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שהיה ,סוקרטס

רשמיתעמדהחסר

 ,האתונאיבפולים
תפקידואתראה

ללאכ"מטריד
תושביאתהרף"
שיכירוכדיאתונה

חסרונותיהםאת

אינםהםכיבינווי

מהאתמבינים

שהםבטוחיםשהם

נשמעמבינים.

מוכר?

פרולוג~
שאלוח?לשאולמדועיועצים?אנולמה

ששווהחייםאינםמחקרללא"חייםאמרסוקרטס
לחיותלהמשיךמאשרלהורגיוצאכיוהעדיףלחיותם",

רש·עמדהחסרשהיהסוקרטס,ומחקר.שאלהללאחיים
ללאכ"מטרידתפקידואתראההאתונאי,נפוליסמית
חסרונותיהםאתשיכירוכדיאתונהתושביאתהרף"

שהםבטוחיםשהםמהאתמניניםאינםהםכיויבינו

מוכר?נשמעמנינים.

ראההראשונה)האקדמיה(מייסדאפלטוןתלמידוגם
ולהט·לאנשיםלהציקשמשימתונקר"כ"זנונעצמו
עלשאלהסימנישישימומנתעלמשלוותםאותםריר

כיועציםמאליהם.מרנניםבעיניהםשנראיםהדברים
זבובכאותוהארגוניתפקידנואתדואהאניארגוניים

שאמורההארגוניתהפונקציהאפלטון,מדברעליוהנקר
מדחניםלפתוחמאליו,הברורעלשאלהסימנילתלות

הך·סוגיותמגווןעלויסודיתעמוקהחשיבההמאפשרים
 .בארגוןלחייםונטיותלו

מעונייניםואנוהיחידה,מטרתנואיננהשזוכמונן

מתודהפיתחאפלטוןחושב.ארגוןיהיההארגוןגםכי
ותשובות,משאלותהבנויהמושגיםלהבהרתדיאלקטית

כימדגישהשיטהשלמעקרונותיהאחדה"אלנכוס".
הפילוסוףשלותפקידואח,דכלאצלנמצאותהתשובות

כנרשהםמהמתוךההבנה,אתהידע,אתלחלץהוא
ואומס,(דייסוןותשובותשאלותידיעלוזאתיודעים

מוכר?נשמעזהגםהאם .) 2008

הייעוץמקורותאתמחברותהנקורותשתילרעתי,
הייעוציהבסיסנרצה,אם .הפילוסופילעולםהארגוני

ביווןעודשפותחהומחשיבהמהמחשבותויונקנשען

והמאה-19ההמאהשלהבריתבארצותולאהעתיקה
לחזורלאמדועעצמיאתשואלאניהדבר,כךואם .-20ה

שנננוהפירושיםנתליולאהמקורייםבטקסטיםולעיין
הצו·עלתפקידי,חשיבותעללישמסביריםהםעליהם?

אותו.לבצעכיצדאףולעתיםנורך
מעשה,ללאהתבוננות,שרקההבנהחשובהזאת,עם
הפילו·עלמרקסקארלשלדבריואתלזכורויששגויה
כשנותו".אכאהעורםאתכפרשראהמטרה" :סופיה

מבוא:

מן·כרהינדועיסוקדעתכתחוםהארגוניהייעוץ

אקדמייםמעולמותמוטיביםהשואללטידיסציפלינרי
הסוציולוגיההםביניהםוהבולטיםוכריםשהמרבים,

העי·הרעתתחומיאלווהפסיכולוגיה.(אנתרופולוגיה)
שוניםתחומיםלהוסיףוניתןהיחידים,לאאךקריים
מתקבלתוכךותקשורת,כלכלהכגוןהחברה,במדעי
 .הארגוניהייעוץקדרת

שלהתוכןלעולמותעצמומגבילאיננוהייעוץתחום
מעולמותאלמנטיםלראותניתןוהיוםהחברה,מדעי
אחתהארגוני.בייעוץמקומםאתהמוצאיםשוניםתוכן

שמשתמשהפסיכו·דרמה,תחוםהיאהרווחותהדוגמאות

האקו·גם .הארגוניבייעוץלתמיכהכמתודהבתאטרון
מתפתחיםבוהאופןעלהתבוננותבסיסמהווהלדגיה

עלהמתבססתמתודההמהווהפידבק,הנירואףארגונים

כחלקהיחיד,שלפעולתואתלטייבמנתעלהביולוגיה
וזוויתטעםעודמוסיפהדיסציפלינהכל .כמונןמהארגון
המאפש·מתודהעודהארגונית,המציאותעלהתבוננות

בפנינו.הניצבתהמציאותאתלהביןדת
הואהייעוץלקדרתלהכניסברצוניאותונוסףרכיב

עולםאלצוהרלפתוחחינההמאמרומטרתהפילוסופיה,
לפרקטיקתלתרוםשביכולתםחדשיםופרספקטיבהתוכן

 .הארגוניהייעוץ
שלהמחשהתכלולהמאמראתשתובילהמתודולוגיה

(מרינוף,ייעוציותפרקטיקותעלהפילוסופייםהכלים
היום·בחיינפגשיםכיועציםאנונהםבוחןמקרי ,) 1999

בחינת .וחזוןיעדיםוסדנאותאישיייעוץבארגון:יום

תציעבסיסן,אתתבחןפילוסופיתבראייההפרקטיקות
תוסיףאולניתוחאנליטיתמסגרתלפרשנות,שונהזווית

משתמשים.אנובהןלאלומעברמתודות
אתהמזלגשלקצהוקצהעלאסקורהמאמרבתחילת

בתפיסותהתמקדותתוךהמערביתהפילוסופיהתולדות
לאחרהארגוני.לייעוץהסקירהאתואקשררלוונטיות,

שונותפילוסופיותגישותפיעלבוחןמקריאבדוקמכן
העי·להמשךוכיווניםביקורתאציעלבסוףבהם.ואדון
בתחום.סרק

נוהאופןעלשאלהסימןמציבהמאמראופיונשל
בתרומתהדןבחלקאעמיק(ונכךמתנהלמד"המערך

לב·ניתןכילהמחישנועדאשרמד"ה),למערךהמאמר
שונים.באופניםהמציאותאתחון

הפי·לעולםלהתייחסשישאצייןמסכמתכהערה
שאתמוצריםאין-ספורקיימיםבוכסופרמרקט,לוסופי
מהווייתךחלקוהםגדלתאחריםעלמכיר,אתהחלקם

ממליץאניזרים.מוצריםגםוישנם"השחר")(שוקולד
הרכיביםאתלבחוןלהתרשם,המדפים,ביןלהסתובב

הנוכחיבמאמר .מכירשאינךמוצריםלטעוםפעםומדי
להציע.יששלסופרמרקטממהקטנהטעימהרקאציג
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תקבלת
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i אתמזלג
בתפיסות

לאחרני.'
שונותות

העי·ז.שך

בוהאופן

i בתרומת

לב·ניתן '

חפי·ולס:
שאתבדים

מהווייתך

ממליץ!ני
J הרכיבים

הנוכחימד

להציע.

המערבית:הפילוסופיה-המזלגקצהעל
המע·הפילוסופיהתולדותאתולסקורלהתחילנהוג

העתיקהביווןהחכמה")"אוהביהואהמילה(פירושרבית
 ; 1984הוסגרו, ; 1997ויוריב,שקולניקוב ; 1998(אבינרי,

הפילוסופיהלאבינחשבסוקרטס .) 2008ואומס,דייסון
ה"פרה·סןקך·(ההוגיםקודמיוחשיבתאתשלקחכיוון
שא·שלנדבכיםלהגותםדיאלוגים)(דרךוהוסיףטיס")

עסקולאומשמעותפרשנותהאמת,מוסד,בנושאילות
קרן·התעמקובההפיזי,הקיוםנוצרממהבשאלהדק

אתהעמיקווממשיכיו,תלמידיוואריסטו,אפלטוןמיו.
המדינה,המוסר,בתחומיואחרותאלובשאלותהעיסוק
 .ועודמורעותהבחירה,
רבותעסקההמערביתהפילוסופיההבינייםבימי
ובארם.באלשעוסקותבשאלותדת,שלבשאלות

המונו·הדתותועלייתהרומיתהאימפריהנפילתעם
בימיההגותלמשמעותיות.הפכואלושאלותתאיסטיות,

שח·היווניתמהפילוסופיההושפעההמאוחריםהביניים
להוגההדוגמאותואחתערב,ארצותרוךלאירופהזרה

בשאלתשעסקנוצריאקווינס,תומאסהיאכזהדעות
היוונית.ההגותעלהתבססותתוךוהאדםהאל

אנו 18ה·או 1ה·דבמאההרנסנסשלתחילתועם
בתקופתהמערבית.בהגותגםשינוילראותיכולים

לפתרוןכבסיסהורגשההרציונליתהחשיבההנאורות
מרביתולפיכךרציונלי,כיצורנתפסהאום ,רבותשאלות
לק·מתקרםהעולםקריהקרמה,ברעיוןהאמינוההוגים

נוספתנקורההאדם.בניעבוריותרטובהמציאותואת

הכנסייה,עלהגותיתביקורתשלתחילתההיאומהותית
מך·הוגיםבשנים.מאותבמשךהמערביבעולםששלטה

קאנט.ועמנואלדקארטרנההםזובתקופהכדיים
המהפכהוהתחזקות 19ה"המאהשלתחילתהעם

ההגות.בזרמינוסףשינוילראותהיהניתןהתעשייתית,
בער·המתפקדהאוםובמשמעותבאינריבירואלהעיסוק

החלמיל),(מדקס,ויותריותרמתועשלהיותההופךלס
הרדיקליים,שינוייהעלהמציאות, .מרכזימקוםלתפוס
אתהחיים,מהותאתהבוחניםחשיבהלזרמיהובילה
(קיוקגוד).האנושיבקיוםהקיימתוהאבסורדהניכורתחושת

 I 99כשכה"ע?היחידהיעדיעכאומרהיהסוקרטסמה

לאופיהנוגעיםשאלהסימניהשאירוהגורלותהמלחמות
"מגדלשלפילוסופיותהמודרני,בעירןהאנושיהיצור
פילוסו·עםמתמודדותעצמןמצאוהגל)(לדוגמההשן"
עצמועלמשהולאדםלספרמטרהלעצמןשהציבופיות

 .וניטשה)היירגרובבסיסם(האקזיסטנציאליסטים

חרשיםהגותכיווניהמערביבעולםרואיםאנוכיום
הע·המציאותעםומתמרוריםקרומיהםעםהמשתלבים

שלהגות(פרקו),מודרניותהפוסטהתיאוריותכשרוית.
פך·(אסכולתמרקסיסטיתנירהגות(רולס),ואתיקהצוק

מעטותדוגמאותהן(חומסקי)וסטרוקטורליזםנקפורט)
נושאים.שלרחבבמגווןההוגיםלעושר

האישי:הייעוץ

המידותעכיוםייוםכשוחחהואשבטוביןהגודכ"

ככאחייםכיהזוכה,ואתעצמיאתכבחון ,הטובות

 "כאדםערךחסריהםמבחן

-סוקרטס.

היאמבצעיםאנואותןהמרכזיותהפעולותאחת
ברצוננוהאישיהייעוץבמהלךלמפקדים.האישיהייעוץ
אתלשפרשוניםובאופניםמניעיואתהנועץ,אתלהבין

שיחותבמהלךהארגונית.האפקטיביותלשםפעילותו
הנועציםעםמרבועצמימצאתישערכתירבותייעוץ

הנועץאתמובילמהעצמית,שלמותכגון:נושאיםעל
ובעבורהבחייםמניעיומבצע,ועורוביצעאותןלבחירות
עבו·אומשפחה-בחייםהחשוביםהרבדיםמהםוכמובן

לנועץסיפקוהתשובות)(וכמובןהשאלותבתפיסתי,רה?
להביןכךורוךהאישי,עולמותוךאללהציץהזדמנות

שלםמקוםמתוךלפעולהחלטות,לקבליותר,טובעצמו
בבואי .בענוותויותרטובלהיותולפיכךיותרומורע
הייעוץלפרקטיקתהפילוסופיהייעוץתרומתאתלבחון
האישיהייעוץשלמתורהתחומים:בשניאעסוקהאישי

והתייחסותמרינוף,לור"ראותהשמביאכפיהפילוסופי,
פילוסופיות.תפיסותעלהנשעןייעוצילתוכן

פרוזק"במקום"אפלטוןבספרומרינוףלור"ר
עלהמתבססתאישיייעוץשלמתודהמציג ,) 1999 (

הפילו·האישיהייעוץאתלהגדירניתןפילוסופי.ייעוץ
להפוךלפונההמאפשרדידקטיפילוסופיתהליךכ:סופי

פילו·לתשובותלהגיערבושלובסופואותנטי,להוגה
השיטהבבסיס .) 1999(שוסטר,עצמובכוחותסופיות

יסוד:הנחותמספר

העולםאתבוחןהואדרכה"הוויה"ישנהארםלכל ] 1 [
אותו.ומפרש

יום-יומייםלאירועיםמתייחסאיננוהתהליך ] 2 [
המ·הקוגנטיביותהסכמותבמסגרתפתרונותיששלהם

אלומסכמותהחורגיםאירועיםביום-יום.אותנופעילות
ומשבר.דילמהשייצרווייתכןרגשותמעוררים

אישי,לייעוץמוגדרתזמניםמסגרתקיימתלא ] 3 [
 .רבזמןלאורךאובמהירותלהתרחשיכולהדבר

עלהןהזרה","מהבעיה,מסויםמרחקלייצריש ] 4 [
ייי1 •הנועץידיעלוהןהיועץירי

הפעולותאחת
אותןהמרכזיות

היאמבצעיםאנו

האישיהייעוץ

במהלךלמפקדים.
האישיהייעוץ

אתלהביןברצוננו
מניעיואתהנועץ,

שוניםובאופנים

פעילותואתלשפר
האפקטיביותלשם

הארגונית
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לפיפעולה
אמורהאלוביםשל

הנועץאתלהוביל
 .עצמיתלהתבוננות

אישיתלמודעות
לתפקודשתוביל
בתוךיותרשלם
הארגונית.המסגרת

דגששםהתהליך
התבוננותעלרב

מחדעצמית

הסתכלותועל
עלהעתידללא

מוגזמתהתעסקות

בעבר.

יוצרמוחלט,פתרוןמספקאיננואםגם ,התהליך ] 5 [ ...
באופןוזאתלעתירלצמוחניתןממנהאמיתיתלמידה
 .ביועץתלותוללאעצמאי

הנ·עלהמבוססיםמרכזייםשלביםחמישהלשיטה
 :שהוצגוהיסודחרת

עלנעשההשלברבותפעמים-הבעיהשלזיהוי ] 1 [
ומטרתומסוימתלהכוונהנדרששלעתיםהנועץ'ידי

מהותשלההבנהדרך .המרכזיתהבעיהוהכרתסימון
לעתים .התערבותיתמסגרתליצורלהתחילניתןהבעיה
לב·מה,זמןבהלעסוקוישפשוטהאיננההבעיההגדרת

כמובן .ונו'הפרמטריםמהםאותה,מרכיבמהלהביןסרת
משימהשלבביצועכישלון(לדוגמה:ברורההבעיהשאם

ההנחהכאמור' .למדיפשוטההבעיההגדרתמסוימת),
קלהנהוהכוידיעלוהבעיהאתמכירהנועץשלרובהיא
ולנתחה.לסווגהלזהותה,יוכלהוא
שלבהיכרזהשלב-הבעיהשמעוררתהדגשזיהוי ] 2 [

המ·הבעיהתחושותאילולהביןהנועץעלבומאתגר,
כעס,(כגוןהרגשותשזיהויכמובןבו.מעוררתסוימת

הורס.ולאבונהלכיווןמתועללהיותצריךונו')אהבה
הפילוסופיתהגישההפסיכולוגיות,לגישותבניגוד

עלהתהליךאתממשיכהאלאהנוכחיבשלבנעצרתלא
אישיתבנימההמעשי.לתחוםהסוגיהאתלהכניסמנת

צבאיתבמערכתייתפסשהשלבייתכןכילהוסיףארצה
דגי·איננהכזומערכתכיהעובדהבשליותר,כמסובך

להבנהלהובילכדיולכןרגשות,שלבשפהלדברלה
יסודהנחת .יותרעמוקלעבודישהפעיליםהרגשותשל

לפ·יובילולאוהבעתוהרגששהבנתהיאלשלבחשובה
אםבשלבים.ולהתקדםלהמשיךישלפיכךהבעיה,תרון

הייעוץאתהמייחדיםאלוהםהבאיםהשלביםנרצה,
והןשבהםהתהליכיהדגשבשלהןהפילוסופי,האישי
 .חושפיםשהםהחדשההזוויתבשל
הנו·בשלב-לפתרוןהשונותהאפשרויותניתוח ] 3 [
ההנחההאפשריים.הפתרונותכללשלמיפוינעשהכחי
תוך ,יותואפשרשלהניתןככלרבמספרלייצרשישהיא

מהואך .האופטימליהפתרוןיימצאתמידשלאהבנה
שפותרכזההיכרהאופטימליהפתרוןהמיטבי?הפתרון

הנוצרים(רגשות)ופנימייםחיצונייםהיבטיםיחדגם

הבעיה.בשל
עדייןאךהאפשרויות,אתממפהרקהנוכחיהשלב

בחינת .המתאיםהיישומיהפתרוןאתבוחריםאיננו

הקבלהידיעלרבותפעמיםנעשיתלפתרוןהאופציות
בעבר,נתקלתםחבריכםאואתםשבהםדומיםלמצבים
 .הנוכחיהמצבעלדומהקודםמצבשלוהשלכה

השקפהגיבושתוךיותרהרחבההתמונהבחינת ] 4 [

המרכזיהפרשניהאלמנטאתמציגהשלב-פילוסופית
מהיבכללותה:הסוגיהעללהתבונןישכעת .התהליךשל

 .הפעולהאפשרויותומהןהפועליםהרגשותמהםהבעיה,
הנועץאצלהקיימתהפילוסופיתהתפיסהמהילבחוןיש

טובהאדםשטבעמאמיןאני(האםבכללותההסוגיהכלפי
מטריאליסטית?)היאהעולםתפיסתהאםרע?שמאאו
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להסבירשיכולהפילוסופיתעולםתפיסתשאיןנראהאם
איננההעולםתפיסתכיתחושהשקיימתאוהמכלול,את

הפילוסופילעולםלגשתניתןחשיבתי,מנוח""נותנת
הס·ההנחה .אותןולאמץשונותתפיסותמגווןולהבין
אנודרכההוויה"מרכז",אחדשלכלהיאבתהליךמריח

אתנבחןכילהבטיחנועדהשלב .המציאותאתבוחנים
כחלקאלאאקראייםאירועיםשלכשרשרתלאהמציאות

המוגדרת.ההוויהידיעלהמונחהמרצף
הפילוסופיהאתלהביןהעוזרהרפלקציה,אלמנט
כישייתכןכמובןלשלב.ומהותימשמעותיהאישית,

לתקףשיש(הקשה)ההבנהתתגבשהרפלקציהדרך
חת·לפיהןההתייחסותמסגרותאתלהחליףאףואולי
כה.עדנהלנו

הסוגיהכלפיעולםראייתגיבוש-איזוןהשגת ] 5 [
הפ·משיטותאחתשלהפעלההמאפשר"שקט",יוצרת
אוזובאפשרותהבחירה .השלישיבשלבשנבחנועולה
(יחסית)יציבהאמונהולמולמודעבאופןנעשיתאחרת
בכ·הנושאשלבחינהולאחרההחלטות,מקבלשל

עדיציבבאופןבחייםלהמשיךמאפשרהאיזון .ללוחו
יערערתדיר)(המשתנהסביבנושהעולםהבאההפעם
 .הווייתנועלשוב

הנועץאתלהובילאמורהאלושלביםלפיפעולה
לתפקודשתובילאישיתלמודעותעצמית,להתבוננות

דגששםהתהליךהארגונית.המסגרתבתוךיותרשלם
העתידעלתוהסתכלועלמחדעצמיתהתבוננותעלרב

ניתןהתהליךעלבמבט .בעברמוגזמתהתעסקותללא
לעקרונותהיוםגםזריםאינםמהשלביםחלקכילראות
לחזרההצורך(לדוגמהאותםמכיריםשאנוכפיהייעוץ

המשמעותנושאאתמדגישההמסגרתאךמהתהליך),
ואתשונה)ומזוויתבהמשךנחזוראליומהותי(נושא

בחב·(פסיכולוגפרוםשאריךכפי .הפרקטייםביטוייו
תוכעשאמכםהגדילהאככיזהוהפסיכ"אמר:שדתו)

היאאבכאדם,הטבעעכידיעותיכןהיקףבתחרהב

וכיוראובשןפוהאעכןכיתודיעיכדבריפההוסכא

תפיסה ."גוככהוכויראשבההדרךועככחיות,כאדם

אלולדבריומענהלתתנועדהפילוסופיאישיייעוץשל
פרום.של

הנוגעתפילוסופיתמתודהבקצרההצגתיכהעד
לספקהמסוגלתעולםתפיסתאציגכעת .אישיבייעוץ

(השלבלבעיותוהתייחסותחשיבהלמסגרתדוגמאות
האק·הגישהוהיאבמתודולוגיה),שהוצגכפיהשלישי

זיסטנציאליסטית.

האקזיסטנציאדיסטיחהגישה

המודרניתבפילוסופיהפלגהיכרהאקזיסטנציאליזם
הפילו· .האדםשלליום·יוםהנוגעותשאלותהשואל
שהתנערווקירקגור,היידגרהםבזרםהמרכזייםסופים

"פך·פילוסופיותשאלותואימצוהעיוניתמהפילוסופיה
היוהצרפתיםוסארטרקאמיאלכד .הפרטלגביקטיות"
לפילוסופיהנדבכיםוהוסיפוהחילוניםדרכםממשיכי
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שואליםכיועציםשאנושאלותהאקזיסטנציאליסטית.
כמפקדשלךהאחריות"מהכגרן:השונים)ניסוחיהן(על

לי·בחדתהאחרונהבפעם"מתיאחר?"ארכזהלתהליך
"איפהממך?",שביקשומהרקולאמשמערתימשהרזרם

האק·אתשהעסיקושאלותהיכןשלך?"התשוקהנמצאת
שונים.בהקשריםזיסטנציאליזם

בחירהשלבשאלותהגרתואתמיקדקידקגררסרן
ברביםביטוילידישבאותכפיאישית,ואחריותאישית
הכרהבראייתו, .) 1996ורעדה","חיל(לדוגמה:מכתביו

לבצעיאפשרושלנרהאישיותהחדרותעםוהתמודדות
הואהאישייםמחייוכלקחונכונות.אמיתירתבחירות
הבחירההאנושית.כמהרתהאישיתהבחירהאתמציב

מהבמידתולכןקשהלקבל,החלטותואילולחיותכיצד
 .ונוחהקלהתמידשאינהמעמסהלחירות,נידוןהאדם
הנועץעלחושביםכשאנו ,הקירקגרריתההבנהמתוך
שמתוכןבחירהאפשרויותניצבותמולוכילהניחעלינו
מה·לחמוקינסהכמהעדמשנהזה(ואיןלבחורחייבהוא

הנובעותאישיותמשמעריותישנןבחירהולכלבחירה),
נעשוהןהאםהשאלהובבסיסןשלו,הבחירהממקררות

יציאה(לדוגמה:חרדותיומולבאומץאותןשבחןלאחד
מתוךנובעתשאיננהאינרציהמתוךארהנוחרת)מאזור

שהחירותהקביעהלאוראישית.משמערתשלתחושה
איננהשהבחירהחשהנועץברבמקרםקיומית,האנושית

רתחן·קיומיתסכולחשהואמוגבלת,שהיאארקיימת

 ,כיועציםעלינומשמעות.לחיפושהמובילהבדידותשת
שקיימותהבחירותקשתמגורןאתלהציגנתרן,שלבבכל

אנו .משמעריותיהןעלוהנסתרות,הגלריותבסיטואציה,
תחושתמתוךנובעתשאיננהבחידהכילהביןצריכים
חב·בהכרחאיננהולפיכךקיומי,תסכולמייצרתבחירה
 .ביותרוהמתאימהכרנה

מחשי·שהושפעווהפסיכולוגיםמההוגיםאחד
מחפש"האדםהספדמחברפדנקל'ויקטורהואזרבה

במידההמבוססתהלרגרתרפית,התורהואבימשמעות"
התפיסהאםגםהאקזיסטנציאליסטים.ההוגיםעלדנה

ארפ·לכיורןארתהלקחפרנקלכפסימית,נראיתהקיומית
 ,רביםאירופאיםכאקזיסטנציאליסטים"שלא :יותרטימי

דתי.אנטיארפסימיאיננופרנקל

 101 1ע?"רשכההיחידהיעדיעכאומרהיהסוקרטסמה

להתעלותהאדםשליכולתועלהשקפתו ."אדרבה
אופטימיתהיאלרגליו,נרשהיאולגלותמברכתומעל
חוויותיודרך .) 11עמי , 1970(אולפורט,להפתיע"עד

אישיתקיומיתטיפולשיטתפרנקלמבנההריכוזבמחנות
לקייםהחולהשעלובמשמעויות"במשימותהמתרכזת
עלדגששימתתוך ,) 118עמי , 1970(פרנקל,בעתיד"
"שולח"פרנקלמרכזי.כמרטיבפשרלמציאתהשאיפה

לע·הפשראתלמצואלמטופללעזורכמטפליםאותנו
אותר.למצואיכולהוארקכאשדלהחלטותיו,שייתר,
לנועץיאפשרוומציאתו(הלרגרס)הפשראחדיהחיפוש
ובארגוןהירם·ירמיתבעשייתומשמעותוליצורלהבין
כמרפנימי,לאיזוןתובילהפשרמציאתשייך.הואאליו

ולחוסרלתסכולענייןשלבסופרתובילפשרשאי·מציאת
למ·החשיבותאתומסבירממשיךפרנקל .משקלשיורי
הקיומיהריקעםלהתמודדותככליבחייםהפשרציאת

למצוא-שלנוובהקשרהמודרניים,החייםאתהמאפיין
במכונהכבורגנתפסיםשלעתיםבתפקידיםהפשראת

צבא.שנקראתהענקיתהארגונית

שני·כפיהאישיהייעוץנושאעלעמדתיכהעדאם
לראותאופילוסופיתמתודולוגיהדרךאליולגשתתן

הבאבחלק ,שונותפילוסופיותעולםתפיסותדרךאותו
מכונןולאירועארגונילנושאפילוסופיתהתייחסותאציג
 .ויעדיםחזוןסדנת-יועץכלשלבחייו

ויעדים:חזוןסדנח

 :ה~~..י /)1הוא .ה~~~ !)lו/(ה .י~.י.ה !)lהוא ,ה~ /)QI ה(/"
 " .iJ ~ IUQת oנכ . IUך Q~כ!~ין

 '.ט :א ,-קהכת

כהיותבטוחיותרהרבה ,הרבהזהוכגרארגוןבככ"

שצודקבצרכהיותמאשרהרובעםיחדשטועהבצר

כבר"

 . 1971 , '-גוכבריית

אנוחדשיחידהמפקדשלכניסתועםרבותפעמים
מנתעל ,ויעדיםחזוןסדנתלקייםממליציםכיועצים
הואאליהםהעתידייםהכיווניםמהםויידעיביןשהארגון
ו"ללכתהמצפן"את"לכווןנרצהאםלצעוד,מתכוון
סך·שלבהקשררווחיםביטויים(שניהצפון"כוכבלאוד
כגוןנוספים,תפקידיםיששלסדנאותכמובןאלו).נאות

תפותשותחושתיצירתגיבוש,המפקד,שלהתמקמות
השבילקביעתהיאהעיקריתמטרתןאךונוי,בתהליכים

להביןישסדנהלבנותלהתחילמנתעללצעוד.ישבו
הארגוןמהלשםכלומרהארגונית,המהותאתתחילה
אתלרובמקבליםאנואלובסדנאות .שלוהייעודקיים,

בוניםועליובפק"א)שמופיע(כפילדיוןכבסיסהייעוד
הפעילות.את

החש·אתופיתחהתכליתבנושארבותעסקאריסטו
ישנהבעולםדברלכלבראייתו, .ולוגית""טלאהקפה

אוהאדםשבומצבמצייןהטלוס ."וס"טל-תכלית
 "הואאליהלפסגההתפתחותו,לשיאמגיעהארגון

אחריהחיפוש

 )(הכוגוסהפשר
יאפשרוומציאתו

וכיצורכהביןכנועץ
בעשייתומשמעות

ובארגוןהיום-יומית

 .שייןהואאליו
מציאתהפשר

פנימי'לאיזוןתוביל
שאי-מציאתכמו

בסופותובילפשר
כתסכולענייןשכ

משקלשיוויוכחוסר
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ממשיךאריסטו

האדםלבניכיוטוען
הייחודיכושריש

 ."התבונה"-להם
היכולתשהיא

מאורגנתבהלחשי
ובעזרתהותכליתית
אדםכבנינוכל
שללמצבלהגיע

לטענתו.אושר.
המיוחדהכושר

אותהלאדם.
גםקשורהתבונה.

הטובה"ב"מידה
האדםבבניהקיימת

אריס·קוראזהשאיפהלתהליךלהגיע.תמידיתשואף ...
האדםשלהשאיפותפסגתבראייתו, .) Ergon (ארגוןטו

שכוונתוהאריסטוטאלי,(במובנהאושרלהיותצריכה
האושר"אודיימוניה").-ופעיליםטוביםאתיים,חיים
אנואליהעצמה,בפנישעומדתהיחידההתכונההוא

כאשרלכך,כהוכחהאחר.משהולשםולאמשתוקקים
נתק·מאושרים,להיותרוציםאנומדועעצמנואתנשאל
האושראתרוציםאנוכינביןוכךהשאלהעללענותשה

האושר.עבור

כושרישהאדםלבניכיוטועןממשיךאריסטו
לחשיבההיכולתשהיא"התבונה",-להםהייחודי
להגיעאדםכבנינוכלובעזרתהותכליתיתמאורגנת

אותהלאדם,המיוחדהכושרלטענתו' .אושרשללמצב
האדם.בבניהקיימתהטובה"ב"מידהגםקשורהתבונה,

אינטלקטואליבעיוןמגולמתהטובההמידההשאר,בין
היום·יומי,ובפירושומעשיתלתוצאהציפייהללא

מתינותצדק,נדיבות,אומץ,כגון:ראויהובהתנהגות

 .) 2008ואומס,(דייסון

ינן·אנואךלאדם,היאאריסטושלהתייחסותואמנם
בוחריםאנובוהאופןועלהארגוןעלממנהללמודלים

לנושאנחזוראם .והחזוןהיעדיםסדנאותאתלהבנות
מתהליךכחלקעליהןלהסתכלשניתןנראההסדנאות,
הגשמתלכיווןהארגוניהצמיחהכתהליךה"ארגון",

מתבצעהתהליךייעודו.הגשמתקריהארגוני,האושר
להובילהארגוניתלתבונההמאפשרמרחביצירתדרך

חלוןיוצרהתהליךהארגונית.הטובההמידהעלחשיבה
תכלית,לשםחשיבהנעשיתבומצומצם,אםגםזמנים,
הארגוניות.לתפוקותישירקשרללאלעתים

הכושרמהולהביןלארגוןהמאפשרמרחבחינההסדנה
שבזכותההארגונית,התבונההפעלתדדךשלוהמיוחד

התכלית.למימוששיובילוהארגוניותהמעלותמהןנבין
שבזכותהארגוניותהמעלותמהןלהביןעלינובסדנה

אומץהאםהייעוד:ומימושהאושראתנשיגהפעלתן
המ·דווקאאוליאוהארגוני?היום·יוםאתהמאפייןהוא

לצבאתרומהאולימיותרים?מסיכוניםוהימנעותתיבות
צדקעלמדבריםאנוכיוייתכןלנדרש?מעברלקהילהאו
כבסיסהתחרותיותאוורעות,אדיבותהמשרתים,בין

ביניהןהלימהובנייתהארגוןמעלותהבנתדרךלקידום.
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לממשהארגוןיוכלחבריו,שלהאישיותהמעלותלבין
האפק·אתלשפרנרצה,ואםהמיטבי'באופןייעודואת

הטענותאתלבחוןניתןלכךכהוכחההארגונית.טיביות
נבנו""לנצחהפופולריהניהולבספרהעולותהמרכזיות

שהחברותפעםאחרפעםהמציין ,) 199 5פוראס,(קולינס
הןשבהןארגוניותטובותלמידותמחויבותהמצליחות

בהכרחאינםהרווחיםאףכמעט.דתיתבקנאותדבקות

נטעןהצבאילארגוןובאנלוגיההעדיפויות,סדרבראש
העדי·סודבואשלהיותצריכותתמידלאהתפוקותכי

 .יותראפקטיבייםנהיהכךדווקאאירוניובאופןפדיות,
אתמייצגתהטובותהמידותבחינתפניושעלייתכן
ונתליתולייעודלחזוןמתחתשכתובההערכיםרשימת

נקודותשתילצייןברצוניאךהסדנה,אחריהקירעל
הארי·מזוהיוםהקיימתהערכיםרשימתאתהמבדילות
מציעהאריסטוטאליתהתבוננותראשית,סטוטאלית.

בראשו.העוניםוציוןהמוכרהפלקטשלהיפוךמעין
הער·"בשירות"הואבו)לדוןצודךישבכלל(אםהחזון
המהוותהמעלות,אתלממשכיצדלתארותפקידוכים,
הארגון,תכליתלמימוששיובילבתהליךנוסףשלב

אתבוחניםכאשרשנית,לאפקטיביות.ולפיכךלאושר
ודיכוטומיאבסולוטיבאופןלאאותןלבחוןישהמעלות

"תמידכלומרהיום,עליהןלהתבונןנוטיםשאנוכפי
חשיבהדרךאלאאמיץ",אותחרותיאדיב,להיותעליי
שבילולמצואלהביןלפרש,מנתעלהזהב"."שבילשל
שלוהבולטיםהמאוחריםמתלמידיובאחדאיעזרזה

הרמב"ם.-אריסטו

ביןהממוצעאתמדגישאריסטולפיהזהב""שביל
וביןהכרהללאנדבןלהיותביןהתכונות:שלהקיצוניות
ב"מורהספרטניות.וביןהדוניסטייםחייםביןקמצנות,

שלהאריסטוטאליהפירושאתמעמיקהרמב"םנבוכים"
האמ·בתודתמדגישהרמב"ם .) 2010(גולדמן,המונח

היכולתהואהזהב"ש"שבילההבנהאתאריסטושלצע
הארגוןעלמתי-מהתכונותאחתכלנדרשתמתילדעת
ומתיזהירותבמשנהלנהוגמתיאמיצות,החלטותלקבל
מייצגאיננוהאמצעשבילאלו.שניביןבממוצעלנהוג

ביןלאזןהיכולתאלאחיים,כדרך"פרווה"התנהגות
הפרק·המשמעותשונים.למצביםביחסשונותתגובות

איננוהנדרשיםהערכיםשסימוןהיאזותפיסתשלטית
נרצה,(אםבסיסיתפעולהמפתגםליצורוישמספיק,
הארגוןחבריאתשמכוונתערכיות)ותגובותמקרים

ביחסאותו,ומביןמפרששהארגוןכפיהזהבשביללעבר
וכצעריום·יומייםולמצביםהייחודיתהארגוניתלתרבות

התכלית.למימושנוסף
הסדנאותעלפילוסופיתהתבוננותשראינו,כפי
להתמקדבמקוםהסדנה.מבנהואתהמוקדאתמשנה

(ולעתיםהארגוניתהתכליתאתנסמןחזון,שלבשאלות
חן·בהכרחאיננההפורמליתהמהותכינגלהבתהליך

האך·התבונההפעלתודדךךה·פקטו),המהותאתפפת
אתהמייחדותהטובותהמידותהערכים,מהםנביןגונית

אםהחזון,(האושר).התכליתלמימוששיובילוהארגון
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התשובהמאליו.המובןעלולערערשאלותלשאולהעיוןכפיהתהליךשללוואיכתוצרנוצראותו,לנסחנתעקשז.מש
השוט·מהעשייהמושפעלהיותשלאביכולתוגםטמונהנוספתנקורההארגוניים.מהיעדיםחלקגםוכךשהוצג,:פק·
עצמו"להגביה"האינטלקטואלייםכישוריוובעזרתפת,במילההשימושהיאמרגישההחרשהההתבוננותאותהגנות
המצב.אתולשקף"מעלה"בהק·מאושר.כגוףהארגון-הארגוניבהקשרה"אושר"בנו"
 .ומתזוביכולתועוסקתהיועץהגרותגםפניועלהרימאושר,להיותיכולארגוןהאםלשאולניתזהזהשר:רות

ולשקףמהארגוןמעטלהתנתקרומה,היגיוןעלכססתארגון .כןבהחלטהיאהתשובהלטעמייארם.איננוהואהןז
מהאופןאלמנטיםשאלות,שאילתרוךהארגון,לראשיזן·שחבריובעורתכליתואתהמממשארגוןהואמאושרכוח
הח·ממרעיבכליםהשימושכאןגם .מתנהלהארגוןבואנשיםשבהםמהארגוניםאחרזהועצמי.למימושכים:טען
היועץשלהיכולותבבסיסנמצאאקדמיים,כליםברה,טוב)מרגישיםשלמהתשובהכבהבדלמאושריםמרגישיםערי·

J .התרבותאתמאבחניםאנואחרות,במיליםהארגוני.הםמאושרים,הםמרוענשאליםוכשהםלעבורה,להגיער
דורשבראייתנומהובוחניםשונותבררניםהארגוניתטוב".כי-"ככהאומריםופשוטכךעללענותמתקשיםנאת

זאת,עם .אותוומלוויםהשינויאופןעלממליציםשינוייבעלכמבנההארגוןלביןהארגוןחבריביןהסימביוזהנלית
אתלבצעמאיתנוהמונעיםמרירביםעוגניםקיימיםרקיתקייםשהאושרמבטיחהשבו,לפרטיםמעברחיים,·רות
תיארסמיה'שאדםכפיהפילוסופית,העיוניתהמטלהמביניםשהםכפיתכליתםאתיממשוהצדדיםכששניארי·
במידתחוטאיםאנוובכךמוגדר,שתפקידנווכפיאותהאתגםביטוילידילהביאמקוםישבסדנאותולכןאותה,;יעה

נםפניועל
המקצועית.לאחריותנומההוא.תכליתואתלממשיוכלהפרטבוהאופן~שר.

i ·היועץהגדרתהעשייה,שלהארגוניתבתרבות"נדבקנו"כיועצים,הקשורותמהנקודותבמעטדקהתמקדתיבהתייחסותיעד

i ביכולתועוסקתדדךרלוונטיים,להיותהחובהעלינושחלהחשיםואנולהמ·ונוכללפרש,יכולהפילוסופישהעולםלסדנאותוות
ומתבססתוזשלהתרומה .הארגוןשלהטקטיתבעשייההשתתפותשלההיגלאניתהתפיסהדדךהסדנאותאתולבחוןשיךו·גון

מאבדיםמעטשאנוכךידיעלמוגבלתהעיוניתיכולתנודווקאאוהתודעה,אתהמעצבתחוויהכיוצרתהסדנהאת 1
דומה.היגיוןעל

t לאור ,רחבהבדאייההארגוןעללהתבונןמהמסוגלותשללאמרתולהתייחסובכךהפרקטיקהאתבהןלהדגישומי
מעטלהתנתקהטקטי?בדיוקמהו .והדחוףהשוטףהיום·יומיהעיסוקניתזהתודעה.אתהמעצבתהיאההוויהדווקאכימדקס,נמיר

t ולשקףמהארגוןלאחרגםיחידותבאבחוניהמתמידהעיסוקלדוגמה:הסך·אתמקיימיםבהםוהמתודההאופןאתלבחוןגםיבה
דרך .הארגוןלראשיעשייה,לייצרהצורךלשםרקהבעיה,אתמזהיםשאנוונו'.האלנכוס ,הדיאלקטיתמהשיטהוללמודנאות~ביל
שלהאגוצורכיעללענותכדירביםזמןמשאביהשקעתטקסהיכןהסדנאותכיהתחושהאתחווהאנילעתיםשל

שאלות,שאילת
חסריממלכתייםלביקוריםאליהםולהתלוותהמפקדים,כלעצמןעלחוזרותלתפקיד,כניסתםעםמפקדיםשל

מהאופןאלמנטיםליצורהצורךזוטות,תובנותלספקובמהלכםמשמעותייעד·אירועעלשונההתבוננותכיוייתכןשנים,מספרבין :
מתנהל.הארגוןבו .ועודשנהוסיכומיחציוןבסיכומיעשייהשלמצגותותוסיףהסדנאותשלהחזותיותאתבמשהותשנהזהציובין

r. השימושכאןנםולכןשאלה,סימנילהציבשלאנוטההצבאיהארגוןושונים.חדשיםנדבכיםררה
להציבהמחויביםמאלוחלקאנוהפילוסופיהבמסורתשלי

ממדעיבכלים
i ·אתלהעמיקוהיסודהנחותעללערערהשאלה,סימניאתמד"הומערךפילוסופיייעוץעלאמ

כליםהחברה.מכך,יותרתרומתנו.ובכךלארגוןאותוולהביאהעיוןפי·שקרוייםשכמוההמצאהכושרבזכותוקצתם ... ":דלת
נמצאאקדמיים.אתלהציבשילמדוהארגוןחבריעםלהתעקשמחובתנודברבעשייתכרוךאינושמקצועם ,עווןאנשיאוופים oכו~רגון
שלהיכולותבנסיםשזהויועץשישלעובדהלהתרגלולאהשאלה,סימנימסוגליםהםכךומשום ,בכלבהתבוככותאלאכלשהוומתי

i המשי·מהנושא.פתורים(המפקדים)אנוובכךתפקידובעצמיםהגלומיםהכוחותאתוחדיוכצרףרבותפעמיםייצג
הארגוניהיועץ חברילכללמשותפתשאלהסימניוהצבתתהייהשלמה "בוותרמזהזהןשןכוםמזהזהמרוחקיםבין '

הבכיריםהמפקדיםבעברשאםאציידכאנקדוטההארגון. '.מית o-אדם~רק·

המ·לומדיםהיוםופילוסופיה,מתמטיקהלמדובארגוןאיננו
מנהללחלופיןאולמקצוע""זיקהעםמקצועותפקדיםמהווההקפיטליזם,אביסמיה,'אדםשלהציטוטרצה,
בתוך .וכנטלידכלאחרללימודיםומתייחסיםעסקים,הפילו·הייעוץהשלכותעלהדיוןעבורמוצאנקודת!רגון
"מההרווחבמשפטביטוילידיכהבאהמורכבתמציאותהיועץתפקידתפיסתועלבכללמד"המערךעלסופיביחס
וכךשבעתיים,קשהמצבנואותו")לקצץניתזיורהשלאמולנושמציבשאלהסימןאותושלמקומוומהבפרט,:צעד

ול·השאלהסימניאתלשיםמחויבותנולהיותצריכהגם .הפילוסופיהייעוץ
 .לכךחנךאתהמקדשמודרניבעולםגםסמיה',שלבראייתונאות
המחויבותאתלהדגישהמערךעל ,הטענהלאורישהתפוקות,ואתוהתועלתנותהתועלתיותאתהעבודה,נמקד
לא·העיוןשלהתרומהואתמקומנואתשלו,העיוניתלה·מיכולתוונובעחשובשתפקידוהעיון,לאישמקוםעתים

אםהזוהיכולתאתנאבדאנו .הארגוניתפקטיביותהשן·חלקיואתולצרףרחבהבראייההארגוןעלתכונןחן· 1
כמומאפיינים.התנהלותדפוסיונאמץבארגוןניטמעמדועהיאלשאולישאותההשאלה .) 2006כסמיה',ניםהאר·
דופןיוצאתמחשבהבעלילהיותעלינו ,רביםפילוסופיםאומנהל?אומפקדולאהעיוןאישדווקאלכךנדרשזאת
 ....המקצועיתחובתנואתלמלאמנתעלמאפיינתולאאיששלביכולתוטמונההתשובהבראייתימהנדס?אולי,'אם

 103ורשכה"ע?היחוךהיעדיעראומרהיהסוקרטסמה
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שלהבחינה
מציירתהדברים

הפרקטיבועולם
והעיון"טוב"הוא
ראייה ."ער"הוא

אותנומרחיקהזו

ואתהיועצים

מהשורשיםהמערך

אנויונקים.אנומהם

מעיןלהיותהופכים
פעולה""משתפי
הארגוןעם

כיהעובדהעצםכיאצייןביקורתיתמעטכאמדה ~

שלהיחידהתגאתעונדיםהשונותביחידותהיועצים
המנות·עצמאיתחשיבהלייצרביכולתםפוגמתהארגון,

מעצבתההוויהסימבוליובאופןהארגון,מהתנהלותקת
הייעוצית.החוויהאת

חפי·ההתבוננותדרךלמדיםאנואותהנוספתנקודה
היום·חייאתלחיותהפרדוקסליהצורךהיאלוסופית

ואק·אריסטוטאליתמסורתמאותהכחלק .בארגוןיום
לגעתהיועץעלבמאמר,שהוצגוכפיזסטנציאליסטית

יכו·אתולפתחללמודודרכםהיום·יוםבחייולעסוק
יהפוך·יוםהיוםמחייניתוק .לארגוןותרומתולותיו

חסריאינטלקטואלייםלפלפוליםהייעוציתהעשייהאת
קצותיובשניהמקלאתלאחוזהיכולת .לארגוןמשמעות

וללמדלחזורהמערךועלומאתגרת,קשהמשימההיא
הןהלוליינית,המשימהאתמבצעיםכיצדהיועציםאת

שוטף.באופןוהןלארגוןהסוציאליזציהתהליכיבמהלך
קידוששלהיאשליהאישיתהתחושהועוד'זאת
רבותפעמים .העיוןחשיבותפניעלהפרקטיקהלימודי

כירק)לא(אךההכשרותבמהלךחברייבקרבשומעאני
כלים""נותן"פרקטי",הואכימוצלחאחראוזהקורס
שלהבחינה ."מדי"עיוניהואכיטובפחותאחרוקורס

והעיוןטוב""הואהפרקטיבועולםמציירתהדברים
המע·ואתהיועציםאותנומרחיקהזוראייה ."ער"הוא

מעיןלהיותהופכיםאנויונקים,אנומהםמהשורשיםרך
סיבותשתיבראייתילכך .הארגוןעםפעולה""משתפי
בעולם .לוקאליתוהשנייהיותררחבההאחתמרכזיות,
החשיבה,דפוסיאתמובילה"העשייה"העכשוויהמערבי

-הצבאילעולםובתרגוםבעשייה,מתמידצורךישנו
מנותקיםאיננומד"הכמערךאנוכלשהן.תפוקותלייצר

 .מסתאנוקיומנואתלהצדיקמנתועלהקיימת,מההוויה
חשובולכן"העשייה",-ההגמוניתההתנהלותעלמכים
 ."פרקטיים"דבריםהזמןכלללמודלנו

בוגריריבויהואהתופעהשליותרלוקאליתרגום
באוניברסיטאותעסקיםמנהלמחוגיהארגונייםהיועצים
וחוגיםאקדמייםמוסדותמוצהר,באופןהמכללות.ובוגרי

נוטיםופחותהתוארשלהפרקטיותאתנסעלמעליםאלו
הרב·ולאורכערך'ולתאוריהלעיוןוזמןחשיבותליחס
שלהפרקטיתהתרומהאתלהביןמתקשיםשהבאתי,וים

הח·אתלהעמיקלמערךממליץהייתיזהבהקשר .העיון
ההכ·כיולהבין ,היועץמסגולותכחלקהעיוןשלשיבות
למציאותעצמןלהתאיםצריכותלמערךהצבאיותשרות

יועציםשבעברכפירבים.יועציםמגיעיםעמוולמטען
פרקטיים,לקורסיםונזקקותיאורטייםמחוגיםהגיעורבים
המשתנה.למציאותהנכוןהאיזוןאתלמצואישהיוםכך
העיוניהלימודביןהמתאיםהשילובאתלמצואהמערךעל

סימנילהציבהיכולתכילהבהיר ,הפרקטיהלימודלבין
שציין(כפימלמעלההארגוןעללהתבונןכךודרךשאלה,
חפי·עלהתבססותגםכמוסמית'),אדםהיעילות""אביר
היכולתכמובדיוקלארגוןמועילותשונות,חשיבהסרת

 . Spssלהפעילאולשינוימטריצותליישם

להמשך:וניווניםביקורתסינוס,

ולניתוחלהתבוננותחדשהגישההצגתיבמאמר
נפגשים.כיועציםאנואיתרהיום·יומיהארגוניהעולם

חזוןסדנתכמונפוציםייעוצייםבוחןמקריניתוחדרך

הייעוץשללעולםצוהרפתחתיהאישי,והייעוץויעדים
דעך·אנליטיותגישותכמציגוהןכמתודההןהפילוסופי

ושונות.נוספותכירת

כלפיביקורתלהעלותוצריךניתןודבר,ענייןבכלכמו
זוויות:מכמההגישהאתלאתגרניתןובהחלטהגישה,

מייצגותפילוסופיהשנותאלפי-היריעהרוחב ] 1 [
העולם,אתולנתחלראותושיטותגישותאין·ספור

גםורלוונטיותהזמןמבחןאתצלחומביניהןהמוצלחות
רבזמןלהקדישישהגישותאתלהביןמנתעל .לימינו
מכןלאחרורקמעליהן'שנבנווהקומותהיסודותללימוד
לן·בנייןהקמתהמתאימים.החדריםאוהחדראתלבחור
ממהיותרלעתיםרבים,אישייםומשאביםרבזמןקחת
וחפי·גישותשלהכרהועוד,זאתלהשקיע.יכוליםשאנו
שלשבסופופנימייםקונפליקטיםליצוריכולהרבותסרת
 .מסדרתמערכתליצוריעזרומאשריותריבלבלודבר

כהמשך-המדרוניהייעוץהעולם;מזלהמפגש ] 2 [
בגי·להתעמקהצורךבשלכיאצייןהקודמת,לנקודה

הדורשתייעוציתמציאותמולבעייתימפגשנוצרשה
עלוהןהנועציםידיעל(הןומיידייםמהיריםתוצרים

דומההשיטהאימוץולפיכךהייעוצית),המערכתידי
בשלתוקףמשנהמקבלהנושאהזרם.נגדלשחייהקצת

המקדשהצבאיהארגוןבתוךנעשההייעוץכיהעובדה

 .מטרתווהיאהעשייהאתרבהבמידה

הקן·הסעיפיםבשנישהוצגמהלמרות-תדמית ] 3 [
 .רבותודרכיםרבותפניםלעטותיכולההגישהדמים,
המילהבשל(בעיקרהגישהשלהתדמיתזאתלמרות

טוגות,לבושימזוקניםזקניםשלהיא"פילוסופיה")
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משמעותלתדמיתיישומית.ולא"כבדה"שיטהשל
ובד,וייפוליקוםכךעלולעתיםהראשוניבמפגשדנה

בההשימושעלמקשההפילוסופיהייעוץשלוהתדמית
היום·יום.במהלך

לכולנו,-מתערבכמשתנהאישיותיסודהנחות ] 4 [
שאנוביןפילוסופית,מהותכיועצים,והןאדםכבניהן

מודעיםאנושאיןוביןדת)(לדוגמהבגלויבהמנידים
אתעבורנוהמסנןמתערבמשתנהחינההמהותלה.

אלואתבחוץומשאידלנוהמתאימותהעולםתפיסות
ולאהדברמאותועודשלמצבנרצדולמעשהשאינן,

יתקשהדתיאדםלדוגמה: .אמיתימחשבתישוניקיים
בחוםיאמץאךניטשהאושפינוזהשלגישתואתלקבל
הדמב"ם.שלזואת

~ניתוח
!גשים.

חזוןת

i ייעוץ

ועד·ז

הפילוסופית,הגישהעדייןאלו,סייגיםלמרות
כליםארסנלבעליועץליצורמנתעלהנדחיתבדאייתי,

קצהוקצהאתדקהציגהמאמרכאמוד,יותר.ומגווןשלם
להמשך:כיווניםמספרלסמןוניתןהמזלגשל

כגון:אחדיםתוכןלעולמותהייעוץעולםפתיחת ] 1 [
ספדו(לדוגמהכימיההיסטוריה,אדכיאולוגיה,ספרות,

ידעעולמותועוד.המחזורית")"הטבלהלויפדימושל
להציגהיכולותמגוונותהתבוננותזוויותפירושםנוספים
יותר.מורכבתעולםתמונת

בה·פילוסופייםקורסיםפילוסופי'ידעשילוב ] 2 [
התחוםהנדתלהמשךכאמצעיהשונותמד"הכשדות

ניתן(וכהשלמה)כמובןאחדים.וביםליועציםוהנגשתו
ונו'.כתובחומדסדנה,נוספות,הנגשהדוניעללחשוב

ניתןיום·יומיותבפרקטיקותהתחוםשילובידיעל ] 3 [
פועל"ל"ידעאותוולהפוךבושדבקההתדמיתאתלפרק

החל·קבלתתהליכילבחוןניתןדדנוכשגדה,המשולב
חפי·אתלהוציארבהחשיבותישנה .ועודהכשרותטות,

לכלהיוםמזוהההיאשאיתרהאתיקהמעולםלוסופיה
ביחידות.והפעילותהחייםתחומי

כלפיז
יות:

ייצגות

;עולם,
גםיות

דבומן
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:המשך

בגי·ק

ורושת

על·הן
דומה

בשלף
;מקדש

מנתעללוהנדרשהזמןאתלהשקיעאחדכלעל ] 4 [
התכ·מהאותו,המניעהכוחמהולהביןעצמואתלבחון
בוחרהעולם,אתדואההואודרכהפועלהואשממנהלית
אתמכןולאחדהאישיתהמציאותאתמנתחהכלים,את

הארגונית.המציאות

c ·הקן

רבות.

המילה
טוגות,

לסיימה.ברצוניוכךאישיתבנימהפתחתיהמאמראת
אנו,אני,כמהויותריותרליהתחוורהכתיבהבמהלך
שישביותרהחשובהכליאתמבטליםיועצים,כמעדך

לייצרוהארגוןהחברהלחצימול-והחשיבההעיון-בנו
מצדהזה,המתחאתלנהלהקושיאתחשתיאניתפוקות.

יצירתידיעלהארגוניתהלגיטימציהאתלקבלאחד

 I 105כשכה"ע?היחידהיעדיעכאומרהיהסוקרטסמה

ובשאילהבהגותהצורךאתלשמדשניומצדתפוקות,
המהותולגביהארגוניתהמהותלגבישאלותשלמתמדת

הייעוצית.

שובאםגדועתלמידאנידברשלשבסופוכנראה
ובכמהכאנושותצברנוידעכמהמחדשנפעםאניושוב

משתמשים.כיועציםאנומעט

באופןמבטאשאוליסוקרטסשלבציטוטלסייםארצה
תחושותיי:אתביותרהטוב
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