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 שילוביות במשטרת ישראל 

 כמקרה בוחן  תחנהרמת ה

 

 תקציר 

)'שילוביות"  המונח   "Jointness  )' במשרד   שנטבע,  יחסית  חדש  צבאי  מונח  הוא  

  השגרירות  של  המידע  מרכז)   הקודמת  המאה  של  השנייה  במחצית  האמריקני  ההגנה

)רזי    "פעולה  שיתוף"  למושג  זה  מושג  מאוד  דומה,  במהותו(.  2006,  האמריקנית

   .ב'(2007ויחזקאלי, 

משפיעה מידית על השגת    במערכת נתונה,   –הפנימית והחיצונית    –השילוביות  רמת  

שיפור השילוביות תתבטא מיד ברמת הפרודוקטיביות שלה    מטרות העל של מערכת. 

 (.  א'2013)יחזקאלי,  

תחנות  רמת השילוביות בשל  אפקטיביות יכולת הבדיקה  מטרת העבודה לבחון את  

ישראל לאתר  משטרת  היכולת  את  רמה  ;  נמצאה  שבהם  של  תחומים  גבוהה 

בשל רמת שילוביות    אותם תחומים המחייבים התערבות  שילוביות; ולחילופין, את

 נמוכה. 

זו הינה העובדה, שזו הפעם הראשונה שארגון צבאי עושה שימוש    החידוש בעבודה

 בכלים מתקדמים להתוויית מדד כמותי לשילוביות. 

נקוד על  אור  מהווה  הטלת  ישראל,  במשטרת  השילוביות  בתחום  התורפה  ות 

המשטרתית. האפקטיביות  ברמת  מדרגה"  ל"קפיצת  שתחום  בנ הה  הזדמנות  ה 

היום מדיד  הינו  אפקטיביות  , השילוביות  ביתר  זה  תחום  לנהל  תאפשר  ומאפשר   ,

המדינה    –  למשטרה  בשירות  נוספים  לארגונים  גם  קב  –כמו  באופן  ע  ולהשתפר 

 בתחום זה בעתיד. 

  נטועה במה שכונה על ידי החוקרת, מרגרט ויטלי   עבודההמסגרת התיאורטית של ה

(Wheatley, 2006)כ החדש",  עממית,  "מדע  בשפה  או  המורכבות" ,   "תורות 

המערכות  א'(2013)יחזקאלי,   "תורת  הכאוס",  "תורת  "תורת  :  המורכבות", 

הרשתות", מהפיכת הוויזואליזציה המתלווה אליה, והחיבור של תורות אלה לתורת  

לכימיה,   החברתית",  "הביולוגיה  שמכונה  למה  הפיסיקאלית,  הקוואנטיים 

 . (2013יחזקאלי,  ו )רזי   ולהקשרים ביניהם 
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זו בעבודה  הניתוח  מב"ל, כלי  ע"י  לרשותי  שהועמד  כלי    –  DNA-7מערכת    היה   , 

 ממוחשב מהדור החדש לניתוח ארגוני באמצעות רשתות. 

 

 א'(:2013קיימות חמש רמות ניתוח של שילוביות שניתן לבחון )יחזקאלי, 

 תנאים בסיסיים לקיום שילוביות; .1

 שילוביות ברמת הפרט;  .2

 שילוביות ברמת המחלקה; .3

 שילוביות ברמה הבין מחלקתית;  .4

 ברמה הבין ארגונית;  שילוביות .5

 

הללולמר הרמות  כל  את  זו  בעבודה  לבחון  הרצון  אילוצים    –נאלצתי  ,  ות  בשל 

בלבד, ללא רמת  ומשרדיהן  להסתפק בבחינת השילוביות בדרג התחנות    –מנהליים  

אולם, ממצאי  המרחב והמחוז.    דרגיהפרט )הועברו שאלונים באופן אנונימי( וללא  

לטעמי,    העבודה של    בבירור,מצביעים  מעמיקה  בחינה  שבקיום  התועלת  על 

 ברמות הללו.  גם השילוביות  

 

כאלה   מערכות  של  הפוטנציאל  על  בבירור  הצביע  הממוחשבת  במערכת  השימוש 

בעזרתן   לחקור  והיכולת  לבדה,  שילוביות  לסוגיית  מעבר  הרבה  ארגונים,  לאבחן 

תחנות המחקר, לבעיות  : ניכרה שונות ניהולית ותרבותית בין  סוגיות רבות ומגוונות

   שניתנות לאבחון לתיקון ולמדידה חוזרת.

 

נמצא כי    התרבות הארגונית שנתגלתה בתחנות המודל מאופיינת, ככלל, בפתיחות.

והן בהתאם לרוח מפקד התחנה,   נקבע, הן לפי ראש המשרד  אופי המשרד בתחנה 

תמ יהיה  משרד  ראש  זאת,  עם  יחד  המשרדים.  ראשי  על  ישירות  יד  שמשפיעה 

המתנהלת  ובתחנה  יותר,  דומיננטי    דומיננטי  משרד  ראש  יכול  כ"דיקטטורה", 

 לאפשר תרבות "רפובליקאית" הרבה יותר. 

 

ארגונית,   הכלל  ברמה  אקוטית  כבעיה  השילוביות  סוגיית  הצטיירה  המחקר  מתוך 

ייצור חיבור  : די במבט במפות הרשת על מנת להבין, עד כמה  שצריך וכדאי לטפל בה

את  הללו    הנתקים משמעותית  וישפר  בארגון,  בפרודוקטיביות  משמעותית  עליה 

האסטרטגית"   פתיחות    שלו. )האג'יליות(  "הגמישות  בהן  שנמצאה  התחנות  בשתי 

התייחסות   הייתה  אמת,  בעיות  שיקפו  השוטרים  שתשובות  וסביר  ניהולית 
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זו:   ו  47%משמעותית לסוגיה  א'  ב',   95%  -מהמשיבים בתחנה    מהמשיבים בתחנה 

 הזכירו את היעדר השת"פ כבעיה משמעותית. 

 

ה  בבסיס  עמדו  שאלות  התחנה?    :עבודהשתי  בדרג  השילוביות  רמת  היכן    -ומהי 

 מרוכזות הבעיות העיקריות בתחום זה? 

 

נמצא כי רמת השילוביות הפנים מחלקתית טובה, אולם השילוביות הבין משרדית  

בחקירות במיוחד  בולט  הדבר  מאוד.  האג"ם  יןבמודיע  ,מוגבלת  יחידות    .ובפיקוד 

הסיור לעומת זאת, זקוקות למשרדים האחרים יום יום בביצוע פעילותן השוטפת,  

   ולכן הן בראש מבקשי שיתוף הפעולה.

מחלקתית   פנים  שילוביות  המחקר,  בתחנות  כי  נמצא  בספרות,  למצוין  בניגוד 

 בין מחלקתית ולא מחלישה אותה.  מעודדת שילוביות 

 ראוי לבחון אם זהו מאפיין לתחנות משטרת ישראל כולה. 

 

שיערתי   בעבר,  מרחב  ומפקד  תחנה  היעדר  כמפקד  של  תרבות  בתחנות  שתימצא 

שהבעיה תתמקד בקשר שבין מגזר הסיור למגזר המודיעין  ; ותבין משרדי   שילוביות

 והחקירות.  

וה  האג"ם  שיחסי  היה  ניכר  הואכן,  נוחים",    ם חקירות  לא  יחסים  של  "אנטומיה 

ובמגזר  בעייתיים ו רחוקים מאוד משיתוף פעולה. המודיעין פועל בבדידות יחסית; 

 . יחסית נמוך  האג"ם, התנועה והשיטור העירוני הם "בנים חורגים" שמעמדם

קביעה כזו תחייב בדיקה  ,  היא שזהו מאפיין כלל ארגוני, אולםשלי  תחושת הבטן  

 מקיפה יותר. 

 

ליתר דומיננטיות של הפיקוד יש מחיר ברמת השילוביות של התחנה. ככל    נמצא כי 

שפיקוד התחנה דומיננטי יותר, כך קל יותר לראשי המשרדים להשיג את צורכיהם  

המאפיינת   וקח",  "תן  של  אמתית  יחסים  מערכת  בלי  דרכו,  האחרים  מהמשרדים 

להיות דומיננטי רק עד רמה מסוימת, ולא  שילוביות. על כן, פיקוד אפקטיבי צריך  

 לאפשר לראשי המשרדים לקיים את התקשורת הרוחבית דרכו.

 

יעדים   במחקר בלט הפוטנציאל הטמון בציונים מספריים ביכולת להגדיר ליחידות 

שקטים   שינויים  מאפשר  הדבר  תקופה.  מידי  אותם  ולבדוק  כמותיים,  ומדדים 

מ לתרבות  והפיכתה  הארגונית  בשקט בתרבות  זאת  לעשות  ניתן  שילוביות.     עודדת 
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ללא   גם  ולכן  שינוי,  על  פומביות  הצהרות  ללא  חדשה,  התהוות  וליצור  יחסי 

 ההתנגדות משמעותית לשינוי.  

 

ולסיום, נראה לי כי הדברים המלהיבים באמת בתחום מהפכת הניהול הרשתי, הם  

 הצלחתי לבחון בעבודה:   לאדווקא אלה ש

 יחידות השטח למטות השונים;  בחינת השילוביות בין  •

לבין   • בינם  והן  ביניהם,  היחסים  במערכת  הן  פנימה,  הן  האגפים,  בחינת 

 המחוזות;  

 בחינת ההבדלים באותן יחידות בין תקופות;   •

 בניית פרופיל של יחידה "טובה";   •

"אינסטלציה"   • מה שמכונה  טכניקות של  עד    –פיתוח  שונים  גורמים  בין  חיבור 

 שנוצרת התהוות והתחנה עוברת קפיצת מדרגה בתחום זה,  

 ועוד... 

 

אבל, אני מאמין כי חשיבותה של העבודה בראשוניות שלה. די לטעמי במה שהבאתי  

פותחת אפשרויות חדשות   עד כמה מהפיכת הרשתות  ולו במעט,  על מנת להמחיש, 

 בשיטות הניהול של משטרת ישראל. 
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 מבוא 

)'שילוביות"  המונח   "Jointness  )' במשרד   שנטבע,  יחסית  חדש  צבאי  מונח  הוא  

  השגרירות  של  המידע  מרכז)   הקודמת  המאה  של  השנייה  במחצית  האמריקני  ההגנה

)רזי    "פעולה  שיתוף"  למושג  זה  מושג  מאוד  דומה,  במהותו(.  2006,  האמריקנית

והחיצונית    –לרמת השילוביות    .ב'(2007ויחזקאלי,   נתונה,    –הפנימית  יש  במערכת 

 (.  2013קשר ישיר לרמת האפקטיביות של אותה מערכת )יחזקאלי, 

משפיעה מידית על השגת    במערכת נתונה,   –הפנימית והחיצונית    –רמת השילוביות  

שיפור השילוביות תתבטא מיד ברמת הפרודוקטיביות שלה    מטרות העל של מערכת. 

 (.  א'2013)יחזקאלי,  

שילוביות ביורוקרטיים.    היעדר  ארגונים  מאפיינת  וחיצונית  ויחזקאלי  פנימית  רזי 

טוענים כי "מעטים התחומים שבהם משתפים גופי המינהל הציבורי    (145ב', ע'  2007)

פעולה..." בשיתוף    .בישראל  כמובילים  וצה"ל  ישראל  משטרת  את  מתארים  הם 

גופים אחרים )שם(. אולם,   כי  הפעולה שלהם עם  פעולה מנוגד    שיתוףגם מדגישים 

 לתרבות הארגונית של ארגונים צבאיים.  

רמת   עם    בתוך  השילוביותהאם  הפעולה שלה  לשיתוף  דומה  ברמה  הינה  המשטרה 

   גופים אחרים? 

תחנות  רמת השילוביות באפקטיביות יכולת הבדיקה של  מטרת העבודה לבחון את  

ישראל לאתר  משטרת  היכולת  את  רמה  ;  נמצאה  שבהם  של  תחומים  גבוהה 

בשל רמת שילוביות    אותם תחומים המחייבים התערבות  שילוביות; ולחילופין, את

 נמוכה. 

ה  בבסיס  עמדו  שאלות  התחנה?    :עבודהשתי  בדרג  השילוביות  רמת  היכן    -ומהי 

 מרוכזות הבעיות העיקריות בתחום זה? 
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ציבורי בכלל והארגונים הצבאיים  בעוד שסוגיית השילוביות בין ארגונים בשירות ה

האחרונות  בשנים  משמעותי  לכיסוי  זכתה  על  1בפרט  מחקרים  נעשו  ולא  כמעט   ,

השפעתה של השילוביות בין גורמים שונים בתוך הארגון הצבאי. מחקר זה מבקש  

 להיות סמן דרך בתחום זה.

מהווה   ישראל,  במשטרת  השילוביות  בתחום  התורפה  נקודות  על  אור  הטלת 

 נות ל"קפיצת מדרגה" ברמת האפקטיביות המשטרתית. הזדמ

 
  

  

 
למשל       1 השילוביותראו  על  לאומי  לביטחון  המכללה  בתוך  שנעשו  עבודות  משטרת    שתי  שבין 

וצפריר,   )בן הרוש  בגבול המצרי  וגדר הביטחון  ישראל למערכת הביטחון בסוגיות ההתנתקות 
(; ועל השילוביות שבינה לבין מערכות האכיפה האחרות בטיפול המערכתי בהלבנת ההון  2006

 (. 2012)פנקס, 
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 סקירת ספרות 

 

 המשגה ומאפיינים  –המשטרה כארגון צבאי 

 

ארגונים   .א הם  אלו  הצבאיים".  "הארגונים  למשפחת  שייכת  ישראל  משטרת 

  המודל   של   מסוימות  ושתכונות,  צבא  של  מאפיינים  ביניהם  שחולקים

יתר ,  היתר  בין,  עליהם  למנות  ניתן.  מאוד  בהם  מוקצנות  הביורוקרטי   את 

  למודיעין   המוסד,  הסוהר  בתי  שירות ,  ל"צה:  המדינה  של  החמושים  הגופים

  ומגן   וההצלה  הכיבוי   שירותי   גם.  הכללי  הביטחון  ושירות   מיוחדים  ולתפקידים

)יחזקאלי  הללו    מהמאפיינים   חלק  האחרונות   בשנים  לעצמם  מסגלים  אדום   דוד

 . (9, ע'  2013ורזי,  

  בתחילת וובר   מקס שהתווה  המודל  על, היתר  בין בנויים" צבאיים ארגונים " .ב

  טיילור וינסלאו  פרדריק   של" המדעי  הניהול גישת"  ועל, העשרים המאה 

(Taylor( )1996, סמואל ,) (14-13, עמ' 2013)יחזקאלי ורזי, שעיקרם  : 

 של   ומערכת  –"  עץ  מבנה"  מראהו  בשל  המכונה  –  מסודר  היררכי  מבנה •

  בחלק .  שמעל  לרמה   כפופים  עובד  וכל   יחידה  כל   שבה,  ושררה  מדרג

  אלה .  כתף  ודרגות  מדים  בעזרת  מועצמת  ההיררכיה" הצבאיים הארגונים"מ

  ללא ,  ציות  של  בדרך  מטרות  ולהשיג  שוויון-אי  של  נורמות  לממש  מאפשרים

 ;  זמן ובזבוז ויכוחים

  מערכת   או  קבוצה  בידי  תישאר  בעוצמה  שהשליטה  מבטיח  קווי  מדרג •

  לאנשי   גורם  המדרג.  הארגון  שורות  מתוך  כלפיה  תופנה  ולא,  מצומצמת

  מטרותיהם   את  לקדם  מנת  על ,  הדרגות  בסולם   לטפס   לרצות  הארגון 

,  לו  ומחוצה   הארגון  בתוך  ויוקרה   מעמד,  עדיפים  תנאים :  כמו)  האישיות 

  את  המקדשת –  ייחודית   ארגונית  תרבות   עם  ביחד ,  הללו   השאיפות (. וכדומה

  לטוטאלי   אותו   הופכים  – בפרט  ולממונה   בכלל   לארגון הנאמנות ואת  המדרג 

 ;הבסיסי המשפחתי   לתא  מעבר אף קרובות  לעיתים, עובדיו עבורי

 Line and)"  אלכסוני  מדרג,  שמכונה  מה,  גם  קיים  הקווי  המדרג  בצד •

Staff  )"ברמות   למפקד  כעזר  המשמשים,  מקצועיים  וקצינים  מטה  אגפי  של  

  המדרג .  הארגונית  הביורוקרטיה  עיקר  מרוכזת  המטה   באגפי .  השונות

  ומקצועית   למפקד  פיקודית:  השטח  לאיש  כפולה  כפיפות   יוצר  האלכסוני

 .  המטה  לאיש
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  הם .  נמוכה  בהם  הדינאמיות  ורמת  קבועים  הצבאי  בארגון  התפקידים •

 ורוטציה.   מדרגי קידום של עיקרון   פי-על , כלל בדרך, מאוישים

  פי   על  ואם  פונקציונאלי  באופן  אם  –  יחידות-ולתתי  ליחידות  מחולק  הארגון •

,  לגייסות,  לפיקודים  השליטה   את   הצבא   מחלק,  לדוגמה  כך .  טריטוריה

  ולנקודות   לתחנות,  למרחבים,  למחוזות  המשטרה;  ולחטיבות  לאוגדות 

 וכדומה. 

  באופן   פרט  כל  המסדירים  –  ונהלים  חוקים  על  ומבוסס   ריכוזי  הניהול •

 להבנה.   וקשים מסובכים פעם לא  שהם –  שלו  העבודה   ובשגרת הניהול

 תוצר   מדגישיםו",  ייצור   יחידות"  כאל  הצבאי  לארגון  מתייחסים  המפקדים •

  על   הקפדה   קיימת .  ושגרתית  סטנדרטית  בעבודה   המושג,  העבודה  של  כמותי

 . לסטטיסטיקה  רב  דגש וניתן  – רבים  ברישומים המלווה  –  דיווח

  זרימה   על  בעיקר   מבוססות  הארגוניות  התקשורת  במערכות   המידע  זרימת •

  תקשורת   ערוצי. ההיררכי  המדרג  במורד ,  ("Top Down")  " למטה  מלמעלה "

 . מידע גודש בשל קרובות לעיתים נסתמים

"  הצבאי   ארגון"ל  המתאימה   ( מדגישים כי האנלוגיה15, ע'  2013יחזקאלי ורזי ) .ג

ואפשר    דיקטטורה  מעין  היא  –  שתיארנו  התכונות  בסיס  על  – נאורה  )אפשר 

,  אותה  המכילה "  האם  מערכת"  עם  גומלין  קשרי  המקיימת,  אנפין  בזעיראחרת(  

:  בדואליות  חי   הצבאי  בארגון   המשרת.  ומוסדותיה  הדמוקרטית  המדינה  שהיא

,  גיסא   מאידך  אולם .  דמוקרטית  במדינה  זכויות  שווה   אזרח  הוא  גיסא   מחד

  למיקומו   בהתאם  זכויותיו  נקבעות  שם,  העבודה  במקום"  נגמרת "  הדמוקרטיה

 .  הארגוני  במדרג

הארגון  .ד זאת,  עם    ומושפעת   המשפיעה",  פתוחה   מערכת "   הינו  הצבאי   יחד 

  חודרים   הדמוקרטיים  המשחק   וכללי.  פועלת  היא   שבה "  המשימתית   הסביבה "מ

יחזקאלי   לפי  היא,  הדברים  משמעות  לתוכה.  שארגונים  2013)לעתים  א'(, 

צבאיים יכולים בהחלט בתוכם, או כמאפיין ארגוני כולל, לסגל לעצמם תרבות  

 ארגונית שיתופית, הן כלפי חוץ והן כלפי פנים. 

 ; "אישיות" הארגון הצבאי )התרבות הארגונית שלו( .ה

  אותה   נגדיר.  ארגוניים  תהליכים  של   בהבנה  מפתח  מושג  היא"  ארגונית  תרבות" .ו

  כמו   ארגונים  קבוצתל  או  –  ארגון  לחברי  המשותפות  ,היסוד   תהנחו   מערכת "כ

  שבה   הדרך  את  ומתווה  ,מודע  לא  באופן  תהפועל  –"  הצבאיים  הארגונים"

מעצבת "סביבתו  ואת   עצמו   את  תופס  הארגון  התרבות    של "  אישיותו"  את   . 

,  חבריו   של   והמקובלות   השייכות  מידת  את   קובעת ,  התנהגותו  ואופן  הארגון 

ורזי,  "  המשחק  כללי"  את  ומגדירה  )יחזקאלי  עמ'  2013בו  מכאן,    . (86-85, 
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והן   חוץ  כלפי  הן  השילוביות,  רמת  בקביעת  מפתח  הארגונית תפקיד  שלתרבות 

 כלפי פנים. 

  טוטאליות ;  ומיומנות  כוח  תחושת  "?הצבאי  הארגון"  של"  אישיותו"ה  מהי .ז

  המתחשלת   לחברות   עצום  ערך";  אמיתית"ה  המשפחה  לפני  אף,  לארגון  ביחס 

  כבעלי   להופיע  וצורך ;  הארגון  להצלחת  עליונה  חשיבות  מתן;  קשים  באתגרים 

  ותחושה ,  לארגון  שמחוץ  לגורמים  וציניות  איבה  חשד  בצד,  זאת.  וסמכות  כבוד

יחידים    כלפי  גם  מושלכים  להיות  יכולים  והאיבה  החשד ".  נגדנו  כולם"ש

 .  הארגון בתוך   יםאחר יחידותו

  ופוגע   מגביל,  בשטח  למתרחש  רלוונטי  שאיננו  –  והנוהל  החוק  לפני  ויעילות  סדר

";  מותר  הכל  במלחמה"ש  ות גיש. ארגונים אלה הם כר נוח להתפתחות  בהישגים

  הנתפסות   מטרות  לקדם  כדי  ורמייה  שקר  באמצעי  השימוש  הצדקתול

 ";  צודקות"כ

  מופשטים   ומכללים  מקצועי  מחומר  יותר  חשוב  בשטח  והקבוצתי  האישי  הניסיון

 .  ועוד(;  138'  ע, 1998, אמיר)

  לאנטי ,  לשוביניזם,  ואיזם'למאצ,  רבות  פעמים,  מביאים  הללו   הדפוסים 

   (.87-86, עמ'  2013ועוד )יחזקאלי ורזי,   אינטלקטואליזם

,  לדור  מדור  ועוברים  הארגוני  א" בדנ   צרובים   כמו"  הארגונית  התרבות"   מאפייני .ח

 . הזמן עם  להשתנות יכולים הם,  אולם

  שינויים   של  בדרך  לשרוד  אורגניזמים  מצליחים ,  בטבע  התנאים   משתנים  כאשר .ט

  אלה   שינויים .  א"הדנ  בהעתקת  העת  כל  שחלים,  אקראיים   אבולוציוניים

  ובאופן ,  שורדים  לשרוד  שמצליחים  אלה.  המציאות  למבחן  ,מכן  לאחר  ,עומדים

 . והתפקוד  השרידות  לשמירת מתמיד  שדרוג  של  מנגנון מתקיים , כזה

  יחסי   יתרון   לארגון  שמקנים   שינויים.  בארגונים  להתקיים   אמור  דומה   תהליך .י

 . שלהן הרלוונטיות  את  שאיבדו תכונות במקום, שלו  א" בדנ להיצרב אמורים

) . יא טוען 2013יחזקאלי  ה  ,א'(  השילוביות  בסוגיית  למשל  היה  ארגונית,    חוץ שכך 

הציבורי.   בשירות  בה  מהמובילות  היא  ישראל  מתקיימת  שמשטרת  זו  הובלה 

סיונו של  ימורשת מנ מאמצע שנות התשעים של המאה הקודמת ועד היום. היא  

( אסף חפץ  לשעבר,  שיטור  1997-1994המפכ"ל  אסטרטגיה מובילה של  למסד   ,)

הקהילתי   השיטור  בישראל.  נקלט  קהילתי  כאסאמנם  לא  טרטגיה  במשטרה 

ביכולת  מובילה הן  מתגמלת,  שהשותפות  גילו  ומפקדיהם  השוטרים  אולם   ,

השותפים של  באמצעים  על    ;להסתייע  הציבורית  הביקורת  בהקהיית  והן 

שנות התשעים    עד אמצע  ,המשטרה, שהגורמים האחרים בקהילה היו ממוביליה

 של המאה הקודמת. 
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על ל משתדלים    "הצבאיים   הארגונים"  קברניטי  . יב   ; " ארגוניתה  תרבותה"   השפיע 

  בלי מ  העובדים   התנהגויות  את  באמצעותה  ולעצב,  שליטה  למנגנון  אותה  להפוך

ורזי,    לב  ישימו  שהם עמ'  2013)יחזקאלי  יחזקאלי    (;87,  כדברי  א'(,  2013)או 

  ."להם  בא זה מאיפה  להבין בלי  התורה את שיקבלו"
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 המורכבותתורות ו ;תורת הגרפיםהמתמטיקה ו  –הבסיס התיאורטי 

 

 מבוא  –המסגרת התיאורטית  

 

נטועה   העבודה  של  התיאורטית  המתחברים  המסגרת  אקדמי  עיסוק  תחומי  בשני 

 : (1)ראה תרשים מס'  ביניהם

 

 א' הבסיס לניתוח הרשתות הארגוניות: 1תרשים מס' 

 

 

  בתכונותיהם   העוסק   המתמטיקה  של   (: ענף "Graph Theory")   "תורת הגרפים" •

 . המחשב במדעי  מרכזי נושאגם   זהו ,םהב לטיפול  אלגוריתמיםובגרפים  של

  מבנים   לייצג   יכולים  גרפים  .ביניהם  וקשרים  אובייקטים  קבוצת   מייצג  " גרף"

   .לכאורה  יםמתמטיכולל תחומים שאינם   ,ומגוונים רבים בתחומים מופשטים

 (Diestel, 2010, 4th Electronic Edition)  ; 

  "מדע החדש" , כ(Wheatley, 2006)מה שכונה על ידי החוקרת, מרגרט ויטלי   •

("The New Science")  ,תורות המורכבות", או בשפה עממית"  ("Complexity 
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Theories"ניתן למנטות עליהן את א'(2013)יחזקאלי,    (, שמקורן בקיברנטיקה .  

 Complex")  , "תורת המערכות המורכבות" ("Chaos Theory")  "תורת הכאוס"

Systems Theory")"הרשתות "תורת   ,  ("Networks Theory")  מהפיכת  ,

אלה    ("Visualization")  הוויזואליזציה  תורות  של  והחיבור  אליה,  המתלווה 

החברתית",   "הביולוגיה  שמכונה  למה  הפיסיקאלית,  הקוואנטיים  לתורת 

 .(2013יחזקאלי,  ו)רזי  לכימיה, ולהקשרים ביניהם 

נתן דחיפה עצומה לעיסוק בשני    –שדומה שאנחנו רק בתחילתו    –"עידן האינטרנט"  

מכונים   הניתוח  ]כלי  החברתיות  הרשתות  חקר  התפתח  ראשון  אלה.  חקר  תחומי 

חברתיות" רשתות  שארגונים  Social Network Analysis  ,SNA)  "ניתוח  כיוון   .)

ה  הצמיח  דבר,  לכל  חברתיות  רשתות  ו   SNA  -הינם  חקר  הרשתות  את  ניתוח 

 . (2( )ראה תרשים מס' Organizational Network Analysis ,ONA) הארגוניות 

שבין   הארגוניותהחיבור  הרשתות  ארגוני    -ו  ניתוח  אבחון  מאפשר  הניהול,  תורת 

חוקי   פי  על  אותו  לנתח  ניתן  לרשת",  "מתורגם  שארגון  מרגע  רשתות:  בעזרת 

תורת   פי  על  כמותיים  במדדים  אותו  ולמדוד  והרשתות,  המורכבות  המערכות 

)מבנה,   "רכים"  היום  עד  שנחשבו  ארגוניים  היבטים  כוללים  אלה  מדדים  הגרפים. 

 .( 13/2/14)יחזקאלי, טיות עובדים ומחלקות וכדומה( תרבות, ניהול, דומיננ

 

 ב' הבסיס לניתוח הרשתות הארגוניות: 2תרשים מס' 
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 :(2013)יחזקאלי,  הם שנייםערכת מורכבת ממרכיביה של  המורכבות,   לפי תורות

,  מורכבת  במערכת  גורמים  (: אלה הם"Free Agents")   "סוכנים עצמאיים" .א

ו/או  החלט קבלת  ב  –  אחרת  או  כזו  ברמה  –  חופש   דרגות  להם  שיש ות 

אותן(    ארגון  בתוך  מערכות   תתי.  בפעילות המרכיבים  הפרטים    הן )וגם 

  המוכתבים )   פועלים  הם   שבהם  הגבולות   את   מכירים   אשר,  עצמאיים  סוכנים

  מערכת   היא  לפעילותם  הכרחי  תנאי  .בקבוצות  ומאוגדים(,  הארגון  ידי  על

  ידם   על  שמוגדר  ,פעולה  חופש  יש  העצמאיים  לסוכנים.  ביניהם  הגומלין  יחסי

  תקשורת   באמצעות  –  הסוכנים  בין  הפעולה  לשיתוף.  פועלים  הם  בו  במרחב

.  יעילותה  ועל  העבודה  אפקטיביות  על  מוכחת  השפעה  –  דיסציפלינות-חוצת

  –  עצמאי  סוכן  כל   שאוצר   2" הסמוי  הידע"   להפיכת   גם  מוביל   הפעולה   שיתוף 

  –  אחרים  סוכנים  עבור  הזה  לידע  שיש  לרלוונטיות  מודע   אינו  אף  שלעיתים

 . יעדיו  להשגת שימוש בו לעשות  ויכול  אליו  נגיש  סוכן שכל, משותף  לידע

הגומלין" .ב הזו    ("Interconnectivities")  "קשרי  היחסים  מערכת  ביניהן. 

הארגון   של  והתרבות  הניהול  אופן  מהמבנה,  ומושפעת  )רזי   משפיעה 

הגומלין  . (2007יחזקאלי,  ו קשרי  כיווניים(  כמות  של   )הדו  יוצא  פועל  היא 

גדלה   היא  אולם  העצמאיים,  הסוכנים  מואץ  כמות  היא  באופן  שעור.  לאין 

הפשוטה  נ הנוסחה  בעזרת  לחישוב  לקשרי  n(n-1) יתנת  מתייחסים  )אם 

 .  כחד כיווניים, יש לחלק את המשוואה בשתיים(הגומלין 

; בין  (2x1קשרי גומלין )  2ימתחו מקסימום    סוכנים עצמאיים משמע, בין שני  

מקסימום   ימתחו  עצמאיים  סוכנים  )  6שלושה  גומלין  בין  3x2קשרי   ;)

  100(; ובין  4x3קשרי גומלין )  12ארבעה סוכנים עצמאיים ימתחו מקסימום  

 (.  100x99קשרי גומלין ) 9,900עצמאיים ימתחו כבר מקסימום סוכנים 

המורכבות   לתופעת  ההסברים  אחד  הינו  הגומלין  בקשרי  המואץ  הגידול 

לזהות   שקשה  עד  גדולה  כך  כל  הרלוונטיים  הגורמים  כמות  ולהשלכותיה. 

 קשר בין סיבה לתוצאה. 

 
סמוי"    2 כ  :"(Tacit Knowledge)"  "ידע  גם  זהו  חבוידע  "מוכר  במומחיות  שמקור  ידעי".  ו 

שו  אינטואיטיבית ה"ידע"  סוג  לארגוןזה  בעיקר  המידע  חשוב  במאגרי  מצוי  אינו  הוא   .
להגדרה קשה  סובייקטיבי,  הוא  המנהלים.  לעיני  חשוף  ואינו  מדמיון    ,הארגוניים  ונובע 

לא תמיד מודעים לו או יודעים לנסחו. הוא קיים ברמה האישית וכולל    ,על כן  .ומאינטואיציה
קוגניטיביות וטכניות, מודלים חשיבתיים, אמונות ונקודות מבט והסתכלות קשים  מיומנויות  

 .ח'(2014)יחזקאלי,  להגדרה ולהכללה תחת מבנה אחיד
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חד  ; או  דדים(דו כיווני )רלוונטי לשני הצכל קשר גומלין יכול להיות  כאמור,  

. במקרה האחרון, למציאת קשרי הגומלין יש  כיווני )רלוונטי לצד אחד בלבד(

 לשתיים.  n(n-1)לחלק את הנוסחה  

 

ניתנים להצגה ויזואלית    ,וקשרי הגומלין המחברים ביניהם  ,"הסוכנים העצמאיים"

האינטראקציות בין  . הצגה רשתית מאפשרת גם מדידה כמותית של  רשתבאמצעות  

הגרפים( )תורת  אלגוריתמים  באמצעות  הרשת  לשקף  מרכיבי  יכולות  ורשתות   ;

שילוביות גם  היתר,  בין  ותורת    ולמדוד,  הרשתות  תורת  הגרפים,  תורת  של  )שילוב 

   .הניהול(

מציינים   זה  )בהקשר  ושטיינר  אלה  2013יחזקאלי  בימים  עובר  הניהול  עולם  כי   )

אותה   מכנים  הם  הרשתותממהפיכה.  לנו  הפיכת  שתאפשרנה  אלה  הן  רשתות   :

בנתון    –הלכה למעשה    –לעבור מהרובד התיאורטי לרובד המעשי, ולמדוד שילוביות  

 מספרי מדיד!  

 

 ( Networksרשתות )

 

מהי   לעצמנו  מס'    "רשת"נבהיר  תרשים  של  (3)ראה  ויזואלית  להצגה  דרך  זוהי   :

מורכבת משני אלמנטים: הגורמים  כמו ארגונים למשל. היא    –"מערכות מורכבות"  

ביניהם. אחת התכונות החשובות של   הגומלין המחברים  הפועלים במערכת וקשרי 

חופש".   "דרגות  מכנים  שאנחנו  מה  את  יש  מהגורמים  אחד  שלכל  היא  רשתות 

משמע, יש לו יכולת להפתיע. לכן, רשת עשויה להסביר מורכבות ולפשט אותה. קל  

דברים   כמה  עד  להבין  )ברבאשי,  יותר  בעין  אותם  רואים  כשאנחנו  מורכבים 

 .(2013א'; יחזקאלי ושטיינר, 2007רזי ויחזקאלי,    ;2004

המערכות  רשתות הן דרך ויזואלית להציג מורכבות. הן הביטוי הוויזואלי של תורת  

,  מסוים  סדר  במעין(  Complexity)  מורכבות  לארגן  לנו  מאפשרת  הרשת  המורכבות.

  מאפשרים   חברתית   ברשת  הגומלין  קשרי  אחר   המעקב ,  ללמש   כך .  אותה  ולהבין 

  אלינו   שחוזרות  שרשרת   תגובות   להפעיל   יכולים   שלנו  חברים   של   חברים  כיצד,  להבין

 . (הפרפר  אפקט ) חופינו  אל  המתנפצים רחוקות מארצות  גלים  כמו, דבר של בסופו
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 מהי?   "רשת": 3תרשים מס' 

 

 
 

  שבין   הגומלין  בקשרי   כתלויות  המתוארת  המערכת  תכונות  את  מתארת   הרשת

  פורמלי   הלא  או  הפורמלי  במבנה  פה   מדובר  לא.  שביניהם  ובדינמיקה,  מרכיביה

  דרך   –  ומקבל  שולח  בו  שיש  –  סיפור  כל  להעלות  ביכולת  אלא,  מערכת  של  בלבד

  הפעילויות   סך  הוא  לענייננו   ביותר  החשוב "  סיפור"ה)  רשת  של   למבנה  גומלין  קשרי

,  אז .  בפועל  שמתבצעות  אלו הן  ו  ;(נהלים  למשל)  המתוכננותהן    –  בארגון   המתבצעות

  רבות   בעיות   לפתור   ניתן,  כן  כמו .  לראותם  היה  קשה  שקודם  דברים"  לעין  קופצים"

 . וחוקיה הרשת תכונות הבנת  בעזרת

 

  המערכות   תתי   שבין"  גומלין  הקשרי  את  להבין  מאפשר  כרשת  מערכת  תיאור

  ויותר   ברשת  צמתים  יותר  שיש  ככל".  צמתים"  קרויים  ברשת  האלמנטים.  השונות

 .  ד'(2014)יחזקאלי,  יותר מורכבת הרשת כך , ביניהם קשרים

 

 ניתוח רשתות חברתיות 

ניתוח    .עידן האינטרנט נתן דחיפה עצומה לעיסוק ברשתות חברתיות ולחקר שלהם

לאבחון,   היא (Social Network Analysis  -  SNA)   חברתיותרשתות   מתודולוגיה 

 דפוסי היחסים בין מרכיביהם.  של ו חברתיותלגילוי ולניתוח של רשתות 
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חברתיות רשתות  בארגון   ניתוח  הגורמים  בין  האינטראקציה  דפוסי  את  חושף 

ניתוח מתמטי של היחסים ביניהם. הוא מאפשר, הן תוצאות מספרי -ותבאמצעות 

לכך ב"עין".  וניתוח  התרשמות  המאפשרת  ויזואלית  תוצאה  והן  יש    ,כמותיות, 

יותר".   ל"בריאה  הארגונית  הרשת  את  להפוך  מאפשרת  שהיא  כיוון  רבה  חשיבות 

, ובזרימת  ז'(2014)יחזקאלי,    3" גמישות אסטרטגית""בריאות" של רשת מתבטאת ב 

פעול  שיתוף  המאפשרת  עובדה  בארגון,  יותר  יעילה  ידע  מידע  ייצור  יותר,  טוב  ה 

 (. Jacoby, 2012) קים מדויאפקטיבי בזמן אמת ויכולת הפצת ידע ומידע מהירים ו 

חברתיות  רשתות  ה ניתוח  רבי  SNA -)מתודולוגיית  תוכנה  יישומי  ידי  על  מופעלת   )

רשתות   לניתוח  תוכנות  פתוח.  כקוד  והן  מסחרי  באופן  הן  שזמינים,  עוצמה, 

כבר שנים, אך רק לאחרונה הגיעו לבגרות. ביכולתן   כמות    לעבדחברתיות קיימות 

מאות אלפי מערכות יחסים. כל זאת, על מנת    ולנתחגדולה מאוד של חומר ארגוני  

בות, שאחרת היו נשארות חבויות. על התוכנות הללו ניתן למנות  לספק תובנות חשו

 ועוד.  Commetrix , Morphix , Socilyzer , VennMaker הישראלית, DNA-7 את

מערכות   של  רבים  מאפיינים  להפוך  מאפשר  לרשת,  מורכבת  מערכת  של  "תרגום" 

מדידה.   )לברי  ושטיינר  כי  2013יחזקאלי  מציינים  בלא  (  משמדובר  של  כימות  וער 

נ לספור:  שניתן  קריטריונים  בפירוש  אלא  אובייקטיבי    יתןתוצאה,  באופן  לחשב 

  –שעד כה הייתה מדידתם בלתי אפשרית   –ולתת מדד מספרי לקריטריונים "רכים"  

בקבוק";   "צווארי  מחלקות;  ושל  בודדים  של  פעולה  ושיתוף  השפעה  עוצמה,  כמו: 

הא  ניתןועוד.   התרבות  המבנה,  התאמת  את  הניהול,  לכמת  ורמת  ביחס  רגונית 

 לאתגרים שמולם ניצב הארגון. 

כדי לספק תובנות לגבי תפקידם של   , במדדים שימוש נעשה ניתוח רשתות חברתיותב

והסביבה   )הסביבה התפקודית  יותר  ושל קבוצות ברשת החברתית הרחבה  יחידים 

 שלהן(.  4המשימתית 

 
: מוגדרת כ"יכולתו של ארגון  "(Strategic Agility"גמישות אסטרטגית" או "אג'יליות" )"      3

מתמשך את ההזדמנויות הנוצרות עקב השינויים והשיבושים בשוק, על ידי קיום  לנצל באופן  
יתרון   להשיג  מנת  על  שווקים,  באותם  למתרחש  במהירות  ולהגיב  לצפות  הפנימית  היכולת 

זוהי  תחרותי דינמיים  .  שינויים  עם  קרי,  משתנות,  נסיבות  עם  להתמודד  היכולת  מידת 
ולהסתגל אליהם. היא קרויה בע גם "זמישות". משמע, שילוב של המושגים  ומהירים,  ברית 

וזריזות. ארגון אג'ילי הוא ארגון בעל "מערכת חיסונית" גבוהה. אג'יליות מאפיינת   גמישות 
 . ז'(2014)יחזקאלי,  ארגון גמיש, לא ריכוזי ולא מאוד בירוקרטי

משימתית     4 פועלת    : )(The Task Environment   סביבה  שבה  מורכבת"הסביבה   "מערכת 
(Complex System)  מטרותיה השגת  אחריםלשם  ארגונים  גם  פועלים  ושבה  הסביבה,  זו   .  
    .ב'(2013)יחזקאלי,  המשפיעה על הארגון
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ביותר החשובים  בהמשך.    לענייננו  המדדים  הרשת,יפורטו  למדדי  ניתוח   הודות 

החברתיות ברשת   הרשתות  גורמים  של  פורמליים  לא  תפקידים  לחשוף  יכול 

 למשל: החברתית.  

סביב רכזת   יש השפעה מהותית על הרשת. רשת הבנויה לגורמים הללו:  (Hub) רכזת

ועלולה לקרוס בפתאומיות, אם   פגיעה מאוד,  היא  רכזות בודדות,  אחת, או מספר 

 הרכזת מנוטרלת או מוזזת ממקומה. 

(: גורמים אלה מחברים, מתווכים ומשמשים כגורמי קישור  Gatekeeper) שומר סף

ות, פונקציות וקבוצות. הם מתנהגים כמו שערים מידע והם לתווך ידע בין  בין מחלק

ומתווכים   המידע,  של  הסף  כשומרי  מתפקדים  הם  הארגון.  של  הקריטיים  חלקים 

לא   עוצמה  פוטנציאל  להם  מקנה  זו  עובדה  הארגון.  של  קריטיים  חלקים  בין  ידע 

 מבוטל בארגון. 

דופק אלה  :  (Pulsetakers) מודד  ברשת,  גורמים  מקסימלית  השפעה  משיגים 

ועקיפים   ישירים  קשרים  של  המינימלי  מספר  פחות באמצעות  משלושה   )עד 

ויש להם   זרימת המידע,  על  לפקח  נמצאים בעמדה טובה כדי  "צעדים" מהם(. הם 

 את הנראות הטובות ביותר על מה שקורה ברשת.

 

 רשתות ארגוניות  

 

ארגו  המתארת  חברתית  רשת  היא  ארגונית  סוגים  ןרשת  משני  מורכבת  היא   .

פורמליים   והלא  הפורמליים  הקשרים  מכלול  את  המכסים  קשרים,  של  עיקריים 

 בארגון: קשרי עבודה וקשרי היררכיה. 

לגורמים   אנרגיה  שיעבירו  עוצמה  למוקדי  זקוקים  מורכבות  כמערכות  ארגונים 

צמה  האחרים ברשת, וידחפו אותם להשגת מטרות הארגון. לצורך כך הם מקנים עו

הללו   האנשים  ואחריות.  סמכויות  דרגות,  הענקת  דרך  נבחרת  אנשים  לקבוצת 

גורמי   אל  מיוחדים  בצינורות  "חשמל"  שמעבירים  "גנרטורים"  כמעין  משמשים 

באופן   נוצרים  והם  היררכיה"  "קשרי  קרויים  ההלו  הצינורות  האחרים.  הרשת 

ורכבות, הבנויות  מלאכותי מלמעלה למטה. זאת, בניגוד מוחלט לאופי המערכות המ 

בדר"כ על יצירת קשרים ספונטנית, ב"התארגנות עצמית", בין "סוכנים עצמאיים".  

 נכנה את הקשרים הללו בארגון "קשרי עבודה" שאנו רוקמים עם הסובבים אותנו. 
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כמו סוגי צמחים או ציפורים פולשים, לקשרי ההיררכיה יש תכונה להשתלט. ככל  

יותר את קשרי העבודה. לכן ארגון המתפקד   יותר, הם מדכאים  שהם דומיננטיים 

ומוסדרת, אך בקשרי  סגורה,  כדיקטטורה   ברורה  היררכיה  יאופיין במערכת קשרי 

הקטנות שבהם העובדים  עבודה דלים, המצטמצמים בדרך כלל לתוך תתי המערכות  

 מתפקדים.

מאפשרים   הם  ההיררכיה.  מקשרי  בהרבה  דקים  "צינורות"  הם  ההיררכיה  קשרי 

 Top"מעבר מוגבל בלבד של חומר ואינפורמציה, בדרך כלל רק "מלמעלה למטה" )

Down"  הם העבודה  לעומתם, קשרי  בקלות.  "להיסתם"  ונוטים  עבים    "צינורות "( 

 של חומר ואינפורמציה.   ת,עט לא מוגבלכמ ,מאפשרים זרימהובהרבה,  

החוזר(   )ההיזון  המשוב  תהליכי  גם  עוברים  העבודה  קשרי  דרך  מכך,  בזמן יתרה 

, בין העובדים ובינם לבין ההנהלה. פגיעה בקשרי העבודה משמעה אובדן יכולת  אמת

 זו עבור הארגון )ראה בהמשך(! 

מתבצעת רק דרך קשרי עבודה )אין כמעט הדדיות על בסיס שיתופי   כיוון ששילוביות

לומר ניתן  היררכיה(,  המתפקדים    , בקשרי  בארגונים  אפשרי  ואיננו  כמעט  ששיתוף 

כ"אבל,  ]  סגורות   כ"דיקטטורות"  לתפקד  בהחלט  יכול  צבאי  דיקטטורה  ארגון 

עבודה קשרי  התפתחות  שמאפשרת  ולהיפךא'([2013)יחזקאלי,    נאורה"  כ ;  כל  . 

ק  יותר  ככלל,  בו,  לאתר  ניתן  יותר,  "רפובליקאים"  מאפיינים  עבודה  רששלארגון  י 

 ופחות קשרי היררכיה ברורים.  

והאחריות    ,מכאן הסמכות  בזרימת  מסוים  טשטוש  הוא  השילוביות  של  שמחירה 

)משמע,   ובארגון  ברורה,  אינה  מסוימים  תחומים  על  אחראי  האחריות  בפועל  אין 

  נפתרות בעיות רבות    ,רבים מרגישים אחראים, ולכןעקב כך,  מובהק אחד לכל דבר.  

)יחזקאלי,  מגיעות לשולחן המנהל(    , ואינןבהתארגנות עצמית בשטחעל ידי העובדים  

 . ה'(2014

רשתות   כאשר   ות ארגוניניתוח  במיוחד  משמעותיים,  עסקיים  יתרונות  לספק  יכול 

ארגון מתכונן לבצע שינוי ארגוני משמעותי ברמת המוצר / השוק / הגאוגרפיה. אז,  

יכול לעזור לארגון לצמצם סיכונים, ועל ידי כך, לצאת נשכר מהשינוי. הוא   זה ניתוח  

ינו בטוח בכיוון שעליו  מבין את הצורך בשינוי, אבל א אמנם  גם יכול לסייע לארגון ש 

זאת בו.  להסכמה    ,לצעוד  שיזכה  עתידי  חזון  הגדרת  של  חסכונית  דרך  באמצעות 

המניות מחזיקי  של  מסגרת   וגם,  ;גורפת  למסד  במהירות  שגדל  לארגון  לסייע 

למקומו   להגיע  לו  שסייעה  הפתוחה  ובאווירה  ביצירתיות  לפגוע  מבלי  פורמלית, 

 הנוכחי. 
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יכול לסייע   ותארגוני ניתוח רשתות   של ניהול שינויים, כחלק מהאסטרטגיה הכוללת  

לבודד את זרימת המידע הנוגע לשינוי הכולל ולשינוי האסטרטגיה הניהולית; ולסמן  

לשינוי.   להתנגד  והיכולת  העוצמה  את  להם  שיש  גבוהות  דרגות  בעלי  אותם  את 

וגורמ שינוי,  מנהלי  שינוי,  מובילי  לאבחן  יכול  הוא  יותר.  הארוך  בלתי  בטווח  ים 

לשינוי. התנגדות  ליצור  שעלולים  יותר, פורמליים  הארוך  רשתות   בטווח  ניתוח 

, על  . זאתיכול להצביע על אינטראקציות ונקודות זמן קריטיות להתערבות חברתיות

 מנת ליצור התערבויות מדודות בתרבות הארגון באופן שיסייע לשינוי. 

 

 ניתוח רשתות ארגוניות

 

בעולם   גם  דרמטי  לשינוי  הביאה  חברתיות,  רשתות  בניתוח  המדרגה"  "קפיצת 

תה  ישמעולם לא הי הניהול, שינוי שלא התפתח בתוך עולם הידע הזה, אולי משום  

לתורת הניהול מוטיבציה אמיתית להתפתח בתחום זה. רבים המנהלים שלעולם לא  

ע העמימות משרתת אותם.  ביצועיהם.  באמת את  למדוד  האקסל  יתלהבו  טבלת  ם 

הפאואר  ומצגת  להציג -הנכונה  ניתן  המתאימה  והיפוכו  פוינט  התחומים    דבר  בכל 

 (. 2013" )יחזקאלי ושטיינר, . ..ה"רכים" בניהול

את להפוך  ניתן  חברתית,  רשת  הוא  ארגון  שגם  רשתות    מתודולוגיית   כיוון  ניתוח 

עוצמה  ,SNA -ה  חברתיות,  רב  בהמשך  .לכלי  שיוצגו  מדדים  לאפשר  בעזרת  ניתן   ,

ב  ותומך  מדויק  ארגוניםאבחון  של  אסטרטגיב  ;טיוב  ארגוני  עסקי    ;שינוי  ובשינוי 

( קרויה    (.Jacoby, 2012ואחר  ארגונים  של  הרשת  ניתוח  מתודולוגיית 

Organizational Network Analysis  – ONA . 

( ושטיינר  כי  2013יחזקאלי  טוענים  מדויקיםהרשת    מדדי(  יכולים    ,כה  הם  כי  עד 

הבדל שבין  , כמו ה להבחין למשל בין רמות שונות של פעילויות משותפות בארגונים

  מוצעים   ,עקב מהפיכת הרישות.  )ראו בהמשך העבודה(  "תיאום"-"שיתוף פעולה" ל

  חברות עסקיות שונות לניתוח רשתי.   , על ידיבטכניקות שונותארגוני  מיפוי וניתוח  

 : (2013)יחזקאלי ושטיינר,   ות היום בשוקשתי שיטות עיקריות קיימ

    ; , בדרך המקובלת במדעי החברהבאמצעות שאלונים –האחת  •

עושה שימוש בדואר האלקטרוני וברשת הטלפונים הארגונית על מנת    –האחרת   •

עבודה קשרי  שמקובלת  למפות  בדרך  ומשטרתיים,  צבאיים  מודיעין    . בארגוני 

לכאורה    האחרונה ה  שיט ה בעייתית  אך  הארגון  הנהלת  מבחינת  יותר  נוחה 

שבפועל למרות  אתית.  היאמבחינה  היא   ,  העובדים,  בפרטיות  פוגעת    אינה 
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תחושה של "אח גדול" שמפקח ובוחן כל צעד  ת  ויוצר  בדרך כלל,  ם אות  המרתיע 

העובד.   נוטות  של  מפותחות  דמוקרטיות  במדינות  רגולטוריות  מגבלות  גם 

יכול  את  של  להגביל  בדוא"ל  ארגוניים  לצרכים  שימוש  לעשות  ההנהלה  ות 

 העובדים ובטלפונים המנופקים להם.  

השיטות ניתנות  ,בשתי  הןהתוצאות  בעיןילצפי   ,  והן  ה  אוטומטי    לחישוב;  באופן 

 . (2013)יחזקאלי ושטיינר,  באמצעות אלגוריתמים שהוכנסו למערכת

 

הצ הארגונים  היו  לרשת  ארגונים  ב"תרגום"  שירותי    –באיים  החלוצים  צבא, 

ביטחון, משטרה ודומיהם, בעיקר בהיבט המודיעיני, שבו די במידע מינימלי על מנת  

העסקי לעולם  השיטה  עברה  משם  יריב.  ארגון  על  מלאה  תמונה  )יחזקאלי    לקבל 

 . (2013ושטיינר,  

 

 : (4)ראה תרשים מס'  מהפיכת הרישות מתמקדת בשלושה אלמנטים

 
 מרכיבי מהפכת הרישות : 4 תרשים מס'

 ( א'2013)יחזקאלי,  

 

 

לאתר    ויזואליזציה: • שקשה  ארגוניות,  ודילמות  בעיות  בעין  לראות  ניתן 

 בנתונים "יבשים". 
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השפעה,    מדידה: • עצמה,  כמו  במערכת,  "רכים"  אלמנטים  למדוד  ניתן 

 ריכוזיות, לכידות, פופולאריות, נתק, שיתוף פעולה, תיווך וכדומה. 

משמע, אם נדע    הרשת מבטאת את תכונות המערכת שאותה היא מתארת: •

 לתרגם נכון ומהר מערכת מורכבת לרשת, נוכל לדעת עליה הרבה מאוד. 

 

הארגון   שבתוכה  המתקבלתרשת  היחסים  את  שמודדים  המספריים    , והמדדים 

 מאפשרים מבט "אובייקטיבי" מלמעלה על הארגון. מעין "תצלום רנטגן" ארגוני. 

רנטגן"   ל "תצלום  דומה  איננו  המסודרזה  ההיררכי  מ"תרשים    ,מבנה  לנו  המוכר 

שילוב של מכלול קשרי ההיררכיה והעבודה, כמו גם הקשרים    העץ" הקלאסי. הוא

אותו למפות  כדי  בארגון.  בארגון    ,החסרים  השונים  לגורמים  לפנות  חייבים  אנו 

 . בפועל ולבדוק איתם את קשריהם השונים

מערכת   באמצעות  הנבנית  קשרים,   DNA-7הרשת  סוגי  שלושה  נים  המסומ   מכילה 

 א'(: 2013)יחזקאלי,  בצבעים שונים

היררכיה: • והאחריות    קשרי  הסמכות  זרימת  את  מבטאים  אלה  קשר  צינורות 

מוגבלת,   שלהם  הקיבולת  וידע  ובארגון.  מידע  במעבר  "להיסתם"  נוטים  הם 

( למטה  למעלה  Top Downמלמעלה  מלמטה  ידע  מעבירים  ואינם  כמעט  הם   ;)

(Bottom Up )5מכך וכתוצאה  )ראה    ,;  העבודה  מקשרי  פחות  אפקטיביים  הם 

 בכתום.   , בדרך כלל,צבועים קשרים אלה DNA-7בהמשך(. במערכת  

מובן  הנמתח בין הסוכנים העצמאיים שבמערכת, יכול להיות    ,היררכיהכל קשר  

בלבד   אחד  לצד  מובן  גם  אך  הצדדים,  לסמכות  )משמע,  לשני  טוען  מפקד 

שוטר טוען שמפקדו    –ציין זאת; ולהיפך ולאחריות על שוטר, אולם השוטר לא מ

קשרים חד כיווניים מסומנים    (.הוא קצין מסוים, אולם המפקד לא מציין זאת

" )אותו צבע,  חלולים " בצבע מלא; ולעומת זאת, קשרים חד כיווניים מסומנים כ

 . רק בהיר יותר(

עבודה: • והמשמעותיים    קשרי  העשירים  הם  אלה  הגומלין.  שקשרים  בקשרי 

והידע   גדולה בהרבה מקשרי  –הפורמאלי והלא פורמאלי    –בהם  זרימת המידע 

)   ,ההיררכיה "המערכת  א( מכנה אותם  2013ולכן הם חיוניים לארגון. יחזקאלי 

 
הבעייתיות של זרימת המידע במשטרת ישראל בצינורות היררכיים רשמיים  תיאור מפורט על     5

עובר ולא שב: זרימת מידע במשטרת ישראל",    –ראה בעבודתו של נצ"ם יוסי בכר: "עו"ש 
 . (2012)בכר, במסגרת המכללה לביטחון לאומי  2012שנעשתה בשנת 
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/  . קשרים אלה הם המבטאים  החיסונית של הארגון" שיתוף פעולה.  שילוביות 

כי ככל שהארגון גדול יותר,    צבועים קשרים אלה בכחול. נציין  DNA-7במערכת  

קטנה    –  n(n-1)מתוך סך הקשרים האפשריים    –כמות קשרי העבודה הקיימים  

. כך גם לגבי סוג הארגון. ככל שהארגון ביורוקרטי יותר והיררכי  בהתאמה  יותר

יותר.   קטנה  הפוטנציאל  סך  מתוך  העבודה  קשרי  כמות  לקשרי  כאמור,  יותר, 

העבודה. ככל שזרימת הסמכות והאחריות    ההיררכיה השפעה מדכאת על קשרי

 .  (א2013  ,יחזקאלי)  ברורה יותר, כך תיטה כמות קשרי העבודה לקטון בהתאמה

עבודה יכול להיות הדדי   ,כל קשר  בין הסוכנים העצמאיים שבמערכת,    הנמתח 

כיווני )משמע, הקשר חשוב    )משמע, הקשר חשוב לשני הצדדים(; לאחד  או חד 

כיווניים מסומנים בצבע מלא;    דו . קשרים  (איננו חשוב לצד השניהצדדים, אך  

 ולעומת זאת, קשרים חד כיווניים מסומנים כחלולים. 

אפקטיביות: להשגת  חסרים  קשרי    קשרים  של  נוסף  נתח  הם  אלה  קשרים 

הסוכנים   לכמות  ביחס  האפשריים  העבודה  קשרי  פוטנציאל  סך  מתוך  עבודה 

שלדעת העובדים חסרים להם על    ,העצמאיים בארגון. הם מבטאים את הקשרים

 מנת להיות אפקטיביים יותר בעבודתם.  

ת  קשרים אלה הם המבטאים את הבעייתיות שבשיתוף הפעולה בארגון. במערכ 

DNA-7    כיווניים מסומנים בצבע מקווקו    דו. קשרים  צבועים בסגול מקווקוהם

 ; ולעומת זאת, קשרים חד כיווניים מסומנים כחלולים. מלא

 

בעזרת  ( ממחישים את סוגי הקשרים הללו ואת משמעותם  2013יחזקאלי ושטיינר )

    :המתארות סניף בנק ,שלוש תמונות רשת

 

מס'   את    5תרשים  ההיררכיהמתאר  מיוצג    קשרי  מהעובדים  אחד  כשכל  בסניף, 

)קשר   כתומים  בקווים  ביניהם  המחברים  ההיררכיה  וקשרי  ירוק  מלבן  באמצעות 

רק   שמשמעותי  חלש  קשר  כהה;  בכתום  נצבע  עליו  מעידים  לו  הצדדים  ששני  חזק 

 לצד אחד נצבע בכתום חלול(.  

. התרשים דומה מאוד ל"תרשים  ניתן לראות, שחלוקת הסמכות והאחריות מוחלטת

בארגונים   המצב  זה  )לא  ובאחריות  בסמכות  פערים  בו  שאין  כיוון  הקלאסי,  העץ" 

  " נוקשה  "דיקטטורה( מכנים ארגון כגון זה  2013יחזקאלי ושטיינר ) רבים אחרים(.  

 תרבות הארגונית. בהנחיות הרגולטור וב, ם מחמיריםנהלישנעזרת ב 
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 רי היררכיה קש –סניף בנק : 5תרשים מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, על  מתאר את מצב קשרי העבודה בארגון )צבועים כחול( ומדגים לנו  6תרשים מס'  

 ( ושטיינר  יחזקאלי  "דיקטטורה"    (2013פי  של  מחירה  ההיררכיה    : זו  מעיןאת 

הנוקשה מדכאת את קשרי העבודה, שקיימים רק מעט ותחומים בתוך המחלקות.  

החיסונית"   "המערכת  את  מהווים  העבודה  שקשרי  כיוון  לארגון,  בעייתי  מצב  זהו 

שלו. הם מבטאים את יכולתו להיות אג'ילי )משמע, את רמת הגמישות האסטרטגית  

הח בסביבתו  מהירים  שינויים  עם  להתמודד  את  שלו  ומהר  נכון  להבין  יצונית(; 

 תמונת המצב מיד עם היווצרותם של משברים, ולתת להם פתרון מהיר. 

 

 קשרי עבודה  –סניף בנק : 6תרשים מס' 
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כיוון שהוא את קשרי העבודה    7רשים מס'  ת בעייתי,  ממחיש עד כמה המצב הזה 

רים שהם זקוקים  שאינם קיימים )לכן הם מסומנים בקו מקווקו(, אך העובדים סבו

קשרים   הם  כהה  בסגול  הצבועים  הקשרים  יותר.  אפקטיביים  להיות  מנת  על  להם 

משמעותיים, ששני הצדדים לקשר ביקשו אותם; והחלולים הם קשרים שנדרשו ע"י  

צד אחד בלבד. שימו לב שהקשרים החסרים רבים יותר מקשרי העבודה הקיימים,  

 הם חוצים מחלקות.   –ושבניגוד לקשרי העבודה הקיימים 

 

 קשרים חסרים  –סניף בנק : 7תרשים מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

)לא    "לייצר ידע"  –ההמחשה הזו מדגימה את אחת התכונות החשובות של רשתות  

ידע" לייצר    "ליצור  נכונים, אלא  ותנאים ארגוניים  יצירתיות  יוצא של  פועל  שהוא 

קטן   הוא  למערכת  שמוכנס  הקלט  שבה  מערכת,  באמצעות  אוטומטי  באופן  אותו 

 .א(2013)יחזקאלי,   ומוגבל, והפלט עשיר ומשמעותי

 

( יחזקאלי  פי  מידי תקופה  א(,  2013על  מערכות ארגוניות  אותנו    תלמדמדגימה של 

ידע  פהוסימית ומשתנה כל הזמן ושהרשת דינאמ  שלא נקבל באמצעות דגימה    ,לנו 

של ליקויים שנמצאו    יקוןאפשר לבחון הצלחה תמ בודדת. מעקב קבוע אחרי הרשת  

יוכלו להציב מדדים לשיפור לתתי המערכות   בדוח הקודם, כשהציונים המספריים 

 בארגון. 

המתפתחות   מגמות  על  ללמד  יכול  ברשת,  המתפתחים  קבועים  דפוסים  איתור 

של   צמיחה  ועד  "אריסטוקרטיה"  מהיווצרות  מאפשר  א  וה .  "טלנטים"בארגון, 
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יכולת   של  מסוימת  מידה  לנו  המערכת  ניבוי להחזיר  של  עתידית  התנהגות  ,  לגבי 

 . א'(2013הגוברת )יחזקאלי, והדינאמיות  העולה  שאבדה לנו בשל המורכבות 

 ( מדגיש2013יחזקאלי  שימוש    א'(  רבה  בהצלחה  כבר  נעשה  המשטרתי  בתחום  כי 

של   בתחומים  בעיקר  עתידית,  פשיעה  תתרחש  שבהם  המקומות  לניבוי  ברשתות 

ות ולכלי רכב. בתחילה החלה המשטרה לתעד במחשב כל  התפרצויות לעסקים, לדיר

היממה ושעות  ימים  לפי  לריכוזי העבירות,  את השוטרים  והפנתה  )"שיטור    עבירה 

חמות"( כ2014יחזקאלי,  )   נקודות  החלו  ט'(.  הפשיעה  במיפוי  העיסוק  שגבר  כל 

החוקרים להבחין בדפוסי היווצרות של פשיעה. מכאן הדרך לניבוי פשיעה עתידית  

 הייתה קצרה יחסית... 

נרשמה בלוס אנג'לס ירידה של    2011כי בסוף    2013העיתון אקונומיסט דיווח ביולי  

בפשיעה ביחס לשנה קודמת, כשבמחוזות השכנים שלא עשו שימוש במערכת    12%

ב  עלתה  היא  פשיעה,  ושטיינר,  The Economist, 2013)  0.5%  -מנבאת  יחזקאלי   ;

הניסיון של אנשי    (.2013 וככל שיגדל  הניסיון,  גדלות עם  יכולות השימוש במערכת 

 המשטרה בשימוש במערכת, כך תגדל התועלת שיוכלו להפיק ממנה.  
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 הבסיס לאבחון ארגוני – ארגונים בין סדר לכאוס

שילוביות יצירת  שבין  הקשר  את  להבין  מנת  הניהול    על  לאופן  למבנה,  בארגון 

ארגון,   של  מצבים  נמנה  ולתרבותו  "לנוע"  תיאורטיים  חמישה  יכולים  שארגונים 

 :( 9-7, עמ' 2013ואח',   )בריכטה (8מס' תרשים )ראה ביניהם באופן דינאמי 

 

 "סדר"ל  "כאוס"ארגונים במרחב שבין :  8 'מס  תרשים

 

קפוא  :"(Stagnation)"  "קיפאון" • אין  הכל  ארגון    ...תזוזה.  למשל,  הוא,  כזה 

ביורוקרטי, הסובל מעודף ביורוקרטיה ומעודף נהלים, ובו זכויות יתר לאליטה  

 ביורוקרטית שלטת; 

זהו מצבם הקלאסי של ארגונים    שווי משקל סטאטי למדי.  :("Order")  "סדר" •

ביורוקרטיים, בוודאי ארגונים צבאיים, שה"סדר" הוא חלק ממהותם, ושאינם  

יותר.    יכולים  דינאמית  במציאות  מבנה  לתפקד  עם  "סדר"  של  במצב  שהיה 

ל"קיפאון" דינאמי,  באופן  מובילה,  מפותחת  וביורוקרטיה  מסורבל  ,  ארגוני 

ההחלטות   קבלת  תהליכי  על  משתלט  כוח,  ויותר  יותר  צובר  שהמטה  כיוון 

 . ומעוניין במצב סטטי ללא שינוי, שבו לא יהיה ערעור על זכויות היתר שצבר

)"ס • הכאוס"    בתנאים ",  כאוס "ל  הסמוך   באזור  פעולה  (:Edge of Chaos"ף 

 של   במצב,  טיבו  מעצם,  המתפקד,  הארגון  של  המשקל-שווי   מסביבת  הרחוקים

  למציאות   יותר   טובה   הסתגלות  לארגון  מאפשרת "  הכאוס  סף   על " פעולה".  סדר"
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  שהארגון   ההזדמנויות,  גיסא  מחד,  מרוכזות  שם.  במהירות  המשתנה,  דינאמית

,  שם .  פעולה  ואפשרויות  דעות  של  מגוון  פיתוח,  למשל  כמו ,  אליהן  להגיב  יכול 

  ככל  לארגון  שחסר", אמת  בזמן"  הארגון  זקוק שלו", ידע"ה  מרב את להשיג ניתן

  במשך   שנצבר  המידע  רלוונטיות,  כזה  במצב.  יותר  דינאמית  הופכת  שהמציאות

)"המידע   כריית"  ושיטות,  ויורדת  הולכת   השנים   "Data Mining  )" שבשימוש  

כאלה הם למשל ארגונים "צעירים" כמו    .הדרוש  הידע  את "  לייצר"  יכולות  אינן

 ארגוני הזנק, וחלק מאלה המתמודדים עם סביבה תחרותית קשה.  

,  יצירתיות  של  דינאמיקה  לפתח  יתקשה ארגון",  הכאוס   גבול   סף " על  שהייה   ללא 

 .  וחדשנות התפתחות 

  אפשרות   בחירת   למשל.  הסיכונים  מירב  גם  מצויים"  הכאוס  סף"ב,  גיסא  מאידך

  טנק   הינה  לכך   טובה   המחשה.  מוחלט   לכאוס   הידרדרות  ליצור   שעלולה,  שגויה

  באיומים   לצפות  מנת  על  מעט  רק   יעלה  אם.  קרב  בעת  תצפית  לעמדת  העולה

,  אולם .  ובתמרון  באש  אויבו  את  להפתיע  יוכל,  הבא  השטח  בתא  ובהזדמנויות

 .  ולהישמד  טיל" יחטוף , " המידה  על  יתר  חשףיי  שאם, בכך מסתכן  הוא

  מידי   מפותחת  ביורוקרטיה   שבין  האיזון   את  למצוא  צריכים  ארגונים  זו  בסביבה

  בהתרחשויות   להבחין   יכולים   הם  שם.  ויצירתיות  גמישות  לבין,  נהלים  ועודף

 . להם ולהגיב אמת  בזמן  הארגונית  בסביבתם

כי    :("Chaos")  "כאוס" • עד  גדול,  כה  אפשרויות  מגוון  "התהוות"  של  מצב 

הניתן   החופש  את  לרעה  מנצלים  עובדים  שליטה:  לאובדן  גורמת  אליו  גלישה 

להם מחד גיסא, וריבוי האפשרויות מפתה להתחיל כל העת דברים חדשים, ולא  

 ;לבסס את הישנים, המעניינים פחות

כולל    (:" Disintegration)"  "התפוררות" • מורכבת,  מערכת  של  פעולתה  סיום 

וגם ארגונים. לדוגמה, ארגון ואינו  ש  גופים חיים  נפתח לארגונים אחרים,  אינו 

.  והופך לא רלוונטי  "קופא על שמריו"   ,פותח את שורותיו לאנשים חדשים, וכך

ל להגיע  עשוי  הוא  כזה,  מ   " כאוס"במקרה  להתרסקות    " קיפאון"ולהידרדר 

ה הנלכדת באורות של רכב מתקרב וקופאת על עומדה, עד  מוחלטת, כדוגמת חי

 לאובדנה; 

 

השונים   המצבים  פרושים  שעליו  אופקי,  ציר  של  תרשים  לשרטט  יכולנו  לכאורה, 

לא   לעולם  וארגון  ליניארית  איננה  אולם, המציאות  ו"התפוררות".  "קיפאון"  שבין 

ליניא בשרטוט  מכך,  יתרה  לכן.  קודם  היה  שבו  למצב  בדיוק  נדמהיחזור    , רי 

יכול   המצבים  שני  בין  שהמעבר  בעוד  הפכים,  שני  הם  ו"התפוררות"  שקיפאון" 
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להיות בין רגע )למשל, "התפוררות" שלטון מובארק במצרים בעקבות הפגנות כיכר  

)עם   שבמשטרים  ליציב  שנחשב  למרות  זאת,  שממסד  תחריר.  הקפיד  ביורוקרטי 

 את הסדר הקיים ואת זכויות היתר של האליטה תחת "קיפאון" מוחלט(.   לשמור
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 ה ומאפיינים משגה –שילוביות 

 לות משותפותפעו

ויחזקאלי   רזי  שמכנים  מה  של  סוג  היא    סוג   זה  ."משותפות   לותופע"שילוביות 

  בקשרי   ביניהם  המחוברים,  במערכת"  עצמאיים  סוכנים"   שמבצעים   הפעולות

אנשים    .גומלין שני  של  משותפת  עבודה  של  הסוגים  מכלול  את  מתאר  זה  מושג 

משותפות   פעילויות  של  השונים  הסוגים  לגבי  ארגונים.  של  או  יחידות  של  ויותר, 

 ( 12ב', עמ' 2007יחזקאלי,  ו )רזי נרחיב בהמשך 

לות משותפות אינן מתבצעות תמיד למטרות חיוביות. כך למשל, נוטים קרטלים  פעו

לתאם ביניהם מחירים, למרות הפיקוח ההדוק לכאורה, ולמרות הענישה המחמירה  

מצבים שבהם גורמים ביחידה יכולים  גם  אנחנו מכירים    .(2014)אקונומיסט,  יחסית  

יחד מנת  , לחבור  עבודה!  על  נורמות  של  שינוי  או  תפוקות  של  העלאה  )טאב    למנוע 

 (. 1965ומאנהיים, 

( למעלה"  "מלמטה  להיווצר  יכולות  בארגון  משותפות  (  "Bottom Up"פעולות 

 (."Top Down"בהתארגנות עצמית; וגם בדרך של יוזמה "מלמעלה למטה" 

מהירה של    פעולות משותפות הן אסטרטגיה של סוכנים עצמאיים במערכת להגדלה

במערכת,   אחר  סוכן  נגד  סוכנים  מספר  של  חבירה  למשל  הקצר,  בטווח  עוצמתם 

 את העוצמה המצרפית שלהם נגדו.   מאפשרת להפנות

נשקו של החלש. ככל שעוצמתו של גורם    , לעתים, כיוון שכך, הפעולות המשותפות הן

לראות   ניתן  רשתי  בניתוח  פעולה.  לשתף  פחות  ייטה  הוא  כך  יותר,  גדולה  בארגון 

אנשיהם,   עם  פעולה  משתפים  הם  גדולים.  פעולה  משתפי  אינם  העוצמה  שבעלי 

 מונעים שת"פ מיריביהם.  –וכחלק מגילויי העוצמה שלהם  

 Self)  "התארגנות עצמית"שותפות בשם  בתורות המורכבות מכונות הפעילויות המ

Organization)ל נחשבות,  והן  ביותר  ;  ובמערכות  אחד התהליכים החשובים  בטבע 

 מורכבות אחרות )ראו בהמשך(. 

עומק שיתוף הפעולה   לפי  הפעילויות המשותפות לסוגיהן,  בתורת הארגון מסווגות 

 ביניהן. 

להשגת משילות. 'משילות' היא  פעילויות משותפות הינן כלי חיוני  ברמה המדינתית,  

משילות   הלגיטימית.  סמכותה  את  להפעיל  הנבחרת  האזרחית  הקברניטות  יכולת 
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יוכל   יצירה של תנאים שבהם  כוללת הנהגה והכוונה מערכתיות מצד הקברניטים; 

ושילוב   בעיות  פתרון  לפעול;  היכולת  של  העצמה  לתפקד;  הציבורי  המינהל 

, עמ'  2007)שוחט,  טחון הלאומי של כל חברה  המשאבים הנדרשים להשגת יעדי הבי

 . (12ב', עמ'  2007יחזקאלי,  ו ; רזי 31

 מטרות הארגון.פעילויות משותפות הינן כלי חיוני להשגת ברמה הארגונית, 

מטרותיה של תת המערכת או  כלי חיוני להשגת  מהוות   הןברמת המחלקה או הפרט, 

 העובד.  

יותר   דומיננטי  יהיה  לעולם  )שהוא  הקצר  בטווח  בארגון,  שלעתים  היא  המשמעות 

מהטווח הארוך(, שילוביות ברמת הפרט או המחלקה עלולה לחבל בהשגת מטרות  

כולה המערכת  של  הסברים    .ו'(2014)יחזקאלי,    העל  גם  קיימים  זו  לתופעה 

ה  התיאוריה  כמו  הסוציולוגיים  "קבוצת  שבין  הכוח  במאבקי  "  אנחנו עוסקת 

(Ingroup  ל"קבוצת לה;  ונאמנים  אותה  מוקירים  שחבריה  חברתית,  קבוצה   :)

) האחרים  "Outgroup  כלפיה חשים  אחרות  קבוצות  שחברי  חברתית,  קבוצה   :)

י החיים החברתיים הם משחק גומלין בין  תחרות או התנגדות. התיאוריה גורסת, כ 

שתי סוגי הקבוצות. מתחים בין הקבוצות מסייעים, לא אחת, להדגשת גבולותיהן,  

שחברי   מלמדים,  מחקרים  חברתית.  זהות  של  ברורה  תחושה  לאנשים  ומקנים 

עמדות   ומאמצים  המידה,  על  יתר  חיובי  באור  עצמם  רואים  האנחנו"  "קבוצת 

כלפי "קבוצות אחרים" שונות. "קבוצת האנחנו" ו"קבוצת    שליליות, בלתי הוגנות,

( ביניהן  וקונפליקט  בבד, מערבות מתחים  ובד  נאמנות,  ,  Tajfelהאחרים" מעודדות 

 (. 177, ע'  1999; משוניס,  1982

 

 שילוביות 

 

פעולה"  (  "Jointness")"שילוביות"   "שיתוף  למושג  כמעט  הזהה  מושג  הוא 

(Cooperation  .) התוכן   עולם  את   לשרת   הוכוון ש,  לזמננו   אותנטי  חדש   מונח  הו ז  

היה    לא  וגם  האירופאיים  בצבאות  קיים  אינו  הוא(.  והישראלי)  האמריקני  הצבאי

  . , אולם "גולש" היום גם לסקטורים אחרים האזרחי  הניהול  בעולםקיים בתחילה  

  ההגנה   משרד  חלקי  בין'  שיתופיות' ל   רק  במקור  רלוונטי  היה '  Jointness'  המונח

)'משרדית-בין  שיתופיות 'ל   גם  כמו ,  כמכלול  האמריקני  'Interagency Jointness  )'

 The Department of Homeland)   המולדת  לביטחון  המשרד  עם   ההגנה   משרד   של
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Security  ) לגישה   מעבר  המושג   את   פיתח   הישראלי   הצבא .  אחרים  ומשרדים  

   " בצה"ל היא:שילוביות"   של הרשמית  ההגדרה  .המקורית  האמריקנית

  האסטרטגית  ברמה  מטרות   להשגת  המובילה  ארגונית  ובין  זרועית  בין   פעולה  יכולת 

  פיתוח  באמצעות   מושגת  זאת  יכולת.  גבוהה  מבצעית  ובאפקטיביות  ביעילות   אופרטיבית

  יתרונות   מיצי  על  המתבסס(  סינרגטיות)  אגבור  יוצרת  והיא,  משולבים  וביצוע  תכנון ,  ידע

 זהותם  שימור  תוך,  משותפים  ורעיון  מטרה  מול  מרכיביה  של  ומוחלטים  יחסיים

  אני '  או  רוח  הלך' )State of mind'  המבטאת  ארגונית  תרבות  היא  השילוביות.  הארגונית

 ובמרחב   בזמן  לפעולה  מעבר  נמשכת  השפעתה  וככזו,(,  ארגונית  תודעה  היוצר'  מאמין

 . נתונים

" במושג  ולמשרדי    שילוביות"השימוש  צבאיים  לארגונים  האחרונות  בשנים  עבר 

, בעיקר עקב הדגש שניתן עליו בלימודי המכללה לביטחון לאומי,  ממשלה אחרים

   .א'(2013)יחזקאלי,  צה"ל לפני כחצי עשור

  בתרשים בהמשך ו  ראה)  השונות  המשותפות  הפעילויות  סוגי   בין   היררכיה  ניצור  אם

 שביניהם.  והעשירה המלאה הפעולה  השילוביות/שיתוף תהיה(, 8מס' 

  אם   גם (,  יותר  או)  ברשת "  סוכנים"   שני :  מערכות  בין  משותפת  פעילות   של  סוג  זהו 

  המורכבת   המערכת   שלהם ו/או של)   מצבם  את  לשפר  יכולים,  ביניהם  מתחרים  הם

  אין   שבהם  במקומות  תחרותית  בהתמודדות  במקום,  הדדי  סיוע  בעזרת(  בכללותה

,  המתאימים   האמצעים  שלשניהם  בהנחה  ,זאת.  לרעתם  ותפעל  נדרשת  היא

  הטכנולוגיה   אנשי  של  טובה   הבנה ,  לדוגמה.  משותפת  פעולה  למימוש   הנדרשים

  תאפשר ,  ספציפית  במשימה  הלוחם  של  והאילוצים  הצרכים  של  מודיעין  בארגון

  מהר   המשימה  את  שיעשה  כך,  ביותר  המתאימים  האמצעים  את  עבורו  לייצר  להם

 . סיכונים ובפחות יותר 

  מהווה (  אותן  המרכיבים  והפרטים  מחלקות)  בארגון  המערכות  תת  עבור

  הם .  שלהם  הקצר   הטווח   מטרות   להשגת   אסטרטגיה  הפעולה  שיתוףהשילוביות/

  שילוביות   היעדר   דרך;  שילוביות  של   גבוהה   מרמה   החל,  מגוון   שימוש  בה   עושים 

  מכוונת   הפרעה,  משמע  –  " תשלילי  שילוביותב"  וכלה(;  ואישית  ארגונית   אנוכיות)

  בעוצמה   מחזיק  הארגוני  שהגורם  ככל .  מטרותיו  את  להשיג  בארגון  אחר  לגורם

  חיובי   –  הכיוונים  לשני  הפעולה  בשיתוף  יותר  מגוון  שימוש  יעשה  הוא,  יותר  גבוהה

 . למתנגדיו אקטיבית והפרעה  פ"שת ומניעת מקורביו עם  וגבוה

  את   לשמר  ממשיך   סוכן  כל.  אחר  גורם  על  אחד  גורם  של  השתלטות  האיננ   שילוביות

.  משותפים   אינטרסים  ליצירת  הפעולה  שיתוף  באזור  רק  ומוותר,  ומטרותיו  ייחודו
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,  לדוגמה .  פיתוחםל  או  הלקיומ   מתאימים  אמצעים   של  הימצאות   תמחייב   היא 

  חשיבות   יש.  אופניים  במרוץ   המרכזית  הדבוקה  מן   הבורחת   אופניים  רוכבי  קבוצת

  הרוכבים   מן  אחד  כל,  הרוח  בהתנגדות  יחד  להילחם  מנת  על  הקבוצה  לקיום

  ויפגע   הקבוצה  את  בכיע  ,פעולה  ישתף  לא  אם,  אולם,  לנצח  שואף  בקבוצה

  לא   ,יותר  איטיות   שאופניו  או"  הבריחה  שפת"  את  מכיר  שאינו  רוכב  .במטרותיו

 . ו'(2013)יחזקאלי,    במהלך  חלק  לקחת יוכל 

  מערכת   של  והיעילות  האפקטיביות  את  מאוד  מעלה  פעולה   שיתוףשילוביות/

  מים   מקור  אל  דליים   עם  רצים  רבים  ואנשים   ,הנשרף  בית  לעצמכם   תארו.  מורכבת

  האנשים   היו   אם.  הבוער  הבית  על   המים  את   לשפוך   וחוזרים  אותם   ממלאים  ,קרוב

  המים   ממקור   ליד   מיד  דליים   ויעבירו ,  אנושית  שרשרת   ויוצרים  פעולה  משתפים 

  רבה   ליעילות  הזו   ההתארגנות  תביא,  חלילה  וחוזר  המים  למקור   חזרה ,  לבית

  דליים   לסחוב  יכולים  שאינם  חלשים  אנשים  גם.  ואנרגיה  זמן  של  בזבוז  ולמניעת

  של   עבודה  לבצע  יוכלו  בשרשרת  אדם   בני  מאה.  מהשרשרת  כחלק   לתרום  יוכלו

 . אקראיות בפעולות וזמנם  כוחותיהם את מכלים  שהיו מאתיים

 

 שילוביות היא האמצעי של מערכת מורכבת לקיים היזון חוזר בזמן אמת 

 

השילוביות של  ביותר  הגדולה  שזה    התרומה  בכך,  נעוצה  הארגונית  לאפקטיביות 

חוזר  בידישהעיקרי  הכלי   היזון   / משוב  לייצר  בעיקרהמערכת  אמת  ,  בין  בזמן   ,

 מרכיביה. 

  שתי תקופות זמן ב המתבצעים    –  שלילי וחיובי  –  קיימים שני סוגים של היזון חוזר 

 (:9)ראה תרשים מס'   : בזמן אמת ואחרי הביצועקריטיות לארגון
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 "סדר"ל  "כאוס"ארגונים במרחב שבין :  9 'מס  תרשים

 
 

 , אסביר אותו בהרחבה:במערכת שילוביותתפקיד הל  סוגיה זומפאת חשיבות 

 

 י'( 2014)יחזקאלי,  שני סוגי משובים בסיסיים

 

חוזר שלילי( • )היזון  שמערכת סטתה ממטרתה ומהתכנון  משמעו,   משוב שלילי 

להשגת המטרה, והיא מנסה לחזור למטרה. לדוגמה, איתור תקלה במערכת נשק  

של היא  יותר  מתוחכמת  דוגמה  לקרב.  יציאה  טרם  טנק  תנועת   מערכת של 

שלא   בשטח  הפליטים  ריכוז  אז  במלחמה.  מותקף  העורף  כאשר  האוכלוסייה 

וסיית הפליטים ילך ויעלה. מרמה  הותקף ושיש בו מערך שירותים איכותי לאוכל 

תרד   אז,  מספיקת.  תהיה  לא  כבר  השרות  רמת  הפליטים,  ריכוז  של  מסוימת 

 המוטיבציה של הפליטים להגיע לשם וכמות הפליטים באותה נקודה תתייצב. 

חיובי( • חוזר  )היזון  חיובי  למסלול   משוב  חדשים  כיוונים  מציאת  שתכליתו 

מטר  איתור במהלך קרב  לדוגמה,  הייתה מוכרת  החדש.  )שלא  לאויב  חשובה  ה 

חיים"   "סם  מהווה  החיובי  המשוב  הקרב.  תכנית  שינוי  ובעקבותיו  קודם( 

למערכת מורכבת. הוא מגרה לחשיבה יצירתית פורצת גבולות ומביא לחידושים  

חדשים. למוצרים  וגם  נדרש  למוצר  שונים  חיובי"   ולפיתוחים  ב"משוב 

ל מערכת תת מקבלת,  שהיא  במידע  של  משתמשת  העצמה  צורך 
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  –השלילי והחיובי    –ניתן להמחיש את ההבדל בין המשובים    אחרת. מערכת תת

 (: 12-10)מס'   בעזרת שלושת התרשימים הבאים 

 

 B -ל A ממחיש בעיה בתהליך עבודה: פעולה מסוימת מתבצעת בין  10מס'    תרשים

במספר   במספר  1ומסומנת  מסומנת  לה  שקדמה  הפעולה  שבוצעה    2.  והפעולה 

 .ריה במספר  אח

 

 עבודה  ךהמחשת תהלי :  10מס'  תרשים

 

 

 

המערכת    תיהוספ   11מס'  בתרשים   את  להסיט  שמאיים  בתהליך,  סיכון  של  גורם 

במספר   מסומן  הוא  מטרתה.  ניתן4מהשגת  מכך,  כתוצאה  שליל .  משמע,  י.  משוב 

מסומנת   והיא  למטרה  בדרך  המקורי  לתכנון  המערכת  את  שתחזיר  פעולה  מוצעת 

 ת. הארגוני יעילות ב נקיטת פעולה כזו הינה שיפור  .5  במספר

 

  

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2014/04/%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94.png
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 הוספת גורם של סיכון בתהליך ומתן משוב שלילי :  11תרשים מס' 

 

 
 

השלילי מוצג   12מס'  בתרשים   מול המשוב  הקודם  בשקף  ראינו  המשוב   אותו 

שניתן לדלג בכלל על פעולה    ,התובנהזוהי  הממחיש הזדמנות עבור הארגון:  י,  החיוב

הסיכון  1מס'   את  ישירות B -ל ולהגיע    ,שיצרה  אחר  בכלל    ,מכיוון  שיידרש  מבלי 

 .הארגונית קיטת פעולה כזו מקדמת את האפקטיביות. נA לעבור דרך

 

 משוב שלילי מול משוב חיובי :  12תרשים מס' 

 

 

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2014/04/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99.png
http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2014/04/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%D7%99.png
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 :משובים אלה מתבצעים בשתי תקופות זמן קריטיות לארגון

כיוון שהמטרה היא התכלית והבסיס לקיומה של מערכת מורכבת,  ת:  בזמן אמ •

 !נועד לוודא את השגת המטרה המשוב בזמן אמת  

 .זהו חלק מתהליך ההתאוששות של המערכת והפקת הלקחים שלהי: אחר •

 

 גורמי משוב 

 

לספק   שאמורות  מערכות  תתי  להקים  נוטים  הלהם  ארגונים  הנדרש,    משובאת 

אולם, מערכים אלה הם מוגבלים ביכולות שלהם. הבעיה החמורה ביותר בתחום זה  

ישראל    ביורוקרטיםהינה אצל ארגונים   גם הארגונים הצבאיים ומשטרת  )ובתוכם 

  " קיפאון"במה שמכונה, מצב    –כיוון שמערכי הבקרה שלהם מנוונים    בתוכם(. זאת,

ה  – ידי  ו   "אוליגרכיה "על  המטה;  אנשי  שליטתם,  הם  של  להעצמת  כלי  משמשים 

על קיום הפרוצדורות של הארגון במקום   דגש חזק  )קרי,  על  באמצעות  על  המהות 

 .עצם השגת המטרה, וההתאמה בין הפרוצדורות להשגת המטרה(

  " הידע הסמוי " עיקר יכולת המשוב מצויה אצל עובדי השטח ויכולת ה"שליפה" של  

יותר,   "דמוקרטי"  שהארגון  ככל  בארגון.  הפתיחות  רמת  של  יוצא  פועל  היא  הזה 

העובדים,  מן    –השלילי והחיובי    –, רמת המשוב  "סף הכאוס "משמע, קרוב יותר ל 

שארגון   ביותר  הרבה  התועלת  זוהי  יותר.  וממוקדת  רבה  תהיה  אמת,  בזמן  בעיקר 

מ  להפיק  העשוי  לבין  ן  ובינו  בתוכו  המערכות,  תתי  ובין  עובדים  בין  שילוביות 

 .ארגונים נוספים בסביבה המשימתית שלו 

 

 סוגים של שילוביות 

 

שילוביות   של  עיקריים  סוגים  שני  בין  מבדיל  שילוביות  יחזקאלי  )יחזקאלי, 

  :א'(2013בארגונים צבאיים, 

   ;בתוך מערכת או תת מערכתשילוביות  •

 . שילוביות של המערכת עם מערכות אחרות בסביבה המשימתית •

 



41 
 

41 
 

א', כי העיקרון זהה: אין הבדל  2013, טוען יחזקאלי  6כיוון שמדובר בעצם בפרקטל 

בין התבוננות על השילוביות של משרד בתחנה, של תחנה במרחב; של מרחב בתוך  

מחוז; וכדומה. אולם, המהות שונה: ארגון יכול לשתף פעולה עם ארגונים אחרים  

בשת  בסביבתו החיצונית, אך למנוע שת"פ בתוכו; ולהיפך: מחלקה יכולה להיות מגו 

 מאוד בתוכה, אולם סגורה ליתר מחלקות הארגון.  

 

 פעילויות משותפות בטבע ובארגונים 

 

ויחזקאלי מדגישים כי   בין דרך תפקודן של מערכות  רזי  קיימים קווי דמיון רבים 

אנושיות  מערכות  של  תפקודן  לבין  פרשת  ו )רזי    בטבע  על  ציבורי  מינהל  יחזקאלי, 

   . (27-24ב', עמ' 2007פעולה,  דרכים, מאנוכיות לשיתוף 

הגדולות המרכיבות את  בין ארבע המערכות  היא שיתוף הפעולה    דוגמה קלאסית 

הבסיסית   האקולוגית  העל'  )-ה'אקו  –'מערכת  שהן  Eco-systemסיסטם'   ,)

( הביוספרה    –(  Atmosphereהאטמוספרה  הכוכבים;  את  העוטפת  הגזים  שכבת 

(Biosphere  )–  ש הארץ  כדור  של  הליתוספרה  החלק  החיים;  מצויים  בו 

(Lithosphere  )–  ( וההידרוספרה  הארץ;  כדור  החלק    –(  Hydrosphereקליפת 

   (:13)ראה תרשים מס'  המימי של כדור הארץ

 

  

 
שהן  :  (Fractal) פרקטל    6 לשלם  הזהות  קטנות,  לצורות  לשבירה  הניתנת  גיאומטרית  צורה 

מרכיבות. הגדרה דומה היא חלק )תת מערכת המסוגלת להגיב באופן עצמאי לסביבתה( המכיל  
כולו   רזולוציה. כך למשל, מייצג הדנ"א    –את האינפורמציה של השלם  תוכנית שנשמרת בכל 

כל תכונות הגוף; כך המונח "חברה פטריאר כאלית משעתק מבנה משפחתי מסוים לרמת  את 
 .א'(2014)יחזקאלי,  2014)יחזקאלי,  הקבוצה החברתית, הקהילה, החברה הרחבה וכדומה
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 Ecosystem -דוגמה למערכת על ה :  13תרשים מס' 

 ( 27, ע' 2007, פרק ראשון; רזי ויחזקאלי, de Rosnay ,1979)מתוך: 

 

 

 

מן   המגיע  החמצן  בתנועת  נתבונן  המערכות,  שבין  הגומלין  לקשרי  כהמחשה 

שלישית   או  שנייה  ברמה  מערכת  תת  שהוא  האדם,  תא  את  ומזין  האטמוספרה 

בביוספרה. החמצן נקשר להמוגלובין שבדם, המוביל אותו עד לאחרון התאים בגוף  

דו את  לריאות  מהתא  מחזיר  וגם  המשתחרר-האדם  הגז  הפחמן.  מגוף    תחמוצת 

בתהליך   לחמצן  שם  ממוחזר  האטמוספרה,  אל  האחרת,  המערכת  אל  האדם 

, פרקים ראשון  de Rosnay   ,1979 ; 27-26, עמ'  2007יחזקאלי,  ו )רזי    הפוטוסינתזה

 ושני(. 

פעילויות משותפות ברמה הגבוהה ביותר מתקיימות גם בין אורגניזמים שונים, על  

שבטבע   העל'  'מטרת  את  להשיג  ) הישרדו  –מנת  והתפתחותSurvivalת  תוך    ,( 

 המערכת לדינאמיות של השינויים ולתנאים המשתנים של הסביבה.   הסתגלות

רבות המסונכרנות   בנוי ממערכות מורכבות  הוא  האדם.  גוף  שוב  היא  לכך  דוגמה 

כאשר   האדם.  של  התקין  לתפקודו  החיונית  בהרמוניה  ביניהן,  ומתואמות 

המערכות   נפגעת,  הן  ההרמוניה  אם  אולם  ביחד,  לפעול  יכולתן  להחזרת  פועלות 

 נכשלות נפגעת תקינותו של הגוף עד כדי איום על שרידותו. 
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למטרה   למידה  ידי  ועל  אינסטינקט  ידי  על  מונחות  למשל,  בכוורת,  הדבורים 

עליונה והמשכיות    , קולקטיבית  הישרדות  באמצעות    –שהיא  הכוורת  קיום  עצם 

בטוחי והגנה  הזנה  תנאי  בתחום  יצירת  פועלת  דבורה  כל  המלכה.  של  לקיומה  ם 

ו"התמחותה" למען אותה מטרה משותפת רזי  32, עמ'  1992חיים,  -)בר  תפקידה   ;

    .(25ב', עמ' 2007יחזקאלי, ו

 " ינאי בספרו  פעילויות משותפות בטבע מביא צבי  לתודעת  דוגמה אחרת של  מסע 

סימביוזההטבע כדי  עד  גומלין,  פעילות  של  דוגמה  זוהי  נמלים מזן מסוים  ".  בין   ,

ה' שכינינו  מה  הינה  אותן  המאחדת  העל'  'מטרת  שני  הסתגלותלפטריות.  של   '

 המינים: 

אלה   פיסות  קטנות.  לפיסות  ועלים  פרחים  גזירת  של  טכניקה  פיתחו  אלה  נמלים 

ליעודה  זו  גינה  להכשיר  כדי  לפטריות.  גידול  מצע  מסוים,  עיבוד  לאחר  משמשות, 

ב  מסתפקות  אינן  חומרים הנמלים  גם  מייצרות  הן  ובהפרשות.  באנזימים  דישונה 

אנטיביוטיים להגנת הפטריות בגינה מפני פטריות טפילות וחיידקים. בתמורה לשירותי  

לחלבונים  העלים  של  התאית  את  הנמלים  עבור  מפרקות  הפטריות  והסעדה,  הגנה 

על כך,   ולסוכרים, ומנטרלות את רעלי ההגנה של העץ אשר ממנו נלקחו העלים. נוסף 

במרוצת  למארחותיהן.  מזון  המשמשות  בולבוסיות,  בליטות  בגופן  מצמיחות  הן 

ליון שנה, איבדו הנמלים חלק מהאנזימים יהסימביוזה הזאת, שהחלה לפני חמישים מ 

הבליטות  בגלל  הפטריות,  ואילו  הפטריות,  של  העיכול  במיצי  תלויות  ונעשו  שלהן 

הבולבוסיות, איבדו את יכולתן להתקבץ למבני על, ועקב כך, גם את האפשרות ליצור  

מושבות חדשות באמצעות נבגים נישאים ברוח. הפטריות נעשו אפוא תלויות בנמלים 

נמלים בכ של  מושבה  כאשר  לראיה,  לתפוצתן.  ואפילו  לתזונתן  להגנתן,  הקשור  ל 

פטריות  גן  להקמת  פטריות  של  קמצוץ  עימו  נוטל  הפורש  המחנה  לשתיים,  מתפצלת 

   במקום מושבו החדש.

 (  25ב', ע' 2007; רזי ויחזקאלי, 277-276, עמ' 2005)ינאי,  

 

הדברים, חד כיווניים ופשטניים.  תיאורים אלה הם, מטבע רזי ויחזקאלי הדגישו כי 

גזע   ישנה גם הדוגמה של 'שרשרת המזון' שבה  בצד התופעות של שיתוף הפעולה, 

כדי   עד  רעהו  על  חיות  של  אחד  זן  השתלטות  של  דוגמאות  רעהו;  את  אוכל  אחד 

וכדומה.   להדגיש "הכחדתו,  שרצינו  טענו...הוא  כל  התופעות  ...",  ",  כל  שכמו 

ב',  2007יחזקאלי, ו )רזי " שיתוף הפעולה היא חלק מהטבע  שתוארו לעיל, גם תופעת 

 .(26עמ' 
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 ומה של השילוביות בין מכלול הפעילויות המשותפותמק

 

  ביטוים המבטאים רמות שונות של 'שיתוף פעולה' קיימים חמישה    בתורת הניהול 

  / פעולה" : "סנכרון"; "תיאום"; "שיתוף , והם, לפי סדר עולה(14)ראה תרשים מס' 

 : "שיתוף פעולה תוך תחרות"  -"שילוביות"; ו

 

 ומה של השילוביות בין מכלול הפעילויות המשותפותמק: 14 'מס  תרשים

 ( 2013)יחזקאלי,  

 

מ ("Synchronization")"סנכרון" • של:  ספציפי  פעול קרה  יס  המכנה,  שיתוף 

 ; ג'(2013)יחזקאלי,  מן לסוגיית השיתוף גם את ממד הז

שבי"תיאום":   • פשוטים  והיותר  מורכבים  המשותפות.  מהפחות  הפעילויות  ן 

ביורוקרטיות יחידות  בין  נמוכות  שת"פ  רמות  בעיקר  מאפיין  )יחזקאלי,    הוא 

 ; ד'(2013תיאום מנהלי, 

 לכן; כפי שפירטתי קודם "שילוביות":  / "שיתוף פעולה" •

תחרות" • תוך  פעולה  מוגבל,  :  "(Coopetition)"  "שיתוף  פעולה  שיתוף  זהו 

שמתרחש בדרך כלל בתעשיות הפועלות בסביבה דינאמית, המשתנה במהירות.  

לא    ,שם עצמם  מחשש שימצאו  ביניהם  פעולה  גופים מתחרים לשתף  נאלצים 

שלישי. גורם  של  מוצלחים  פיתוחים  מול  שילו   רלוונטיים  בין  המונח מהווה  ב 
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היררכיה  ב)תחרות(.    Competition  -שיתוף פעולה( ו)  Cooperationהמונחים  

(, יהיה שיתוף  10מס'  בין סוגי הפעילויות המשותפות השונות )ראה בתרשים  ש

ולמהותי   לעמוק  גם  ולכן  שביניהם,  ולמורכב  לקשה  תחרות  תוך  הפעולה 

 .ה'(2013)יחזקאלי,  ביותר 

 

 תנאים מוקדמים ליצירת שילוביות 

 

אלה    .באפקטיביות  לפעול  מנת   על   מתאימים  סף  לתנאי   הזקוק  שילוביות תנאים 

זקוקה    שילוביות   –או במילים אחרות    ;מאופיינים באקראיות ובחוסר דטרמיניזם

 : על מנת להיווצר. מצב זה מאופיין בארגון ב לסף הכאוס 

 היררכיות נמוכות;   •

 חופש ארגוני;   •

 היעדר חרדה ארגונית מכל סוג שהוא;   •

 היקף משתתפים גדול יחסית;   •

   .רמת השתתפות גבוהה •

 

של   ההיווצרות  תנאי  יורעו  יותר,  ריכוזיים  יהיו  שארגונים  ככל  הדברים,  מטבע 

 השילוביות ולהיפך. 

בדרך   המאופיינים  מובהקים,  ביורוקרטיים  ארגונים  הם  הציבורי  השירות  ארגוני 

כלל בהסתמכות יתר על היררכיה ומנגנון ביורוקרטי, שמדכא יוזמות והתארגנויות  

]יחזקאלי זאת בשם "תסמונת  א'( מ2013)  עצמיות  הכל דרכי". משמע, המנהל  כנה 

ל"צוואר   הופך  הוא  מפותחים.  עבודה  קשרי  על  ולא  היררכיה  קשרי  על  מסתמך 

בקבוק" ומדכא את נטייתו הטבעית של הכפיף ליצור קשרי עבודה במקום שבו הם  

 דרושים. 

שלה.   היתר  זכויות  את  לשמר  מנת  על  ל"קיפאון"  נזקקת  הביורוקרטית  האליטה 

עת שיתוף פעולה היא אסטרטגיה קיימת ושכיחה מאוד בקרב האליטות הללו על  מני 

כן, ארגוני המינהל   זכויותיה. על  מנת להפגין עוצמה ארגונית שתאפשר את שימור 

ביניהם   פעולה  לשתף  ששים  לא  עמ'  2007יחזקאלי,  ו)רזי  הציבורי  ותתי    ; (14ב', 

מחלקות תתי  עם  פעולה  לשתף  נוטות  לא  בתוכם  זו    מערכות  בסביבה  אחרות 

 . א'(2013)יחזקאלי,  
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 רמות ניתוח של שילוביות

 

( שילוביות2013יחזקאלי  של  ניתוח  רמות  חמש  מציין  מס'    א'(  תרשים  (,  15)ראה 

 כאשר ארבע הראשונות מהן תיבחנה בעבודה זו. 

זה   בפרק  שימוש  אעשה  הניתוח,  כלי  המחשת  ניתוח  לצורך  של  מולבנים  בנתונים 

 :סניף של בנק גדול בארץ 

 

 חמש רמות ניתוח של שילוביות :  15תרשים מס' 

 

 : רמה זו כוללת שני היבטים עיקריים:ים לקיום שילוביותבסיסתנאים  .א

אותה  - מעכבים  או  שילוביות  המונעים  מבניים  חסמים  קיימים  .  האם 

בין   נתק  הינם  העיקריים  המבניים  ו"צווארי  החסמים  הרשת;  מרכיבי 

 (; 16)ראו תרשים מס'  בקבוק"

תנאים לשילוביות, או בלשונו    בפועלהאם הפיקוד, מעבר להצהרות, מספק   -

או   מאפשרת",  כ"דיקטטורה  פועל  הצבאי  הארגון  האם  יחזקאלי,  של 

 ב"דיקטטורה חונקת";  

 

  



47 
 

47 
 

 חסמים מבניים לשילוביות :  16תרשים מס' 

 

 חסמים מבניים:  (1

זהו אחד מארבעת המצבים הבסיסיים של רשת; ( A cutout) נתק ברשת   (א  :

היעדר של    מורכבת  במערכת/    ברשת  גורמים  שני  בין  גומלין  קשר  מצב 

 .  ב'(2014)יחזקאלי,  

ה במערכת  לאבחון  ניתנים  כך DNA-7  -נתקים  ויזואלי.  באופן  היתר  בין   ,

ממחיש מצב כזה על סניף הבנק, ששימש לנו מקרה    17תרשים מס'    לדוגמה 

 בוחן בפרק הקודם.  

 ( היא היחידה המחוברת לכל גורמי הארגון; Managementההנהלה ) •

•  ( האישית  מה"פרימיום"  Privet Bankingהבנקאות  מנותקת   )

(Premium ( ומהבנקאות העסקית )Business Banking  ;) 

 ( מנותקות מהבנקאות העסקית; Cashהקופות ) •

 ה"פרימיום" מנותק מהבנקאות האישית ומהבנקאות העסקית.  •

פעולה שיתוף  מונע  לארגון  קריטיים  במקומות  מהווה    ,נתק  רבות  ופעמים 

חיבור הנתקים ייצור עליה    סיכון אסטרטגי, שנכון לטפל בו ברמה המידית. 

"הגמישות   את  משמעותית  וישפר  בארגון,  בפרודוקטיביות  משמעותית 

 האסטרטגית" שלו. 
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 נתקים ברשת  :  17תרשים מס' 

 

ברשת: (ב בקבוק"   הממוקם,  ברשת  גורם   זהו  ארגוניים  במבנים  "צוואר 

 הגישה   הגבלת   באמצעות   עוצמה  לצבור  לו   שמאפשר,  חיוניים  ים בתפקיד

אותו   .דרכו  רק  הקבוצות   שתי  בין  קשר  ליצור ו ,  בארגון  מפתח   לגורמי

 , גורם יכול להיות מחלקה בארגון או גורם בודד. במקרה של סניף הבנק

מס'  תרשים  )ראה  ההנהלה  ברמת  בקבוק"  "צוואר  בבירור  לזהות  ניתן 

 (. היא אינה מאפשרת כלל מרווח תמרון למחלקות: 18

 

 כ"צוואר בקבוק" ההנהלה :  18תרשים מס' 

 

 הנהלה
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בתחנות המשטרה, משרד האג"ם ויחידות הסיור הם  א'( ציין כי  2013יחזקאלי ) 

הבסיסית,   ברמה  בשטח.  האמתית  המצב  תמונת  זו  טבעיים.  בקבוק"  "צווארי 

הסיור   על  ישראל מבוססת  כן, משטרת  ועל  תגובתי,  הוא  לאוכלוסייה  השירות 

לת יכולה  אינה  משטרה  תחנת  התמונה    .פקדובלעדיו  גם  שזו  הייתה  הנחתו 

 שאמורה להצטייר מן הממצאים. 

מס'   תרשים  העובדים?  ברמת  בבנק,  הבקבוק"  "צווארי  כי    19מיהם  מלמד 

  –קיימים בבנק שניים כאלה: ראשון, מנהל הבנקאות האישית וה"טלר"; אחריו 

הסניף גם  .מנהל  מצוי  מאחוריהם  העסקית  הרחק  הבנקאות  פי  מנהל  על   .

( זוהי "אוליגרכיה ארגונית" 2013יחזקאלי  זכויות יתר, המשרה על  7א'(,  , בעלת 

יתקיים   שלא  ומוודאת  ההחלטות  קבלת  תהליכי  על  שולטת  "קיפאון",  הסניף 

 : שינוי, הפוגע בזכויות היתר שלה

 

 "צווארי בקבוק"  מנהלים :  19תרשים מס' 

 

 

 
סוג של אריסטוקרטיה ארגונית. משמע,    :(Organizational Oligarchyאוליגרכיה ארגונית )    7

קבלת   ובתהליכי  הארגונית  העוצמה  במירב  שולטים  שאנשיה  בארגון,  השלטת  השכבה 
והעובדה   הארגון  של  הליבה  ממחלקות  מגיעה  שהאריסטוקרטיה  בעוד  אבל,  בו.  ההחלטות 
הנכון   הכיוון  על  לשמור  לארגון  מסייעת  רק  הקצר  בטווח  מעמדם  ביסוס  על  שוקדים  שאלה 
כן, הפעולות   על  ולהיצמד למטרותיו ארוכות הטווח, באה האוליגרכיה ממחלקות השירותים. 
מייעודו   שלו  ההחלטות  קבלת  תהליכי  ואת  הארגון  את  מטים  מעמדה  להבטחת  שלה 

הארגון.    וממטרותיו. חברי  ליתר  לחלוטין  כמעט  כלל,  בדרך  חסומה,  זו  לשכבה  ההצטרפות 
של מערכות מורכבות שעוצמה תתרכז  אוליגרכיה   נוצרות בשל התכונה  ואריסטוקרטיה בכלל 

בנטי ארגוניות  ברשתות  ביטוי  לידי  באה  זו  תכונה  בודדים.  של  להתמרכזיבידיהם  שלהן    ה 
 . ג'(2014)יחזקאלי, 

מנהל 

הבנקאות  

מנהל  האישית 

 הסניף

מנהל 

הבנקאות  

 העסקית 
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,  לארגון   סיכון אסטרטגיגם "צוואר בקבוק" בנקודות קריטיות עלול להוות  

 שנכון לטפל בו ברמה המידית. 

 ( בקבוק"  2013יחזקאלי  "צווארי  מהווים  מנהלים  שבו  המצב  כי  ציין  א'( 

מאפיין ארגונים צבאיים ככלל, מעצם הגדרת אחריות המפקד. זהו מצב נתון  

 שצריך למצוא את הדרכים לטייב את השילוביות למרות קיומו. 

לשילוביות?   (2 תנאים  מספק  הארגון  באמצעות האם  נבחנת  זו  שני    סוגיה 

 מדדים. 

  קשרי עבודה ברשת ארגונים חזקים   :"מדד המעורבות"  ראשון הואהמדד ה 

של  מאוד  רבה  תעבורה  מאפשרים  הם  ההיררכיה.  לקשרי  ביחס  בהרבה 

"להיסתם",   מבלי  ואינפורמציה  "מלמטה  ומאפשרים  חומר  זרימה  גם 

( )"Bottom Up"למעלה"  למטה"  "מלמעלה  רק  ולא   )"Top Down"  כמו  )

 בקשרי ההיררכיה.  

מעורבות  העבודה,  קשרי  על  בפעילותו  יסתמך  שהארגון  העובדים,   ככל 

ידמה   והוא  תגבר,  העבודה  בתהליכי  והשתתפותם  לארגון    –מחויבותם 

 יותר ל"רפובליקה" ופחות ל"דיקטטורה";   –  א'(2013) בלשונו של יחזקאלי

שות אנשיו תנאים  מדד מעורבות גבוה משמעו, שהפיקוד מעמיד לר:  ולהיפך

 . טובים להתפתחות שילוביות

 :  20לשם המחשה, מדד המעורבות בסניף הבנק מוצג בתרשים מס' 

 

 המחשה  –מדד המעורבות בסניף בנק  :  20תרשים מס' 
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לראות שבסה"כ והנהלת הבנק מערימה קשיים    ,ניתן  יחסית,  נמוך  הממוצע 

על חופש העובדים ליצור קשרי עבודה. המצב סביר יחסית במחלקת העו"ש  

(Cash( ובעייתי במיוחד בהנהלה ובבנקאות הפרטית ,)Privet Banking .) 

 

בוחן   השני  צוותייםהמדד  ובין  משרדיים  בין  של    :קשרים  פרטני  ניתוח 

חלוקת הקשרים בין האנשים בארגון )ראו המחשה של עובדי הבנק בתרשים  

(. ככל שהתרשים צפוף יותר, כך מתחלקים הקשרים בין אנשים רבים  21מס'  

יותר, עובדה המעידה על "מערכת חיסונית" טובה יותר של הארגון: עובדים  

בהתארגנות יחד,  בעצמם  בעיות  לפתור  נוטים  אף    מקושרים  לעתים  עצמית, 

מבלי לעדכן את הממונים; ולהיפך. עובדים לא מקושרים נוטים להעביר את  

הבעיות למנהלם, המשמש כ"מתווך" בינם לבין "הסביבה המשימתית" שבה  

 א'(. 2013הם עובדים )יחזקאלי, 

 

 

 קשרים בין משרדיים ובין צוותיים:  21תרשים מס' 

 

 
 

, שלא יוכל לסמוך על העובדים ברגעי  "שביר"סניף הבנק שלפנינו הוא ארגון  

 משבר.

 

  

בנקאות  

 פרטית 
מנהל 

 הסניף
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   שילוביות ברמת הפרט הבודד

 
החליטה,   ישראל  ומשטרת  מאחר  הנוכחית,  לעבודה  רלוונטי  ואיננו  כמעט  זה  נתון 

, וחלק זה מחייב מילוי שמי. יחד עם זאת, סוגיה  שהשאלונים יועברו באופן אנונימי

את  זו   להמחיש  מנת  ועל  שלם,  מתודולוגי  רצף  ליצור  מנת  על  ומודגמת  מפורטת 

 הפוטנציאל הקיים בבדיקה מעין זו. 

 

  לרצונו ,  היתר  בין,  עדות  היא  לו  שיש  גדולה  קשרים  כמות  על  מדווח  שעובד  העובדה

  ידי   על  נמדד  והוא,  פעולה  לשיתוף,   כלל  בדרך,  מביא.  ולבלוט  לשתף,  מקושר  להיות

 . "לנכנסים ביחס היוצאים הקשרים מדד"

מס'   לרשימת   1לוח  המחשה    שקיבלו   והציון  ביותר  המבוקשים  העובדים  מביא 

  המדד   בציוני  שימוש   לעשות  ניתן .  יורד   בסדר ",  הפרט  ברמת  הפעולה   שיתוף  מדד"ב

 .תקופתית  השוואה  לצורך

( כי2013יחזקאלי  מדגיש    חלשים   עובדים  מאפיין  פעולה  שיתוף  רבות  פעמים  א'( 

  העוצמה   מגילויי  חלק,  שכן,  פעולה  משתפים   תמיד  לא   עצמה  בעלי   ועובדים;  דווקא

 (. 130' עמ , 2010,  ס'ראה גם: אדיג) החזק הצד ידי   על  פ"שת  מניעת  אוה

 

 :בארגון ברמת הפרט, בסדר יורד  השילוביותהמחשה לטבלת : 1לוח מס'  

 "מדד הקשרים היוצאים ביחס לנכנסים"  

קשרי גומלין  המחלקה  שם #
 יוצאים/נכנסים 

מדד רמת שיתוף  
 פעולה

 4.00 4 / 16 1מחלקה  עובד א'  1
 3.25 4 / 13 1מחלקה  עובד ב'  2
 3.00 8 / 24 2מחלקה  עובד ג'  3
 2.67 6 / 16 1מחלקה  עובד ד'  4
 2.33 6 / 14 1מחלקה  עובד ה'  5
 2.00 1 / 2 1מחלקה  עובד ו'  6
 2.00 6 / 12 1מחלקה  עובד ז'  7
 1.88 8 / 15 1מחלקה  עובד ח'  8
 1.75 4 / 7 3מחלקה  עובד ט'  9

 1.67 3 / 5 1מחלקה  עובד י'  10
 

  



53 
 

53 
 

 שילוביות ברמת המחלקה

 
 תתי מערכות:מדדים למדידת שיתוף הפעולה בתוך   שלושהקיימים 

נתיב   • "דיאמטר"(:אורך  או  "קוטר"  גם  )קרוי  הרב    מקסימאלי  המרחק 
ממנו   ביותר  הרחוק  לעובד  להגיע  כדי  לעבור  עובד  נדרש  אותו  ביותר 

הוא   אחר  עובד  לבין  ביני  המרחק  לדוגמה:  צריך  2במחלקה.  אני  כלומר,   ,
יותר, שיתוף   גדול  ככל שהמדד  ב'.  לעובד  כדי להגיע  דרך אדם אחר  לעבור 

   תאמה. ככל שהמדד קטן יותר כך עדיף.הפעולה קטן יותר בה

עד כמה  מתוך פוטנציאל קשרי הגומלין של הרשת:    עבודהיחס סך קשרי   •
שהיא מסוגלת לפרוס  הגומלין  קשרי  את סך  בקשרי עבודה  ממצה המחלקה  

   [. ככל שהמדד גדול יותר כך עדיף.n(n-1בתוכה ]סך קשרי הגומלין הינו  )

הממוצעמ • הנתיב  אורך  הקצר   דד  הנתיב  לאורך  הצעדים  ממוצע  את  בוחן 
קטן   שהמדד  ככל  ברשת.  האחרים  הצמתים  לכל  מוגדרת  מצומת  ביותר, 

 יותר שיתוף הפעולה ואפקטיביות העברת המסרים ברשת טובה יותר. 
 

ואת  הציון  ,  בבנקהמחלקות    רשימת ניתן לראות את    2בהמחשה שבלוח מס'  

המחלקות מופיעות בלוח על פי הציון    .הפנימי  שיתוף הפעולה  ישקיבלו במדד 

יורד בסדר  השוואה  .  שקיבלו,  לצורך  המדד  בציוני  שימוש  לעשות  ניתן 

 תקופתית.  

 

 בתוך מחלקות על פי אורך נתיב מקסימאלי  שילוביות: 2לוח מס' 
 

קשרים   רדיוס קוטר מחלקה  #
 קיימים 

קשרים  
 פוטנציאלים 

 יחס 

 100.00% 12 12 1 1 אישית בנקאות  1
 100.00% 20 20 1 1 בנקאות עסקית  2
 67.00% 30 20 0 1 קופה  3
 - 0 0 0 1 הנהלה  4
 - 0 0 0 1 פרימיום  5

 

 89%ממוצע:  -

 19.2%סטיית תקן:  -
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בגרף אחד )ראו בתרשים מס'   DNA-7 -ה  מערכתניתן להסתפק בתוצאה שמנפקת 

 מקרה הבוחן שלנו(:  –המחשה על סניף הבנק  22

 בתוך מחלקות הארגון שילוביות  :22מס'  תרשים

 

 

לראות   והאישית  ניתן  העסקית  העובדים שבבנקאות  בין  מלאים  קשרים    . יש 

בינונית אין קשרי עבודה  .בקופה הקשרים הם ברמה  ובפרימיום  כי בהנהלה   ,  

 אחד. יש בהם רק עובד 

 

   מחלקות  ביןשילוביות  .ג

 
 בעזרת שלושה מדדים שניתן לכנסם לציון סופי:   תנמדד  שילוביות בין מחלקתית

 מידת הנכונות לשתף פעולה;  (1

 ; השילוביותעוצמת   (2

 . הקציניםתקשורת רוחבית בין  (3

 

הנכונות (1 מדדים    המחלקות  בין  הפעולה  לשיתוף  מידת  שני  בעזרת  נמדדת 

 עיקריים: 

 לנכנסים;   ביחס  היוצאים קשרי הגומלין בין המשווה מדד -

 ; בחינת המחלקות המבוקשות לקשר, ובחינת אלה המבקשות קשר -

 ם לסוגיית השילוביות. עובדיהערות בהתייחסויות המילוליות של ה -
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הגומלין   בין  המשווה  מדד   -   שכמות   ככל  :לנכנסים  ביחס  היוצאים  קשרי 

  לשתף   גורם  אותו  נכונות  גדלה   כך  לנכנסים  ביחס  יותר  גדולה  היוצאים

 . פעולה

לדירוג של מחלקות    מציג  23תרשים מס'   דוגמה  לפי    בסדרבבנק  את  יורד 

לשת"פ, לשת"פ  במדד   שקיבלו   הציון   ואת   הנכונות  זה  .  הנכונות  מקרה 

 בארגון נכונות בכלל לשתף פעולה!  איןשלפנינו הוא מקרה חריג, בכך ש

 

 במחלקות הארגוןמידת הנכונות לשתף פעולה  –סניף הבנק  :23מס'  תרשים

 

 

 

בעלי הנכונות הרבה ביותר לשת"פ אינם בעלי עוצמה ארגונית, כיוון  ככלל,  

"אופוזיציה"   מגורמי  שת"פ  מניעת  הינו  עוצמה  של  מגילוייה  שאחד 

מחלקות  מכך,  יתרה  הארגונית.    זקוקות   לא  עוצמה  בעלות   בפוליטיקה 

  וזקוקים   שחלשים  אלו  דווקא.  עליהם  לדווח  יטו  לא  גם  ולכן,  לקשרים

  לשיתוף   הנכונות  במדד  גבוה  ימצאו  ולכן,  קשרים  יותר  על  ידווחו,  לקשרים

 . פעולה

 

  ככל :בחינת המחלקות המבוקשות לקשר, ובחינת אלה המבקשות קשר  -

כך נכונותו לשתף פעולה קטנה יותר; ולהיפך. , לקשר  יותר מבוקש שהצוות

במקרה   גדולה יותר בהתאמה.ככל שהוא מבקש קשר, נכונותו לשתף פעולה 

, כי הגורם מבקש הקשר  3הבנק, ניתן לראות בלוח מס'  –הבוחן שלנו 

(, אולם גם  Cashהקופות )  –העיקרי בבנק הוא אחד החלשים ביותר 
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הגורמים בעלי העוצמה מבקשים קשר. משמע, כולם מבקשים קשר חוץ  

 דה בבנק! מההנהלה. משמע, ההנהלה היא הגורם הפריע ליצירת קשרי העבו

 

 גורמים מבוקשים לקשר ומבקשי קשר בבנק : 3לוח מס'  

 

 מבקשים קשר  מבוקשים לקשר  מס'

 קופות  בנקאות עסקית  1

 בנקאות עסקית  בנקאות פרטית  2

 בנקאות פרטית  קופות  3

 פרימיום  פרימיום  4

 הנהלה  הנהלה  5

 

 

השילוביות  - לסוגיית  העובדים  של  המילוליות  בהתייחסויות  רק   :הערות 

, והיא מחזקת את הקביעה של  הערה אחת נרשמה בידיו של עובד )אמיץ( אחד

 (.4)ראה לוח מס'   התפקיד השלילי שממלאת ההנהלה בארגון זה

 

הערות בהתייחסויות המילוליות של העובדים לסוגיית  : 4לוח מס'  

 השילוביות 

 

 ההערות  המחלקה אליה שייך העובד מס'

; ההנהלה  מצד תמיכה  לתת קופות  1

 העובדים  מאחורי לעמוד

 

 

,  המאומתים  החיצוניים  הקשרים   כמות  מדד"  :השילוביותעוצמת   (2

על   :"הממוצעת נמדדת  השת"פ    המאומתים   הקשרים  כמות  פי  עוצמת 

גבוהה   עוצמת,  יותר  גבוה   שהמדד  ככל .  בה  לעובד   שיש  הממוצעת   השת"פ 

 . (24מס'    תרשיםיותר )ראה  
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 עוצמת השילוביות בין המחלקות  –סניף הבנק  :24מס'  תרשים

 

 

 

 : מנהלים/קצינים תקשורת רוחבית בין (3

  מאומתים   מבנה   קשרי  באופן אוטומטי כבעל"  מנהל"   מזהה  המערכת  •

המשימתית.    בודד   כעובד  או סביבתו  עם  בקשרים  המחויב  בצוות, 

  ככל   משתפרים  העבודה  תהליכי  ואפקטיביות  בארגון  המידע  זרימת

  הגומלין   קשרי  את  בוחן  המדד  .יותר  טובה  "מנהלים"  בין  שהתקשורת

   .ביניהם הפעולה  שיתוף פוטנציאל  ניצול ואת , ה"מנהלים"  בין

הבנק   • בסניף  המקושרים  מס' המנהלים  בתרשים  מנהל  :  25  מוצגים 

 "הפרד ומשול" קלאסי!    –הסניף הוא היחידי המקושר לכל המנהלים  

 

 )גרף(  קשרי גומלין בין מנהלי המחלקות –סניף הבנק  :25מס'  תרשים

 

 

מנהל 

 הסניף
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)ראו   • ויזואלי  באופן  גם  הזו  מערכת הקשרים  את  להציג  תרשים  ניתן 

 (. 62מס' 

 
 )רשת(  קשרי גומלין בין מנהלי המחלקות  :26מס'  תרשים
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 המחקר 

 

 מטרות המחקר 

 

יכולת הבדיקה של רמת השילוביות בתחנות    מטרת העבודה לבחון את אפקטיביות 

של   גבוהה  רמה  נמצאה  שבהם  תחומים  לאתר  היכולת  את  ישראל;  משטרת 

ולחילופין, את אותם תחומים המחייבים התערבות בשל רמת שילוביות   שילוביות; 

 נמוכה.  

בכלים מתקדמים למדידת שילוביות במספרים  ה  ז  מחקרב נעשה לראשונה שימוש 

פך מדיד, תאפשר למשטרה  כמותיים, מתוך ההבנה שההטמעה שתחום השילוביות ה

 ע בתחום זה בעתיד. ו להשתפר באופן קב

 

 שאלות המחקר 

 

 שאלות עמדו בבסיס המחקר:   תיש

 ?  תחנהמהי רמת השילוביות בדרג ה •

 היכן מרוכזות הבעיות העיקריות בתחום זה?  •

 

 השערות המחקר 

 

 בתחנות המחקר תימצא תרבות של היעדר שת"פ בין משרדי;   •

 שהבעיה תתמקד בקשר שבין מגזר הסיור למגזר המודיעין והחקירות.  •

 

 חומרי המחקר ושיטות איסוף הנתונים 

 

 אוכלוסיית המחקר 

 

שלוש תחנות משטרה. הן תיקראנה לצורך המחקר  סימולציה של  המחקר בודק   •

 "תחנה ג'".   -"תחנה ב'"; ובכינויים: "תחנה א'"; 
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ממוחשבת מהשאלון   • בצורה  תחנה    ועבר  כשבכל  לינק,  להתמנות דרך    אמור 

השאלונים מילוי  למילוי.  שאחראי  הסימולציה,    ,"פרוייקטור"  פי  מעל  על  כלל 

 מהשוטרים.    90%

הניתוח,   • את  לצורך  להציג  כמשרדים  החלטתי  האג"ם  ופיקוד  הסיור  יחידות 

האחרים. באופן כזה ניתן גם לקיים השוואה בין    מול משרדי התחנהעצמאיים  

 היח"סים לבין עצמם. 

האלגוריתמים   • את  ומחשב  לרשתות,  המעובד  בשאלון,  נאספים  הנתונים 

ה במערכת  לאבחון    –  DNA-7  -הרלוונטיים,  מתקדמת  מחשובית  מערכת 

 באמצעות רשתות. 

כדי למנוע מצב שבו המערכת תיצור שמות כפולים ושיוך שגוי של עובדים לתתי   •

ושיוכם   תפקידם  העובדים,  שמות  למערכת  מוכנסים  בארגון,  המערכות 

)במקרה זה מספר אישי, אולם ניתן גם    מזהה ייחודיהמחלקתי. לכל עובד ניתן   

במספר   שהעולבחור  אחר,  ייחודי  מספר  כל  או  טלפון,  זהות,  בדים  תעודת 

    ( לצורך הזדהות במערכת.מכירים

הרלוונטי  ה • השאלון   יםשוטר ל  לוואי  מכתבלנסח    אמורמפקד  את  ,  הממלאים 

 המפרט את מטרות המחקר. 

 

 השאלון 

 

כזכור, אחת התכונות של רשת היא, שהיא משקפת את תכונות המערכת המורכבת  

 שאותה היא מתארת.  

השאלון   מטרת  כן,  לבקש    אינה על  אלא  הארגון,  לגבי  הנשאל  של  בדעותיו  לעסוק 

 מכל עובד את הנ"צ המדויק שלו ברשת הארגון. 

כך השאלון  לצורך  מכיל  הה  4,  קשרי  את  הבוחנות  בלבד  בסיסיות  יררכיה  שאלות 

 (:27  והעבודה, ואת הקשרים החסרים לעובדים, כמפורט )ראה תרשים מס'

 ; "בחר את המנהל או המנהלים שלך" •

 ; "בחר את העובד או העובדים שאתה מנהל " •

 ; "בחר את העובדים שאיתם אתה עובד" •

 . "בחר את העובדים שאיתם היית רוצה קשר כדי להיות יותר אפקטיבי" •

 

 



61 
 

61 
 

 השאלון  :27תרשים מס' 

 ( DNA-7)תצלום מתוך מערכת  
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 ארבעת השאלות הללו המורצות במחשב בעזרת האלגוריתמים ובונות את הדו"ח. 

נוספת   אינפורמציה  שאלות  ן לשאלו  צורפו לצורך  שהמידע    פתוחות   שתי  נוספות 

 : אינו מעובד ע"י המערכת, אולם יש בו כדי להסביר את הממצאיםשלהם 

 ; "עבור כל אדם שבחרת בקשרים רצויים את הצורך בקשר רשום" •

 . "מה ניתן לעשות כדי לשפר את אפקטיביות הארגון " •

 

 גבולות המחקר

 

שבין   האינטראקציות  את  ולא  ויחידותיו,  המרחב  מטה  את  כולל  לא  המחקר 

 התחנות. 
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 ממצאים   

 :היכרות עם תחנות המחקר .א

אביא   • המחקר,  תחנות  את  להכיר  מנת  הציונים  על  מערכת  את  בקצרה 

ש ה  ,קיבלוהן  הכללית  מערכת  בוחנת  אותה  הקריטריונים   . DNA-7  -בכל 

 אעבור למדדי השילוביות.   ,לאחר מכן

"פורק" האג"ם למרכיביו על מנת לעמוד על ההבדלים  לצורך הניתוח כזכור,   •

הסיור יחידות  גם  בין  כמו  יח"ס,  וכל  כמשרדים  יקוד  פ ,  מופיעים  האג"ם, 

 . נפרדים

ן התחנתי המשוקלל של כל אחת מהתחנות.  מביא את הציו   28תרשים מס'   •

התחנתי הציון  את  מבטא  שמימין  הגדול  ושלושת    השעון  המשוקלל, 

לשלושה   מתחלק  הוא  שבו  האופן  על  מלמדים  שמשמאלו  השעונים 

 . קריטריונים )משמאל לימין(: מבנה, ניהול ותרבות ארגונית

 

 ציונים מסכמים  –שלוש תחנות המחקר    :28מס'  תרשים
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את השונות הטבעית בין התחנות )לתחנה ב' יש  מתוך השעונים ניתן לראות  

שיתוף הפעולה  השילוביות /  את הציון הגבוה ביותר בין השלוש(. הציון לגבי 

שהוא   מכאן,  הארגונית.  התרבות  של  השמאלי  השעון  נתוני  בתוך  משוקלל 

יכול כבר לרמז לגבי רמת השת"פ בכל תחנה. ניתן לראות כי תחנה ב' היא  

 הנמוכה ביותר.   –ביותר, ותחנה ג'   בעלת הפתיחות הגדולה

 :   רמה בסיסית של קיום תנאים התחלתיים לקיום שילוביות .ב

 חסמים מבניים:  (1

"טוב מראה עיניים"... על כן, הבאתי נתון זה בתרשים    :נתקים ברשת (א

מס'   תרשים  והיכן    29ויזואלי:  המחוברים,  המשרדים  מיהם  מלמד 

המודיעין   גם  כמו  וסגנו,  התחנה  )מפקד  א'  בתחנה  ה"נתקים"  מצויים 

 : והניהול, לא דגמו את עצמם בתחנה זו(

 ; (שיטור והקהילהאג"ם )המשרד הפיקוד המחובר ביותר הוא  גורם ה •

 והשיטור העירוני.    1המנותקים ביותר הם החקירות, יח"ס  •

 מחוברים לשיטור העירוני.   אינם  3-ו  2יח"ס  •

 אף יח"ס לא מחובר לחקירות.  •

 . מנותקת מיחידות הסיור האחרות 1יח"ס  •

 

 תחנה א' –  קיום תנאים בסיסיים לשת"פ  :29מס'  תרשים
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מס'   מצויים   30תרשים  והיכן  המחוברים,  המשרדים  מיהם  מלמד 

)מפקד התחנה וסגנו, כמו גם האק"ם והניהול, לא   ה"נתקים" בתחנה ב'

 דגמו את עצמם בתחנה זו(: 

בעוד שהאג"ם מקושר היטב בתוכו )לא כולל אק"ם(, הוא אינו מחובר   •

 כלל לחקירות ולמודיעין. 

או  • האג"ם,  משרד  פיקוד  עם  לפחות  מחובר  עם  החקירות  הנתק  לם 

 המודיעין מוחלט! 

 

 תחנה ב'  –  קיום תנאים בסיסיים לשת"פ  :30מס'  תרשים

 

מס'   מצויים   31תרשים  והיכן  המחוברים,  המשרדים  מיהם  מלמד 

 דגמו את עצמם בתחנה זו(:  )האק"ם והניהול, לא  ה"נתקים" בתחנה ג'

ניתן לראות שהפיקוד דומיננטי ומקושר ישירות לכל המשרדים ואף   •

 ליחידות הסיור.  

 החקירות מנותק מפיקוד האג"ם ומן היח"סים. •

 . 2ומחובר רק ליח"ס  המודיעין מנותק מפיקוד האג"ם  •

 .2ליח"ס   1קיים נתק בין יח"ס  •

 התנועה מנותק מהיח"סים , המודיעין והחקירות. •

 .2לבין יח"ס   רקיים נתק בין פיקוד הסיו •
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 תחנה ג'  –  קיום תנאים בסיסיים לשת"פ  :31מס'  תרשים

 

 

 

בקבוק (ב המ  " "צווארי  מס'    :שרדיםברמת  תרשים  פי  התוצאה  ,  32על 

ו  יצא    כפי שצפינו, האג"ם  :ב' טבעית למשטרה-שהתקבלה בתחנות א' 

בנויה   שכך  משום  בקבוק",  "צוואר  טבעי,  באופן  משטרה.  תחנת  בהן, 

שבו   מצב  זהו  בקבוק".  "צוואר  הפיקוד  ג' מהווה  בתחנה  זאת,  לעומת 

הפיקוד "אוחז חזק במושכות ואינו משחרר". אין פה האצלת סמכויות  

עלול   היעדרו  שכן,  אסטרטגית,  סכנה  של  ברמה  במפקד  תלות  ונוצרה 

התחנה  את  ג'   לדרדר  תחנה  פיקוד  השילוביות,  בתחום  זמני.  לכאוס 

 מגביל ואף מונע אותה.   

בקבוק (ג השוטרים/הקצינים  ""צווארי  מס'    :ברמת  תרשים  פי  ,  33על 

יש   ג'  בתחנה  האג"ם.  הוא קצין  שנכון,  וכפי  כפי שצריך  התחנות,  בכל 

 ח בנוסף לקצין האג"ם.  " גם המת –שני "צווארי בקבוק"  
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 "צווארי בקבוק" ברמת המשרדים :32מס'  תרשים

 

 

 

 

 

 תחנה א' 

 תחנה ב' 

 תחנה ג' 
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 "צווארי בקבוק" ברמת השוטרים/הקצינים  :33מס'  תרשים

 )השמות הוסרו בשל ההחלטה לערוך סקר אנונימי( 

 

 

 

 

 

 תחנה ג' 

 תחנה ב' 

 תחנה א' 

 קצין אח"ם 

 קצין אג"ם 
 מת"ח 

 קצין אג"ם 



69 
 

69 
 

נבחנת באמצעותהאם הארגון מספק תנאים לשילוביות?   (2 זו  שני    סוגיה 

 מדדים: 

כזכור, צוות    :(34)ראו תרשים מס'    "מדד המעורבות"  הראשון הוא •

מעורב הוא צוות שפועל בעיקר דרך "קשרי עבודה" ולא דרך "קשרי  

" בעיקר  פועלים  ההיררכיה  )קשרי  ונוטים  Top Downהיררכיה"   "

להיסתם בקלות. קשרי העבודה לעומתם הם דו סטריים ומאפשרים  

מעורבות כן,  על  רבים.  ואינפורמציה  חומר    גבוהה   העובדים   מעבר 

  לקשרי   ביחס,  יותר  רבים  עבודה  קשרי  הצוות  שלעובדי  ככל

  בתהליכי   השתתפות  על  להעיד  יכולה   גבוהה   מעורבות  .ההיררכיה

 . לארגון העובדים  מחויבות ומשפיעה, עבודה

כזה,   לאפשר מצב  שיכול  אותומי  למנוע  אפילו  או  להגביל  גם  , כמו 

כי נמצא  המנהלים/הקצינים.  מבעיה    הם  בעיקר  סובלת  ב'  תחנה 

 . באג"ם ובפיקודבמשרד החקירות; ותחנה ג' 

צוותיים:המדד השני בוחן   • ובין  ניתוח פרטני    קשרים בין משרדיים 

עובדי   של  המחשה  )ראו  בארגון  האנשים  בין  הקשרים  חלוקת  של 

מס'   בתרשים  מתחלקים  35הבנק  כך  יותר,  צפוף  שהתרשים  ככל   .)

רבים   אנשים  בין  "מערכת  הקשרים  על  המעידה  עובדה  יותר, 

כבר   בולט  התחנות  בין  ההבדל  הארגון:  של  יותר  טובה  חיסונית" 

לאדם   הקשרים  תחנה בממוצע  המקווקו    בכל  האנכי  האדום  )הקו 

(: בתחנה ב' הוא הגבוה ביותר  35בכל אחת מהתחנות בתרשים מס'  

"המערכת    17מעל    – את  לה  יש  )משמע,  בממוצע  לאדם  קשרים 

  10החיסונית" המשוכללת משתי אחיותיה!(; בתחנה ג' הוא עומד על  

קשרים    8  –קשרים לאדם בממוצע. תחנה א' היא הבעייתית ביותר  

 לאדם בממוצע.   

  15הבאנו את חלוקת הקשרים הבין משרדיים בין    35בתרשים מס'  

 ר בכל תחנה. האנשים המקושרים ביות
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 מדד המעורבות בתחנות המודל   :34מס'  תרשים

 

 

 

 

 

 

 תחנה ג' 

 תחנה ב' 

 תחנה א' 
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 קשרים בין משרדיים ובין צוותיים בתחנות המחקר   :35מס'  תרשים

 

 

  

 תחנה א' 

 תחנה ג' 

 תחנה ב' 
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   שילוביות ברמת הפרט הבודד .ג

 

לגבי השוטרים, לא ניתן במקרה זה    אנונימימאחר והוחלט כי השאלון יהיה   •

 לקבל מהמערכת את שמות השוטרים המשתפים פעולה; ולהיפך. 

לבעייתי   • זה  נתון  הופכת  נדגמו,  והשוטרים  המשרדים  כל  שלא  העובדה 

 ולבלתי מדויק.  

השוטרים   • שמתוך  רק  נציין  מהתוצאות.  זה  נתון  להשמיט  החלטנו  כן,  על 

ן כמות משתפי הפעולה הרבים  שנדגמו בשלוש תחנות המחקר, התחנות שבה 

ב':  יחסית  ביותר  תחנה  הן:  יורד,  בסדר  מתוך    33,  (;  86.8%)   38שוטרים 

ג':   מתוך    15תחנה  א':  40.5%)  37שוטרים  תחנה  ואחרונה  שוטרים    22(;  

 (.36.7%) 60מתוך  

 

 המשרדיםשילוביות ברמת  .ב
 

כלל, מעיד  משרד   בתוך  בעייתי  פעולה   שיתוף  • בדרך   של   ניהול   שיטת   על  , 

 . א'(2013ו )יחזקאלי, בראש העומד  של" ומשול הפרד "

בתוך  ארבעה   • בוחנים שת"פ  מהם: משרדמדדים  שלושה    נתיב   אורך   מדד  . 

  מינימאלי   נתיב  אורך  מדד  ; "(דיאמטר"  או"  קוטר"   גם  קרוי)  מקסימאלי

  הגומלין   קשרי  פוטנציאל  את  הצוות  מנצל  כמה  עדו  ;"(רדיוס "  גם  קרוי)

מערכת  שלו התוצאות,  הצגת  את  לפשט  מנת  על   .DNA-7    את מרכזת 

 (:  36התוצאה המצרפית בגרף אחד לכל תחנה )ראו בתרשים מס' 

הממוצע   • קו  לפי  כבר  המשרדים  שבין  בשוני  להבחין  האנכי  התחנתי  ניתן 

ש מס'  בהאדום  ב'  36תרשים  בתחנה  הפנימי  :  הפעולה  מאוד;    גבוה שיתוף 

 בתחנה א' הוא גבוה ובתחנה ג' הוא בינוני.  

 מצאו בתחום השת"פ הפנימי הינם: ביותר שנ  הבעייתייםהמשרדים  •

 ; (שיטור וקהילהפיקוד האג"ם )תחנה א':   -

 -תחנה ב':    -

 , פיקוד האג"ם והתנועה. 1תחנה ג': המודיעין, יח"ס  -
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 שילוביות ברמת המשרדים   :36מס'  תרשים

 

 

 

 

 

 

 תחנה א' 

 תחנה ב' 

 תחנה ג' 
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   משרדים  ביןשילוביות  .ג

 
 בעזרת שלושה מדדים שניתן לכנסם לציון סופי: שיתוף פעולה זה נמדד  

 מידת הנכונות לשתף פעולה;  (1

 ; השילוביותעוצמת   (2

 . הקציניםתקשורת רוחבית בין  (3

 

בעזרת שני מדדים  :  המחלקות  בין  הפעולה  לשיתוף  מידת הנכונות (4 נמדדת 

 עיקריים: 

 לנכנסים;   ביחס  היוצאים קשרי הגומלין בין המשווה מדד •

 המבוקשות לקשר, ובחינת אלה המבקשות קשר. בחינת המחלקות  •

 הערות בהתייחסויות המילוליות של השוטרים לסוגיית השילוביות.  •

 

  כזכור, מדד   :לנכנסים  ביחס  היוצאים  קשרי הגומלין  בין  המשווה  מדד •

  השוואה   באמצעות  הצוותים  בין  הפעולה   לשיתוף   הנכונות  את   בוחן  זה

  צוותים .  הנכנסים  לאלה,  הצוות  מעובדי  היוצאים  הקשרים  מספר  בין

  יוצאים   קשרים   בכמות   מאופיינות   גבוהה   פעולה  לשיתוף   נכונות   עם

  העוצמתיים   לצוותים   דווקא  רבות  פעמים,  זאת  עם.  מהנכנסים  גבוהה

 . יותר  נמוך  פעולה לשיתוף נטייה יש  בארגון

o   'מס במדד, בשלושת    הצוותים  שקיבלו  הציון   את  מציג  37תרשים 

 .יורד  בסדר המחקר,תחנות  

o  הנכונות לשת"פ היא הגבוהה ביותרגבתחנה ' . 

o  בתחום זה ' היא הבעייתית ביותר בתחנה . 

o המשרד שיש לו נכונות גבוהה בשתי התחנות הוא חקירות . 
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 הנכונות לשת"פ בין המחלקות   :73מס'  תרשים

 

 

 

 

 

  

 תחנה א' 

 תחנה ב' 

 תחנה ג' 

ציון  

מקסימום:  

2.6 

ציון  

מקסימום:  

1.4 

ציון  

מקסימום:  

3.2 
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o   לשת"פ    הבעייתייםהמשרדים הנכונות  בתחום  ביותר שנמצאו 

 הינם: 

 תחנה א': השיטור העירוני;  -

 תחנה ב':  הבילוש;  -

 . 1תחנה ג': החקירות ויח"ס  -

 

המ   - המודל  לקשר  יםהמבוקששרדים  בחינת  אלה  בתחנות  ובחינת   ,

לשתף  ,  לקשר  יותר   מבוקש  משרדשה  ככל  :קשר  םיהמבקש נכונותו  כך 

פעולה   לשתף  נכונותו  מבקש קשר,  שהוא  ככל  ולהיפך.  יותר;  קטנה  פעולה 

   גדולה יותר בהתאמה. 

מביא את המשרדים המבוקשים לקשר בשלושת תחנות המחקר,   5לוח מס'  

 את המשרדים מבקשי הקשר:   6ולוח מס' 

 

 בתחנות המחקר גורמים מבוקשים לקשר : 5לוח מס'  

 

 תחנה ג'  תחנה ב'  תחנה א' מס'

 חקירות  חקירות  פיקוד האג"ם  1

 פיקוד אג"ם  בילוש  1יח"ס  2

 מודיעין  1יח"ס  3יח"ס  3

 תנועה  2יח"ס  2יח"ס  4

 3יח"ס  3יח"ס  שיטור עירוני  5

 פיקוד  פיקוד האג"ם  חקירות  6

 1יח"ס  - - 7

 2יח"ס  - - 8
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 בתחנות המחקרקשי קשר גורמים מב : 6לוח מס'  

 

 תחנה ג'  תחנה ב'  תחנה א' מס'

 2יח"ס  1יח"ס  חקירות  1

 3יח"ס  2יח"ס  3יח"ס  2

 1יח"ס  3יח"ס  1יח"ס  3

 חקירות  חקירות  2יח"ס  4

 מודיעין  בילוש  שיטור עירוני  5

 פיקוד האג"ם  פיקוד האג"ם  פיקוד האג"ם  6

 

 

)ראה    ות של השוטרים לסוגיית השילוביות הערות בהתייחסויות המילולי -

 :(7לוח מס'  

  , מהמשיבים!(  47%)   מהם בשילוביות  27, עסקו  משיבים  57מתוך    תחנה א':

מהשיטור    4,  2מיח"ס    4,  1מיח"ס    5מהחקירות,    6מהקהילה,    9מתוכם  

 . 3מיח"ס    3-העירוני ו

,  מהמשיבים!(  95%מהם בשילוביות )  36  משיבים, עסקו  38מתוך  תחנה ב':  

 מהבילוש.   4-מהחקירות ו 6, 3מיח"ס  7, 2מיח"ס   8, 1מיח"ס  9מתוכם  

, שניהם מפיקוד  עסקו בשילוביותמהם בלבד    2משיבים,    37מתוך  תחנה ג':  

 התחנה. 

 

לציין אינו  יש  לרעותה  ביחס  אחת  בתחנה  שת"פ  בגין  תלונות  ריבוי  כי   ,

 ( יחזקאלי  שלילי.  מאפיין  כי  2013בהכרח  טוען  המתפקדים  א'(  בארגונים 

כ"דיקטטורה" ימנעו העובדים מהערות מהותיות ויספקו רק הערות בנוסח  

 "הבו לנו עוד אנשים, רכב וכדומה".  

יש לציין, כי זה סוג ההערות של השוטרים בתחנה ג', כשרק הפיקוד הרגיש  

 כפי הנראה פחות מאוים וציין את בעיית השת"פ בין המודיעין לחקירות. 
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ים לסוגיית  שוטרהערות בהתייחסויות המילוליות של ה: 7לוח מס'  

 השילוביות 

 

 תחנה א'

המחלקה   מס'

אליה שייך  

 העובד

 ההערות 

  בין  וחברתי אישי קשר מבקש שת"פ בין המשרדים, ו חקירות  1

 . במשרדים הפונקציות

 . השוטרים בין  וחברי טוב הדדי  יחס חקירות  2

 . השונות היחידות  בין יותר טוב  קשר חקירות  3

 .המשרדים  בין הקשר חיזוק חקירות  4

)משמע, בעיה בזרימת מידע   לשוטר  לב תשומת יותר  חקירות  5

 "מלמטה למעלה"(. 

 התפקידים  בעלי בין משותפות שיחות חקירות  6

 המשרדים  בין שווה  באופן ותגבורים משימות  חלוקת קהילה  7

 השוטרים   בין הקשר את לחזק קהילה  8

  שוטרי במיוחד   השוטרים בין  פעולה שיתוף יותר  קהילה  9

 ק "המש

 של  קשבת אוזןה; שיתוף פעולה בין משרדי התחנ קהילה  

)משמע, בעיה בזרימת מידע   בעיות  לפתרון מפקדים 

 "מלמטה למעלה"(. 

 . פעולה שיתוף יותר  קהילה  10

 גיבוש תחנתי.  קהילה  

 . זרועות שילוב  קהילה  11

)משמע, עוצמת הסיור   המש"קים מהסיור לנתק את  קהילה  

 מדכאת את המש"קים(.  

 . מודיעין, קים" המש  עם פ"שת קהילה  

 מבקש שת"פ ולא מרחיב. 1יח"ס  12

  הסיור  בין  יותר הדוק  קשר -התחנה  משרדי  בין פ"שת 1יח"ס  13

 . והמודיעין

)משמע,   להאזין ולשמוע מה יש לשוטרים בשטח לומר 1יח"ס  14

 בעיה בזרימת מידע "מלמטה למעלה"(. 
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  בתחנה  היחידות כלל בשילוב משותפים מבצעים ביצוע  1יח"ס  15

 . בילוש ,מודיעין, סיור -

 . יחידתי גיבוש  1יח"ס  16

 .השונים  הגופים  בין חיבור 2יח"ס  17

 . השונות היחידות  כל  בין פעולה  שיתוף  2יח"ס  18

 .והמודיעין  הסיור  הבילוש  של המשרדים בין גיבוש  2יח"ס  19

 גיבוש...  2יח"ס  20

 . היחידות  בין פ"שת 3יח"ס  21

 . היחידות  בין פ"שת 3יח"ס  22

 .( סיור,  מ "אח,  מודיעין) המשרדים   כלל בין פ"שת 3יח"ס  23

שיטור   24

 עירוני 

)משמע, בעיה בזרימת   השוטרים  לבעיות קשבת  אוזן

 מידע "מלמטה למעלה"(.

שיטור   25

 עירוני 

:   כגון נוספים אכיפה  וגורמי  א"מתנ  פ "בשת  פעילות

 .הכנסה מס ,  לאומי ביטוח

שיטור   26

 עירוני 

 . משרדי בין גיבוש 

שיטור   27

 עירוני 

  שהשוטרים ולחשוב א" בד לשוטרי  יותר טוב להקשיב

  מתרחש מה על  יותר ויודעים שטח  שנמצאים אלה הם

 )משמע, בעיה בזרימת מידע "מלמטה למעלה"(.  בשטח

 

 ' בתחנה 

המחלקה   מס'

אליה שייך  

 העובד

 ההערות 

  לצרכים והמודעות  המשרדים   בין הדדית  והבנה פרגון אג"ם  1

 . השני  של אחד

 . בתחנה משותפת   בישיבה  כולם את  לשלב אג"ם  2

 . המשרדים  בין יותר חזק  פ"ושת  מידע  העברת 1יח"ס  3

 .המשרדים  בין  הדדי סיוע 1יח"ס  4

 . בתחנה השונים המשרדים בין פעולה  שיתוף  1יח"ס  5

 .המשרדים בין מידע  הזרמת 1יח"ס  6

  כדי המשרדים  בין גיבוש המשרדים בין פעולה  שיתוף  1יח"ס  7
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 . המירב את  להפיק

 . הדדית שייכות  ליצור; לשני  אחד לעזור  1יח"ס  8

 . המשרדים כל  ובין  הסיור  עם פעולה  שיתוף  1יח"ס  9

 .המשרדים  בין מידע  העברת 1יח"ס  10

 . הדדי וגיבוי  משאבים ניצול 1יח"ס  11

 . המשרדים  כל בין  כללי סיוע 2יח"ס  12

 .הנטל  וחלוקת   השונים המשרדים עם פ "שת יותר  2יח"ס  13

 .הבילוש עם  הדדי פעולה שיתוף; החקירות  של סיוע 2יח"ס  14

 . והבנה  לשני אחד סיוע 2יח"ס  15

 .משאבים וניצול   הדדי סיוע 2יח"ס  16

  להישען  ולא  משאבים ניצול;  יותר טוב מידע  העברת 2יח"ס  17

 . מדי  יותר הסיור על

 . יותר אמין מידע  העברתו  הדדי סיוע 2יח"ס  18

 . הדדי סיוע 2יח"ס  19

 .לסיור החקירות  של סיוע 3יח"ס  20

 . המשרדים כלל של הצרכים  של הבנה 3יח"ס  21

 ; המשרדים לשאר מהחקירות  מידע  העברת 3יח"ס  22

 .במשימות לשני אחד סיוע

 , שלהם והצרכים השני  של אחד הבנה 3יח"ס  23

 . מידע  העברת

 . החקירות  עם פעולה  שיתוף  3יח"ס  24

  מידע  העברת, ושל  ולצרכים לסיור החקירות  של הבנה 3יח"ס  25

 . טוב

 שיעורים, גיבוש ימי, המשרדים בין פעולה  שיתוף  3יח"ס  26

 . יקיםמדו זמנים תאום,  משותפים שבועיים

 בין המשרדים.  הדדית הבנה חקירות  27

 . החקירות על לסיירים ענון יר חקירות  28

 .כולם בין שווה נטל חלוקת חקירות  29

 . המשרדים בין  וגיבוש הסיור עם  ביחד פ"שת חקירות  30

 . החקירות לבין  סים"היח  בין  הקשר את  לשפר חקירות  31

 . המשרדים בין פעולה  שיתוף  חקירות  32

 .שונים אירועים לגבי  ועדכון  המשרדים בין  נכרוןס בילוש  33

 . פעולה שיתוף יותר  בילוש  34
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 של  אחיד  ותכלול המשרדים  כלל בין מידע  העברת בילוש  35

 . העבודה

 . הדדית  ואחווה גיבוש  בילוש  36

 

 

 ' גתחנה 

המחלקה   מס'

אליה שייך  

 העובד

 ההערות 

 . לחקירות עיןיהמוד  בין "פשת פיקוד  1

 . ומודיעין חקירות הקשר  שיפור  פיקוד  2

 

   :השילוביותעוצמת  (1

  קשרים   של   גבוה  בממוצע  ביטוי  לידי  בא  השילוביות  חוזק כזכור,   •

  ככל   .אחרות  במחלקות  עובדים  עם  הצוות  עובדי  של  מאומתים

 . בהתאם גדל  הציון,  אחרים צוותים יותר   עם מקושר שהצוות

מס'   • שעוצמת    38תרשים  ובראשונה,  בראש    השילוביות מלמד, 

מאוד   בין    ,בנוסף  .התחנות  בכלבעייתית  ההבדלים  על  ללמוד  ניתן 

שהן    השילוביותבעוצמת    –ובין המשרדים השונים בתוכן    –התחנות  

בתוכן:  קו    מקיימות  לפי  כבר  המשרדים  שבין  בשוני  להבחין  ניתן 

: בתחנה ב' עוצמת  38האנכי האדום שתרשים מס'    התחנתי  הממוצע

מעל הממוצע  נמצאים  ורוב המשרדים  ביותר,  הגבוהה  היא    השת"פ 

 היא הבעייתית ביותר. א' תחנה  .התחנתי
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 השילוביות עוצמת    :38מס'  תרשים

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 תחנה א' 

 תחנה ב' 

 תחנה ג' 
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 ביותר שנמצאו בתחום עוצמת השת"פ הינם:   הבעייתייםהמשרדים  •

 תחנה א': החקירות והשיטור העירוני;  -

 תחנה ב':  החקירות והבילוש;  -

 והתנועה.   2, יח"ס 1תחנה ג': החקירות, המודיעין, יח"ס  -

 

 ים: מנהלים/קצינתקשורת רוחבית בין  (2

  מבנה   קשרי   באופן אוטומטי כבעל "  מנהל "  מזהה   המערכתלהזכיר,   •

סביבתו    בודד  כעובד   או  מאומתים עם  בקשרים  המחויב  בצוות, 

זרימת   העבודה   תהליכי  ואפקטיביות  בארגון  המידע  המשימתית. 

  בוחן   המדד  .יותר  טובה  "מנהלים"  בין  שהתקשורת  ככל  משתפרים

  שיתוף   פוטנציאל   ניצול  אתו ,  ה"מנהלים"  בין   הגומלין  קשרי  את

 . יניהםב הפעולה 

ביותר  ה"מנהלים" • מוצגים  המקושרים  תחנה  יורד    בכל  בסדר 

הציון שנתנה המערכת לתחנה א' במדד התקשורת  .  39  תרשים מס' ב

היה   המנהלים  ב'    41%בין  לתחנה  אחרים(;  לארגונים  ביחס  )בינוני 

)בינוני(. משמע,    57%)גבוה ביחס לארגונים אחרים(; ולתחנה ג'    67%

המקושרים   ב'  ולתחנה  מקושרים,  הפחות  המנהלים  א'  לתחנה 

 : ביותר
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 תקשורת רוחבית בין מנהלים/קצינים   :39מס'  תרשים

 

 

 

 

 

 

 תחנה א' 

 תחנה ג' 

 תחנה ב' 

 מת"ח 

 קמב"ל 

 רכז חקירות 

 קצין אג"ם 

 קצין אג"ם 

 רכז חקירות 
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 דיון  
 

התחנה,    רמתלבחון את רמת השילוביות במשטרת ישראל בהייתה  מטרת העבודה  

להצביע על התחומים שבהם נמצאה רמה גבוהה של שילוביות; ולחילופין, על אותם  

   תחומים המחייבים התערבות בשל רמת שילוביות נמוכה.

 א'(:2013קיימות חמש רמות ניתוח של שילוביות שניתן לבחון )יחזקאלי, 

 בסיסיים לקיום שילוביות; תנאים  .1

 שילוביות ברמת הפרט;  .2

 שילוביות ברמת המחלקה; .3

 שילוביות ברמה הבין מחלקתית;  .4

 שילוביות ברמה הבין ארגונית;  .5

 

ניתן היה לבחון,  להקפיד על שאלונים אנונימיים  משטרת ישראלעקב הנחיית   , לא 

קבלת בנצ'מרק    ברור כי אולם,  .  השילוביות ברמת הפרטהלכה למעשה, את סוגיית  

משמעותי   אתגר  היא  שלהם  הפעולה  שיתוף  רמת  לפי  השוטרים  של  יורד  בסדר 

וללא התפתחות    –  למפקד, שיכול להשיג מהפך ביכולות התחנה שלו ללא הצהרות 

בין  פשוט בדרך של שקי  –התנגדות לשינוי   בין    לבין עצמם;  הקציניםדה על חיבור 

דרך משימות משותפות, גיבוש  ,  . זאתובין הקצינים לשוטריםלבין עצמם; השוטרים  

כינו את הגישה הזו בשם    ( 2009משיח )-משותף מכוון מטרה ועוד. יחזקאלי ואונגר 

 ..."המנהל כאינסטלטור"

 

גם  לא אפשרו לצערי     אילוצים מנהליים בתהליכי העברת השאלון במשטרת ישראל,

והמחוז המרחב  רמות  של  התחנהבחינה  רמת  עם  שלהן  והשילוב  גם  ,  כך,  עקב   .

ביותר   הגבוהה  ברמה  השילוביות  ו   –בחינת  ממני,  נמנעה  ארגונית  נאלצתי  הבין 

 . להסתפק בבחינת השילוביות בדרג התחנות בלבד

בחינה  זו היא העדות המשמעותית ביותר בצורך לקיים  עבודה  יחד עם זאת, דומה ש

 של השילוביות ברמות הללו. בעתיד מעמיקה 

 

כאלה   מערכות  של  הפוטנציאל  על  בבירור  הצביע  הממוחשבת  במערכת  השימוש 

לסוגיית   מעבר  הרבה  ארגונים,  לבדה,לאבחן  בעזרתן    שילוביות  לחקור  והיכולת 

   סוגיות רבות ומגוונות.
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 : תחנות ניכרה כבר במדדים הראשוניים של האבחוןהשונות בין ה

ב'   • האסטרטגית   נמצאהתחנה  הגמישות  ביותר,  הגדולה  הפתיחות    בעלת 

, הליכוד  מערכת הקשרים הבין משרדיים הענפה ביותר  ,הטובה ביותר   )אג'יליות(

הרבה   הפעולה  משתפי  השוטרים  כמות  המשרדים,  בתוך  ביותר  הטוב  הפנימי 

גם    –ביותר   כן,  ביותרועל  רבות בתחנה  "המערכת החיסונית" הטובה  בעיות   .

 הזו נפתרות בדרג השטח ואינן מגיעות כלל לשולחן המפקד. 

ג'   • הפתיחות    נמצאהתחנה  ביותרבעלת  בפיקוד הנמוכה  ביותר  הרבה  והתלות   ,  

 . התחנה

של   והפתיחות  הכנות  מידת  לגבי  גם  השלכות  היו  התחנות  של  הפתיחות  לסוגיית 

   :השוטרים במילוי השאלות הפתוחות

 בתחנות שהתנהלו בפתיחות, רבות מהערות השוטרים נגעו בשת"פ הבין משרדי.   •

 בתחנה ה"סגורה" התמקדו ההערות בצורך בתוספת כוח אדם ומשאבים.  •

אל הטמון במערכת לחקר התרבות הארגונית המשטרתית  הדבר מלמד על הפוטנצי

 והיכולת "לתקן" לקונות בתוכה! 

 

כי   לעין  הוא  בלט  בין  ההאג"ם  והבולט  העוצמתי  הוא  המשטרה.  תחנת  של  ליבה 

"צוואר בקבוק" שלא ניתן    בה;משרדיה, ולמעשה, הוא המהות המשמעותית ביותר  

הנובע מהאסטרטגיה התגובתית שבה פועלת משטרת ישראל    ,זהו מצב טבעי בלעדיו.

הוא ממקם את    .א'(2013ברמת התחנה, כמו משטרות מערביות אחרות )יחזקאלי,  

, ששיתוף הפעולה עם המשרדים האחרים,  של התחנה  ציר המרכזית הסיור כיחידו

 . מסקנה זו אומתה בממצאי המחקר. חיוני לפרודוקטיביות שלהם

 

   שצריך לטפל בה? ,בעיה אקוטית ברמה כלל ארגוניתבאמת האם השת"פ הוא 

 דומה שהתשובה בולטת לעין, בעיקר בשני מקומות עיקריים:  

את • הבוחנים  המחקר:   בתרשימים  בתחנות  השונים  המשרדים  שבין    הנתקים 

עליה  הללו    ייצור חיבור הנתקיםדי במבט במפות הרשת על מנת להבין, עד כמה  

"הגמישות   את  משמעותית  וישפר  בארגון,  בפרודוקטיביות  משמעותית 

 שלו. )האג'יליות( האסטרטגית" 

לשאלון:   • השוטרים  של  המילוליות  בהן  בהערות  שנמצאה  התחנות  בשתי 

הייתה   אמת,  בעיות  שיקפו  השוטרים  שתשובות  וסביר  ניהולית  פתיחות 

זו:   לסוגיה  משמעותית  ו  47%התייחסות  א'  בתחנה    95%  -מהמשיבים 

לעומת   משמעותית.  כבעיה  השת"פ  היעדר  את  הזכירו  ב',  בתחנה  מהמשיבים 
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חנה כתחנה בעלת סגירות ארגונית, רק שני משיבים התייחסו  זאת בתחנה ג' אוב

המת"ח והסמת"ח. כל היתר העדיפו להתמקד בצורך בתוספות כ"א    –לבעיה זו  

 ואמצעים...

 

העבודה: בבסיס  עמדו  שאלות  ו  שתי  התחנה?  בדרג  השילוביות  רמת  היכן    -מהי 

 מרוכזות הבעיות העיקריות בתחום זה? 

בע מרחב  ומפקד  תחנה  מגזר  כמפקד  שבין  בקשר  תתמקד  שהבעיה  שיערתי  בר, 

והחקירות. המודיעין  למגזר  היא    הסיור  והחקירות  היה שיחסי האג"ם  ניכר  ואכן, 

פעולה.  משיתוף  מאוד  ורחוקים  בעייתיים  נוחים",  לא  יחסים  של    "אנטומיה 

הם   העירוני  והשיטור  התנועה  האג"ם,  ובמגזר  יחסית;  בבדידות  פועל  המודיעין 

 " שמעמדם ככלל נמוך. "בנים חורגים 

מטבע   תחייב,  כזו  קביעה  אולם  ארגוני,  כלל  מאפיין  שזהו  היא  הבטן  תחושת 

 הדברים, בדיקה מקיפה יותר. 

 

 ? לצורך מיסוד שילוביות בין משרדית  תחנהעד כמה דומיננטי צריך להיות פיקוד ה 

 

לא מועדפת למנהלי משרדים    כי שילוביות הינה אסטרטגיהא'( טוען  2013יחזקאלי )

בתחנה,  העוצמ   בעלי   משרדיהם  מעמד  על  בזה  זה  ישתפו  כי  ו  ; הנאבקים  לא  הם 

)כמו   יותר  דומיננטי  יהיה  התחנה  שפיקוד  שככל  מכאן,  מחדל.  כברירת  פעולה 

על ראשי המשרדים להשיג את צורכיהם מהמשרדים האחרים   יקל  כך  ג'(,  בתחנה 

 "תן וקח", המאפיינת שילוביות.   דרכו, בלי מערכת יחסים אמתית של

כן, דומיננטי    על  להיות  צריך  אפקטיבי  מסוימתרק  פיקוד  רמה  לאפשר  עד  ולא   ,

 לראשי המשרדים לקיים את התקשורת הרוחבית דרכו. 

    של התחנה. השילוביותליתר דומיננטיות של הפיקוד יהיה מחיר ברמת  

 

 ? בתחנה רמת המעורבות של השוטריםמה 

 

בפתיחות.  מדד   ככלל  מאופיינת  המשטרתית  שהתרבות  אותנו  מלמד  המעורבות 

ברור    ,הצבע השולט בתרשימים הוא ירוק, ובכל פעם שהוא משתנה לכתום ולאדום

 כי מדובר בחריג מקומי הנובע מאופיו של ראש המשרד.

ג' בפיקוד התחנה   ובתחנה  ב' במשרד החקירות,  כך נמצאה סגירות יחסית בתחנה 

האג נקבע  . "םבפיקוד  המשרד  שאופי  מסתבר  כי  לפיצוין  הן  ו ,  המשרד  ראש  הן  י 

יחד עם זאת,  .  , שמשפיעה ישירות על ראשי המשרדיםפקד התחנהבהתאם לרוח מ
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ו יותר,  דומיננטי  תמיד  יהיה  משרד  המתנהל ראש  יכול    תבתחנה  כ"דיקטטורה", 

 ראש משרד דומיננטי לאפשר תרבות "רפובליקאית" הרבה יותר. 

 

 במשרדים  תהפנימי  השילוביות

 

   בשת"פ הפנים משרדי.בעיות לא נמצאו כלל בתחנה ב'   •

פיקוד האג"ם(  הבעייתי ביותר:  בעיות בשת"פ הפנים משרדי נמצאו בתחנה א' ) •

,  1יח"ס  ם,  פיקוד האג"הבעייתיים ביותר:  ובצורה משמעותית מאוד בתחנה ג' )

 תנועה(.  המודיעין וה 

 

 הבין משרדית השילוביות

 

הוא    ,המתארים את השילוביות הפנים מחלקתית  ,אם הצבע הדומיננטי בתרשימים

ירוק, הצבע השליט בתרשימים המתארים את השילוביות הבין משרדית הוא צהוב.  

   השת"פ הבין משרדי מוגבל מאוד!משמע, 

המחקר   אופייני    איןבתחנות  הדבר  לבחון אם  וראוי  בין משרדי,  תרבות של שת"פ 

 לתחנות משטרת ישראל כולה! 

 

 מיהם המשרדים הבעייתיים בתחום השת"פ הבין מחלקתי?  

 בתחנה א' היו אלה החקירות השיטור העירוני;   •

   ;בתחנה ב' החקירות והבילוש •

 והתנועה.   1, ויח"ס  2בתחנה ג' החקירות, המודיעין, יח"ס  •

 

ביותר לקשר מלמדים יותר על הגורמים הבעייתיים    מבוקשיםמת המשרדים הרשי

 .  חקירותהו)להבדיל מיחידות הסיור( פיקוד האג"ם לשת"פ: 

המשרדים   רשימת  זאת,  הגדול    מבקשילעומת  האינטרס  בעלי  כי  מלמדת  הקשר 

 ביותר בתחנה לשת"פ הן )מטבע הדברים(, יחידות הסיור. 

א'( טוען  2013יחזקאלי )פיקוד האג"ם ליחידות הסיור? ממה נובע ההבדל העצום בין 

בוחרים  כי   שבה  האסטרטגיה  על  בעוד  מאבק  משיקולי  נובעת  המשרדים  ראשי 

עוצמה, השילוביות עבור היח"ס היא הישרדות, פשוטו כמשמעו. הם פשוט זקוקים  

 למשרדים האחרים יום יום בביצוע פעילותם השוטפת. 
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 מעודד שת"פ בין משרדי או מחליש אותו? האם שת"פ פנימי  

 

יהיה   לעולם  )שהוא  הקצר  בטווח  בארגון,  לעתים  כי  למדנו,  הספרות  בסקירת 

לחבל   עלולה  המחלקה  או  הפרט  ברמת  שילוביות  הארוך(,  מהטווח  יותר  דומיננטי 

כולה   המערכת  של  העל  מטרות  ע'  1999משוניס,  ;  ו'2014)יחזקאלי,  בהשגת   ,177  ,

Tajfel ,1982)  . 

זו   עבודה  של  הצנועים  מבין    סתרוהממצאים  הטובה  התחנה  הללו:  הקביעות  את 

ב' הצטיינה,    –השלוש   ו   הןתחנה  ולהיפך    הןבשת"פ פנימי  בין מחלקתי;  –בשת"פ 

 תחנה ג', הבעייתית מבין השלוש, היתה בעייתית בשני התחומים גם יחד! 

מסר לפיקוד המשטרה, ששקידה על גיבוש  יש בכך  אם תוצאה כזו תחזור על עצמה,  

 בין משרדי תביא בעקיפין גם לחיזוק הגיבוש בתוך המשרדים. 

 אולם, תובמנה זו מחייבת בדיקות נוספות, לצורך אישורה או הפרכתה. 

 

 יתרון הציונים המספריים

 

בציוני שימוש  כמעט  עשיתי  לא  הממצאים  הצגת  שמנפקת  במהלך  המספריים  ם 

המערכת. לטעמי, "טוב מראה עיניים", ובכל מקום בו ניתן להמחיש את הממצאים  

 על פני ציון מספרי.  תרשים בגרף, העדפתי 

בציון המוחלט שמקבלת תחנה,  אבל, לטעמי, יש לציונים המספריים ערך גדול, לא  

ביכולת להגדיר ליחידות יעדים ומדדים כמותיים, ולבדוק אותם מידי תקופה.  אלא  

מעודדת   לתרבות  והפיכתה  הארגונית  בתרבות  שקטים  שינויים  מאפשר  הדבר 

הצהרות   ללא  חדשה,  התהוות  וליצור  יחסי  בשקט  זאת  לעשות  ניתן  שילוביות. 

 פומביות על שינוי, ולכן גם ללא ההתנגדות משמעותית לשינוי.  

 

מחלקה    , המציג40אמחיש בתרשים מס'  ד כמה אפקטיבי יכול תהליך כזה להיות  ע

, הם  כתוםצבועים  הבתרשים,  . קשרי הגומלין  הכז  תהליךלפני ואחרי    ,בתוך ארגון

מתאר    מימין בתרשים  והכחולים הם קשרי עבודה. התצלום העליון  קשרי היררכיה;

  ת הפנימי   ילוביותנת השאת הדגימה הראשונה, שבה נמצאה המחלקה בבעיה מבחי

של החוץ  בקשרי  על    מחלקהה  שלה.  לבדו  השולט  בקבוק"  כ"צוואר  מנהלה  זוהה 

מכן לאחר  שנה  כחצי  מחלקה  אותה  את  מתאר  למטה  התצלום  החוץ.  ,  קשרי 

   בעקבות הגדרת היעדים הנכונים למחלקה:
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 במחלקה בין שתי תקופות זמן  שיפור במצב השילוביות:  40תרשים מס' 

 

   לסיכום העבודה,

לי   דווקא  הם  בתחום מהפכת הניהול הרשתי,  כי הדברים המלהיבים באמת  נראה 

 הצלחתי לבחון בעבודה:    לאאלה ש

 בין יחידות השטח למטות השונים;  ילוביות בחינת הש  •

לבין   • בינם  והן  ביניהם,  היחסים  במערכת  הן  פנימה,  הן  האגפים,  בחינת 

 המחוזות;  

 בחינת ההבדלים באותן יחידות בין תקופות;   •

 בניית פרופיל של יחידה "טובה";   •

"אינסטלציה"   • מה שמכונה  טכניקות של  עד    –פיתוח  שונים  גורמים  בין  חיבור 

 זה,  שנוצרת התהוות והתחנה עוברת קפיצת מדרגה בתחום 

 ועוד... 

 

בראשוניות שלה. די לטעמי במה שהבאתי  של העבודה  אבל, אני מאמין כי חשיבותה  

פותחת אפשרויות חדשות   עד כמה מהפיכת הרשתות  ולו במעט,  על מנת להמחיש, 

 בשיטות הניהול של משטרת ישראל. 
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 :TECIו', מתוך  2013אוקטובר   19 -אוחזר ב שיתוף פעולה. ו'(. 2013יחזקאלי, פ'. )

http://www.teci.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-

%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94.html 

, מתוך "ייצור ידע", האתר של  2014אפריל  20 -אוחזר ב מושגים: פרקטל. א'(. 2014יחזקאלי, פ'. )

--http://www.xnד"ר פנחס יחזקאלי: 

7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D

7%A8%D7%A7%D7%98%D7%9C / 

"ר  , מתוך "ייצור ידע", האתר של ד2014 -אוחזר ב   מושגים: נתק.ב'(. 2014אפריל  20יחזקאלי, פ'. )

--http://www.xnפנחס יחזקאלי: 

7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%A0%D

7%AA%D7%A7 / 

, מתוך "ייצור ידע",  2014 -אוחזר ב   מושגים: אוליגרכיה ארגונית.ג'(. 2014אפריל  20יחזקאלי, פ'. )

--http://www.xnהאתר של ד"ר פנחס יחזקאלי: 

7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%90%D

7%95%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%94-

%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA / 

, מתוך "ייצור ידע", האתר של ד"ר  2014 -אוחזר ב  מושגים: רשת. (. ד'2014אפריל  21יחזקאלי, פ'. )

--http://www.xnפנחס יחזקאלי: 

7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D

7%A9%D7%AA / 

, מתוך "ייצור ידע",  2014אפריל  21 -אוחזר ב  מושגים: רשתות ארגוניות.ה'(. 2014יחזקאלי, פ'. )

--http://www.xnשל ד"ר פנחס יחזקאלי:  האתר

7dbl2a.com/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%AA-

%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA / 

, מתוך "ייצור ידע",  2014אפריל  21 -אוחזר ב מושגים: פעולות משותפות. ו'(. 2014יחזקאלי, פ'. )

--http://www.xnהאתר של ד"ר פנחס יחזקאלי: 

7dbl2a.com/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-

%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA / 

, מתוך "ייצור ידע",  2014אפריל  24 -אוחזר ב   מושגים: גמישות אסטרטגית.ז'(. 2014יחזקאלי, פ'. )

--http://www.xnהאתר של ד"ר פנחס יחזקאלי: 
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7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%92%D

7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-

%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%AA / 

, מתוך "ייצור ידע", האתר של ד"ר  2014מאי  6 -אוחזר ב מושגים: ידע. ח'(. 2014יחזקאלי, פ'. )

--http://www.xnפנחס יחזקאלי: 

7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%99%D

7%93%D7%A2 / 

, מתוך "ייצור ידע",  2014מאי  6 -אוחזר ב   מושגים: שיטור נקודות חמות.ט'(. 2014יחזקאלי, פ'. )

--http://www.xnהאתר של ד"ר פנחס יחזקאלי: 

7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-

%D7%91%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-

wiki/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8-

%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-

%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA / 

, מתוך "ייצור ידע", האתר של ד"ר  2014מאי  17 -אוחזר ב  מושגים: "משוב".י'(. 2014יחזקאלי, פ'. )

 http://goo.gl/KZsYLfפנחס יחזקאלי: 

מהפיכה בניהול ובייעוץ   –רשתות וויזואליזציה (.  2009אוקטובר  6משיח, ש'. )-יחזקאלי, פ', & אונגר

--http://www.xnאוחזר מתוך "ייצור ידע", האתר של ד"ר פנחס יחזקאלי:   הארגוני.

7dbl2a.com/2009/10/06/%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%AA-

%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7

%A6%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9B%D7%94-

%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%91 / 

 בן שמן: מודן ומשרד הביטחון.  אנטומיה של ארגונים צבאיים. (. 2013יחזקאלי, פ', & רזי, ע'. )

  מהפיכת הרשתות בניהול. -ניהול מחוץ לקופסא  (. 2013אוגוסט  8יחזקאלי, פ', & שטיינר, א'. ) 

 :TECI, מתוך  2013אוקטובר  3 -אוחזר ב

http://www.teci.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-

%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5-

%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%90-

%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9B%D7%AA-

%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%AA-

%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C.html 

 רמת אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  סוציולוגיה.(. 1999משוניס, ג' ג'. )

 חיפה: אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן.   מאפיינים, מבנים, תהליכים. -ארגונים (. 1996סמואל, י'. )

תוף הפעולה בין מערכות אכיפת החוק בטיפול  שי  -שחור, לבן ומה שביניהם  (. 2012פנקס, י'. )

 גלילות: המכללה לביטחון לאומי, צה"ל.  המערכתי בהלבנת ההון. 

גורם חדש    -העולם איננו ליניארי, תורת המערכות המורכבות  (. 2007רזי, ע', & יחזקאלי, פ'. )

 תל אביב: משרד הביטחון.  בניהול.

גלילות:   מינהל ציבורי על פרשת דרכים, מאנוכיות לשיתוף פעולה. ב'(. 2007רזי, ע', & יחזקאלי, פ'. )

 המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות, המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. 
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ההתמודדות עם תופעת התוצאות הבלתי צפויות   –תב"צים (. 2013רזי, ע', & יחזקאלי, פ'. )

 ז למחקר של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. גלילות: המרכ והשלכותיה. 

גלילות: המרכז    : ה'משילות' והשלכותיה על הביטחון הלאומי .2נייר עמדה מס' (. 2007שוחט, ל'. )

 למחקר אסטרטגי ולמדיניות, המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. 

 

 . TECIשל חברת   DNA-7כל תרשימי הרשת בוצעו באמצעות מערכת 


