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נוקרהתואור-הכןולךאוםואוגדתהסדורהוהודהאוגדתלצמצוםהתהלוןלווו<

 * 1כןונקה-נרנדהדס

מןצגלפורוקה,ומכאזמולןאוםלאוגדתסדורהמאןגדהצמצומהבתהליךוהודהאוגדתליווי

נחלקוצבאית.נוחודהארגונוצמצוםשלווחודיותסוגוותללמודתמקרהבניתוחזהבמאמר

שנעשההארגונוהצמצוםעםוהודהעוצבתשלהתמודדותהמקרהיוצגהמאמרשלהראשוז

לליוויתואורובמודלוסוכםזהחלקשקיבלה.והייעוץהאוגדהשנקטההפעולותמבלולובזבה

בתהליכימתצפיתהנובעותמספרסוגוןתוזדונןהמאמרשלחשנובחלקןארגזנו.נצמצןםוחודה

לתקורהנדגםלהשנותזוהייעוץהאוגדהבפעולותהתצפיתושמשוזהנחלקואבחונם.הפירוק
המשפועןתמעונתיותתופעותוזדונוובמסגרתוארגונו,בצמצוםהצבאותהמנהוגותתופעתשל

החלטות.קבלתועלושלוטהפוקודדפוסועלהארגוני,בצמצוםמפקדיםעל

כללו

לשפרשתנליתזניהןלוות,פעןלות'מערןהןאארגןנוצמצןם

המשפיעהאסטרטגיהמייצגהןאארגןנות.וועולןתאפקטובוןת

ןנ"א)תקצוב(במזבחוגזזהארנןחשלגןדלןהארגוז.שלגודלןעל

 2דה: 1עבתהלונוןעל

בשאלתהמתמקדמראש,ןודועמכזוזתהליךהואארגונוצמצום

עלבמודעשלאאובמןדעוהמשפיעהארגןנותהאפקטובוןת

ארגזנו:לצמצןםמקןבלותאסטרטגיותשלןשושהעבןדה.מהלן

במטרהלמטהמלמעלהשמתבצעתשוטה-ננ"אצמצום

קצר,לטןוחאסטרטגיהזןהעןבדים.מספראתבמהירותלצמצם

ארגזנו.בצמצזםבוןתרהשכוחהןהוא

עןבדיםלקוצוץכמקבולעןבדותבמסגרןתקיצןץ-מחדשעיצוב

מחלקןתביטןלבהיוךךנוה,רמזתביטןלפןנקצוות,ביטול-

לטוןחאסטרטגיןתאלןןמוזןגום.ארגונווםשונוווםןפךןוקטים,

מחדש.ב 1עיצ 1מתקדםניתזהת 1רש 1שדבינזני,

התרכזתהארגזז.מערנותשונןו-מערכתיותאזוטרטגיות

ארגזגותצבאותפסוכןלןגותהוגהנדנד-מוגקההדססrר 1

צת yכוןכווםr.נשr.נשתהוכשה Ylזרשלהפסוכןלןגוהכr.נערו

 .הr.נתזארכתהלוווהודהגדתאזצת yוןזהותהגזלגוחטובת
לקראתהסדורהוהודהגדתאזלוןןוקכזת Yכגכתכזהr.נאr.נר

זr.נשם-לפורזקה.r.נולןאוםאוגדתלמסגרתצr.נצזr.נה

בןעמוסתא"לגדה, iהאלr.נפקדכr.נןוחדr.נזדההכותבת

זלרr.נ"טעודןאפואל"םגדה,האזr.נפקד rלסגאברהם,

 / Jת Jשזההזדr.נגזת ] Iהאr.נל yגרונו,וןסואל"םהאוגדה,

רןמונוקזלרס"ןהr.נתזאר'כתהלזוגדההאזאתללזותלה

הקזלגזאלזת.כזדה Y/ההחגזכהל yעמד-אבוטל

* 

במבנהאוהענןדהנצורתןשונווהמועסקום,שלוהמעמד

גוז.האר

שלשןנוםחלקוםעלבו-זמנותהשוטותשלןשאתשמפעולוםוש

הנושאארגזנותהלוןבמסגרתמקןבלהארגונוהצמצום . 3הארגןז

בזקורתבנתןבוםלמצןאנותז!התחדשות.חוןבושונןושלאןפו

הארגונו"הצמצןםנגוז:אמורהלמשלארגןנו,צמצוםתהלונועל

הדרגשלנוהןלוןתשגואותעלמשלמוםשהעובדוםהמחוךהוא

בבעוותוותהעוסקותבוקןרותלמצואנותזבז.נמו . 4הבנוך"

שלו.והאפקטובוןתהארגןנוהצמצוםבמהותהקשורה

בדק , Human Resource Management 1990ב-שהתפרסםמחקר

שבוותרוהתבררצמצומום,שעברוארגונים-1500מלמעלה

 47%אצלהעןבדום.שלהפרודןקטובוןתורדהממחצותם

אמוזבעוותערנוןת,בעוותמובהקבאופזנמצאומהעובדום

 5פרודוקטונוןת.ןבעוןת

מתוןבונמצא, Wall Street Journalב-שפורסםאחרנמחקו

 46%רקמשמעותוום,צמצומוםשעברוחברות-1000מלמעלה

הגדולןמהחברות 32%הארון.בטוןחבהוצאותלחסוןהצלוחן

ןהפחותןהווצןךאתהגבוךן 22%ןךקבמעט)(לעתוםךןןחום

 6ארגןנות.בוךןקךטוה

הצמצוםהקצרשבטווחלכןבנוסףבומןנוחום,נוספוםמהקרום

ולארדןםלמדןנא,הארגזזאתהןפןגםהןאוקר,תהלוןהןא

שלוטהוותרלווחסהרצוזולמרותלעולהאמורלמרות . 7וצךנו

בטווחכלכלותלכעזהנפתרוזהארגןנוהצמצוםבשוטתלנוחרום

מאודהמושפעתהלוןלמעשה,הונןארגונוצמצוםלעוז.הנראה

בלחצוםנתןנוםההחלטותומקבלולארגוז.החוצןנותמהסבוכה

אפקטובוןת.הערכת 8רצונםנגדפועלוםולעתוםכבדוםחוצןנוום

הצמצוםבשוטתהנחווהורלוונטוותהצבאותבוחודההצמצום

?ו
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במסגרתתידוזלאהצבאשלהנלבלותלמצוקהנפתרוזהארגוני

ההלוךמתרחששבהכמצואותיתמקדהמאמרזה.מאמר

המפקדיםעלננפההואשבהמהנקודהמוגמרתבעובדההצמצום
10.9 . 

גוףבהיותוצה"ל, 11בצה"לןהארגונובצמצוםבזאםמתרחשמה

אמורשאיננוגוףהביטחוז.משרדמתקציבהניזוזציבורישירות

במסגרותמפקדיםאזרחוום.מארגוניםבמהותשונהרווחי,להיות

שלעקרונותוחוךןתוהםעללהחילמנסיםהצבאיבארגוזשונות

במונחיםלתהליךלהתווחסנותזשלאבמוגזאךעסקו,נוהול

 . 12עסקווםוארגןנוםפךטווםבארגוניםמתהלונוםהלקוחים

בהקשרוהארגוניהצמצוםווחןךוןתאתמשקפיםמספרמאפוונום

הצה"לי:

רואוםהציבורשלרחביםחלקים . 1קהילות<שלכאוסףצה"ל

חושב",צה"לאומר,"צה"לאחד:גוףהואבאילוצה"לאת

שמבנהמניווזההוסטורי.צה"למבנהמהשלכותבנךומתעלמים

בנפרדהתפתחואשרוגופיםזרועותשלבאקלקטוותמאופווזזה

שוניםמאפוונוםןוןנקאח,דמארגזרעיוזללאהוסטןךובאופז

נשלאונןצה"לשלשמבנהוביוםמביניםאנוזרים.מצבאות

דווקאניכריםוהרב-זרועוותהרב-חיליותמקובל.צבאוארגוז

מטנ"ל?).פורוםאט"ל,אחוד,(קק"צעליהםלגשרהנוסוונותמתוך

אולםאח,דלמפקדדברשלכסופובפופיםהגורמיםבלאנז.

גםהדרגום,בבלנוטןולוךובאהזהויותוריבויהמסגרותריבוי

פוקןךשלזותופעההמקצועי.מטהומולאלאוגדהמפקדכרמת

לנאורהחדשהאונהאשרורב-מקצועות,רב-חיליתשונותעל

הארגוני.הצמצוםבתהלוךמענוונתצורהלובשת

אעסוקהמפקדשלפיקודותחתהרב-חולותהשונותשלכדמותה

הענודה.שלהשניבחלקהכהרחבה

ההעסקהחוזההמדים.ללובשהאדגוןביןהפסיכולוגיהחוזה

אזרחי.העסקהמחוזה 15,14מהותובאופךשונההקבעאנשישל

בצה"לההתנהגותמדעימחלקתשלהקבעמוקדממחקרי

ללובשהארגוךכוךוהפסיכולוגיהפורמליההעסקהחוזהבועולה,

מקצתךאשרעקרוניות,סוגיותמנמהמאודמושפעהמדים,

הםהצבאוההעסקהמודלשלמקורותוןהבאות.בשורותווזנרו

הסדרהעתוךוום.הקבעמשרתונאיםשממנוהחובה,משק

קצונום-נגדום,-כלבדמרנזווםממדיםלשניהמתווחסהעסקה

מסלוליקצרות,(קדנציותהכסוסבמודלקרבימודלויתר.לוחמום

קךווךןתשתישלמובנהמודלהשבר),מכנההלינתוום,הקוךןם

וסודהנחותהקצובות.ופנסווהלנולמוקדםפרושהגולנדמות

חובתעבודה,במקוםולאבשליחותהשירותראוותשלערנוות

(ולאל"משרתיו"תעסוקתוביטחוזלספקהפסיכולוגיתהצבא

הקבע.משרתלטובתהמשפחהבלשלוגיוסהל"עובדיו"."),

מבחוץ,לנאורהה"מוובא"ארגוני,צמצוםבואפוא,פלאאוז

20 

יוצרהעסקי,העולםשלמפרשתומערבתטרמינולוגיהבאמצעות

ופסיכולוגיות.ארגוניותווחודיות,תופעותבצבא

וותר,נבוךשהמפקד"נבל"אחדו",והערךהכונהיגותאתוס

אנשיםשלוחתעללהחליטוותרקרונותלעתיםבגורלונופל

בעצמםתמוךללנתמפקךוםשלנבונותםמסוננום.לתפקוךום

החלטותלקבללהםהדרושהמוסריהנוחמקורהואהמחנהלפנו

הסוציאליזצוהמערנותבלאתמוביל"אחרו"האתוס . 16אלה"

בנוגעברוריםמאדכלליםמנתיבזהאתוסנצבא.מפקדיםשל

זהמאתוסהקרב.בשדההמנהיגשלהווחןדותולנוכחותולמקומו

בראשעומדהואלוחודתו.המפקדביזהמוחלטתהזהותעולה

ואחךוןתומנהוגותומתממשותוכנךאנשוו,אתומרכולוחודתו

הצמצוםכמשומתבולהמוהמפקדאתוסנראהכיצד . 17הפוקןךות

מנהוגותנראיתובוצךהצמצוםתהליכיאתמובילמיהארגונו?

נדוזאפשרות?משומההונהלקוצוץ""אחרוהאםאלו?בתנאים

המאמר.שלתשנובחלקובנך

 , 18והשלוטההפוקןךפי-עקרונותעלוהסמכות.האחריותעל

ונושאמסויםצבאיגוףעלהמופקדתפקיד"ממלאהונו:המפקד

המפקדהממונום.המפקךוםבלפוצבאוגוףלאותובאחריות

הואשעלוןהגוףעלהמוטלתמשומהבלשללבוצועהאחראו

מעצםנובעתהואאםובוזבפקודההוטלהאםבוזמופק,ד

הנדרשתנאחךוןתלעמודשוונלבךוגוף.בלשלוועודוהגדרת

ביחסוהוןהסמנןוןתמספוקות.סמנןוןתלמפקדוונתנוממנו,

הנדרשת".לאחריותושר

עללהיבללעשווהפירוקהאוהוחודהצמצוםמשומתשלבוצועה

פעראולםהמפקד.שלאחךוןתובתחומיהחורתותההגדרהפי

סמכותו:לבוזמפקדאחךוןתבוזהלחומהבתורתמטופלמענווז

הואעלוןהמוטללנוצועמפקדעלהמוטלת"האחרוות(שם)

לאחרוותו,חופפתאוננהסמכותווברמתו.בתחומומלאה,תמוך

המענוונתההסתווגותממנה",ומצומצמתחלקותהונהאלא

נקבעוהמפקדלרשותהעומךוםהאמצעוםשבולמצבמתווחסת

עלוו.הממונוםעל-וךו

וחולות,זרועותוךועלךופרנצואלובאופזמנוהלהארגונוהצמצום

הממונוםמדרגוםההחלטותאתמקבלוםשהמפקךוםבאופך

ביזלמפקךוםקורהמהלוושומם.לפעולונדרשוםעלותם

הארגונו?הצמצוםבתהלונולרשותםהעומדתלסמכותהאחרוות

השני.בחלקבהרחבההואגםתודוזזוסוגיה

מפורטת(שם)צה"ל,שלהלחומהבתורת-והמטההמפקד

אתהמתארבפרקמפורטתהיאבבדולאוהמטה.המפקדעבודת

למפקד"לאפשרנועדהמפקדמטהוהשלוטה.הפיקודעקרונות

עלוחוךןתוו,משאבוועלכוחותיועלבועולותולשלוטלפקד
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מתרחשותצמצוםאופוךןקכמשומתמשומותוו".אתלבצעמנת

מהתו"ל.שעולהנפוהוועוד,עםאחדנקנהעולותשאונזתופעות

נתנאוםלפוךוק,המועמדתבוחורההמפקדמטהשלתפקודןמהו

נדרשום,הםהאםהמצואות.מבורחמוגבלתהחלטותקבלתשל

עונודםהנתונום,אוסןףמלאכתאת"לעשותנתו"ל,שנאמרנפו

והנפןפום,לממונוםהנדרשוםהךווןחוםאתלדווחוהצגתם,

הקבועהנבונהעדווזהאםונד'?לממןנום.""דרושותלהעלות

סמכותםבלעצמם.משלסמכותבלאוזולקצונוןש"למטה

נשםורקאךמהוונותפקודותלתתונולוםוהםמהמפק,דנאצלת

תפקוךוםווצרשהצמצוםאו ,)םש(הסמכות"מקורשהואהמפקד

ואותםכמפק,דתלוווםשאונםהמטה,לגורמועצמווםוסמנווות

חזה."לאהתו"לגם

על-פולצה"להארגונוהצמצוםבוזהמפגששלהתוצרוםנותוח

וודוזוהודה,כעוצבתשהשתקפונפולעול,שהונאוהמודוס

זה.מאמרשלהשנונחלקוכהרחבה

ראשו[חלק
ןהפזךןקהצכנצןםתהלזכזלזןןז

כנקרהנזתןח- 720בזחזדה

לכנולןאום,כנסךוךהלסדורה,"כנכנולןאום

 19ךה pלכנ ypך-לפוךןק"כנכנולןאום

כמארסהאחרונות.כשבתווםרנותתהפוכותעכרה 720אוגדה

סדורהלאוגדהנצה"להגדולההמולואוםאוגדתהפנה 2002

ב-והודה.אוגדת-והכרוזלחםבותלגזרותנאחךוןתהנושאת

אוךןעוםעמוסונחודשוםכמרחב,האוגדהפעלהחודשום 14

למרחבושומרוזוהודהאוגדתשלמחדשלאוחודהעדמנצעוום,

חזרתהעםקצרצרההתבססותתקופתלאחר . 2003כמאואחד

התקבלהמולואום,באוגדתהקודמתלמתכונתההאוגדהשל

צמצוםעלהוחלטוכמסגרתהנצבא,מפקדותצמצוםעלההחלטה

נמההעכרתועללההכפופותמספרווחוךןתהאוגדהמפקדת

והאתגךוםההכנותוןצגוזהנחלקאחרות.לאוגדותמחטונןתוה

הוועןצותוההתערבותהפוךןק,תהלוךשלנופועלהאוגדהשל

זה.חלקנסונןםמתוארןהוועוץהלוןןותהלוךשננקטה.

לאוגדתהסדורהוהודה"כנאוגדתהראשון:הצכנצום
וצות yהוורבות vוההתאתגרום-כנולןאום"

אפשרו.צמצוםאודותהשמועותקדמוכאוגדההארגןנולצמצום

נמוןחדוהתחזקופורמלווםלאנערוצוםלזרוםהחלואלושמועות

עםהמטהקצונושלאושווםקשךוםכסוסעלהמטהכדרגו

הוועוץגורמוהופתעוזהנשלבנצבא.אחווםכאחווםעמותום

הוועוץנאזהנשלבלאחוום.נדומהונפוקן,דכאוגדההארגןנו

וכהגדרתכהמשגהומטהוהמפקדאתללוותכהצעהנוטןולוךו

נתהלוך.שלכנבלהמצב

ההחלטהמקבלועללהשפועעודאפשראםהוןשנשאלוהשאלות

אתתנועשהאוגדהלבךמקוםושהאםהחלטתם:אתלשנות

שלעצמותבחונהתערוךשהאוגדהלהצועטעםושהאםדעתה?

חלןפוות?הצעותוהצגתהצמצוםתועלת

פועלהצמצוםתהלוךאתהאוגדהמנהלתואולךזהמשלכ

המפקךוםוךועלנוסחואלושלנום .המצבכהגדרתשלנום

המערבותועםהחוצןנותהסבוכהעםלהתמודדנוסווזמתוך

האוגדה.עלהצמצוםאתנ"נופות"שנתפסו

אפשראםנוךןךהאוגדהערבההשמועות,שלכהראשוז.נשלב

התארגנותנעשתההשנונשלבהממןנום.החלטותאתלשנותעוד

הגזרתות.האחרוןתהעכרתועדההחלטהקבלתלמזלפורוק,

ותורותשלתקופה-בונווםתקופתהוגדרההשלושונשלב

הךבועונשלבהמלאה.להעכרתםעדוהמשאנום,האדםננוח

לתפקודהקרקעמוכשרתנוהמולןאום,אוגדתשלכוהאחרוז.

הסדורה.האוגדהתשתווהכסוסעלמצןונתמולןאוםבאוגדת

(תמונתהמצואותמתפוסתנגזרהשלכנבלשנבחרהההתמודדות

הנתוז.כמצבהאוגדהשלההשפעהוכולתוהערבתהמצב)

שאלווהמפקךוםהאוגדה,לאנשומוחלטתהפתעההוןהשמועות

השוחאתהמתקבלות.ההחלטותעללהשפועוןנלואםעצמם

המנסההשוחהחלוףנבונותהשמועותאםנשאלהשעסקהפנומו

טעםושואםההחלטה,עללהשפועעודאפשראםלכדוק

נהפוך,המצבאתהמפקךוםמשהערונןחלופות.תפוסהלהצוע

צמצומהאפקטונוןתלהערבתהאוגדהשלהמרנזוהמאמץהופנה

בךוחלןפווםועוונותוהערבתמפקדותקוצוץעלההחלטהמול

הפוקוד.לדרגלהצועם

עללהשפעההמאמץךונוזשלשתרומתוהתברר,נדוענד

השקועוהאוגדהאנשונעוקר;פנום-אוגדתותהוותהההחלטות

נוסןאףמהםואחווםההחלטה,עללהשפעההמאמצוםמרבאת

על-וךולבךנדרשושלאאףעלונולחם"נבלהזוזנגזר"להולחם

לשנותעשווהשההתערבותהאמונוהנוללאאולםהפוקןךו.הדרג

אנשועל-וךושנדחתהאחרת,הנחההוותהונרקעההחלטה,את

להשפוע".ההזדמנותרננתאת"אוחרהשהאוגדההאוגדה,

פעולות:נמההולווהכהתערבותטעםעודושבוההכנה

שהתנגדהעמדההאוגדה,עמדתאתהמצוגהתפוסהגונןשא.

טבעותעמדהזוהומפקדות.ולאוחןךהאוגדהלפוךןק

כהןהוהחוצןנות,החלטהנשללהתפרקהנאלץלארגוז

כמרחבוהשלוטההפוקןךסןגוותאתככחובתהערךגם

ךווזלגבוההתקווםלאאשרקווטותסןגוהושומרוז.והודה

זה.נשלבמערבתו

המפקדהתפוסה.להצגתהאפשרווםהמקומותבלמופןוכ.
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נמנשקוםהרלוונטווםההשפעהמקומותכלאתמופוומטהו

מנתעללאוגדה,החוצןנותהסבוכהשארועםהפוקןןעם

מאמץאתאלוהםלהפנותשאפשרבמקומותמאמץלרכז

חלופות.תפוסהולהצוגההשפעה

שבעדכוןהחשובותהוכרהזהנשלבנבר .הקצונוםעדכוןג.

אפשרונפוךןקלההכפופותוהחטובותחוולוההאוגדה,קצונו

המפקןום,כללבונוסהוןשננקטוהפעולותנוןהאוגדה.של

שותווסףמודעבכללעדנןוהבטחותהוק,אדעדנונום

בהמשך.

וצווןהחלופותהתפוסהגונושמלנדאלה,פעולותשלתרומתן

למאמץנוחותנגווס.הוותהרלוונטווםננומןקוםהאוגדהמפקדו

נהזדמנווותומקצועותקוהרנטותתפוסהובהצגתההשפעה,

הרמטנ"ל).ס' 'אמ"ץ 'ך(לכךשהוןהמעטות

קצונונקרבהמאמץמוצןולתחושתהמאמץתרםלאחורבמבט

הנאות.עםולהשלמההאוגדה

עלולהשפועלנסותושזובנקודהנברבושסברו,מוהון

אתתפוקהעתודותהמולןאוםשאוגדתבאופןהפוךןקההלוך

למצותהאוגדהמפקדהחלוטבנושאוווןלאחרהרווחום.מרב

והאנרגוותהמאמצוםמוצןולרבותההתערבות,שלבאתתוםעד

הנא.לשלבהמעבראתדחהכךונשלמאנשוו,הנדרשום

אנשוןשלשלמהאמונהנוההנחה,עלמבוססתזוהחלטה

כךוהברחותחזור",ה"אללנקודתעדהחלופות,התפוסהבצדקת

ההחלטה.מקבלועלההשפעהמרבאתלהשוג

הוודאותחוסרפרקהתאפווןהשדהוחורותלתרבותבהתאם

ועדהראשונותהשמועותלמןהשמועות.ובעומסהזמןנקוצר

האוגדהאנשוהוןשנומחודש,פחותעברהסופותההחלטהקבלת

הרמטנ"לסגןהחלטתכנדום.ובחששותדרוכהנצופווהשרןוום

המצב.בהגדרתשונןווצרההאוגדהשלהסופופוךןקהעל

להתערבותמקוםעודנושאוןככזההמצבהוגדרלאחווה,

דרשזהשלבהצמצום.הוראתלנוצועלעבורושושממנו

אלוףבראשותשונותהסברהפעולותמחודשת.התארגנותמודות

ארגונווםטקסוםלמעשההוןננוךוםומפקןוםהמרכזפוקןן

להגדרתהאוגדהעברהזהנשלבהתהלוך.ודאותאתהמאשררום

לפורוק".ההתארגנות"שלב .חדששלב

ועדההחלטהמקבלתלמעשהנמשךלפורןקההתארגנותשלב

והודהלאוגדתוחברוןלחםבותמרחבעלהאחרוותהעברת

האוגדהעל-וןוהמצבובהגדרתברורהבהמשגההצורךושומרון.

רצףהוגדרלפורוקההתארגנותבמסגרתזה.נשלבפחתלא

העברתלמועדעדהמעבר,תקופתשלנוו.עלהתהלונום

תקופתהואושומרון,והודהאוגדתשלמאוחדלמרחבהאחרוות

שלמחדשלעוצונהקרקעהכשרתכתקופתשהוגדרההנונוום

המולןאום.אוגדת
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באוגדהעןווןמשרתוםבהמשנה,בלמעלההוערכהזותקופה

העוצוננעשוובהמועסקוםבלתותפקוןוםנעלועשרות

האוגדהתשתווהבסוסעלהמולןאוםאוגדתשלוההננוה

אוגדההמאפווןהאונןתוהאדםונוחהמתקדמותהסדורה

האחךוןת),להעברתכעדהקצרההמעברבתקופתסדורה.

אותהעודזוהוותהלאמובהקת",נלומונאלוותשהתאפוונה

סמכות,וחסוכגוןוארגונוום,פסונולוגווםנהונטוםאוגדה

ןאונטרסוםאמוןושלוטה,לפוקןןמוטונצוההמננום,סדורות

הועןוםאתברורבאופןלהגדורהוחלטאוגדה-חטובה.משותפום

למומושוההצלחהמנחןואתלפורוק","חזוןנדמותזולתקופה

ההצלחהמןןונגזרוהועןוםמהגדרתמצוונת.העברהנדמות:

וצורתללאודעהעברת .הואלועודוגמההשונום.נתחומום

אח,דמצדמחדחפופהמפגשוהשוטה:נגזרתוממנופערום,

אחר.מצדונתונהתועוד

מתוכנוהמורכבאחרוות"העברת"רצףתרשוםנעשהזהנשלב

זמנוםולוחהנדרשום;והטקסוםהמפגשוםאופוהאחרוות;העברת

הענודה,תובנותלגרףהפךהתרשוםאוו"ש.אוגדתמולמתואם

הפועל.אלמהנוחהרעוונותהוצאובסוסןועל

משמעותואווםהווןהודעהעברתנתחוםהאפשךווםהפערום

הודעננוסוחהוההמרנזוהאתגרהצמצום.ההלוךהצלחתעל

המטהקצונואצלהקווםהפורמלו)לודע(בנוסףהא-פורמלו

ותובנותא-פורמלוודעלאוסוףפורמטנבנהכךולשםוהמפקןום,

שלההלוךלקווםהוחלטכן,נמוומהוחודות.המטהמקצונו

מנתעלנכלל,ובאוגדהבאוגדהאגףבכלולמודהלקחוםהפקת

הקוום).הודעממכלולהעוקר(אתהמוץ"מןהתבןאת"להוצוא

שווענרוהחומרוםאתלברורהמפקןוםאתחוובזהההלוך

ושומרון.והודהלאוגדת

העברתשלקראתנשנועווםבוהערוכה,שהתגבשהנוספתהבנה

נעלועשרותעל-וןואנושטעווותלהתרחשעלולותהאחרוות

הדורשוםנושאוםמופוכךלצורךמסוומום".ש"ממולאתפקוןום

הןוןןחום,(אונותהשוטפתבנקרהדגשנהםונותןמווחדפוקוח

לצורנוטווחארונינפרווקטוםטופולנחמ"ל,המתקבלמודע

ונו').המולןאוםחטובות

המטרותאתשהגדורההאנושו,המשאבבנושאמןונוותגובשה

מהוהות"וופגעלא"אושופרטנו,אונןתוטופולנתחום:המרנזוות

שלההשפעהמודתמההנושא;אתמרכזמוהאלוף;כהגדרת .

המפקןוםשלאושומעקבמרבות;השפעהלהשוגואוןהאוגדה

האוגדה.מאנשואחדכלאחרבנורהארגונותפונקצווהושל

שלאונטנסונותנוכחותמשמעות.ומתןמנהיגותווםמסדים

עםננורוםמפקדוםשלבשוחותנוטןולוךונאהמפקדום

הסברתמתןלצורךהכפופות,והחטובותהנשארוםהעוזנום,
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העברההועד:פועלצופוותוהגדרת ) Sense Makiח g (השונןו

גת.מצוו

סונןמוםהטקסו,הצדלרבותהסוום,באונותרבדגשהושם

פרודהערבחטובה,מכלנפרדתפרודההחטיבות'מולמסוךךום

ומזכרותהכפופותלחטובותמזכרותהאוגדה,מפקדתשלמרגש

והנשארום).(העוזביםלאנשים

אוגדתלכגזוזהקרקעכהכשרתשהוגדרההבונווםתקופת

החטיבותעלהאחריותהעברתנשלבלמעשההחלההמילואים

נעלועשרותעדווזשהוזובתקופהושומרו[.והודהלאוגדת

באופזנעשתהעזובתםהאוגדה.במפקדתהעודפיםהתפקוךום

שהתקוומומרנזווםתהליכיםשנומכ[.שלאחרבחודשיםהדרגתו

והערכתהמרנזוום,העשווהתחומוהגדרתהוןזהנשלבבאוגדה

הנונוום.בתקופתהטמוניםוהסונןנוםההזדמנויות

מרנזווםעשווהתחומיארבעההוגדרוההואהזמזבנקודת

המעבר:לתקופת

ובקרההמעגללסגורתמשומותהגדרת-הפורוקתהלוךמוצוו

הלחומהסיפורוצורתשנותר,הודעותיעודשימורהמטה,באגפו

מקומותואיתורוהיסטוריתמקצועותמערכתיתלמידהלצורך

שהצטבר.הודעבסוסעלותרומהלהשפעהנוספים

נוחמוצןו-המולואוםאוגרתלכנווןהמפקדההתארגנות

התפקוד"עלנוספות"משימותבמסגרתזמנובאופזשנותרהאדם

הצטרפותגםהמשימותניזהמילואים.אוגדת-הוחזרהלטובת

אזרחווםארגוניםסוקןךעל-וךומצוינתאוגדהנגזותלתהליך

האוגדה.למסגרתורעיונותלקחיםואימוץמצוונוםוצנאוום

הועךוםשלמחורשתובחונההאוגדה,שלברמותהעוסוק

ובנושאהנוחכבגוזזהקשוריםתכניםהדגשת-האוגרתוום

שלבמציאותהקשבמלואאתקונלולאאשרהמולןאום,

הגדודיםלוןוונגוזהערופות,סדרלראשוהעלאתםסדורה,אוגדה

הרצוווםהעבודהנתהלונועיסוקמבצע;פקודותךוענוזאו

לוחודהשדהמוחזרת(מעברהזמניםלוחמסגרתהחדש;במצב

מחודשתתפקוךוםחלוקתמהאנשים;הציפיותומערכתעורפות)

מחודשתתפקוךוםחלוקתהמטה;ראשלבוזהאוגדהמפקדניז

נדרשיםהישגיםוהצבתלשתוום;אחדמספרוניזאוגדתיתכלל

זו.בתקופהההצלחהלמבחזגבוהורף

המערכת(הכנסתהמבצעותבמוכנותנסונו vאונעוסוק

טיפוחובעיקרונד')תרגולערוכתבאמצעותמאומצתלעבודה

אושותהתפתחותעוךןךוהודו;חברתיותפעולותעל-וךונשארנ"א

היחידהוגאוותהאוגדתיתהזהותוחיזוקהעבודה;לשעותמעבר

ומזכרות.סמליםטקסים,באמצעותהמילואיםאוגדתשל

ותננו[,תפוסותעיצובחשיבה,תהלונוהתפתחוכמקבול,

כדוגמתבעתידודעלפיתוחנושאיםנמהאןפוונןובמסגרתם

ואוןאומונום(אוןהגרףכנתהלשלבמצבמילואיםנוח"נגוזז

נעימותהמולואוםלעולםווחןךוןתתופעותתעסוקות)";נמעט

המולואיםאוגדתאתהופכיםבוצך-מופת"אוגדתהמתמשך";

ועוד."למצוינת";

הקרובה.לתקופהוסינוניםהזדמנויותניתוחגםנערךזהנשלב

בהבנתהתהליך;שלנובהגדרתהתבטאזובתקופההאוגדהלוןןו

ובהצעתלהשגתו;ומדדיםההצלחהמבחזבהגדרתהמצב;והגדרת

וןפועהוועוצוותהפרקטיקותפירוטלארגוז.הנדרשותהפעולות

זה.חלקבסיום

השנו:הצבנצום

ןצות yהוורבות vוההתהבנולןאוםאוגדתפורןק

הגרוןהמילואים,אוגדתשלהצפויפירוקהעלההכרזהעם

החלזהפרקגםהתהליך.שלנואתהנכוןהאוגדתוהפורום

תהליךבתננוזוהמשוךההחלטהאתלשנותונניסיוזבשמועות

למןהפירוקהנגוזהזהזהשאחריהשלבהמילואים.אוגדתפירוק

מבצעיתמכוננותהאוגדהלהורדתועדהפיקודיתהפקודהקבלת

שארךהפירוק,שלבולבסוףמספר).חודשיםארךזה(שלב

אחרוןלעזיבתועדבכוננות","לאהוותההאוגדהבוואשרנשנה,

(נשנה).החוולום

(פיקודלהתערבותמקוםעודושבוההנחהשלטהשבונשלב

בוצעו ,)" 720אוגדהפוךןקהדעתעלועלהש"לאגרס,המרכז

-המקצועיתהעמדהגיבושהזהשבהםוהראשוזמספר,מהלנים
לראשו[,כמשלוםהשני,פוךןקה.נגדהאוגדהשלהתפוסהמסמך

להשפיעאפשרשבהםוהמקומותהמרכזווםהדיוניםמיפויתות

ההחלטהנוההבנהעםהאוגדה.מפקדועל-וךוהמהלכיםומיצוי

תכנון"נשלבשהגדורהלמההאוגדהנכנסהלשונןו,נותנתאונה

מארגן,למצעבהתאםתוכנןהאוגדהפירוקתהליךהפורוק".

לאוגדההחיצונותהסביבהלימודאלה:סעיפיםהוגדרושבו

משומהמטרה,גיבושתננו[);המעכביםאו-הוךועה(תחומו

המשךוהגדרתתכנון;הדורשיםהנושאיםאפיוןמארגן;ורעווז

ומעקב.בקרהניהולתוךנתהלוך,העבודה

ודע,מפתהוכנהלאוגדההחוצןנותהסבוכהלימודבמסגרת

והמתחיםלאוגדההחיצונותלסביבהבנוגעההבנותנגזרווממנה

הצורךבשלנבחרודעפיתוחשלבמתודולוגיהשימושהקוומום.

ומתוךאו-ודאותשלבסבונההאוגדהלפוךןקמארגןרעיוזלהתוות

תחומומשאופוונובמתרחש.המפקדיםשלשלוטהחוסרתחושת

בגבולותשזהנוווזלהתקדם,האוגדהאנשיוכלואו-הוךועה,

מהגורמיםהתשובותאתלדרושצריכההואובמההשפעתה

הסבוכהאתשכללהמצב,תמונתגובשהזהחלקבסיוםשמעליה.

גםנערנהכמקבולהפירוק.עלשמשפיעיםוהאילוציםהחיצונות

עולםנ"א;מרנזוום:תחומיםארבעהסביבבקבוצותעבודה

המעבר.בתקופתסינוניםוניתוחהשגרה;ניהולהמילואים,
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אולןכתחום;להצלחהווחשכמההוגדרהנושאוםמזאחדכבל

אתלענבעשןווםוקשווםמגבלותאולןקוומום;ומתחוםךולמות

המטרה,נקבעובזנמולתחום.כללוותהתווחסןוןתובזההצלחות;

עתוךו.לפותוחוהתחומוםהמארגזהרעווזהמשומה,

וחורותוהעכרתהאוגדה,מפקדת"פוךוקהואשהוגדרההמשומה

הנדרשההושגהפוקןךו".הזמנוםללוחכהתאםהחדשה,למסגרת

תוךהנשארות,הוחוךןתכאונותמרבושופןךנ"השגתהוגדר

מאורגזכתהלוךמתפרקות,ןכוחודותעוזבכנ"אמוטנוטופול

נלוותהזהנדרש"ל"הושגוועול".אובןתומקצועו,ומסודר,

וקבע,סדורנ"אונוהול,תננוז-לענודההתחומוםרשומת

תחוםוכבל-ועוד)ופרודהסווםהמולןאום,עולםלןגוסטוקה,

ומדרוםהנדרשהסווםמצבהרצוו,לתהלוךכנוגעכוךןךנערך

להצלחה.

התהלוךעללהשפועהעשןווםהגורמוםכבדוקתעסקההאוגדה

ומדרוםוערוםהצובההנשארות;האוגדתוותהוחודותרווחתועל

בלאתהמשלבהפוךןקלתהלוךאוגדתוגרףבנתהלהצלחה;

כפוךןקהנבוךהפוקןןתפקוןואתבוררהשופותחו;הנושאום

כמקבול,ארגונות.ןוועצתרמ"טסגז,מפק,דשלמרובעכפורום

אשררס"ז,-סרזכדרגתקצונוםשלארגונואכחוזגםנערך

כשלמוןחןוםצךנוםנעלתנאונלוסווההאו\,ןתותכסדנהזוהו

האכחוזתוצרו 20אחרות.מקבוצותוותרלפוטורוזמועדוםהוותם

תהלוךעםאלואונלןסוותשלאפקטוכותהתמודדותעלהעודן

ההערבהעלהתהלוך;נמוכולוכמפקןוםרבאמוזעלהפוךןק;

חוסרועלמעטה;המצבעלהמפקדוםשלההשפעהשונולת

האוגדה.אנשולכללהמשותפתנכעוהאושוודאות

וכהכנתהמצבכהגדרתלאוגדההוועוץהתמקדזהכמקרהגם

המשתנה.המצואןתלנובחלאוגדההנחוץהמרנזוהמאמץ

המפקןוםעםמתמשכתחשוכההתחווכההוועוץכמסגרת

והצעתלהשגתוומדרוםההצלחהמכחזהתהלוך,שלנולהגדרת

אנשועםהבונאושותכאונטראקצוהלארגוז.הנדרשותהפעולות

ונדרשהלהבלה,רבמשקלנולוהתהלוךלאורךהוההאוגדה,

האוגדה.אנשועםהוועצתשלעמוקהרגשותהזדהות

כאכחוזהזלעול,שתוארוהפוךןקוםשנובוזהוהרבןמווז

הוןזאתעםהמקצוע'.הלווווכמהותוהזהארגונוותהתופעות

המלוות.הרגשוותהעוצמותלמשלכונוהזשונו,נקודותנמהגם

אוגדתפוךןקשלמזהעמוקתהלוךהוההסדורההאוגדהפוךוק

כשלפחותואמוצוונלווההתבוננות,התננוזכהוכטהמולואום

תהלוךזאת,לעומתהתפקוןום.כעלועכורהפוךוקמשמעות

האוגדהפוךןקמתהלוךוותרארוךהוההמולןאוםאוגדתפוךןק

אכחונוםסדנאות,וותר,ונוםמפגשוםהתאפשרוולבזהסדורה,

כדפוסהמוקןןלצורךמענווזהדברחשוכה.ומפגשוארגונוום

כהשוואהשלווהרלוונטוותהאפקטוכוותוהערבתהמקצועוהלוווו

האוגדה.נוצכהשמולולאתגר

האוגדהמוקןן-האוגדהשלהמקצועוהלוןןומטרתכמסגרת

בלל-המהלךשלמושכלוכנוהולכתננוזהמרנזו,כמאמץ

ההלההתנהגות,מדעומתחומופרקטוקותשלרחבמגווזהלוןןו

הדכרוםעוקךווהכאתארגונוצמצוםכנושאספרותמקרואת

האוגדה,התארגנותלתהלוךהצעהנתונתדרךהנבוך,לפוקןן

עמדהנווךןתנתונתהמפקןום,על-וןוכמלואהשאומצההצעה

הגדרתכנושאחשוכהמפגשונמההנחוותהתהלוך,כשלנו

הפוךןקלתהלוךמדרוםהתקופה,ועךולהגדרתסדנאותהמצב,

וועוץשוחותנערנוהעתבלומשתנה.עשוךסןגוותמגווזוהצפת

משמעווותגםהוןהחומרום.והמשגתנתונהוכעקכותוהזאושו,

תהלובולקווםנדרשכהםכאוגדהמטהבקצונתהוועצתעכור

המטה.אגפולשארכדומההודעוהעכרתלקחוםהפקתפרודה,

שכעמודכטבלההמוצגכמודלהלוןןותהלוךאתלסבםנותז

 ) 25(עמ'ממול

שגז pחל
שהשתקפהכפזגונזהארהצכנצוםתופעת

 22כנערכתזכנבט-באוגדה

כשוךןתהנכנצבסק yאשרךוןןסגרת 1נכ yאוךהנאהסופןך

"זהןאכנרהנןכחוםאלפנהח"ט Jהכגדה.האזכנחטונןתאחתשל

אבלזה,אתלהזכוךצרוךהוותולאןאןלוכשון, yללאנם 1כ 1א

כנזה?"תו yוךולאג'דורגשלושנגדזהאוךהתכנסנו,כנראם

הךוךןגכון yטוזההאןגךתו,השלושןתלקצוןהופנתההשאלה

שלבחצר"חונהלאזהולכןו, yקצן 1הכנחולפנוכנוהונן

האוגדה".

ם yדוברהזאכונה yהנגדאתשדורגנתחוםו yהכנקצןהקצון

נשלאבל ,ג'כנדורגהןאנם 1שאזכלן,והסבוךארוכותהנר,ך

אופן".נשוםושתחרדולאנשאר'הוא { 8בןהוותו

ר 1אכשהואאחרואנו,כולו?רת 1אכ"ככה-ר 1אכ 1התרר,זהכנח"ט

הקרובלשחרורלצפותצרוךשהואלוהסברתוג'ךןךג Jכשהזאלו

אפשךןוןתל yגםלחשובלהתחולהקןשוכלם YIכנהצנא,

נחוץ".

אזתו".ת vהט"אזו, vקצו 1הכפקד 1הכם vהתרלו?"רת 1אכ"ככה

אותווךנת yלא"אתההכנח"ט,אכנראותן?"תו yהט"אנו

הכנפקדו 1כלכנה,לאנשו?דןאגשאנוכנתפלאואתה ,נתהלוך

 .אתה?"שלו?

נךוךןגרנ lYJכאונןשכנפקדכזה?כנצנלהוזתוכולהאם

האוגדה.כנפקדשאלהאנשום?

וום. yהכנקצןהכנטהקצונונן yנןןךאו,

אתלבדוקצרוךהאוגדה.כנפקדר 1אכהר,וןנולא Ylנשכזה

וותכןלאהזאת.וה vהנל yתגנרום 1כאוךולראזתהדנרום
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 21נדושותפעולותארגוניתטןוטיןוההיערהגרותסביבתתפיסת

יריעלהארגון

המצטמצםהארגון

חוצונוודעמופו•להשגתהמאמץןונוזהסונוונוווועלשמועות

להנהוןהעשוילאוגר[,רלהננתהמודעמרבההחלטהעללהשפועאפשרו.צמצרם

המצב.אתהתהליך.

-אנשוומדלמפקדהרפעת
ורוע.רללאלודרעהתווחסרת

סדרוה.אוגונותתפוסהגונןש *האוגר[אנשיותומתלהשפוענוסורזהובדלתבדוקת

ננוןום.ןשותוףעדנרז *השפעהלפערלרתהאוגרז.גדולעלההחלטה.לשונןולהתערב

המצב,הגדות-כנוןפורום*בונוסהמאמץמטרה,הגדותלצמצוםהתארגנותשאו-אפשרהתנוראם

ואפווזהמטרההגדותהשונו,ושלנוהמונזו,נו.אפקטו-ההחלטהאתלשנות

הנדושות.הפעולותכשללכלועדיםההחלטה.עםהשלמה
ההצלחהומנחז

לצמצוםוזמנוםפעולותגנטוצוות *מוקךוםמ•פווהמעבר.תקופתמוצו•הנחוההתקבלה

גוז.האומוטבות.להתארגנותלצמצוםלהועוך

ודעהענותהודע,ןתועודשומוו *וחורותניזהפודה

ונט.וולונסגרות.לוחודותעוכרות
ומזעורם.אפשןווםנזקוםנוווו *

האנוש.יהמשאבמדונוותגונוש *

כנושאוועדיםמשמעוורתנוווו *

המילואים.
מנהוגותוום,ומסדוםמשמעותמתז *

 , jזונוו(טקסום,המעגלסגורתתננוז

מזכרות).פרודות,

המעגל.סגירתתהלונועל*נקרהמעגלום,סגירת *אפקטיביתהתארגנותלמכנהמענו

וסונונוםהזדמנווות*ניתוחמחדש,*התארגנותשאחוו"ל"ווםאחו.ארגונו

הקרובה.התקופהשלהרצויהכדמותועוסוק *
לתהליכי-להמשךהתארגנות *החדש,כמצבהאוגוזשל

ונוהול.תננוזעוצונ,כנושאוחשוכהקוום *
ונוהולתננוזעוצונ,
החדש.כמצב

להפסזקצךזךקבזל 1בכ 1בתהלזך'ם 1תפ 1שזהזןלאפקךזם Jשכ

קצןעות Jכצוה 1רכ 1נפ 1ארקר 1ס 1לכ 1ם 1הנגד 1הקצזנוםאתד 1להפח

ןברןרה.

 1הפחדת,"סתםח"ט Jהכר Jאכטם", 1כ 1ט 1כזןצא 1אנ"עכשזן

אןתן".

הזתכנןתזשקצןעז, 1הכטה Jהכקצזןאןתןהרגועכזרא,לא

הזא { 8בוהזאאםאפולןצפונה,עזברתהחטזבהאםברוך'לד

לאת 1באכזהזאת , 1ך 1לגכשוקדתלאאזלהשתחרר'זזאלץ

 ..לן"רנן 1אכ

גדה,האןלוןןונתהלוןהקשןרןתסןגוןתלכמהאתווחסהנאנחלק

 .מערכתוןתסןגוןתשלאןפונןשאןתהזאזלם

חזקהנצזרהעולהשלעולמהסופור-קהילותשלכאוסףצה"ל

הקשורככלמטפלהזאבוהסכורהמקצועו,הערזץבוזהמתח

חלקרקזהואולםמהמצב.הננןכוםהמפקדוםערוץמדללאנשון,

הצמצוםסבובההחלטותקבלתוהרנ-גונוות.השונותמתופעת

הופתעה 720אזגדהנצבא.שןנוםכמקדמותזמנותכןמתרחשת

מוחוךןתוהאחתפוךןקלגנוהחלטהבולגלותמספרפעמום

עלבוסברהראשוהחולקצוזהמחלוט:הגדוםפועלהשתנתה

זרועשלהרשמותהעמדהןאולולהתפרק,כמקומהאחרתחטובה

עמדתן,עללהולחםנוסהשהחולנעדראחרת.גרסההוכשה

חטובהשלפוךןקהעללהמלוץהחלטההמרחנונפוקןךגובשו

למאמרןלצרףנותז(אשרהמשפטנשמעפעםככלמסןומת.

הצמצום)תהלוכואתהמלווהלשןנותכפנונה 23סנךךעמוןשל
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אלופוברמתלךווזמדווזטןלטלןהמפקךוםחלןט".זה"הפעם

מתהפכות.החלטןתבולגלןתהןפתעןךוןזןבנלהשןנוםהמטנ"ל

עללהשתלטנוסוןזהזההאוגדהבדרגהתחושותאתשאפווזמה
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משרתובושןבואונן , 26באוגדהשנערךאבחזזבמסגרתןאנ\,
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