשנת 
 .מתנדבים בחצי משרה

 

קשרי הגומלין היחידים שהיו לי בעבודה היו עם  
 .המתנדבים ועם מפעילת מתנדבים מקבילה

 

, ביקשתי לעבור למשאה מלאה, לאחר מספר חודשים
 .כדי שאוכל להתפרנס בכבוד

 

 
 



 להלן התשובות שקיבלתי

 במרחב חוף אין מה להציע לך

 במחוז צפון אין מה להציע לך

 בשאר מחוזות המשטרה אין מה להציע לך

 ב אין מה להציע לך "במג

 אפילו ביחידת הליווי אין מה להציע לך



 (אבל לא הבנתי את זה)לצומת  בפוקסואז הגעתי 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 השתלטתי על משרדי יחידה סודית שנטשה את הבסיס

בלי שהבנתי שצריך קודם לעבור בדרכי  )ר "יצרתי קשר בלתי אמצעי עם מטא
 .על מנת לקדם פרויקט חדשני לנוער, (פיקוד ובירוקרטיה

בלי שהבנתי שיש צורך לקבל  , קיימתי הפנינג גדול מול הרשות המקומית
 .אישור בירוקרטי ממפקדי

 הרגזתי את מפקדי וזומנתי לשיחת נזיפה: התוצאה



לאחר מספר ימים זומנתי לשיחה אצל  
 ר"הממ

וכבר ניסחתי את  , החלטתי לא לחשוש מההפתעה שמחכה לי שם•
 .נאום ההתפטרות



 ואז ההפתעה הגיעה

 ?מ"רמקרוצה להיות . יוצאים מזה דברים טובים, לפעמים כשמרגיזים –ר "הממ•

 ?זו משרה מלאה..... ממ – אני•

 .  זה ראש משרד בתחנה. ברור – ר"ממ•

 .....שאתה רוצה לפטר אותיחשבתי ???? ראש משרד – אני•

 .תחשבי על זה... קחי כמה ימים?   השתגעת? לפטר – ר"ממ•

 ?עד איזה יום אני צריכה להחזיר תשובה –אני •

 .בסוף החודש את כבר מתחילה חפיפה. עד מחר בבוקר –ר "ממ•

 



 קשרי הגומלין התרחבו, אנטרופיה זרמה לדם
 המתנדבים המרחבי' קשר עם ק

 ח"קשר עם המת

 קשר עם ראשי המשרדים בתחנה

 קשר עם מספר לא מבוטל של פקודים

 (יש תורנויות קצין תורן)קשר עם כל שוטרי התחנה 

 קשר עם ראשי משרדים בתחנות מקבילות

גם את זה צריך לקחת בחשבון כאשר  . גיליתי גם קשרי גומלין עם יריבים, עם עלייה במספר קשרי הגומלין
 .מרחיבים את הקשרים



 .לא השכלתי לצור קשרי גומלין רבים, בתפקיד הבא•
 
 
 

ולכן  , לא נמצאה סיבה לא לקדם אותי, בדיון פוטנציאל שהתקיים •
 :היה תנאי

 



נקטתי בפעולת אקסטרים  , לאור החלטה זו
 מ"לאקועברתי 

 .בתוך פחות מחודשיים מצאתי את עצמי בתפקיד אפרורי עם מעט מאוד קשרי גומלין•

 .התפקיד הרבה יותר נוח, כשיש מעט קשרי גומלין•

 .עד שזרקו אותי לקו הקדמי לחצי שנה, היה כל כך נוח•

 

 

 ...... שריפת אנטרופיה•

 

 

 



 התבצע דיון תנועות, עם חזרתי מהקו

 ?מה לדעתכם היו התוצאות



 בדיוק

 אינה מתאימה לקידום•

 

 

 

 מ"לאקאפילו לא 



 :האגף' נימוקו של ר

 ..."יש עלייך דברים, את יודעת"•

 

 .......איני יודעת מה הם, לא•

 

כדי לדעת מהם אותם  , ביקשתי לעיין בתיקי האישי
 דברים



נענתה לבקשתי ושלחה אלי   ש"האמקצינת 
 את תיקי האישי

 .כדי שתשמור שלא אראה את כולו, היא שלחה אלי את סגניתה, ביחד עם התיק•

 .בלבד ש"אמהאגף וקצינת ' רלעיון : כתובועליה בתיקי האישי הייתה מעטפה סגורה  •

 



 ,קשרי הגומלין שלי היו מעטים

 .ולא הבנתי מדוע איני מתקדמת, היה לי כל כך נוח•

לשלוחה הרחוקה של , האגף החליט לזרוק אותי רחוק מהבית' ור, התקן שלי התבטל•
 .חורוןבית  – מ"האק

לא בגלל שאני אשת הדרכה אלא בגלל )שובצתי כקצינת פיתוח הדרכה  חורוןבבית •
 (.שאף אחד לא רצה למלא, שהיה צריך למלא את הפיקציה הזו

 .זה אחד הדברים הטובים ביותר שקרו לי במשטרה, בדיעבד•

 .לי לפקד על קורסים ואיפשר, כנראה ריחם עלי  חורוןמפקדי הישיר בבית •

 



 יצירת קשרים –פיקוד על קורסים 

פתאום החלטתי לבצע תפקידים לא נוחים בתחום ההדרכה והתמקצעות בהפעלת •
 .מתנדבים

 נגמרה הנוחות•

 .תופעת שביזות יום א נעלמה כליל•

שותפי לתפקיד ואני ישבנו והשקענו בכל דקה פנויה זמן ללימוד מעמיק בנושא תחום  •
 .המתנדבים

 איתנוח מתנדבים לא היה מבצע החלטות מבלי להתייעץ "שאפילו רמ, היינו מוקד ידע•
 .תחילה

 



 האגף התחלף' ר

 ויישמתי אותן, קיבלתי עצות מחבר טוב•

 .על מנת לצור קשרי גומלין נוספים, לצוותי העבודה נדחפתי בכוח•

 .ביקשתי להשתתף בדיונים ולתת ייעוץ גם כשלא ביקשו ממני•

על מנת  , עדכונים וחידושים בתחום המתנדבים(ו כמובן"בתפוצת נאט)שלחתי  לשטח  •
 .לחזק את מעמדי כמוקד ידע

 

 .איתוהוא כבר הציע לי ללכת , האגף החליף תפקיד' כאשר ר•



 אני זוכה לקחת חלק במסע לפולין, 2012בשנת 

 .המסע לפולין היה אחד מקרשי הקפיצה המשמעותיים ביותר שהיו לי בקריירה•

 .מתוכם היו זרים לי 179. איש 180יצאנו למסע •

 .נוצרו ביני ובין השוטרים למסע נקודות חיכוך•

חלקם קשרים מאוד משמעותיים שמשפיעים , קשרי גומלין 179בתום המסע היו לי עוד •
 עלי עד עצם היום הזה 

עם  לאו דווקא הקשרים המשמעותיים ביותר הם , אגב
 .....אנשים בדרג בכיר



 זה לא צריך להיות רק בפולין

 ....גם אם לא יוצאים למסע לפולין, יש שפע של הזדמנויות לצור קשרי גומלין•

 

 :זה יכול להיות
 קבוצות ריצה

 השכנים בבניין
 וועד הכיתה

 נסיעה לטיול מאורגן
 קורס של גמול השתלמות

 חוג ציור
 התנדבות בכל מקום שהוא

 .....ועוד
 



מספר חודשים לאחר שחזרתי מפולין אזרתי  
 ק"אומץ והחלטתי להתמודד על תפקידי רפ

 ....(אך ורק בגלל קשרי הגומלין)כמעט בכל ראיון עליתי לחמישייה הפותחת •

 

 

אך ידע שאני מוקד ידע , שלא הכיר אותי באופן אישי מ"אג' ר, במהלך אותה שנה, בנוסף•
 .ביקש ממני באופן אישי סיוע, בתחום המנדבים

 .....  הוא לא שכח לי את זה•



 .....אני לא יודעת אם הוא עזר אבל

 .....הגעתי לראיון נוסףואז •

 .המראיינת אמרה לי שהיא זוכרת אותי היטב מפולין•

 :ואמרה.....שאלה אותי שתי שאלות וסיימה את הריאיון מהר •

 

 , אין לי כל כך מה לשאול אותך
 כבר לפני הריאיון קיבלתי את התשובות לגבייך מאנשים שונים



לאחר הריאיון נאמר לי שהתשובה תגיע רק  
 אחרי החגים

הבנתי שאני בצומת מסועפת של קשרי  , אבל למרות שלא אמרו לי דבר נוסף•
 .גומלין

 

 

 

 הגיעה כבר לפני החגים, אגב,התשובה



 .התבקשתי להעביר את תיק האישי, כשעברתי לתפקידי החדש•

 .התיק שכב על שולחן משרדי במשך יומיים•

 . ופתחתי אותו, לאחר יומיים אזרתי אומץ•

 .חיכתה לי" בלבד ש"אמהאגף וקצינת ' רלעיון "המעטפה שעליה כתוב •

 .פתחתי אותה, והעובדה שקיים חוק חופש המידע...... לאחר כמה דקות של מחשבה•

 ?ועכשיו נחשו מה היה המסמך הנורא שבתוך המעטפה ומה היה תוכנו

 זה קשור לשיעור, תפעילו את הראש



 זה היה מסמך של דיון פוטנציאל באגף

 :  וכך היה כתוב•

 "אני לא מכיר אותה" –1 כ"ספחבר •

 "אני לא מכיר אותה" –2 כ"ספחבר •

 "גם אני לא מכירה אותה" - 3 כ"ספחברת •

ואף אחד  , אם יש בן אדם שאף אחד לא מכיר אותו" – 4 כ"ספמחברת  והשוס•
 ".ולכן אין טעם לדון בקידומה.... זה אומר עליו משהו, אינו רוצה ביקרו



 :כמה דברים לסיום

 :כשרוצים להתקדם ממקום למקום
 

 .צריך ללמוד ולהעמיק כדי להפוך למוקד ידע1.

לא לשרוף את כל האנטרופיה על  . יצירת קשרי גומלין היא הכרחית2.

אבל קשרי הגומלין המשמעותיים  , תתפלאו. דרגות בכירותבעלי 

 (. פלוס מינוס)כיום הם דווקא עם בעלי דרגות כשלכם , ביותר שלכם

 .אתם בכיוון הנכון, כשמתחיל להיות פחות נוח3.

ליצירת  )אל תשכחו שחשוב מאוד להיות נוחים לאנשים אחרים .....ו4.

 (.קשרי גומלין חיובים

 




