
ייצור ידע

ר פנחס יחזקאלי"ד



 של אפקטיביותומומחה למורכבותחוקר

.ארגונים

 העוסקת ברשתות , "ייצור ידע"שותף בחברת

והבעלים והעורך הראשי של אתר ; מורכבות

.  הידע בשם זה

 ראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה

.האקדמית אחווה

ל ונשיא חברת "מנכ, יזם משותף ולשעבר

TECI.

ראש המרכז למחקר אסטרטגי  , לשעבר

,  ל"צה, ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי

.וכמנהל הידע שלה

ניצב משנה בגמלאות.

 (.1993)פרס שר המשטרה למחקר ולפיתוח
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ר פנחס יחזקאלי"ד



משטרה  )התאוריה 1.
מול ( בחברה דמוקרטית

;המעשה

י הוודאות בעבודת  א2.
;  המשטרה ובתוצאותיה

מבנה המשטרה 3.
;ותרבותה

;החוק ומערכת האכיפה4.

,  הפיקוח על המשטרה5.
.להלכה ולמעשה



לא זה 

!!קל





 בין תיאוריה למעשה-המשטרה והציבור;

אי הוודאותהשפעת;

השפעת מבנה המשטרה ותרבותה;

 תורות  )השפעת הדוקטרינות המשטרתיות

;השונות( ההפעלה

להלכה ולמעשה, השפעת הפיקוח על המשטרה.



ואם החדשות  

יאתגרו אותנו  

בנושאים  

רלוונטיים  

נעסוק , ותרצו

בכל נושא 

שיעניין אתכם 

.בהקשר זה





הדף  

החשוב  

ביותר 

בקורס  

נמצא 

באתר  

עם  , שלי

הפניה  

מהמודול



  בתחתית הדף פרוסים
נושאי הקורס לפי ימי 

.  לימוד

 לחיצה על כל נושא
תכניס אתכם לדף 

עם הרצאה  , הנושא
ומצגת  , מוקלטת
.רלוונטית



הקורסדרישות 

-מהציון 50%-שתי עבודות במשקל שווה ובערך זהה 

מטלת אמצע ומטלת סיום
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11/8-ב

1/9-וב

או בכל מועד אחר )

(שתקבע שרון



לחבר את  

התיאוריות 

והמושגים  

הנלמדים 

בקורס עם 

עבודת 

.השטח



תיאוריה מעשה



במודול  –יוצעו לכם , בכל אחד מהנושאים שילמדו
מתוך החומר  , נושאים רלוונטיים לעבודות-ובאתר 
.  הנלמד

 נושאים מסך הנושאים  שניבכל עבודה תבחרו
כ  "סה. י שרון"הנושאים יאושרו מראש ע. שנלמד

.תתמודדו עם ארבעה נושאים

 יהיו כאלה שניתחנו  לאהדוגמאות שינותחו
.בכיתה

 צריכה להיות זו שבה (המושגים)השפה אבל
!עסקנו



;של החומרההבנהעל רמת •

של המפגש  הניתוחעל רמת •

של התיאוריות והמודלים עם  

.המציאות

:  ההגשה האקדמיתעל רמת •

כללי אזכור וכללי , סדר וארגון

יינתן דגש  , בציון. ציטוט

לרמת האזכור והציטוט של  

.המקורות





מהארץ או מהעולם , בחרו אירוע משטרתי כלשהו1.
(.  סרטונים וכדומה, מאמרים)מהתקשורת 

באוריינטציה  הסבירו איך יטופל במשטרה 
שיטור מוטה לגיטימציה או שיטור  ]בריטית  
ואיך יטופל ; [policing by consent-בהסכמה

עירייה  , ממשלה)משטרה הכפופה לריבון ב
(.וכדומה

.  ספרו איך טופל באמת2.

שאתם מסיקים מן  המשמעויות והמסקנות מהן 3.
?הניתוח



לא תהיה  , שלדעתכם, תנו דוגמה לחוק כלשהו1.
.עליו לגיטימציה ציבורית

יטופל במשטרה הוא,לטעמכם, הסבירו איך2.
שיטור מוטה לגיטימציה  ]באוריינטציה בריטית  

ואיך  ; [policing by consent-או שיטור בהסכמה
עירייה  , ממשלה)משטרה הכפופה לריבון יטופל ב
(.וכדומה

(. אם באמת טופל)ספרו איך טופל באמת 3.

שאתם מסיקים מן  המשמעויות והמסקנות מהן 4.
?הניתוח



בחרו אירוע שניתן היה לטפל בו  1.
"פגיעות מייצרת אמפתיה"בשיטת

יטופל במשטרה הוא,לטעמכם, הסבירו איך2.
שיטור מוטה לגיטימציה  ]באוריינטציה בריטית  

ואיך  ; [policing by consent-או שיטור בהסכמה
עירייה  , ממשלה)משטרה הכפופה לריבון יטופל ב
(.וכדומה

(. אם באמת טופל)ספרו איך טופל באמת 3.

שאתם מסיקים מן  המשמעויות והמסקנות מהן 4.
?הניתוח



...קובעלאהגודל -גודל העבודה 

עמודים ספורים  

!לכל אירוע
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 (:  אפשר גם באישי)ובווטצאפבטלפון
050-4442127;

במייל  :
yehezkeally@gmail.com

  אתם יכולים להתארגן בקבוצות
אם תרצו מפגשי זום  . למידה

בתיאום  , בכל יום. בכיף–קבוצתיים 
!נצלו את זה. מראש













  פרדוקס הלכידות בקבוצה
דווקא כאשר קיימת  , משמעותו

רמת לכידות גבוהה מאוד  
, עלול תפקודה להיפגע, בקבוצה

, עד כדי איום ממשי על עצם קיומה
מפני שהקבוצה מעדיפה את  

על פני , היחסים הבין אישיים
.המשימה הקבוצתית

 פרדוקס הלכידות נוצר במצב של
הליכה  )קונפורמיות קבוצתית 

, בקבוצות מלוכדות מידי(. בתלם
פועלים לחצים לקונפורמיות מופרזת 

.בעמדות ובהתנהגות



  קונפורמיות

;מוגברת

  חשיבה

קבוצתית או  

חשיבת  

.יחד



, היא הליכה בתלם, (Conformity)קונפורמיּות או קֹוְנפֹוְרִמיְזם 

שינוי בהתנהגות או אמונות של אינדיבידואלים בהתאם  , הסתגלות

.לנורמות או כללים הנהוגים בחברה או בקבוצה



גוברת ההימנעות  , לכן
,  מהתנסויות חדשות

וגובר חששם של 
חברים בקבוצה 

.מביקורת

היצירתיות : התוצאה
הפוטנציאל  , נעלמת

האישי של החברים  
לא ממוצה ויש ירידה  

בניצול הפוטנציאל  
.הקבוצתי



 ציותקונפורמיות המבוססת על(compliance);

 הזדהותקונפורמיות מתוך(identification )  ורצון

;להיות כמו האחרים

 הפנמהקונפורמיות מתוך(internalization ) של

.נורמות הקבוצה וערכיה

...  ציות לאורך זמן יכול להפוך להזדהות

בפסיכולוגיה החברתית מוכרת סגירת הפערים  

(  דיסוננס קוגניטיבי)בין הכרה להתנהגות 



 זוהי אחת התוצאות של שמירה על קונצנזוס חברתי בכל

.מחיר והימנעות קיצונית ממחלוקות

המתייג כל דבר במונחים  , זהו דפוס התנהגות קונפורמי

.של נורמות הקבוצה

עד שהיא משתלטת על  , השאיפה להסכמה כה גדולה

על נכונותם  , יכולת החשיבה העצמאית של החברים

לקלוט נתונים חדשים ולהעריך בצורה הגיונית ושקולה  

.דעות של אחרים מחוץ לקבוצה



היוצרת  , המשותפת לרוב חברי הקבוצה, אשליה של אי פגיעות
.אופטימיות יתר

 המפחיתים מערכן של אזהרות, קבוצתיים( רציונליזציה)צידוקים ,
.הסותרות את הנחות הקבוצה

וקיומן של תפיסות , אמונה בלתי מתפשרת במוסריות הקבוצה
.או פחות מוסרי/שלפיהן היריב פחות טוב ו, סטריאוטיפיות

חבר שמערער על עמדות הקבוצה מוקע בחוסר נאמנות.

צנזורה עצמית לגבי סטייה מהקונצנזוס.

אשליה של אחדות דעים ותפיסת השתיקה כהסכמה.

 על הקבוצה ופני  " להגן"שמחליטים , "שומרי מחשבה"הופעת
.דעה שסותרים את הקונצנזוס/מידע



מהר מאוד  

נוכל לזהות  

שומרי  'את 

'  המחשבה

...שבכיתה







 הארגון שלנו

ואנו  , מותקף

.נחלצים להגן עליו

  אנחנו נגיב

כקבוצה ולא  

כאינדיבידואלים  

שבאו לקנות  

...דעת



ייצור ידע

ר פנחס יחזקאלי"ד



נזהה את שומרי המחשבה  ;
;ונלמד לצחוק על חשבוננו

  נזהה מצבים של חשיבת
;יחד

 נעריך חשיבה עצמאית לכל
;כיוון

 איפכא  'נחפש תמיד
.'מסתברא



כל עיסוק אקדמי בנושא כלשהו במדעי הרוח החברה ,

.  משמעויות ומסקנות; עובדותמכיל 

כולנו  , שבהם; פרטי האירועכוללות את עובדות

התיאוריות  ואת ; מחויבים לאמת העובדתית

.  במדעי הניהול וכדומה, במדעי המשטרההרלוונטיות

  תפקידו של מרצה הוא להעביר לכם את העובדות

,  לייצר משמעויות ומסקנות משלכםולגרות אתכם 

!לחזור כמו תוכי על שלולא. הנובעות מן העובדות



,  הפרשנות המקצועית שלי לעובדות

!מחייבת אישאינה



היא ההתבססות  

על עובדות ועל  

תיאוריות  

!אקדמיות



, מה שחשוב זה לא רק מה אנחנו חושבם

גיבשנו את מה על בסיס מהאלא 

!שאנחנו חושבים



"ייצור ידע"


