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מנת:עלנ:עשיםרביםותהליכיםרבות:עבודות

שלרובםרובבצהייל.איכותיאדםכוחלשמר

י.הפיקודהאנושילמשאבמתייחסיםהתהליכים

רחביםארגונייםותהליכיםהשפ:עות yמקב

וצורכימאפייניהחדש,הקב:עמודלכגון:

יותרהרבהלתלויההופךהצבא , Yה·דור

הטכנולוגיותוההתפתחויותבטכנולוגיה

:עלמחדשלחשובצורךמ:עוררים ,החדשות

מאתגריםאלוכלבצהייל.הקידוםמסלולי

התפתחותמסלולי:עלדרךפורצתלחשיבה

 .ההגמוניהפיקודילמסלולמקבילים

ורחב:עמוקארגוניתהליךסוקרזהמאמר

ומתחדשותחדשותיסודהנחותבתוכושמגלם

מתארהמאמרבצהייל.הקידוםאלטרנטיבות:על

מקצו:ע•פיתוחמסלולהבנייתשלתהליך

 ) Duaןן adderאוטכנולוגיים"{"מובילים
המאמר .הפיקודיהפיתוחלמסלולהמקביל

ה:עולמיותהחדשותההתפתחויותאתסוקר

היחידתיהתהליךאתובוחןבתחום,והאזרחיות

:עלוהתבוננותהגנריותהיסודהנחותלאור

 .בצבאהקייםהיד:עמוקדימסלול

בקידוםיסיי:עזהשמאמרהיאתקוותנו

המשאבפיתוחאתגרי:עלצהייליתחשיבה

המקצו:ע•.האנושי
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מבוא

המושגלביןהעם","צבאצה"ל,ביןהמפגש

talent management כבלתיפניועלנשמע

בתוךם"י"כוכבלסמןאפשראיךשהריאפשרי,

כולם?אתשמגייסתצבאיתמערכת

הצורךוגוברהולךהאחרוןבעשורזאת,עםיחד

במסלולאותםולפתחמוערכיםפרטיםלסמן

החלומגוונים:שוניםתמריציםמתןתוךצבאי

תפקידיםדרךשירות,יכדתוךלימודיםמלאפשר

 .כספייםתגמוליםועדרכבמתןאטרקטיביים,

סבוריםבתחוםוהאקדמיההמקצועאנשי ,כיום

פונקצייתשלהחדשהייעודהואהכישרוןשניהול

וברשוחטחי,(וינוקורבארגוניםהאנושמשאבי

בספרםראמסטדפיטרובודרוג'ון .) 2012ודד

המדע-אנושלמשאבי"מעברששמו: 2007מ"

 .משמעותי"תחרותייתרוןלבנותלפירמה

הצבאיתהמערכתואינהרנטי,טבעיבאופן

כישרונותזיהויעלובנויהמטפחתמוקירה,

זוהלוחם.זהובייחודהפיקודיההיררכיבמסלול

ולהיותלהשפיע ,להתקדםבלעדיתהכמעטהדרך

שבצה"ללהזכיר.חשוב .לכךבמקביל .מתוגמל

המעניקסא"ל)(דרגתידע""מוקדמינויקיים

עם .מקצועייםלכישרונותרשמיתוהכרהמעמד

בהמשך.בהרחבהשנציגהכפי ,לתפיסתנוזאת,

מגיעיםמדי,מצומצמיםהינםזהומעמדמינוי

מסלולשלקצהוקצהרקומהוויםמדימאוחר

בצה"ל.מפותחלהיותשצריךשלם

היאמהשלכותיו(שאחתהחדשהקבעמודל

אתגריםמעמיד ) 47בגילטכנולוגיםשלפרישה

המשאבושימורפיתוחבתחוםורחביםחדשים

מבנההואהמסומניםםימהאתגראחדהאנושי.

••• •••••••••• ••••• ••••••••••••• •••••••••• 
מוקירה,הצבאיתהמערכתוואינהרנטיטבעיבאופן

במסלולכישרונותזיהויעלובנויהמטפחת

הדרךזוהלוחם.זהובייחודהפיקודיההיררכי

מתוגמלולהיותלהשפיעלהתקדם,בלעדיתהכמעט

r. ~-ג.~ 18!1" י.., •••••••••••••••••••••••• 

הרווארד),אונ'(בהוצאתאנושי"הוןשלהחדש

המתארתהמהותית",ב"מהפכהלהכירקוראים

אדםכוחמניהולההדרגתיתהאבולוציהאת

כישרוןלניהולומשםאנושמשאבילולניה

) Talentship (. ,לנקוטחייביםארגוניםלשיטתם

מאשר:תופחלאשהיאכישרוןבאסטרטגיית

המסייעאנושילהוןבנוגעמעולהידע"ניצול

ונוצרצפויוברוראינוכברדוםיהק :ומהותוהקיודם

הרס"ןבתפקידיארוךשירותמסלולשלמרחב

אחדהזהבמובן .שנה) 18ל"להתמשךכיכול

שלתפיסההפרטאצללשמרהואמהאתגרים

דהמיקואתטיולהסוהישג,התקדמות ,התפתחות

מריצה ,לפחותחלקםשלאו ,הקבעימשרתשל

 1> .) 2010ושות,'מקצועיתכשרלהעמקהלרוחק
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מסלולשלהבריאהסיפוראתנתארזהבמאמר

 .טכנולוגיים""מוביליםהקרוימקצועי-טכנולוגי,

למסלולייחודיתאלטרנטיבהמהווהזהמסלול

חשיבהמכילהבריאהסיפורהפיקודי.ההיררכי

לתפיסתבאשרקיימותיסודהנחותעלחדשה

מורכבת,תפקידבתפיסתדיוןבצה"ל,ההתקדמות

ארגוני.ישינובהטמעתהעולותבדילמותנוגעוכן

מביאכאןשנציגשהתהליךסבוריםאנו

איןבדיקתנו,למיטבלצה"ל:חדשהבשורה

טכנולוגי,ידעעתירתהינההיחידה

זהידעשמחזיקזההואהאנושיוהמשאב

ברמהלאגםלעתיםתחליף.לוואיןיחודי

מעתודאיםברובהמורכבתהיחידההעולמית.

פיזיקה,(אלקטרוניקה,הטכנולוגייםבמקצועות

ההתפתחותמסלולוכן').כימיהתוכנה,

המסלולהינובלעדיוהכמעטהמרכזי

ראשלתפקידהתקדמותהפיקודי:ההיררכי

שאינםעתודאים .הלאהוכןמדורראשצוות,

••••••• •••••••••• ••••••••• •••••••• 
מתארךהקבעמודלבוהיום,שלבעידן

שלליצירתוקריטיתחשיבותישלטכנולוגים),(גס

להשפיעשיוכלומומחים,שלהתפתחותמסלול

כולוהצבאברמתוכלההענףמרמתהחל

קריאהמייצרוהואבצה"ל,כזהמסלולעוד

הצבאי.ההתקדמותמסלולעלאחרתלחשיבה

שייתכןוהתפתחותהתבוננותדרךמציעיםאנו

נוספים.צה"לייםבמחוזותלהרחיבהמקוםויש

ביחידהאצלנושנעשההתהליךאתנתאר

ומורכבויותיו.יעדיואתגריו,שללעלהטכנולוגית

מקביליםמושגיםעםיתכתבהתהליךניתוח

ובאזרחות:ידעמוקדיבצה"ל:הקיימים

Talent management ·וDual Ladder . 

מסלולבנייתתיאור
טכנולוגייםמובילים
ביחידה

היחידהצל

המפתחתמו"פביחידתנבנההמסלול

הפרויקטיםהמודיעין.בחילטכנולוגייםפרויקטים

מכווניםבמידהבהאבלדרך"י"פורצהינם

מכך.כתוצאההסיום.ובמועדבתכנוןומודיקים

ומכוונתמשימתית"סופר"יחידההיאחידהיה

אמינות(מבחינתהמושלם"ה"פרויקטלמסירת

הפרויקט).ייעודוהצלחת

הכללמהולהביןניסינוואנחנומפקדיהם,ידי

שלהמשותפיםהמאפייניםמהםעליהם,שחל

התפקודיותההגדרותלמרותפרטים.אותם

("מהנדסיםאנשיםאותםשלהפורמליות

ערכימשותף,משהוהחזיקוהםבמדור"),

מציאותבתוכושהכיל"אחר"והתנהגותי

ד.יתפקתפיסתשלאחרת

אבלבשם,לזהלקרואיכולנולאעוד

מוכשריםאנשיםבאותםישמהלהביןניסינו

 1--ייי-.lווו ..............................

ביחידההפיקודיבמסלוללהתפתחמעוניינים

ממשיכיםמהםקטןוחלקמשתחררים-

 .שחרורםליוםעדמומחיםמהנדסיםבתפקידי

להיותשמתפתחיםאקדמאיםמעטישנם

שירותם.במהלך(סא"ל)רשמיידעמוקד

יחסיריבויהינוהיחידהשלנוסףחשובמאפיין

חלקהםגםהמהוויםצה"ל,עובדיאזרחיםשל

נמצאיםואינםביחידההמומחיםמקרבמרכזי

 .מוגדרצה"ליהתפתחותמסלולבשום

התהליךתחילת

בהיבטיארגוניתהליךנעשה 2סס 8בשלהי

ביכולתמשמעותיפערוסומןהאנושי,המשאב

במסלולמתפתחיםשלאמקצועאנשילשמר

כאותםתוארואלואנשים .הפיקודיההיררכי

לארגוןקריטיטכנולוגיידעהמחזיקיםאנשים

שניתןהשםלמפקדים.להפוךמעונייניםואינם

 .טכנולוגיים""מוביליםהיהאנשיםלאותם

"מוביליםבכללזהמה
טכנולוגיים"?

יותרקשהאבלזהאתלראות"אפשר

ההגדרהלמסעיצאנוכךזה",אתלהגדיר

עלסומנוהאנשיםוהקבוצה.האנשיםשל

לשמר,שישככאלהאותםמסמןשהארגון

שלוהבנהאינטואיציהמתוךלהם,וקורא

טכנולוגיים.מוביליםהייחודית:יכולתם

מרכיביםמספרהתבררושערכנובאבחון

המובילשלתפקידובתפיסתראשוניים

טכנולוגיותמשימותביצועבמיטבו:הטכנולוגי

פרויקט,מנהללרמ"ד/ייעוץמורכבות,

דורכטיפוחצעיריםמהנדסיםשלהכשרה

ויוזמהטכנולוגיתפרואקטיביותהעתיד),

הרמההעלאתלקופסה"),מחוץ("לחשוב

המקצועית-טכנולוגית.

במוביליםטיפולשנדרשהייתהההבנה

מקיפה.יחידתיתממדיניותכחלקהטכנולוגיים

מסלולבבנייתלעסוקשישהובןמכך,כנגזרת

מסלולשיהווהמקצועי-טכנולוגי,קריירה

הפיקודי-טכנולוגי.למסלולמקביל

עיצובלכלול:אמורהמסלולבנייתתהליך

הטכנולוגיהמובילתפקידתפיסתופיתוח

בצה"ל),שקייםוממהמהאזרחותלמידהכדרך

תפקידיםמיפוילהגדרתו,קריטריוניםקביעת

איתורתהליךהתפתחות,ומדרגמסלולויצירת

 ) Talent management (הכישרונותיוזיהו
פיתוחזה,במסלוללהתפתחותהרלוונטיים

תגמולים.ויצירתהכשרות
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מוביליםבוללמידה
ומקביליהםטכנולוגיים
החיצוניתבסביבה

ליחידה

צורךשישהראשוניתההבנהמתוך

טכנולוגיתהשפעהלהשתהיהכזובקבוצה

אתשיובילבמישהוצורךזוההארגונית,

 cז oה-לקבוצהמובילמונהכךהקבוצה.
) chief technology officer ( היחידתי. 

הכוונהטיפוח,עלכאחראיהוגדרתפקידו

האורגני).מפקדה(לאהקבוצהוהנעת

מהוולהביןלנסותהייתההראשונההמשימה

שמחוץבסביבההטכנולוגייםהמוביליםעולם

ביחידה.להשיתוניתןתצורהובאיזולצבא,

בצה"לידצמוקדי

כישרונותלטיפוחהבלעדיתההתייחסות

לידיבאהבצה"לפיקודיים)(ולאמקצועיים

המרכזית,טענתנו .ידעמוקדבמינויביטוי

מוקדישמסלולהינההמאמר,לאורךשתתפתח

מסלולבתוךמצומצםאחדפרקרקהינוהידע

 .יותרהרבהרחבלהיותשאמורהתפתחות

האלפייםשנותבתחילתשהחלהמסלול,

סא"לדרגותהרבהשלנמוכהפירמידה

הזמן).עם(שנעלמואל"םדרגותומעט

בתחילתמסוימותהטבותכללהמסלול

כמעטוהפכונשחקושלאט-לאטהדרך.

בןפרופ'עםמשיחה .כיוםרלוונטיותללא

בבנייתהיההמרכזיהעיסוקכיעולהישראל

כתחליףהצבאיתבמסגרתהחריגהמעמד

תכניםלמסלולנוצקולאאישיות.לדרגות

כקבוצה,הידעמוקדיכללאתהמשתפים

הטבותניתנוולאביניהםרישותנבנהלא

ידע.פיתוחליכולותהנוגעותנוספות

הידעמוקדיבנושאהדנההיחידההפקודה

סא"לדרגות"הענקת 6.0113.מפהינה

בצורההנושאאלמתייחסתוהיא ,למומחים"

הפרדהשאיןכמעטבעצםיחסית.שטחית

למומחהטכנולוגימומחהביןעצמהבפקודה

בכל .בהשכלהלהבדלפרטטכנולוגי,שאינו

במסלולנמצאשאינוומיידעמוקדמקרה

במסלוללשנותרוצהשהצבאומיהפיקודי

לושישמיתרומתו.הגברתלטובתמומחים

החשובמקצועיבתחוםגדולהמאודמומחיות

 .מקיףטכנולוגיוידערקעבעלואינולצבא

התפקידהגדרתכיאמנםמציינתהפקודה

ידיעלתיעשהידעבמוקדהמזכהכתפקיד

מפא"תראשבשיתוףהרלוונטיתהסמכות

••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••• 

(ולאמקצועייםכישרונותוטיפוחהבלעדיתההתייחסות

ידע.מוקדבמינויביטויויריבאהבצה"לפיקודיים)

מצומצםאחדפרקרקהינדהידעמוקדינושאוטענתנו,

יותרהרבהרחבלהיותשאמורהתפתחותמסלולבתוך

• • • • • ••••• •••••••• •••• 
האלוףדאז,מפא"תראששלביוזמתו

שאולהיהעתשראל,יבןיצחקפרופ'כמיל')

דרגותנושאאתלשפרבאהרמטכ"ל,מופז

ולהגדירןבזמנונפוצותשהיוהמומחים

שללתפיסתו .ברורהיותרהרבהבצורה

מענהלתתנועדהמסלולישראל,בןפרופ'

הטכנולוגיםבהשארתהמשמעותילפער

כללבתחילתוהמסלולבצבא.המובילים

אינההפקודהאךבצבא),הבכיר(כטכנולוג

המענייןהחלק .לבחירההכלליםאתמגדירה

אזכורכלבהאין :בהשחסרמההינובפקודה

בו)לזלזל(שאיןלכבודפרטשהןכללהטבות

זמןבפרקשכר)(שמקנהסא"לדרגתןקבלת

גםהפקודהפיקודי.מסלולללאמראש.מוגדר

כלליםשלברוריםיותרהרבהמאפייניםחסרה

 ~במסלול,המזכיםככאלההתפקידיםלהגדרת
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מפא"תוראשהסמכויותבידימשאירהובעצם

איננהגםהפקודהפה.שבעלתורהלייצר

במסלולשאינםמומחיםשלמסלולמייצרת

מאודבכירהאחת,תחנהרקאלאפיקודי

 .סא"לבדרגתידעמוקדשלהצבא,בהיבט

חדשהמטהעבודתנערכה 2010-11בשנת

מוקדיבנושאומפא"תם"מנטבהובלתבצה"ל

אמנםכללדומטהעבודתשלהסיכום .הידע

ידע,מוקדימסלולישלמבורכתתוספת

האטרקטיביותחוסראתכנועלהשאיראבל

ההטבותחוסרואתכיום,המסלולשלהיחסי

הידע.מוקדיביןרישותוחוסרהרלוונטיות

וגםהחדשההמטהעבודתגםלדעתנו,

משמעותיבאופןהמטרהאתהחמיצוהפקודה

אלאפיקודישאינומסלולשלהיצירהבחוסר

להובילהיהיכולהתהליךגרידא.טכנולוגי

במקרה(אוהידעלמוקדשבהבצבאלמהפכה

משמעותימקוםהטכנולוגי)למובילשלנו

לשפרהיהניתן .כיוםהקייםמזהבהרבה

ולהגביר ,הארגוניםביןהרישותאתדרמטית

שלבפןלצבאהמשמעותיתהתרומהאת

כללביןשיתוףידיעלותגבורובידעשיתוף

מודלבוהיוםשלבעידן .בצבאהטכנולוגים

חשיבותישלטכנולוגים),(גםמתארךהקבע

שלהתפתחותמסלולשלליצירתוקריטית

 ,אליווהתתייחסותבצבאהנוכחיהפתרוןואופי

 ',יאל"םטכנולוגיותיחידותמפקדישניראיינו

המרכזית,האיסוףביחידתטכנולוגימרכזמפקד

באגףלוט"םיחידתמפקדתחכים,איילהותא"ל

מרגליתעודדד"ר(מיל')אל"םוכןהתקשוב,

וכיוםלטכנולוגיותאמ"ןראשעוזרלשעבר-

בחיפה. IBMשלהמחקרבמעבדותחוקר

מסלולסביבנסובוהבכיריםעםהשיחות

האםמספקוהואהאםהצבאי,הידעמוקדי

מתייחסמהםאחדכלכיצדחוסרים?בויש

ודרךתפקידו,ומהידעמוקדהואמילשאלה

ביחידתם.והקבוצההפרטיםמולההתנהלות

היסטוריתתפיסה .א

היהאכןהמסלולהדרךבתחילתכיעולה

הכוללמסלולליצירתבאמתוכיווןמיטבי

להתקדמותנוספתדרךהמספקות ,הטבות

הפיקודי.המסלולדרךשלאהצבאיתבמסגרת

ההטבותהמסלול,שלמעמדונשחקהשניםעם

רלוונטיות.לאלהיותוהפכומיוקרתןאיבדו

הידעמוקדתפקידתפיסת .ב

אמוראינוהידעמוקדכיהסכימוהמפקדים

מהמקריםובחלק ,פיקודיבמסלוללהימצא

 .הטכנולוגיהאלאעבורוהאתגראינוהפיקוד

מקורהואהידעמוקדשלהמרכזיהמאפיין

מהווההידעמוקדשלו.המקצועיתהסמכות

•••••••• •••••••• ••••••••• •••••••••••• •••• 
נטעבגדרהינוהצה"ליהידעמוקדיעולם

הפיקודאתהמקדשהיררכי'ארגוןבתוךזר

התחוםאתדווקאולאובפיקודוהמקצועיות

הטכנולוגיהמומחהאתהזהובהקשרהמקצועי,

הענףמרמתהחללהשפיעשיוכלומומחים,

כולוהתהליךאם .כולוהצבאברמתוכלה

קבוצתיתהליךכאלהנושאאלמתייחסהיה

לשפרהיהניתןפרטני,באופןולאמסלוליו

הצבא.שלהטכנולוגיהאופקאתדרמטית

הידעלמוקדיבאשרל"בצהבכיריםתפיסות

הידעמוקדיתפיסתאתלעומקלהביןכדי

 :ידעמוקדישלדפוסיםושניהתפתחות

וראייהניהוליתיכולתבעליידעמוקדי

ה·תפקידלדוגמה-מאודרחבהמערכתית

CTO , תחתיו,רבותויכולותידעמרכזאשר

נקודתיידעבעליידעמוקדיקיימיםלעומתם

עמוק.אךצרתוכןבעולםוייחודי

וזכויותחובות .ד

ובראשונהבראשצריכיםהידעמוקדי

הידעאתולהעמיקעצמיבאופןלהתפתח

האפשרככלהרלוונטיהתוכןבעולםשלהם

דעימהלתרוםהידעמוקדיעל .אמצעיובכל

חניכהבעיות,פתרוןידיעללסביבתםשלהם

כנסים,ארגוןהדרכה,צעירים,דורותשל

התוכןבעולםטכנולוגיותוקבוצותשיחקבוצות

העולםאתהמזין"מעייןלהיותובעצםשלהם,

 .שלהם"בידעהצה"לי

תהליךהוגדרלדוגמה,לוט"ם,ביחידת

והוענקוהידעבמוקדילטיפולייחודייחידתי

קורסים,מקצועית,ספרותשל(רכשזכויות

תקציביבסיסעלוכן')בחו"לכנסיםתובנות,

מעוגנתהתחוםשלהפעילותכלל .היחידה

ומתופעלתלוט"םממפקדתמסודרתבפקודה

חובותנקבעוכןכמו .היחידתי cז oה·ידיעל

בשנה,פעםכהרצאההידעלמוקדיייחודיות

 .)'וכומאמריםפרסום

••••• •••••••••• •••••• ••••••••• 

 .בארגוןהטכנולוגיםמבחינתקויילחמודל
ולהטמיעומבחוץידעלקלוטמכווןהוא

הארגונית.במערכת

ההתפתחותמסלול .ג

מקצועיהינושצויןההתפתחותמסלול

והעמקה.לימודסביבונסובבעיקרו,

צורותשתילזהותתןינשהוצגובתפיסות

כיוםמשמעותייםפערים .ה

מוקדימסלולשלמעמדונשחקהשניםעם

הדרך.בתחילתשהיווההטבותהצה"ליהידע

הרכבהטבתלמשלכמולחלוטין.נעלמו

הליסינג.עידןבעקבותהצמוד

צריכיםהידעמוקדיהמפקדים,לתפיסת

שמגינהארגוניתטבע""שמורתבמעיןלחיות
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בצבא.היום-יוםחיישלמהביורוקרטיהעליהם

יכפהתגמולים.נושאהינוומרכזיגדולפער

ייחודיפתרוןמצאהלוט"םיחידתשציינו.

בסיסעלהטבותשלההידעלמוקדיונותנת

שלה.תקציבה

המפקדיםשלהעולםתפיסותאתנסכםאם

עולםכילומרנוכלהידע.מוקדינושאלגבי

זרנטעבגדרהינוהצה"ליהידעמוקדי

הפיקודאתהמקדשהיררכיארגוןבתוך

התחוםאתדווקאולאובפיקו.דוהמקצועית

המומחהאתהזהובהקשרהמקצועי

בשלמסלולאינובעצםהמסלול .הטכנולוגי

שלהרבובאורכה(בדרגההתפתחותהיעדר

טיפוחמאפשרואינוסא"ל).בדרגתהקדנציה

הידעמוקדיעולם .תוכןעולםבכלהמשךדור

בתוךסגולהליחידיביותרחלקיפתרוןהינו

טכנולוגיה.עתירצבא

כדיהמפקדיםבידיכיוםהניתניםהכלים

הטכנולוגייםהמומחיםאתולפתחלהשאיר

מדימאוחרבשלבומתחיליםמספקיםאינם

הקבעלמודלנתייחסאם(בטחהקריירהשל

שלהעולםתפיסת .) Zוה- Yה·ולודרהחדש

לפתחנדרשכיהינההבכיריםהמפקדים

עיסוקנדרשוכןמובנה.באופןכזהמסלול

בנוסףהטכנולוגייםהמומחיםבפיתוחברור

כזהעיסוקהטכנולוגיים.המפקדיםלפיתוח

בושאיןומובנהברורמסלולדרךלהיותחייב

ומקיף.שלםהסתכלותמכלולאלאדרגה"רק"

לעבודההידעמוקדישלוחיבורברוריםכללים

 .להמחוצהוהןהיחידהברמתהןמשותפת

מאפשראינובצה"לכיוםהקייםהמסלול

 .טכנולוגייםלמומחיםאמיתיתהתפתחות

נצולםטכנולוגייםמובילים
Dual Ladder 

הקודמתהמאהשל-60הבשנותכבר

חייבתכיהגודלותהטכנולוגיהבחברותהבינו

השדרהאתולשלבלטפחלשמר.דרךלהיווצר

באופןהחברהבתוךהארגוןשלהטכנולוגית

••••• •••••••• •••••••••••••••••• •••••••• 
לבדלאלו,לאנשיםכבודלתתה'נהזהמעמדמטרת

שונהות oהת"חולאפשרבארגוןהטכנולוגיםמ'תראותם

גסזו"ה Oלאוכלו"חוד'ותמאפשרהב'דולאליהם.

 Dאחר' Dחומר" Dןתנא'השכרתנאישלבה'בט

••••••••• •••••• ••••••• 

שלהידעומוקדיהמומחיםובראשםמיטבי.

 .הארגון

לאנשיםכבודלתתהינהזהמעמדמטרת

הטכנולוגיםמיתראותםולבדללהבדילאלו,

אליהם.שונההתייחסותולאפשרבארגון

גםזולאוכלוסייהייחודיותמאפשרהבידול

אחריםחומרייםותנאיםהשכרתנאישלבהיבט

וכד').םימאמרהגשתבכנסים.(השתתפות

בחלקטכנולוגייםמוביליםלמצואניתןכיום

הטכנולוגייםוהארגוניםמהחברותגדול

 IBM. HP. Intel TI .-הבראשםבעולם,

baby bells אלביטכמומקומיותחברותואף

דרגותהזמןעםנוצרואלהבחברות . Ecrו·

גםישנןלדרגותכילראותמעניין .מומחים

ומומחהאחרים,בארגוניםמקבילותמדרגות

 .שלוהדרגה""עםעוברלארגוןמארגוןהעובר

ולהשוואותלשכרבסיסגםמהוותהדרגות

הארגונים.ביןשכר

 ) Dual Ladder (המקבילהסולםנושא

 40לאורךהניהולבעולמותמעטלאנחקר

יפניםחוקריםקבוצתהאחרונות.השנה

בחברותהמקבילהסולםתפיסתאתחקרה

 .) Wakabayashi et al , 2008 (יפניותפירמה

המקבילשהסולםפיעלאףכימצייניםהם

 J>באופןממוצבלאעדייןהואבארגון.מבוסס
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פעםולאהניהולי,לסולםביחסושוויוניזהה

לכיווןלזלוגהארגונייםהידעמוקדיבוחרים

התגמולים .יותרלהשפיעכדיהניהוליהסולם

נעיםוהחוקריםהידעילמוקדהרלוונטיים

ההטבותוהמיצוב.הידעעולםסביבבעיקר

מתקדמים,לימודיםמימוןכנסים,כוללות

אקדמיים.לפרסומיםועידודפטנטיםעלתגמול

כמועדוןומוגדרבחברה,ההנדסיתהקהילה

 .אליולהיכנסיכולאחדכלשלאאקסקלוסיבי

הןהמקביל,בסולםדרגותשששבחברהכיוון

 .שצוינוהאחוזים 14בתוךכפירמידהפרוסות

צריךהמועמדהם:לקבלההקריטריונים

(פרטניהוליבמסלוללאכולקודםלהיות

זהבמסלולאופקובלי Cדופןיוצאילמקרים

• • • •••••••••• •••••••••••• ••••••••• 

אנשיבידיהקבוצהחבריבחירתהואמענ"ןמודל

לתהליךבניגודוזאתגילדההמזכירההתנהגותהקבוצה,

מאפשרתזוה oתפיהניהול.בעולםהנהוגהבחירה

המקצועיבצירבעיקרעצמואתלהוכיחלמקצוען

שלהמעורבותרמתבהגברתעיסוקכלאין

 .הארגוניתבסביבההידעמוקדי

 Allen & Katz ,(אמריקאיםחוקריםזוג

היי·טקבחברותחוקרים 2,500כ"בחנו ) 1990

בעליאחוז 10כ·מהםהברית,בארצותשונות

המרכזיהפערכילגלותמענייןשלישי.תואר

מוקדישלובידודתסכולהואגילוהםאותו

המקבילהסולם .בארגוןהמנהליםמולאלהידע

המסלוליםשלמהאופיבעיקראופיואתשואב

וידעיכולותסמךעלקידוםהאקדמיים:

וכד.' ) peer review (עמיתיםבחינתאישי,

באקדמיה"בילו"שלאמהנדסיםזאת,לאור

בעודהמקביל,למעמדלהתחברמתקשים

לאבאקדמיהששהוהשלישיהתוארשבעלי

הפערמיטבית.בצורהאליומתחבריםמעט

ביתרמודגשהידעמוקדישלהתבודדותםשל

ניתןבהםיותר,מוקדמיםבמאמריםגםשאת

ואינםמתבודדיםהידעמוקדירובכילראות

בארגון.למנהליםמתחברים

בארזטכנולוגייםמובילים

ה·תפיסתאתמקרוביותרלהביןכדי

technical staff הוותיקות,ההיי·טקבחברות

בכיריםעםהתהליךעיצובבתחילתנפגשנו

- TIבחברת Texas Instruments . 

מכללאחוז 14.1ל"מוגבלהמעמדכיהבנו

המזכירההתנהגותבלבד,אנשיהבידי

הבחירהלתהליךבניגודוזאתגילדה

מאפשרתזותפיסההניהול.בעולםהנהוג

בצירבעיקרעצמואתלהוכיחלמקצוען

לכךגורםהזההדמוקרטיהמודל .המקצועי

לקדםכדיכרצונולעשותיכוללאשהמנהל

מצבצרויאלאדברו,ועושימקורביואת

••••••••••••••••••••••• '"1'....--....... -{liו f 

הניהולי).במסלוללהיותרוצהשאינו(או

תרומהישבעשייתוכילהראותצריךהמועמד

וכלכליתובו')חדשנות(פטנטים,טכנולוגית

הואכילהראותעליוייחודי.באופןלחברה

בתחומו.רחבההשפעהלווישאנשיםחונך

 .הרבהשלאמסתברמזה?להםיוצאמה

עםלחתוםוהיכולתבחדרשלטכבו.דהמון

(מאודובמיילהביקורכרטיסיעלהדרגה

כמוחומריותהטבותמספר . cז rב·מקובל

בעולםטריוויאלידבר(לאוחניהאישיחדר

המומחהלמנהלימאפשרזהמעמד .ההיי·טק)

הרלוונטיותלדרגותבהתאםשכרלולתת

עלאלאאוטומטיבאופן(לאהניהוליבדירוג

מועודןשזהוכיווןישיר).מנהלהחלטתסמך

אנשיםנטוללהיותירצהלאמנהלאףמכובד

כללבדרךהמנהליםולכן , technical staffב·

 .היוקרתילמועדוןיצטרפושאנשיהםמתאמצים
אלהתייחסותבאמתאיןהקבוצהנתימבח

שלאוסףכאלאלאכקבוצה,אנשיםאותם

כשהפעילותיוקרתי,מועדוןהמרכיביםפרטים

הבחירותדרךהינהכקבוצהשלהםהמרכזית

כימסתברבקבוצה.החברותעלוההשפעה

מוקדמיהושלמרכזיתרשימהשוםאיןגם

מפהעוברידעזהאלאתחום,ובאיזהידע

 .לעין)ממייל(אולאוזן

הקבוצהחבריבחירתהואמענייןמודל

כללביןדומהמידהאמתובעלשוויונייותר

בארגון. technical staffה·

ובמודליםבמחקריםהמעניינתהעובדה

תמידהטכנולוגיהקידוםשמודלהיאבתעשייה

איןלמעשה,הניהולי.המודלשלבצילוחונה

מסלולאלאבאמת,מקביליםסולמותשניכאן

דומיננטי(הטכנולוגי)והשניוחזקגדולאחד

ומהמודליםמהמחקריםחשובהמסקנה .פחות

מוקדיאללהתייחסשישהינההאזרחיים

והיכרותחברותוליצורקבוצה,כאלהידע

עלבארגוןהמנהליםלביןובינםביניהםהדדית

 .הקבוצותלשתיאפקטיביותיותרלתתמנת

תפקידתפיסתפיתוח

טכנולוגיים""מובילים
ביחידה

לקבוצתקריטריוניםגיבוש
הטכנולוגייםהמובילים

נראהההגדרה,תהליךעלבהתבוננות

האנשיםמיהםלומריותרקלהיהשלמפקדים

אתלהגדירמאשרטכנולוגייםמוביליםשהינם

שניכרהמרכזיהקושילקבוצה.הקריטריונים

מונחיםעםלהתמודדהצורךהיהבהגדרתם
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הארגוניים·בהסדריםמעוגניםשאינםותפקידים

היההברורהמשותףהקריטריוןליים."צה

שהיחידהמישהוהואטכנולוגימובילשאותו

הידעלהפצתכליבוורואהשלובידעחפצה

השמותהועלוכאשרסביבתו.כלפיממנו

חברימצדגורפתהסכמהניכרהלדוגמה,

 commonה·כיצדלראותמרתקהיהההנהלה.

knowledge הופךלעצמוהחזיקאחדשכל

שלמשותפתארגוניתולאמירהארגונילידע

טכנולוגי.מובילאותומיהו

בולטותסף:קריטריוניהוגדרוהתהליךבתום

ההגדרהפיעל(לאידעמוקדיטכנולוגית,

ניסיוןשניםשמונההצה"לית),הפורמלית

נמצאיםאינםומעלה, 30בניכמינימום),מקצועי

מובהק.ניהוליפיקודיבציר

ביןלאזןרצוןמייצגיםשנבחרוהקריטריונים

מצדבבחירה.גמישותלביןברוריםקריטריונים

ותק)כגיל,אובייקטיבייםמדדיםנבחרואחד,

 .לקבוצהוברורמוחלטכניסהשערהמהווים

ומעורפליםסובייקטיבייםמדדיםנבחרושני,מצד

ניהולי/פיקודצירטכנולוגית,כבולטותדיים

להנהלהגמישותלאפשרהמנסיםמובהק)

 ."באוויר"להרגיששניתןמהאתלתרגם

מתוךאיש 80כ"כוללתשנבחרההקבוצה

ומורכבתמאודהטרוגניתהיאהיחידה,

שונות.מקצועיותבדיסציפלינותמאנשים

קבוצתיחזוןהגדרת

ראשוניתתפקידותפיסת

הטכנולוגייםלמובילים

מעורבותהיה:לקבוצהשהוגדרהחזון

מתוךטכנולוגית.והשפעהבארגוןמקסימלית

בתפיסתמרכזיותבנייןאבנינקבעוהחזון

 :הטכנולוגיהמובילשלהתפקיד

כקבוצהמורכבותמשימותביצוע !.

חשיבה,כצוותימעורבות- ) net·workingכ

ותחקור.בקרה

-צעירטכנולוגיכוחשלוחניכההכשרה ;.
 .העתידודרטיפוח

פרויקטורים.הרמ"דים/לדרג.!ייעוץ

מחוץלחשוב-טכנולוגיתפרואקטיביות !.

ולהשפיע.ליזוםלקופסה,

שלהמקצועית-טכנולוגיתהרמההעלאת ;.

היחידה.

והפצתםולקחיםתובנותידע,שימור !.

בארגון.

כדרךהקבוצהבתוךומידעידעשיתוף !.

והפרט.הקבוצהלהעצמת

מרכזייםמתחיםמספרהתחדדוהדרךבמעלה

המובילשלהתפקידתפיסתבהגדרת

הטכנולוגי:

היכולת-בתחוםמומחהמולמוביל •

••••••• •••••••••••••• ••••••••••• •••••••• 

טכנולוגימובילשאותוהיההברורהמשותףהקריטריון

כליבוורואהשלובידעחפצהשהיחידהמישהוהוא

השמותהועלוכאשרסביבתו.כלפיממנוהידעלהפצת

ההנהלהחברימצדגורפתהסכמהניכרהלדוגמה,

•••••••• ••••••••••• ••••••• 
אנשיםוכוללתגודלההוותקשונותכן,כמו

אנשיםמולבארגוןשניםשמונהשהם

שונות .ביחידהשנה 30ל"מעלשנמצאים

ובתפקי.דבדרגהיאבקבוצהשניכרתנוספת

שהםרס"ניםדרךסא"לים,ידעממוקדיהחל

שהםרס"ניםלצדבמדור,בכיריםמהנדסים

ותיקים.ואזרחיםבסרניםוכלהצוותיםראשי

כמהלהעמיקהינההמומחהשלהמרכזית

ככלועמוקצרבתחוםולהתמקדשיותר

להתבוננותהמובילנדרשלעומתו, .האפשר

מערכתיתלהסתכלותהעולם,עלפתוחה

אינטגרטיבית.וליכולת

הטכנולוגייםהמובילים-בידעשיתוףמול.מידור

 1>אחתגבוהות.חומותבעלממודרבארגוןחיים
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אליהותריבוהמשמעותיותהמרכזיותהתובנות

מח.ד .בידעבשיתוףבצורךההכרההייתהעויהג

כאלהומידעידעפעריכיוםשישהבנהנוצרה

טכנולוגייםלפתרונותלהגיעביכולתהפוגמים

פןבידעמשיתוףחששנוצרדך.ימא .יותרטובים

לארגון.ומתרומתושלומהקרדיטיאבדהמשתף

אח.דמצד-ארגוניזיכרוןמולחדשנות •

עםלהיותנדרשיםהטכנולוגייםהמובילים

חדשותטכנולוגיותלהכירלמעלה,הראש

המתפתחהטכנולוגיבידעהדמןכלולהתעדכן

האנשיםהםשני,מצד .ליחידהשמחוץבעולם

הםשכאלהבתור .ביחידההרבהוותקבעלי

תיעודשלסטנדרטיםעללהקפידנדרשים

ללכתבאמתהואניסיוןהאם-הידעושימור

נוספתשאלהלאחור?מופנהפנסעםקדימה

שניתןגנרית,דילמההינהלכךשקשורה

באהוהיאבארגון.רביםבאזוריםאותהלמצוא

 :הטכנולוגייםהמוביליםבקרבביטוילידיגם

מה-תייתשתפיתוחמולבפרויקטיםעיסוק

מה?חשבוןעלמהלמה?קודם

הטכנולוגי?המובילשלהסמכותמקור.מהו

חד-משמעיתהנחיהאוהמלצההםדבריוהאם

היחידהשמבנההעובדהלאורודאתלביצוע?

המקריםברובכפוףטכנולוגישמובילכךבנוי

 .ממנוצעירלקצין

 ."הוהמשימהמשרדלגבולות"מחוץ

הסכמההייתהלא-חניכה-ייעוץ-הנחיה •

הרצף .העתיד""דורמולהתפקידעלברורה

אישיוליוויצמודהחניכהשלמתפיסהנע

מקומיבעיותלפתרוןלדרישהועדומקצועי,

 .שריפות")("כיבוי

דהתפקיתפיסתגיבושעלהעבודהבמסגרת

ציפיותמספרעלוהטכנולוגי,המובילשל

התפקיד:חדוןלגיבויוהתייחסרובן-מההנהלה

דמןהקצאתבמדור,פעולהומרחבדמןלמשל,

חוץ·פרויקטאליתלפעילויותארגונייםומשאבים

גישה :המעמדלמיצובוכןונו'עתידי)פ"(מו

ט"מבצתוקבסטטוסהסדרת ,למשאבים

ורמותמ"במבחינתטכנולוגיים)(מובילים

ונו.'לתערוכות ,לכנסיםיציאהחשיפה,

הכשרהפיתוח

שלברורצבאיוכאקטמפתיעלאאוליבאופן

ראשוןקורסנערךיותר,ברורהלהגדרהרצון

ואנו 2מב"טקורסהתבצעמאד .מב"טשל

סימןהקורס .השלישילמחדורכרגעמתכוננים

לקביעתהדרישהאתוכןבהגדרההצורךאת

אומרדה-לדהקורסיש"אם :בשטחעובדות

הניתוחבתחילתשציינוכמוכדה".תפקידשיש

טיפולשלתהליךנפוץלאבעולםכימתברר

•••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••• •• 

הדרישהאתוכןבהגדרההצורךאתסימןהקורס

אומרזה-לזהקורסיש"אםבשטח:עובדותלקביעת

שלתהליךנפוץלאבעולםכימסתברכזה".תפקידשיש

קורסשלאובטחכקבוצהטכנולוגייםבמוביליםטיפול

• Multitasking הטכנולוגיהמובילשל-
שללתפיסתםשהארגון.מהעובדהנבעהתסכול

"גםבבחינתשהןתפקידדרישותמציבהמובילים,

גםפרויקטים.גםפיתוח,גםמוביל,גם :וגםוגם

 .בתוכולפעולשישהנתוןהדמןמרחבבתוךחניכה".

שלהביקורתייםקולותיהםלפוטנציאלייצוגנשמע

הטכנולוגיהמובילשלליציאהבאשרהרמ"דים

Talent management 
Talent management כאתגרמסומן

בעולםהקרובותםילשנביותרהמשמעותי

שרובהלהביןניתןבספרותמעיוןהעסקי.

ופחותניהולייםכישרונותלפיתוחמתייחסת

דאת,עםיחד .מקצועייםכישרונותלפיתוח

העומדותהפעולהתוהנחאתןילהבמעניין

הןאםלהביןמנתעלדאת .דהאתגרבבסיס

שלהייחודיבמקרהגםלהתקייםמצליחות

 .הטכנולוגייםהמובילים

השינויים ,המורכבתהארגוניתהסביבה

הצרכניםודרישותהמסחרריםהטכנולוגיים

ומורכבותמדויקותויותריותרלהיותההופכות

רלוונטילהיותמהארגוןםידורשאלוכל-

הארגוןצריךכך.לשם .תדירולהשתנות

שלוהאנושיהמשאבאתולפתחלטפחלנהל,

 .המשתנההסביבהלצורכיבהתאם

את"לשיםהיא:לכךהשכיחהההגדרה

הנכוניםהכישוריםעםהנכונים,האנשים

העיקרוןאתלקייםולאהנכונים"דיםיבתפק

ניהולייםכישרונותלגלותהיאהמטרה .הפיטרי

 "הארגוןשלהחניתל"חודלהפכםולטפחם,

) 201 1 Capplli (. 
 Mckinsey ( 2001בסוףשהתפרסםבסקר

••••••• ••••••••••• •••••••• 

 .קורסשלאובטחכקבוצהטכנולוגייםבמובילים
חלוצים.היינודהבתחוםכינראה

המוביליםצורכישלמעמיקאבחוןלאחר

ציריםמספרבקורסנקבעוהטכנולוגיים.

כרותיההרחב,הארגוניההקשרתנהבמרכזיים:

ידעשיתוףלטכנולוגיה,הקשורותותיסוגעם

התפקיד.תפיסתבהבנתוהעמקה

Quarterly Global Survey < למעלהבקרב

שלמעלהנמצא ,בכיריםמנהלים 1,300 "מ

ה-עלהתחרותכיכיםימערמהםממחצית

Talent גורםמכליותרישפיעאשרהגורםהיא

המנהלים .הקרובותבשניםשלהםהארגוןעלאחר

ביכולתםרבהבמידהכיוםנבחניםהבכירים

מעטיםדאת,עם .בחברההטאלנטיםאתלדהות



 53והפיקודילולמסלהמקבילימקצו:נוי-טכנולו;~מסלולשלהבריאהסיפור ".מסומן"תמידלא ,סלוללא ...כאןמתחילהזה"השביל

באופןהאתגרמולמתנהליםאשרהארגונים

מעורבותתוךךארולטווחבהיבחש ,אסטרטגי

 .(ברנשטיין)הארגוןהנהלתשלאמיתית

ומתגברתשינויחללאחרונהכימסתבר

צריכההכישרונותניהולתפיסתכיההבנה

 .הטכנולוגייםשרונותיהכלכיווןגםשינוילעבור

בתעשייהקייםכיהעובדהבשלחלחלהההבנה

כברמתעסקלאהיוםהדורמוטיבציה,משבר

וכד,'בסיפוקעצמית,בהגשמהאלאבכסףרק

לתחוםגםמגיעהכישרונותהוליננושאובכך

טכנולוגיים"כישרונותב"ניהולהטכנולוגיה

 .) 2ס 12(הראל,

בסוגיהלעיסוקכללייםעקרונותמספרקיימים

 :) 2ס 11(קודנו,זו

מודעותלהנחילהארגוןל"מנכשלאחריות . 1

למשל .הניהולשדרתשלאורכהלכללנושא

ידיעלכישרונותזיהויתהליךהוטמע GE ·ב

ייסדהשאר,ןיב .וולשג'קהמיתולוגיהמנכ"ל

 , Session Cהמכונהמיוחדתישיבהוולש
האדםכוחמנכ"ל o,ל GEלמנכ"למשותףפורום

ובחברותבחברההשונותהחטיבותולמנהלי

שלהניהוליתבעתודהדניםהםשבוהבת,

במטותשנערכות ,האלהבישיבותהחברה.

שלביצועיהםנדוניםובחטיבות,בתחברותשל

מתקיימיםובהמשךהחברה,לניהולהמועמדים

וקידום.סטטוספגישות

הואהיחידתייםהאתגריםשאחדספקאין

"המשוגעיםשלמידםהחזוןאתלהעביר

 .כולולארגון ) CTOוה-היחידה(מפקדלדבר"

בהטמעהובהסברהבשיווק,רבותעוסקיםאנו

םיהמובילממינויהחלביחידה:המסלולשל

רחביםכנסיםדרךהיחידה,מפקדבראשות

בדיוניוכלהולרמ"דים,למוביליםהמשותפים

ותוכניותהמוביליםמצבעליחידהחוציסטטוס

 .השונותבמחלקותהאישיפיתוחם

בעובדיםלהתחילצריךהכישרונותזיהוי . 2

שהפגינואנשים"חפשו ,ביותרהזוטרים

 .חייהם"במהלךמנהיגות

שניםכשלושעברוהמסעתחילתמאז

אלותובנות .המסלוללגביתובנותוהתפתחו

להתקדמותשנבנהבמודלגםביטוילידיבאות

••••••••• •••••• •••••••••• ••••••••••••• 
Talent management המשמעותיכאתגרמסומן

בספרותמעיוןהעסקי.בעולםהקרובותושניםביותר

כישרונותלפיתוחמתייחסתשרובהוהביןניתן

מקצועייםכישרונותופיתוחופחותניהוליים

••••• •••••••• •••••••• 
חולקהמודלביחידה.הטכנולוגיהמוביל

בכיר.ומב"טמב"טמב"ט,פרחידרגות:לשלוש

חובותזכויות,שלאחרסטמכילהדרגהכל

(יציאהיחידתיבסיסעלהניתניםותגמולים

צוריק ,יותררחבהעיניתימודחשיפה ,לכנסים

דרגת .וכן')היחידהבתוךחניהרכש,תהליכי

האנשיםאתלמסלוללהכניסנועדהמב"טפרחי

פיתוחמבחינתוהמבטיחיםהצעיריםהזוטרים,

יכוליםמב"טפרחי .שלהםהידעמומחיות

בארגוןשניםחמשלאחרכברלמסלוללהיכנס

וזאת ,בתחילה)שנקבעכפישניםשמונה(ולא

בשנתולמסלוללארגוןאותםל"קשור"מנתעל

שנים).ששלאחרמשתחררים(הםההחלטה

התבוננותמאפשרתלמסלול"הפרחים"כניסת

ויתקדמושארוישיהסיכואתומגדילהרחבה

אוטומטיאינוהקידוםכילצייןישחידה.יב

לדרגה.מדרגה

למערכותלתתשישהחשיבותהעצמת . 3

 .בארגוןאדםבכוחשמטפלותהמקצועיות

הם:כיוםהקיימיםביותרהשכיחיםהכלים

כשירויות,ניהולביצועים,הערכתוגיוס,איתור

ותגמולים.קריירהפיתוחהצלחות,ניהול

ארגוניםכימראהבתחוםהרחבהמחקר

בכךמכיריםמנהיגותתוחיבפהמצטיינים

 [>שלההתפתחותבתהליךביותרהרבשהערך
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רלוונטיות.מקצועיותמהתנסויותמופקהמנהלים

מאמיןשהעובדבכךביטוילידיבאהזוהבנה

מעשייהכתוצאהמתרחשתצמיחתושמרבית

משימותאת .מעניינותבמשימותמאתגרת

ארגוני,לשינוילחכותמבליגםלמצואניתןאלו

פורמלימעמדאותפקידולקבלתתקןלפתיחת

לבואצריכהשהיוזמההיאההבנהחדש.

 .מתאימהניהוליתתמיכהעםמהעוב.ד

ומערכותאמוןבבנייתעליונהחשיבותיש . 4

סביבתהעובדים.לביןהמנהליםביןכנותיחסים

עתבכליידעוהעובדיםכיתבטיחכזועבודה

בהן.עומדיםהםואםמהם,הציפיותמה

ערוךלאיןחשוביםהאחרוניםהסעיפיםשני

לומרניתןהטכנולוגיים.במוביליםלדוןבבואנו

בסוגייתהעוליםמהקשייםשאחדבבירור

כלשאיןהעובדההיאהטכנולוגייםהמובילים

management בעודהתעשיות.סוגיבין

שירותוספקיותידעעתירותשבתעשיות

הריהעדיפויות,סדרבראשנמצאזהנושא

בנושא.בעיסוקפיגורקייםהציבורישבסקטור

אנרגיהמושקעתידע,עתירותבחברותכן,כמו

המוטיבציהבהעלאתבהתפתחות,ארגונית

 .פעולהתוףיולשליוזמהמאפשרמרחבובמתן

המפתחאתמעודדיםגוגלבחברתלמשל,כך

מאפשרתשהחברהבכךהעולם"את"לשנות

חופשיותליוזמותהעובדשלמזמנואחוז 20עד

הארגון.בליבתשאינן

לידילבואיכולותחופשיותיוזמותכיצד

זההאםומשימתי?צבאיבארגוןביטוי

שבהגדרתבהמשךנראהבכלל?לגיטימי

ציפייהקיימתהטכנולוגיהמובילשלתפקיוד

השאלה .לקופסה""מחוץולעשייהלחשיבה

••••••••• •••••••• ••••••••••• ••••••• ••••• 

הקבעמודלשלמההשלכותאחתשציינו'כמו
בתכנוןוהצורךהפרישה,גילהעלאתהיאהחדש

מודליםופיתוחיותרומגוונתארוכהקריירה

הדרגותבסולםהקידוםלצדרוחבילקידום

סוגייתמלבד .זהבמעמדרשמיתצה"ליתהכרה

היעדרשלישירהתוצאהשהינההתגמולים,

מערכתהזהלתפקידאיןבמעמ.דרשמיתהכרה

למשלבניגודברורות.תפקידיותונורמותציפיות

ערכיםשלסטבתוכההמגלמתהקצין"ל"דמות

איןהטכנולוגילמובילרצויים,התנהגותוכללי

מקשהוזהוערכים,נורמותציפיות,שלמערכת

הציפיותהבהרתועלהארגוניתההתנהלותעל

אתמאודמאתגרתהזוהעובדה .מהתפקיד

לייוצא"מההשאלה:עללענותהיכולת

המובילבעידודהענייןמוקדזאת,לאורמזהו"

משימותבמתןהואלהתפתחותהטכנולוגי

ואישית,מקצועיתמבחינהומאתגרותמעניינות

ההתפתחותיים·הצרכיםעלשעונותכאלו

הטכנולוגי.המובילשלמקצועיים

 Talentב·בהשקעההבחנהקיימת

המוביליםשלהזההמעמדהשאלות.שאלת

המאמר,לאורךשהזכרנוכמוהטכנולוגיים,

בואיןהצה"לי,הארגוןבכלורעאחלואין

כלשאיןהיאוהמשמעותרשמית,הכרהכל

בוולהכירחומריבאופןאותולתגמלדרך

ברמהשתיארנו,כפיוממוסד.רשמיבאופן

שלבתת-קבוצההכרהישאמנםהצה"לית

זוהיאךהידע,מוקדי :הטכנולוגייםהמובילים

ומרחבמסלולבתוךסינגולריתנקודהבעצם

בהגיענובהרבה.גדולפוטנציאליהתפתחות

נורמותאיןטכנולוגי",מובילידעו"מוקדלתווית

ומורשתמסורתואיןברורותציפיותאיןברורות,

משמעותיגורםשזהוספקאיןתפקידית.

בקרבבארגון.והמבוכההבלבולבתחושת

הפרט.ובקרבהמפקדים

בארגוןתשתיתיתשמהותותהליךהובלת

-t!.11 ....... י1-י~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

הארגונייםלערכיםבהלימהזההאםהיא

הפרויקטבמסירתהמתמקדיםהמשימתיים

שנקבעו?ובמקוםבזמן

התפתחותהמשך

ביחידה,התהליך
ואתגריםדילמות

וקשה.סיזיפיתעבודההיאהתהליךהטמעת

דילמותעולותועדייןעלוהתהליךלאורך

דרךאתלמצואהצלחנושבחלקןמורכבות

היום.עדמתמודדיםאנוחלקןועםהביניים

בארגון-הכרהללאבעולםתפקידיתזהות

עלשמבוססוהביורוקרטיהממוסדהצבאי,

זוהיברורות,פיקודדרגותדרךארגוניתהכרה

הארגוניתהתרבותשתיארנו,כפימשימתי.

עליון.כערךלמשימההמתייחסתכזוהיאביחידה

"נרוכס"דברוכלמקודשהינוהפרויקטמסירתלו"ז

ובו.'פנאישעות ,עבודהשעותשבתות,-זהמול

תהומיתברצינותלמשימותיהמתייחסתהיחידה

היעדרעלטענותעולותמעטותלאולעתים

 .בארגוןלאנשיםואףארגונייםלתהליכיםמוכוונות

למשיוכתיותהנוגעבכלימניסמןהינההיחידה

בצה"ל.הטכנולוגייםםיהגופבקרב

תהליךהינוהטכנולוגייםהמוביליםתהליך

העובדהבשלארגונית,מבחינהמורכב

תהליכית-עתידיתחשיבהעומדתשביסודו

טווח.ארוךתשתיתי-טכנולוגיופיתוח

שישרציונליתהבנהשקיימתספקאין

טכנולוגיותעלבחשיבהבהשקעהצורך

אתגריעלשישפיעוכאלו"תשתיתיות",



 55והפיקודילrכסלולהrכקבילrכקצו:עי·טכנולוגיrכסלולשלהיאהברסיפור ·."rכסוrכןתrכידלאסלול,לא ...כאןrכתחילהזההשביל·

הבנהעםיחדאולםהארוך.לטווחהיחידה

שחשיבהההנחהאחתבכפיפהחיהזו,

"'כאלהיותלעתיםיכולהועתידיתביקורתית

קדימה.לרוץרוצהשרקבארגוןמקדמת"

וה'כו"זיםהיום-יוםלחצימוללכך.בהתאם

לראותמתקשיםומפקדיוהארגוןהנוקשים,

לסוגשיפנומכךהצפויההתועלתאת

-ביותרהמוכשריםהאנשיםאתזוחשיבה
ובחוכמהבמהירותשפותריםהאלוהאנשים

 .ובוערותקריטיותבעיותמופלאה

לסיכום

מודלש'כמההשלכותאחתשציינו,כפי

הפרישה,גילהעלאתהיאהחדשהקבע

יותרומגוונתארוכהקריירהבתכנוןהצורך

הקיודםלצדרוחבילקידוםמודליםופיתוח

במסלולישהזה,במובןהדרגות.בסולם

מורכבויותיו)של'כ(עלהטכנולוגיהמוביל

חשיםאנוהצה"'כי.לצורךייחודימענה

שיכולהחלוציתפעילותביחידהשמתרחשת

התקדמותע'כבחשיבהערוציםלפתוח

נושאלתפיסתנו,מקצועית.והעמקהרוחבית

מרחיבהתוספתהואהטכנולוגייםהמובילים

 .הידעמוקדינושאש'כומעמיקה

הינוארגונייםידעמוקדיש'כניהולםנושא

טרםאךרבותשנידוןומורכב,סבוךנושא

מקצועיותקריירותש'כהניהולתום.עדמוצה

המקצועיותאתהמקדשצבאיארגוןבתוך

הפיקוד,ודרגיהפיקודערכיואתהצבאית

הידעמוקדיקבוצות .מוניםעשרותמורכבהינו

הינןהטכנולוגייםוהמובילים(הפורמליות)

אךולוחם.פיקודי ,היררכיארגוןבתוךזרנטע

ש'כהמרכזיהמנועהינהטכנולוגיהבובעידן

נדרשת ,בפרטהמודיעיןוש'כבכללותוהצבא

לנושאוהוליסטיתאחרתשונה,התייחסות

המשכוהצבאי.בארגוןהטכנולוגייםהמובילים

יכולאינוהידעמוקדימסלולש'כהקלושדרוגו

 ,המידעועידן Yה·דורבעידןכיום,להתקיים

משודרגשונה,מסלוללהציגהצבאועל

יותר.הרבהרחבקריירהניהולשיבטיח

חדשנימודללהציעמנסהשהצגנוהתהליך

הכללתם .הצה"'כיבמודלגםאפשרילשינוי

במודלואזרחיםקציניםותיקים,צעירים,ש'כ

 .שונהכיווןמהווה

מסלולכאל'כמס'כו'כההתייחסותבנוסף,

ומחויבתחדשניתהינהאישירקולאקבוצתי

סיכוןאיננההקבוצתיתההתייחסותהמציאות.

היכולת .עליהלקפוץשישהזדמנותאלא

מוקדיש'כמעורבותםואתהרישותאתלהגביר

חשיבותבעלתהינהובצה"'כביחידההידע

קריטיהואבמידעשיתוףבובעידןעליונה

וטכנולוגיות.פרויקטיםש'כלקידומם

שלושלפניהתחלנואותוהמסעכימקוויםאנו

עדייןשנמצאהמודלוכיחפצו,למחוזאכןעייגשנים

שהצגנוהמודלכימאמיניםאנויצליח.בהתהוות

צה"ל.בכלללשינויבסיסלהוותיכולביחידה
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