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 · nשההאםטרטגייםכתהליכיםת 1פרשכ 1ח 1כיתמציגזהאמרמ
שרעמדותיהםך 1מת ,ם iהדרד iבפיקהמטהמאגפיבחרק 1קיימ

י 11בכיתב 1הכשר 1כ 1י oכי 1 )דים 1פק 1(מפקדיםבתהכיךמשתתפים

הנשאריםשרעמודתיהםאתמציגיםהממצאיםעיקריאכה.תהליכים

י 01דפאתציגים!מ , 1שכת 1באפקטיביפעריםחושפים ,התהליךככפי

כמתרחש.צהר 1המביןפערהמייצרפן 1בא lבהמתקיימיםהחשיבה

כתהליךגי 1כ 1פ 1גי·אכתר 1כ 1צי 10המהשדהת 1פרשככתתמבקשהמאמר

הסבריםפק oכמכתעכ ','כי 1הארג o"הטק o" 1ה"טקשג 1במש 1שימידיעכ

שכבחכה.כית 1הארגכתופעהפים 01כ

שרהעתידייםהעשייהכי 11כיאתכהגדירהמבקשיםהחשיבהתהליכי

ת 1הפעיכמשגרתאינטגרליכחרק 1הפכ ,כמעשההככה!מימושםיחיודת

עי 1המקצח 1כמיככים 1הע ,'אכהבתהליכיםכ."בצהרבותיחידותשר

" o אסדנאות"או "יעדיםת 1דכאo עםיחדהמפקד,מבקש ','ת 11טרטג

היחידהתממש lבפן 1האאתכהגדירביחידה,הבכירהד iהפיקשדרת

 ,השכיםרך 1כא .)ש 1(שכתיים-שכת 1הקרובהשכיםכמהכךדה 1ייעאת

כמ·התהכיךאת 1הפכ 1תי 1צא 1ותת 1מוי oוהצהרות 1המ 1מטרותי , 1פי 1א

עמודת ,כךך 1בת .התהליךאתה 11המכהארגוני!היועץהמפקדעםהה 1ז

העברת 1י 11מחד 1מארבהבמידהת 1מושפעהתהליךככפיהמשתתפים

המפקד.ידיעככם 1כיהפן 1ומאודמיםבתהליכיםשכהם

 ,בררבדרך ,כקייםן 1י oבכיהמתבטאהתהליך,שרהייחודי 1פי 1אכשכ

אתכהגדירן 1רצכצדומכבדת),בית 1חיחה, 1(פתכה 1שירה 11באפע iמ

בחוב!מן iטהואתככיתי, lקד iממפן 1באהיחידהשרדה 1העבככית lת

ן 1י oהכישרצאה 1תהם 1הככדים 1הכיגפנימיים.דים 1ככיגטכציאכ 1פ

 , 11ד 1כפקהמפקדבין "הפיקודימרחק"השר 1קיומכצדת 1פתיחכייצר

ככית 1תמורהיחידהבעתידהעוסקן 1חזשא 1בכפשט iמשיחכקייםן 1רצ

ב 1בחש"ק iכעםהמשתתפיםשר!נטייתםקדת, 1ממ 1חשית 1מדה 1עב

מח,דהתהליך:ככפית 1בעמדכות 1שקיימת ,כן 1כמי.כ 1הארג "ף 1הדח 1

ם 11כק~רצוןתמיכה~מאידך, . 1ת 1כ 1ע 1בדברפק oהטכת 1התנגודתת, 1ציכי

הפיקודשדרתשרגםוכעתיםביכ 1המהמפקדשרבעיקר-התהליך

ן. iבארגהבכירה

ההחכ·קברתרגע(מהשכםכיןהתהעככהתבונןמבקשזהמאמר

בחינתידיעלהעבודה)ככית iתם iJי Dלשלבד!עהתהליךם iקיעלטה

 · oכ 1 .בהםהשוניםהמרכיביםככפיאכהבתהליכיםהמשתתפיםעמודת
גית. 1כ 1פ 1כתר·א nגי 1כ 1צי 101כית 1ארגמבטדת 1מכקכממצאיםת 1פרשכפק

מק iעת 1כ 11ראשרצר 1תהיכםבמאמרצגים 1המהמרכזייםהממצאים

חרק 1שכקח ,ם 1הדרד 1פיקבמטהכים 1השמהאגפיםקצינים 18עם

!בהםבכים 1מחצי 11הת 1כ 11הראכמשתתפים. lאביכים 1כמארויםבתהליכ

ת 1הפתיח 1ת 11היצירתמידתדכה, oבתיהם 1ש 1תחכגביאייכים 1המרכשאר~

כתה·בעיניהםכתפםמההחזון,ככפיעמודת ,בעיניהםדכה oבשהייתה

בהתאםת 1פ oכו~שארותדה 1העבככית 1בתהעמידהמידת .צכח 1מכין

ן. 1הראית iכהתפתח

ד· oהבררך 1מתתב 1הכשרהאישייםברשמיםש 1שימכעשה ,כןכמו

ן 1חזמכי oמקירת 01שא 1בכפים 01כעצים 1יעםשיח ,חרקכטכבהןותכא

השכים.רך 1כאהיבשה,ע 1בזרבעיקרת, 1כ 1שיחיודתשר!יעדים

 ' Dlדפמשמראף lמקייםשהתהליךהיאהמאמרשרהמרכזיתהטענה

בתככיהעמידהעכשי 1קהמעריםפן 1באקציניםשר!התנהגותחשיבה

שרו.צהרת 1המ

להגדרתהמרכזיהמופעלקראתומצומצמיםמקרימיםמופעיםמספרכללוהתהליכים . 1
סדנתלמעשהשהואחידהיהמפקדיבהשתתפותמרכזימופעהכולל,התהליךשלאופיו

רבעוני)מופע(בד"כתקופתייםךשהממופעימכןולאחראסטרטגית,סדנהאוהיעדים
 .העבורהיתבתוכנעמירהעלועדכוןבקרהשעיקרם
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חיאורטירקע

"אסטרטגיה",למונחהחגורותשלהרחבהמגווןכתוך
ורקסטאדקוליסשלההגדרהאתלהציגלנכוןמצאתי

) 2008 , collis and Rukstad , :ושרת'וינוקרוכתוך

-להארגוןשלהפעולהכ"תוכניתלאסטרטגיה ) 2012
האסטרטגיהכימצייניםהכותביםמטרותיו".אתשיג

שלכיםמשלושההמורכביותררחבמתהליךחלקהיא
מרכזיים:

תוךמטרותיואתמגדירהארגוןהראשוןבשלב ] 1 [
רע·תרבותחזון,ייעוד,מרכיבים:לארבעההתייחסות

כמולשאלותפתרוןלספקאמוריםאלו-מטרותרכים,
רוציםאנוארגון"איזהקיים?";הארגוןמטרהלאיזו

חשיבותוכעתיד?"להשיגרוצההארגון"מהלהיות?";
ופך·קולינסשלבהצגהמתבטאתזהכשלכהחזוןשל
נמצאבונכנו","לנצחבספרםמחקרםאת ,) 1997 (ואס

כיותרמהמשפיעותהיואשרחברות 18שליתרונןכי
לעצמןששמוחזון'כעלותחברותמהיותןנבעכעולם,
כהווה.לפועלןמעכוולשאוףלהתפתחלמטרה

כעזרתהאסטרטגיהאתכונההארגוןהשניכשלכ ] 2 [
אתהמבטאהארגון,הנהלתשלאסטרטגימשפטהגדרת
כייעור,המטרותכלאתלהשיגמתכוונתהיאכההדרך
ורקסטאדקוליס .לכןקורםהוגדרואשרוכד')חזון

) 2008 , Collis and Rukstad (, אסטרטגיהכיסבורים

שלושההמכילותמציתיברורכמשפטלהתבטאצריכה
הערךיצירתאופןהתוכן,עולםהגדרתיעדים,מרכיבים:

 .תחרותייתרוןאו

הפער·תוכניתאתמגדירהארגוןהאחרוןכשלכ ] 3 [
הכלילמעשה.מהלכההכלליהרעיוןאתשתהפוךלה

עכו·תוכניתהגדרתהואהאסטרטגיהלמימושהמרכזי
המשימותעלכקרהתהליכיהכוללתומדידהברורהרה

שהוגדרו.השונות

צבאיתכמערכתאסטרטגיתכנון"תהליךכמאמר
לתכנוןמודל ,) 2001 (וגוררווהאיתן,מציעיםמבצעית"
הבאים:הצעדיםאתהכוללאסטרטגי

האך·המצבתמונתאתלמפותמטרתוארגוני:אבחון •
כההסכינהעםשלוההתמודדותכושרמבחינתגונית
 .כארגוןלשינויאפשריותהתנגדויותולמפותפועל,הוא

עלכהתבססהאסטרטגי:לתכנוןהתהליךבניית •
הקצרלטווחתכנוןשיאפשרוכאופןהארגוני,האבחון
 .כדינמי)והארוך

עדהיכתחומיהמנהליםהכשרתניהולי:ידעהקניית •
 .האסטרטגילתכנוןהנדרשים

ער nuuהמבוונאמנהאמינהפתוחה.יחסים

תהליךשלהמרכזיהתרצוויעדים:משימותקביעת •
הזמןלטווחוהיעדיםהמשימותלקביעתיביאהתכנון
 .והארוךהקצר

אינט·תוכניתבקרה:רתרכניתעבודהתרכניתבניית •

מערכתלכנותישבמקביל,למדידה.שניתנתגרטיכית
לקחים.והפקתכקרה

שכבותמכלמשימתייםצוותיםשלוניהולהקמה •
הארגוןוהתאמתהיערכותאתלכחוןשתפקידםהארגון,

העתידיים.לאתגרים

שלהתפוקותבחינתלקחים:והפקתתחקירבקרה, •
 .מתמידשיפורשלתהליךקיוםלשםהעבודהתרכנית

עשייהקיימת

ורבהמפותחת

הקשורבכלבצבא
גיבושלתהליכי

ואסטרטגיהחזון

ארגוניים.

בצבאאסטרטגייםתהליכים

השייכיםואלוככללהצבאייםהמידעכמקורותעיון
ורכהמפותחתעשייהקיימתכימלמדכפרטלממד"ה

אך·ואסטרטגיהחזרןגיבושלתהליכיהקשורככלכצבא

כיצועאופןעלמשפיעהצבאשלהארגוניייחודוגוניים.
היחידותשלהמוגבלתהעצמאותכמוזה,מסוגתהליכים

ומשימתן,ייעודןאתלקבועהיכולתכחוסרהמתבטאת
כיחידהיותרהבכירההארגוניתהרמהידיעלהמוגדרים

פעי·תבצעוהיכןמתיתתאמן,מתילהגדיריכולהלא
המתבטאתהארגונייםכמשאביםהשליטהמבצעית);לדת

ניהולכמוהמשאבים,עלחיצונייםגורמיםשלכהשפעה
לצ·כלמשל:אחרכמשאבאחדמשאבלהמירוקושיכ"א
עםקשרלהפך);אוהפרטרווחתלטובתכאימוניםמצם

 .ועודהחיצוניתהסכינה
מספרקיימיםכימציינים ,) 2012 (ושרת'וינוקרו

עיצובתהליךעלהמשפיעיםלצה"לייחודייםמאפיינים
הארגונית:האסטרטגיה

צה"לפועלשכההארגוניתכסכינהכמונופול:צה"ל •
קיומווהמשךנחיצותועלעורריןאיןוחיצונית)(פנימית

ואתחיצונייםגורמיםעםהתחרותאתהמקטינהעובדה-

ככיחסמיחידותיוחלקשלהקיומיתההישרדותתחושת
הגדרתעללהשפיעכדיכהוישאזרחיים),לארגונים

מי·היחידה,כרלוונטיותלמיקודהארגוניתהאסטרטגיה
 .הארגוניתויוקרתהקומה

לתפקידמפקדכניסתקצרות:קדנציותמרטהארגון •
לבצעליחידההזדמנותהמייצרתשנתיים-שלוש,למשך

לתתיכדכהשישמחודשתוחשיבהארגוןהתכוננות,
כתדירותהחיצוניתכסביבההמתרחשיםלשינוייםמענה
האס·שלמלאהלהטמעההקושיעולה ,זאתעם .גבוהה
קוצרמפאתהעבודהתוכניתשלמלאומימושהיטרטג
התהליךנתפסבוהאופןעלהמשפיעהעובדה-הזמן
 .השלם



הולחברתיתאחריותליטול ;;--~~~==--------~ חיים,תחומי
במגווולקהילהלתרום

להצלחהמשותפת

ייעודועיקרכיהעובדהלאודתפוקות:למוזרקדשי ....
מדידהלקייםהקושיעולהביטחון,אספקתהואהצבאשל

היותןבשלהצבאשלפעילותובצדהתפוקותשלברורה
הל·תוצאותאתמדגישהדברוממשיות.מוחשיותפחות
שפהיצירתשיתוף,כמוהאסטרטגיהתהליךשלוראי

ההחלטהאיכותאתומצניעדרגים,ביןוחיבורמשותפת
 .התהליךמהותדברשלבסופושהנההאסטרטגית

היותועובדתואינטגרטיבית:יצירתיתבחשיבהקדשי •

לויאליותבצייתנות,המאופייןהיררכיארגוןהצבאשל
ובי·יצירתיתחשיבהלקייםקושימייצרתוקונפורמיות,

המ·מאפיינים-מנוגדתאוחריגהעמדההבעתקורתית,

 .האסטרטגיהתהליךשלוטיבואופיועלשפיעים

ממצאים
 "הגדולהיום"

אתה ,כיווןככאכעבוריכונהכאיחידה ,חשובההסרכה"

חזוןכשישמכוון,הואוכאןשכךהמפקדאתכהכירכומר

 ."ממכיכדרשמהכיורברויערים

חש·שבההאחרונההסדנההייתה"איךלשאלה
היעדיםהוגדרושבוהמופעכיהנשאליםענותתפח"
טובה,ברוחהתקייםאסטרטגית)סדנהאויעדים(סדנת

ושי·המשתתפים,ביןהחברתילגיבושרבהבמידהתרם
ביחידהתפקידיםבעליביןלהיכרותטובההזדמנותמש

 .נמוךהואהעבודהבשגרתביניהםשהממשק

שבאהשותפותתחושתקיימתהמשתתפיםבקרב

הסופייםהתוצריםעללהשפיעשלהםביכולתביטוילידי
ל·כיניכרהיחידה.נעהאליהםוהכיווניםהתהליךשל

SE1TING , פעליחידה,מחוץהאירועקיוםשכלל· 
לתחושתגדולהתרומההייתה "ו"הפעלותחברתיתלוח

לטובהזכורעצמוהמופע-אלהבמופעיםהמשתתפים
 .בושהייתההטובההאווירהבזכותבעיקר

שאלותנשאלושבולעומקהתהליךבבחינתאולם
העבודהתוכניתמימושתוצריו,המלא,התהליךאודות

עוליםועוד,בוהחשיבהתהליכישלאופייםהיחידתית,
היה"וטובהבאווירהשהסתכמומאלושוניםממצאים
 .להלןשמוצגכפינחמד"

 "נשתנה?מה"

ובתחילתהתהליךתחילתלקראתההכנהבמופעי
המשתתפיםאתזימנוכימצייניםהמפקדיםהסדנה,

העשייהכיווניהגדרתבתהליךשותפיםשיהיומנתעל
דברהואדעותוגיווןריבויוכיהיחידה,שלהעתידיים

כיהמפקדיםמצהיריםכן,כמוזה.מסוגלתהליךחיוני
מהמ·שלהםהציפייהאתומצייניםהכול",לפתוח"ניתן

חשיבה"ולהכול"על"לדברשתאפשרלפתיחותשתתפים
שימושתוךביעדיםעמידהשתאפשרלקופסה",מחוץ

 .במשאבים)חיסכון(וכמובןיצירתיותבדרכים

המפק·הצהרותביןפערעלמעידההדבריםבחינת
כולו.והתהליךהסדנהבמהלךההתרחשויותלביןוים

הס·שלוהתוכןהמבנהכימצייניםהנשאליםמרבית
השניםביןמשתנהאינוהיחידהיעדילהגדרתונאות

עלבעיניהם,שאלה,סימןשמעלהבאופןהיחידות,ובין
הפעריםאתאציגהבאותבשורות .התהליךשלנחיצותו
ניתוחמתוךשעלוכפיהתהליךבחינתבמהלךשנמצאו

בעלינוספיםמימדיםאחרלהתחקותואנסההראיונות,
אליהם.זיקה

בדברההצהרותשללמעשההלכההמימושכיניכר
הנ· .מאודמצומצםבאופןמתרחשהיצירתיתהחשיבה

וטועניםהדבר"אותונראה"הכולכימצייניםשאלים
הסדנאותבתוצריהשניםביןמשמעותיחידושאיןכי

ידועיםוהיעדיםהחזוןמרכיבימרביתוכיוהתהליכים,
מש·לתוצריםשלהםהדמיוןבשלהתהליךתחילתטרם
למ· ,כימצייניםהנשאליםאחרות.ויחידותקודמותנים

המפקדיםביקשואותםה"אחרים"החשיבהדפוסיעשה,

שהביאהעובדהבסדנה,ממשיביטויקיבלולאלהקנות
כפיממשי,חידושבושאין ,מוכרמראש,ידועלתוצר
 :הבאיםבציטוטיםלדאותשניתן

הרבהיהיהכאכחימושהאג"םשכהחזוןאתניקחאם"

 ."הבדל
 ·מחשחוסריש ,מטרותאותןיששכהשכככהיותיכוככא"

 :ארשוםאכיגםאזרשםשכיהמפקד' ,יצירתיותוחוסרבה

 ,שכהםמהמפקדיםשוכהמשהוכעשותחוששיםמפקדים

הואהעבורה)(תוככיתהזההמסמך ,בסדרכצאתרוצים

מע·זה ,ממוכהרמהשכמיעריםמעתיקים ,ם"מהאומסמך

 '.'יכטורכוהכוכתמירוכאמים

בצה"לשונותביחידותויעדיםחזוןמסמכישלבחינה
ביןדמיוןקייםאכןכיהעלתההיבשה)בזרוע(בעיקר

החזוןבבחינתלדוגמה,השנים.ולאורךהשונותהיחידות
מספרנמצאוהיבשהבזרועובבה"דיםהסדירותבאוגדות

ואף(ברעיוןהיחידותבקרבעצמםעלשחזרומוטיבים
"מודלאו "מוביל"(ארגון)לדוגמה:המילים),באותן

הייחודיהמוטיבידע".פיתוח" ,מקצועיות""לחיקוי",
ב"ניצחוןשהתבטאהכוח,הפעלתמרכיבהיהלאוגדות

עצמםעלחזרוהבה"דיםבקרבואילולחימה"מתארבכל
נמצאהיעדיםבתחום .ו"ערכיות""עדכניות"המוטיבים

"שיפורהיוהדומיםהיעדים :שנבדקוהיחידותביןדמיון

פי·"הכוח),הפעלתיחידות(בקרבהמבצעית"המוכנות

כן,כמוצבאית".אוארגונית"תרבותהאדם",כוחתרח

כמולייעודהייחודיאחדיעדהגדירהיחידהכלכינמצא
עםיעילה"התמודדותדים,"בבהההדרכה"תחום"פיתוח
(מעברמשמעותי"טכנולוגיתהליך"הבט"ש",משימות

האוג

מ

עתיד

כ"ץ

שלד
שמע

 :חים
ווהזה

 :ולא
ב

מורא

חברו

סיסמ

מצב'

 uמופ
היחיז

ע

חלק
כאת

 1הייח

בקשי

ככב

מקיפ

 .וככ

 1ע

 ~להבו
עתים

מהם

ממרק

מכן,

חרת'

ברורן

הגדר

צורך

חיבה

מפקד

קשה"

כמרון

ו! ,גיע

י!חזון

נמ

כאגף

מינים

 "כוכם

אנ

מסוג

וככל
ךרתד

לדע. 2



"חשיבהל
שימושו

המפק·ת

 .כולו:יו
הס·של

השניםין

על ,ניהםי

J הפערים

J ניתוחוך

t בעליים

ברבד·ות

חב·~אוד.

וטוענים '

הסדנאות

ידועיםם

מש·נדים

r:: ,למ·כי
המפקדים

שהביאה;

כפי ,משי

i הרבהיה

מחש·וסר

 :ארשוסני

 ,שכהסים

הוא )ורה:

מע·זה .ה

בצה"לות
ביןדמיון

i החזוןינת

מספוצאו

ואףועיון

"מודלאו
הייחודיב

"ניצחוןב

עצמםעל
נמצאוים

שיפוד"יו;

"פי· ,:וח)

כן,כמו ."

כמו'עודה

עםיעילה
J כמעבד "י

--~~=========--:- ·:-:יייי:י:י ;~·-,-~,-·-: nהי~ו~ו~יים, nבר nפעריםם 1'וצםצנבליהעתידדודנוד
1י

לצי"ד).האוגדה
לתמונהמתייחסותארגונילחזוןההגדרותמדנית
 .מטאפודיתולעתיםמופשטתבצודההמנוסחתעתידית,

עתידיתכתמונה 'הארגוניהחזוןאתמגדיד ) 1999 (כ"ץ

המ·ואתהארגוניתהזהותאתמצייןבמיטבו,הארגוןשל
המנ·והעקרונותהערכיםואתלעשייההמיוחסתשמעות

אתהמנחההערכיםמעדנתאתמגדידהחזוןאותה.חים

 ,בארגוןהמחויבותלגיוסהבסיסואתהמשותפתהזהות
 .ומשימותיוהארגוןיעדיאתולא

מה·ניכרחלקביעלההחזוןעםההזדהותבשאלת
חת·"אולם ,אליוו"מתחבדים"איתרמזדהיםמרואיינים
-ומוחשיפרקטיממוקד,לחזוןבעיקרהיאזוחברות"
בכללחימה"רציפותכמובדודמסדבעלתקצרהסיסמה
וכאפרקטימשהוהיה 11החז"מרואיין:שצייןכפימצב",

כככ .ככוכםמשותףמכנהשהייתהמפתחמילת ,מופשט

 '.'הרוךבהמשךאותיליווהוזה .היחיודת

כיכךעלמצביעיחידותשלחזוןבמשפטיעיון
המתארבאופןהיחידהייעודאתכוללמהםניכרחלק
אתומטשטשהארגון,שלמאליההמובנתפעולתואת

מב·שלעתיםכפיהחזון,שלהערכיואופיוהייחודיות
 11החזאתכהכותיכולאתה" :להנחילהמפקדיםקשים

המפקדים ,גנרימאורהוא 11החז .יתאיםהואמשו.רבככ

 ,ככוכםרלוונטישהואבחזו~תחומיםהרבהכךככמקיפים

 ." 1כחזויתכנסשתעשהרבוככ

חת·"גילולאבמחקרשהשתתפוהמפקדיםזאת,עם
ול·המופשטבמובןהחזוןהגדרתמנושארבהלהבות"
כיבולעסוקהבחירהלגביוציינו ,שלוהמורכבעתים
בדוד,באופןשיסמןמשפטאוחזוןלהגדירמעדיפיםהם

כמו .לנועהיחידהאמורהבוהכיווןאתומוחשיממוקד
משי·הקצינים,דברימניתוחהאישית,מהתרשמותיבן,

אמידותומתוךבצבאנוספיםארגונייםיועציםעםחרת

ובפרטכולוהתהליךלעתיםכיניכרמפקדים,שלבדודות
מאשדיותרבצבא"אופנתית"תופעההיאהחזוןהגדרת

לקחתעליהםכיחשיםשהמפקדיםאישי,אוארגוניצודך
שצייןכפישלה,אישיתבחידהמתוךשלאהגםחלק,בה

בנושא:בכידמפקד

כפעמיםנתפסהוא . 11כחזאנשיםוכחברכהתחברקשה"

כה·רוצה 1הארגו 1כא-כמטרהיותרמתחבראניכמרוחק.

המינה ,פכואירירבוהוא 11חזהרו.ךאתישכךואחר ,גיע

 ."המינוחאתכשנותצריך ,אנטגוניזםיצרה 11חז

 11חזשיש ,מרייותרכינראה 11חז" :כיצייןנוסףמפקד

מכבסתכינראההפיקוד.וכמפקדהחילכמפקד .כאגף

אתשמחבר 1סכוגמעריףאני . 11חזכהגדירומיותרמילים

 ."כוכם

בסדנאותהמשתתפיםשללטענותיהםבסיסיש ,כןאם
 ,הנובעות ,השניםלאודךהתוצריםשחזורבדברזהמסוג
חי·ימניכרבחלקדומיםחשיבהמדפוסי ,הנראהככל
המעידדבר ,בהמשך)להמחיששאנסה(כפיהצבאדרת

םייארגונםציעיוכקרבבאצכמקובלתזוהגדרהלדעתי, . 2
ם.מפקדיו

התהליךבתחילתהמפקדיםידיעלהמוצהרביןפערעל
החשיבהבאופןהשונותלפיכך,במהלכו.המתרחשלבין
מתקיימתהיאבוהייחודיההקשרהסדנה,משתתפישל

 .ביטוילידיבאיםאינםהסדנהבזמןהיחידהומצב

העבודהתוכניתמימוש

מהתן·אחוזו oב·עמודאםגםיבוצע'כותביםבסיכומים"

קשיםיעריםהרבהמגדירים ,בסדרשהכולנראהואז .בנית

היחי·שכוכיכולותכמציאותאותםמתאימיםכא .כהשגה

 11סימ .איכותיתוכאבינוניתהיאבמשימותוהעמידה .רה

 ."לאמצוינים?באמתאנחנוהאם :וי'

אובחזוןדגלה,עלחורתתהיחידההתהליךבתחילת
ולהובלהלאיכותלמצוינות,והשאיפההרצוןאתבערכים,
ישנםבהמשך, .האחדותליחידותביחסהעשייהבתחומי
שלהראשוניותבהצהרותתומכיםשאינםגודמיםשלושה

לטש·ומביאיםוהמצוינות,האיכותבדברהמשתתפים
 .ביחידההאמיתיתהמצבתמונתטוש

כמותמגדידיםהמשתתפים :גדולהמשימותכמות ] 1 [
כימצייניםוחלקםהיעדים,להשגתמשימותשלגדולה
בפועל,מלא.למימושניתנתובלתימדי""גדולההיא

ואיכותיתמלאהבצודהלעמודקושיעולההשנהבמהלך
שנו·פעילויותולאודכמותןבשלשהוגדרובמשימות

הארגונית.במציאותשינויבעקבותהדרךבמעלהספו
ביוזמהפגיעההיאהמשימותדיברישלהתוצאותאחת
למגיביםהקציניםאתהופךהדבר-ביחידההקציניםשל
והחב·השגרהמשימותשלעבודהעומסבשליוזמיםולא
העבודה".בתוכניתנמצא"הכולכיחה

מביאים .העבורההובניתשכבכתיבהכהפריזנטייהיש"

מצפההמפקדבמשימות.כעמודשקשהכמצבאותנו

שמככת·יעריםישהמפקד.רוחזו .המשימותעםשנגזים

 .בומבסטייםיעריםאכוכיקלושבהםכעמודהסיכויחיכה

לגיטימציהונותניםהשגהברשהכולחושביםמים"האל

כהיותצריכיםאבלגבוה 111ככנחמדזה ,משימותכריבוי

 ."ריאכיים

תה· 3היחידותבמרביתבמשימות:חלקיתעמידה ] 2 [
מת·ביעדיםוהעמידההמשימותביצועעלהבקרהליו
אינובמשימותהעמידהבחינתתהליך .חלקיבאופןקיים

שלהלביצועאלאבמשימההעמידהלאיכותמתייחס
בהןשהעיסוקאוחלקיבאופןשבוצעומשימות-בלבד

מלאהעמידהשהייתהככאלהלדוב, ,יצוינוהסתייםאל
סיכוםישכפעמים"בפיקוד:מטהקצינישציינוכפי .בהן

ומסמניםיבוצעלא'כומרנעיםכאכי 'מורחים'ואזשנה

 '."בוצע'

הדללעיסוקהסיבותאחתמתפוצות":"משימות ] 3 [
ךיותהלללכםיימיקלאהבקרהיכיתהלכהןדותייחמעטקיימות . 3
רתציימהובדהע-דנהסכמסתייםםיידיתעהולהעהפיווניכרתגדה
 .... .ותיוצאותוליךתההפיכליםפתתשהמלשהלדוגתויניצ

ההזדהותבשאלת
עלההחזוןעם
ניכרחלקכי

מהמרואיינים

 .איחומזדהים
לחזוןבעיקראך

פרקטי .ממוקד

םיםמה .ומוחשי

מסרבעלתקצרה
ברור.

היה"החזון
ולאפרקטימשהו

מילתמופשט.
שהייתהמפתח

משותףמכנה

וזההיחידות.לכל
בהמשךאותיליווה

הדרך"
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ביןפערקיים

והאיכותהמצוינות

המקצועית

עלהמוצהרת
המשתתפיםידי

זוביןלבסדנה
במימושהמתרחשת

העבודה.תוכנית

 ·שיבמהעיסוקאהיבהןהלקויהוהעמידהבמשימות "
שימותמ"-השנהבמהלךועולותמתוכננותשאינןמות

נכללותהיתרההחשיבותבעלותהמשימותמתפרצות".
כיניכר .ממילאגבוהאליהןוהקשבהעבודהבתוכנית

ליחי·יעדיםהגדרתתהליךשלשקיומומשימותהןאלו
לכולומוכרותידועותשהןכיווןאותן,ימציא""לארה

ןך·חשובותמשימותכיניכראולםתנאי.ללאויתבצעו
יעדיםהגדרתתהליךשלשקיומוכאלהפחות,חופות
מייעודההנובעותאלה ,לגביהןחשיבהמאפשרליחידה

העשייהשלהמוסףהערךבבחינתשהן ,היחידהשל
קיימתשאינהאוחלקיתהיאבהןהעמידה-היחידתית

דייןחשובותאינןשהןסמויההנחהקיימתלדעתי, .כלל
 ."מתפרצות"משימותעומסכשישעליהןלוותרוניתן

המקצועיתוהאיכותהמצוינותביןפערקייםלסיכום,
המתרחשתזולביןבסדנההמשתתפיםידיעלהמוצהרת
חלקיתבעמידהמתבטאהפער .העבודהתוכניתבמימוש

בנושאיםלעסוקהמבקשותמשימותעלויתורבמשימות,
לארגון,מוסףעדךלהוותויכוליםהעשייהבליבתשאינם
 .בתוכוהעשייהאודותחלקיתותמונה

החשיבהדפוסילתופעתהסיבהאתלבחוןהניסיון
לבחורנטייהמצומצמת,ביצירתיותהמאופייניםהללו
תמן·לגביהאשליהעםוההשלמהוהידועהמוכראת
יותררחבההיאהתופעהכימעלההיחידתית,המצבכת

האסטד·הסדנאותאוהיעדיםסדנאותבתהליכימקיומה
בצבא.נוספיםובאירועיםבמקומותוקיימתטגיות,

בבחינתשהםחדשיםרעיונותהעלאתלסוגייתבנוגע
הקושימהצגתוההימנעות "לקופסהמחוץ"חשיבה
אבולעפיההצביעאיכותית,בצודהבמשימותלעמוד

דעתםאתלהביעבצבאקציניםשלחששםעל ,) 2010 (
זובעיהכימצייןהואמפקדיהם.שלזואתנוגדתהיאאם

אתלהביעהחוששיםהקציניםשלהבלעדיתנחלתםאינה
אווירההיוצריםהבכיריםהמפקדיםשלגםאלאדעתם,

פע·לחשובהקציניםלאותםשגודםבהשפלהאיוםשל
המפקד.לדעתאלטרנטיבהמציעיםשהםלפנימיים

הקיימיםהביורוקרטיהתהליכיכימציין ,) 2012 (סנג
המ·מהקצינים,דניםשללקונפורמיותגודמים ·בצה"ל
שהוא,כפילארגוןעצמםאתלהתאיםבמוכנותםתבטאת

דפוס .ארגונואופןועלפעולתואופןעללערערבלי
בתפעולבעיקרלעסוקהקציניםאתמביאזהפעולה
ולסביבהלמציאותובהתאמתובפיתוחוופחותהארגון

המש·הזוטריםהקציניםלהתנהגותאשד .המשתנות
בדמותכיטוען ,) 2004 (דאונןבןאלה,בתהליכיםתתפים

טק·תוצאותוהשגתבתלםההליכהמטופחותהזוטרות
הביורוקרטיהכיטוען ,) 2012סנג,(בתוך:ןומרטטיוח.

וכיקונפורמיים,להיותלמפקדיםלגדוםעלולההצבאית
שי·אלההםכזאתבמערכתמוצלחיםשייחשבומפקדים

ארגוןהמגויריםובולשםיבקריטריונעומדל"צהכיהיאההנחה . 4
מפו·יאותקנות,םיכללמשדות,שלהיררכיההתמחות,ביורוקרטי:

רשמית.תכתובתסונליות,

 .תיגרלקרואיבלמהםשנדרשמהאתדקעשו
אסנתמציין ,מים"לאלההערכהמרכזיאורותבמחקר

מש·שבעינייהמועמדים,שלהאישיהמרכיבאת ,) 2008 (
במהלךשלהםהיצירתיותאוהקונפורמיותמידתעלפיע

שמאמרהתהליכיםבמהלךוהתנהגותםהעתידיתפקידם
םיהגבוההאישייםהמאפייניםכימצאהמחקר .בוחןזה

במד·גבוההבמירהשהוערכוהמועמדיםבקרבביותר

ניהוליכולות ,מנהיגות ,למירהיכולתהיוההערכהכזי
הארגון,עלחותםלהטביערצוןלויאליות, ,תחומידב

זאת,עם .טווחארוךאסטרטגיותכנוןמערכתיתראייה

לקוב·בחתירהאופיינהאלהמועמדיםשלהתנהגותם
עלהאישייםוהמאפייניםלקונפורמיות,ונטייהצנזוס
המחשבתית,הגמישותהיונמוכהבמידההוערכופיהם

היעדרסיכונים,לנטילתנמוכהמוכנותומעוף,יצירתיות
עלהתעקשותתוךממוניםמוללעמודמספקתיכולת
והיוועצות.ללמידהפתיחות ,ודעותעמדות

בתהליךהמפקד

מאפיינילגבירעיםתמימותקיימתהנשאליםבקרב
 ·המידיעלשהועדנומפקדיםהתהליך:ותוצריהמפקד

ויחסיםומנהיגותפיקודיכולותבעליכמפקדיםדואיינים
לדרגתם,אוהחילילשיוכםקשרללאטובים,בין·אישיים

השפעהכדיעדיותרופודהיעילתהליךלקייםהצליחו
ממפקדיםחלק .הנשאליםבקרבהתהליךתפיסתאופןעל

(מפקדיבצה"לבכיריםבתפקידיםכיוםמשמשיםאלה
כללה:התהליךהצלחתאלופים). ,אוגדות

שותפיםלהיותלמשתתפיםשאפשרהדנהפתיחות ] 1 [
 .היחידהשלהעתידיתדרכהבעיצוב

 .התהליךבכלהמפקדשלמלאהמעורבות ] 2 [
חש·העבודהתוכניתמימושעלבקדהתהליךקיום ] 3 [

כתית.

שקיימו ,המתרסשלהאחדבצדהמפקדיםלעומתם,
הואכיהתהליךאתקיימוכילגביהםנטען ,דומהתהליך
בהגדרתמעורבותםמפקדיהם.אתלרצותוכדיאופנתי
אחדגודםידיעלהחזוןהגדרתכדיעדדלההייתההחזון

הבא:בציטוטשמוצגכפיביחידה

התאמותוביצעאחרתיחידהשכחזו]מצאהסג]"

הראשוןהמופעשלסיומועםלמעשה, ,"ושלנליחידה
בחלק .התהליךהסתייםהמפקדים)נפגשושבה(הסדנה

משימותלהגדרתהמשךמופעיהתקיימולאמהיחידות
לאמשימות,הוגדרושבוהאחד,ובחלקביעדים,לעמידה
בניגוד-השנהכלבמהלךביצועןעלבקדההתקיימה
 .התהליךבתחילתהמפקדיםידיעללמוצהר

היהלאךבהמשאךליחידה ]וחזגדרהושהרמקהיה"

שלאחלשמפקדבגללקרהזהכתהליך.והמשכיותעיסוק

ולאדהיביחשלוהפיקודיותותוהסמכאתכממשהצליח

 ."החזו]אתכהטמיעהצליח

מצבתמונתהיאבתהליךהמתרחשתנוספתתוצאה
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 91וכאןפנינו
אחלשפר ,מחדשדברנדלבחוןאוחנוומחייב

מוצריםחדשניים,פתרונותייחודיים,קונספטיםעםולחדשהקיים

בי·העשייהשלהאמיתיתהמציאותאתמשקפתשאינה
לבחינתהעיתייםהבקרהממופעיחלקכינראהחידה.
שאינושוואמצגלהיותהפכוהעבודהתוכניתמימוש
אתמשקףאלאהאמיתית,הארגוניתהמציאותאתמתאר
בי·המתרחשלביןואיכות)(מצוינותהמוצהרביןהפער
מייצרים,אלההמציאות).וטשטושחלקי(ביצועחידות
"זיוף"שלהארגוןחבריבקרבתחושההתהליך,בהמשך

למרותוזאתהעשייה,מתחומיבחלקבינוניותואף
 .קודםשצויןכפיהטובההאווירה

שללהתרחשותהבעיניי,המרכזיות,הסיבותאחת
בתהליךהמשתתפיםהמפקדיםבחששנעוצהזותופעה
כיווניהגדרתשלההתחלתיבשלבחריגהעמדהלהביע

לעמודהיכולתבחוסרהיחידה,שלהעתידייםהעשייה
"לאבדיעבדלומראוחלקיבאופןבהלעמודבמשימה,
לאי·הביצוע).ראויהסברלספק(וכמובןביצעתי"

הטמונההעיקריתהסכנהכימציין ,) 2010 (אבולעפיה
ביןנתקהיווצרותהיאולהשמיעלשמועהנכונותבאי

עלולזהנתקבשל .בארגוןהמתרחשלביןהבכירהמפקד
נכך·ואינטואיציותתחושותרבות,תובנותלאבדהארגון

עמדותלהשמיעהסיכויאתוכןכפופים,קציניםשלכרת
החל·קבלתלמנועעשויותאשרמהקונצנזוס,החורגות

 .שגויותטות

קונפורמיותהתנהגויותכימציינים ,) 2012 (ונץטמיר

בכירלדרגלויאליותבהשפעתאובהשראתהמתקיימות
שלהמיצויאתוחוסמותושמרנותלקיפאוןמביאותיותר,

ובקידוםבפיתוחפוגעותואףכאינדיבידואלים,הקצינים

מופקדים.הםעליהןהמסגרות

-אנחרופולוגיח nסוציולוגיבראייההחהליך
והס·אישיתפרשנותמתוךלהסביר,אנסהזהבשלב
הסי·שהוצגו,התופעותמאפייניאתקיים,בידעתייעות

מתוךמשרתות,שהןהצורךואתלקיומןשהובילוכרת

הטקסים.עולםשלהפריזמהדרךהתבוננות

טקסים

שימושאעשהזהבהיבטהממצאיםבחינתלצורך
סוציולוגי·אנת·מחקרשערךקוברה,גדעוןשלבעבודתו
אמ·היי·טקבחברתהארגוניתהתרבותאודותרופולוגי
 .) 2000 ( "תרבות"מהנדסיםבספראותוותיעדריקאית,

הטקסיםאתמעמיקבאופןקוברהבחןהמחקרבמהלך
הצורךעלבעיקר-פרשנותלהםלתתוניסההארגוניים

 .ממלאיםהםאותוהארגוני
יריעכהמונחיתפעיכות"כטקסמגריו ,) 2000 (קוברה

שכהכבתשומתאתהמושכת ,סמכיאופיובעכתכככיס

מש·בהםשיש ,ורגשמחשבהשככמושאיםהמשתתפים

הואזהמופעזו,הגדרהפיעל ."עבורםמיוחדתמעות
מאודברוריםהאירועבמהלךהמשחק""כלליטקס.אכן

הצבאיתהפעילותשגרתמתוךמגיעחלקםלמשתתפים,
בוהאופןאתהכוללתהצבאית,ההיררכיהכמוהמוכרת
 ...לבושהזמנים,ניהוללמפק,דפוניםכיצדידיוןמנהלים
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אחתבקיומומתבטאזהמופעשלהסמליההיבט .רעוד ~
של(בהקשרהצבאיחידותבמרביתשנתייםארלשנה
חדשמפקדכניסתארהבאההעבודהשנתלiוראתהכנרת

בה·שייתלההמסמךאתבסיומו,התוצריםאתולתפiויד)
המ·ההכנותערכים),יעדיםחזרן,(בד"כ'הקירועלמשך

 .רעודקדימות
מר·דבריםשנילהגדירמבקשהטקסקוברה,לפי
הצגתידיעלהארגונית,המציאותאתהאחד,כזיים:

במובלע;ארבגלוילמשתתפים,רסיסמארתמטאפרררת
בארגון.החברתפקידשלומופשטתבדורההגדרההשני

משר·חלקולעתיםהיחידהמפקדהסדנה,של~הק~ר'
האופןעללהשפיעמבקשיםהארגונית,לעשייהתפיר
בעזרתולהרגיש,לחשובאמוריםהאחריםהמפקדיםשבר

הארגוןשל-מהםהציפיותמהןלהםלהגדירהניסיון
שלבלמעשההואזהניסיוןבפרט.המפקדושלבכלל
להיותיכולהלכךוהדרךוהיעדים,מטרות-העלהגדרת
אר·ליבהערכיארסמהסיחזרן'כמרבמטאפררה~ימוש
"לנצחלמצוינות","מודלמוביל",ארגון"להיותגוניים:

משמעת.האדם,כברדמקצועיות,כמרערכיםבמלחמה",
אתכולקודםציינומהנשאליםנכבדחלקכיהעובדה

מביאההמופע,שלהכותרת"כ"גרלתהחברתי""החלק
שישבתהליךנוספיםמימדיםקיימיםכילהבנהאותי
 .עליוההתבוננותבמהלךהדעתאתעליהםלתת

החג·מתוךלהגיעיכולהזרלתהייהאפשריתתשרנה
שווא~ ,) 2000קוברה,בתרך: ' 1965 (דררקהייםשלדרה
המוסימבוליות,קולקטיביותכהתנהגויותהטקסאת

אשרורידיעלואיחרדאינטגרציהשלפונקציהשדתות
הסולידריותאתהיוצריםהרגשותוהעצמתההבנות

שה·היאהנשאליםשלהבולטתהתחרשה~~ברצתית.
טובה,באווירהוהתנהלהיחידהשלללכידותעזרמופע

(בניגודהמשתתפיםביןטוביםגומליןביחסישאופיינה
אףולעתיםקבועמתחקיימיםשבההארגוניתלשגרה
ניכרוהאיחוד,לאינטגרציהאשר .המפקדים)ביןמובנה

והגדרהחשיבהבדמותמתקיימיםאכןאלהמרכיביםכי
הע·העשייהכיווניאתהמשתתפיםכללשלמשותפת
ארתההמרכיביםהגרפיםשל(ולאהיחידהשלתידיים
שלפעילותםעללהשפיעשאמררבאופןנפרד),באופן

ביחידה.השוניםהגרפים

קירםמאפשראינוהארגוניהטקסכיטועןקוברה 1
האידיארלרגיהעללערערכדיברשישמשמערתישיח

ניסיונותמנתבשהואאלאחלופות,להולהציבהארגונית
בפועל,הקיים.השיחעלישפיעושלאלמiורמרתאלה

גבן·בעלמשחקים"במגרש"משחקיםוהטקסמשתתפי
ירגי·אריחשבושיעשו,מהכלבהםברורים,מארדלדת
שלקיומהאתהמאששותהיסודהנחרתתחתיתקייםשר
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שליומהו

גונית.הארגיהאולרהאירי
לביןקוברהשלזהטיעוןביןדמיוןקייםביניבו
רא·לעמוד:ביקשתיטיבןשעלבסדנאותהמתרחש

להגדיריבולהאינהבצה"ליחידהבילזכורעלינושית,
שחצויבךאותו,לשנותלאובמובןייעודהאתלעצמה

שבאופןפיעלכאףקייםאינואלהמימדיםלבחוןרך
הממונההרמהמולשיחולקייםלבחוןאפשרתיאורטי
הצבאיתהיחידהזאת,עם .בנושא)השגותקיימותכאשר

-שלההייעודמימושאופןאתלעצמהלהגדיראמורה
סדנאותכללי,באופן .יחידהשלבקיומהמהותימימו

שבייהשתתפתי,בהןהאסטרטגיותהסדנאותאוהיעדים

כללולאהיחידה,שלתפקידהמימושבאופןלעסוקקשו
הארגונית','ה"אידיאולוגיהשלמעמיקהלבחינהמופע
הפעולהודפוסיהפרדיגמותהיסו,דהנחותלמעשהשהיא

מופעיםהיעדרפעילותה.בשגרתהיחידהאתהמלווים
הדברבנושא.אמיתישיחשלקיומואתמונעהזהמהסוג

ולעתיםהעתיד,אלהיחידהשלהתבוננותהואשמתרחש
יהיה(בד"כבהווההעוסקתארגוניתמצבתמונתיצירת

 ,במזידשלאלדעתי,היחידה).של SWOTניתוחזה
הפעולהדפוסיאתמנתביםהסדנהשלוהתכניםהמבנה
באופןולדוןארגוניות,ליבהבסוגיותמעיסוקלהימנע
הטיעוניםהקיימות.היסודהנחרתתחתהעתידיהפעולה

זר:בטענההתומכים

מופעיםקיימיםבסדנהקדח":"שנידתמופעי ] 1 [
המשתתפיםבקרבטובהאווירהיצירתהיאשתכליתם

יכו·אלהמופעים .היוםבהמשךפתיחותליצורמנתעל
גורםשלהעשרההרצאתאוקבוצתיתהפעלהלהיותלים

 .ועודהעשרהסיור ,חיצוני

לקבוצותהמשתתפיםחלוקתבקבוצות:עבודה ] 2 [
כמומסרים,בנושאלעסוקשאמורותקטנותחשיבה
ארגוניליעדהצעההארגונית,המצבמתמונתחלקהצגת
היעד.למימושמשימותאועתידי

אתלהציגמהמשתתפיםבקשהיצירות":"תערוכת ] 3 [
 .הדבקהאוצירוכמויצירתית,בצורהשלהםהתוצרים

כמוחווייתיתבפעילותהסדנהסיוםהיזם:סוף ] 4 [
 .חגיגיתאורחהאר ODTפעילות

חפיעלדירןלקייםקרשיהמייצרשיחהראיונות,במהלך
לשמרהרצוןבשלבאוגרן,ה"בעייתיים"והנושאיםערים
הטובההאווירהבעיניי,שנוצרה.הטובההאווירהאת

היאהסדנהשלהיעילבקיומההכרחילתנאישנחשבת
שניתןהתחושהאתמייצרתהיאכיניכר .בהוקוץאליה
אזלםשיידרש,ככלהנושאיםכלעלפתוחבאופןלדבר
-קודםשננתבבפיאומראש,מוגדרמובנהשיחקיים

הואשנותרכלולבןמראשמוגדרהמשחקים""מגרש
שיחהקיימות,היסודהנחותבמסגרתפתוחשיחלקיים

בקבוצותכימציינים ) 2010 (ונץטמיר .אותןשמאשרר

שלנטייהתיתכן ,הדדיתותלותגבוההלכידותבעלות
הח·קבלתבתהליךלפעולהקונפורמייםהקבוצהחברי
כדיבהשישטענה-קבוצתיתחשיבהשלבדרךלטות

המופ·במהלךהמתקיימותמההתנהגויותחלקלהסביר
בסדנאותהקיימתהטובההאווירהכן'כמו .הללועים

אופטימיחיובי,בעיקרושהואהשיחהבנייתאתיוצרת

עייעלבמחשבותהצורךאתשמטשטשבאופןומלכד,
ואףהסדנהבתחילתהוגדרושלאאחריםבתחומיםסרק
נשמדתדומהמגמהכילומרניתןבמוסכמות.כפירהעל
כפיבהם,השנהבמהלךהמתקיימיםההמשךבמופעיגם

שלמעמיקהבחינהמתקיימתלאהמרואיינים,שציינו
המשימותריבוינדנדוהטענותהיחידתית,ההתנהלות

נשמעות.אינןהבינוניוהביצוע

הארגוניותהיסודהנחותחיזוקהיאהתהליךתוצאת
ולכידותסולידריותתחושותמופע,בכלשלהןואשרור

החיוביותתחושותיואתלשמרכדיבהןשישארגונית,
נאמנותו.אתכךובתוךבארגוןהפרטשל

דבראחרית

התכנוןתהליכישלטיבםעללעמודביקשהמאמר
אלהבתהליכיםכיומצאהדרום,בפיקודהטווחארוכי

בקוניהמאופייניםוהתנהגותחשיבהדפוסימתקיימים

יצירתהיאאלהשלתוצאתם .ופחדשמרנותפורמיות,
האר·אתגריעםהמתמודדתארגוניתפעולהאסטרטגיית

הגדרתהואזוחלקיותשלהביטוי .חלקיתבהצלחהגון
 ,היחידהמאפייניאתתואמתשאינהאסטרטגיתתוכנית

זהתאימותחוסראותה.לממשיכולותיהואתצורכיה
יצירתעלהמשפיעהבמשימות,חלקיתלעמידהגורם

מעורביםורגשותבינוניותתחושתחלקית,מצבתמונת
מן·התנגדותביןהנעיםהתהליך'כלפיהמשתתפיםשל

 .ותוצריוהתהליךעםהזדהותלביןוציניותחלטת
גודמיםמספרביןשילובבתהליךמתקייםלדעתי,
 .הזרהמצבתמרנתעלהמשפיע

 11>עלהמשפיעיםהצבאיתהסוציאליזציהתהליכי ] 1 [

התהליךתוצאת
הנחותחיזוקהיא

הארגוניותהיסוד

בכלשלהןואשרור
תחושותמופע.

ולכידותסולידריות
בהןשישארגונית.

אתלשמרכדי
החיוביותתחושותיו

בארנוןהפרטשל
אתכךובתוך

נאמנותו.

מסגרתכלליצירתיהיאהללוהמופעיםתוצאת
המאופייןשיחהיזם:יתקייםשברהשיחאתהמגדירים

דיווחושהםכפי ,המשתתפיםבקרבטובה"רהיב"אור

רחמודרונהווהחדשותרוניםנפרוץנובי,לננצח,בזירה.פעירותבנרומשפיעאקטיביחרקניקחומורשתו.היירצ ,~םדהאווחת
מיכללסאקבחוכ•ל•רה nה•לצהז.ם uג•ולקראחהנוערלכנ•שואבחואבןםבצע•ערב•.סוקרסש•כה,סקור•הה lהיב nסערכ

 . 11ח'סלשאל'ו'סוח JJבלכוחנצחסחקרסוחעבורהובש•טוח uסאוחר•בכוחותחפעל•רה nה•ונו. nב•טועלבור•הצעללהגןה
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כיועציםעלינו
מאספקתלהימנע

ליחידהמדף""מוצר
הצרכיםעלולעמוד
לספקאמורשאותם
ו"לייצר"זה"מוצר"

בהתאם.אותו

לאחרבמקביל'
החלטהשהתקבלה
מאפייניועל

שלה"מוצר",
עללהקפידיש

השימוש""הוראות
שלווה"תחזוקה"

בהתאם

המשתתפיםמהקציניםנכבדחלקשלהחשיכהדפוסי ~
 :הבאיםהמרכיביםאתלמנותניתןכיניהםכתהליך,

היחידהשגרתתפעולשעיקרהצרהלחשיבהחינוך ]א[
דפו·עלמשפיעזהשחינוךייתכן .וצרכיהאופייהלפי
כצבאיותרמתקדמיםכשלכיםהקציניםשלהחשיכהסי

כמרכזהמועמדיםמאפייניאודותכמחקרשהוצג(כפי

לאל"מים).הערכה
המנטרלהצבאיהארגוןשלהביורוקרטיאופיו ]ב[
האישייםצרכיולמילויאותהשמתעלאויצירתיתחשיבה

ארגונית).(פוליטיקהכארגוןהפרטשל
מאפש·אינםהשוניםשמרכיביהטקסיתהתנהגות ]ג[

הארגוניות.היסודהנחותשלוכחינהערעורוים
מפ·מולעצמאיתדעהלהביעקציניםשלחששם ]ן[

קדיהם.

ופיקוחככקרההמאופייניםעכורהתהליכי ] 2 [
השנה.כמהלךהעכורהתוכניתמימושעלוייםלק

אמיתימרצוןנובעתשאינההמפקדיםכחידת ] 3 [
אופיועלהמשפיעהכחידהוסדור,מלאתהליךלקיים

 .התהליךשלואיכותו
כר,הקיימיםהליקוייםאףעלכולו,התהליךזאת,עם
העכורהתוכניתכדמותארגוניהרגעהכמנגנוןמשמש

צורךלושישהפרט,עכורפונקציונליכעוגןהנתפסת
אולנועהיחידהמכקשתשאליוהכדורהכיווןאתלדעת
היעדיםסדנתכדמותהטקס,כן,כמוכה.להיאחזכדמות
אחרלמילוימנגנוןהיכרכר)הקיימיםהפערים(למרות
ארגונית.וסולידריותללכידותהפרטצורכי

אינםכמאמרשהוצגווההתנהגותהחשיכהדפוסי

נוספיםכמקומותקיימיםאלאזהלתהליךייחודיים
תאוצההמקבלתיותררחבהתופעהומבטאיםכצבא,

האחרונות.כשניםהללוהדפוסיםמשעתוקכתוצאה
ליעילותוכאשרספקותכיקיימיםלתהליך'כיחס

ככלישימושנעשהלדעתי, .כצה"למהיחידותכחלק
וכמי·המפקדיםידיעלהמוצהריםלצרכיםגרידאניהולי

המפקדהיחידה,אתשמשרתיםאחריםלצרכיםרכהרה
שללעיניהםגלויהאחריםלצרכיםהשימושהפקודים.או

כמהלךתוארושחלקןהארגוניות,הנסיכותאולםכולם,
חת·אתלממשהניסיוןעלריחייםכאכןיושבותהמאמר,

שלו.האמיתיתכלית
להעדיףנטייהישהתהליךלמשתתפיהחזון'גביל

אך .ומורכבמופשטחזוןפניעלוממוקדתקצרהסיסמה
שאיפהמכילהשהיאפיעלאףזה,מסוגסיסמההאם

מעץ"לרדתשישאוארגוניכחזוןלשמשיכולהארגונית,
הקצי·(כהגדרתיותרכדורכאופןלדברולהתחילהחזון"

חך·אינהלכךהתשובהארגוני?מצפןהגדרתכמונים),

תחילתלפניהדעתאתכךעללתתישאולםמשמעית,
הצרכיםאתלספקהציניות,אתלצמצםמנתעלהתהליך

הסך·התוצרהשפעתאתולהגבירהתהליך,משתתפישל
המשתתפים.עלפי

היועץשלהייחודימיקומוזה,בהקשרבתהליך:היועץ
להשפיעלומאפשרבפרטזהובתהליךבארגוןהארגוני
מבקשבוהראשוניהשלב ,בעינייאופיו.עלרבהבמידה
שכןהקריטי,השלבהואזהמסוגתהליךלהתחילהמפקד

כדיבהשישלמפקדהצעהמנסחהיועץ .טיבונקבעבו
בושיעלוהתכניםהזמן,משךכמוהתהליך,עללהשפיע

ההצעהאתמקבללאהמפקדאםגם .ועודהמשתתפים
עללהשפיעיצליחשהיועץגבוהסיכויקייםמלא,באופן
 .הדרךלהמשךהנושאסביבהשיחהגזות
אילו·קיימיםהתהליך,עלההשפעהפוטנציאללצר

הארגוני,היועץשלהפעילותדפוסעלהמשפיעיםצים
זו:השפעהלצמצםכדיבהםשיש

לעתיםוביחידה:בתפקידהיועץשלהזמןמשך •
נדרשחיצוני,אופניםיועץהואאםביןהארגוני,היועץ

בארגוןדרכובתחילתנמצאכשהואלתהליךהצעהלגבש
ההיכרותזה,בשלב .המקצועיתדרכובתחילתולעתים

ותק(בשלולעתיםמצומצמתהיאהיחידהעםהיועץשל
תהליכיםבליווידיובקיאאינוהואבתפקיד)מצומצם

איכותהעלואףאופייהעללהשפיעהעלולדברזה,מסוג
 .לתהליךשלוההצעהשל

כפיהיחידה:למפקדהיועץשלהפיקודיתהכפיפות •
הקושיאודות ,) 2010 (אברלעפיהשלכמאמדושתואר

שתופעהסבוראניעצמאית,דעהלהביעקציניםשל
בעוצמותבצבאהארגונייםהיועציםבקרבגםקיימתזר

מלאבאופןהמקצועיתדעתםעלשעומדיםיש-משתנות
היועץשלכחידהכל .חלקיבאופןעליההעומדיםויש

ולכלשלו,וסמוייםגלוייםואילוציםמצרכיםמושפעת
רע·עבורומשמעויותיששיבחרההתנהגותמאופניאחד

מלווה.הואשאותוהארגוניהתהליךכור

אתלקייםשבחרהיחידהמפקד :מחליט""המפקד •
צי·(כמורלוונטייםלאשיקוליםמתוךאםביןהתהליך,

אווערד)ארגוניתאופנהממונה,רמהשלסמויהפייה
נעי·טיבו,עלהעיקריהמשפיעהוא ,אמיתיצורךמתוך

הנלוויםוהתוצריםסביבושיהיההשיחשלבהקשרקר
המפקדשלוהמנהיגותהניהולדרכיאישיותו,לפיכך, .לו

חמק·להמלצותיובניגודלעתיםבחירותיו,עלמשפיעים
כולו.התהליךשלולאיכרתוהארגוניהיועץשלצרעירת

נוספיםומאפייניםשנסקרוהמאפייניםביןהשילוב
חפהעמדהלגבשמתקשההיועץכרמצבלייצרולעל

 .התהליךשליעילותועללהשפיעכךובתוךמאילוצים,
בתפקידמקצועיהכרחקייםזאת,למרותבעיניי'

הקשייםאודותולהתריעבשערלעמודבתהליך:היועץ
תהליךכלאראסטרטגיהתהליךלקייםבכחידההטמונים

תהליכיםביצירתלסייעהיועץעלכן,כמראחר.ארגוני
אתשיספקואחריםחשיבהדפוסיאימוץהמאפשרים

משמישהםזה,מסוגלתהליכיםהמיוחלהמוסףהערך
 .הארגוןשללקיומועדתיים

ב

הצלז
ועלינ
ולעב
ו"ליי
 i1טח

כהשי

אתך

מסוג

גבין

ומיה

מסוג

מקו

אבול~

איתז.

צבאיו

ראבז

המנה•

דרור,

חןתל

וינוקו

לינים
צה"ל.

טמי,ר

בוגרי

וכ"ץ,

איכות

ההוצז

מרטוז

 1החבר

נסנג,

 .לכירך

קוברה

טק.ח

: last 
: ork { 

iness 

Say ו
, 1iew 

11 • 1 

1fthe 
ious ~ 

and ~ 
ress נ



היועץ:ל
להשפיע

מבקש:ו

שכןיטי,

כדיבה

t בויעלו
ההצעה

u עלפיע

אילן·ים

זאוגוני,

לעתים
נדוש ,י:

באוגרןו

כורתזהי

ותק:של
זחליכים
איכותה

כפיזה:

הקושינ

זt:תופעח

:עוצמות

מלאופן
היועץל

ולכל .ו~
רע·בווו

f אתיים

צי·:כמו

אויעוד)

נעי·בו,

הנלווים
!המפקד

i חמק·יו

כולו.ך
נוספים

חפהרה

תהליך.
בתפקיד

הקשיים

תהליךל
זחליכים

אתפקו

t: ·משמ

 95וכאןפנינו

עלהמשפיעיםרביםמשתניםקיימיםתהליךבכל
שלו.הייחודייםלמאפייניםבהתאםלפעולוישהצלחתו,

ליחידהמדף""מרצדמאספקתלהימנעכיועציםעלינו
זה"מוצר"לספקאמודשאותםהצרכיםעלולעמוד

החל·שהתקבלהלאחדבמקביל,בהתאם.אותוו"לייצד"
"הודאותעללהקפידישח"מוצד",שלמאפייניועלטח

לבחוןישכלומד,בהתאם.שלווח"תחזוקח"השימוש"
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