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עריכה�גרפית�|�ערן�צירמן

2005� ©�כל�הזכוית�שמורות,

מאמר�זה�הוא�פרי�יוזמה�של�פרופ'�ישראל�ברק,�המדען�הראשי�במשרד�לביטחון�פנים,

ושל�דר'�עדית�חכימי,�מנהלת�תחום�מדעי�החברה�וההתנהגות�במשרד�לביטחון�פנים.

אנו�מודים�להם�על�האפשרות�שניתנה�לנו�לחקור�תהליכי�שינוי�במשטרת�ישראל�ובשרות

בתי–הסוהר,�וכן�על�ההזדמנות�לנסח�רעיונות�יסוד�במישור�של�הכנסת�שינוי.

תודה�לדר'�עדית�חכימי�על�הליווי�הנאמן�ועל�המשוב�לגרסאות�מוקדמות�של�חיבור�זה,

וכן�למרואיינים�השונים�שנענו�בחפץ�לב�לרצון�להפגש�עימם�ולחלוק�עמנו�מניסיונם.
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|��הקדמה

מטרת�החיבור�הנוכחי�היא�לברר�היבטים�שונים�של�הפעלת�שינוי�במערכות�הארגוניות�בכלל

ובמערכות�של�ביטחון�הפנים�בישראל�בפרט.�זאת�כתרומה�לקיום�תהליכים�מושכלים�של�קידום

שינויים�ארגוניים�במשטרת�ישראל�בעתיד.

מערכות�מתפתחות�ומשתנות�כל�הזמן,�אך�הן�גם�משקפות�שיווי�משקל�ואיזון,�המייצגים�חתירה

ליציבות�ולקביעות.�שינוי�יזום�מייצג�בדרך�כלל�מאמץ�פעיל�של�מערכת�להגיע�להישג�מבוקש

שיש�עמו�יציבות�חדשה.

כמה�אתגרים�שלובים�בניסיון�לחולל�שינוי�במערכת�ארגונית:

ייזום�שינוי�כדרך�להתחדשות�או�לצורך�הפעלה�של�תגובה�טובה�יותר�לנסיבות�משתנות;

הטמעת�השינוי�והבאתו�לכלל�ביטוי�ופעולה�במסגרת�הארגון;

שימור�השינוי�כעניין�של�מיסוד�ושגרה,�באופן�שאינו�תלוי�עוד�בגורם�היוזם.

שינוי�יזום�הוא�פרי�תהליך�ארגוני�של�קבלת�החלטות,�ויש�בו�תגובה�מכוונת�למציאות�משתנה

או�רצון�ליוזמה�ולהתחדשות,�כשאלה�נעשים�בנתונים�של�תרבות�ארגונית�ספציפית.�לכן�מדובר

ביותר�מצעד�פורמלי�של�תכנון�וקבלת�החלטה.�זהו�תהליך�מורכב,�הדורש�התאמות�חוזרות

והתמודדות�עם�פעולתם�של�משתנים�רבים,�שלא�כולם�בשליטה�של�גורם�יחיד.�מכאן�הקושי

המובן�המלווה�ייזום�והפעלה�של�שינויים�ארגוניים.

להלן�נביא�פרי�עבודה�שנעשתה�בהזמנת�לשכת�המדען�הראשי�במשרד�לביטחון�פנים,�במגמה

לזהות�קשיים�טיפוסיים�המלווים�תהליכים�של�הכנסת�שינוי�במשטרת�ישראל�ובשירות�בתי

הסוהר.�זאת�על�יסוד�רושם�מצטבר�כי�המערכת�אכן�מנסה�להתחדש�לאורך�השנים�ואף�ליזום

שינויים�מהותיים,�אך�הפעלתם�של�אלה�נתקלת�בקשיים�רבים,�ובייחוד�ניכר�הקושי�במיסודם.

מעת�לעת�מחליט�דרג�ממונה�במשטרה�על�שינוי�שהוא�מעוניין�בו�ומשקיע�בייזומו,�אך�לא�פעם

נעצר�השינוי�נוכח�הופעה�של�התנגדות�או�בשל�משימות�דחופות,�או�שהוא�נזנח�עם�התחלפות

הדרג�הממונה�במסגרת�תהליכי�הרוטציה�והקידום.�לקראת�כתיבת�המסמך�נערכו�ראיונות�עם

בעלי�תפקידים�במשטרת�ישראל�ובשב"ס,�נלמדו�מסמכים�רלוונטיים�וכן�התקיימה�סקירת�ספרות,

לרבות�קריאה�של�דוחות�מחקר�בדבר�יישום�שינויים�ספציפיים.�הזמנת�העבודה�מכוונת�לסייע

5



בלימוד�עקרונות�של�הכנסת�שינוי�וכן�לשכלל�את�היכולת�לטפל�בפער�המתגלה�שבין�יוזמת

השינוי�לבין�שרידותו�לאורך�זמן.

פער�בין�ייזום�שינוי�לבין�הטמעתו�ושימורו�הוא�עניין�שכיח�בארגונים.�ואכן,�דבר�זה�אינו�מיוחד

למשטרת�ישראל�או�לשירות�בתי�הסוהר;�אך�בהקשר�הנוכחי�יש�לכך�סממנים�הכרוכים�גם

בתרבות�הארגונית�של�גופים�שהתפתחה�בהם�מסורת�מובהקת,�ושמתמודדים�באופן�שוטף�עם

מציאות�מורכבת,�דחוסה�ודרמטית,�לרבות�צורך�תדיר�להגיב�למצבי�חירום.�הדברים�נדונים�כאן

בזיקה�כללית�יותר�לתיאוריה�של�שינוי,�שיש�בה�כדי�להסביר�את�הקושי�של�ארגונים�בקליטת

שינויים�יזומים�ובהתמדה�בהם�לאורך�זמן.�המסמך�מכוון�לשרת�תהליכים�של�קבלת�החלטות

לגבי�שינויים�ארגוניים�במערכות�ביטחון�הפנים�בעתיד,�וכן�לשמש�לצורך�לתמיכה�אפשרית

בתהליכים�מסוג�זה.
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פרק�א'�|�תיאוריה�של�שינוי

"שינוי"�כמושג�מודרני�נקשר�בדרך�כלל�בערכיות�חיובית,�בדינאמיות�ובתנועה.�עם�זאת�יועילו

בהקשר�זה�כמה�הבהרות�ואבחנות:

א.�1.�מושגי�מפתח

מושגי�המפתח�המשמשים�אותנו�בעבודה�זו*�הם:

שינוי:�הבדל�מזוהה�בין�שני�מצבים�שאפשרית�השוואה�ביניהם�בשתי�נקודות�זמן�לפחות.¥

"מצב"�מתייחס�לפעילויות,�להתנהגויות,�לרגשות,�לעמדות�או�לנתונים�פיזיים�המתארגנים

למשמעות�משותפת.�המיקוד�בחיבור�הנוכחי�הוא�בשינוי�יזום,�שלמימושו�חותרים�מקבלי

החלטות�במערכת�מתוך�כוונה�מראש.

רפורמה:�הפעלת�מסכת�של�שינויים�מזוהים�במערכת�נתונה�על�יסוד�כוונה�מוקדמת,�תפיסה¥

משותפת�ושיטה,�ומתוך�כוונה�לטווח�ארוך.�יחד�עם�התחשבות�בתבניות�הארגוניות�הקיימות,

רפורמה�ארגונית�משלבת�בדרך�כלל�שינויים�ברמת�הנוהל,�ההסדרים�הפורמליים�ודפוסי

הפעולה�העיקריים,�ונקשרת�למדיניות�ולמטרות�מזוהות.

מדיניות:�סך�כללים,�עקרונות�וקווים�מנחים�להכוונת�הפעילות�במערכת�נתונה,�לרבות�הצבה¥

וניהול�של�הגבולות�שבתוכם�מתרחשת�הפעילות.�לא�פעם�מתפענחת�המדיניות�על–פי

שרשרת�החלטות�ניהוליות�ומערכתיות�המבטאות�מגמה�משותפת,�מתוך�שאיפה�להשפיע

על�המתרחש,�בעיקר�באמצעות�כלים�ארגוניים.

אסטרטגיה:�תוכנית�או�דפוס�היערכות�שיש�בהם�צירוף�של�מטרות�עיקריות,�מדיניות�ורצף¥

פעולות�בארגון�נתון�לכלל�שלמות�לכידה.�זאת�כדי�לקשור�בין�משאבים,�תהליכים�ותוצאות,

במגמה�להגיע�להישגים�מרביים.

התערבות:�ניסיון�יזום�להשפיע�על�המתרחש�בארגון,�בקבוצה�או�במערכת�יחסים�או�בין¥

אנשים,�באמצעות�קו�פעולה�שיטתי,�שביסודו�שיקול�דעת�מקצועי�המכוון�להיטיב�את�המצב.

הטמעה:�מיסוד�של�שינוי,�שביטויו�הוא�בכך�שהוא�נקלט�אצל�בעלי�תפקידים�שונים�במערכת¥

ומיושם�על�ידיהם�בזיקה�לכוונות�המוקדמות�שביסודו,�ובעקבות�זאת�נתפס�כ"מובן�מאליו"

או�כחלק�משגרתו�החדשה�של�הארגון.

זאת�בעקבות�דיון�בספרות�(Daft, 2001; Amado & Ambrose, 2001; Mintzberg & Quinn, 1992),�ותוך�הדגשה*

שמושגים�אלה�קשורים�בעיקרם�לזיקה�המורכבת�שאנו�מזהים�בין�כוונות�מוקדמות�לבין�התנהגות�בפועל.
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א.�2.�אפיונים�של�שינוי

שינויים�יכולים�להיות�פרי�הכרח�או�פרי�רצון.�כשמתייחסים�לשינויים�כאל�גילויים�כפויים�או�בלתי

נמנעים,�על�יסוד�התפתחות�מאורעות�הנתפסת�רק�בדיעבד�או�כפרי�פעולה�של�הסביבה,�מובאת

השקפה�פסיבית�יחסית�של�שינוי,�כסוג�של�גזירה�או�כנתון.�זאת�על�יסוד�הנחה�שארגונים�ואנשים

חותרים�לשיווי�משקל,�להרגל�ולמידה�של�אוטומטיות�בפעולה,�שחריגה�מהם�נתפסת�כמזעזעת

וכמטרידה.�תיתכן�גם,�כמובן,�תפיסה�חלופית�—�יזמית�ופרואקטיבית�—�של�שינוי,�וזאת�כביטוי

של�מדיניות�וכוונה�מוקדמת.�שהרי�שינויים�יכולים�להיות�פרי�רצון,�עניין�לעצב�מציאות,�חיפוש

ואתגר�או�הכרה�בצורך.�להלן�נתמקד�בשינויים�שמקבלי�ההחלטות�המוסמכים�במערכת�מפעילים

מתוך�כוונה�וביוזמתם�הם.�בהקשר�זה�נבחין�ביחס�לשינוי�בין�כוחות�הנמצאים�בארגון�פנימה�לבין

כוחות�הפועלים�בסביבתו.�כן�נברר�את�הקשר�בין�נדבכים�שונים�בהכנסת�השינוי,�ההופכים�אותו

לתוצאה�מצרפית�של�פעולתם�של�גורמים�אחדים.�הדברים�מכונסים�להלן�בטבלה�אחת,�כפי

שהציע�דאפט�(Daft, 2001),�כך�שנוכל�ביחס�לכל�שינוי�לבחון�את�הזיקה�שבין�המרכיבים

השונים�ואת�תרומתם�לתוצאה.�עם�זאת�יש�לזכור�כי�בשל�תהליכים�חברתיים�וארגוניים�דינמיים

הגבולות�בין�"פנים"�ל"חוץ"�ומידת�הגיבוש�והקביעות�של�כוחות�שונים�הפועלים�ביחס�לארגון

הם�בעצמם�חשופים�לשינוי�ולערבול.

לשם�שינוי
על�שינויים�ארגוניים�יזומים

רצף�היסודות�של�שינוי�מוצלח

.Daft, 2001, p. 136�:מקור

סביבה

ספקים>

התארגנויות�פרופסיונליות>

יועצים>

ספרות�מקצועית>

לקוחות>

מתחרים>

חקיקה>

הסדרים>

שוק�העבודה>

1.�רעיונות

2.�צרכים

4.�הפעלת�השינוי3.�אימוץ�השינוי

5.�משאבים

ארגון
יצירתיות�וחדשנות

פנימית

בעיות�והזדמנויות

מזוהות
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אין�נקודת�מוצא�אחת�לשינוי�ואין�לו�מקור�אחד.�עם�זאת,�במקרים�רבים�הצורך�בשינוי�מתעורר

בארגונים�בעקבות�חוסר�שביעות�רצון�מאופן�הפעולה�הנתון,�בעיקר�נוכח�נסיבות�משתנות�—

חיצוניות�או�פנימיות.�לכאורה,�בארגונים�המתפקדים�היטב�לא�יתעורר�צורך�בשינוי.�עם�זאת,

שינויים�מרצון�מופעלים�בעיקר�על–ידי�בעלי�סמכות�המודרכים�על–ידי�אמונה�חזקה�או�על–ידי

יצירתיות�וחדשנות�פנימית.�שינוי�יכול�להיתפס�כבעל�ערך�כשלעצמו�("אסור�לנו�לקפוא�על

השמרים")�או�על�יסוד�היערכות�מקדימה�להתפתחויות�עתידיות�צפויות.

בשל�הדינאמיות�הטיפוסית�לעידן�המודרני�והפוסטמודרני,�אי�נחת�מכאן�ושינוי�מכאן�הפכו�לשכיחים

ביותר.�יתר�על�כן,�שינוי�הוא�בגדר�תגובה�הסתגלותית�הכרחית�וגם�מגן�חשוב�נוכח�סכנה�של

שגרה�ושאננות�(קוטר,�2003).�שינוי�יכול�לבטא�תפנית�לגבי�האופן�שבו�ארגון�פועל,�הדרך�שבה

מתקבלות�במסגרתו�החלטות�וכן�לגבי�אפיקי�הגיוס�של�משאבים�שונים�ואופן�השימוש�בהם.�הדבר

עשוי�לשקף�שינוי�בייעוד�הארגון,�במשימותיו,�במבנהו�או�גם�בהרכבו�האנושי.�שינויים�יכולים�לנבוע

מחזון�מקיף,�אך�לא�מעט�שינויים�נגרמו�על–ידי�התפתחויות�בסביבה�שבעלי�תפקידים�בארגון

מבקשים�להגיב�אליהן�(למשל,�הופעת�רעיון�ארגוני�חדש�הזוכה�לתפוצה�רחבה;�למשל,�הופעת

גורם�מתחרה�באותו�שדה�פעולה;�למשל,�שינויים�בתחיקה�ובהסדרים�במגזר�פעילות�נתון).�לא

פעם�מופיע�חיבור�בין�כוחות�פנימיים�לתהליכים�בסביבה�ומקדם�אפשרות�של�שינוי�(כמפגש�בין

רצון�בחדשנות�מכאן�ובין�איתור�הזדמנויות�או�מתן�מענה�לבעיות�נתפסות�מכאן).

שינויים�ניתנים�לתיאור�ולמיפוי�על�פני�מספר�רצפים:�שינוי�יכול�להיות�מצומצם�או�נקודתי�(מוגבל

בזמן,�במטרות�ובתחומים),�ושינוי�יכול�להיות�מקיף�ויסודי�(משנה�את�כללי�המשחק,�כרוך�בתפנית

מהותית,�בעל�תוצאות�לזמן�ארוך,�לרבות�התייחסות�למטרות�מגוונות�והשלכות�בתחומים�רבים).

כמובן,�ככל�שהשינוי�מקיף�יותר�ומתייחס�לליבת�הארגון�או�לקשרים�בין�מרכיבים�שונים�ורבים

של�פעולת�המכלול,�הפעלתו�קשה�ומאתגרת�יותר�וכרוכה�גם�באי–ודאות�ובמידה�של�נטילת

סיכון.�שינוי�מסוג�זה�הוא�אסטרטגי,�וכרוך�בהתמודדות�עם�היבטים�רבים,�אוכלוסיות�יעד�שונות

וצורך�בהתערבויות�מצטברות�ומתפתחות�ולאורך�זמן.�ההנחה�שלגבי�שינוי�מקיף�ניתן�לשלוט

מראש�בכלל�ההתפתחויות�הנגזרות�ממנו,�היא�יומרנית�ומפליגה.

לוין�ניסה�להבין�שינוי�במונחים�של�שדה�כוחות�(Lewin, 1951).�הוא�ראה�כל�יציבות�מזוהה

כנשענת�על�איזון�בין�כוחות�המתחרים�ביניהם�על�השפעה.�תמונת�המצב�שהוא�התייחס�אליה

היא�שדה�רווי�ניגודים�וקונפליקט.�לוין�טען�כי�ייזום�שינוי�דורש�הפרה�של�שיווי�משקל�קיים�ויצירת

שיווי�משקל�חדש�תחתיו,�אם�על–ידי�האדרת�הכוחות�הדוחפים�לשינוי�ואם�על–ידי�החלשת

הכוחות�הבולמים.�כפי�שהבהיר,�שינוי�נדרש�הן�במבנה�המרחב�שבו�מתרחשת�הפעילות,�הן

�נוכל�לזהות�שלושה�שלבים בתפיסות�ביחס�למתרחש�והן�בפעולות�הנעשות.�בעקבות�לוין

הכרוכים�בתהליך�של�שינוי:
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הפשרה:�ערעור�על�הנחות�קיימות�ביחס�לאופן�העבודה�בארגון;�יצירת�אקלים�של�ספק1.

וזיהוי�אי–נחת�הכרוכה�בתביעה�לפתרונות�חדשים;�יצירת�תנאים�מקדימים�לתנועה.�הפרת

שיווי�המשקל�שביסוד�המצב�הקיים�דורשת�הכרה�בכך�שאופן�הפעולה�הנוכחי�בארגון�אינו

מספק,�ועל�כן�נחוץ�לשנותו.�לעתים�הדבר�נכפה�על–ידי�מאורעות�דרמטיים�המטלטלים�את

המובן�מאליו�ומבהירים�את�ההכרח�בשינוי.�ההכרה�בצורך�או�בהכרח�של�השינוי�כרוכה

לעתים�בתחושות�של�חרדה�או�אשמה�(בגלל�מי�המצב�איננו�טוב?�מי�אחראי?�מדוע�התערער

מה�שהיה?�האם�באמת�ייתכן�משהו�טוב�יותר?).�על�מנת�לקשור�תחושות�אלה�למגמות�של

חיפוש�שינוי,�למידה�ופעולה�מחדשת�מועיל�החיבור�בין�תחושה�של�תקווה�ביחס�לעתיד�לבין

אי�הנחת�ביחס�למתחולל�כעת.

שינוי:�זיהוי�יצירה�של�התנהגות�חדשה�ועמדות�חדשות�על–ידי�הגדרה�חלופית�של�מושגים,2.

לרבות�החלפה�של�הנחות�קיימות,�הצעת�רעיונות�חדשים�ותרגומם�לפרקטיקה.�ואכן,�שינוי

איננו�בעיקרו�עניין�פיזי�או�טכני.�הוא�כרוך�בטלטול�תבניות�התייחסות,�בהופעת�תפיסות

חדשות,�ויש�לו�ביטויים�בשפה.�תהליך�זה�מתבצע�בין�השאר�על–ידי�פתיחות�למידע�חדש,

על–ידי�למידה�מדגמים�רלוונטיים,�ותוך�קשר�אל�מי�שמזוהים�עם�השינוי.�הדבר�כרוך�בהשקעה

לקראת�המצב�החדש,�לרבות�מצבים�של�הידברות�ובירור.�תרומתו�של�לוין�בהקשר�זה�היא

גם�בהדגשה�כי�שינוי�דורש�פעילויות�המשכיות�של�"חינוך�מחדש"�ויצירת�אוריינטציה�אל

ההתפתחות�הנובעת�מהשינוי�המבוקש�ואל�הנסיבות�החדשות.�לא�פעם�טועים�מקבלי

החלטות�ביחס�לשינוי�ורואים�בו�החלטה�בדידה�או�צעד�של�קביעת�נתון�חדש,�בלי�להבין

שלצורך�השינוי�נתבעות�אנרגיה�ותנועה�המשכית,�ושראוי�לראות�בו�תהליך�הדורש�פעולת

אוריינטציה�שיטתית,�טיפוח�וסבלנות.

הקפאה�מחדש:�ביסוס�ההתנהגות�החדשה�כדבר�שבשגרה,�במטרה�לֶקבע�אותה�ולמנוע3.

חזרה�לדפוסי�התנהגות�קודמים.�מגמה�זו�מושגת�באמצעות�מתן�תמיכה�רציפה�בביצוע�החדש,

הערכה�של�הישגים�הכרוכים�בשינוי�וכן�יכולת�לשכלל�ולפתח�הלאה�פתרונות�שאומצו.�עוד

חשובים�בהקשר�זה�אקלים�ארגוני�וחברתי�וטיפוח�נורמות�התומכות�בשינוי�ומביאות�למיסודו.

כפי�שציין�לוין�עצמו,�לא�פעם�מדובר�בתהליכים�מורכבים�שמעורבים�בהם�כוחות�סותרים,�שנחוץ

להם�זמן�לא�מועט�להבשלה�ונדרשת�בהם�התפתחות.

במידה�מסוימת�ניתן�לראות�שינוי�כחלק�מסדר�חיינו�השוטף�וכעניין�מחזורי�(לוי,�2000).�גם�מה

שנראה�כיציב�וכקבוע�הינו�בעצם�נסיבתי�ומייצג�רצון�שלנו�לייחס�סדירות,�קביעות�ויציבות�למצב

שהוא�ביסודו�קונפליקטואלי,�טעון�מתח�וסוער.�במקרה�המיטבי�זהו�שיווי�משקל�דינאמי,�שנוצר

בו�איזון�זמני�בין�אפשרויות�שונות�המתקיימות�באותו�מרחב,�כשבחינה�דינאמית�של�ההתרחשויות

מגלה�בהן�סתירות�ותנודות�בלתי�פוסקות.

לשם�שינוי
על�שינויים�ארגוניים�יזומים

10



א.�3.�שינוי�עתי�ושינוי�רציף

ניתן�להבחין�בין�שני�סוגים�עיקריים�של�שינויים�יזומים:�שינוי�עתי�(episodic)�ושינוי�רציף�או

.(Weick & Quinn, 1999)תוספתי�

שינוי�עתי�הוא�שינוי�תחום�ומוגדר,�שהינו�מתוכנן�ויזום,�המכוון�על–ידי�גורם�בסביבה�או�על–ידי

דרג�ממונה.�שינוי�כזה�מבטא�ניסיון�לעצב�מצב�עתידי,�תוך�חתירה�לבסס�יציבות�חדשה�שגלומה

בה�תפנית�(Mintzberg et al, 1998).�הוא�מתרחש�על–פי–רוב�בפרק�זמן�הקצוב�מראש,�בעקבות

פער�הולך�ומתרחב�בין�המבנה�והתפקוד�הנתונים�בארגון�לבין�הלחצים�והדרישות�הנתפסות�של

הסביבה�החיצונית�והפנימית.�זהו�שינוי�ליניארי,�החותר�לעבר�מטרה�מסומנת�מראש�בארגון�או

מופיע�כתפנית�במדיניות.�בדרך�כלל�נלוות�לו�הכרזה�בנקודת�זמן�ידועה,�ויש�ריכוז�מאמצים

לקראת�הפעלתו.�היסוד�הדרמטי�עשוי�לעורר�התרגשות�וגם�לשמש�לגיוס�תשומת�לב�ורצון�טוב

ביחס�לשינוי.�למנהיגות�של�הארגון�נודע�תפקיד�מרכזי�ביצירה�של�שינוי�מסוג�זה�ובהנעתו.�שינוי

עתי�הינו�מזוהה,�ובדרך�כלל�מקבל�ביטוי�במבנה�ובנוהל.�גם�כששינוי�עתי�נחשב�לרצוי�נלווים

אליו�בדרך�כלל�סממנים�של�התנהגות�משברית,�ובכלל�זה�חרדה,�דיסאוריינטציה�וחיפוש�נקודת

אחיזה�בטוחה.�דוגמאות�לשינוי�כזה�הן�הכרזה�על�הסדר�מיסוי�חדש,�מיזוג�של�שתי�יחידות

ארגוניות,�הכרזה�על�מוצר�חדש�או�פתיחת�שירות�בנושא�מסוים.

לעתים�שינויים�עתיים�הם�שינויים�למראית�עין,�המבטאים�שאיפה�לגיוון�ולרענון;�אך�יש�שינויים

עתיים�המייצגים�תפנית�מהותית�בארגון,�על�יסוד�הכרעה�שהבשילה.

שינוי�רציף�הוא�סדרה�בלתי�פוסקת�של�שינויים�בהיקף�מוגבל�ותוך�התאמות�מקומיות,�המתרחשים

בו–זמנית�בחלקים�שונים�בארגון�והיכולים�להצטבר�לכדי�תפנית�ניכרת.�שינויים�מצומצמים�אלה

מושתתים�על�תגובות�ספונטניות�ומסתגלות�לסביבה�משתנה�או�על�הפעלת�תיקונים�נקודתיים

המצטברים�עם�הזמן�לשינוי�מקיף.�לא�זו�בלבד�שיש�בהתאמות�השוטפות�ובתיקונים�המצטברים

כדי�לשמש�מסד�גם�לשינוי�מעמיק,�אלא�שהם�אף�עשויים�להוות�אמצעים�למיסודו.�היתרון�של�שינוי

רציף�הוא�בהיותו�פחות�מאיים�משינוי�עתי,�אך�מצד�שני�אורבת�לו�סכנה�של�שחיקה�ופרגמנטציה.

שינוי�רציף�מתרחש�במקרים�רבים�"תוך�כדי�תנועה",�בתהליך�מתמשך�שאינו�ליניארי�בהכרח

ובמקרים�רבים�אינו�מכוון�לעבר�יעד�מוגדר�מראש.�אף–על–פי�שאין�בו�רגע�ברור�של�"שבירה",

אין�מניעה�ששינוי�רציף�יביא�בסופו�של�דבר�לתמורה�יסודית�במצב.�זו�תוכר�בדרך�כלל�בדיעבד,

ובמקרים�רבים�גם�לא�תהיה�זהה�באופן�מלא�עם�כוונות�היוזמים�(שמידת�שליטתם�בשינוי�רציף

קטנה�יחסית).�בשל�אופיו�המתמשך�והמצטבר�של�שינוי�רציף�מתעורר�קושי�להצביע�במדויק

על�הרגע�שבו�הוא�מתרחש.�במקרים�רבים�ההבחנה�בשינוי�רציף�נעשית�רק�בדיעבד,�מתוך

פרספקטיבה�של�זמן�או�במבט�מבחוץ.
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�שינוי�רציף�—�הנעדר�שלבים�מוגדרים�ושההבחנה�בו�אפשרית�רק�בדיעבד�—�הוא�שינוי�שלא

ניתן�לשלוט�על�התפתחותו�באופן�מלא.�לכל�היותר�ניתן�לנסות�לברר�אותו�תוך�כדי�ההתרחשות

ותוך�כדי�מו"מ�מתמיד�בין�סיכויים�לאילוצים.�בהשוואה�לשינוי�עתי�ממותן�בו�היסוד�המשברי,

ולפחות�הוא�מתפזר�לאורך�התהליך.�עם�זאת�הופכת�התנועה�הארגונית�לסדרת�מהלכים�צפופה

והמשכית,�מה�שעלול�להתיש�או�לבלבל.�תפקידו�של�המנהיג�הארגוני�בהובלה�של�שינוי�רציף

מתמקד�בטיפוח�תחושה�של�חזון�מרחיק�ראות,�שנשמרת�מעבר�לכל�מהלך�כשלעצמו,�ולכן

כרוכה�בהצגה�של�כיוונים�חדשים�במסגרת�של�תהליך�של�שינוי�שכבר�מתקיים�וכן�בתמיכה

על–ידי�שיח�בתהליכים�של�עדכון,�בירור�והתפתחות.�סוכן�השינוי�מתמודד�עם�האתגר�של�יצירת

אווירה�המעודדת�פתיחות,�אלתור�ולמידה.�נדרשת�גם�גישה�סבלנית,�המכירה�בערך�של�תמורות

לא�דרמטיות�והמוכנה�לדבוק�בהן�גם�על�יסוד�הישגים�מצטברים�וגם�נוכח�אי–ודאות.�באופן�שכיח

אין�אלה�התרחשויות�ספונטניות,�ונדרשת�פעילות�מכוונת�לגביהן.�לא�פעם�יוזם�השינוי�מעוניין

בשינוי�אך�מתקשה�להתמודד�עם�הצורך�בתהליך�המשכי�ומורכב�לגבי�מימוש�התפנית�המבוקשת.

מכאן�הערך�של�קיום�גורם�ארגוני�מובהק�המזוהה�עם�השינוי�לאורך�זמן�והמוכן�לייצג�אינטרס

של�פעילות�המשכית�לגביו,�שגם�יכול�להיתמך�על–ידי�אנשי�מקצוע�רלוונטיים�המתערבים�בתהליך

ומנסים�לסייע�לקידומו.

Weick & Quinnכל�שינוי�יזום�מבטא�נקיטת�עמדה�כלפי�העבר�והעתיד�כאחת.�כפי�שמעירים�

(1999),�אנשים�נוטים�למדוד�הצלחה�של�מהפכות�על–פי�מידת�הניתוק�שלהן�מן�העבר,�וזאת

למרות�שיש�מהפכות�שהצליחו�דווקא�משום�שנשענו�על�הקשר�שלהן�עם�המסורת.�יש�בכך�כדי

להעיד�על�הצורך�הכפול�של�אנשים�הן�להתחדש�—�כגילוי�של�ויטליות�והתפתחות�—�והן�לקיים

תחושה�של�רציפות�והמשך.

א.�4.�הבחנה�בין�שינוי�מהמעלה�הראשונה�לבין�שינוי�מהמעלה�השנייה

בנוסף�להבחנות�שנזכרו�לעיל,�ניתן�אף�להסתייע�בהמשגה�שהציעו�ווצלאביק,�פיש�וויקלנד�(1979)

לגבי�הופעת�שינוי�כדרך�להתמודדות�עם�בעיות.�הם�העירו�כי�התמד�ושינוי�יש�לשקול�ביחד�—

למרות�הניגוד�שביניהם�—�כמקרה�פרטי�של�העיקרון�הכללי,�שכל�תפיסה�ומחשבה�הן�יחסיות

ופועלות�בדרך�ההקבלה�והניגוד.�עבורם�שינוי�הוא�בראש�ובראשונה�עניין�של�ארגון�היחס�אל

המציאות�על–ידי�תפיסה,�מחשבה�והמשגה.�ביחס�להתמודדות�עם�בעיות�הם�הציעו�להבחין�בין

שינוי�מהמעלה�הראשונה�לבין�שינוי�מהמעלה�השנייה.�שינוי�מהמעלה�הראשונה�הוא�שינוי

המתרחש�בתוך�המערכת�או�בתוך�המסגרת�הקוגניטיבית�המשמשת�להגדרת�המערכת,�והוא

מופיע�בדרך�כלל�כפרי�תכנון�הנעשה�במערכת�מושגית�מקובלת�בארגונים�(לצורך�זה�משמשים

מאמצים�ממוקדים�דוגמת�"תוכנית�עבודה";�"פרוייקט"�וכיוצא�באלה).�משום�כך�יש�בשינוי

מהמעלה�הראשונה�יסוד�מוכר,�ולעתים�אף�צפוי.�טיפוס�רֹווח�של�שינוי�מהמעלה�הראשונה�הוא

שינוי�שניתן�לתארו�כ"עוד�מאותו�הדבר".�כדוגמה�היפותטית�ניתן�להעלות�על�הדעת�קהילייה

לשם�שינוי
על�שינויים�ארגוניים�יזומים
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כלשהי,�הנוהגת�לטפל�בבעיות�חברתיות�באמצעות�ניסוח�ואישור�של�חוקים�ותקנות.�כך�תיתכן

תגובה�לאלימות,�לשימוש�בסמים�או�לריבוי�של�תאונות�דרכים,�על–ידי�יצירת�הסדרים�חוקיים

שיש�בהם�איסור,�פיקוח�וענישה.�כיצד�תתמודד�קהילייה�כזו�עם�החרפה�במצב?�קהילייה�מעין

זו�תתמודד�עם�החרפה�של�בעיותיה�החברתיות�באמצעות�חקיקה�מחמירה�יותר�או�מאמצי

אכיפה�מוגברים,�כלומר�באמצעות�"עוד�מאותו�הדבר".�יישום�של�חוקים�מחמירים�הוא�שינוי

המתרחש�במסגרת�המקובלת�של�אותה�קהילייה�ונשען�על�המוסכמות�העיקריות�שיש�בה.

לעומת�זאת,�שינוי�מהמעלה�השנייה�מציע�ראייה�השונה�מהותית�לגבי�המתחולל�או�הבניה

מחודשת�של�הערכים�המכוונים�ושל�האופן�שבו�נתפסת�המערכת.�ראייה�מקורית�מסוג�זה�פותחת

פתח�לפתרונות�יצירתיים�ולדרכי�פעולה�חדשים�שלא�ניתן�היה�להעלותם�על�הדעת�כל�זמן

שדבקים�בתפיסה�המקובלת�והמוכרת�של�המערכת.�שינוי�כזה�מערער�על�תפיסות�רווחות

ומטלטל�מוסכמות,�ועל�כן�הוא�נתפס�לא�פעם�כמוזר�או�אף�כפרדוכסלי�במונחים�של�המערכת

המושגית�הרווחת.�בניגוד�לשינוי�מהמעלה�הראשונה,�שינוי�מהמעלה�השנייה�עשוי�להגיח�באופן

מקרי,�במפתיע,�שלא�על–פי�תכנון�מקדים,�ולקבל�הכרה�רק�בדיעבד.�יש�בכך�קרבה�לרעיון�של

קון�לגבי�הופעתן�של�פרדיגמות�חדשות�במדע�ולרעיון�של�פוקו�לגבי�התקדמות�הידע�שלא�כמהלך

רציף�אלא�באמצעות�קרע�אפיסטמי�ודילוג.

אף�כאן�אין�חפיפה�מלאה�בין�ההמשגה�של�וואצלאביק�ועמיתיו�לבין�ההבחנות�הקודמות�שנזכרו

לעיל.�אמנם�שינוי�עתי�יכול�להתפתח�לכדי�שינוי�מהמעלה�השנייה�—�שינוי�עמוק�במסגרת

הקוגניטיבית�שמבנה�את�עבודת�הארגון,�וזאת�בניגוד�לשינוי�בתוך�המסגרת�עצמה.�אולם�אין

חפיפה�בין�שינוי�עתי�לבין�שינוי�מהמעלה�השנייה,�כשם�שאין�חפיפה�בין�שינוי�רציף�לבין�שינוי

מהמעלה�הראשונה.�רוב�השינויים�היזומים�הם�מהמעלה�הראשונה,�אלא�אם�הם�צומחים�על

רקע�משבר�ותחושה�של�קריסת�מערכות�או�נוכח�עלייתה�של�קונספציה�חדשה�ומפתיעה.

לעתים�קיים�פער�בין�הרצון�של�הארגון�בשינוי�מקיף,�כולל,�המגדיר�את�עבודת�הארגון�מחדש

—�כלומר�שינוי�מן�המעלה�השנייה�—�לבין�מידת�הנכונות�של�הארגון�לקבל�שינוי�מעין�זה.�שינוי

מן�המעלה�השנייה�דורש�מן�הארגון�מידה�לא�מבוטלת�של�פתיחות,�שהרי�הרעיון�החדש�עשוי

להופיע�בצורה�לא�צפויה�ולא�מקובלת,�וכן�נכונות�לחשיבה�מקורית�ולרעיונות�חדשים.�לא�פעם

רעיונות�חדשים�באמת�נתפסים�בתחילה�כ"מוזרים",�כ"לא�רלוונטיים"�או�כחסרי�סיכוי.�לרוב�שינוי

מהמעלה�השנייה�זוכה�להכרה�רק�בדיעבד,�בעקבות�תפנית�מפתיעה,�או�נוכח�מצב�חירומי

ומשברי,�ובעקבות�הצלחתו�הוא�זוכה�למיסוד�והופך�להיות�מוסכמה�חדשה.�ספק�רב�אם�שינוי

מהמעלה�השנייה�יופיע�כפרי�הזמנה�או�כוונה�שיטתית�מוקדמת,�אלא�אם�יוזמים�אותו�בעלי�חזון

מובהק,�שגם�מנהיגותם�זוכה�להכרה�הנדרשת.�בכל�מקרה�נדרשת�מיוזמי�השינוי�פתיחות�לסגולה

הפרדוכסלית�שלו.
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א.�5.�"תוכנית"�כדרך�להפעיל�שינוי

דוגמה�נפוצה�להיערכות�להכנסת�שינוי�היא�עיצובו�כמהלך�יזום�והמשכי�המבטא�שיטה�וכוונה,

כשהוא�מתארגן�כתוכנית.

"תוכנית"�היא�סדרה�של�מהלכים�התערבותיים�המעוצבים�כאירועים�ארגוניים�יזומים�מראש,

כשהם�משלבים�תקשור�של�השינוי,�הכשרה�והדרכה�של�הכרוכים�בו�במסגרת�תהליכי�הטמעה

ומיסוד,�וכן�נקודות�התחלה�וסיום�מזוהות.

תוכנית�היא�אמצעי�נפוץ�לעריכת�שינוי�המכוון�מלמעלה.�יש�בה�נוכחות�רפרזנטטיבית,�נלווית�לה

יומרה�של�שיטתיות�והיא�מכוונת�להבטיח�שליטה�יחסית�בחבילה�של�צעדים�שיש�קשר�ביניהם.

למרות�הפופולריות�הרבה�של�אמצעי�זה,�תוכניות�רבות�של�שינוי�נכשלות�בהשגת�מטרתן.�יש

בכך�כדי�להעיד�שתכנון�מקדים�מפורט�איננו�תמיד�ערובה�לחשיבה�יסודית�או�להצלחה�בביצוע.

תופעה�זו�מכונה�"אשליית�השינוי�באמצעות�תוכנית"�(Beer, Eisenstat & Spector, 1990).�הסיבה

העיקרית�לכך�נעוצה�באופי�המקבע�והקונקרטי�מדי�של�תוכניות,�דבר�שיש�בו�כדי�לחסום�גמישות

ולמידה�חדשה�נוכח�אי�ודאות.�"תוכניות"�מדגישות�תכנון�מפורט�מראש,�אפשרות�שכפול�של

מהלכים�בקנה�מידה�רחב�וכן�דגש�על�כוונות�התנהגותיות.�דברים�אלה�משקפים�ערכים�שהעידן

המודרני�נוטה�להדגיש.�עם�זאת,�אפקטיביות�של�שינוי�אינה�תלויה�בהכרח�במידה�שבה�הוא�היה

מתוכנן�מראש�לפרטי�פרטים.�כל�תוכנית�צריכה�לקיים�בתוכה�מנגנון�שיאפשר�לערוך�בה�תיקונים

והתאמות�במהלך�היישום,�וכן�פתיחות�למתרחש�תוך�כדי�הפעלת�השינוי.

לעתים�נעשה�שימוש�בתוכנית�לצורך�הפעלת�שינוי�באופן�מבודד�ומנותק�מן�ההקשרים�הארגוניים,

כבפתרון�קסם�שנועד�לפתור�באופן�מידי�את�בעיות�הארגון.�יש�לכך�הסברים�הקשורים�בפוליטיקה

של�הארגון�(לחץ�על�המנהיגות�"להביא�תשובה"�או�"לעשות�מעשה");�באגו�של�ממונים�בכירים

(רצונם�לבסס�בארגון�תווית�של�מדיניות�או�מהלך�שיזוהה�כ"שלהם")�או�ברצון�לבסס�תחושת

שליטה�במצב.�התוכנית�כשלעצמה�עלולה�להיחוות�בארגון�כהתרחשות�ארעית,�שלא�פעם�גם

מתורגמת�לאירועים�חד–פעמיים�(כגון�סדנה�בנושא�"מדדים�ואפקטיביות�בארגון";�או�יום�עיון�בנושא

"שיתוף�פעולה�עם�הקהילה").�לארגונים�קל�יותר�להתגייס�לאירועים�חד–פעמיים,�אולם�שינוי�דורש

בדרך�כלל�מאמץ�ממושך�ומורכב�יותר,�ותוך�אינטראקציה�אינטנסיבית�עם�חיי�היום–יום�בארגון.

יתר�על�כן,�תוכניות�רבות�מדי�ממקמות�את�ראשית�השינוי�הארגוני�בביצירת�תפנית�ביחס�לעמדות

ולידע�של�היחידים�בארגון,�במקום�להתמקד�בחשיבה�על�הסיבות�שביסוד�התופעות�וכן�בשינוי

ההקשרים�שבהם�פועלים�העובדים.�תוכניות�כאלה�מניחות�באופן�טיפוסי�שעמדות�הן�יציבות

ועקביות�וכן�כי�קיים�קשר�קבוע�בין�עמדות�להתנהגות;�גישתן�היא�ששינוי�מקדים�בעמדות�מוביל

בעקבות�זאת�לשינוי�בהתנהגות.�בפועל,�אנשים�מחזיקים�בעמדות�שאינן�תמיד�עקביות�ומסודרות

באופן�שיטתי.�כמו�כן�קיימת�השפעה�דו–סטרית�בין�עמדות�לבין�התנהגות,�כך�שגם�שינוי�בהתנהגות

או�בנסיבות�עשוי�להביא�לשינוי�בעמדות.
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א.�6.�היסוד�ההייררכי�והכנסת�שינוי

ארגונים�הם�הייררכיים�בדרך�כלל,�והזכות�ליזום�שינוי�ארגוני�שמורה�בעיקר�לבעלי�המעמד

הבכיר�בהם.�על–פי–רוב�מתקיימת�חפיפה�מסוימת�בין�שינוי�עתי�לבין�שינוי�המכוון�"מלמעלה

למטה",�כשם�שיש�זיקה�בין�שינוי�רציף�לבין�האפשרות�שהשינוי�מתחשב�לא�מעט�גם�בכוחות

הפועלים�"מלמטה�".�שינוי�המתרחש�"מלמעלה�למטה"�מקורו�ביוזמה�של�דרגי�ניהול�בכירים,

הנשענים�במקרים�רבים�על�מבנים�הייררכיים�של�סמכות,�כשהממונים�מנסים�להבטיח�את�קיום

רצונם.�שינוי�המוכתב�מלמעלה�עלול�להיתפס�במידה�רבה�ככפוי,�והפעלתו�דורשת�הכרה�בכוח

של�הממונה�וכן�קיום�פיקוח�הדוק.�אמנם�בדרך�כלל�יש�לגיטימיות�לרצון�הדרג�הממונה�בשינוי,

אך�אחד�הגורמים�המייצבים�בארגון�הוא�תרבות�הארגון,�הנשענת�על�הנחות�בסיסיות�שהפכו

למסורת�ול"מובן�מאליו",�וקשה�לטלטלן�או�להחליפן�בבת�אחת.�תרבות�ארגונית�נשענת�לא�מעט

על�דפוסים�המשותפים�לעובדי�הארגון,�נחשבת�למגיבה�לצרכים�ולסוגיות�יסוד,�ומבטאת�בו�מידה

�התרבות�הארגונית�מקבלת�את�ביטויה�בהקשר�זה�באמצעות�ערכים�מנחים, של�יציבות.

אוריינטציות�לפענוח�המתרחש,�ריטואלים�ודפוסים�ארגוניים.�התייחסות�לאלה�נחוצה�במיוחד

ביחס�לשינויים�מתבקשים�בעמדות�ובנורמות,�כחלק�מיצירה�של�מצב�ארגוני�חדש.�תרבויות�גם

אינן�משתנות�כפרי�החלטה�אדמיניסטרטיבית,�בהיותן�מייצגות�הנחות�בסיסיות�משותפות�לעובדים

בארגון,�שבחלקן�המכריע�אינן�מודעות.�ניתן�לפגוע�בתרבויות�על–ידי�צעדים�אלימים�ופולשניים,

אך�שינוי�תרבותי�דורש�זמן,�אינו�ניתן�להינדוס,�ומתגלה�בעיקרו�בדיעבד.

שינוי�"מלמטה�למעלה"�מתחיל�לא�פעם�ביוזמת�שטח�"מקומית",�אצל�עובדים�המכירים�מקרוב

את�תכונות�עבודתם.�משום�כך�גדול�הסיכוי�כי�שינוי�זה�יתאים�יותר�לדרישות�המשתנות�של

הסביבה�ושתתגלה�בו�הגמישות�הנחוצה.�עם�זאת,�אין�ערובה�לכך�שגורמי�השטח�בארגון�אכן

מעוניינים�במה�שהדרג�הבכיר�בארגון�חותר�אליו.�גם�בעת�שינוי�המתנהל�מלמטה�למעלה�נחוץ

לתרום�לקידום�אווירה�של�התחדשות�ולמידה,�להתמקד�באופן�שבו�מתקיימת�תקשורת�ומועבר

מידע�אודות�התהליך�בין�חלקי�הארגון�וביצירת�תנאים�לבירור�המשכי�של�אופן�ההתפתחות�של

הרעיונות�החדשים.�בארגונים�רבים�ישנן�"בועות"�שבהן�פועלים�אנשים�המסתגלים�באופן�מקומי

במהירות�לסביבה�המשתנה,�והאתגר�הניצב�בפני�המנהל�הוא�כיצד�לאפשר�להם�ליצור�שינוי

רציף�שתהיה�לו�תהודה�בכל�הארגון.�כפי�שמעיר��Weick(1976),�בארגונים�רבים�מתגלה�בפועל

שקיימים�רק�חיבורים�רופפים�בין�תת�המערכות�השונות,�גם�כשיש�מצג�של�חזות�מהודקת.�מצב

של�חיבורים�רופפים�אכן�מאפשר�הרבה�יותר�גמישות,�התאמות�מקומיות�ומרחב�ליוזמה,�אך

אלה�באים�כמובן�על�חשבון�השליטה�והבקרה�של�המרכז.�הכנסת�שינוי�עתי�מחייבת�מידה

ניכרת�של�חיבורים�הדוקים,�אלא�אם�יוזם�השינוי�סובלני�להופעת�וריאציות�באופן�המימוש�של

השינוי,�או�מוכן�לא�להתעניין�בהן�(כסוג�של�"עצימת�עיניים",�הטיפוסי�לא�פעם�לדרגים�בכירים,

בשל�הקושי�שלהם�לשלוט�באופן�ההתנהלות�של�כל�פרט�ופרט).
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ההבחנה�בין�שינוי�המופעל�מלמעלה�למטה�לבין�שינוי�המתפתח�מלמטה�למעלה�אינה�חותכת.

לעתים�יזום�שינוי�"מלמעלה"�כפרי�תשומות�מצטברות�של�דרגי�שטח�שונים,�כמו�שגם�יוזמה

"מלמטה"�עשויה�ליהנות�מגיבוי�ומתמיכה�של�דרגים�ממונים.�גם�כאשר�היוזמה�לשינוי�אכן�מגיעה

"מלמעלה"�ניתן�לשלב�בו�מאפיינים�מסוימים�של�שינוי�המתחיל�"מלמטה".�ניתן,�למשל,�לשלב

עובדים�ומנהלים�בדרגי�ביניים�בתהליך�גיבוש�התוכן�של�השינוי�הרצוי,�ובכך�לאפשר�טיפוח�של

מחויבות�לשינוי.�דבר�זה�יכול�להיעשות�על�יסוד�ערכים�של�דמוקרטיזציה�ושיתוף�או�על�בסיס

כוונה�טקטית.�שילוב�מרכיבים�של�שינוי�שמקורם�בשדה�ובדרגי�השטח�אף�נותן�מענה�מסוים

לקושי�בהכללה�של�תפיסות�או�תובנות�שהתפתחו�ביחידה�ארגונית�מסוימת�אל�חלקים�אחרים

של�הארגון.�בשל�החוזק�של�הרגלים�נתונים�ושל�מה�שנחשב�כ"מובן�מאליו",�קיים�קושי�רב

לשנות�תפיסות�או�נורמות�התנהגות�ויש�מגבלה�ניכרת�לניסיון�להנחיל�אותן�תוך�הישענות�על

כוח�הסמכות�בלבד.�עידוד�האפשרות�שתפיסות�ונורמות�חדשות�יתפתחו�מן�השדה�אל�צמרת

הארגון�הוא�עניין�שדווקא�עשוי�להגדיל�את�הסיכוי�כי�שינוי�אכן�יתרחש,�גם�אם�לא�כולו�יהיה

במיתווה�מפורט�וידוע�מראש.

במקרים�רבים�דרג�הניהול�הבכיר�בארגון�אינו�מכיר�בכך�שניסיון�לשלוט�בתהליך�השינוי�באופן

מוחלט�רק�יפגע�ביכולת�ליישם�אותו.�מנהלים�רבים�בטוחים�יותר�בעניין�שלהם�בשינוי�מאשר

באינטרס�של�עובדיהם�לקדם�התחדשות.�הנטייה�"לאחוז�במושכות"�באופן�מהודק�קשורה�לא

מעט�לחשש�הנלווה�להפעלת�יוזמה�של�שינוי�ולדאגה�שמבטא�המנהל�שמא�יאבד�שליטה�ביחס

למהלכיו.�עם�זאת,�אין�בנמצא�מנהל�שיכול�להכיר�מראש�את�כל�פרטי�השינוי�הנדרש,�וגם�תחזית

מדוקדקת�אינה�יכולה�לדעת�את�כל�שיתחולל,�והיא�יותר�בגדר�שרטוט�של�"תמונת�עתיד".�שינוי

מוצלח�דורש�מידה�מסוימת�של�"חבל�משוחרר",�של�פתיחות�להתאמות�מקומיות�וליוזמות

המגיעות�מלמטה�ושל�אפשרות�ללמידת�התנהגויות�ועמדות�חדשות.�קונקרטיזציה�מפורטת�מדי

של�השינוי�עלולה�לפגוע�ביישומו,�אלא�אם�מדובר�בשינוי�עתי,�המופעל�בגזרה�מצומצמת.�מכאן,

שהדרך�ליישום�השינוי�היא�בחוכמה�של�האיזון�בין�מעורבות�ואכפתיות�של�הדרג�הבכיר�בארגון

לבין�יכולת�טובה�לאצילת�סמכויות.

א.�7.�התנגדות�לשינוי

שינויים,�באופן�טיפוסי,�נתקלים�במכשולים.�הם�דורשים�התייחסות�של�אנשים�רבים�ושונים,

תגובה�לצרכים�ולאינטרסים�מובחנים,�טלטול�של�מחסומים�קיימים�(במבנה,�בהרגל,�במחויבויות

אחרות).�שינויים�מעוררים�אצל�אנשים�שונים�חרדה�ותקווה�כאחת,�ונדרשת�התייחסות�לחוויה

הנלווית�למעשה�השינוי.

התנגדות�לשינוי�נחשבת�ליסוד�אופייני�של�התגובה�לשינוי�בתוך�מערכות.�כפי�שמציין�פוקס

(1998),�רבות�מיוזמות�השינוי�אינן�עולות�יפה,�הן�בשל�הפתעות�לא�חזויות�והן�בשל�ההסתייגות
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שמתעוררת�אצל�המופקדים�על�הכנסת�השינוי�ואצל�המושפעים�ממנו.�שינוי�מייצג�אי�ודאות�(אין

כל�ערובה�לכך�שהמצב�החדש�אכן�יהיה�טוב�יותר),�הפרה�של�איזון�קיים,�תביעה�למאמץ�ניכר,

ובמקרים�רבים�נלווים�לכך�גילויים�של�מחלוקת�ואי–הסכמה.�לא�פעם�משתקפים�דרך�מעשה

השינוי�פערים�קיימים�בין�התפיסות�והאינטרסים�של�בעלי�השררה�השונים�בארגון,�על–פי

תפקידיהם�המגוונים,�ובינם�לבין�שאר�העובדים.�לא�פעם�גם�יש�למתנגדים�לשינוי�הערות�רלוונטיות

שיש�טעם�להקשיב�להן.

הפיתוי�הוא�להתמודד�עם�ההתנגדות�בעיקר�על–ידי�הפעלה�של�כוח�וכפייה;�זוהי�גרסה�אלימה

של�התמודדות�עם�הפלורליזם�הבסיסי�של�הנמצאים�בארגון�ועם�מיעוט�הפתרונות�שיש�ודאות

גמורה�לגבי�ערכם.�הדבר�מותנה�כמובן�בקיום�כוח�לכפות�שינוי,�וגם�יש�לכך�מחירים�שונים,

הכרוכים�ביסוד�ההרסני�של�פעולה�אלימה,�גם�כשהיא�נחשבת�ללגיטימית.�לחילופין,�שיתוף�מרבי

נחשב�כדרך�מועדפת�בהכנסת�שינוי,�לרבות�הקדשת�מאמץ�רב�לתקשור�השינוי�לאורך�הדרך

ולבירורו�עם�אלה�האמורים�להיות�מושפעים�ממנו�או�נחשבים�לבעלי�עניין�לגביו.�כל�זאת�בתנאי

שיוזמת�השיתוף�אינה�בגדר�תכסיס�או�טקס�בלבד,�ושיש�עמה�נכונות�לשלם�את�המחירים

הכרוכים�בהקשבה�לקולות�שונים.�קיום�תהליך�של�שיתוף�דורש�זמן,�נכונות�למו"מ�והכרה�בכך

שרעיון�השינוי�עצמו�יקבל�כנראה�עדכון�ופיתוח�בעקבות�המעורבות�של�המתנגדים.�באופן�שכיח

זוהי�גם�דרך�ארוכה�יותר,�אך�בדיעבד�היא�עשויה�להתגלות�כאפקטיבית.�זאת�במיוחד�בנסיבות

שבהן�שינוי�איננו�אירוע�חד�פעמי�אלא�מבטא�פעולת�שרשרת,�וכשכרוכה�בכך�גם�השפעה�על

התרבות�הארגונית.�כאן�ניתן�לראות�את�היסוד�המעגלי�הכרוך�בהכנסת�שינוי:�הדרך�של�ייזום

השינוי�והפעלתו�משקפת�תרבות�ארגונית�ומתפרשת�במונחיה,�כשלא�פעם�יעד�מרכזי�של�השינוי

הוא�שינוי�בתרבות�הארגונית.

א.�8.�תגובות�צפויות�של�עובדים�בתהליכי�שינוי

רוב�השינויים�הארגוניים�המוצהרים�מתקבלים�בהכרעה�הייררכית�ונחווים�כ"הנחתה".�ניתן�לשרטט

מגמות�אחדות�בתגובה�של�עובדים�לשינוי�יזום,�שאינו�פרי�כוונתם�המוקדמת:�תגובות�אלה

קשורות�לא�מעט�ביסוד�המטלטל�שיש�בשינוי�ובאיום�שהוא�מעורר,�מה�שמגייס�הן�העצמה

והאדרה�של�דאגות,�הן�תחושה�של�פגיעות�חריפה�והן�פיתוח�דפוסים�הגנתיים.�לאלה�מספר

גילויים�אופייניים:

השינוי�נתפס�כהכרה�בכישלון�בתפקוד�קודם,�כסוג�של�ביקורת�על�מה�שהיה,�ולכן�יש�עמו¥

חוויית�עלבון�ופגיעה.

דעת�האנשים�מוסחת�מביצוע�המשימות�המוכרות�להם�והם�מתקשים�להתמסר�לעבודתם.¥

היעדים�הקודמים�נתפסים�כבלתי�רלוונטיים�או�בלתי�מספקים,�וקשה�לזהות�יעדים�חדשים

שהעובד�מתחבר�אליהם.

ריבוי�שמועות�והשערות,�ובעיקר�שכיחות�של�פיתוח�"תסריטי�אימה"�על�הצפוי.¥
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העובד�חווה�את�השינוי�כדרישה�להתגייסות�ולמאמץ�חדש,�כשאין�הוא�משוכנע�בכוונות¥

הטובות�של�היוזמים,�בתועלת�שיניב�התהליך�או�בטובה�שתצמח�לו�ולארגון�מכך.

עיסוק�רב�בסוגיות�אישיות�הנגזרות�מהשינוי�(חשש�מפני�אובדן�מקום�עבודה,�הצורך�לוותר¥

על�שגרה�מוכרת,�מפגש�עם�מנהל�חדש,�שינוי�תוכן�התפקיד�או�הדרישות�הכרוכות�בו).

מופיעה�רגישות�עצומה�לכל�משוב�ותגובה�של�הזולת,�תוך�תנודתיות�חריפה�בין�פחד�לתקווה.¥

מתן�ביטוי�פיזי�לקושי,�כמשתקף�באמצעות�תגובות�פסיכוסומאטיות,�אי�שקט,�מחלות�והיעדרויות.¥

חשוב�שהדרג�היוזם�את�השינוי�יגלה�עניין�בתגובות�אלה,�ויעודד�הידברות�ביחס�אליהן�מתוך�עמדה

של�הבנה�ותוך�גילוי�אחריות.�זאת�כשהתהליך�של�השינוי�דווקא�נתפס�לא�פעם�כמחייב�התמודדות,

ונוכח�חשש�של�המנהיגות�היוזמת�שהכוחות�המתנגדים�יכשילו�את�האפשרות�של�שינוי.

תופעות�טיפוסיות�בארגוןא�.9.
המעידות�על�קושי�ולחץ�שמעוררת�יוזמת�השינוי

לא�פעם�מתקשים�היוזמים�את�השינוי�להתמודד�עם�התגובות�המופיעות�ביחס�אליו.�יש�בכך

עדות�לכך�שגם�מי�שיוזם�את�השינוי�חש�בעצמו�איום�ודאגה,�ולא�אחת�מגיב�באופן�מתגונן.

דפוסים�טיפוסיים�המופיעים�בהקשר�זה�הם:

קושי�לתקשר�את�החזון�שביסוד�השינוי�וקושי�לגזור�ממנו�יעדים�ברורים.¥

הגברת�הריכוזיות�והמידור,�כשהיוזם�את�השינוי�סומך�בעיקר�על�עצמו�ועל�מעטים�הנחשבים¥

כנאמניו.

עיכובים�בקבלת�החלטות�מכאן�והחלטות�מתחלפות�חדשות�לבקרים�או�מפתיעות�ופתאומיות¥

מכאן.

צמצום�התקשורת�היזומה�והפיכתה�ליותר�פורמלית.¥

קבלת�החלטות�באמצעות�הפעלה�מוגזמת�של�כוח�ארגוני,�תוך�גילוי�נוקשות�וביטוי�של¥

שרירות�וקוצר�רוח.

מתיחויות�בין–אישיות�ובין–קבוצתיות,�המקשות�על�הידברות�ועל�הבהרת�עמדות.¥

דינאמיקה�מקוטבת�ומתעמתת�של�"או�ניצחון�או�הפסד"�וגם�"או�שאתה�אתי�או�שאתה�נגדי"¥

(תוך�קושי�למצוא�פתרונות�המושתתים�על�הידברות�ועל�אפשרות�של�רווח�משותף).

ביסוס�תפיסה�מתעמתת�של�"אנחנו"�מול�"הם"�(למשל,�הנהלה�מול�עובדים;�יחידה�אחת¥

מול�יחידה�אחרת).

ניהול�בדרך�של�כיבוי�שרפות�או�על�יסוד�נסיגה�לברירות�מחדל.¥

לא�פעם�דרכים�אלה�מתגלות�כבלתי�אפקטיביות,�פועלות�להעצמה�של�מתחים,�יוצרות�מעגלי

חשד�וכרוכות�בהתעמתות�כוחנית�עם�מי�שנתפסים�כיריבים�או�כמתנגדים�לשינוי.

18

לשם�שינוי
על�שינויים�ארגוניים�יזומים



פרק�ב':�רפורמות�במינהל�הציבורי

הכנסת�רפורמות�במינהל�הציבורי�היא�אתגר�מורכב�ביותר.�המינהל�הציבורי�התגבש�לא�מעט

בזיקה�לתפיסה�הקלאסית�של�הבירוקרטיה�(ובר,�1976),�המדגישה�סמכות,�כללים,�תיאום

ומסורת.�יתר�על�כן,�ההיקף�העצום�של�המערכות�הציבוריות�והאחריות�הרבה�המוטלת�עליהן

יוצרים�גם�הם�בלמים�לזירוז�תהליכים�של�שינוי�יסודי.

בד�בבד�מתרחשים�בעולם�תהליכים�הדוחפים�לשינוי,�ובכללם:�פיתוחים�טכנולוגיים,�שינויים

בתפיסה�של�גבולות�וחשיפה�להשפעות�של�גלובליזציה,�שינויים�בנורמות�של�שירותים�הניתנים

לאזרח,�תפיסות�חדשות�לגבי�היחס�בין�שלטון�מרכזי�ליוזמה�פרטית,�ראיית�השתנות�כבעלת

ערכיות�חיובית�ועוד.

נוכח�תמורות�אלה�ובזיקה�אליהן�הופיעו�הרעיונות�של�המינהל�הציבורי�החדש.�אלה�מבטאים

חלחול�של�רעיונות�משדה�הניהול�העסקי�וכן�התפתחות�מואצת�של�תיאוריות�ניהוליות�מודרניות.

מתוך�כך�מודגשים�יותר�ויותר�רעיונות�של�התחדשות�במינהל�הציבורי�שעיקרם�דגש�על�צמצום

הפעולה�הישירה�של�הממשל,�כלכליות,�יעילות�ואפקטיביות.�נגזרים�מכך�מאמצים�בזיקה�למסכת

ערכים�הנקשרת�ברעיונות�אלה:�תכנון,�מקצועיות�ניהולית�על�יסוד�ידע�נרכש,�הכשרה�סדירה

ושימוש�בכלי�ניהול�חדשים�שזכו�להכרה,�דיווחיות,�שקיפות,�ביזור,�גמישות�ניהולית,�תחרותיות,

שירותיות,�חיסכון,�מיקוד�בתפוקות,�אימוץ�קשר�בין�יעדים�למדדים,�מעקבי�הישג�ואיכות.�רעיונות

אלה�מגובים�בדרך�כלל�בפתרונות�טיפוסיים�(תוכניות�עבודה;�בדיקת�תפוקות�ומדדי�ביצוע;

סדנאות�המאמנות�לפתרונות�המועדפים�ועוד),�המופעלים�בנפרד�או�כחבילה�של�צעדים.�לא

כל�אפיוני�הניהול�הציבורי�החדש�זוכים�לתמיכה�קונסנסואלית,�וניתן�גם�לזהות�דילמות�ערכיות

הכרוכות�בהפעלתם.�עם�זאת�מייצג�הקו�הרפורמיסטי�ניסיון�לבסס�רוח�של�התחדשות�לצד�הכרה

במחויבויות�יסוד�של�הניהול�הציבורי�כלפי�קהליו�השונים.

ב.�1.�רפורמה�כאפיק�לשינוי

בשל�השמרנות�הטיפוסית�של�המינהל�הציבורי�ובשל�עיגונו�בהסדרים�חוקיים,�דורש�שינוי�ארגוני

בשדה�הציבורי�הַסְדרה�המגובה�גם�בתהליכים�פורמליים.�לא�פעם�משמשת�לכך�רפורמה,�שהיא

מאמץ�מקיף�להשגת�שינוי�במינהל�הציבורי,�הנשען�על�שילוב�של�הסדרים�חוקיים�ותקנתיים�עם
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פתרונות�ארגוניים�חדשים,�ונבנה�כתוכנית.�רפורמה�יכולה�להתייחס�להסדרים�חדשים�של�מתן

שירות�או�קבלתו;�לשינויים�מבניים�בדפוסי�הפעולה�של�מערכת�ציבורית;�לשימוש�אחר�בכוח

האדם�במערכת�נתונה�ועוד.

על�יסוד�עבודת�בירור�בת�שבע�שנים�ניתחה�ועדה�של�אונסק"ו�(1998)�מסכת�מצטברת�של

רפורמות�גדולות�בחינוך�לאורך�המאה�ה–�20(פרק��2בדוח�בעניין�זה).�הוועדה�ניסתה�להשיב

על�השאלה�"מה�נלמד�מתהליך�הרפורמה?",�ואלה�עיקרי�המסקנות:

כל�תהליך�רפורמה�מעוצב�בהקשר�בעל�אפיונים�ייחודיים,�שנחוץ�ללמוד�אותו�ולהגיבא.

אליו�באופן�מושכל�ומותאם.

לשון�אחר,�רפורמות�אינן�ניתנות�לשכפול�ולתכנות,�ויש�לראותן�על–פי�נתוניהן�הייחודיים�ותוך

הבאה�בחשבון�של�ההקשר,�על�יסוד�הידע�שנצבר�עד�לאותה�נקודה�ובהתייחס�לנפשות

הפועלות�ולמשאבים�המזוהים.

יש�צורך�לגבש�אסטרטגיה�של�שיתוף�לצורך�קידום�רפורמה,�לרבות�הידברות�המשכיתב.

וכן�השקעה�ביצירת�אינטגרציה�של�האינטרסים�הציבוריים�השונים.

כיום�חלקים�מסוימים�בציבור�מגלים�ערנות�ותובענות�גוברות�ביחס�לשינויים�במינהל�הציבורי,

על�יסוד�הבנה�שלאלה�השפעה�ניכרת�על�אורחות�חייהם.�זאת�הן�במונחים�של�אמונות

וערכים,�הן�ביחס�לסטנדרטים�של�איכות�והן�כביטוי�לקבוצות�שונות�באוכלוסייה.�הציבור�גם

חשדן�יותר�ויותר�כלפי�שיקול�הדעת�של�הרשויות,�וחלקו�הפעיל�מסרב�להותיר�בידיהן�שליטה

מלאה�על�גורלו.�כנגזרת�מכך�יש�להביא�בחשבון�מעורבות�של�הציבור,�לסוגיו,�בתהליך�של

רפורמה,�כביטוי�של�החברה�האזרחית.�מצב�של�העדר�שיתוף�עלול�להביא�לאדישות�של

הציבור�או�לאפליה�בין�גורמים�פעילים�(השייכים�בדרך�כלל�למגזרים�חזקים�יותר)�לבין

מגזרים�אחרים,�שאינם�משכילים�לתת�ביטוי�אפקטיבי�לאינטרסים�המובחנים�שלהם.

רפורמה�היא�עניין�מורכב�שיש�בו�מענה�מכוון�למכלול�של�צרכים,�ולכן�נחוץ�לבחוןג.

במסגרתה�את�הצרכים�השונים�באופן�שיטתי.

רפורמות�נותנות�מענה,�אך�גם�פוגעות.�צרכים,�אינטרסים�וזכויות�מושפעים�על–ידי�רפורמות

באופן�הדורש�להביא�בחשבון�כוחות�שונים�וגם�לשקלל�תוצאות�ונקודות�מבט.�בשל�המורכבות

וריבוי�הכוחות�הפועלים�ביחס�לכל�שינוי,�יותר�ויותר�מיטשטשת�ההבחנה�בין�שינוי�שראשיתו

בפעילות�היזומה�מהשדה�לבין�שינוי�אכוף�מלמעלה,�וגוברת�ההכרה�שבכל�מקרה�נחוץ

לזהות�מסכת�מגוונת�של�צרכים�שהשינוי�מגיב�אליהם,�ולפעול�בו–זמנית�ברמת�המאקרו,

במישור�הסקטוריאלי�של�כל�הקהילה�או�של�קבוצה�שהשינוי�נוגע�לה,�וברמת�המיקרו.

איש�השטח�הוא�חוליה�קריטית�ביחס�להפעלה�של�שינוי.ד.

כך,�במערכת�החינוך�המורה�הוא�מתווך�חיוני�ביחס�לכל�רפורמה�המכוונת�לכיתת�הלימוד.

באופן�מותאם�ניתן�לדעתנו�להחיל�טיעון�זה�גם�על�השוטר�ביחס�לשינוי�במבנה�הפעולה�של

יחידות�ארגוניות�במשטרה.�נגזרת�מכך�פעילות�נדרשת�לצורך�פיתוח�עמדה�חיובית�כלפי

20

לשם�שינוי
על�שינויים�ארגוניים�יזומים



שינוי�אצל�מי�שייצג�אותו�בפועל�בשטח,�וכן�רגישות�לפרשנויות�שמפעילים�ממלאי�התפקיד

ביחס�ליוזמות�השינוי.

מעצם�טיבה�רפורמה�היא�דינאמית,�ותכופות�בלתי�ניתנת�לצפייה�מלאה�מראש.ה.

מכאן�שייזום�שינוי�כולל�הבנה�שהתוצאות�תהיינה�חלקיות,�תשתנינה�לאורך�הדרך�ולא�תמיד

על–פי�הכוונה�המוקדמת.�לכן�רצוי�לראות�בעיות�בביצוע�כחלק�מהעניין,�ולהביא�בחשבון

שמתקיים�תהליך�וכי�רבות�מהתוצאות�הן�ארעיות.

לצורך�רפורמה�דרוש�לוח�זמנים�ארוך�ונחוצה�נשימה�ארוכה.ו.

ייזום�רפורמה�הוא�עניין�לשנים�רבות.�שינויים�נוהליים�הם�מהירים�יותר�ועשויים�להביא

לתפנית,�אך�חלק�ניכר�מהתוצאות�נראות�לעין�רק�לאורך�זמן.�בייחוד�שינויים�בתרבות

ובאוריינטציות�הפעולה�הם�תהליך�מתמשך.

רפורמה�מוצלחת�דורשת�הקצאה�נדיבה�של�משאבים�פיזיים�ואנושיים�כאחת�לצורךז.

קידום�השינוי.

�ונדרשת�השקעה�המשכית�לגביהם.�הקצאת שינויים�אינם�מתקיימים�ושורדים�מעצמם,

המשאבים�מעידה�על�המחויבות�לשינוי;�ונדרש�ניהול�רציף�של�הדברים,�ולאורך�זמן.

אלה�הם�לקחים�הקשורים�לא�מעט�לתיאוריה�הכללית�של�הכנסת�שינויים�במערכות�מורכבות

וללקח�המצטבר�שנלמד�לגבי�התנהלות�הדברים�במגזר�הציבורי.�נגזרת�מהם�מסקנה�כוללת

לגבי�הצורך�ליצור�תוכנית�מקיפה�וארוכת�טווח�ביחס�לשינויים�מבוקשים,�תוך�נכונות�להקצות

לה�תשומת�לב�סדירה,�משאבים�וגיבוי,�ובכלל�זה�הבאה�בחשבון�של�השתנות�תוך�כדי�ביצוע

ושל�צורך�בבחינה�חוזרת�של�מרכיבים�שונים�אגב�הניסיון�לממשם.

ב.�2.�שינוי�במינהל�הציבורי�בישראל

�בישראל�לאורך�השנים�מושפע�ממספר�גורמים�הכרוכים �שקיבל�המינהל�הציבורי הצביון

בהתגבשותה�של�החברה�הישראלית�(טליאס�וכ"ץ,�2002):

אי�יציבות�חוזרת�ונשנית�של�מדינה,�שלמרות�השנים�שחלפו�גבולותיה�עדיין�אינם�קבועים¥

או�מוסכמים,�שקלטה�לתוכה�מהגרים�בשיעור�ניכר�ובתקופות�קצרות�יחסית,�ושהתמודדה

הן�עם�שרשרת�מלחמות�והן�עם�תלות�רבה�במשאבים�חיצוניים�(בעיקר�של�ארצות–הברית).

היות�המדינה�קטנה�בממדיה,�דלה�יחסית�במשאבים�פיזיים�ותלויה�למדי�במערכות�חיצוניות.¥

נתונים�דמוגרפיים�וביטחוניים�המציבים�איום�חוזר�ונשנה,�לרבות�תחושת�קריטיות�גבוהה¥

במצבי�משבר�תכופים.

קיטוב�במבנה�החברתי�המבטא�קושי�בהגעה�להסכמיות�בין�קהילות�שונות�בישראל�הפועלות¥

במרחב�משותף�וחלוקות�ביניהן�בשאלות�יסוד.

�המורשת�של�הקהילה�היישובית�—�שהייתה�וולונטארית¥ התלכדות�ומזיגה�ייחודית�בין
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ולא–פורמלית�אך�לא�בהכרח�מייצגת�באופן�מלא,�לבין�מורשת�מנדטורית�—�שיצרה�בסיס

שלטוני�על�יסוד�התרבות�הארגונית�הבריטית,�שהינה�פורמלית,�הייררכית�ומוקפדת�למדי.

פוליטיזציה�גבוהה�של�תהליכי�קבלת�ההחלטות,�לרבות�חתירה�מתמדת�לפשרות,�במערכת¥

רב–מפלגתית�שיש�בה�כוח�דומיננטי,�אך�צורך�בהסדרים�קואליציוניים�מתחלפים.

תרבות�ניהולית�המדגישה�פרגמטיות�ואלתור,�הנחשבים�למוכיחים�את�עצמם�ומפחיתים�את¥

היכולת�לפעול�על–פי�תכנון�מקיף�ושיטתי.

בדיקות�שונות�לגבי�התפקוד�של�המינהל�הציבורי�בגזרות�שונות�העידו�על�חולשה�ניכרת�שלו

בהיבטים�של�תכנון�ומקצועיות�ניהולית,�מחויבות�שירותית,�רגישות�להיבטים�של�חיסכון�ונכונות

להתחדשות.�עם�זאת�הצליח�המינהל�הציבורי�לתמוך�במאמצי�שרידות�של�המערכת�נוכח

אתגרים�בלתי�פוסקים,�תוך�גילוי�יכולת�המצאה�ושכלול�בלתי�מבוטלים.

ניסיונות�שנעשו�בתקופות�שונות�ליזום�שינויים�יסודיים�במינהל�הציבורי�בישראל�אכן�נתקלו

במחסומים�רבים�ובקושי�במיסוד�השינוי.�נעשו�מאמצים�רבים�ומגוונים�לייזום�שינוי�ורפורמות

משמעותיות,�כולל�באמצעות�ועדות�ציבוריות,�צוותי�עבודה�מקצועיים�וגיבוש�תוכניות�שינוי.�לא

פעם�נעצרו�פעילויות�אלה�לפני�מימושן,�אם�בשל�חילופים�במערך�השלטון,�אם�בשל�שינויים

פרסונליים�ואם�בשל�תפנית�דרמטית�בסביבה�שדרשה�היערכות�מחודשת.�יש�לכך�מספר�טעמים

עקרוניים,�הקשורים�באפיונים�של�מערכת�המינהל�הציבורי�בישראל�(טליאס�וכ"ץ,�2002):

אין�בישראל�מסורת�של�תכנון�שיטתי�וקישור�יציב�והמשכי�בין�עבודת�מטה�נחוצה�לבין¥

תהליכי�ביצוע.

ניכר�חסרונה�של�מנהיגות�יציבה�המזהה�עצמה�עם�השינוי�ומוכנה�להתמודד�עליו�לאורך�זמן.¥

העדר�רגיעה�פוליטית�מקשה�על�התפנות�למהלכים�תשתיתיים�וארוכי�טווח,�ומופיעה�העדפה¥

של�פעולה�על�יסוד�המידי�והדחוף.

השיטה�הריכוזית�מקשה�על�קליטת�יוזמות�מהשטח�ועל�שימוש�בהן�כבמנוף�להתחדשות.¥

הצלחות�נתפסות�של�העמדה�הפרגמטית�והמאלתרת�מקשות�על�קליטה�של�תרבות�ניהולית¥

המבוססת�על�תכנון�ושיטתיות�ועל�מחויבות�אמת�להכרעות�שכבר�התקבלו.

דברים�אלה�תופסים�ביתר�שאת�גם�לגבי�קליטת�מגמות�של�שינוי�במשטרת�ישראל.
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פרק�ג':�ביטחון�הפנים�ושינוי

להלן�מובאת�סקירה�תמציתית�לגבי�האפיונים�של�שתי�המערכות�העיקריות�של�ביטחון�הפנים

בישראל:�המשטרה�והשב"ס.

ג.�1.1.�המשטרה�כארגון

משטרה�היא�ארגון�שנכון�בזיקה�לחוק,�כסוכנות�של�פיקוח�חברתי,�ועם�דגש�על�אכיפה�של

נורמות�מחייבות,�בייחוד�אלה�הנקשרות�לחוק�הפלילי�(Skolnick, 1993).�בתוקף�הגדרה�זו

נדרשת�כפיפות�גמורה�של�המשטרה�לחוק,�וכן�נדרשים�בו–זמנית�הן�צבירה�של�כוח�לגיטימי

והן�שימוש�מרוסן�בו,�ותחת�פיקוח.�בכך�ניכר�דמיון�בין�המשטרה�לצבא.�אלה�ארגונים�שפיתחו

סגולות�של�רגישות�גבוהה�להיבטים�פורמליים,�הכוונה�הייררכית�מודגשת�ומתן�ערך�למשמעת,

וכן�רוח�מבצעית–משימתית.�קיימת�הסכמה�רבה�על�כך�שמתקיימים�יחסי�גומלין�הדוקים�בין

משטרה,�משפט�וחברה.�אלה�פשוטים�יותר�בעידן�של�הסכמיות�גבוהה�ובחברה�מעוטת�ניגודים.

בעידן�הפוסט–מודרני,�נוכח�מחלוקות�רבות,�כשקבוצות�חברתיות�שונות�מתמודדות�על�השפעה,

בהן�כאלה�המייצגות�מגמה�רפורמיסטית�מובהקת,�קשה�למשטרה�לשמור�על�מידה�גבוהה�של

ענייניות,�שתזכה�להערכה�של�כל�הקבוצות�בחברה�המתמודדות�על�כוח.�עם�זאת,�ההכרה

בלגיטימיות�היא�המשאב�העיקרי�שעליו�נשענת�פעולת�המשטרה�בחברה�דמוקרטית,�ולכך

מכוונים�מאמצים�רבים�שלה�כארגון.

לאורך�השנים�ניכרה�אמביוולנטיות�ביחס�למשטרה�כארגון,�הן�בשל�האופן�שבו�היא�שזורה�במערך

Skolnickהאזרחי�והן�בשל�האיום�והצורך�הכרוכים�בהפעלת�כוח�על–ידי�ארגון�ציבורי.�כפי�שמציין�

(1993),�אופייני�ליחס�אל�המשטרה�המתח�שבין�ההכרה�בערך�של�חופש�לבין�הצורך�בביטחון

ובסדר.�הוא�גם�מציין�כי�יוזמות�שינוי�ביחס�למשטרה�מתמקדות�בעיקר�בחיפוש�דרכים�מיטביות

לשיפור�היעילות�המזוהה�של�כוח�האדם�המשטרתי.�פחות�ניכרת�נטייה�לקיים�בחינה�חוזרת�של

מערך�המטרות�והצביון�של�הארגון,�הנותרים�בדרך�כלל�בהגדרתם�המסורתית.�בחינה�מחדש�יכולה

להתייחס,�למשל,�אל�המתח�שישנו�בין�חוק�לסדר�(שאינם�בהכרח�מלים�נרדפות),�וכן�בין�מאמצי

מניעה�להשלטת�סדר.�בעשורים�האחרונים�התפתחה�גם�מודעות�גוברת�לכך�שלצד�שמירה�על

סמכויות�האכיפה�והפעלת�הכוח�של�המשטרה�נחוץ�גם�פיקוח�על�עבודת�המשטרה,�הן�באמצעות

.(Walker, 1993)�("הציבור")נהלים�והן�כסוג�של�בקרה�שמפעילים�הצרכנים�
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.(Eck, 1993)בשנים�האחרונות�התפתחה�מודעות�גוברת�לשינויים�אפשריים�במשטרה�כארגון�

זאת�הן�כנגזרת�של�שינויים�מקבילים�במינהל�הציבורי�ובארגונים�בכלל�והן�בשל�שינויים�בסביבה

ובציפיות�של�הציבור.�בין�השינויים�שעליהם�מדובר�יותר�ויותר:�משטרה�העוברת�מתפקוד�של

שגרה�לתפקוד�ממוקד�של�פתרון�בעיות;�העלייה�של�דגם�השיטור�הקהילתי;�המקצּוע�הגובר

של�ממלאי�התפקידים�השונים.

ג.�2.1.�משטרת�ישראל�כארגון

משטרת�ישראל�נכונה�עם�הקמת�המדינה�כמשטרה�לאומית,�תוך�שהיא�שואבת�ממשטרת

�ואף�חלק�מכוח�האדם�שלה. המנדט�את�המסגרת�החוקית�לפעולתה,�דפוסים�של�עבודה,

מראשיתה�פיתחה�המשטרה�מחויבות�עמוקה�למערכת�הממלכתית�ולתפיסתה�כמשרתת

הקולקטיב�הגדול�על�חשבון�דגשים�אפשריים�בהתמקמותה�בתוך�מערך�החברה�האזרחית.

ברבות�השנים�חלו�שינויים�בתפקוד�המשטרה�בהתאם�לשינויים�שהתרחשו�בחברה�הישראלית.

כיום�ניתן�לאפיין�את�משטרת�ישראל�כארגון�בעל�אוריינטציה�שמרנית,�עתיר�כוח�אדם,�לאומי

באחריות�שלו�ובאופן�פרישתו,�הנושא�אופי�מעין–צבאי�וריכוזי�ביותר�בהפעלתו.�השימוש�הרב

במשטרה�באירועי�ביטחון�שונים�אף�מחזק�מאפיינים�אלה,�מרבה�צורך�בפעולה�נוכח�המצב

היום�על�חשבון�תכנון�שיטתי�ויציב,�וכן�דורש�יצירת�איזון�חוזר�ונשנה�בין�שמירה�על�ביטחון�לבין

הגנה�מפני�פשיעה.

"משימת�המשטרה�היא�להגן�על�הפרט�ועל�זכויותיו�על–ידי�שמירה�על�הסדר�הציבורי�וביטחון

הפנים,�על–ידי�מאבק�בפשע�ומניעת�עבירות,�על–ידי�מתן�שירותי�שיטור�לאזרח�ותרומה�לאיכות

חייו"�(Rapaport, ben-hamo, 1998).�ייעוד�המשטרה�(כמוגדר�בסעיף��3לפקודת�המשטרה�נוסח

תשל"א—1971)�כולל:�מניעת�עבירות;�חקירת�עבירות�וגילוין;�תפיסת�עבריינים�והבאתם�לדין;�פיקוח

על�התנועה�בדרכים�והסדרתה;�קיום�הסדר�הציבורי�וביטחון�הנפש�והרכוש;�שמירתם�ואבטחתם

של�אסירים�ושל�עצורים.�כארגון�המתקיים�בזיקה�אל�החוק�ובו–זמנית�גם�שומר�על�הסדר�הציבורי,

(Weisburd &פועלת�המשטרה�במבנים�פורמליים�ומתמודדת�עם�דילמות�של�סדר�וחוק�כאחת�

(Uchida, 1993.�הקריטיות�הנתפסת�של�עבודת�המשטרה,�התלות�הרבה�שלה�בלגיטימיות�הניתנת

לפעולתה�וכן�התרבות�הארגונית�שלה�מעודדים�שמרנות�וזהירות�בהכנסת�שינויים.

עם�החתירה�של�המשטרה�למקצועיות�גוברת�ולהפעלתה�כארגון�מתקדם,�גברו�בה�דגשים�של

הכשרה�שיטתית,�חיזוק�היסוד�התכנוני,�שילוב�טכנולוגיה�מתקדמת�בעבודה,�מתן�ערך�לעבודת

מניעה�וליוזמה�וכן�טיפוח�קשר�עם�ארגונים�אחרים,�לרבות�אלה�הנטועים�בקהילה.�בכך�מבטאת

המשטרה�קרבה�למגמות�של�שינוי�והתחדשות�גם�בארגונים�אחרים�במערכת�הציבורית,�כמו

גם�את�השפעתן�של�רפורמות�שנערכו�במשטרות�שונות�בעולם,�ויש�בכך�כדי�להעיד�על�חלחול

הרעיונות�של�המינהל�הציבורי�החדש�גם�למסגרתה.
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ג.�1.2.�מערך�הכליאה�וכיווני�השתנות

מערך�בתי�הכלא�קולט�לתוכו�שפוטים�שהורשעו�שפסק�דינם�כלל�הרחקה�מהמערך�הסדיר�של

החיים�האזרחיים.�שלילת�החירות�והבידוד�מהחברה�כוללים�סממנים�מובהקים�של�ענישה.

בארגונו�מהווה�הכלא�מוסד�טוטלי�מובהק:�הן�בניסיון�לקיים�פיקוח�הדוק�במרחב�פיזי�מוגדר�על

כל�היבטי�החיים,�הן�בהבחנה�החדה�בתוכו�בין�הסגל�לבין�הכלואים,�והן�בבידולו�מרקמות�חיים

רגילות.�בארגון�הכלא�ובתפקוד�במסגרתו�מתחרות�שתי�מגמות,�שמשקלן�משתנה:�ההקפדה

על�אחזקה�בטוחה�של�הכלואים;�וניסיון�לשקם�אותם,�תוך�צמצום�ההתנהגויות�מפירות�החוק.

ניכר�מתח�בין�מגמות�אלה,�ויש�בהן�כדי�להעיד�גם�על�סתירות�בלתי�נמנעות.�כך,�ברור�שעצם

השהות�בכלא�יחד�עם�שפוטים�אחרים�יש�בה�כדי�לחזק�את�הסיכוי�להופעה�מחדש�של�התנהגות

עבריינית;�וכמו�כן,�שעצם�הבידול�של�השפוטים�מהחברה�הרחבה�דווקא�מקשה�על�השתלבותם

התקינה�בחיים�הנורמטיביים�בהמשך.

מאמצים�לרפורמה�במערך�הכליאה�לאורך�השנים�התמקדו:

בשיפור�התנאים�בתוך�בית�הכלא,�כך�שיגדל�הסיכוי�להציע�בתוכו�חוויות�חיוביות�לסוהרים¥

ולאסירים�כאחת,�בלי�לפגוע�בשליטה�המוסדית�הנדרשת�בסיטואציה.

בחיזוק�הסיכוי�לקיים�תהליכים�של�טיפול,�העשויים�לצמצם�את�כוחם�של�הגורמים�שנתפסו¥

כאחראים�להתנהגות�העבריינית,�וזאת�—�במגמת�שיקום.

בחיזוק�הקשר�בין�הכלא�מוסדות�בחברה�שמחוצה�לו,�באופן�שיקל�על�הקליטה�מחדש�של¥

האסיר�עם�השתחררותו.

בטיפוח�מקצועיות�גוברת�של�הסגל�הפועל�במסגרת�הכלא,�תוך�הכרה�בקיום�ידע�ייחודי¥

הנוגע�לתחום�פעולתם.

ג.�2.2.�שירות�בתי�הסוהר

בדומה�למשטרת�ישראל,�שירות�בתי�הסוהר�נוסד�עם�קום�המדינה,�תוך�שהוא�מסתמך�על

המסגרת�שהותירה�מערכת�בתי�הסוהר�המנדטורית.�מראשיתו�היווה�השירות�ארגון�ביטחוני,

ריכוזי,�בעל�אופי�ומבנה�צבאיים,�הכפוף�למערכת�אכיפת�החוק.�על–פי�המשפט�האסטרטגי

המנחה�את�פעולת�השירות,�תמצית�תפקידו�היא�"החזקת�אסירים�ועצורים�במשמרת�בטוחה

ונאותה,�תוך�שמירה�על�כבודם,�מילוי�צורכיהם�הבסיסיים�והקניית�כלים�מתקנים�לכל�האסירים

המתאימים�לכך,�על�מנת�לשפר�את�יכולתם�להיקלט�בחברה�עם�שחרורם."

ניתן�להצביע�על�כמה�מאפיינים�טיפוסיים�לתהליכים�של�הכנסת�שינוי�בשב"ס�לאורך�השנים:

יסוד�מסוים�של�שינוי�נכרך�בכך�שהנציבים�שעמדו�בראש�המערכת�לא�צמחו�בתוכה�אלא1.

הגיעו�מתפקידים�אחרים�(בצבא,�במשטרה�ואף�במערכת�האזרחית).�הגעה�של�נציב�מחוץ
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למערכת�מביאה�עמה�בכל�פעם�מושגים�חדשים�וצורך�בתהליכי�הסתגלות�הדדיים;�מבחינה

זו�ניתן�לראות�בכך�הזדמנות�לשינוי�ולרענון.�אך�הדבר�בא�על�חשבון�הסיכוי�לשינויים�רציפים

יותר�על�יסוד�היכרות�מעמיקה�והמשכית�עם�המערכת.�כמו�כן�יש�בכך�ביטוי�לחוסר�אמון

ביכולתה�של�המערכת�להצמיח�מנהיגות�מתוכה.�בהקשר�זה�טענה�ועדת�קנת�בדוח�מ–1981

כי�בעתיד�יש�להעדיף�מינוי�של�נציב�מתוך�המערכת;�אך�זו�המלצה�שלא�יושמה�כלל.

כארגון�המדגיש�הייררכיה,�המערכת�מושפעת�מאוד�ממי�שעומד�בראשה.�במובן�זה�פרקים2.

שונים�בחיי�הארגון�"נצבעים"�על–פי�העומד�בראשה.�וכיוון�שבמערכת�השב"ס,�כמו�במערכת

המשטרתית,�מוסדה�תפיסה�של�כהונה�לפרק�זמן�קצוב,�הרי�כל�נציב�הביא�עמו�בשורה

חדשה.�כך�התחוללה�תנודה�חריפה�בין�מאמצי�שיקום�לבין�דגש�על�ביטחון�בפעולת�השירות,

כשתנודה�זו�נקשרת�מאוד�בזהות�העומד�בראש�המערכת.�כפי�שאומר�בעל�תפקיד�בכיר

בשב"ס,�שמילא�בו�תפקידים�מגוונים�לאורך�שנים:�"היתרון�בארגון�הייררכי�הוא�שמעבר

�הנחיות�יכולות�לאבד �ולכן ההחלטות�הוא�מידי;�אך�יש�פחות�הבנה�לתהליך�הארגוני,

מערכן".ובעל�תפקיד�אחר:�"זה�מתחיל�מעקרונות�כוללים.�ואלה�דברים�הקשורים�בתרבות

של�הארגון.�ככל�שזו�מנחה�את�האנשים�לנחש�מה�הממונה�הנוכחי�רוצה,�אי�אפשר�להזיז

כלום.�כי�אנשים�משנים�כל�הזמן!�פה�כל�נציב�יכול�להחליט�על�מה�שהוא�רוצה.�זה�ארגון

ריכוזי�מאוד�—�עוד�מתקופת�המנדאט�הבריטי…�לרבות�המבנים�והתארים.�וזה�מגיע�תמיד

ממקום�אחר,�כי�על�הילידים�אי�אפשר�לסמוך…"

יש�שינויים�שהגיעו�ונעלמו�עם�התחלפות�הנציב�מדי�תקופה.�למשל,�ההנחיות�להפעלת�עבודת3.

מטה�אסטרטגית.�אך�גם�יש�שינויים�ששורדים:�למשל,�ארגון�מערך�בתי�הסוהר�בגושים;�או

הקמת�מערכת�החינוך�בשב"ס.�עם�זאת�(כפי�שעשויים�להעיד�גם�הניסיון�של�בית�סוהר

"חרמון"�וגם�הכלא�החדש�לבני�נוער�"אופק"),�לעתים�מגובש�מבנה�ארגוני�בתפיסה�אחת,

אך�ביצועו�כבר�מתרחש�נוכח�תפיסה�אחרת.

במתכונת�השינויים�ניכרת�תגובתיות�גבוהה�לאירועים�מידיים�(למשל,�שכיחות�אירועים�של4.

בריחת�אסירים�מחזקת�את�האוריינטציה�הצבאית–ביטחונית�בבחירת�השינויים).�וגם�המגבלה

של�משאבים�מועטים�וחולשה�ארגונית,�המביאים�את�הארגון�להימנע�משינויים�גדולים�ויקרים

יחסית�(לרבות�שינויים�טכנולוגיים).�שינויים�כאלה�(למשל,�החלטה�על�הפרטה�של�בית�סוהר)

יכולים�להתקבל�ברמת�השר,�ובייחוד�נוכח�חיפוש�חלופות�להעדר�משאבים,�אך�לא�על–ידי

הארגון�עצמו�ומתוכו.�כיוזמה�פנימית�יש�יותר�סיכוי�לשינויים�תוספתיים�וצנועים,�ולדוגמה:�יצירת

מרווח�של�שיקול�דעת�לגבי�ניצול�גמיש�של�תקציבי�פעולה�ושימוש�בחיסכון�מזוהה.
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ג.�3.�מערך�ביטחון�הפנים�בישראל�ואתגר�השינוי

עד�כה�תוארו�משטרת�ישראל�ושירות�בתי�הסוהר.�מן�הראוי�להצביע�על�אחדים�מהמאפיינים

הכללים�של�שני�הארגונים�הללו,�שהינם�בעלי�רלוונטיות�לקושי�לשלב�בתהליך�העבודה�של

הארגון�מרכיבים�של�שינוי�מהותי:

משטרת�ישראל�היא�משטרה�לאומית,�המופעלת�באופן�ישיר�וכמעט�בלעדי�על–ידי�הממשלה,¥

ומאופיינת�בריכוזיות,�בהייררכיות�ובשמרנות.�מאפיינים�אלה�מקשים�על�קבלת�רעיונות�שינוי,

המטלטלים�מוסכמות�ונחשבים�לפוגעים�בלבה�של�מסורת�הפעולה�בארגון.�באופן�ספציפי

יותר,�יש�במאפיינים�אלה�כדי�להקשות�על�התפתחותן�של�יוזמות�מקומיות�המגיעות�מן

"השטח",�ועל�היענות�המשטרה�והתאמתה�לצרכים�שעולים�במישור�המקומי.�ניתן�גם�לומר

כי�גודלו�של�הארגון,�פרישתו�הרחבה�ומורכבותו�מקשים�מאוד�על�הכנסת�שינויים�כוללים

בעלי�צביון�אחיד:�בשל�ריבוי�של�יחידות�הפרושות�על�פני�אזורים�גיאוגרפיים�שונים�והפועלות

במבני�זיקה�שונים�ונוכח�מגוון�של�משימות,�נדרשות�התאמות�ניכרות�ברמת�תת–המערכת.

משטרת�ישראל�והשב"ס�הם�ארגונים�בעלי�אפיונים�קרובים�לאלה�של�ארגון�צבאי.�בהקשר¥

זה�ניתן�להביא�את�דבריה�של�קרמר�(זילברברג�ויבניאלי,�1998),�שיש�בהם�כדי�לקשור�בין

המאפיינים�שנסקרו�עד�כה.�לטענתה,�ארגון�צבאי�הוא�"ארגון�שבו�חופש�הפעולה�של�עובדיו

אינו�גדול�ושבאופן�טיפוסי�אינו�תומך�בשינויים,�תוך�שהוא�מתמקד�בהפעלה�ולא�בחדשנות.

בנוסף,�כיוון�שמערכת�התגמולים�קבועה�ואינה�נתונה�לשינויים�רבים,�קשה�לתגמל�באופן

חריג�תעוזה�או�נכונות�לשינוי".�כפי�שצוין�לעיל�הדבר�בא�לידי�ביטוי�בהייררכיּות�ובריכוזיות,

אולם�אף�בדומיננטיות�של�נושאי�הביטחון�הצבאיים.�מאז�קיבלה�המשטרה�לידיה�את�האחריות

לביטחון�הפנים�בשנת��1974ועל�רקע�החרפות�תכופות�במצב�הביטחוני�במדינה,�זוכים

נושאים�ביטחוניים,�כגון�מאבק�בטרור�ושמירת�הסדר�הציבורי,�לעמדה�של�בכורה�בעבודת

המשטרה.�דומיננטיות�זו�של�תחום�הביטחון�נתמכת�אף�על–ידי�הציבור,�הנוטה�לראות

במשטרה�גוף�שתפקידו�לסייע�בשמירה�על�הביטחון.�הדגשת�הממד�הביטחוני�מקשה�על

הכנסת�שינויים�שנועדו�לחזק�את�הממד�השירותי�בעבודת�המשטרה,�לרבות�יישום�השיטור

הקהילתי.�משימתה�הראשית�של�המשטרה�כיום�כרוכה�בהתמודדות�על�ביטחון�ושרידות

ודורשת�התגייסויות�דחופות�במצבי�חירום�בשכיחות�גבוהה.�מאפיין�זה�של�עבודת�המשטרה

מביא�להזנחה�מסוימת�של�יסודות�שגרתיים�יותר�וכן�לקושי�להתפנות�לחשיבה�כוללת

ולרפורמות�מקיפות�שלא�על�יסוד�משבר.�מעבר�לכך,�מובן�שלא�ניתן�לעצור�את�פעולתו

הסדירה�של�הארגון�בעת�שמנסים�לשנותו�באופן�מהותי.�בשל�קריטיות�הפעולה,�חייבים

השינויים�להיקלט�בד�בבד�עם�המשך�הפעילות�השגרתית.

מתקשה�לקיים�איזון�יציב�בין�שני�דגשים�אלה.�הוא�הדין�בצורך�של�השב"ס�לטפל�בשיעור¥

גובר�והולך�של�כלואים�ביטחוניים�ושל�שוהים�בלתי�חוקיים�(שב"חים).�משטרת�ישראל

והשב"ס�כאחת�מאופיינים�בתחלופה�תכופה�וניכרת�בדרגי�הפיקוד,�אם�משום�קידום�אישי
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לתפקידים�חדשים�ואם�בשל�טעמים�אחרים.�תחלופה�זו�מבטיחה�לארגון�מידה�של�דינאמיות,

אך�היא�גם�מקשה�על�הבטחת�הרציפות�הנחוצה�לשם�הכנסת�שינויים�הדורשים�פרקי�זמן

ארוכים�לצורך�הטמעתם.�באופן�מעניין�יוצר�הדבר�צירוף�של�שמרנות�ושל�טווח�נשימה�קצר

של�היוזמות�השונות�לשינוי.�מנגנונים�להבטחת�רציפות�מעבר�לבעלי�תפקיד�ספציפיים�אינם

מפותחים�דיים.�עם�כניסתם�לתפקיד,�שואפים�הדרגים�הבכירים�לעצב�מחדש�את�סדרי

עבודתם,�באופן�המנוגד�לעתים�לסדרים�שהנהיגו�קודמיהם�בתפקיד.�"אל�תזכיר�לי�מה�עשה

קודמי"�הוא�משפט�רווח�במערכת.

בולטת�בהיעדרותה�התייחסות�מספקת�להקשר�הארגוני�בעת�ייזום�השינוי.�לעתים�מנוהלים¥

בשב"ס�ובמשטרה�תהליכי�שינוי�מקבילים,�וקורה�שתיתכן�סתירה�בין�מרכיבי�התהליכים

הללו�או�בין�הערכים�העומדים�מאחוריהם.�כמו�כן,�לא�תמיד�נבדקת�מראש�התאמת�השינוי

לאופי�המשטרה�והשב"ס�כארגון�ולא�נקבעים�סדרי�עדיפויות�יציבים�בין�התהליכים�השונים.

קיום�היבטים�טכנולוגיים�ותפיסתיים�ביחס�לשינויים�מחייב�הבאה�בחשבון�של�תהליכים¥

ארוכים�יחסית.�דבר�זה�מקשה�על�זיהוי�מראש�של�נקודת�צומת�אחת�שבה�לכאורה�מתחולל

השינוי�ומטעים�את�הערך�בראיית�שינויים�במשטרה�בעיקר�במונחים�של�שינויים�רציפים.

מצוקה�תקציבית�שכיחה�אינה�מאפשרת�השקעות�רבות,�נדיבות�והמשכיות�בציוד�טכנולוגי¥

תומך,�בהדרכה�נחוצה�ובליווי�רב–שנים�של�תוכניות�השינוי.�זאת�למרות�שאם�לא�מתקיים

מהלך�סדיר�של�עידוד�מגמות�השינוי�ו/או�עדכונן�על–פי�הנסיבות�תוכניות�השינוי�קופאות

(ובכך�הופכות�ללא�רלוונטיות)�או�נשחקות�לאורך�זמן.

קושי�נוסף�הוא�הצורך�בהכשרת�בעלי�תפקיד�המשלבים�יוקרה�מבצעית�(המוערכת�במיוחד¥

בארגון�כמו�המשטרה,�שפעולתו�כוללת�עבודת�שטח�ונבחנת�בעיקרה�על�יסוד�ביצוע�שוטף

של�משימות�קצרות�טווח)�עם�היכרות�טובה�של�החידוש�ושל�המסד�הרעיוני�שביסודו,�שילוב

שהוא�די�נדיר�(זילברברג�ויבניאלי,�1998).�דבר�זה�נחוץ�בשל�העדיפות�הניתנת�בארגון

להיבטים�מבצעיים–תפעוליים,�בייחוד�בשל�הקריטיות�המיוחסת�לעבודת�המערכת.

בארגון�המשלב�פורמליות�גבוהה,�חשיפה�ישירה�לאיומים�חוזרים�ונשנים�ומבצעיות,�ייתכן¥

פער�ניכר�בין�המישור�המוצהר�והגלוי�לבין�רבדים�עמוקים�יותר�של�התרבות�הארגונית.�כך,

מבקר�המשטרה�התעכב�בדוח�שחיבר�על�אלימות�שוטרים�(1993)�על�האפשרות�שתרבות

הארגון�הסמויה�מעודדת�התנהגויות�שבמישור�הגלוי�יש�דחייה�שלהן;�וכן�על�כך�שקיימת

יותר�רטוריקה�של�שינוי�מאשר�פעולה�יסודית�והמשכית�לכיוון�קידומו.�כנאמר�בדוח:�"…גם

במשטרת�ישראל�תרבות�הארגון�נוטה�להגן�על�חברי�הארגון"�(שם,�עמ'�67).�שינויים�בתרבות

הארגונית�דורשים�מאמץ�המשכי�וממוקד,�תוך�מתן�מענה�חלופי�למצוקות�שהתרבות�הקיימת

מגיבה�אליהן.
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ג.�4.�לסיכום

כפי�שמציינת�שדמי�(2001),�משטרת�ישראל�שימשה�ככלי�עיקרי�של�המדינה�להשלטת�הסמכות

על�חברה�שהייתה�ברוב�השנים�שסועה�וטעונת�מתחים.�מערכת�הכליאה,�שעליה�מופקד�שירות

בתי�הסוהר,�משמשת�כמערכת�משלימה�למשימה�זו,�בעיקר�על–ידי�התמודדות�עם�עבריינים

שהורשעו�ונקצב�עונשם.�בשנים�האחרונות�חלים�שינויים,�המצרפים�מגמות�שכיחות�של�הניהול

הציבורי�החדש�במערכות�שונות�בישראל�ובעולם�(בהן�דגש�על�מקצועיות,�בחינת�משימות�במונחי

עלות–תועלת,�זיהוי�מדדי�ביצוע�ומעקב�אחריהם�וכיוצא�באלה)�עם�תביעות�גוברות�לביסוס

אוריינטציה�שירותית.�על–פי�תפיסות�אלה�האזרח�אמור�להיות�נהנה�ישיר�של�הפעילות�המשטרתית,

ולא�בעיקרו�בגדר�מי�שראוי�לחשד�מתמיד�כעבריין�או�כמפר�חוק.�ואילו�מי�שהורשע�כעבריין

אמור�להיות�מי�שמרצה�את�עונשו�תוך�בניית�מערך�הנותן�סיכוי�לשיקומו,�ואינו�מקבע�אותו�בגורלו

כמפר�חוק.

כיוון�שהמשטרה�ושירות�בתי�הסוהר�בישראל�נטועים�בחברה�ומגיבים�אליה,�לא�פוסחות�עליהם

מגמות�שינוי�המאפיינות�ארגונים�אחרים.�עם�זאת�מגיבה�המערכת�בהסתייגות�ובזהירות�ביחס

לניסיונות�השינוי,�וחוזרת�תביעה�טיפוסית�לקיימם�בתוך�המארג�הנתון�הייחודי�של�תרבות�הארגון

והמקצוע.�יש�בכך�גילוי�של�אחריות,�אך�גם�סכנה�לביסוס�שמרנות�יתר,�העלולה�להכביד�על

הארגון�יותר�ויותר.�בנסיבות�אלה�האתגר�הוא�לשלב�כוונות�של�שינוי�והתחדשות�עם�התייחסות

לתרבות�הארגונית�הקיימת�ולקשיים�הנלווים�ליוזמת�השינוי,�בעיקר�במבחן�הזמן.�הדבר�דורש

יכולת�טובה�לפעול�בממשקים,�תוך�גיוס�שותפויות�נחוצות�ועל�יסוד�איזון�מבוקש�בין�הישגים

מידיים�להישגים�לטווח�ארוך.
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פרק�ד':�המלצות�לגבי�תהליכים�של�קידום�שינויים
במערך�ביטחון�הפנים

בהעדר�מידות�מבוקשות�של�ודאות�או�יציבות�ניתן�כמובן�להימנע�מקיום�כל�מהלך�מקיף�המכוון

לשינוי�במערכת.�לא�במעט�יהיה�בכך�גילוי�של�פאסיביות�ועמידה�מהצד,�ולחלופין�—�סוג�של

המתנה�למשבר�דרמטי�שישמש�מניע�לשינוי.�אך�ישנה�גם�אפשרות�אחרת:�ניתן�לנסות�לקדם

שינויים�רציפים�תוך�נכונות�לנשימה�ארוכה�ביחס�לביצוע�ותוך�ידיעה�כי�גם�השינוי�היזום�יחליף

פנים�לאורך�הדרך�ובמהלך�מימושו�וכי�יהיה�הכרח�בפשרות.�יש�בכך�ביטוי�להכרה�ששינוי

משמעותי�מושג�מתוך�התמודדות�המשכית,�שהוא�כרוך�בקשיים�רבים�ושאין�אחריתו�דומה

לראשיתו.�יותר�מכך,�נוכח�שינויים�רבים�ומצטברים�בחברה�האזרחית,�אם�מעוניינים�במשטרת

ישראל�ובשב"ס�לקיים�מידות�גבוהות�של�רלוונטיות�ושל�אפקטיביות,�עליהם�להביא�בחשבון

שינויים�תדירים.

שינויים�מרכזיים�שהמשטרה�והשב"ס�מתמודדים�אתם�נוגעים�להשקעה�בכוח�האדם,�בהתאמות

באמצעות�ארגון�מבני�מחדש�וכן�בטיפוח�זיקות�שירותיות�אל�החברה�האזרחית.

הפעלת�שינוי�יזום�במשטרה�ובשב"ס�קשורה�בכינון�תפיסת�הפעלה�ארוכת�טווח,�הנשענת�על

תמיכה�ארגונית�ועל�מחויבות�(זו�נדרשת�גם�מן�המערכת�האזרחית�שאותה�משרתים�המשטרה

והשב"ס�בראש�ובראשונה).�נדרש�גם�פיתוח�יכולות�טובות�לבירור�רעיונות�שינוי,�להידברות

עליהם,�לגיבוש�מפרטי�פעולה�ולבירור�זיקתם�למעשה,�וכן�לפיתוח�מגמת�למידה�בד�בבד�עם

עדכון�המשכי�של�רעיונות�בזיקה�לביצוע.

להלן�יוצגו�הצעות�אופרטיביות�ליישומם�של�תהליכי�שינוי�במערך�ביטחון�הפנים�בישראל.�בסוף

הפרק�יוצגו�דוגמאות�של�תהליכי�שינוי.�בהקשר�זה�יידון�אופן�השינוי�ביחס�להמלצות.

ד.�1.�תפיסה�מנחה�של�שינוי

משטרת�ישראל�והשב"ס,�כמו�כל�ארגון�מרכזי,�זקוקים�לשינויים�תקופתיים,�לצד�המשך�הפעילות

הסדירה.�יצירת�האיזון�בין�מהלכים�תומכי�שגרה�לבין�מהלכים�תומכי�שינוי�היא�אתגר�מנהיגותי–פיקודי.
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הנהגת�הארגון�מתמודדת�עם�הצורך�לזהות�כיוונים�מרכזיים�של�שינוי�מבוקש,�תוך�יצירת�מערך

מגבה�יציב,�המתמודד�באופן�מושכל�עם�לחצים�שוטפים�ועם�גרעינים�של�אי–יציבות,�המובנים

לפעולת�המערכת.�על–פי�הניסיון�המצטבר,�לא�פעם�התגלה�הדרג�הבכיר�של�המשטרה�והשב"ס

כמצדד�עקרונית�בשינוי�ספציפי�או�כמוכן�להכיר�במאמצים�שהחלו�ממינויים�קודמים,�אך�ללא

הדחיפות�וללא�הלהט,�החיוניים�כל�כך�לצורך�הפעלה�המשכית�של�רעיון�שינוי.

יוזמות�לשינוי�מהותי�במערכת�דורשות�נחישות,�נשימה�ארוכה,�חיבור�בין�רוח�השינוי�לבין�המשימות

המרכזיות�של�הארגון�וכן�יכולת�טובה�לקיום�הידברות�עם�דרגים�שונים�בארגון�ובסביבתו�ביחס

לכוונות�השינוי.

ד.�2.�המלצות�מנחות

על�יסוד�הנלמד�באופן�מצטבר�ניתן�להציג�את�ההצעות�הבאות,�הרלוונטיות�לגבי�יוזמות�רבות

של�שינוי:

יש�ערך�לבחינה�של�השינוי�הנדון�בראייה�מערכתית�רחבה.¥

נחוצה�השקעה�ביצירת�מחויבות�המשכית�לשינוי�של�הדרג�הבכיר.¥

תהליך�ההיערכות�לשינוי�מחייב�מאמצים�של�השגת�תמיכה�רחבה�ורב�מגזרית�בשינויים¥

העיקריים�(ובכל�אופן�לא�לעשותם�מזוהים�מדי�עם�איש�אחד).

מומלץ�לשתף�בתהליך�באופן�מרבי�את�צרכני�השינוי,�ובאופן�ספציפי�קצינים�ובעלי�דרגות¥

אחרות�מיחידות�שונות,�לרבות�"אנשי�שטח".

מומלץ�להכיר�בכך�שהתקדמות�ביחס�לשינוי�אינה�עניין�מונוטוני�אלא�רב�שנתי,�הכולל�גם¥

גילויים�של�התנגדות�ורגרסיה.

יש�טעם�להקצות�משאבים�מיוחדים�לצורך�הפעלת�השינוי�על�בסיס�רב–שנתי�ומתוך�ראייה¥

של�תהליך�המשכי.

מומלץ�להעדיף�הישענות�על�יוזמות�שטח�רלוונטיות�הנוגעות�לרעיון�השינוי�ושהמטה�עשוי¥

להציע�להן�תמיכה.�בהקשר�זה�מן�הראוי�לציין�כי�פיתוח�יכולת�לפענח�שינויים�שיש�להם

נביעה�מהשטח,�כפרי�של�יוזמות�מקומיות,�דורש�יכולת�תקשור�גבוהה�בין�חלקי�הארגון.

מומלץ�לחזק�את�הפן�האינטלקטואלי�של�עבודת�המערכת:�חשיפה�לרעיונות�חדשים,�דיון¥

בנקודות�דמיון�ושוני�ביחס�למשטרות�אחרות,�קיום�יחסי�גומלין�עם�ארגונים�בני�השוואה,

הזמנת�ניירות�עמדה�בנושאי�יסוד�והקמת�צוותי�חשיבות�לבירור�סוגיות�שונות,�קיום�מסגרות

לימוד�שבהן�נוטלים�חלק�גם�דרגים�בכירים.

מומלץ�לחזק�באופן�ארגוני�את�הדרג�המקצועי�של�תפקידים�תומכי�שינוי�במשטרה,�בשב"ס¥

ובמשרד�לביטחון�פנים.�העניין�נוגע�לפונקציות�מקצועיות�דוגמת�המדען�הראשי,�גורמי�תכנון,

מדור�הפסיכולוגיה�וגופי�חינוך�והדרכה.
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ד.�3.�עקרונות�מנחים�בהפעלת�שינוי*

להלן�מספר�הנחיות�אופרטיביות�לקידום�תהליך�של�שינוי:

זהה�צורך�הנקשר�לשינוי,�על�יסוד�בירור�המצב�הקיים.1.

זהה�רעיון�חדש�ההולם�את�הצורך.2.

השג�את�תמיכתו�של�הדרג�הבכיר�בארגון�לרעיון�זה.3.

תכנן�את�השינוי�כך�שיתאפשר�מימוש�תוספתי�שלו,�כשינוי�רציף.4.

אל�תחשוש�להיעזר�באחרים�במהלך�ביצוע�השינוי;�אל�תותיר�אותו�נחלת�יחידים�בלבד.5.

כונן�צוותי�שינוי�שיתרגמו�את�הרעיון�למשימות.6.

עודד�אנשים�הקושרים�את�עצמם�לרעיון�השינוי�והתורמים�לקידומו.7.

קיים�תהליך�המשכי�של�תקשור�השינוי,�קישורו�לצרכים�ולמטרות�של�קהלים�שונים,�וכן8.

שילוב�רבים�בקידומו.

פתח�תוכנית�להתמודדות�עם�התנגדות�אפשרית�לשינוי.9.

קיים�הליך�שוטף�של�מעקב�וביצוע,�לרבות�עדכון�השינוי�כנדרש.10.

ד.�4.�איך�משפיע�השינוי?

קיימים�מספר�תחומים�בסביבת�העבודה�המושפעים�מאוד�משינויים.�לא�מעט�מהשינויים�כרוכים

גם�בעומס�ובקושי�תפקודי,�לפחות�באופן�זמני.�חשוב�להתייחס�אל�גורמים�אלה�בעת�ההפעלה

של�השינוי�על�מנת�שלא�לפגוע�בתוצאות�הכוללות�של�המערכת.�מוצע�להעריך�את�מידת

ההשפעה�של�השינוי�הנדון�על�כל�אחד�מתחומים�אלה:

בהירות�המטרות�והיעדים�של�הארגון;¥

קבלת�החלטות�ופתרון�בעיות;¥

פרודוקטיביות;¥

שביעות�רצון�מהתפקיד;¥

תקשורת;¥

יחסי�עבודה;¥

אפקטיביות�של�ההנהלה�ברמות�השונות�(בניהול�השוטף);¥

בהירות�המדיניות,�הנהלים�וההנחיות;¥

איכות�המחויבות�לארגון�ולמשימה;¥

אפקטיביות�תפעולית�כוללת;¥

מוראל;¥
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דימוי�הארגון�בסביבה;¥

תגובות�של�גורמים�בסביבה�(בעלי�עניין,�לקוחות�ומקבלי�שירות,�ספקים�וכדומה).¥

ד.�5.�טעויות�טיפוסיות�בתהליך�של�הכנסת�שינוי*

הניסיון�המצטבר�ביישומם�של�תהליכי�שינוי�מלמד�על�מספר�טעויות�המאפיינות�לעתים�קרובות

את�התהליך:

אי�יצירת�תחושה�חזקה�של�דחיפות�והכרח�ביחס�לשינוי.1.

אי�יצירת�שותפות�מנהיגותית�חזקה�(השינוי�נותר�עניין�של�יחידים).2.

העדר�התוויה�של�חזון�שגלומה�בו�הגדרת�הכיוון�שבו�על�הארגון�לנוע.3.

כישלון�בהעברת�מסר�של�חזון�בערוצים�שונים,�וקושי�ביצירת�חיבור�בין�מלים�למעשה.4.

אי�התמודדות�עם�מכשולים�לשינוי�(באמצעות�תקשורת�מלאה�יותר�במצב�של�מחלוקת;5.

על–ידי�תיגמול;�על–ידי�הבניה�של�הגדרות�תפקיד;�על–ידי�נכונות�להתעמת�בדרך�או�גילוי

הססנות�וחרדה�נוכח�הופעת�התנגדות�או�כישלון�ראשון).

חוסר�תכנון�שיטתי�של�הישגים�קצרי�טווח.6.

הכרזת�ניצחון�מוקדם�מדי,�היווצרותה�של�שאננות�יתר.7.

עצירת�היוזמה�בטרם�עת,�ללא�השקעה�נחוצה�בהשלמת�התהליך,�לרבות�מיסוד�והטמעה.8.

ד.�6.�שאלות�שראוי�להציב�בתהליך�של�ייזום�שינוי

להלן�רשימת�שאלות�בחתך�נושאי,�אשר�ראוי�ליוזם�ולמוביל�של�שינוי�ארגוני�לתת�עליהן�את

דעתו.�מובן�כי�המשמעות�והרלבנטיות�של�שאלות�אלו�יכולה�להשתנות�מארגון�לארגון,�ובהקשרים

שונים�בתוך�הארגון.�יחד�עם�זאת,�בירורן�של�השאלות�הללו�יכול�לסייע�להובלה�טובה�יותר�של

תהליך�השינוי.

עניין�של�שפהא.

האם�"נארז"�השינוי�כ"תוכנית"�והאם�נכתבה�לו�תורת�הפעלה?¥

האם�ניתן�לזהות�אוצר�מלים�המאפיין�את�יוזמי�השינוי?¥

אילו�נקודות�מוצא�משתקפות�במלות�השינוי�ועל�איזה�אינטרסים�הן�נותנות�מענה?¥

מהו�השם�שנבחר�לתוכנית�(כגון:�פרוייקט�/�שינוי�/�רפורמה)?�כיצד�הוא�נבחר?�האם�יש¥

לכך�משמעות�—�מהי?

האם�ניתן�לזהות�מהו�השינוי�המסתמן�לאורך�זמן�על–ידי�שימוש�במלים�מסוימות?�ומה�משמעותו¥

של�שינוי�זה?
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אילו�מלים�הקשורות�בשינוי�"שורדות"�ואילו�מלים�מתחלפות�או�נעלמות?¥

מהם�הקולות�האישיים�המבוטאים�ביחס�לשינוי�מעבר�לשפה�הרשמית?�האם�תיתכן�וריאציה¥

באופן�הדיבור�בין�בעלי�תפקידים�שונים�ובחלקי�מערכת�שונים�(למשל,�מרכז�ופריפריה;

מטה�וקו)?

עניין�של�תהליךב.

האם�זוהו�אפיוני�המערכת�שבה�חזוי�השינוי?¥

האם�הוגדרו�יעדים�לשינוי?¥

האם�קיימת�הבנה�של�פרספקטיבות�שונות�לגבי�השינוי,�והאם�יש�נכונות�להתייחס�לכך?¥

האם�בורר�הקשר�בין�יעדי�השינוי�לבין�פרטי�הצעדים�המופעלים�בדרך�לקידומו?¥

האם�זוהו�התנאים�הדרושים�והתנאים�התורמים�להפעלת�השינוי?¥

האם�זוהו�בו–זמנית�הן�תוצאות�חיוביות�והן�תוצאות�שליליות�הכרוכות�בשינוי?�האם�הייתה¥

התייחסות�רב–גורמית�לשינוי?

האם�זוהו�מראש�קשיים�הכרוכים�בהכנסת�השינוי�והאם�נקבעה�דרך�התמודדות�עמם?¥

עניין�של�סמכותג.

האם�יש�בעל�תפקיד�שהינו�בגדר�"משוגע�לדבר"�המזוהה�ביותר�עם�השינוי?�האם�הוא�יחיד¥

בעמדתו?�מה�מעמדו?�מה�זיקתו�אל�בעלי�תפקידים�אחרים?

האם�השינוי�זוכה�לתמיכה�רבה,�או�שהוא�מעורר�התנגדות�רבה?¥

מהן�הסמכויות�שיש�לרשות�מתכנני�השינוי?�מה�ביטוין�של�אלה�ביכולת�לתת�הנחיות,�במידת¥

השפעתם�על�גובה�התקציב,�ביכולת�ליזום�ולקיים�מהלכי�הכשרה�והדרכה,�ביכולת�לאכוף

הוראות�וביכולת�לקיים�מעקב�אחר�ביצוע?

האם�הוקצו�משאבים�מיוחדים�(כסף,�זמן�ניהול,�ייעוץ�וליווי�ארגוני�וכיוצא�באלה)�לצורך�קידום¥

השינוי?

עניין�של�אינטרסד.

מהם�האינטרסים�הגלויים�והסמויים�של�כל�אחד�מהשותפים�לשינוי?¥

אילו�מאבקי�אינטרסים�מתקיימים�ביחס�לקידום�רעיון�השינוי?¥

מהו�מאזן�הכוחות�בין�הגורמים�השונים�הנוגעים�לשינוי?¥

מה�מכוון�את�המאמץ�כלפי�התוצאה:�השגת�איזון�או�מצב�תמידי�של�עימות?¥

עד�כמה�מבוטאת�הבנה�לביקורת�או�להסתייגות�של�גורמים�שונים�ביחס�לשינוי,�והאם�יש¥

הידברות�ביחס�לכך?

מהם�התהליכים�של�השינוי�והדינמיקה�שלו:�כיצד�מתנהל�המשא�ומתן?�מהם�תהליכי�קבלת¥

ההחלטות?�מה�מבטיח�את�הצלחת�אופן�החשיפה�אל�רעיון�חדש?�כיצד�מושגת�תמיכה�של

גורמים�ביחס�לתוכנית�השינוי?�כיצד�משמשות�בריתות�בקידום�התוכנית�או�בבלימתה?

מי�מעוניין�בהצלחת�השינוי�או�בהכשלתו�ומדוע?¥

אילו�מנגנוני�שימור�ושינוי�ניתן�לזהות�בתהליך?¥
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נספח:�דוגמאות�של�תהליכי�שינוי

להלן�נסקור�בקצרה�התפתחויות�שליוו�ייזום�של�שלושה�שינויים�ארגוניים,�שניים�בעבודתה�של

משטרת�ישראל�ואחד�בעבודתו�של�שירות�בתי�הסוהר.�שלושת�השינויים�הללו�אירעו�במהלך

המחצית�השנייה�של�שנות�התשעים,�והם�מובאים�כאן�כדוגמאות�בלבד.�כמובן�ניתן�היה�לחקור

ולבחון�גם�שינויים�רבים�אחרים�שאומצו�במשטרת�ישראל�ובשב"ס�לאורך�השנים.�סקירות�אלו

מבוססות�על�קריאת�מקורות�רלבנטיים�וראיונות�עם�בעלי�תפקיד.�מובן�כי�אופן�הבאת�הדברים

והפרשנות�הם�באחריות�הכותבים�בלבד.

א.�השינוי�במסלולי�ההכשרה

בשנת��1995יזמה�מחלקת�ההדרכה�מהלך�לבחינה�מחודשת�של�מערך�ההכשרה�של�המשטרה,

ולגיבוש�הצעה�לרפורמה�במערך�זה.�מטרת�המהלך,�אשר�זכה�לאישור�המפכ"ל,�הייתה�לנתח

את�צרכי�ההדרכה�של�משטרת�ישראל,�לזהות�בו�חולשות,�ולפתח�מערך�הדרכתי�שיתן�מענה

אסטרטגי�לצרכים�ולחולשות�אלו.�לשם�כך,�התקיימה�במשטרה�בשנה�שלאחר�מכן�עבודת

פיתוח�תחת�היגויה�של�ר'�אכ"א,�אשר�הניבה�דוח�מסכם�בנושא�פיתוח�מסלולי�הכשרה�במשטרה

והמלצות�לפעולה.�המסלולים�החדשים�יושמו�לראשונה�בחודש�מאי�1998.

השינוי�במסלולי�ההכשרה�הוא�למעשה�שינוי�מבני�במשטרה,�המושג�באמצעות�שינוי�מסלול

ההכשרה�שאותו�עובר�השוטר.�ברמה�הכללית,�מטרת�השינוי�המוצהרת�היא�בנייה�של�מסלולי

הכשרה�יעילים�יותר,�המתחשבים�בצורכי�הארגון,�בצורכי�המקצוע�ובצורכי�הפרט.�באופן�ספציפי

יותר,�נועדו�לשינוי�זה�שתי�מטרות�מרכזיות:

התמקצעות�גוברת�של�השוטר�בתחום�מקצועי�ספציפי,�המושגת�באמצעות�הכשרת�שוטרים1.

ב"שרוולים"�של�הדרכה,�תוך�הגבלת�הניידות�בין�המגזרים�השונים.

שילוב�ההדרכה�בהיבטים�שונים�של�ניהול�משאבי�האנוש�של�המשטרה,�ובכלל�זה�התניה2.

של�קידום�בהישגים�קודמים,�התניה�של�כניסה�לתפקיד�בהכשרה�תואמת,�ואפשרות�לתכנון

קריירות�מקצועיות�אישיות�ארוכות�טווח.
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רעיון�הרפורמה�בהדרכה�מקורו�ביוזמה�שהגה�ראש�מה"ד�באמצע�שנות�ה90–.�ניכרת�מעורבותו

האישית�הרבה�של�ראש�מה"ד�בקידומו�של�רעיון�השינוי,�והדבר�בא�לידי�ביטוי�בין�השאר�בהיותו

היחידי�שהיה�חבר�הן�בצוות�ההיגוי�והן�בצוות�הפיתוח�שגיבש�את�הרעיון.�לעומת�זאת,�בהמשך

החליפו�בתפקיד�אדם�שהתנגד�ליישום�היבטים�שונים�של�הרפורמה.�עניין�זה�מספק�תימוכין

לצורך�להביא�בחשבון�את�מרכזיות�הגורם�הפרסונאלי�בהובלת�תהליך�שינוי�במשטרה.�זיהוי

יתר�של�בעל�תפקיד�מסוים�עם�תהליך�של�שינוי�עלול�להיות�לרועץ�עת�מסיים�אותו�בעל�תפקיד

את�תפקידו,�אלא�אם�נבנית�מלכתחילה�שותפות�של�הממשיך�בתהליך�ומובטח�גיבוים�של

גורמים�מרכזיים�בארגון�ובסביבתו.

במהלך�כהונתו�של�ראש�מה"ד�שהגה�וקידם�את�הרעיון,�התקיימה�במה"ד�עבודת�מטה�מקיפה

ביותר,�שהושקעו�בה�משאבים�רבים,�במטרה�לבחון�את�המצב�הקיים�ולפתח�המלצות�לרפורמה

במסלולי�ההכשרה.�בעבודה�זו�נטלו�חלק�צוותים�שונים,�שהשתתפו�בהם�בעלי�תפקיד�שונים

במשטרה,�לרבות�מדריכים�מן�השטח�וכן�יועצים�חיצוניים.

עבודה�מאומצת�זו�הביאה�לגיבוש�של�תוכנית�מקיפה�לרפורמה�במסלולי�ההכשרה�במשטרת

ישראל.�התוכנית�בנויה�על�יסוד�רציונאל�מוצק,�באופן�כמעט�מתבקש�מבחינה�לוגית.�השינוי

תוכנן�והוצג�כתוכנית�מפורטת�מאוד,�מרשימה�בהיקפה�ובפירוט�התכנוני�שלה.�על�רקע�זה�בולט

במיוחד�מיעוט�ההתייחסות�בשלב�התכנון�לשאלת�המיסוד�או�ההטמעה�של�התוכנית.�כלומר,

קיים�פער�ניכר�בין�הפיתוח�המפורט�של�מסלולי�ההכשרה�המוצעים�בתוכנית�לבין�ההתייחסות

הלוקה�בחסר�לשאלות�הקשורות�בהיבטים�ארגוניים�ואנושיים�של�הפעלת�מסלולים�אלה.

בהקשר�זה�יש�לציין�כי�במסגרת�הפרק�בתכנון�המקדים�העוסק�ביישום�הרעיון�נקבע�כי�פיתוח

ההמלצות�ייעשה�מן�הרמה�האסטרטגית�עד�לרמה�הפרטנית,�אך�באופן�מקביל�בכל�הרמות.�ספק

אם�שיטה�זו�אכן�הופעלה�ונשמרה�לאורך�זמן.�זאת�לא�במעט�משום�שסוגיית�יישום�ההמלצות

הוצגה�כרשימה�כללית�ביותר�של�צעדים�שאותם�יש�לבצע�(ה"מה"),�כמעט�בלי�לגעת�באופן�הביצוע

(ב"איך").�בהמשך�לכך,�חסרה�בתוכנית�השינוי�התייחסות�להקשר�הארגוני,�והתוכנית�הוצגה�כרעיון

צרוף,�במבודד�מתהליכים�ארגוניים�מרכזיים.�כך,�למשל,�אין�בתוכנית�התייחסות�לתפקיד�של

פונקציות�ארגוניות�שונות�בתהליך�השינוי�(למעט�מחלקת�ההדרכה).�יתר�על�כן,�לא�מוצג�בה�סדר

עדיפות�מסוים�המאפשר�למקם�את�תהליך�השינוי�ביחס�למשימות�אחרות,�לרבות�תהליכי�שינוי

אחרים,�וכן�לא�מופיעים�בה�לוחות�זמנים.�עוד�נעדרה�מן�התוכנית�התייחסות�לשאלה�עד�כמה�השינוי

מתאים�לארגון�ומה�נדרש�בו:�האם�התמקצעות�ספציפית�של�שוטרים�בתחום�מסוים,�או�שילוב

ההכשרה�במשאבי�האנוש,�הם�יעדים�התואמים�את�התרבות�הארגונית�הנוכחית�של�המשטרה?

אף–על–פי�שהתוכנית�לשינוי�במסלולי�ההכשרה�נראית�לכאורה�כבנויה�היטב,�מזוהות�בה�שתי

הגבלות�הנתפסות�כשינוי�בהשוואה�למצב�הקודם.�הראשונה�כרוכה�בצמצום�מידת�הגמישות
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הנתונה�בידי�המפקד�בעת�מינוי�והצבה�של�אנשים�בתפקידים;�השנייה�מתייחסת�לצמצום�הניידות

בין�המגזרים�השונים,�ויש�בה�הגדרה�של�פרקי�הסבה�נדרשים�למעבר�בין�מגזר�למגזר.�בהתייחס

להגבלה�השנייה,�בעת�זו�מתקיים�מאמץ�של�תכנון�מסלולי�הדרכה�המאפשרים�מעבר�ביניהם.

אמנם�התקיימה�על�כך�חשיבה�מראש,�אלא�שהעמדה�המזוהה�הייתה�שניידות�אינה�רצויה.�לאור

זאת�עולות�השאלות:�האם�יוזמי�השינוי�התעלמו�מאילוצים�הכרחיים�בניסיונם�להגביל�את�הניידות?

האומנם�הניידות�נתפסת�היום�כחיובית�מבחינה�ערכית�ומקצועית�או�רק�כרע�הכרחי,�הנובע�בין

השאר�מן�המציאות�הביטחונית�הנוכחית?�בבחינה�של�כל�שינוי�ראוי�לברר�את�נקודות�התורפה

שלו�ואיך�הוא�גם�פוגע�באנשים�המעורבים�בו.�זאת�כדי�שניתן�יהיה�להתייחס�להיבטים�אלה�וגם

לאפשר�הידברות�ביחס�אליהם.

בעת�תכנון�תהליך�הרפורמה�בהדרכה�ניכר�כי�לא�נלמדו�לקחים�קודמים�רלוונטיים�כבסיס

להפעלת�השינוי�החדש.�לדוגמה,�כך�קרה�עם�רעיון�החניכה,�במסגרת�פרוייקט�השוראות,�שכבר

נוסה�בעבר,�ואף–על–פי�שנחשב�למתאים�מאוד�(בדומה�לתוכנית�לרפורמה�בהדרכה),�הרי

בפועל�נכשל.�מספר�סיבות�אפשריות�לכישלון�בתחום�זה�הוצגו�בעבר,�וייתכן�שכמה�מהן�רלוונטיות

לענייננו.�ביניהן:�העדר�מערכת�של�מעקב�ותמיכה;�העדר�הטמעה�שיטתית;�העדר�הכנה�מתאימה

לחונכים.�בדיעבד�ניתן�לומר�כי�התוכנית�לרפורמה�במסלולי�ההכשרה�לא�זכתה�לליווי�ולמעקב

לאורך�זמן,�כנדרש.

בהתוויית�שיטות�ההדרכה�ניכר�דמיון�לשיטות�הנהוגות�במשטרות�של�מערב�אירופה�וצפון

אמריקה�(ותיתכן�גם�השראה�שנשאבה�מהן�בהקשר�זה).�הדמיון�מתייחס�מעל�לכול�לשימוש

בשיטת�החניכה�אך�גם�עוסק�בשיטות�הדרכה�מתקדמות�נוספות,�כגון�סימולציות,�עבודה�בקבוצות

קטנות,�לימוד�עצמי�ושימוש�באמצעים�טכנולוגיים�כמו�טלוויזיה�במעגל�סגור.�ייתכן�כי�ניתן�לראות

בכך�שאיפה�לאמץ�שיטות�פעולה�מערביות�מבלי�להתחשב�תמיד�במידת�ישימותן�והתאמתן

למשטרת�ישראל,�כלומר�—�בתרבות�הארגון�הנוכחית.

השינוי�במסלול�ההכשרה�מדגים�שינוי�הדורש�רמת�תכלול�גבוהה�למערך�הארגוני�הרחב�של

המשטרה,�וזאת�כשמערכי�ההכשרה�וההדרכה�עודם�מופעלים�בבידול�יחסי.�סתירה�זו�אולי

אחראית�לקושי�בהפעלה�האדוקה�יותר�של�רעיון�השינוי�לאורך�זמן,�ולכך�שכיום�—�במרחק

השנים�—�אין�הוא�נתפס�כתפנית�המוכרת�לרבים�וטובים�במערכת.

ב.�השינוי�ביחס�לשיטור�קהילתי

בשנת��1995הוקמה�במשטרת�ישראל�היחידה�לשיטור�קהילתי,�במטרה�לפתח�ולהטמיע�מודלים

של�שיטור�קהילתי.�הקמת�היחידה�נסמכה�על�מספר�ניסיונות�ראשוניים�בשיטור�קהילתי�שנעשו

ברחבי�הארץ,�ועל�תמיכתם�של�קצינים�שנחשפו�למגמות�שיטור�קהילתי�בעת�הכשרות�בארה"ב
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ובאירופה.�תפיסת�השיטור�הקהילתי�זכתה�אף�לתמיכת�המפכ"ל�דאז.�מלכתחילה,�הגדירה

היחידה�את�הטמעת�השיטור�הקהילתי�כחלק�מרפורמה�מקיפה�בתפיסת�העבודה�הכוללת�של

משטרת�ישראל.

שיטור�קהילתי�הינו�תפיסה�חדשה�של�תפקיד�המשטרה,�שלפיה�המשטרה�צריכה�לשלב�את

הקהילה�בעבודתה�באופן�מעשי.�על–פי�תפיסה�זו�על�המשטרה�והקהילה�לפעול�מתוך�שיתוף

פעולה�וקשר�הדדי�בביצוע�תפקידי�המשטרה.�שיטור�קהילתי�מבוסס�על�ביזור�סמכויות�מן�הרמה

הארצית�אל�הרמה�היישובית�המקומית,�ובעיקר�עד�לרמת�השוטר�הבודד,�הזוכה�למידה�נרחבת

של�שיקול�דעת�עצמאי�ולאוטונומיה,�וכן�מכוון�לפעול�תוך�התייחסות�מרבית�לקהילה�שאותה

הוא�משרת.

תפיסת�השיטור�הקהילתי�הובאה�לישראל�מארה"ב�בשנת�1994,�שם�התפתחה�ביותר�תפיסה

זו�ואף�קיבלה�ביטוי�ארגוני�על–ידי�הקמת�סוכנות�פדרלית�לפיתוח�תוכניות�של�שיטור�קהילתי.

מלכתחילה�נועד�למרכיב�של�שיטור�ממוקד–בעיה�מקום�מרכזי�ביישום�תפיסת�השיטור�הקהילתי

בארץ.�משטרה�המתמקדת�בבעיות�היא�משטרה�שאינה�עוסקת�אך�ורק�במתן�תגובה�לתקריות

נקודתיות�ולמצבי�חירום,�אלא�מנסה�לפתור�את�המצבים�הבסיסיים�המביאים�לכך,�לרבות�מאמצי

מניעה.

כאמור,�השינוי�הכרוך�בהטמעת�תפיסת�השיטור�הקהילתי�הובל�ויושם�במשטרת�ישראל�על–ידי

היחידה�לשיטור�קהילתי.�כבר�מראשיתו�הוא�שילב�בו–זמנית�יסודות�של�שינוי�מלמעלה�למטה

ושל�שינוי�מלמטה�למעלה.�מצד�אחד,�היוזמה�לשינוי�נהגתה�"למעלה",�והונחתה�במידה�רבה

על�אנשי�התחנות,�שלרובם�הייתה�זו�הפעם�הראשונה�שהם�שמעו�על�המושג�"שיטור�קהילתי".

יחד�עם�זאת,�סדנאות�התכנון�נעשו�בהשתתפות�גורמי�השטח,�נציגי�הרשות�המקומית�ואנשי

התחנה�שנבחרה.�שיטה�זו�אפשרה�למשתתפים�בסדנה�לגבש�בעצמם�את�פרטי�התוכניות�כפי

שמצאו�לנכון,�תחת�המסגרת�הכללית�של�השיטור�הקהילתי.�כמו�כן,�כל�מפקד�תחנה�זכה�לליווי

אישי�של�רפרנט�מיחידת�השיטור�הקהילתי,�וכן�התקיים�תהליך�של�בקרה.

בעקבות�לחץ�תקציבי�ודרישה�להתרחבות�מהירה�של�יישום�הפרוייקט,�צמצמו�אנשי�היחידה�לשיטור

קהילתי�את�הקשר�הישיר�שלהם�עם�מפקדי�התחנות,�והחלו�לעבוד�עם�מפקדי�המרחבים�והמחוזות.

הובלת�התהליך�עברה�לידי�המפקדים,�והציפייה�הייתה�שהם�יהיו�אלה�שינהלו�את�מהלכי�היישום

�הדבר�מבטא�נטייה�שכיחה�להרבות �קוצרו�הפרקים�של�סדנאות�התכנון. בתחנות.�במקביל,

במשאבים�מושקעים�בשלב�הראשון�של�השינוי�ולצמצמם�לאחר�מכן�באופן�דראסטי,�לא�תמיד

בעיתוי�המתאים.�קוצר�נשימה�זה�מכשיל�לא�פעם�שינויים�שיש�להם�סיכוי�רב,�אך�שהפעלתם

דורשת�הבשלה,�תמיכה�ומאמץ�המשכי.�התרחשות�זו�יש�בה�גם�כדי�לשקף�את�התרבות�הארגונית

ההייררכית�של�משטרת�ישראל:�כשמתעורר�צורך�בהתרחבות�מהירה�המפקדים�נתפסים�כמתאימים

ביותר�לנהל�זאת,�ואילו�תפקידם�של�דרגי�השטח�מצטמצם.�בעצם�קיימת�סתירה�מבנית�בין�תפיסת
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השיטור�הקהילתי,�המעצימה�את�השוטר�היחיד,�לבין�הטמעה�של�תפיסה�באמצעות�הכוונה�של

מפקדים.�על–פי�מחקר�ההערכה,�המעבר�משוטרי�התחנות�אל�המפקדים�בהובלה�וביישום�של

תפיסת�השיטור�הקהילתי�ציין�את�ראשיתה�של�התערערות�המחויבות�לשינוי.

הקמת�האגף�החדש�(אגף�קהילה�ומשמר�אזרחי)�בהתאם�לתוכנית�שהגה�ראש�יש"ק�החלה

רק�לאחר�חילופי�המפכ"ל.�במסגרת�בניית�האגף�הועבר�ראש�יש"ק�לתפקיד�אחר�במשטרה.

אף�כי�ניתן�היה�לצפות�כי�אגף�חדש�עשוי�למסד�או�לחזק�את�הפרוייקט,�הרי�שהקמתו�הביאה

דווקא�לעצירת�הפיתוח�הישיר�בשטח�של�הפרוייקט.�מעבר�לחילופי�הגברי,�הזיהוי�עם�המשמר

האזרחי�פגע�בפרוייקט.

מספר�תוצאות�היו�להופעת�הקשיים�השונים,�יחד�עם�פגיעה�מסתמנת�במחויבות�המערכת�לרעיון:

ניכרה�ירידה�הדרגתית�במעורבות�הדרגים�הבכירים�בשיטור�קהילתי�לאורך�השנים;�במקביל,

נחלשה�המחויבות�הארגונית�הרצופה�לרעיון�השינוי,�מה�שהתבטא�גם�בהעדר�הקצאה�של�משאבים

נחוצים�לנושא.�גם�ההצפה�של�בעיות�ביטחוניות�הכרוכות�בעימות�בין�ישראל�לרשות�הפלסטינית

הפכה�את�השיטור�הקהילתי�לפחות�דחוף�בעיני�רבים.�בנוסף,�התנגדויות�שלא�טופלו�קיבלו

לגיטימציה�ומשקל,�והפכו�את�השיטור�הקהילתי�למשני�יחסית�בעבודת�המערכת.

להלן�הערות�אחדות�ביחס�ללקחים�שניתן�להפיק�מהניסיון�של�הפעלת�השיטור�הקהילתי�בישראל

לגבי�ייזום�שינויים�ארגוניים:

ניכרת�ההשפעה�של�הנעשה�במשטרות�חו"ל,�שיש�בה�שילוב�של�רצון�להתחדש�יחד�עם¥

מגמות�אופנתיות.�יש�בכך�פתיחות�ללמידה�מניסיון�הזולת,�אך�לעתים�נדמה�כי�השפעה�זו

אינה�יציבה,�מה�שמעיד�על�שינויים�ששרידותם�אינה�רבה.�כך,�למשל,�בעל�תפקיד�בכיר

במשטרה�התרשם�מן�השיטור�הקהילתי�בעת�ששהה�בבית–ספר�בארצות–הברית,�וייבא

אותו�לארץ.�שנתיים�לאחר�מכן�התרשם�המפכ"ל�מתהליכי��compstatבמשטרת�ניו–יורק,

וניסה�ליישם�את�המודל�בישראל.

הערכים�העומדים�בבסיס�השיטור�הקהילתי�סותרים�במידה�רבה�את�המבנה�ההייררכי¥

הכמו–צבאי�של�משטרת�ישראל.�שיטור�קהילתי�מבוסס�על�ביזור�סמכויות�מן�הרמה�הארצית

אל�הרמה�היישובית�המקומית,�ובעיקר�אל�רמת�השוטר�הבודד,�הזוכה�למידה�נרחבת�של

שיקול�דעת�עצמאי.�מרכיב�ערכי�זה�נמצא�בסתירה�לאופי�ההייררכי�של�שתי�תוכניות�אחרות

שאומצו�על–ידי�המשטרה�ביוזמת�המפכ"ל�שהתחיל�לכהן�כשלוש�שנים�לאחר�תחילת�יישום

פרוייקט�השיטור�הקהילתי:�"שיטור�לפי�יעדים"�ו"compstat".�שתי�תוכניות�אלה�זכו�לגיבוי

רב�מן�המפכ"ל,�והן�אף�הולמות�יותר�באופיין�את�המבנה�ההייררכי�המודגש�של�המשטרה

ודגש�טיפוסי�על�פיקוח�ובקרה.�היה�בכך�גם�ביטוי�לנטייה�של�כל�ממונה�בכיר�לאמץ�לו�את

השינוי�שהוא�רוצה�בו.�מרכיבים�אחרים�בפרוייקט�השיטור�הקהילתי�זכו�לשרוד�בשל�התאמתם

לתוכניות�החדשות,�לרבות�מרכיב�השיטור�הממוקד�בבעיה.
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בהשוואה�לתוכנית�מסלולי�ההדרכה,�נראה�כי�מתכנני�פרוייקט�השיטור�הקהילתי�הקדישו¥

מחשבה�רבה�לשאלות�הנוגעות�לתהליך�הכנסת�השיטור�הקהילתי.�בראשיתו�היה�המהלך

הדרגתי�וניסיוני,�וכן�נבנה�דרג�מטה�המעורב�בתהליכים�לאורך�זמן.

עם�זאת,�בהמשך,�התרחבותו�המהירה�מדי�של�הפרוייקט�התגלתה�כמכשול.�הדחף�להתרחב¥

נבע�כנראה�מרצונם�של�היוזמים�לנצל�את�תמיכת�המפכ"ל,�בבחינת�ניצול�הזדמנות:�כל�זמן

שאנו�נהנים�מתמיכת�המפכ"ל,�יש�לנסות�להתרחב.�עם�זאת�בא�הדבר�על�חשבון�תהליכים

יסודיים�והדרגתיים�יותר.

לא�הייתה�הכרה�מספקת�בכך�שיישום�השיטור�הקהילתי�פירושו�הבניה�מחודשת�של�כל¥

עבודת�המשטרה�בישראל�וגם�לא�הייתה�הכרה�מספקת�בסתירה�הערכית�שבין�השיטור

הקהילתי�כפילוסופיה�לבין�התרבות�הארגונית�המשטרתית.�בהתחשב�בגודל�השינוי,�מן�הראוי

היה�לקבוע�סדרי�עדיפות�שיגדירו�באילו�מרכיבים�של�התוכנית�יש�להתמקד.�בהעדר�סדר

עדיפויות�נוצר�בלבול�בקרב�השוטרים.�חלקם�למדו�ששיטור�קהילתי�הוא�פשוט�שם�נרדף

לשיטור�טוב.�ייתכן�שעבור�אותם�שוטרים�"שיטור�קהילתי"�נתפס�כסיסמה�כללית�חיובית

הנעדרת�פשר�מוגדר�(כמו�שם�של�מותג�או�אופנה).�מעניין�לציין�כי�מנתונים�שנאספו�עלה

כי�דווקא�השוטרים�בשטח�יותר�מאשר�קציני�המטה�היו�אלה�שהכירו�בגודל�השינוי�המתבקש

בעת�יישום�השיטור�הקהילתי,�וזאת�בהשוואה�לקציני�המטה.�עם�זאת,�קציני�המטה�הם

שהציגו�עמדות�חיוביות�יותר�כלפי�הפרוייקט.

כמו�כן,�רמת�היישום�והמעורבות�של�מפקדי�המשטרה�ונציגי�הרשויות�המקומיות�הייתה�שונה¥

ממקום�למקום.�נתגלו�בעיות�בהגדרה�של�הקשר�עם�הרשויות�ובמיסודו.�במספר�מקומות�עצם

הרעיון�של�שיטור�קהילתי�נתקל�בהתנגדויות.�התנגדויות�אלה�לא�זכו�לתגובה�מוסמכת�עקבית,

והייתה�בכך�העברה�של�מסר�כאילו�השינוי�אינו�הכרחי,�אלא�תלוי�ברצונו�הטוב�של�המפקד.

נראה�שרעיון�השיטור�הקהילתי�אמנם�רחוק�ממיצוי,�אך�נותר�בעל�סיכוי.�המגמות�של�ביזור�ושל

התחזקות�המערכות�המקומיות�הן�שמגדילות�את�הרלוונטיות�של�התהליך.�ייתכן�שבדיעבד�יסתמן

השינוי�כתוספתי–מצטבר,�כשהמאמץ�החלוצי�בכיוונו�היה�רק�בגדר�חוליה�אחת�בשרשרת.

ג.�שירות�בתי�הסוהר�בין�ביטחון�לטיפול

המאמץ�לקיים�רפורמה�במגמה�להטמיע�גישה�טיפולית–שיקומית�בבתי�הכלא�במדינות�שונות

בעולם�לא�פסח�אף�על�שירות�בתי�הסוהר�הישראלי.�בעבודתו�של�שירות�בתי�הסוהר�קיים

לאורך�כל�הדרך�מתח�מובנה�בין�הדגש�הביטחוני�לבין�הדגש�השיקומי–טיפולי.�כאמור�לעיל,

ברמה�המוצהרת�ניתן�על�פי�רוב�ביטוי�לשני�הדגשים,�כאשר�המדיניות�בפועל�נגזרת�במידה�רבה

מעמדותיו�של�נציב�השירות�בעת�נתונה.

הקמתו�של�כלא�חרמון�בסוף�שנת��1998מהווה�דוגמה�לנסיון�לנהל�בית�סוהר�על�יסוד�גישה

טיפולית–שיקומית.�כלא�חרמון�הוקם�בגליל�התחתון�במטרה�להפעיל�בו�מרכז�לגמילה�מסמים.
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מרכז�זה�מהווה�את�גולת�הכותרת�של�תוכניות�הגמילה�בשירות�בתי�הסוהר.�הנחת�היסוד

בהפעלת�בית�הסוהר�הזה�היא�כי�ניתן�לגמול�אסירים�במהלך�ריצוי�מאסרם�ולשקמם,�וזאת�לצד

טיפול�באסירים�נקיים�מסמים.�לקראת�הקמתו�נוסחה�תורת�הפעלה�סדורה�ומפורטת.�בתורה

זו�מוגדר�מרכז�הגמילה�כ"קהילה�טיפולית",�שבה�זוכים�האסירים�להשתתף�בעיצוב�סביבתם

המידית�ולנהל�את�חיי�היום–יום�שלהם�—�כל�זאת�במסגרת�מגבלות�הביטחון.�כל�מרחבי�המחיה

והפעילות�של�האסירים�מוגדרים�כמרחבים�טיפוליים,�והם�מופעלים�תוך�אינטגרציה�בין�צוותים

העוסקים�בהיבטים�הביטחוניים�ובין�אלה�העוסקים�בתהליך�הטיפולי–שיקומי.

התפיסה�הקהילתית�של�בית�הסוהר�באה�לידי�ביטוי�גם�בתכנון�הפיזי�של�אתר�בית�הסוהר�שלו:

בית�הסוהר�נבנה�כמו�יישוב�כפרי�המשולב�בסביבתו�הטבעית.�הוא�כולל�מבני�מגורים�ומבני

ציבור�לצד�שטחים�ציבוריים�פתוחים,�עם�שבילי�הליכה�נוחים�המקשרים�ביניהם�וללא�כל�גדרות

וחומות.�תפיסת�ההפעלה�של�בית�הסוהר�בשילוב�עם�מבנהו�הפיזי�נועדו�ליצור�עבור�האסירים

סביבה�נוחה�ותומכת,�אשר�תסייע�להם�להשתלב�בחברה�לאחר�תהליך�הגמילה.

על�אף�שתורת�ההפעלה�של�כלא�חרמון�מציגה�את�עבודת�הטיפול�בפירוט,�הרי�שכותבי�התורה

הקפידו�להציב�כבר�בפתיחת�המסמך�שני�עקרונות�המבטאים�את�שני�הדגשים�—�הביטחוני

והטיפולי�—�בלי�להכריע�ביניהם:

בית�סוהר�חרמון�פועל�בהתאם�למשפט�האסטרטגי�של�שב"ס,�לשם�הקניית�כלים�מתקנים1.

לכל�האסירים�המתאימים.

הצרכים�הביטחוניים�של�כלל�בית�הסוהר�יהוו�נדבך�מרכזי�בכל�תהליך�של�שיקול�דעת2.

לגביקבלת�החלטות,�הן�ברמה�האישית�של�האסיר�והן�ברמה�המערכתית�של�מרכז�הגמילה."

בית�הסוהר�פעל�במשך�כשנתיים�בהתאם�לתורת�ההפעלה�שנוסחה�עבורו.�במהלך�שנת�2001

חלו�מספר�שינויים�באופן�העבודה�של�בית�הסוהר:�ראש�מערך�הגמילה�והשיקום�—�האחראי�למערך

הטיפול�בבית�הסוהר�—�פרש�מתפקידו,�ובמשך�תשעה�חודשים�לא�מונה�לו�מחליף.�בתום�תקופה

זו�הוכנסו�בכלא�מספר�שינויים�ארגוניים:�הוחלט�לשנות�את�תפקיד�ראש�מערך�הגמילה�והשיקום

וגם�להחליף�את�שם�התפקיד�ל"ראש�תחום�הטיפול".�במקביל�בוטל�התפקיד�"ראש�תחום�העבודה

הסוציאלית",�והוא�התמזג�עם�התפקיד�החדש�—�ראש�תחום�הטיפול.�האיחוד�בין�תפקידי�ראש

תחום�העבודה�הסוציאלית�לבין�ראש�תחום�הטיפול�יצר�מצב�שבו�הטיפול�בנפגעי�סמים�והעבודה

סוציאלית�נתפסים�כישות�אחת�וכשמות�נרדפים�לאותו�הדבר.�תפיסה�זו�מקטינה�את�תרומתם

האפשרית�של�מקצועות�אחרים�לתחום�הטיפול.�במקביל�שונתה�גם�תפיסת�היסוד�של�בית�הסוהר

מקהילה�טיפולית�למרכז�גמילה,�ורעיון�הקהילה�הטיפולית�איבד�את�מקומו�כציר�המרכזי�להפעלת

בית�הסוהר.�שינויים�מהותיים�אלה,�לצד�שינויים�נוספים,�נערכו�מבלי�שעודכנה�תורת�ההפעלה�של

בית�הסוהר.�זהו�ביטוי�לשינויים�בתפיסה�או�בדגשים,�שאינם�בהכרח�פרי�לקחים�ולמידה�עקרונית,

אלא�תוצר�של�התפתחויות�במערכת�ותמורות�המחזקות�בעת�מסוימת�את�הדגש�על�היבטים�של

ביטחון�ואחזקה�של�אסירים�—�על�חשבון�תפיסות�חלופיות�של�טיפול�ושיקום.
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