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הלימודים  

בזום ולא  

!באוניברסיטה



ביום האחרון שבו  

,  מתקיימת הבחינה

שירותי  מושבתים

!הרכבת דרומה

יש להיערך  

...בהתאם



0900-1030

1030-1045 :הפסקה

1045-1215

1215-1300 :צהרים

1300-1430

1430-1445 :הפסקה

1445-1615

1615-1630 :הפסקה

1630-1800
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זה אחד הקורסים  

המעניינים בתואר  

שתזכרו בו עוד  , שלכם

שנים קדימה כי הוא  

מתעסק במשטרה שלנו  

';  כאן ועכשיו'ב

אבל גם אחד 

כי הוא  , המעצבנים

מחייב התבוננות 

וזה לא כיף , פנימה
....לחטט בקרביים









,  לבדיכול למצוא את עצמו , מי שטועה

!בצד הדרך





מי , וכמו בני אדם

שיודע לעשות שימוש  

;  ביתרונותיו

ובהזדמנויות  

כדי לפצות  , שבסביבה

צובר  , על חסרונותיו

.  יתרון על אחרים

 זו חכמת הניהול של

וגם של , כל ארגון

!המשטרה



הקורס הזה מתמקד 

...בחסרונות



אלה  . הוא מחייב בגרות

כ"בדרחומרים שניתנים 

;למנהלים בכירים

  הוא מחייב לימוד והבנה

!לעומק של הדברים

1957בספטמבר 20, חוף הרצליה, רובינגרדוד : צלם



, בקורס הזה נלמד את כל הדברים שהיו צריכים
,  ללמד במכללה הלאומית לשוטרים, לטעמי

...ילמד אותם שם לעולםלאאבל אף שוטר 



 של אפקטיביותומומחה למורכבותחוקר
.ארגונים

 העוסקת בניתוח  , "ייצור ידע"שותף בחברת
והבעלים והעורך הראשי של  ; רשתות ארגוניות

.  אתר הידע בשם זה

ראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה , לשעבר
.האקדמית אחווה

ל עמותת יחידות החילוץ"מנכ, לשעבר

ל ונשיא  "מנכ, יזם משותף ולשעבר, לשעבר
.TECIחברת 

ראש המרכז למחקר אסטרטגי  , לשעבר
,  ל"צה, ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי

.וכמנהל הידע שלה

 ניצב משנה בגמלאות-קצין משטרה לשעבר.

 (.1993)פרס שר המשטרה למחקר ולפיתוח



משלב אקדמיה בעבודת  , משמע

מערכות הביטחון  , משטרה)שטח 

;(וניהול עסקי

חברה לאבחון  , כאמור, יש לי

ובמהלך עשרים השנים  , ארגוני

האחרונות אבחנתי יחידות  

משטרה רבות ומערכות ביטחוניות  

;אחרות

שאני מביא לכם זווית ראיה  , כך

ייחודית למדי על מערכת האכיפה  

.ועל יחסיה עם האזרחים והשלטון



זה מה  

שנעשה  

מעין  . בקורס

,  אבחון ארגוני

בעיקר  

למערכת  

האכיפה  

בעיקר  )

(למשטרה



אחד הסודות  

שיועצים  

אסטרטגיים טובים  

,  מבינים היטב הוא

שהאמת על תפקודן  

של מערכות איננו  

במערכות עצמן 

באינטראקציה  אלא 

ביניהן



יחסי להבין את 

בין כל  הגומלין

!המרכיבים הללו



לא זה 

!!קל





של 

החשיבה  

המערכתית



חשיבה מערכתיתחשיבה ליניארית

מתבוננת את החלקים הבודדים של  

בעיה בנפרד

רואה את המערכת כמכלול

 circular)סיבתיות מעגלית מזהה מבוססת רק על המצב הנוכחי

causality-מחוללים סמויים  ,

את המצוקה ומקנים לה  'מייצבים'ה

ואת  ; המקשה על פירוקה, חוסן

שמאפשרים  ( leverage)המנופים 

להקריס את המייצבים הללו

לומדת כיצד חלקי המערכת השונים  תוצאה-מתמקדת ביחסי סיבה

מחוברים אלה לאלה

,  פשוטים' משככי כאבים'מציעה 

ומתעלמת מבעיות מבניות

לומדת את הסביבה המשפיעה על  

המערכת



למסגר אותן ולתת להן , אנחנו נוטים לפשט בעיות, מטבענו

.פתרונות חלקיים

ולא התרבות הארגוניתשנים כבר מדברים על , למשל

.מצליחים לשנות



  נתנו למשטרה את ביטחון הפנים כדי להפוך אותה למעין

.ל שבתוך הגבולות"צה

ללא הועיל... העלו את איכות כוח האדם!



של ' דבק'שה, למשל

קוד 'התרבות הוא 

ליחידה , למפקד' הנאמנות

.ולארגון

  בקורס הזה נתבונן על

הבעיות בראיה מערכתית 

וננסה לעבור מהנטייה 

לראות חלקים לראיית  

.השלם



נעסוק בכל 

נושא שיעניין 

אתכם  

, בהקשר זה

תרצווש

!לטפל בו
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ציון הקורס הוא ציון 

היא תתקיים  . הבחינה

בסוף יום הלימוד  

.  האחרון



הבחינה תימשך שעתיים.

שבו ריכזתי ; בדף הקורס תוכלו למצוא הפנייה לדף נוסף
הפרויקט הזה לא . שאלות שתרמו חבריכם בשנים קודמות

!אתם מוזמנים להמשיך אותו. גמור

יצירה של שאלות . זו דרך ההתכוננות הטובה ביותר לבחינה
.על בסיס החומר ופתרונן

 5-4בשאלות הבחינה תהיה תשובה אחת נכונה מתוך
.  אפשריות

  הבחינה היא ביום האחרון לקורס כדי שתוכלו להיפטר
!ולהמשיך הלאה בראש שקט, מהעול הזה כבר אז



תקשיבו לו  

!טוב



דוגמאות , כאמור

לשאלות באתר 

.שלי

 אתם מוזמנים

להוסיף שאלות  

!תמורת בונוס



  אתם יכולים לשלוח

ואת  , לי אותן

אעלה בדף  , הטובות

.הקורס באתר שלי

  שאלות טובות

,  יופיעו בבחינה

ויזכו את מחבריהם  

!בונוס' נק5-ב



אלה שלמדתי  

מהם יתוגמלו 

חמש  ב

נקודות בונוס

!לציון
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הקורס בנוי ללמידה 

:עצמית

עם כל  מצגות הקורס 1.

.החומר הרלוונטי בתוכן

של שאלות  מצגות שינון 2.

ותשובות בנוסח  

.הבחינה

שאלות דמויות בחינה  3.

שהכינו סטודנטים  

.לפניכם







ר פנחס יחזקאלי"ד

, מטבע הדברים

חובת הסנכרון  

עם החומר 

המעודכן  

!עליכם



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
מוקלטת מהשנה  

ומצגת , שעברה
.רלוונטית מעודכנת





 (:  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
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חברהה;

שבתוכהפשיעהה;

שבא לשמור חוקה
מפניה על סדר החיים  

;התקין

שהיא , משטרהוה
הגורם הנגיש ביותר  

לציבור ממערכת אכיפת  
.  החוק



53

ביותר שיש  אפקטיביים משטרה היא אחד הכלים ה

...להשגת מטרות נתונות מסוימות, למדינה

אמוןונהנית מ, כל עוד היא רלוונטית... 

!בקרב קהלים משמעותיים בחברהלגיטימציהומ



בין האזרחים לחוק ולמערכת  מתווךהיא הגורם ש

,  של מערכת האכיפהסלקטורהאכיפה והיא ה

!שאחראי שלא תיסתם



  היא גורם

האכיפה שבו 

נתקלים  

;אזרחיםה

  אבדן לגיטימציה

מיד  מקריןשלה 

.על כל האחרים



ומכניסה יותר מידי אנשים  ; אם היא לא עושה סלקציה
.  'מתפוצצת'הוא נסתם והמסיבה , לדיסקוטק

זה בדיוק מה שקורה היום עם מערכת אכיפת החוק!



;  כל המערכת טובה, טובהכשהמשטרה 

מאבדת את  'המערכת , משתבשתוכשהיא 

יחד איתה' זה
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כולנו  , שבהם; פרטי האירועכוללות את עובדות

התיאוריות  ואת ; מחויבים לאמת העובדתית

במדעי הניהול  , במדעי המשטרההרלוונטיות

.  וכדומה

  תפקידו של מרצה הוא להעביר לכם את העובדות

,  לייצר משמעויות ומסקנות משלכםולגרות אתכם 

לחזור כמו תוכי על לא. הנובעות מן העובדות

!שלו



היא ההתבססות  

ועל  עובדותעל 

תיאוריות  

!אקדמיות



,  הפרשנות המקצועית שלי לעובדות

!מחייבת אישאינה



מה שחשוב זה לא רק מה אנחנו  

גיבשנו את  על בסיס מהאלא , חושבים

!מה שאנחנו חושבים



בין להביע פער גדול מאודתגלו שיש 

!דעה ולבסס אותה על עובדות
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,  הקשרהכל עניין של 

של מקום ושל זמן

היום יכול  נכוןמה ש•

;  מחרשגוילהיות 

זמן אמת נכון ב•

שונה מאוד מנכון  

...בדיעבד



...תהיו פסקנייםאלאף פעם 
!אפשרויות4לפחות גורמים יש 2בין 





ממה שלמדו  7%-מחקרים מלמדים שתלמידים זוכרים כ

...מכל שעור

!הנכונים7%-כדי שתזכרו את ה' חופר'אז אני 



תקל כי אנשים  
יבינו לעומק על 

אני מדברמה

תקשה בגלל  
התרבות 
...הארגונית
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האמת היא שאני סקרן  

מאוד להשוות את 

הוויכוחים בינינו לוויכוחי  

כי  , השנים הקודמות

בשנה האחרונה נפרמה  

התרבות הארגונית  

.ללא תקנההמשטרתית 

מעניין איך זה ישפיע  

על הדינאמיקה 

...הכיתתית שלנו ר פנחס יחזקאלי"ד



...פשוטיםלאגם עליכם עוברים תהליכים 





  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)קֹוְנפֹוְרִמיְזםאו קונפורמיּות

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  
ויש ירידה  לא ממוצה 

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



מהר מאוד  

נוכל לזהות  

שומרי  'את 

'  המחשבה

...שבכיתה





 הארגון שלנו

ואנו  , מותקף

.נחלצים להגן עליו

  אנחנו נגיב

כקבוצה ולא  

כאינדיבידואלים  

שבאו לקנות  

...דעת



נזהה את שומרי המחשבה;

נעריך חשיבה עצמאית לכל כיוון;

נדע לזהות מצב של חשיבת יחד;

 איפכא מסתברא'נחפש תמיד'.
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...וגם





,אבל

,את כל החומר שיידרש לכםמצגותדחסתי ב

הוא יעמוד , כך שאם תזדקקו לו פעם

!לרשותכם



אני נוהג כמדיניות  

להיענות לבקשות  

של קוראים  

להרחיב בתחומים  

!שחסרים להם











"ייצור ידע"


