
"ייצור ידע"



אם קרה ולא חוויתם ,
...בטח ראיתם בסרטים

 ולפעמים נער -זו נערה-
;  שצברו עוצמה רבה

בגלל שהם , למשל
י המין  "נחשבים מאוד ע

...השני
  העוצמה ממגנטת והם

,  מוקפים בבני אותו מין
, שצוברים גם הם עוצמה
מעצם קרבתם אליה או  

. אליו



 ... היא סוג של

משאת נפש עבור  

,בנות רבות אחרות

  כי הפמליה הזו היא

'  קבוצת עילית'סוג של 

שיש שפה  , מגובשת

משלה ומטרות  

.משלה



,  בתוך קבוצה גדולה יותר שהיא הכיתה, היא מהווה קבוצה

,  שהינה השכבה, שמהווה קבוצה מתוך קבוצה גדולה יותר

.שהיא תת קבוצה של בית הספר



 שצוות ההוראה יוצר, חלוקה רשמיתלאנדגיש שזו  .

לקבוצות  , פורמלילאבאופן , התלמידים מתחלקים בעצמם

';  גיקים, 'למשל, יש: שונות על פי דברים המשותפים להם

...  ועודועוד '; ספורטאים'ויש '; חנונים'ויש 

ממטרת העל של  שונותלכל קבוצה כזו מטרות משלה ש

;  וגם חוקים משלה; השכבה או בית הספר, הכיתה

.  וכדומה; קוד לבוש משלה; מנהגים משלה

זה  . קבוצות הן תופעה חברתית שקיימת בכל ארגון

.היום, נושא הפרק שלנו



"ייצור ידע"



קבוצה בארגון(group )

שניים )היא תת מערכת 

או יותר אנשים 

אינטראקציההמקיימים 

. בתוך ארגון( חברתית

 מטרה  חבריה חולקים

ומקיימים משותפת

.  ביניהםתלות הדדית

  הם תופסים את עצמם

כקבוצה ונתפסים כך על  

.ידי אחרים



;מטרה משותפת1.

;מנהיגות2.

ותלות הדדית בין , קשר והשפעה הדדייםאינטראקציה3.

;החברים

;תרבותיות משותפים-חברתיותתרבות ונורמות 4.

;בקרב מרכיביהזהות והרגשת שייכות 5.

בין מערכת סטטוסים עם חלוקת עבודה ותפקידים 6.

;החברים

פ מדרג סמכות "הזורמת בין חברי הקבוצה עתקשורת7.

.מוסכם



בלתיקבוצות 
פורמליות

קליקות

קבוצות פורמליות

קבועות או זמניות



קבוצות שנוצרו על ידי הארגון  ,
מטרותבמטרה להשיג 

.ארגוניות

 או  זמניותהן יכולות להיות
.קבועות

  הן יכולות להיות קבוצות עם
פורום מקצועי  :היררכיה

קבוצת משימה  מסוים או 
האמורה להשיג מטרה נתונה  

.במועד נתון

ללא היררכיה קבוצות , וגם
(.צוותי שיפור, למשל)



קבוצת משימה

(Task Group)

קבוצת פיקוד

(Command 
Group)



 קבועקבוצה שקיומה.

  היא יציבה ובעלת

מיקום ברור במבנה  

התפקידים והסמכויות  

.של הארגון

צוות קבוע של : לדוגמה

פועלי הרכבה במפעל 

. תעשייה



 זמניקבוצה שקיומה.

 יש לה סמכויות וכפיפויות
.משתנות

  היא מורכבת על פי תחומי
המצורפים יחד  , התמחות שונים

להשלמתה של משימה חד 
.פעמית

צוות חדר ניתוח : לדוגמה
המורכב מרופאים מאחיות 

ומעובדים נוספים על פי סוג  
כל אחד מהם גם  . הניתוח

.  משתייך לקבוצת פיקוד אחרת
.למחלקות אשפוז שונות, משמע



 קליקה(Clique)  היא

,  סוג של מבנה ארגוני

.  לא פורמלי

  זוהי תת מערכת

רשת שלמה  המהווה 

רשת שקשרי , משמע)

(  הגומלין שלה מלאים

,  כמעט שלמהאו רשת 

.בתוך מערכת על



התארגנויות  : הפוליטיקה הארגונית: או בשמה הניהולי

...שמטרתן לאחד עוצמה כנגד יריבים, מקומיות



אך  , היא מאופיינת בשיתוף פעולה פנימי כלפי פנים

.  בסגירות כלפי חוץ

מטרות נגד, פעמים רבות, מכוון שיתוף פעולה זה, על כן

. המערכת

בפני אופטימיזציה ארגוניתחסםמהוות קליקות, לכן  .

הן  , אולם, בעיקר בארגוניםקליקותאנו נוטים לזהות 

.קיימות בכל מערכת מורכבת



, או ליתר דיוק

מבוססות  

ONA







מטלות  
קבוצתיות

מטלות אישיות

מתחייב שיתוף פעולה בין  

העובדים



  המגע בין חברי הקבוצה
והישגי הקבוצה ייקבעו , מוגבל

י צירוף כל התפוקות "ע
.האישיות

 מטלות  "מטלות אלו מכונות
,  (unitary tasks)" אחודות

חלוקת עבודה בין  איןבהן 
.אנשים

עובדות המלחימות  , לדוגמה
חוטים על לוח אלקטרוני  
,  מייצרות יחידות עצמאיות

ההישג הקבוצתי הוא סך ו
.  הלוחות שהשלימו



כשהמטלות הן קבוצתיות ו-

 tasks)" בנות חלוקה"

divisible ;  חלקים מהן

ניתנים לחלוקה בין  

פ  "מתחייב שת, (העובדים

.בין העובדים

קבוצת פועלי בניין, לדוגמה  ,

המכין את –שבה הטפסן 

נעזר  –תבניות הבנייה 

המכינים את , בפועלים

.הבטון ליציקה בתבניות
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דרך התארגנות  
עצמית

היררכיה לא  )
(פורמלית

דרך חלוקת 
סמכות ואחריות 

היררכיה  )
(פורמלית



המנהיג מקבל את עוצמתו דרך אחריות  

היחסית  עוצמתוהמקבעות את , וסמכויות

.ביחס לאחרים בארגון



במאבקי היררכיה בין תלמידים ללא גורם ריכוזי אחד, למשל, כיתות חדשות מתאפיינות



...להתמרכזזו התכונה של רשתות מורכבות 
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נסן'וגטוקמן((Tuckman & 

Jensen, 1977מודל  הגדירו

.הצוות/להתפתחות הקבוצה

 חמישה שלבים  כוללהוא

ההכרחיים במחזור החיים של 

.קבוצה



הקמה

סיעור

נורמות

ביצוע

דעיכה

הצעד הבא

התרגשות•

ציפייה•

חרדה•

אופטימיזם•

ריאליות•

תסכול•

חוסר שביעות רצון•

חרדת הסתגלות•

מטרות  •

משותפות

ליכוד קבוצתי•

התמודדות•

קבלה•

עבודת צוות•

לכידות•

מנהיגות•

ביצוע•

אופציות  •

נפתחות

כישורים•

ציפייה•

התרגשות•

חרדת פרידה•

משבר•

חוסר שביעות רצון•

.שליליות•



אם באופן מלאכותי  , זה השלב שבו נוצרת הקבוצה

(.  היווצרות קליקה בארגון)או בהתארגנות עצמית , (ארגון)

:בשלב זה מתמודדת הקבוצה עם שני נושאים מרכזיים

הגדרת מטרות משותפות ותרגומן למשימות  : האחד

.ולשיטות עבודה מקובלות

ביסוס תפקידו האישי של כל אחד מחברי הקבוצה  : השני

;ומיקומו



  מתחילים להתהוות יחסי כוח

מנהיגות פורמלית  )בקבוצה 

ומאבקי כוח  , (פורמלית-ולא

..על סוגיות של עוצמה

  בשלב זה מתאפיינת הקבוצה

,  בחרדה ובמתחים, באי ודאות

.כללים וחוקים, בחוסר תיאום



הקמה

סיעור

נורמות

ביצוע

דעיכה

הצעד הבא

התרגשות•

ציפייה•

חרדה•

אופטימיזם•

ריאליות•

תסכול•

חוסר שביעות רצון•

חרדת הסתגלות•

מטרות  •

משותפות

ליכוד קבוצתי•

התמודדות•

קבלה•

עבודת צוות•

לכידות•

מנהיגות•

ביצוע•

אופציות  •

נפתחות

כישורים•

ציפייה•

התרגשות•

חרדת פרידה•

משבר•

חוסר שביעות רצון•

.שליליות•



 בצד הצורך  -החיים המשותפים
-לבצע משימות תכליתיות 

מעוררים ניגודי אינטרסים  
כמו  , וקונפליקטים בנושאי ביצוע

גם בנושאי שליטה והשפעה על  
.החלטות ומשאבים

  העימותים יכולים להיווצר בין
או  /ו; חברי הקבוצה לבין הממונה

.בין החברים עצמם

מאפיינים את השלב  , לעתים
הגורמים  , הזה מתחים חריפים

.להקצנת עמדות



הקמה

סיעור

נורמות

ביצוע

דעיכה

הצעד הבא

התרגשות•

ציפייה•

חרדה•

אופטימיזם•

ריאליות•

תסכול•

חוסר שביעות רצון•

חרדת הסתגלות•

מטרות  •

משותפות

ליכוד קבוצתי•

התמודדות•

קבלה•

עבודת צוות•

לכידות•

מנהיגות•

ביצוע•

אופציות  •

נפתחות

כישורים•

ציפייה•

התרגשות•

חרדת פרידה•

משבר•

חוסר שביעות רצון•

.שליליות•



מתגבשים בו נורמות וכללי משחק מקובלים בקבוצה  .
תמיכה ועזרה  , מתחילים להיווצר לכידות קבוצתית

.  ופוחתות התנגדויות כלפי המנהיג ובין החברים, הדדית
החברים נינוחים יותר  . הקבוצה מפתחת תחושת יחד

מתחיל  . וחופשיים יותר בהתנהגותם ובהבעת דעותיהם
מול המשימות  , ולא מאולץ, להיווצר שיתוף פעולה ספונטני

מתחיל גם להיווצר קונפליקט בין  , במקביל. המשותפות
.יחסי הקרבה וההתנהגות התכליתית מול המשימות

בתיאום, בשלב זה מתאפיינת הקבוצה במתח פוחת  ,
.ועם ביקורת, בהתמודדות עם שונות בדעות, בשימור



הקמה

סיעור

נורמות

ביצוע

דעיכה

הצעד הבא

התרגשות•

ציפייה•

חרדה•

אופטימיזם•

ריאליות•

תסכול•

חוסר שביעות רצון•

חרדת הסתגלות•

מטרות  •

משותפות

ליכוד קבוצתי•

התמודדות•

קבלה•

עבודת צוות•

לכידות•

מנהיגות•

ביצוע•

אופציות  •

נפתחות

כישורים•

ציפייה•

התרגשות•

חרדת פרידה•

משבר•

חוסר שביעות רצון•

.שליליות•



היא  . הקבוצה מגיעה לבגרות
הן ברמת תפוקה  , מתאפיינת

והן ברמת שביעות רצון  , גבוהה
מצב כזה מושג אחרי  .גבוהה

הן  , הבנה הדדיתשמתמסדת
לגבי המחויבות למשימה  

והן הבנה  ; המשותפת בקבוצה
.לצרכיו ולציפיותיו של היחיד

  בשלב זה מתאפיינת הקבוצה
בעבודה מתואמת להשגת 

ביצירתיות ובשיפור  , המטרה
.היחסים



הקמה

סיעור

נורמות

ביצוע

דעיכה

הצעד הבא

התרגשות•

ציפייה•

חרדה•

אופטימיזם•

ריאליות•

תסכול•

חוסר שביעות רצון•

חרדת הסתגלות•

מטרות  •

משותפות

ליכוד קבוצתי•

התמודדות•

קבלה•

עבודת צוות•

לכידות•

מנהיגות•

ביצוע•

אופציות  •

נפתחות

כישורים•

ציפייה•

התרגשות•

חרדת פרידה•

משבר•

חוסר שביעות רצון•

.שליליות•



  בשלב זה כבר הושגו המטרות
והיא  , הראשוניות של הקבוצה

.  כבר זכתה להכרה בהישגיה
חברי הקבוצה שבעי רצון  

הם מתחילים להתפתח  . מעצמם
מה שחשוב עתה  . לכיוונים שונים

הוא הרווחה של הקבוצה  
שקט  ')וההרמוניה שבה 

ולא המטרות  ( 'תעשייתי
השגת . והאפקטיביות הארגונית

המטרה מביאה לעתים לפירוק  
,  ובמקרים אחרים; הקבוצה

ולביטול הישגים, לרגרסיה



הקמה

סיעור

נורמות

ביצוע

דעיכה

הצעד הבא

התרגשות•

ציפייה•

חרדה•

אופטימיזם•

ריאליות•

תסכול•

חוסר שביעות רצון•

חרדת הסתגלות•

מטרות  •

משותפות

ליכוד קבוצתי•

התמודדות•

קבלה•

עבודת צוות•

לכידות•

מנהיגות•

ביצוע•

אופציות  •

נפתחות

כישורים•

ציפייה•

התרגשות•

חרדת פרידה•

משבר•

חוסר שביעות רצון•

.שליליות•



קבוצה במיטבהקבוצה שאיננה במיטבההמימד

אקטיביותפסיביותהתמודדות עם משימה

חוסר תלותתלות במנהלסמכות וניהול

עשירמצומצםלמצביםרפרטואר תגובות

מעמיקהשטחיתמערכת יחסים בין עמיתים

נקודת מבט  )פרספקטיבה 

(ממרחק בזמן או במקום

ארוכת טווחקצרת טווח

שותפים לעשייהכפיפיםדימוי עצמי של חברי הצוות

קיימתחסרהמודעות ופיקוח עצמי
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  יחידים וקבוצות בארגון מאורגנים סביב תפקידים

.שפרושים ברשת של מערכי תפקיד, מוגדרים

הממקם אותו ברשת , לכל אחד בארגון יש תפקיד

.ומגדיר עבורו את ציפיות הארגון ממנו, התפקידים בארגון

הסמכויות והתגמולים  , ציפיות אלה כוללות את המטלות

.המגולמים בתפקיד

ההתנהגות מושפעת מתפיסת התפקיד שממלא העובד.

יותר מתכונות  , לעתים, כוחו של התפקיד חזק ומשמעותי

.אישיים ואחרים, עמדות ומאפיינים, אישיות



הציפיות הללו 

לא רק  , משקפות

את מטרות  

הארגון 

אלא , ומטלותיו

גם אינטרסים  

וערכים אישיים 

וקבוצתיים של 

בעלי התפקידים 

.השונים



איך , פחות או יותר, לקבוצת העבודה יש ציפיות מוגדרות1.

.לבצע את התפקיד

לנושא , בדרכים שונות, את הציפיות מעבירה הקבוצה2.

.התפקיד

, את הציפיות הללו, על פי דרכו, נושא התפקיד קולט3.

.ופועל לממש אותן



ושוני  ; נוצרים הבדלים בין אישיים באותו תפקיד

.בהשפעות שיש לקבוצה על מבצעי התפקיד





"ייצור ידע"



מה למדנו בחלק 
(1)? הראשון

  המשגנו קבוצה מהי
.ולמדנו את מאפייניה

  הבדלנו בין קבוצות
פורמליות ובלתי 

(.קליקות)פורמליות 

  בין הקבוצות הפורמליות
הבדלנו בין קבוצות פיקוד  
קבועות וקבוצות משימה 

.  זמניות

 למדנו שכל הקבוצות–
,  הפורמליות והקליקות
ניתנות לזיהוי בקלות 

בניתוח רשתות ארגוניות  
ONA  .



מה למדנו בחלק  

(2)? הראשון

  הבדלנו בין מטלות

אישיות ומטלות 

המחייבות , קבוצתיות

פ בין חברי  "שת

.הקבוצה

  הבנו שמנהיגות

בקבוצה תיווצר בדרך  

פורמלית של הקניית 

או  /ו, סמכות ואחריות

.בהתארגנות עצמית



הקמה

סיעור

נורמות

ביצוע

דעיכה

הצעד הבא

התרגשות•

ציפייה•

חרדה•

אופטימיזם•

ריאליות•

תסכול•

חוסר שביעות רצון•

חרדת הסתגלות•

מטרות  •

משותפות

ליכוד קבוצתי•

התמודדות•

קבלה•

עבודת צוות•

לכידות•

מנהיגות•

ביצוע•

אופציות  •

נפתחות

כישורים•

ציפייה•

התרגשות•

חרדת פרידה•

משבר•

חוסר שביעות רצון•

.שליליות•



מה למדנו בחלק 
(3)? הראשון

  ראינו איך תתפקד
קבוצה במיטבה  

ביחס לקבוצה  
.שאינה כזו

  עסקנו בתפקידים
פורמליים ובלתי  

ובציפיות  ; פורמליים
הפורמליות  –

–והבלתי פורמליות 
מבעלי התפקיד  

.בארגון
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המצופה מחברי  , נורמה קבוצתית היא כלל התנהגות

עשה ואל  'כללי )שיש סנקציות על סטייה ממנו , הקבוצה

(.  'תעשה

  היווצרות נורמות קבוצתיות היא אחד מסימני ההיכר

.המובהקים להתגבשות קבוצה

 אולם קצב השינוי שלהם איטי  , סטטיותאינןהנורמות

.מאוד

בין מה שנכון לעשות  , ברורה לכל ההבחנה, לאחר גיבושן

.לבין מה שלא

הן יוצרות הרגלי התנהגות שניתן לחזות ולשלוט  , בכך

.בהן



הקמה

סיעור

נורמות

ביצוע

דעיכה

הצעד הבא

התרגשות•

ציפייה•

חרדה•

אופטימיזם•

ריאליות•

תסכול•

חוסר שביעות רצון•

חרדת הסתגלות•

מטרות  •

משותפות

ליכוד קבוצתי•

התמודדות•

קבלה•

עבודת צוות•

לכידות•

מנהיגות•

ביצוע•

אופציות  •

נפתחות

כישורים•

ציפייה•

התרגשות•

חרדת פרידה•

משבר•

חוסר שביעות רצון•

.שליליות•



מתגבשות נורמות וכללי משחק מקובלים בקבוצה  .
תמיכה ועזרה  , מתחילים להיווצר לכידות קבוצתית

.  ופוחתות ההתנגדויות כלפי המנהיג ובין החברים; הדדית
החברים נינוחים יותר  . הקבוצה מפתחת תחושת יחד

מתחיל  . בהתנהגותם ובהבעת דעותיהם, וחופשיים יותר
מול המשימות  , ולא מאולץ, להיווצר שיתוף פעולה ספונטני

מתחיל גם להיווצר קונפליקט בין  , במקביל. המשותפות
.וההתנהגות התכליתית מול המשימות, יחסי הקרבה

בתיאום, בשלב זה מתאפיינת הקבוצה במתח פוחת  ,
.ועם ביקורת, בהתמודדות עם שונות בדעות, בשימור



תרגום : נורמות
הערכים 

להוראות ביצוע

אמות  : ערכים
המבוססות  , מידה

על הנחות היסוד

השקפת עולם–הנחות יסוד 



ולסייע לה במילוי משימותיה, לדאוג לשלום הקבוצה.

ללכד את הקבוצה באמצעות עיצוב צביון וזהות מיוחדים.

 ניסיון הקבוצה מלמד אותה אילו התנהגויות פועלות לטובתה

.וכדאי לטפחן ולבססן בנורמות מתאימות



לאנורמות 
,  פורמליות
י "הנקבעות ע
התרבות 
הארגונית

נורמות  
פורמליות  
הנקבעות  

הארגוןי "ע

חובת הגעה לעבודה  , למשל

בשעה מסוימת
לא מלשינים על חבר, למשל
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תרגום : נורמות
הערכים 

להוראות ביצוע

אמות  : ערכים
המבוססות  , מידה

על הנחות היסוד

השקפת עולם–הנחות יסוד 

אם הוא ארגון  

,  במיטבו

...כמובן





הנורמות גלויות  

לעין

הערכים 

מטושטשים

והנחות היסוד  

סמויות מן העין



החוקרים מצאו שנקבעה  

באופן בלתי פורמלי נורמה 

של שיעור תפוקה המותרת  

שאסור  , לחברי הקבוצה

היה להוסיף או לגרוע ממנה  



  מפעלים אלה הצטיינו ביחסם

מתן תנאים  )החיובי אל הפועלים 

אך למרות זאת  ( סוציאליים טובים

ידע המפעל תלונות רבות מצד  

.  העובדים

 הוחלט לערוך  1924בשנת

סדרת ניסויים בתנאי העבודה  

.  של קבוצות עובדים מסוימות

המחקרים נערכו שנים רבות ,

21,000-והקיפו למעלה מ

!עובדים



 לחוקרים הייתה שליטה על

כל הגורמים שעלולים 

להשפיע על מהלך הניסוי  

.  ותוצאותיו

יתר  , כשנעשה שינוי מסוים

הגורמים הוחזקו כמות 

!שהם





,  העבודהקבוצותל

ולרקמת היחסים הבלתי  

, פורמלית בארגון

על  השפעה מכרעת 

התנהגותו הביצועית של 

.היחיד



ארגון הבלתי פורמלי ל

ערכים  , יש חוקים משלו

נורמות עבודה  , משלו

!משלו ומנהיגים משלו

  יש חשיבות רבה

תהליכים חברתיים ל

!בסביבת העבודה



לא מלשינים : נורמה
על חבר

קוד הנאמנות  : ערכים
וגיבוי  , לחברים ולארגון

אפילו , באש ובמים, הדדי
לפני משפחה

מלחמה מתמדת  נגד  –הנחות יסוד 
כוחות הרשע בעולם עוין שכולו נגדנו
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  נורמות פורמליות
מפוקחות ומטופלות  

י ארגונים בענישה  "ע
משמעתית פורמלית

(  באופן בלתי שווה
כי תמיד יש , כמובן
ששויםכאלה 

...(.יותר

 לאבאשר לנורמות
פורמליות ולכאלה 

המצב , שבתפר
...מורכב יותר

איך מטפלים  

בחורגים מן  

?הנורמות



  הקבוצות
מפתחות שיטות 

פיקוח משלהן  
על אכיפת  

. הנורמות
 פיקוח יכול

לעג  : להיות עקיף
והתבדחות  

למשל על חשבון 
.'סוטה'ה

ענישה : או ישיר
כמו בידוד 

.חברתי וחרם



דוגמה קיצונית לענישה  
פורמלית על הפרת  לא

היא פרשת הבלש , נורמה
סרפיקוהניו יורקי פרנק 

הפרשה התרחשה במשטרת  

-שנות הבשלהי, ניו יורק

-שנות הותחילת60

.20-המאה השל70

היא עובדה לסרט  

בבימויו  1973משנתקולנוע

ובכיכובו  לומטסידני של

.ינו'אל פצשל



הוא נחשף , כשוטר סמוי

להרגלי שחיתות קשים  

.  בקרב עמיתיו לעבודה

  הוא ניסה לפנות לגורמים

שונים בצמרת המשטרה 

.נדחהובעיריית ניו יורק ו



ניסיונותיו לצאת נגד  

התופעה הפכו אותו 

;  לבוגד בעיני חבריו

איומיםולקרבן ל

...מצידםלהטרדותו



  בתחילת שנות השבעים של
השתתף  , המאה הקודמת

4ביחד עם -סרפיקו
בהטמנת  , שוטרים נוספים

;  מלכודת לסוחרי סמים
ונשלח לבצע רכישה מדומה  

.  של סמים
  כשפרץ לדירת החשודים

הם  , וקרא לחבריו לסייע לו
,  נותרו מאחור במתכוון

.נורה בפניווסרפיקו
  בעקבות האירוע נותר

חירש באוזן אחת סרפיקו
. ומשותק חלקית



  זו הייתה ועדה לחקר
השחיתות בעיר  

–1970בשנים 
1972  .

 אות 'הוא קיבל את
, של המשטרה' הכבוד

..וקצבת נכות

  חודש לאחר מכן פרש
בהמשך . מהשירות

-ב. עבר לגור בשווייץ
שב לארצות  1980

.הברית





כיוון שבעת שירותי המשטרה הייתי קצין  , אתן דוגמה מעצמי

אחרי שדיברתי , נפתחה נגדי חקירה רשמית, די מעצבן

.המשטרה" תרבות השקר"על , בהשתלמות שופטים

העבירה האמיתית הייתה כמובן ההפרה של ערך מקודש :

מכבסים "שהנורמה הנגזרת ממנו היא שלא " קוד הנאמנות"

".כביסה מלוכלכת בחוץ

 אבל אני הואשמתי בכך שהרציתי בפני השופטים מבלי

.שקיבלתי לכך את אישור המשטרה

ומה האסון הגדול בכך?









שוטרי סיור עוזבים מידי שנה את  600-500-כ
.  משטרת ישראל

אלה שוטרים בשנותיהם הראשונות במשטרה .
שוטרים שהושקעו בהם ממון ומאמצים רבים  

.והכל לטמיון, בהכשרות

י התרבות הארגונית"כי הם נדחו ע? למה  .
לבצע  , משמע)' אוכלי בשר'בברירה שבין להיות 

ובין להיות  ; (עבירות לצרכים ארגוניים ואישיים
ועל ' אוכלי הבשר'לחפות על , משמע' אוכלי עשב'

.הם בחרו להתפטר, הארגון
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הפכו  , של המאה הקודמת90-מאז סוף שנות ה

.פערי השכר בין שוטרים לקצינים בכירים לעצומים

נאלצו שוטרים  , בעידן המצלמות וועדות החקירה

...כדי לחלץ את עצמם, ומפקדים להפקיר עמיתים

  אבל קוד הנאמנות המשיך לשרוד באופן בלתי

...מוסבר יותר משני עשורים





ארוחות ערב  , למשל

טקסיות בכמה מן 

ים באוקספורד  'הקולג

'  או בקיימברידג

.  באנגליה

הם שימשו , במקור

להבטחת מזון נאות 

...היום. למלומדים





מתקבעתכיצד : נושא המצגת

?נורמה והופכת ללא רלוונטית
.  קופים לכלוב5קבוצת מדענים הכניסה 

.במרכז הכלוב ניצב סולם ובראשו אשכול בננות



,כל אימת שאחד הקופים טיפס על הסולם

חטפו שאר הקופים מקלחת קרה מידי המדענים



בכל פעם שאחד הקופים טיפס על  , לאחר זמן מה

הוא זכה למכות נמרצות מחבריו הקופים, הסולם



אף קוף לא העז לטפס על  , במשך הזמן

.למרות הפיתוי העצום, הסולם



.המדענים החליטו להחליף אחד מהקופים שבכלוב

דבר ראשון שעשה הקוף החדש היה טיפוס על 

והיכו אותו  , שאר הקופים, מיד התנפלו עליו. הסולם



,לאחר כמה וכמה פעמים שחטף מכות

,  למד הקוף החדש לא לטפס על הסולם

למרות שלא היה לו מושג למה



.קוף שני הוחלף וההתרחשות חזרה על עצמה

.הקוף הראשון השתתף בהכאת הקוף החדש

(.מכות)והאירועים חזרו על עצמם , קוף שלישי הוחלף

.והמכות חזרו על עצמם, קוף רביעי הוחלף

.הוחלף גם הקוף החמישי, בסופו של דבר



,קופים5מה שנשאר זה קבוצה של 

,שלמרות שמעולם לא חטפו מקלחת קרה

המשיכו להכות כל קוף שהתפתה לטפס על הסולם



,אם אפשר היה לשאול את הקופים מדוע הם מכים כל קוף

:אני מתערב אתכם שהם היו עונים... שמנסה לטפס על הסולם

!"אבל כך העניינים מתנהלים כאן–אני לא יודע "



Artist unknown



,זו ההזדמנות לשתף את כל אלו השואלים את עצמם

תמיד  , מה שאנו עושים, מדוע אנחנו ממשיכים לעשות

למרות שיש עוד הרבה דרכים אחרות, באותה דרך



:רק שני דברים הם אין סופיים"

,היקום והטיפשות האנושית

..."כ בטוח מה קודם"ואני לא כ

ומכין המצגת מקנח בדבריו  

...של אלברט איינשטיין
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