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הביןהמפגש

בצה"לתרבותי
גל*לימורסאייל

ביסלייםמפקדת

לויטלי 1 " 01
מקמליירמילואים,מחקררמ"ד

ידעלפיתוחפלטפורמהלהוותנועדהזירות""ביןהעתכתב

מקצועאנשיביןורעיונותבמחשבותושיתוףמד"הי-צבאי

ומפקדים.

לדיאלוג/מד"הואנשיצה"למפקדיאתמזמיניםאנוזהבמדור

מיוחד.למאמרבנוגעהעתכתבבדפיהתדיינות

וטליגללימורשלמאמרןאתבמוקדלהציבבחרנוזהבגיליון

בצה"ל.תרבותיהביןהמפגשהכפר?"מאותושנינו"אנחנו-לוי

נענה"אפק"פו"םקורסמפקדטל,חןאל"םכישמחיםאנו

למאמר.כמגיבלשמשלהזמנתנו



הזירותביןוו 2

התרבותלבחינתחדשהזוויתמצי:עזהמאמר

במפגשההתמקדותדרךבצהיילהארגונית

 .שבתוכוהשונותתת-התרבויותביןהקיים

ביןוחיכוךהתכנסותהואתרבותיביןמפגש

במרחבשונותארגוניותמתת-תרבויותנציגים

בו-זמנית.ומהמבדילמהמשותףשלהן ,אחד

שביןהמתחאתמאתגריםזהמפגשוחיכוך

 .ושובותלייחודיותהמ:ערכותאחידות

תרבותיהביןהמפגש:עלההתבוננותחשיבות

בסביבתשינוייםלאורהנוכחיב:עידןמתחזקת

מורכבתלהיותשהופכת ,לייצהשלהפ:עולה

רבמגווןומצריכהשוביםונותיהגמכילהיותר,

 .בו-זמניתוהתמחויותשחקניםשליותר

לארגוניםבדומה ,שצהיילהיאהמוצאהנחת

וסביבותמשימותגופים,מכיל ,אחריםגדולים

שוניםתמהיליםמייצריםאשרשונות,פ:עולה

קודמותל:עבודותבניגוד .והשפ:עותזהויותשל

מקוםשישמניחזהמאמר ,בתרבותשניסקו

תרבותלהיותצריכהלאוכיתרבויות,למגוון

והשונותשהמגווןכיוון ,בארגוןשלטתאחת

לפ:עוללוומאפשריםהארגוןאתמשרתים

תיאוםשלבהיבטיםהן-יותרי:עילהבצורה

למידהשלבהיבטיםוהןמשותפתו:עבודה

הארגוןיכולתאתשמחזקיםיצירתית,וחשיבה

הסביבה.אתגרינוםיותרטובלהתמודד

ביןמפגששלנויקוייםדפוסיםארב:עהיוצגו

האחידותשביןהרצף:עלהמתקיימים ,תרבותי

דיאלוגהגמוניה, ,והדרהבידוד-לשונות

במרביתלתפיסתנו, .והיברידיות-מצרפיות

והיברידיותדיאלוגשלדפוסיםהסיטואציות,

נובורהזדמנויותשליותררחבמגווןמייצרים

קיימתכן,כמו .אתגריונוםלהתמודדהארגון

המושפ:עתהשוניםהדפוסיםביןתנונוה

לשלושמחלקותאבואותםשונים,מקריטריונים

רמתהקולקטיבית,-החברתיתהרמהרמות:

זו,המשגהבסיס:עלהמפגש.ומרחבהארגון

מפגשיםשלואפיוןניתוחכדוגמהמצינוותאנו

זהבמרחבכיהבבהמתון ,המטכייליבמרחב

לאורתרבותי,הביןהמפגשצומתימו:עצמים

הןזהמאמרמטרות .ויי:עודוהמטכיילמבבה

לדוןהצורןאתלמוד:עותלה:עלותראשית,

ישהיכןלברר-לשונותאחידותביןבתנו:עה

:עללהסתכלנכוןוהיכןאחידותולשמרלייצר

שבית, .בארגוןשקייםוהמגווןהקשתטווחכל

לניהולויו:עציםמפקדיםנובור:עבודהכלילהצי:ע

 .תרבותייםהביןהמפגשיםשליותרמגוון

ה·בממדן·ומשאל"מטכךיכרמגללימורהכותבתשלתפקידהבמהלךנכתבהמאמר *
ושנרתמ ,גרוסתמריוגב y ·כישראל 1 • 1 ,שלייפר·רוטשסמירבןיירסאהוון,רויתןיירספסה,בצמילייסא-הצוותלחברילהודותברצוננו*

 .זהמאמרולכתיבתהידגוליצירתשהובילה ,המשותפתולהמשגהרהקילח ,ללמידה



ואםהעולם,עלאחרתפרספקטיבהגוף,"לכל

כלצרה.נשארתראייתואחריםעםמדברלאהוא

רוציםשלוהמפקדיםמהשלו,המטעןעםבאאחד

לקייםלכאורהיכולמטהגוףכלרוצים.לאאו

מאמ"ן).(מרואייןלדבר"חייביםאבללב.דעצמו

שכןבהגדרה,תרבותירבהינוכארגוןצה"ל

 .שונותפעולהוסביבותמשימותגופים,כוללהוא

זהויותשלםישונתמהיליםמייצריםאלוכל

אחיודתשביןהמתחאתהמאתגריםוהשפעות,

צה"להשנים,לאורךושונות.לייחודיותהמערכות

כגון:ערכיםשכללהאחידהארגוניתתרבותגיבש

ארטיפקטיםולהבמשימה"ו"דבקות "העם"צבא

וכדומה.מדיםמסדרים,כגון:מוכרים(סמלים)

שונות.תת-תרבויותנוצרוזאת,ולמרותבמקביל,

שלבחקירהבצה"לעוסקיםשניםבמשך

המאפיינתוהתרבותהצה"ליתהארגוניתהתרבות

שנכתבושונותעבוודתשלמסקירה .תת-יחידות

מרביתכיניכר ) 2011(גרוס,האחרונותבשנים

תת·אוהתרבותיהויבזממוקדותהעבודות

ככולןברובןכאשרבארגון.הקיימותהתרבויות

ואחידה.משותפתתרבותליצירתהשאיפהמוצגת

ניתנהלאהיוםעדשנכתבוובעבוודתבמחקרים

תרבויותנפגשותצה"לשבתוךלכךלבתשומת

ומודלימקצועותחילות,כגון:שונותארגוניות

האחידותביצירתמסייעיםארגונייםמפגשיםשירות.

מהוויםומאידךמחד,הקולקטיבייםהערכיםואישור

תרבויותולקיוםארגוניהפניםהמגווןלגילויבמה

דמותיהוקלמולזועבודהייחודיותשונות.משנה

בארגון.רבותתרבויותישנןכימניחהשהיאבכך

אחתתרבותלקייםשישהתפיסהאתומאתגרת

ההקשרבפענוחעוסקתזועבודהבנוסף.שלטת.

תרבות","נשאיבבחינתשהםהמפקדים,פועליםבו

המתקיימים.השיחלדפוסיההתייחסותתוך

אתהארגוניהיוםלסדרלהעלותזהמאמרמטרת

מנתעלבצה"ל,לשונותהאחיודתביןשקייםהמתח

ולשמרלייצרשישבהםהמרחביםעלושיחדיוןלייצר

תרומהישלשונותבהםמרחביםלעומתאחידות,את

אנוזובמסגרת .הארגוניתלאפקטיביותיותרגדולה

הינוכארגוןצה"ל

בהגדרה,תרבותירב

גופים,כוללהואשכן

וסביבותמשימות

אלוכלשונות.פעולה

תמהיליםמייצרים

זהויותשלשונים

המאתגריםוהשפעות,

שביןהמתחאת

לשונותאחידות
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מנתעל

שה"שילוביות"

למאמץתוגבללא

חיוניטכני,אותיאומי

בעדשהגםלראותה

בין"מפגשיםשל

שמנסהתרבותיים",

המשותףאתלמצות

בשונההכרהתוך

בווהתחשבות

הארגוניתהתופעהלבחינת"משקפיים"מציעות

כליהכוללות ,שונותתרבויותנפגשותשבהבצה"ל,

אתולהבנותלהביןשיסייעויועצים,למפקדיםאבחוני

אפקטיבית.בצורההללוהמפגשים

הנוכחיבעידןמתחזקתבנושאהעיסוקחשיבות

בצה"להמתרחשיםמרכזייםתהליכיםלאור

שלהפעולהבסביבתשינוייםראשית, .ובסביבתו

הגיונותמכילהמורכבת,יותרלהיותשהופכתצה"ל,

והתמחויותשחקניםשליותררבמגווןומצריכהשונים

רעיוןהאחרונותבשניםצמחאלו,שינוייםרקעעל

היאהשילוביותבבסיסהעומדתההנחה .השילוביות

ויחדיווהתמחויות,יכולותמגווןמביאיםשוניםשגופים

ולבצעיותרושלםמורכבפתרוןלייצרעשוייםהם

שה"שילוביות"מנתעל .יותרטובההרבצומשימות

גםלראותהחיוניטכני,אותיאומילמאמץבלגתולא

למצותשמנסה ,"תרבותייםביןמפגשים"שלבעדשה

בו.והתחשבותבשונההכרהתוךהמשותףאת

צוותשלוחשיבהמחקרעבודתפריהואזהמאמר

הומניטריים,כלכליים,משפטיים,גורמיםכגון: ,בו-מנית

כוחותשלשילובמצריכיםגםובמקבילדיפלומטיים,

אלו,שינויים .ועודמודיעיןיבשה,ח"י, ,ח"א-צבאיים

משניםטכנולוגיות,מהתפתחויותגםהמושפעים

טשטושהשאר,ביןומייצרים,הקרבשדהאת

ביןעורף.לביןחזיתבין :הבינארייםהגבולותשל

 ,שנית .ועודםיעימותקשתלביןכוללתמלחמה

מעברםיהכוללעולמיים,כללתרבותייםשינויים

מבודדיםפחותוארגוניםחברותשבו ,"גלובליל"כפר

יותר,חדיריםבגבולותמאופייניםמבעבר,והומוגניים

בסביבתם.משינוייםיותררבהבקלותומושפעים

ייצגושבעצמומשנהלמעלהבמשךשפעל ,'יועצים

התבססההצוותעבודת .ל"צהבתוךשונותתרבויות

 ,רלוונטייםתיאורטייםחומריםשלוניתוחלמידהעל

התרבותבתחוםשנעשוקודמותעבוודתשלסקירה

מובניםחציראיונותויועצים,מפקדיםידיעלבצה"ל

תצפיות ,מטכ"לייםלרוב ,'םיבכירמפקדיםעם

ן"סך ,ן"אומשל"מטכד"מר .גלרומליל"סא :תווצהריבח 1

 .סהפינעמל"סאל."כטמבתאיבצהגיוולכסיפד"ךמ ,ןווהאיתור
ט"מק .רפסישלייטשוררבמין"סר .ן"בחמיונגראוחיתפח"תר

ישראלר"ד .ר"לקמבמקרמחד"ךמ .יולליטן"סר .א"בחץוייע
 .ץעווייתוחיפ .רמחקלוןכמ-נתפצתרמחבסרוגרתמ 'בגוץ"כ
ןביגשמפיומתצבםייוצהמ ,םירכיבדיםקמפ 1sכ·ואיינור 2

 ,ת"אג :ןכגו .שוניםוזרועותםיפאגמ .ל"אתלי"סאתגודרב .םיופג
 .ודעותקשוב ,א"ח ,ל"טא ,ן"מא ,ץ"מא



עבודתשלרפלקסיביתובחינה .ובתרגילים oבדיוני
שלהתובנותכלל .שוניםלגופיםייצוגהיהבההצוות

 .תרבותיהביןבמפגשהעוסקבאוגדןנכתבוהצוות

הראשוןהחלק .חלקיםמארבעהבנויהמאמר

 .בצה"לתרבותייםהביןהמפגשיםבהגדרתעוסק

ארבעהביןהמבחינהיהגטיפולותגמוצהשניבחלק

החלק .תרבותייםביןמפגשיםשלשוניםדפוסים

הגמוניבדפוסלהתנהלותגמהובדמתמקדהשלישי

במסגרתושכיחכמרכזישהתגלההדפוסבצה"ל,

לזיהוימודלמציגהרביעיהחלק .הצוותעבודת

במפגשהפועליםוהתרבותייםהפוליטייםהכוחות

למפקדיםאבחוניכליגםהמהווהתרבותי.הבין

השיח.דפוסיעללהשפיעניתןדרכוויועצים

ביןמפגשיםמהם

בצה"ל?תרבותיים

ומתןומשאהתחככותהואתיותרבהביןהמפגש

המצוייםוחיילים)כמפקדיםשונותתרבויותנציגיבין

בו-זמניתומהמבדילמהמשותףולהםאח.דבמרחב

20ץ."(כ פעמי-חדאירועלהיותיכולהמפגש .) 11

הגלוםהפוטנציאל .אירועיםשלמשרשרתחלקאו

והודמההשונהבבירורהואתרבותיןיהבבמפגש

 .משימה .רעיון-"החדש"וביצירתהתרבויותבין

(ה"אחר")השונהעםהמפגש .וכודמהמטהעבודת

שהואכיווןזמנית,-בוומאייםמסקרןלהיותיכול

ההתייחסותדרךעצמנואתלהגדירלנומאפשר

התרבותמרכיבינפגשיםאלובמצביםוההשוואה.

ודפוסיארטיפקטיםאסוציאציות,(שפה,השונים

משאומתנהלוערכים)יסודהנחותהתנהגות,

פעםלאשמובילביניהם,מודעולאמודעומתן

כי.מכאןאחר"."וללעצמךביחסוהרהורלערעור

מציבשהואמשוםבקושי.וכרוךטעוןלרובהמפגש

לנו.שמוכרמהעלשאלהסימן

ביןמפגשיםשלשוניםסוגיםעללהצביעניתן

בצה"ל:תרבותיים

אותהליךמשימה,לצורך-אד-הוקמפגשיא.

ארגוני.מנגנון

ארגונייםליבהתהליכי-עיתייםמפגשיםב.

גופיםביןשוטפתועבודהעדכוןימפגשםיכיהמצר

הכוחבבנייןוהן ,לחימהבזמן-כוחבהפעלתהןשונים

תכנוןהתהליךש."והתרהשנתיהתכנוןתהליך-

 .דוועםיתרגיל .האסטרטגיהתכנוןךיתהלמבצעי.ה

גופים-וממוסדסדורמפגשנוצרבהםגופים .ג

 :סוגיםלשלושהמתחלקיםאלו

 ,פו"ם ,מב"לדדו,מרכזכגון:תוהכשרגופי

 .ם"יומחצב 1ד"בה

תרבותיהביןהמפגש

ומו"מהתחככותהוא

תרבויותנציגיבין

המצוייםשונות

ולהםאח,דבמרחב

ומהמבדילמהמשותף

יכולהמפגשבו-זמנית.

פעמי-חדאירועלהיות

משרשרתחלקאו

אירועיםשל

~ 



אנשיםידיעלמובנהבאופןהמאוישיםגופים

ואמ"ץ.אג"תכגון:שוניםמגופים

ביןפעולהלשיתופימכווניםשבמהותםגופים

וגופיםאגפיםמזרועות,נציגיםבאמצעותגורמים

ביןפעולהלשיתופיהיחידה-יחשת"פכגון:שונים

העליון.הפיקודמוצב-והמצפ"הליבשה,ח"א

רבים:הינםאלולמפגשיםהארגונייםהביטויים

צוותיהכשרות,אימונים,תרגילים,ודיונים,ישיבות

ביחידותביקוריםטקסים, ,כנסיםולמידה,חשיבה

 .וכדומה

המפגשדפוסי

תרבותיהבין

אחרים,ומורכביםגדוליםלארגוניםבודמהבצה"ל,

שלמגמההאחת,הפוכות:מגמותשתימתקיימות

פיתוחבאמצעות-השונותוהדגשתמידורפיצול,

חיל,ליחידה,שייכותבסיסעלומובחנתמובדלתזהות

רצוןהאחדה,שלמגמההשנייה,וכדומה.מקצועזרוע,

דומיםעבודהודפוסינורמותמשותפת,שפהלייצר

שונותאחידות



וייעווד.הארגוןמטרתלמעןוהפרופסיותהגופיםלכל

מועצםבצה"ללשונותהאחידותשביןהמתח

המגייסהעם","צבאהיותוכגון:הארגוןמאפיינילאור

וערכיםזהויותובעלישוניםממקומותאנשיםלשורותיו

הוודאות",אי"ממלכת-בלחימהעיסוקולאורוכןשונים,

ברורים.ונהליםמשמעתאחידות,המצריכה

דפוסיםארבעהביןנהיהמבחטיפולוגיה'מציעותאנו

הרצףעלהמצוייםתרבותיים,ביןמפגשיםשלשונים

שלתוצרהינהזוטיפולוגיה .ל"שונות""אחידות"שבין

מבוססתוהיאכ"ץ,ישראלד"רבהובלתהצוותעבודת

ביןבמפגשהעוסקיםשוניםתיאורטייםחומריםעלהן

 .שביצענווראיונותתצפיותעלוהןתרבויות

 ,הצוותוכללכץישראלשלעבודתופריהיאהטיפולוגיה 3
התרגוםתפקיד"בנושאנבוןאיהשלהתזהלתוךהדהדהואף

 ".תרבותיהביןבמפגש

והדרהבידוד

בידודשלעמדהנמצאתהרצףשלהאחדבקצה

חדירהלמנועהמנסהמסתגרת,עמדה .והדרה

מערכתיצירתדרך ,אחרותתרבויותשלוהשפעה

הקבוצתי.מהמרחבחריגותוסילוקסגורה

מרכזיות.דוגמאותבשתיבצה"לזהדפוסלראותניתן

מגדיריםהללוומידור.סיווגשלההדרהבמנגנוניהאחת,

יודעומילאן.להיכנסיכולמימי,עםלדבר,מותרמהעל

ומשפיעההשייכותאתמגדירהלמידעהקרבה .יותר

פיעלפיתוחמסלוליביצירתהשנייה, .השיחמרחבעל

שונים.גופיםביןמעבריותמעודדיםשלאמערכים,

השונותאתמחדדוהדרהבבידודהשימוש

פונקציונלייםהיבטיםלוישכן.כמוהגוף.שלוהייחודיות

ועמדותכוחצבירת-כוחנייםהיבטים ,שדהביטחוןשל

גםזובפרקטיקהלמצואניתןשני,מצדאך .שליטה

עלולהזועמדהשכןלארגון.דיספונקציונלייםהיבטים

בסינרגיהלפגועבארגון.המידעזרימתאתלחסום

הארגונית.הלמידהביכולתוכןהמשאביםובמיצוי

במהלךביטוילידילבואעשוייםהדרהשלביטויים

מסוימים;גופיםשלמראשהזמנהבהיעדרהמפגשים

חשובותידיעותאומידענתונים,להעבירב"שיכחה"

מוזמניםמסוימיםגופיםשבובאופןאחר;אוזהלגורם

מלוחמהותיכחלקהאםהאחרון.ברגע(האם

המשימה;מליבתמסוימיםגופיםבהוצאתהזמנים);

הדרתתוךופחותיותרמרכזיותתת-קבוצותביצירת

רקדיבורזכותבמתןמהשיח;מהמשתתפיםחלק

שלשוויוניתלאובחלוקהבחדרמהיושביםלחלק

כמהעד :לשאולכדאיכלליבאופןהדיבור.זכות

ומוכניםכתוביםטקסטיםמתוךמדבריםהמשתתפים

לביטוימרחבישנוכמהועדמצגת)(כדוגמתמראש?

גוברטקסי,באופןמתנהלשהדיוןככלכאשרספונטני?

דרגותשל(נניחמסוימיםקולותשלהדרהשלהסיכוי

מרכזיים).כפחותשנתפסיםגופיםשלזוטרות,

•vו• iii 'י
-מצרפיתעמדהתהיההסקאלהשלהשניבקצה

שלתולדהשהואחדש,תצרףנוצרבההיברידית,

ביטוייהיהזובעמדהמקור.מכלהשונהת,ושונתרבויות

היוצרותהדדיות,והשפעותתרבויות ,זהויותלשלל

עצמם.משלעצמאייםחייםשלהםמשולביםדפוסים

שביןהמתח

לשונותהאחידות

לאורמועצםבצה"ל

כגון:הארגוןמאפייני

העם","צבאהיותו

עיסוקולאדרוכן

אי"ממלכת-בלחימה

המצריכההוודאות",

משמעתאחידו,ת

נודריםונהלים

>נ



בומצבהדנההגמונדה

שלשלדטהמתקיימת

כאשראחת,תרבות

אתמכתיבההיא

הנהוגוהסדרהחוקים

לכךלהכפיףומנסה

אודעתשיקולכל

זועמדהאחר.גילוי

ההדררכיהאתמדגישה

תרבויותשבין

להכירישזהמסוגאפקטיבימפגשלייצרכדי

ההנחה .למפגשאחדכלשמביאהמוסףבערך

ביןבמעבריםמאופייןההיברידיחישהשהיא

רעיונותביןפורמליים,ובלתיפורמלייםתפקידים

בהתייחסוכןאחרלגוףמסויםבגוףהמקובלים

 .הקבוצתיבמרחבכוחשללנדידה

שונותלקבוצותביטוילתתמאפשרזהדפוס

וזוויותתפיסותדעות,מגווןלשמועבארגון.

תוצרומייצרותהדיוןאתהמפרות ,הסתכלות

הארגוני.להקשרהמותאםגמיש,סינרגטי,

הואשבההשיתופיתהצורהמעצם ,זהתוצר

השוניםהשותפיםשלמחויבותלייצרעשויהתגבש,

משאביםצורכתזובעמדההימצאותמנגד, .לתוצר

קשב, .זמןהיתרביןהמפגש,ברמתבעיקררבים

לצפותהקושיהואנוסף ""מחיר .ועודסובלנות

 .המפגששלוהתפוקותהתוצריםאתמראש

-בצה"ללהיברידיותמבנייםביטוייםלמצואניתן
מסומניםשבהםואמ"ץ),(אג"תמטכ"לייםבגופים

מנתעלשונותזרועותידיעללאיושתפקידים

גופים.וחוצתמערכתיתרחבה,ראייהלייצר

ופיתוח,הכשרהגופיובעיקרגופיםלמצואניתן .בנוסף

לייצראומערכתייםוידעהבנותלייצרמנסיםשבמהותם

 .לוומחוצהל"צהבתוךשוניםגופיםביןומפגששיח

 .ועודמב"לם,"פודדו,מרבדאתלצייןניתןלכךכדוגמה

 :לשאולכדאיבמפגשהיברידידפוסלזהותכדי

שלהפורמליתהסמכותןיבפערישנוהאם

האםפורמלית?הבלתיסמכותםלביןהמשתתפים

מצליחבתהליך,מרכזיפחותגוףהמייצגמשתתף

רעיונותעוליםבדיוןהאםהדיוןומהלךעללהשפיע

מגופיםבהכרחמקובליםולאיצירתייםחדשים,

ישחריגהדעהאואחרתזוויתכשעולההאםשונים?

כ"לאאוכ"שטויות"מתויגתשהיאאובההתעניינות

תהליךאומנגנון ,ידעמייצרהדיוןהאםרלוונטית"?

השונים?מהגופיםשמגיעידעעלהמושתתחדש

החותרותעמודתלמצואניתןאלוקצוותשניבין

תרבותי.ביןלדיאלוגאווהכרעהלעימות

 & pו&;וו

 ,אחתתרבותשלשליטהמתקיימתבומצב

הנהוגוהסדרםיהחוקאתמכתיבההיאכאשר

 .אחרגילויאודעתשיקולכללכךלהכפיףומנסה

תרבויות,שביןההיררכיהאתישהגמדזועמדה

לכדיעדהכוחבנרמולהואכוחהממקורוחלק

ההגמוניהשליתרונותיה ."מאליול"מובןהפיכתו

וביצועהחלטותקבלתמאפשרתשהיאבכךהם

ודאות ,אחידותמייצרת ,קצרבטווחמשימות

ועבורההחלטותמקבליעבורשליטהשלותחושה

עמימותובמצביהיררכיבארגוןעצמם.הגופים

חשיבותוישנהציפייהקיימתחירום)בעת(למשל

ומהיר,ברורבאופןתיעשהההחלטותשקבלת

ןובארגכוח.ומפעילימשימתייםבגופיםבייחוד

חלופותהבוחנתמערערת,עמדהאימוץשכזה

המשדרתחלשה,כעמדהלהיתפסעלולשונות,

 .ובביצועהחלטותקבלתביכולתבתפקוד,קושי

לוקחתהיאשאיןזובעמדההמרכזיהחיסרון

והמשמעויותההשלכותמגווןכלאתבחשבון

להובילעלולההיאלפיכךהרלוונטי.בהקשר

ואיננוחלקישהואלתוצראוהחלטותלקבלת

מקשהזועמדהכן.כמויותר.הרחבלהקשרמותאם

שהיאכיווןהדדית,והפריהרוחביתלמידהקיוםעל

 .תיהיררכמדרגיתבצורהבעבודהממוקדת

באמצעותהגמוניה,שלביטוייםלזהותניתן

 ,מרכזיתתרבותקיימתהאם :הבאותהשאלות

הקבוצה?התנהלותאתהמכתיבה ,דומיננטית

"מובןאחי.דהגמוני)קול"(אחדקולישנוכמהעד

לזהותניתןהאםהכלל?אתהמייצג ,מאליו"

הצדה,נדחקותאךשנמצאותנוספותתרבויות

למשל,אליות?יכפריפראוכחריגותשנחשבותאו

זוטרותבדרגותלקציניםביטויזכותישכמהעד

מעודדיםכמהעדאובדיון.ראוייםכמשתתפים

מקובלות.שאינןעמדותלהביענציגיםאוגופים

m:w• 
מבחינתנפרדותעלשומרגוףכלזובעמדה

נחשףאךהייחודיים,ומאפייניותרבותוזהותו,

במקבילהאחרים.והתרבויותהגופיםעםלשיח

ענייןישגוף.כלשלובנבדלותבשונותלהכרה

בדומההדדית.ולהשפעהלהידברותונכונות

חדש,יצירתמאפשרהדיאלוגדפוסלהיברידיות,

מעודדודעות,עמדותמגווןומכיליותרשלםשהוא

בהבנות,ולהעמיקלבחוןאפשרותומייצרחשיבה

בשונהמערכתיות.תוובמשמעויבהשלכות



בהכרחלאהדיאלוגבדפוסההיברידית,מהעמדה

נוצר.מהםמהגופיםשונהשהואחדשתוצרנוצר

בהתייחסבעיקרגדוליםיתרונותהדיאלוגלדפוס

הרחבת ,הארגוניהעיוורון""אזורילהקטנת

ארגונית.מחויבותויצירתהמערכתית,הראייה

תחושהליצורעלולהזהבדפוסהתנהלותאולם

וכןהתוצרועלהתהליךעלשליטהאיבודשל

 .ועודארגוניקשב .זמן :כגוןרביםמשאביםלגזול

קשייםלהיווצרעלוליםהדיאלוגבדפוס .בנוסף

ועלולהקצרים,זמןבטווחיבעיקרמשימותבביצוע

החשיפהמפקדים.שלסמכותםלהתערער

ביןלקרבעשויותבמפגשהנוצרותוהשקיפות

עשויותבמקבילאולםעמדותיהם,וביןהגופים

לתביעותאותםולחשוףייחודיותםעללערער

עתידי.במפגש

באמצעותדיאלוג,שלביטוייםלזהותניתן

קבוצהשלחוויהמתגבשתהאם :השאלות

להשפיערשאיםהגופיםנציגיבה-משותפת

זכותישנההאםמה/תוצרויהמשעלשווהבאופן

ומגוונותולתפיסותהמשתתפיםלכללביטוי

שלהאחדבדבריםמתענייניםהמשתתפיםהאם

לתגובהמרחבומאפשריםשאלותכשואליםהשני

מושפעיםהישיבהבסוףהסיכומיםהאםהדדית)?

בחדר?פופולריותפחותשהיומעמדות

נקוודתהםשהצגנוהדפוסיםארבעתלסיכום,

סביר .המתרחשאתלבחוןניתןשלמולםייחוס,

במלואםמתקיימיםאינםאלושדפוסיםלהניח

ביןודינאמיותתנועהקיימתכן.כמובמציאות.

ביןלהיותיכולהזותנועההשונים.הדפוסים

אותםוביןמפגש,באותואףלעתיםשונים,דפוסים

משאבי :כגוןשוניםמהקשריםומושפעתםיאנש

שלההיסטוריההנודן.הנושאומרכזיותם,הגופים

 .בהמשךנרחיבכךועל ,המפגשים

ישנםהתנהלותדפוסלכלכיניכרבנוסף,

דיספונקציונלייםולעתיםפונקציונלייםהיבטים

לאורלהיבחןצריכההתנהלותכלכךילפלארגון.

ומטרותיה.הקשרה

 ,לעילשהוצגוהדפוסיםארבעתמביןלתפיסתנו,

האפקטיבייםהינםדיותיוההיברהדיאלוגדפוסי

הםשכןהארגוניות,הסיטואציותבמרביתביותר

להתמודדלארגוןהזדמנויותשלרחבמגווןמייצרים

 .הארוךבטווחאתגריועם

הדיאלוגלדפוס

גדוליםיתרונות

בהתייחסבעיקר

"אזורילהקטנת

הארגוני,העיוורון"

הראייההרחבת

ויצירתהמערכתית,

ארגונית.מחויבות

מקטיןזהדפוסאולם

השליטהתחושתאת

~ 



בצה"לבדייוניים

והמבנההרטוריקה

הדייוןשלהמוצהרים

לכאורהמעודדים

ביןושיחדיאלוג

אולםהגופים.

קושיקייםבפועל

ולרובדיאלוגלקיים

מונולוגייםמתקיייימיים

מראששמוכנים

להתנהלותדוגמה
ל nבצההגמוני Qבדפן

השכיחהדפוסכיעולההצוותמעבודת

הואהתמקדנובהםתרבותייםהביןבמפגשים

המוצהרת.הכוונהזושאיןאףההגמוני,הדפוס

מפגששלבערכולהכירקושיקייםכיניכרבנוסף.

 .מייצרשהואובהזדמנויותהשונותהתרבויותבין

הגמוניבדפוסלהתנהלותמרכזיותדוגמאותשתי

גופיםביןממשקיםוניהולהצבאיהדיוןתרבות-הן

 :כוכב"ב"מודל

 .הדיוןלפניאוהדיוןמובילידיעל

אפשרשאלות,שואלהדיוןשמנהלמקומות"יש

(מרואייןמשם"ולהתקדםלחזורויכוליםלענות

 .מאמ"ן)

לעיתיםכיעולהוהראיונותהתצפיותמתוך

מקובעותעמדותעםלדיוניםמגיעיםמפקדים

עצמו.בדיוןשנאמרלמהפתוחיםואינםמראש,

ארגוניטקסשלממדמקבלאלובמקריםהדיון

שמורכבותככלכינראהשליטה.כאמצעיומשמש

ולייצרלשליטההצורךגוברעולההנדוןהנושא

 .מראשמוכןסיכום

בדיוןהמובליםהערכיםלרוב,-הערכיםברמת

בכללבצה"לבדיונים-הצבאיהדיוןתרבות .א

בפרט,ותרבויותגופיםזרועות,חוציובדיונים

מעודדיםהדיוןשלהמוצהריםוהמבנההרטוריקה

בפועלאולם .הגופיםביןושיחדיאלוגלכאורה

מונולוגיםמתקיימיםולרובדיאלוגלקייםקושיקיים

מנגנוניםמספרעללהצביעניתן .מראששמוכנים

זו:תופעההתומכים

המוקפדוהסדרהמבנה-הדיוןמבנהברמת

גוףכלשלההצגהאתמכתיביםלדיוןוהמוקצב

ביןלדיאלוגמקוםמאפשריםלאולרובבנפר.ד

תיעשהשהאינטגרציההיאהציפייהשכןהגופים,

המבנהאתהמחדדיםותכליתיות,משימתיותהם

נמצאיםאלוערכיםהדיון.שלוהמוחזקהמוקפד

התמקצעותלמידה,שלערכיםמולבמתח

ויצירתיות.

להיעדרנוספתמבניתדוגמה-כוכבמודלב.

באמצעותגופיםביןממשקיםניהולהיאדיאלוג

גוףביןשיחניהולאחרות,במילים .כוכב""מודל

"הפרדשיטתבאמצעותאחריםגופיםלביןמתכלל

אתומעבדמקבלהמתכללהגוףכאשרומשול",

הכוללת,בתמונהמחזיקהמשתתפים,מהגופיםהידע

ההנחהלגופים.עוברלאאושעוברהידעעלושולט



המפגשלמנהלשרקהיאזובעבודההבסיסית

הרחבה.התמונהלהיותויכולהצריכה

סיאנסבשביללאללמו,דמנוצלתדקה"כל

זאתאעשהולאבעיניימבוזבזתדקהאיןתוף.יוש

כלום.ליתורמתלאהיאאם

נפגשים[הם]הגופים.ביןבתהליךקשר"אין

שלוהגוףעללשמורמגיעגוףכלבדיונים.רק

לייצרכוונהאיןהמערכתית.הראייהאתולהרחיב

[מנהלעושהזהאתסינרגטית,חשיבההגופיםעם

מאט"ל).(מרואייןלבד"הדיון!

שלאשליהמאפשרתכוכב"ב"מודלעבודה

שנעשיםבשימושיםשליטהבידע,שליטה-שליטה

ניתנומשאביםכמהיידעלאשגוף(למשל,בידע

והחשיבההעבודהבדפוסישליטהלאחרים),

לפגועעשויזהמצבמנג,דאולםועוד.הקיימים

למקבלירלוונטימידעובהעברתהכוללתבראייה

הקיימתהמצבתמונתעלמידעהן-ההחלטות

האמצעיםעלמידעוהןהמתפתחות,והמגמות

 .לסיטואציהמיטבימענהלמתןוהיכולות

היאהמרכזיתשמשימתו ,והיררכיצבאיבארגון

שליטהליצירתבהגמוניהשימושאלים,כוחהפעלת

ההגמוניהכילזכורחשובזאת,עם .פונקציונליהוא

יצירתיות,וחוסמתקולותריבוימאפשרתאינה

דיספונקציונלית.גםלהיותלעתיםעשויהולפיכך

הכוחותלזיהוימודל
והפוליטייםהתרבותיים

במפגשהפוצלים

לעצבואףלהשפיעלזהות,ניתןלתפיסתנו,

שנציגהמודלתרבותי.הביןהמפגשאופיאת

לבחוןארגונייםויועציםמפקדיםמזמיןלהלן

התרבותייםהכוחותזיהויתוךגופיםביןמפגשים

לשפרלהםלסייעכדיהמפגש,במהלךהפועלים

ובביצועגופיםבתוךהארגוניתהאפקטיביותאת

ארגון.חוציותהליכיםמשימות

(תובל"הקשריםלפישיחניתוחעלנשעןהמודל

התייחסותומחייבגמישהואכימכאן ,) 2009משיח,

המודל,פיעללסיטואציה.בהתאםוניתוחפרטנית

שלושהשלהצטלבותהואתרבותיהביןהמפגש

החברתי·ההקשרשונים: ) context (הקשרים

 21ולייבצהתרבותיהביןהמפגש-הכפר?"מאותושנינו"אנחנו-במוקדמאמר

המפגששלוהמרחבהארגוניההקשרקולקטיבי,

הללוההקשריםשלושתשלבחינה '.עצמו

התרבותיים·הכוחמקורותשלזיהוימאפשרת

לזהותמסייעתוכןהתהליךעלהמשפיעיםפוליטיים

זוהסתכלותהמפגש.מהלךעללהשפיעניתןאיך

ה"הקשר"כיהמניחהההקשר,גישתמתוךיוצאת

מצדהואארגוניתאינטראקציהשלאותופעהשל

מעוגןשניומצדהזמן.כלומתפתחידינאמאחד

ופוליטית.חברתיתמבחינה

הינםארגונייםויועציםמפקדיםדומה,באופן

מייצגיםהםכלומרתרבותיים,נשאיםאחדמצד

אומשתייכיםהםשאליההתרבותאתומשקפים

צרובההיאכינדמהשלעתיםכךבעבר,השתייכו

הםשני,מצד .וכדומה)מקצועחיל,(זרוע,בהם

ואופיהשיחדפוסיאתולעצבלהשפיעיכולים

 .משתתפיםהםובהםמוביליםהםאותםהמפגשים

הביןהמפגשעלהמשפיעיםהמאפייניםמודל

תרבותי

החברת•·קולקטיביההקשר

החברתיות-היסטוריותוהעמדותהתפיסות

ל"לצהבנוגעהישראליתבחברההרווחות

ההיבטיםעלהואהדגשהשונות.יחידותיועל

ביחסמחזיקים""שאנווהתפיסתייםמבולייםיהס

שלוכוחויחסיתמקובעזההקשראחר"."ל

קיימתזאתלמרותאךמוגבל,לשנותוהמפקד

חשוב .הקריטריוניםשלהרמותשלושביוההבחנותלמרות 4
לעתיםוכימובהקותואברורותינןאלואהפרדותכילהדגיש

רמהשלוייצוגיםהשונותהרמותביוןיגומליחסיאלמצוניתן
 ~ .היבשניחתא
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ומשפיעיםבוהפועליםלממדיםלערנותחשיבות

 :המפגשעל

בחברההקיימיםוהסטריאוטיפיםהייחוסים .א

המשתתפיםשמייצגיםלקבוצותביחסהישראלית

המיוחסתוההילההטייסשלהסטריאוטיפ .(לדוגמה

משרתי .המודיעיןלאנשיהייחוסיםהאוויר.לחיל

 .)כ"ווםאילוימ

מאפייניםלהםשיששוניםגופיםשישבולט"מאוד

חיל .מתחלפיםשאנשיםלמרותבולטיםמשותפים

-ריכוזיח"א,מפקדממוקד .חזקמטה-האוויר
הכוחהפעלתמאופןנובע[זה] .המפקדבשםהכול

-אחתסמכותלבעלומכוונתקצרהההיררכיה-
אחרתסכנהלו.נצייתלאאםליפוליכולמטוס

דיבור'רות.'אומריםבח"א ".יבשתי]בקרב[מאשר

דבריםכידקות. 20היא][עבודהפגישתקצר.

 .מאג"ת)(מרואייןמהיר"בקצבקורים

שנצרבוההיסטוריהזיכרוןאוהעברמשקעי .ב

שהמשתתפיםלקבוצותביחסהקולקטיביבזיכרון

לבנוןמלחמת(לדוגמהלהןשייכיםאומייצגים

המודיעיןחילצה"ל;שלהמוכנותומידתהשנייה

וכדומה).םיהכיפוריוםמלחמתלאחר

המלחמהניתוק.שלשניםאחרישקרה"מה

מרגישיםכולנובראש.חטפנוכולנו.אתאיפסה

לעבודךישצרהבינוויבשה.ח"א-םיאשמ

מלמעלהגםבאוזהלכולנוממריץגורםזה .ביחד

שלשבראשיתונאמיקהידפהנוצרהלכן ] ... [

 "."מאיץוזהתיחיובנאמיקהידשיחוייצרהדבר

 .מח"א)ןיי(מרוא

הארגוניההקשר

כנציגיםבמפגשלמשתתפיםמתייחסזהרובד

בהיבטמשתייכיםהםאליוהגוףאוהיחידהשל

המשתתפיםשלהפעולהוחופשמרחב .הארגוני

אותוהגוףשלהיחסימהמיקוםמושפעיםלעתים

מספרישנםזהבהקשר .בארגוןמייצגיםהם

אותםלקחתשישלבחינה.רלוונטייםפרמטרים

 :מפגשעלעיולהשפלעצברוציםכאשרבחשבון

המשתתףשמייצגהגוףכמהעדהארגון:גודלא.

הנוכחי?התהליךשלבהקשריולמרכזלגודלנחשב

משאביםכבעלנתפסהמיוצגהגוףכמהעד

מפקדיםקשב .יוקרההשפעה.אמצעים.כתקציב.

מודברכמהועד ?אוטונומיהגוףכמהעדועוד)?

לו?הנדרשיםהמשאביםאתלקבלהמתקשהבגוף

וןדהנלתהליךבהקשרומרכזיותוהארגוןגודל

שעמהוהטקטיקההעמדהעללהשפיעעשויים

שהגוףככלתרבותי.הביןלמפגשהגוףנציגמגיע

הכלליםבמסגרתשלאלפעוליכולהואיותרמרכזי

שלוחלאווןדילמוכןלאלבואמשל(לםיהמוסכמ

גםמתבטאהארגוןגודל .מקצועיים)לאנציגים

לו.שישוהאוטונומיההמשאביםבכמות

שמייצגהגוףכמהעדהארגון:גבולותב.

גופיםכלפילסגוראולפתוחנחשבהמשתתף

לביןבינומעבריותמעודדהגוףכמהעדאחרים?

כניסהמאפשריםהארגוןגבולותכמהעד ?אחרים

חיצוניות?השפעותשל

פחותהגוףשגבולותשככלהיאההנחה

השפעהובעלייחודיכיוקרתי.נתפסהואחדירים.

ההתנהלותדפוסעלהשפעהיותרלוישולפיכך

ה.יהגמונ .הדרה-המפגשבמהלךשייקבע

היברידיות.אודיאלוג

שמייצגהגוףכמהעד :מבניתהסדרהג.

תפקיד ,ייעודשלפורמליתהסדרהבעלהמשתתף

תומומחיאודעיבעלהגוףכמהעדהגוףווסמכות

אזוריקיימיםכמהועדלתהליךוובלעדיתחודיתיי

גופים?ביןפהיחפ

פורמליתהסדרהשקיימתשככלהיאההנחה

פיםוגןיבחפיפהתחומיפחותשישוככלוברורה

 .ברידיותיוהלדיאלוגיותרגודלפוטנציאלקיים

השותפיםמיליברורהיהבפיקוד"כשהייתי

ידעתילאשקטאינוצרלמטכ"לכשהגעתישלי.

לעבודשצריךליטבעיהיה ]".[שליהשותפיםמי

שלילפקודיםאבלבמטכ"ל]השותפים[עםביחד

ברור.היהלאזה

המובילותהיסודהנחותמהןחשיבה:פרדיגמותד.

 ?ומוסכמותכרותומהןכמהעדהגוףופעולתאת
בוהמשרתיםומאפייניייעודוהגוף.מבנה

החשיבהדפוסימתעצביםבוהאופןעלמשפיעים

גופיםתהליךבאותולמצואניתן .שלווההתנהלות

חשיבהופרדיגמותיסודהנחותמתוךהפועלים

ובדפוסיבייעודבהבדליםשמכיריםככל .שונות

וככלהשונים.הגופיםביןהקיימיםהשוניםבהיהחש

כךגוף.כלשלהמוסףבערךוהכרהסובלנותשיש

 .והיברידיותדיאלוגדפוסילפתחיותרקליהיה



היבשה.בזרועשגדלומיבתרבות,הבדליש"

םדבריילבלהוותיתבחשמותשמילגםליגיר

התכנוני.בפןהמבצעי,בפןלמציאותבהתאם

אדיר.שוניישאחרת.החשיבהאחרותבזרועות

תוכנןלאזהאםשאי-אפשר.להגידלהםקלובח"א

לתרבותודמהשיותרתרבותישבח"י .מראש

מביאיםובסוףלעבו.דמתחיליםדברמשום .השדה

 .)ץ"מאמ(מרואייןתוצרים"

המחברתטכנולוגיהקיימתכמהעדטכנולוגיה:ה.

אותקשורת?להםומאפשרתהמיוצגיםהגופיםבין

מתנהלתביניהםהתקשורתכמהעדזאת.לעומת

מנותקים?ואףנפרדיםבערוצים

ההתפתחויותובעיקרהטכנולוגיותההתפתחויות

ערוצייותרמאפשרותהתקשורתבתשתיות

יכולהזוהתפתחות .וידעלמידעונגישותתקשורת

ולהתנהלותלשיחפלטפורמותלייצראחדמצד

היאשניומצדוהיברידיים,דיאלוגייםבדפוסים

שימושדרך .והגמוניההדרהדפוסילעודדיכולה

שאינןמערכותשלבקיומןאווהרשאותבמידור

זו.עםזומתקשרות

קישוריותעלמושתתתהמבצעית"השילוביות

 .שובמערכת ,קשרמערכתזהאםמערכתית.
מייללשלוחאי-אפשראםאלקטרוני.ודארמערכת

 .מאמ"ץ)כמרואייןשילוביותו"עושיםאיך-לח"א

מוסדרכמהעדהמפגש:ומסורתתדירותו.

המפגש?לצורכיהגופיםביןהקשרוממוסד

שהואאוואקראיחד-פעמיהואהמפגשהאם

תדיר?באופןמתקיים

קיוםשלמסורתשישנהשככלהיאההנחה

שיחלדפוסהסיכויגדלכךסדירה.בצורהמפגשים

מפגשיםאולם .המשתתפיםביןהיברידידיאלוגי

ואתנטראקציהיהאאתלקבעגםעלוליםמרובים

ועשוייםהגופים.עצמםעלשלוקחיםהתפקידים

הפעולהושיתופיהיצירתיותעללשלילהלהשפיע

ודיאלוגיהיברידידפוסלעודדמנתעל .בצוות

פגישות.שלרצףמראשלקבועמומלץבמפגשים.

דפוסשלקיומותבטיחבהכרחלאזוקביעהכיאם

המפגשיםרותיתדכן.כמוי.היברידאודיאלוגי

ועשויהאנשיםביןהאישיתההיכרותאתמחזקת

משותפת.שפהלייצרוהאמוןרמתאתלהעלות

 .משותףוזיכרוןותיחוובאמצעות

אםביחד.עובדיםכמהשלפונקציההואשיתוף"

להקשיבגילריהיהאחדשכל ,קבועפורוםהיה

מאג"ת).אייןוכמריותר"טובהיה .תףומשלמשהו

 .האישימהשיחמושפעכולקודםהשיחרוב"

אקציהרהאינטהאמון.מרמתמורכבהשיח

שיחיששם ,מפותחיםשהדבריםאיפההאישית.

 .א)"מח(מרואייןופרודוקטיבי"אינטימיתרוי

המפקדאוהגוףכמהעדהמפקד:ורוחמנהיגותז.

נחווההואכמהועדשיתוףמעודדבראשושעומד

 ?וטריטוריאליותגבולותביצירתשעסוקכמי

למפקדיםבצה"ל,אחריםלתהליכיםבדומה

והתנהלותקיוםעלמשמעותיתהשפעהיש

בגופיםכיניכרמהראיונותתרבותיים.ביןמפגשים

אחרים.עםעבודהומעודדיםמצהיריםשמפקדיהם

ריותרבהפתיחותישבעצמם.כךמתנהגיםגםכמו

אחרים.גופיםעםולדיאלוגמשותפתלעבודה

המפגשמרחב

הקיימיםלממדיםהתייחסוהקודמיםההקשריםשני

שלההקשרלעומתם.המפגש.קיוםטרםאו"מחוץ"

המפגשבמהלךבמתרחשעוסקהמפגש"מרחב"

בזמןייחודי-מקומיארגוניכאירועאליוומתייחס

ביןמהאינטראקציהמושפעהמפגשמרחבובמרחב.

עללהתגברלעתיםשיכולהבפועל,המשתתפים

החברתי-קולקטיבימההקשרהנובעיםהמחסומים

ישזהבמרחבםילמפקדכי .מכאןהארגוני.וההקשר

האופןאתלעצביכוליםוהםגבוההשפעהפוטנציאל

 :אותוהמרכיביםהפרמטריםלהלן .יתנהלהואשבו

כמהעדנחיצותה:ותפיסתהמשימהמאפייני

עבורכהכרחיתאוכיוקרתיתנתפסתהמשימה

המשתתפים?

כקריטיתכהכרחית.נתפסתשהמשימהככל

קלמלחמה).שלבמצב(למשליותרוכיוקרתית

הארגוןמשאביאתולגייסאנשיםלרתוםהייהיותר

 .ולהפך .לטובתה

המשתתפיםכמהעד :ארגוניטאבועלערעור

 ?מודברותלאארגוניות.יסודהנחותעלמערערים

הנתפסותבסוגיותעוסקבמפגשהשיחכמהעד

הןולעתים .בהןלדוןמעונייניםושלאכ"טעונות"

 ?מודעותאינןאף
בהנחותלעסוקשמצליחיםשככלהיאההנחה

אותןומעליםלדיבורהאסורותהסמויות.היסוד

הארגוניההקשר

למשתתפיםמתייחס

כצניגיםבמפגש

הםאליוהגוףשל

בהיבטמשתייכים.

מרחבהארגוני'

שלהפעולהוחופש

לעתיםהמשתתפים

מהמיקוםמושפעים

שהםהגוףשלהיחסי

בארגוןמייצגים

<] 



במפגשדםההכרה

תרבותדדםהנדן

בצה"להמתקדדמדם

בהבנהלסדדעעשודה

ומאבקדהקשדדםשל

בהם,הנוצרדםהכוח

אתגרומהווה

במצדאתפדקוךד

ושותפודותחדבורדם

המאופייןמפגשלקייםהסיכויגדלכךלמודע,

י.והיברידדיאלוגישיחבדפוס

תפסת Jההתרומהכמהעד :התרומהייחודיות

אולתהליךובלעדיתדיתוייחה Jהיגוףכלשל

האם-עצמולמפגשבהקשראודוןו Jהושא Jל

דעתלתחוםכמומחהתפס Jהמשתתפיםאחד

בלעדיים?םימשאבבעלשהואאוכלשהו

במומחיותהכרהשקיימתשככלהיאחה Jהה

למפגש,ים Jשוגופיםשמביאיםהמוסףובערך

שהואשיחדפוסליצוריותרגדולסיכויקייםכך

המפק.דשלתפקידוביסודו.היברידיאודיאלוגי

יין Jלהתעהואהדהבהקשרהמפגש,אתהל Jהמ

רביםמשתתפיםולעודדהמומחיותתחומייבריבו

שלהם.הייחודיהידעאתלהציג

משותףה Jמכקייםכמהעדמשותף:ה Jמכיצירת

מטרה-מגווןלהיותיכולה Jהמכהגופים?בין

וכודמה.משאביםשפה,משותפת.

משותףה Jמכשיהיהשככלהיאחה Jהה

אודיאלוגידפוסלהתפתחעשוייותר,עמוק

הואהדהבהקשרהמפקדשלתפקידוהיברידי.

המשותפת.המטרהמהילהגדירלקבוצהלסייע

החשיבהבדרכיות Jושואי-הסכמהעידודתוך

בקבוצה.

קלמשותפתשפהוישמקוםמאותו"כשמגיעים

להיותע, Jלהימסים Jמאחריםגופיםעםלריב.יותר

 .מאמ"ן)(מרואייןבשליטה"

דרגהאם :במפגשהמשתתפיםדרג

התייחסותמתקיימתהאםאחיד?המשתתפים

בדיון?המשתתפיםלדרג

ים Jארגוובייחודאחריםהיררכייםים Jלארגובדומה

המשתתפיםלדרגובולטותוכחות Jקיימתצבאיים.

יים. Jהחיצוהדרגהי Jסממלאור(בפרטבמפגש

ות Jהראיומתוך .אזרחיים)ים Jבארגוקיימיםשלא

כטקטיקותלעתיםמשמשותהדרגותכיעולה

מילולייםהלאמהמסריםוכחלקבמפגשהלות Jלהת

חשיבותשמייחסיםשככלהיאחה Jהההגופים.בין

חותיפתפחותה Jיש ,במפגשהמשתתפיםלדרג

ולהיברידיות.לוגיאלד

כוחשימהמשתתפיםלמי :במפגשהמשתתף

-המפגש?במהלךפורמלייםבלתיסמכותו/או
שלקציה Jפוה Jהיהמפגשעלהמשתתףהשפעת

אישיותו.וכןהמשתתפיםביןטראקציה Jהאי

סיכום

ו Jהיתרבותיהביןהמפגשו, Jלתפיסתלסיכום,

אםגםגדול,ארגוןבכלכמובצה"ל,קיימתתופעה

בעמדותספוגןהמפגשככדו.אותהמגדיריםלא

ות Jהשולביןהאחידותערךשביןובמתחערכיות

ושא Jבולהתעמקדיוןלקייםחשוב .והייחודיות

והיכןבצה"להאחידותאתולשמרלייצרישהיכן

האפקטיביותלטובתות, Jהשואתלעודדיש

ית. Jהארגו

ו Jישמורכבת,ובסביבהצה"לכמומורכבבארגון

עלוהיברידייםדיאלוגייםבדפוסיםלפעולצורך

הסביבהאתגריעםמיטביתבצורהלהתמודדת Jמ

מייצריםאלודפוסיםוהשליטה.הכוחמגבלותועם

משמעויותת Jהבוחחשיבהמעודדים ,דעותמגוון

המותאםתוצרומייצריםמערכתיותוהשלכות

התכליתיות.כיראה Jלעתיםי. Jהארגולהקשר

עשויותבצה"להפעולה"ו"משמעתההיררכיה

ביןמפגששלםימרחבלפתחהקושיאתלהגביר

סויות Jהתן Jישכייכר Jו Jמעבודתןאת.עם .תרבותי

ן Jאיו Jשלהערכתבצה"ל,רבותתרבותיותבין

במידהוהשתכללותללמידהמקורמשמשות

יכולההפעולהמשמעתכן.פיעלאף .הדרושה

קיימיםבהםובמקומותבמרחביםגםלהתקיים

ות. Jושומגוון

המתקיימיםתרבותייםהביןבמפגשיםההכרה

ומאבקיהקשייםשלה Jבהבלסייעעשויהבצה"ל

במציאתיפיקודאתגרומהווהבהם,וצרים Jההכוח

לייצרחשובוסף Jבאולםושותפויות.חיבורים

 ,אפקטיבייםלמפגשיםתומכיםיים Jארגוים Jו Jג Jמ

ומייצריםגופיםשלהדדיתלמידההמאפשרים

הארגון.בתוךמעבריותכגון:ות Jלשולגיטימציה

תרבותויצירתות Jולשותרבותיותלרבהכשרות

ים. Jושקולותשלייצוגיותהמעודדתומפגשיםדיון

מקורות:

קודמותעבודות nסק•רחרבות':ב'וונפגש· .) 2011 ( .ח ,וסגר

 .פורסם)(טרם :בנןשא

סק•רה-נ•ם 1בארג • n1רב nהב•ןהמפגשעל" .) 2011 ( ' ,ץ"כ

n •רט• 1אn • פורסם).(טרם

 :נטקסט 1ק 1סב-טקסט .טקסטב'ו .) 2009 ( .ר ,שיח o-חוכז

 .-16ו , n 14ארגןנ•אנז•זה ,ג 1ד•אזעזנרט'ב'ונבט


