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בשמולולקרואידבובוולאבינינוהואהיהאםבין

הרשתיה:עידן"חדש",בתהליךמדובראםובין

מודליםמאמציםאר;ןוניםויותריותרתאוצה.תופס

ברשתהטמונותההזדמנויותאתמ;ןליםושתיים,

"המשוחחים"ואר;ןונייםפיקודייםכליםומפתחים

מתוךיוצאזהמאמר .הרשתיותבוקרונותבום

משקפידרךהאר;ןוניההקשרהבנתכיההנחה

אולם ,הזאתבבותלמפקדיםחיוניתהרשתיות

הפיקודילהקשרהרשתיתהחשיבהביןההתמרה

תשתיתנצי:ע ,תחילהבזהירות.להי:עשותצריכה

לשתיבחלוקההרשתיותלמוש;~תיאורטית

חברתיכמבנההרשת-התבוננותפריזמות

השניחלקו .) WebJדי;ויטליתכפלטפורמהוהרשת

ביןההתמרהאת;ןךבוםמתמודדהמאמרשל

השפ:עתובהקשרהצבאיל:עולםהרשתיה:עולם

בשלושהה:עמקהמצי:עהמאמרהפיקוד.דפוסיבול

חיהפקוד(ב:עודלפקודמפקדביןמרחבים:

האור;ןניתלמס;ןרתהמפקדביןהרשתית),בהוויה

וברשתותברשתכשחקןהמפקדוביןשלו

המאמרמהמרחביםאחדבכלנוספות.אר;ןוניות

בהקשרמימושברותפיקודיותפרקטיקותמצי:ע

אר;ןוני.הצבאי

שריפטענברן"ורסגרימברגישראלאל"םארי.בןאביהודאל"םעםיחדהשתתפנובו ,"ן"באמרשתיפיקוד"חשיבהצוותהתקייםזהמסמךלכתיבתבמקביל *
 ...ברשתיותלהםהשתלבו-וכאמורפיתחנואותןבהבנותהשתלבומהצוותתובנות .)ן"באמארגוניתיועצת(



מבבה-הרשתתכולות
ופלטפורמהחברתיארגוני

מאפשרתדיגיטלית

נרצה , Webה·בהקשרה"רשת"במושגהרווחלשימושבניגוד

כמבנההרשתלהתבוננות:פריזמותשתיבאמצעותהשיחאתלהעשיר

דיגיטלית.כפלטפורמהוהרשתחברתיארגוני

ממדיםבכמההאחרונותלשניםעדהתקייםרשתותעלהמחקר

מדויקים,במדעים 18ה"המאהמסוףהחלשונות,בדיסציפלינות

החברה,ובמדעיוביולוגיהפיזיקההגרפים),תורת(פיתוחמתמטיקה

כיום,התנהגותית.וכלכלהחברתיתאנתרופולוגיהסוציולוגיה,

שלעלייתהבשלבנושאהמחקרשלהמואצתההתפתחותעם

המתודולוגיותוהיכולות )' Network Society (הרשתית""החברה

בתחוםשנעשיםמהמחקריםמעטשלאלומרניתןשהתפתחו,

הלמידה,לצורכיזאת,ובכלאינטרדיסציפלינריים.הינםהרשתות

"הרשת":מושגאפיוןבתוךתכולותשתיביןבהבחנהלפתוחנרצה

(הארגוןוארגוניתחברתיתמבניתכהגדרההרשתהינההראשונה

 . Webה·הרשת.הינההשנייהוקשרים).יחסיםמערכותשלכרשת

וחברתיתאנושיתהתנהגותהמאפשרתדיגיטליתכפלטפורמה

חברתיות).רשתותהאינטרנט,(רשת

וארגוניתחברתיתמבנית,ה;ןדרה-הרשת

מזוויתהןננתחוארגוניתמבניתחברתיתכתופעההרשתאת

(בעיקרהמיקרומזוויתוהןחברתיים)מבניםצורנית,(סוציולוגיההמקרן

 .הפרט)והתנהגותאישיתזהות-פסיכולוגית

ברשתותלעיסוקהסוציולוגיתבהשראהנפתחהמקרןניתוחאת

פיעל .) 1918-1858 (זימלשלהצורניתהסוציולוגיההיאהחברתיות.

עצמם.השחקניםמתכונותיותרהתנהגותמנבאהיחסיםמבנהזימל,

לודגמה, .הרשתברמתוהןהשחקןברמתהןהתנהגותלנבאניתןכך

ולנבאשיטתייתרוןלהעניקעשוייחסיםמערכתבתוךשחקןמיקום

הצלחתו.את

 ) 1973 (גרנובטרמארקשלמאמרופורסם 70ה"שנותבתחילת

בתחוםדרךפורץלמאמרשנחשבחלשים",קשריםשל"עוצמתם

יותרחשוביםהחלשיםהחברתייםהקשריםכיטעןגרנובטר .הרשתות

בדרךהיחידשלהחברתיתהרשתשלהמבנההחזקות.מהחברויות

שרובםקרוביםחברים-חברתימבנהשלהדוקממארגבנויכלל

לחברהמתייחסהמושג .קסטלסמנואלהסוציולוגטבע "הרשתיתהחברה"המושגאת 1
ורגנותאהממידערשתותסביבמתקיימיםוהפעולותהמרכזייםתייםרהחבהמבניםשבה

שלעתיקותצורותהןאלהשכן ,חברתיותברשתותרקמדוברלאאלקטרוני.ופןאב
 ,נפורמציהאילקבלתמשמשתהטכנולוגיתהפלטפורמהבופןאובאלא .םיחברתיארגונים

 .וניהולהעיבודה
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נעזריםאנשיםכיצדנחקרבמאמר .זהעםזהבקשראומכירים

רביםבמקריםעבודה:מקוםלמצואכדישלהםהחברתייםבקשרים

המידעלאותוחשופיםהםשכןלעזוריכוליםלאהקרוביםחברינו

נויעלחדשמידעלקבלכדי .חברתייםחוגיםבאותםמסתובביםבהיותם

לעולמותגשרהםהללוהקשרים .שלנוהחלשיםהקשריםאתלהפעיל

שונים.ממקורותשלהםהמידעאתמשיגיםשהםכיוון ,חדשים

ביןגומליןויחסיקשריםמתקיימיםכימניחהרשתותמושג

סוגיםברשת,שוניםרעיונות)ארגונים,קבוצות,(פרטים,"שחקנים"

מכמההינםברשתשמועבריםהשוניםהמשאביםחליפין.שלשונים

שלמשאביםמידע,שלםימשאבחומרי,ערךבעלימשאבים :סוגים

שלומשאבים(עצה)השפעהשלמשאביםאמון),(חברות,תחושות

 .) 2011ופזמוני-לוי,שחף(וינשל-אופיר,כוח

 :) 2011 ,ופאולר(קריסטאקיסבסיסייםהיבטיםשניקיימיםלרשתות

-השחקניםביןהמחברקשריםשלמסויםדפוס-החיבור•ההיבט . 1
מורכבותמידת :ממדיםשלרבמגווןהכוללתהרשת",של"הטופולוגיה

בה.הקשריםשלוטיבםחוזקםמידתהרשת,

נוספיםמשאביםמוחלפיםמועברים/ברשת-ההידבקות•ההיבט . 2

 .שונההתפשטותדפוסמאלואחדלכל-אופנותאלימות,וירוסים,כגון:

החוריםב"תיאוריית ) 1992 (בארטזאתרוחימשיךיותרמאוחר

התקשרויותממבנההשוקמושפעכיצדהמדגימההמבניים",

תחרותשלאידיאליתכזירהלאהשוקבראייתתרומתו .אסימטרי

כמערךאלאאותו),מסבירותכלכליותשתיאוריות(כפימושלמת

 .רשתותשלשוויוניבלתיחברתי

מלוכדתורשתמבודלתרשת : 1איור

השוק)עלוהשפעתןרשתות : 1992(בארט
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העוברקושחקן.פירושהנקודהשחקנים.ביןהתקשרותמתארהאיור

 ) 1-8א,שחקנים(ביןהימניתהרשתביניהם.קשרמציירהשחקניםבין

מיתרוןשנהניתא,לשחקניתמבנייתרוןיששבהמבודלתרשתמציינת

ביניהם.קשוריםשאינםלשחקניםקשורההיותהבשלדווקאמשמעותי

נטייתםעלמשפיעשחקניםשלמיקוםכי .) 2009 (תלמודטועןבנוסף.

ומידתחברתייםהשפעהתהליכימנבאהמיקוםאחרים.עמדותלאמץ

 J>מקורות:שלושההחברתיתלהשפעהוהערכותיהם.שחקניםביןדמיון
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קרבה .והשפעהלשכנועגורמיםברשתלכידותאושחקניםביןחדקקשר

ברשתשחקניםביןדההומיקוםברשת.אחרשחקןלחיקויגורמתרשתית

 .דההלהתנהגותגורםדהות)והזדמנויותלאילוצים(חשיפה

בספרםופאולרכריסטאקיסאצללמצואניתןזאתלתפיסהחיזוק

הרשתותשלבארכיטקטורהעוסקיםהםשם .) 2011 ("מחוברים"

מעצביםחברתייםשמעגליםלכךראיותומציגיםמציאות.כמעצבת

מתחתנים.אנחנומיעם .מרגישיםאנחנואיך :חיינוהיבטיכלאתלמעשה

להצביעהולכיםאנחנווהאםמרוויחיםאנחנוכמהחולים.אנחנוהאם

חושביםעושים.סביבנושאנשיםבמהתלויזהכלפיהם.עלבבחירות.

ומושפעיםאנשיםעלמשפיעיםאנחנוכיטועניםהםבספרםומרגישים.

איננורובםואת .'השפעהדרגותשלושעדמאיתנוהמרוחקיםמאנשים

הונאותשלביסודםשמונחיםהםהללוהחברתייםהמעגליםכלל.מכירים

שלביסודםגםאבלוהתאבדויות.התעללויותאכילה.הפרעותפיננסיות.

נדיבות.שללכאורהאקראיותופעולותאלטרואיזםחדשנות.

שורהלנבאמאפשרתהרשתותשלהצורניתהסוציולוגיהלסיכום.

אימוץ .פירמותרווחיותקואליציות.כינון :חברתיותתוצאותשלמגוונת

לכלמותו.יוםעדלידתומיוםעליושמשפיעיםתהליכיםרשתלתוך

אתלקבוצהמביאמשתתףכלמופנמת.פנימיתמטריצהישפרט

נוצרתקבוצהעםובמפגשועבודתו.חבריומשפחתו.שלה"מטריקס"

משתתפיה.מספרמכלליותרהיאהקבוצהלפיכך. .חדשהמטריצה

כשלם".ול"קבוצהכשלםלמערכתגדולהחשיבותויש

ההמוןשל"פסיכולוגיהבחיבורופרוי.ד-חברתיתתווהתנהגתורשת

הרואה ,) 1895 (נוןלהשלהתיזהעלומוסיףמבקרהאני"שלואנאלידה

לדעתו .העדריותיצרבמסגרתהאינדיבידואלאתכ"בולע"ההמוןאת

היחידבאדםהעוסקתהפסיכולוגיהביןההבדליםאףעלפרוי.דשל

ההבדליםיותר.עמוקשבמבטהריבחברה,העוסקתהפסיכולוגיהלבין

שונים.אנשיםעםבמגעבאהבודדהאדםשכןמיטשטשים.הללו

לתחוםיותרששייכיםאלו.יחסיםגםחוקרתהיחידניתוהפסיכולוגיה

כשהואמסוימתבצורהמתנהגהאדםכיידוענון.להפיעלהחברה.

-בחברהנמצאכשהואאחרתבצורהומתנהגקרוביו),עם(אולבדו
מסוימים.רגשותישנםכיטועןנוןלהפסיכולוגי".המון"נקרא:זהגורם

היהאילומרגישהיהלאממרכיביואחדשכלבתוכו.מרגיששההמון

לנבאמאפשרתהרשתותשלהצורניתהסוציולוגיה

אליציות,ךכינוןגותיות:תוצאותשלובתמגשורה

נגישותואופנות,חידושיםאימוץפירמות,רווחיות

חשובהתהרשתאוהרשתצורתועוד.טייסיזמי

השחקניםאחדבקרבשמתרחשתהליךמכליותר

הרשתותאוהרשתצורתועוד.פוליטייםידמיםנגישותואופנות.חידושים

השחקנים.אחדבקרבשמתרחשתהליךמכליותרחשובה

המופיעיםברשתהפרטשלהיבטיםלשנילהרחיבנרצההמיקרובניתוח

הפרט.והתנהגותרשתותאישית.וזהותרשתותהפסיכולוגיה:בספרות

הקבוצתית.האנליזהאבי ,) 1936-1898 (פוקס-אישיתוזהותרשתות

בתפיסתו .מפתחתהליךקבוצהבתוך selfה-בהתפתחותראה

 . Matrixה·דהוהאדם,אתבוניםותרבותשחברהפוקסטועןהמחדשת.

 . self-הצמיחתעלושמשפיעהלתוכהגדליםשכולנותשתיתאותה

 .המוכרותהפסיכולוגיותהחשיבהבפרדיגמותטוטאלישינויהציעבכך

מחובריותרשאתהככלמקבוצה".חלקהואאינדיבידואל"כללדבריו:

הבריאהאדםשלך.לאינדיבידואליותיותרמתחבראתהכךלאחרים.

פיעלגדל.הואשבההחברהבתוךתיהדדבתלותומתפתחנמצא

נולדהאדםמלאכותית.הפשטההינהלחברהיחידביןההבחנהפוקס.

החבריםועל )תנךאימחתאדרגה(וינחברעלמשפיעומריםאואעושיםנואשמהכל 2
דרגותשלוש(חברינושלהחבריםשלהחבריםעלוילואפ )תנואימדרגותשתי(חברינושל

אנשיםעלניכרתבצורהלהשפיעומפסיקה .בהדרגהמחלחלתשלנוההשפעה .)מאיתנו

 .זהחברתילגבולמעבריםאהנמצ

אלוורגשותהללו.הרגשותהואהפסיכולוגיההמוןלטענתו.לבדו.

לדעתו .הקבוצהאתהמרכיביםהיחידיםהמרכיביםכלבחיבורנוצרים

לכולם.המשותףמאפייןעלמבוססהפריטיםכללביןהחיבורפרויד.של

 .כולוההמוןאתהמאפייןהדברהואהדההמשותףוהדבר

כתוצאההמתבצעהתנהגותיבשינויעוסקיםפרוידוהןפוקסהן

משייכותלנועהיכולותשונות.בקבוצותמהמוןחלקהאדםמהיות

"רשת",בהמשגהמשתמשיםאינםהםלמשפחה.ועדגדוללקהל

השחקניםביןהמבנייםלקשריםהתייחסותעולהמדבריהםאולם

 .כאןאותםלהביאבחרנוולכןהפרטעלהמשפיעים

לרשתיות?שילוביותביןמה

לטענתנובאחר.אחדמושגלהחליףניתןכינדמהראשוןממבט

המושגהרשתי.במרחברביםמתוךאחדביטויהינה"שילוביות"

הדריםארגוניםיחסיהםאתמסדיריםשבאמצעותוכרעיוןנולדבמקורו

הבא:באופןהמושגהוגדרבצה"ל .) 2005וסמוק.(שמיר-דונרלזהזה

שראשיתהורמות,ארגוניםחוצהכוללתתפיסההינה"השילוביות



ולמעשהוארגון.נהליםל,"בתוהמשכהבארגון,הפרטיםשלבתודעתם

באמצעיםרקליישמהיתןנלאככזו,וארגוני).רטיכפתודעתימצבהיא

קברניטמטעםכהנחיהוהפצתםנהליםגיבושבאמצעותאוטכנולוגיים,

היעדזאת,עם .) 10עמ' , 2005יוליתוה".ד-בצה"ל(השילוביותהארגון"

ארגוניתביןיישותלייצרומטרתו .רעיוןעיצובהואשילוביתהליךשל

 .אותההמרכיבארגוןכלשלהייחודיתהזהותאתשמשמרתחדשה

האתגריםעםלהתמודדהצבאמסוגלותאתלהעלותמנתעלאלוכל

הרשתיות,מושגלוקאלי.באופןמטופליםלהיותיכוליםשאינםהמורכבים

דרכיאתמתווהגםוככזההמציאותעלהתבוננותאופןמבטאלהבדיל,

אךממנה,מושפעולהיותהרשתעללהשפיעיכולתלפרטבה.הפעולה

אחדבכלמתקיימותשאינןהתנהגויותישנןעצמה.משלחייםגםלרשת

כבעלתיחידים,שלכמכלולהרשתאתמאפיינותאךהקבוצה,מחברי

במנוסה).םיציפורלהקתאנושי,גל(לודגמהקולקטיביתאינטליגנציה

ההבדלהמחשתלהלןמרכיביו.סךעלעולהשהשלםלומרנהוגזהבמובן

 :קונקרטייםצבאייםממדיםבכמהלרשתיותשילוביותביןהמושגי

רשתיותמולשילוביותכללית:המשגה- 1מס'טבלה

המשימההגדרת

 6וושביניהםומהמפקדיםרשתות,צל

הקיברנטיבמרחברשתות

ביןתקשורתעלהתבססוחברתיותאינטראקציותשניםאלפיבמשך

להעברתחדשותדרכיםיצרוטכנולוגייםשינוייםפנים.אלפניםאישית,

החברתיותהרשתות .קשריםלייצרהעתיקההנטייהאתומשרתותמידע

נטייהבבסיסןמשקפותהןאבלומורכבות,גדולותאמנםברשתשנוצרות

הרשתותעלרבהבמידהשהשפיעוהאחרוניםהטכנולוגיםהשינויים .זו

להלן:שמסוכםכפי 2.0לווב 1.0מוובהמעברידיעלמסומניםהחברתיות

מודרנית,בתקשורתהתאפיין 1.0וובהאינטרנטשלהראשוןהודר

וחד-כיוונית,הגמוניתטלוויזיה),(עיתונים,המסורתיתלזודומהמסוג

ם.יפאסיבוהמשתתפיםהקוראיםרובשבו

פוסט-מודרניתבתקשורתמתאפיין 2.0וובהאינטרנטשלהשניהדור

הקוראיםוליצור.להשפיעלתרום,יכולאחדכלורב-כיוונית,דושהיא

חדשותצורותמתקיימותומשפיעים.מתייגיםמאמרים,עלבפוסטיםביםימג

פייסבוק).(ויקיפדיה,המוניידעויצירתשיתוףשלומגוונות

הבאיםברוכיםבברכתראיםוהקאת ) 2009 (עידןאשרמברךבמאמרו,

שילוביות

משימהה;ןדרתקיימת

מתכנסיםשלשמםתהליךאו

רשתיות

משימותלמילויפלטפורמהשמהווהנתוןמצב

תהליך

המערכתבניית

והחזקתה

ניהוליםגנון

מםייעתםפרות

זמןלאורךמפ;ןשיםשלאוסף

בזמןתחומהרצופהמשימהולא

המ:ערכתראש;מפקדשלפורמלימינוי
הסביבהאתלהתוות:עליוהמשולבת.
ויהחזקתהיהמשולבתהמשימתית

מסוימתבמידהנוקשהברור,ניהולס;ןנון
המס;ןרת.והחזקתבבנייתשתפניופחות

אר;ןוניושיוויוןשתפנות;ןמישות,בנוסף,

המשימהמימושבמהלך

ושתייפמויימ;ןופים,ביןיחסים

לצורךבהתאםמשתנה

:ע"יונבנותמתפתחותחיניזם i1אורכמורשתות

אחראי;ןורםכלאותן.המרכיביםה;ןורמיםכלל

והחזקתה,שלוהרשתבניית:עלמסויםבמובן
קשהי:עדים.מימושלמטרתואםשוטףבאופןאם

משנייםיותרל:עיתיםוישהמנהלאתלה;ןדיר

למבנה,בהתאםמשתנההניהולס;ןנון

הרשתייםולשותפיםהמשימהלאופי

רשתיתחשיבה ,) complexityג"מורכבות"

<J 
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פרידמןתומאסהציעהשטוח""העולםתזתאתהזנב".שטוח"העולםאל

השוקמשחקעלוהשפעתההגלובליתהכלכלההתפתחותאתשהסביר

לטענתו, .אנדרסוןכריס-2004בטבעהארוך"הזנב"חוקתזתאתהעולמי,

אלפימאותאלהנכנסיםגולשיםמיליונישלהארוךהשובלהינוהזנב

תוכןמאתרייותרומשפיעגודלזהזנבבהם.וקוראיםבאינטרנטהבלוגים

תופעת .מגיביםהםשעליוהמאמרמכותבייותרואפילוומובילים,דומיננטים

 . 2.0וובהנקראזההאינטרנט,שלהשנילודראופייניתהארוךהזנב

המורכבחדשלעולםמתייחסת ) 2001 (עידןשלהזנב"שטוחה"עולםתזת

שיחרבביניהןהמנהלותהומוגני)להמון(בניגודהטרוגניותמקהילות

הגמוניהובלימכווןגורםללאנעשההדברלוד-שיח),אושיח-לחדכבניגוד

למעצמות,מקוםאיןעל,נרטיבאיןזהבעולםאחת.מובילהאידיאולוגיהאו

בוישזאתולעומתכול,יודעיעלמומחיאוגאוניםואין"גבוהה"תרבותאין

מחלישזהעולםהכירה.לאשהאנושותגודלבסדריוחוכמהחידושיםהישגים,

חכמים.להמוניםהכוחאתומעבירוהגאוניםהמנהיגיםאתומפיל

הגאון".עלההמון"ניצחוןההמונים","חוכמתשלביטויהואהארוך"הזנב"חוק

וטוקבקים,בלונים : 2.0וובשלהמצליחיםהכליםכלשלהמשותףהמכנההוא

עלהמשתמשיםתוכןניצחוןאתהמביאיםכלים-גוגלוכלייו-טיובויקיפדיה,

 :) 2001 (עידןפיעלהזנב"שטוחה"עולםעקרונותתאגידים.שיצרוהתוכן

הגדולות.המדיהחברותולאהתוכןיצרניהםהמשתמשים.

ממכירתיותרובודדיםלקהילותלא-להיטיםממכירתלהרוויחאפשר •

 .להמוניםלהיטים

שמצמידיםהתגיות-תגיםשללעולםעובריםמותגיםשלמעולם •

יותרלבתשומתמושכותוידאואותמונהבלוג,לכלהמשתמשים

 .עצמומהמותג

הפוסטה"עידן(שם)עידןידיעלמכונותאלותופעותהשלכות

נזילות,יישויות-ענן""ארגוניויותריותרמתפתחיםלטענתו,ניהולי".

זאת .מדויקלחיזויניתנותובלתינשלטותבלתימוגדרות,לאאמורפיות,

שולטתבאוניברסיטהומאורגנים.שליטהברישעון"ל"ארגוניבניגוד

ארגוניאותםהאחרוןבעשוראךשעון",כ"ארגוניארגוניםניהולתפיסת

המציאות.פניאתומשניםמתפשטיםענן

מובנים.בכמהשלנוההתנהגותאופניעלמשפיעיםהדיגיטלייםהשינויים

למרות ,) 2011ופאולר,(כריסטיאסיסמקוונותאינטראקציותשלבהקשרים

הדעותכלומרודמה.באופןפועליםאנושנחצים,הדיגיטלייםהגבולות

זדוניים,אואלטרואיסטייםלמעשיםהנטייההאישית,התועלתהקודמות,

החדשותהחברתיותהתצורותכילצייןחשובזאת,עם .מאחורנשאריםאינם

 .לווירטואליים'האמיתייםהעולמותביןהגבולותאתלטשטשעלולות

ולהןחדשותחברתיותתצורותמאפשרתהאינטרנטפלטפורמת

מאפיינים:כמה

והמכריםהחבריםובמספרשלנוהרשתותבהיקףרחבגידול :גודל . 1

 .לצרפםאואליהםלהגיעיכוליםשאנו

למאמציםולתרוםמידעלחלוקשלנוהיכולותהרחבת :קהילתיות . 2

 )וירטואלית(דמותבעלהשלהאווטאראתתפסהשהאישהלאחרהתגרשזוג ,לדוגמה 3

 . secondו ifeבמשחקאחראווטארעםוירטואליבאופן "נואף"

רחב.מידהבקנהמשותפים

התאגדותידיעללשינוייםלגרוםניתןבההמהירותהאצתמהירות: . 3

 .להשפעהקריטיתמסהויצירת

ליצור.מסוגליםשאנוהקשריםשלבייחודיותגידול :התמחות . 4

וירטואליות.זהויותלקבלהיכולתוירטואליות: . 5

הרשתיותמאפייניסיכום

מאפייניאתלסכםניתןשהצענו,התיאורטיותהפריזמותמתוך

 :הבאיםהרשתיות

הרשת

עבורואילוציםהזדמנויותהמעניקהמבנית,סביבההינההרשת •

 .היחידפעולת
אלהכתלוייםנתפסיםאלואשכולות,וביןשחקניםןיבמקשרותרשתות •

 .אוטונומיותכיחידותולאבאלה

חיים("לרשתחלקיומסכוםיותרשהינופוטנציאלהרשתלעוצמת •

 .משלה")

הקשרים

למשאביםמעבריםהמשמשיםערוציםמהוויםהשחקניםביןהקשרים.

 .וחומרייםסמליים
 .אסימטרייםהינםלרובהקשרים •

השחקנים

ואיננהלפעילותמבנייםאילוציםשלתוצאההיאהשחקניםהתנהגות.

מאפייני(נורמות,השחקניםשלפנימייםויכולותכוחותבמונחירקטמונה

 .אישיות)

להתחבר,אנשיםלכמה(מחליטיםשלהםהרשתותאתמעצביםהשחקנים.

ידהעלמעוצביםגםאךממלאים),שאותווהתפקידהקשריםאינטנסיביות

עליו').משפיעברשתהפרטשל(המיקום

הרשתהבנת

השחקניםשלובמיוןבחלוקהולאהיחסיםבמבנהמתאפייןרשתותניתוח.

 .) ...מודיעיניים(טכנולוגיים,מהותניותלתכונות
שלהתנהגותםאתמעצביםהיחסיםשבובאופןמתמקדהניתוח •

בשבילויוצרתיחסיםבמספרשחקןכלשלמעורבות .הרשתחברי

ואילוצים.הזדמנויות

הארגוןלהבנתקריטייםהםשלהויזואליתתפיסהוהחזקתהרשתזיהוי •

ולהתערבות.וסביבתו

ילדיםשלמזונקודותבכמהגבוההבכוריםילדיםשלהאינטליגנציהרמת ,לדוגמה 4
השנייםהאחיםשלקיו·האייעלה ,בכוריםםאחינפטרושבהןבמשפחות .אחריהםשנולדו

 .)השתנהברשת(מיקומם



הצידןמשפיצכיצד

הפיקוד?צלהרשת•
הרשתימהעידןהנובעיםםייהשינוהוייבזקילהעמבחרנוזהבחלק

שניםשלבמסורותהמתקיימיםהגנרייםהפיקודבמרכיביולא

רלוונטיים.ותילהלטענתנוממשיכיםשעדייןאחר,אוכזהליבתמה

 :הבאודלמבכךלשםניעזר

 sךשתיבעידןמפקדאורשתימפקד- 2מס'איור

 63ושביניהםומהמפקדיםרשתות,בול

הרשת•המפקד

 ,היצרטמאשרבדעמויכללבדרך(תשהרדמפקהואהרשתיהמפקד

ובאותהמיזמים,אוהפרויקטיםכלעלאחראיהואואג"ם)אמצע,גוף

רקמוטלתאינההאחריות .הפרויקטיםביצועאולמימושאחריותומידה

."החייםמפעילהואשאותםהמקצועייםהתחומיםעלגםאלאכתפיו,על

שעליהםגורמיםמגדירההרשת .בתפקידועיקרימרכיבהםברשת"

 .מובהקיםחייליםללאמפקדלהיותעשויהואאולםאחראי,הוא

יאופטימלפתרוןלמצואאינההרשתיהמפקדשלמשימתו

-) 
לעומתוהקלאסי","הפיקודמרכיביאתמייצג xהמוצג,במודל

הינו zד.נתמקבההרשתיתהסביבהמאפייניאתמייצג vה-

 x-האת zה-בתוךלזהותניתןהאם .הרשתיבעידןהקלאסיהמפקד
כיהטועניםישהרשתי?בעידן xה-למרכיבימקוםשאיןאוהמקורי

 .בורלוונטייםאינםהקלאסיים xה-מרכיביאשרחדשתוצרהינו zה-

כתמי.דרלוונטילהיותממשיך xה-כילטעוןנרצההפוכה.עמדתנו

 ) Context (ההקשר , Y-ההבנתאתמחייבברשתיותסוקיהעאולם

מספרלבצעניתןמכךוכתוצאההמפק.דפועלבתוכוהרשתי

 .התאמות

F.a 
lj ז.. 

f ( 
' 

לוודאמעלות, 360לראותמתפקדת,שמערכתלוודאאלא

וגםהזדמנויותלייצרלנדרש,בהלימההארגוניתשהאסטרטגיה

 .לתקןשישפעריםלחשוף

הרשת•בנוידןהמפקד

רשתי.בעידןמפקדיםאםכיושתייםמפקדיםאינםהמפקדיםמרבית

בעידןהמפקדהמפקדים.לפעולתההקשרלהבנתנוהינוהרשתיהעידן

הרשת,כלעלאמוןלהיותחייבאיננוהרשתי,למפקדבניגודהרשתי

עדייןלרובמשימתו .לצרכיואותהומבנהממנהחלקיםרואההוא

אסכיושתייםמפקדיםאינםהמפקדיםמרבית

להבנתנוהינוהרשתיהעידןרשתי.בעידןמפקדים

הרשתי,בעידןהמפקדהמפקדים.לפעולתההקשר

כלעלאמוןלהיותחייבאיננוהרשתי,למפקדבניגוד

לצרכיואותהומבנהממנהחלקיםרואההואהרשת,

לייצרברצוננורשתיובעידןמפקדאורשתימפקדהוא zה-האם

אשרהרשתיהמפקדפונקצייתביןמלאכותיתמעטאםגםהבחנה,

להתמקדנרצה .הרשתיבעידןהמפקדלביןתפקידיה,מאפייניאתנשרטט

הניצביםהאתגריםעל ,הרשתיבעידןהמפקדבתפקידדווקאבהרחבה

להיעזר.כוליהואבהןהפרקטיקותועלבפניו

ם"אלוגרגרימבאלשרים"אלתשוראב "יתרשדפיקו"תווצרתסגבמחתפוזהלמוד 5

 .מ"החופטרישרנבעווליותםא .יראבןודיהבא

הכוח.ובהפעלתבבנייןועיסוקומקצועיבתווךתחומה

הקרבשדהלהקשרהרשתיותבמשקפישימוש ,ההדגמהלצורך

אשרבצבא,מרכזייםשינוייםמספר ,) 2011 (וברקסנדרפיעליכלול

חברתייםמבניםרקלאמשנהותיוהרשתהידעעידןלהתחולל.צפויים

 :העתידיהקרבשדהואתהלחימהאופיאתגםאלאוארגונים

 J> .יהרלוונטדעיהמובאיכותבכמותאלייאקספוננצגיודל.
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המרחבמפקד-פקו,ד(מרחבהפיקודמרחבימודל

בימרשלושהמגדירהרשתי)והמרחבהאורגני

אתגרימתקיימיםמהםאחדבכלחופפים,פעולה

נדרשמרחבבכללפעולמנתעלהנוכחי.בעידןפיקוד

רשתיותשלאחריםמאפייניםבחשבוןלהביא

משתנהשבוהקצבוהגברתהלחימהבמהירותפוטנציאליגידול •

 .בןירההמצבתמונת

הכוחותוביןהכוחבתוךתאיםביןישירותיעברואחריםומשאביםמידע •

שקיימיםהיתרונותאתלמצותמנתעלןאתהפיקוד.שלישירויסותללא

הטכנולוגיות.ביכולות

שלהממוחשבהמרכיב .הממוחשב-הרשת•במרחבהלחימהמיקוד •

הופךוכןהאויב,מולאלבלחימהוקריטילחיוניהופךהצבאיתהמערכת

 .לתקיפהיותרלפגיעגם

המידעבכמותגידולמתקייםדומה,באופןמטה,אוטכנולוגיותביחידות

מסונןלהיותעליובהןוהמהירותהמורכבותעולותגםולכןובאיכותו,

לסביבתעובריםןהמסוגארגוניםגםהשדה,למערךבדומהומעובד.

החיילתפקידישגםכךתמידית,ומתפתחתמתקדמתטכנולוגיתעבודה

בשילובהללו,השינויים .החדישותלמערכותבהתאםמשתניםשבקצה

יותרשטוחשהארגוןלכךמוביליםדע,יהמועתירתהמורכבתהמציאות

על(רוחבית),רשתיתעבודהעליותרומסתמךמחיצות)פחותכקיימות

הקיימיםהפיקודאתגרימועצמיםלפיכך.ויצירתיות.חדשנותעליוןמה,

השתנותשלכללייםאפיוניםבמספרנתחילחדשים.אתגריםונוצרים

קונספטואלי:לניתוחמודלנציעמכןולאחרהרשת•הקשרלאורהפיקוד

מנהיגותעלבאמ"ןמנהיגותפיתוחבתחוםשפותחההעבודהפיעל

פרגולהדלה(פינטו,רשתי"לפיקודמקצועי"מפיקודבכירה:מודיעינית

י Tמרכפעולהדפוסהינוהרשתיהפיקודדפוסכינמצא ,) 2011ואייןנברג,

הפיקודדפוסישלושתאתהחוצהאמ"ן.בכירישלהפיקודבתמהיל

והפיקודהקלאסיהפיקודהאסטרטגי,הפיקודפיהם:עללחשובשהורגלנו

אפקטיביבאופןלהתמודדהמאפשרכדפוסןוההןהדפוסהמקצועי.

הצורךבעולם,הקייםהרבהידעהמהירה,הטכנולוגיתההתפתחותעם

 .רשתיבמבנההאויבהתארגנותועםמודיעיניותבהערכותלדייק

אנשיםביןחיבוריםמעודדצוותיות,המעודדהרשת•הפיקודדפוס

העיקרית,הכוחלעמדתמחוץהמפקדאתמשאירולפעמיםויחיודת,

למפקדנוסףארכיטיפנוצר .יכול""הכלהמפקדארכיטיפעלתיגרכקורא

לדואליהופךהמפקדתפקיד ."המאמן""המכווין","המוביל",המפקדוהוא

האח.ד .המפקדמדלגשביניהםמקביליםעולמותשנישמתקיימיםבכך

מרכןיים,בצמתיםהחלטותמקבל ,מרכןיהשפעהמוקדמהווההואבו

ומוודאהאסטרטגית,העלראייתאתתקופתיתומתקףמבנהמעצב,

שווים"),בין("שווהמהרשתחלקהואבוהשני, .מתקדמיםשלאורה

משנית.השפעהבעמדתגםנמצאלפעמיםכאשר .ומשתתףמעורב

איןןוומבחינהבעיקרם,"קלאסיים"פיקודמאפיינימתקיימיםהרשתיבעידן

גבולותהצבתאישית,דוגמהצוות,עבודתבפרט,טיפולכגון:לעיןנראהשינוי

(פורומים,בפרטהנוגעותרשתיותפרקטיקותבהתקייםגםהדרך.והתוויית

קלאסימאפייןבפרט.ולטיפולאישייםביןמפקד-פקודליחסיתחליףאיןבלובים)

 ,ואייזנברגפרגולהדלה(פינטו,חזוןלהציבהיכולתהואהרשתיבעידןוחשובנוסף

התווייתולכןיתרחש,מהבמדויקלכווןאולקבועניתןלאמשתנהבעולם .) 2011

מהיר.באופןלסביבהלהגיבמנתעלנחוצההחלטיאךגמישבאופןהדרך

שלושה-קונספטואלימודל

הרשתי:בצידןלפיקודמרחבים

מהםאחדבכלחופפים,פעולהמרחבישלושהמגדירהבאהמודל

נדרשמרחבבכללפעולמנתעלהנוכחי.בעידןפיקודאתגרימתקיימים

 .רשתיותשלאחריםמאפייניםבחשבוןלהביא

 :הרשתיבעידןקודיהפמרחבישלושת-נמס'איור

מהעידןהנגןריםוהפרקטיקותהפיקודאתגריאתלתארכעתננסה

המפותחותפעולהבפרקטיקותניעדראתגרכלמולממד.בכלהרשתי

ברוחאפשרייםליישומיםודגמאותהמהוותמשרתות,אנובהביחידה

 .הרשתיתהחשיבה

 :הפיקודמרחביפיעלהרשת•בעידןהמפקדיםאתגרי

מפקד-פקודמרחב

-----
' ; 

' ; 

' / 

ן \-אורגנימרחב '

ן 1

 1ויחידתו:מפקד
רשתימרחב

המסגרת
רשתותובין

האורגנית

שתחתיו
' / ' / ' ; ' ' ----.... 



המתרחשכלאתמכיללפקודומפקדשביןהפרטמרחב

"קלאסי"בפיקודמדוברזומבחינהמפקד-פקוד.תיינטראקציבא

הנגזריםדרמטייםשינוייםאיןולכןאנשים",הם"אנשיםבבחינת

המושפעיםבאינטראקציהשינוייםלזהותניתןזאת,עםמהרשתיות.

(מחובררשתי""מגיעכברהחיילהאנושית,באינטראקציהמהשינויים

להשפיע.").רוצה , Yדורלפייסבוק.

מולאלמרכזילאתגרהופכותהפעולהומשמעתפקודיםהפעלת

כמומחיםהחייליםפקודה?אושיחבאמצעותהאםהדעה,חופש

פידבקמתןמתקייםשבהבתרבותשגדלוככאלהדעהמחווים

להשתתף.להשפיע,רגילהחייל .תמידי

הטכנולוגיהשינוימהירה.החלטותוקבלתמידיותתגובותמצופות

מהיר,שינויקצבבשילובוהעברתו,המידעאיסוףבקצבהאדיר

מהירה.החלטותוקבלתמידיתתגובהשללציפייהמוביל

 :מפקד-פקודבמרחבלפרקטיקותדוגמאות

יותר.תכוףבאופןמידיפידבקמתןלדוגמהתכלולזהבמרחבפעולה

למשל,כךאמת:בזמןמשובלתתגםרצויהשנתיים,למשוביםבנוסף

(אולשבתדקותבחמשגםאפשרמשתתפים,רבדיוןלאחרמיד

יותר,מוצלחהיהבמהלשטוחובקצרההפקודעםבמסדרון>לעמוד

הפקודיםזובדרךלהבא.להשתפרניתןכיצדובמיוחדפחותבמה

להמשךזאתליישםויכוליםברגע,בותפקודםעלפידבקמקבלים

סמכותקיימתכיהתחושהלחיזוקתורםגםכזהפידבקקלות.ביתר

לכךהלבותשומתההתפתחותושהאתגר,ומפתחת,(במידה)נוכחת

הזמן'.כלשםנמצאים

והתפתחותמשובשיחתהיאזהבמרחבלפעולהנוספתדוגמה

מקצבבשליותר,תכופותולעתיםיותרמוקדמיםבשלביםקריירה

להשפיעהפרטרצוןבשלגםכמוברשתשעוברתהמידעוכמותהזמנים

עתידו.בעיצובפעילחלקולקחת

חידתוילהמפקדבין-האורגניהמרחב

מוטתהמפקד,של"הקלאסי"הפיקודלמרחבמתייחסהאורגניהמרחב

מתקיימיםזהבמרחבפורמלי.באופןמפקדהואעליווהארגוןהשליטה

לאוהאחריותהאורגניהפיקודבפרקטיקה:בינוניגודלמסדרשינויים

 :חדשיםאתגריםכמהלסמןניתןאךמהותית,השתנו

סוכניהםמיולהביןכרשתשלוהארגוןאתלתפוסהמפקדעל •

 .ההדבקהכובדמשקלאתגםכמוהמתווכים,ההשפעה,

הופךהריכוזיהפיקוד-ההיררכיהואתגורהבודדהחיילחשיבות •

 .מתרחבהחיילשלהפעולהמרחבאפשרי,בלתיעדקשהלהיות

המידע.כלאתלעבדיכולתאיןלמפקד

 .בתחומםלמומחיםהופכיםהחיילים-ומקצועיות"התמחות" •

להכיריכולתאיןולמפקדרביםחדשיםמקצועייםתחומיםמתפתחים

ותמרסתיוריאו / "משמעותריותר .טקסיפחות- 2.0משוב" :נוספתלקריאה 6

 .פנימימסמךנ.ירגואפיתוחתחוםי.וברסקא

 65ושביניהםומהמפקדיםרשתות.צל

 .בכולםולהתמקצע

המנהיגותבידירקולאמקוםבכלנמצאהידע-השליטהאתגור •

אליוזורםמידעאשריכול,הכלהמפקדגישתמתערערתהפורמלית.

מטהומורידמקבלשהואלהחלטותבסיסומשמשחד-כיווניבאופן

ולאיואנכרוחביבאופןםיהכיוונבכלזורםהידעמקובל.היררכיבמדרג

עליו.לשלוטניתן

צוביתיוהעהאסטרטגיתברמהיותרהחלטותלקבלנדרשהמפקד.

צפוי,ובלתייציבבלתיודינאמי,מורכבבעולםהטקטית.ברמהמאשר

גמישלהיותהיכולתתוךצועדיםאליוכלליכיווןלייצרהמפקדעל

הדברבעבראםטה.יהשלמגבלתשלעמוקההבנהומתוךשינויובר

בדרגותמפקדיםגםשהיוםהרי ,ביותרבכיריםמדרגיםנדרשהיה

לכך.נדרשיםסא"להרס"ןו

 :האורגניבמרחבלפרקטיקותדוגמאות

וברשתבבלוניםשימושלדוגמהתכלולזהבמרחבפעולה

הרוחהלכישלולהבנהמידעלהעברתפנים-ארגוניתחברתית

הרשתשלמודעותבלוחאובבלוגלעדכןניתןספציפיבאופןבארגון.

חלוקתאופן ,שנפתחיםחדשיםתפקידיםעלהפנימיתתיהחברת

המרתקהינוזהמרחבוכד').קריטריונים ,זמנים(לוחותהתמריצים

לאורמפקדים,עבורבוהטמוןההשפעהפוטנציאלמבחינתביותר

המתחדשים.העידןמאפייני

הרשת•המרחב

גםלהיותיכולההיאולכןהרשתלכלמתייחסהרשתיהמרחב

לבעליבהתאםכעננהמפוזרתוגםרוחביתאורכית,חוץ-ארגונית,

מצבים,כמהביןלעבורהמפקדפעםלאנדרששכזהבמרחבהעניין.

כינורראשון/(כינורומסייעמאפשרהואובחלקםמובילהואשבחלקם

השוניםהמצביםביןמתמדתבתנועהנמצאהואזהבמובןשני).

בתהליכיםחלקלקחתמחדנדרשהואשבהםוהיציאה,הכניסהובין

גםלהסתכלהיכולתעללשמורעדייןומאידךהמניין.מןכמשתתף

לארגון.ביחסאסטרטגיתברמהעליהם

דורשתהמשימהמורכבותוכאשרמקום,בכלנמצאהידעשבובעידן •

אוכוחלהפעילהמפקדעלגורמים,כמהביןממדירבפעולהשיתוף

לפיקוד(בודמההישירפיקודותחתנמצאיםבהכרחאינםאשרשחקנים

 .מובהקת)מקצועיתסמכותללאגםלעתיםאךמטריציוני,
ובקרהשליטהמאפשרלאוהרשתותהכליםהפלטפורמות,ריבוי •

דעהמוביליאומנהיגיםצמיחתשלפוטנציאלקייםהרשת.עלהרמטיות

השפעהלהיותיכולהולאלו )"השורות("מןיפורמלבאופןמסומניםשאינם

 .)'תחריר"("כיכרניכרת

להרחבתפרואקטיביתפעולהלדוגמהתכלולזהבמרחבפעולה •

 .מערכתיתלהשפעהבהושימושהרשתואבחוןזיהויהרשת,

חיגרתיארלקויכינמשרתוחואנבהדהיחיבהפךכמטאפורה "חחרירכיכר"המושגך
 ~ .מפקדםכלפיפקודיםשלהתנהגותית /מחשבתית
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 :הרשתיבמרחבפרקטיקות

פרואקטיביתכפעולההרשתהרחבת . 1

לייצרמנהליםעליכטוענים ,) 2007 (במאמרםוהאנטראיברה

וקפיצתהמורכביםהאתגריםמולאלזאת, .ברשתותולהשתמש

הטקטימהדרגקידומםמעצםהנדרשתהמנהיגותיתהמדרגה

אסטרטגילדרג ,כה)עדהתקדמו(וכךמומחיםהםשבופונקציונלי

זורשתהארגון.הביזנס/לכללהנוגעתתימרחבהייארשדורש

 ,ראשיתלכן.ומשאבים.תובנותמידע, .פידבק ,תמיכהלהםתספק

פעולתשלוהצורךיטימיותגהלילגבגישתםאתלשנותמנהליםעל

ביקורים,כוללותלכךיזומותפעולות .) networking (הרישות

ומתןלשותפויותהזמנהגםכמו ,חוץגורמיעםושיחותמפגשים

היאשרישותמאמיניםלאמנהיגיםכאשרלטענתם,לאחר.קרדיט

לראותומאמץזמןמספיקיקצולאהם ,עבודתםשלמהדרישותאחת

 .השקעתםפריאת

שלבמונחיםהרשתהרחבתעללחשובמציעיםהם

חפיפהאזורימתקיימיםגםשביניהןרשתות,יסוגשלושה

) 2007 ( , Best Practices lbarra, Hunter . 

תפעוליתרשת

 :לפרקטיקותדוגמאות

אישי-קשר(לודגמהאחדמסוגקשריםלמנף- ) Just Do lt (עשייה•

 .אסטרטגית)בחשיבה(עזרהאחרסוגלטובתחברי)

מהחוץמשותףה Jמכמגליםהלים Jמהמחלק-מהי Jפמהחוץלעבוד.

דרך .'האסטרטגילמרחבמשותףיין Jעאותחביבלהביאלמשל ,ימה Jפ

J מחוץמקצועיותבקהילותהמקצועייםמהכישוריםלתרוםהיאוספת

לארגון.

האצלתותרגללמדלאעודהיג Jמאם-הזמןשלמחודשתהקצאה.

 .ברישותזמןלהשקיעלאת Jמעלרבותסיבותימצאהואסמכויות

אשרעדמחכיםלאביותרהטוביםהרשתמשתמשי-ותקבלשאל.

כלצלים Jמאלאברשת,קשרשי Jלאים Jפוואזלעזרהזקוקיםממשהם

שלהםהצורךלמידתקשרללא ,מהרשתלקבל ,לתרוםכדיות Jהזדמ

התחלה .בהמשתמשיםעודכלרקופורחתקיימתרשתעזרה.בקבלת

 .םיש Jאי Jשביןלחברלבקשהות Jהיעאויוזמההיאטובה

יח Jלהזוקל ,שותיהרפירותאתקוצריםאשרעדזמןלוקח-התמדה •

רשתיית Jבהראשון.המשברעםדרשות Jההאקטיביותהפעולותאת

 .אימוןשודרשכישורזהו .כישוריםשליין Jמעיותררצוןשליין Jעהיא

אישיתרשת
י

אמטרטגיתרשת

בי:עדיםאפקטיבית:עמידה
סדרהאתגריםהבנתהאישיתהתפתחותשיפור

לגרוםה:עתידי.ה:עדיפויותשמירהוכןומשימות.מטרה הפניותשיספקוכךוהמקצו:עית:
והפונקציותהיכולות:על

בהםלתמיכהה:ענייןלב:עליקשרולאנשישימושילמיד:ע
לקבוצההנדרשות

הקשראנשימרבית
חיצונייםלרובהקשראנשי

חיצונייםהםקשראנשי מיקום
ntactsJ סc ! ומכווניםפנימיים

:ענייןלנושאיומוכוונים
ומוכווניםופנימיים

המיידיהזמןבפרקלדרישותואוריינטציה
הזמןבפרקואינטרסים

ה:עתידכלפי
וה:עתידיהנכחי

נבחריםמרכזייםקשראנשיד:עתשיקולהרבהמופ:עללא

האסטרטגימההקשרהמרכזייםהקשראנשימרכזיים:קשראנשיבבחירתוגיוםםשחקנים

אבלהארגונית,והסביבהד:עת:שיקולפי:עלנבחריםלמשימהבהתאםאלא
לא .ספיציפיתמאודהיארלוונטימיברורתמידלאכךהארגוני,ולמבנה

רלוונטימיתמידברוררלוונטימישברור

קשריבניית:עומק:רשתותמאפייני
פרואקטיביתפ:עולהרוחב:

קשריםליצר :מינוף
חזקים:עבודה

שיכוליקשרלאנשי
חיצוניים-פנימיים

הלאהלהפנות

ההזמינ ,התקשורתתררמתעשלקרתותתצבוקתהררהשלהרהכיבתלמנה ,דוגמהל 8

 .גהצבההומלורבערותתאל 'טרוןאתלחיבתםבשל ,ותםא



 67ושביניהםומהמפקדים ,רשתותצל

ולהשתמשלייצרמנהליםעלכיטועניםוהאנטואיברה
ץ,וי ...ב

 .) networking (הרישותפעולתשלוהצורךהלגיטימיות
 ,וי , ,נו rפ

לאחוקרדיטומתןלשותפויותהזמנהגםכמוחוץ,גורמי
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