
"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  
מבעלי  –פורמליות 

.התפקיד בארגון
 דיברנו על נורמות–

פורמליות ולא פורמליות 
כמו גם על  , ועל אכיפתן

שהן שורדות , העובדה
זמן רב אחרי שטעמן 

.פג



"ייצור ידע"





:רק שני דברים הם אין סופיים"

,היקום והטיפשות האנושית

..."כ בטוח מה קודם"ואני לא כ

הבאנו את משל הקופים  

כאחד ההסברים להשתרשות  

...  הנורמות הללו





"ייצור ידע"



המתבטאת  , חברי הקבוצה נבדלים זה מזה ביוקרתם האישית

.במידת ההערכה והאהדה של חבריהם



-' סולם עוצמה'

-או הסטטוס 

הוא פירוט של 

ההבדלים  

שבאים  , הללו

לידי ביטוי  

במידת  

המשיכה של 

גורמים אחרים  

.בארגון אליהם



 מנהיגי  בראש הסולם עומדים

הקבוצה ונושאי התפקידים  

הפורמליים והבלתי  )המרכזיים

(.  פורמליים

נמצאים חברי הקבוצה מן , ולמטה

,  חברים יוצאי דופן, וגם; השורה

ואינם  ; הולכים בתלםאינםש

.מצייתים לנורמות







,  חוק החזקה מבטא את העובדה

שעוצמה במערכת מורכבת  

מרוכזת בידי כמות קטנה מאוד  

ורוב הבאים אחריהם  , של גורמים

ארוך  ' זנב'יהיו , בסולם העוצמה

.של בעלי עוצמה זניחה



ניתן לכנות את חוק החזקה גם 

.'חוק חלוקת העוצמה ברשת'

!עוצמה רבה נתונה בידי בודדים



היכולת היא מידת עוצמה
-יכולת; בארגוןמטרותלהגשים

של -פורמלית או אחרת
מערכת מנהל או של תת/עובד

;מורכבת

 באמצעים מגוונים -להניע-
גורמים אחרים  

לשם  לפעולבמערכת
–מסוימות מטרותהשגת

אפילו )מערכתיות או אחרות 
,(אישיות

וגם אם זה , אם מרצון ואם בכפיה
.מנוגד לאינטרסים שלהם



  אחדים מתקרבים

למשאבים ולעמדות  

;  ההשפעה

 מהםנדחיםאחרים.

ויידרשו  יקופחויהיו ש

לתת יותר ממה שהם 

.מקבלים ולהיפך



  מבני סטטוס יציבים
תורמים לפעולה מתואמת  

,  יותר של חברי הקבוצה
להפחתת מתח 

שקט'ולוקונפליקט 
,  בתוכה' תעשייתי

תורם  , שלפחות בהתחלה
לפרודוקטיביות  

.הארגונית



בלתי יציביםמבנים 

גורמים למאבקי כוח 

ולבזבוז  , מיותרים

,  אנרגיה קבוצתית

הנחוצה לשם ביצוע  

.המשימות



 כארגונים עם

,  בעיות מבניות

שגורמות  

לחלוקת  

עוצמה  /סטטוס

בעייתית ובלתי  

!יציבה



להשגת מטרות  -לחיוב

;הארגון

להשגת  -לשלילה

אחד  ; מטרות אישיות

הביטויים השליליים של  

העוצמה הוא  

שיתוף  מניעת

מעמיתים בעלי  פעולה

.מעמד שווה בארגון



למה הוא •

עושה 

?את זה

כי הוא  •

!יכול



 ככל שהישגיו של
עובד תלויים  

בפעילויות למען 
נקשר , הקבוצה

הסטטוס שלו למבנה  
ולדינמיקה של 

ופחות  , הקבוצה
.לתכונותיו האישיות

 מנהיגים זקוקים
פחות לתגמולים  

אישיים עבור  
ונכונים , ביצועיהם

להשקיע יותר 
.בקבוצה



 הוא מניע אנשים מסוימים

לשפר את מעמדם  

באמצעות הגדלת תרומתם  

.לקבוצה

 תגובה אפשרית אחרת היא

דווקא להתרחק מבעלי  

על מנת למנוע , סטטוס גבוה

.  מעצמם תסכול והשפלה



:דרוקרפיטר 

"If you can't 

measure it, 

you can't 

manage 

it…”



, או ליתר דיוק

מבוססות  

ONA















קריסה של עוצמה יכולה  

.ברגעלהתרחש 

בנימין בן אליעזר  : למשל

נכנס לחקירת  ( פואד)

המשטרה כמועמד מוביל  

.לנשיאות

הוא יצא ממנה גמור  

...מבחינה פוליטית





"ייצור ידע"



(cohesiveness)לכידות קבוצתית 

לכידות קבוצתית היא  

משיכה הדדית בין חברי 

הנובעת מהסכמה  , הקבוצה

;  על מטרות משותפות

ומתחושות של קרבה  

בקרב חברי ( אינטימיות)

.הקבוצה



;  החברים תופסים את עצמם כקבוצה, בקבוצה מלוכדת

וחושבים שהיא טובה מהאחרות  , רוצים להישאר בה

...(גאוות יחידה)



בקבוצות עם לכידות גבוהה יש

;פחות חרדה•

;פחות כוונות עזיבה•

.ופריון יציב•



אין קשר בין לכידות למאפייני גיל והשכלה;

קיים מתאם חיובי בין יוקרת העיסוק ללכידות  .

הלכידות  , ככל שיוקרת העיסוק גבוהה יותר, משמע

.גבוהה בהתאמה





 במצבים  )ממונה משותף

כאשר אין בקבוצה  , מסוימים

יריבות על תקציבים  

;(ותשומת לב המנהל

  תגמולים ומשימות

;קבוצתיות

חסמי כניסה משמעותיים;

  מסורת והיסטוריה של

.הצלחה

 יריב  –בראש ובראשונה
אין כמו איום ללכד  . חיצוני
!קבוצה

קרבה פיסית;

גודל קבוצה קטן;

אינטראקציה אינטנסיבית;

 עיסוק דומה לחברי
;הקבוצה

תלות הדדית בעבודה;

 מעמד, גיל)רקע משותף  ,
;(אמונות וכדומה



ממה  הפוךכל מה ש
;שתורם

משימות אישיות;

תגמולים אישיים;

ממונה משותף: וגם  ,
כאשר יש בקבוצה  

יריבות על תקציבים  
ועל תשומת לב 

.המנהל



"ייצור ידע"



ס למשטרה הם  "מדוע היחסים בין שב, אם כך

?בשירות הציבוריגרועיםה



Organizational 
Network 
Analysis - ONA











"ייצור ידע"



מה למדנו בחלקים 
(1)? הקודמים

  המשגנו קבוצה מהי
.ולמדנו את מאפייניה

  הבדלנו בין קבוצות
פורמליות ובלתי 

(.קליקות)פורמליות 

בין הקבוצות הפורמליות  ,
הבדלנו בין קבוצות פיקוד  

וקבוצות משימה ; קבועות
.  זמניות

 למדנו שכל הקבוצות–
הפורמליות והקליקות 

ניתנות  , הבלתי פורמליות
לזיהוי בקלות בניתוח  

.  ONAרשתות ארגוניות 



מה למדנו בחלקים 

(2)? הקודמים

  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 בחלקים  
(3)? הקודמים

 ראינו איך תתפקד
קבוצה במיטבה ביחס  

.לקבוצה שאינה כזו
  עסקנו בתפקידים

פורמליים ובלתי  
–ובציפיות ; פורמליים

הפורמליות והבלתי  
מבעלי  –פורמליות 

.התפקיד בארגון
 דיברנו על נורמות–

פורמליות ולא פורמליות 
כמו גם על  , ועל אכיפתן

העובדה שהן שורדות 
אחרי שטעמן  , זמן רב

.פג





"ייצור ידע"



פרדוקס הלכידות 

, בקבוצה משמעותו

דווקא כאשר קיימת 

רמת לכידות גבוהה  

עלול  , מאוד בקבוצה

עד , תפקודה להיפגע

כדי איום ממשי על 

.עצם קיומה







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







 מערכות

מורכבות  

מתפתחות דרך  

מאבקים  

.  וקונפליקטים

עוצמה  , ולכן

!מניעה ארגונים



  קונפורמיות

;מוגברת

  חשיבה

קבוצתית  

או חשיבת  

.יחד



"ייצור ידע"



, היא הליכה בתלם, (Conformity)קונפורמיּות או קֹוְנפֹוְרִמיְזם 

שינוי בהתנהגות או אמונות של אינדיבידואלים בהתאם  , הסתגלות

.לנורמות או כללים הנהוגים בחברה או בקבוצה



גוברת ההימנעות  , לכן
,  מהתנסויות חדשות

וגובר חששם של 
חברים בקבוצה 

.מביקורת

היצירתיות  : התוצאה
הפוטנציאל  , נעלמת

האישי של החברים  
לא ממוצה ויש ירידה  

בניצול הפוטנציאל  
.הקבוצתי



מכבסים לא: נורמה
כביסה מלוכלכת  

בחוץ

קוד הנאמנות  : ערכים
וגיבוי  , לחברים ולארגון

אפילו , באש ובמים, הדדי
לפני משפחה

מלחמה מתמדת  נגד  –הנחות יסוד 
כוחות הרשע בעולם עוין שכולו נגדנו





ל שבתאי על  "המפכ
',  השוטרים במסכה'

:2021דצמבר 

של רעשי הרקע בואו נתעלם מ"
אני מגדיר  . גורמים קיצוניים

אותם קיצוניים כי מי שנפלט 
מהמערכת מסיבות כאלה  

ואחרות והיום הוא בא להטיף 
ולא  , יש לו בעיה, לנו מוסר

משנה איזו פלטפורמה הוא  
"... מנצל

(.13ערוץ , עם גיא לרר' הצינור'לתכניתהכוונה )

נוקשות כלפי סטיות  

...מהנורמה



עד כי המשטרה  

שלחה את הדובר  

, הרהוט ביותר שלה

רועי ולדמן  ם"נצ

לאומה תכנית שבה 

–דיברו השוטרים 

כדי לרכך  , הצינור

וגם זה  )את הדברים 

...(לא כל כך הצליח



 ציותקונפורמיות המבוססת על(compliance);

 הזדהותקונפורמיות מתוך(identification )  ורצון

;להיות כמו האחרים

 הפנמהקונפורמיות מתוך(internalization ) של

.נורמות הקבוצה וערכיה

...  ציות לאורך זמן יכול להפוך להזדהות

בפסיכולוגיה החברתית מוכרת סגירת הפערים  

(  דיסוננס קוגניטיבי)בין הכרה להתנהגות 





 זוהי אחת התוצאות של שמירה על קונצנזוס חברתי בכל

.מחיר והימנעות קיצונית ממחלוקות

המתייג כל דבר במונחים  , זהו דפוס התנהגות קונפורמי

.של נורמות הקבוצה

עד שהיא משתלטת על  , השאיפה להסכמה כה גדולה

על נכונותם  , יכולת החשיבה העצמאית של החברים

לקלוט נתונים חדשים ולהעריך בצורה הגיונית ושקולה  

.דעות של אחרים מחוץ לקבוצה



משולחנה  

ובאדיבותה של 

כספי  אשריתר "ד

ברוך



המשותפת לרוב חברי הקבוצה, אשליה של אי פגיעות  ,

.היוצרת אופטימיות יתר

 המפחיתים מערכן של , קבוצתיים( רציונליזציה)צידוקים

.הסותרות את הנחות הקבוצה, אזהרות

וקיומן של , אמונה בלתי מתפשרת במוסריות הקבוצה

או פחות  /שלפיהן היריב פחות טוב ו, תפיסות סטריאוטיפיות

.מוסרי

חבר שמערער על עמדות הקבוצה מוקע בחוסר נאמנות.

צנזורה עצמית לגבי סטייה מהקונצנזוס.

אשליה של אחדות דעים ותפיסת השתיקה כהסכמה.



הופעת  : וגם

שומרי "

,  "מחשבה

שמחליטים  

על " להגן"

הקבוצה ופני  

דעה  /מידע

שסותרים את 

.הקונצנזוס



:התוצאה



לבחינת אותה בעיה, במקביל, נמנה מספר קבוצות;

נעודד חשיבה עצמאית ונתגמל עליה;

נקפיד לדרוש שקילה של כל האלטרנטיבות הקיימות;

נבקש רעיונות וביקורת מחוץ לקבוצה.

 איפכא מסתברא'נמנה'.

הדרכה למנהלים באשר לגילוי הסימפטומים וההתמודדות.
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בין , מצויה בכל קבוצה

אם היא מתפקדת 

היטב או בעלת תפקוד 

.  לקוי

  קיימת סבירות גבוהה

יותר להימצאות בטלה  

חברתית בחברות בהן 

הדגש הוא על הפרט  

מאשר בחברות בהן 

הדגש הוא על 

.הקבוצה הקולקטיבית



באספות
חברתיות

במערכת  
החינוך

בתוך  
משפחות

בקבוצות , וכמובן
בארגונים



העובד : מתרחשת בעת ביצוע משימה בעבודה קבוצתית

מאמץ מאשר היה משקיע לו היה מבצע את פחותמשקיע 

זו אחת  . כי הוא סומך על עבודתם של אחרים, העבודה לבדו

שערכה של מערכת מורכבת שונה מסכום , הסיבות לכך

.חלקיה



מעבר לפגיעה  . נזקה של עצלות חברתית גדול
היא חוצה את הקבוצה  , בפרודוקטיביות הקבוצתית

וגורמת לאי שביעות רצון קבוצתית כלפי  , לקליקות
כמו כן הקבוצה עלולה להפסיד כישרונות  . 'עצלנים'ה

.פוטנציאליים של חברי קבוצה שהפכו לבטלנים חברתיים



זה כי , בראש ובראשונה

טבען של מערכות 

.חברתיות

 גורמים  תמיד יהיו במערכת

שינצלו את המצב  , טפילים

.לטובתם

  ככל ששיתוף הפעולה טוב

קל יותר לבטא , יותר

מבלי  עצלנות חברתית 

...לשלם מחיר

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2018/03/הוגנות-ביחסי-עבודה.jpg


כאשר  : חוסר הוגנות בעבודה

חברים בקבוצה מרגישים שאחרים  

לא משקיעים מספיק מאמצים  

או שהם מתוגמלים פחות  ; כמוהם

;  מכאלה שמתאמצים פחות

וכתוצאה מכך מפחיתים את  

.מאמציהם

  חלוקה בעייתית של סמכות

פיזור  כשנוצר מצב של:ואחריות

נופל בין  'וכשעובד , אחריות

או שיש לו מספר ממונים ', כיסאות

הוא יכול  , ביניהם' לשחק'שהוא יכול 

.תפוקותיולהוריד את 



היעדר משוב אפקטיבי מהמנהלים ,

אם עובד מוריד את : בזמן אמת

והדבר עובר ללא משוב  , תפוקתו

ואף יקצין את , הוא ימשיך בכך, מיידי

.התנהגותו

המפוצלת , במצב של קבוצה

תבוזבז אנרגיה קבוצתית  , לקליקות

על חשבון  , רבה על מריבות פנימיות

.התפוקה

כשהתרומה האישית פחות , וכמובן

נוצר  , ניתנת לזיהוי בתוצר הקבוצתי

.פתח למשתמטים

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2018/03/עצלן.png


 באמצעות הטלת מטלה

שמעניינת ומאתגרת אישית את 

.העובד

 כשהעובד סבור שעבודתו חיונית

.לביצוע המשימה

כשהקבוצה מלוכדת מאוד.

 כאשר יש בהירות של סמכות

וקל לזהות מי אחראי  , ואחריות

.  על העבודה

 כשהפיקוח צמוד והמשוב ניתן

.בזמן אמת
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ייסון 'ר ג"הסדרה עוקבת אחרי עובדי חברת ייעוץ בראשות ד

שנותן שירות  , פסיכולוג ומומחה בניתוח התנהגות,בול

בעבור  לפרקליטים בבתי המשפט לשם בחירת המושבעים

.אילו טיעונים יובילו לניצחון בתיק, וכדי להחליט; לקוחותיו



  כתוצאה מההתעללות שהפכה
קבלת התלמידים  'לנורמה של 

נפטר אחד  , בכל שנה' החדשים
.האליפים

מסביר לאם האבלה בול-
שמנסה להבין איך כל כך 

הרבה רוע יוצא מחבורה של 
–לכאורה ' נערים טובים'

אנשים מתנהגים בצורה  "ש
"שונה כשהם בקבוצה



-זה מהות הדה

אינדיבידואציה 

...על רגל אחת



  המושג נטבע לראשונה על ידי

,  אמריקאי-הפסיכולוג החברתי יהודי

ושותפיו והורחב על  פסטינגרלאון 

. זימברדופיליפ ידי 

  מתאר מצב בו פרט בקבוצה

חברתית חש שהוא מאבד את זהותו  

,  ומתמזג עם זהות הקבוצה, האישית

.באופן אנונימי

  מצב זה עלול להניב תוצאות

!שליליות עד מאוד

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2017/12/לאון-פסטינגר.jpg


ועלול לגרום  

לביצוע 

התנהגויות  

אימפולסיביות  

או הרסניות/ו





 (המון)כשהעובד יכול להיטמע בקבוצה גדולה;

כשיש מצב של עוררות גבוהה;

  כשיש מצב של אחדות קבוצתית גבוהה והתמקדות באירועים

. ולא בתוך הקבוצה, חיצוניים

כשהקבוצה מאפשרת לו להישאר אנונימי ולא מזוהה בשמו;

 בחסות  , "לעצום את עיניו ואת ליבו"כשהוא יכול להרשות לעצמו

.לנוכח המעשים, ההמון
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