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ומרחב  הפיזי  המרחב  מאובדן  כתוצאה  הדיגיטלי  בעידן  משבר  חווים  רבים  ארגונים 

“היועצת  מתפקיד  מעבר  משמעותי:  שינוי  בו  חווים  הארגוניים  היועצים  גם  הזמן. 

היודעת“ - תפיסה הרואה ביועצת מומחית תוכן שתפקידה למצוא את הפתרון הטוב 

לסייע  היועצת  אמורה  שבמסגרתו  התהליכית“  “היועצת  לתפקיד   - לארגון  ביותר 

פיתוח  בכוחות עצמם. המאמר מציג  ביותר  לחברי הארגון למצוא את הפתרון הטוב 

ייעוצית המבוסס על עקרונות האנליזה הקבוצתית בעבור ארגון  מודל של התערבות 

הארגון  המשגת  והתייעלות.  צמיחה  של  תהליך  בפני  שעמד  הפיננסים  מתחום  ותיק 

כרשת תקשורת שמערכת הוויסות העצמי שלה פגומה, והגדרת תפקידה של היועצת 

הארגונית כמנחה בקבוצה אנליטית, הובילו למודל התערבות דו־שלבי. על פי מוזל 

תקשורת  מרחב  של  ביצירה  פעיל  סיוע  לארגון  היועצת  מעניקה  הראשון  בשלב  זה, 

המאפשר לחברי הארגון לפתח רב־שיח. כאשר נוצר מרחב זה, וחברי הארגון יכולים 

לפתח בתוכו רב־שיח בכוחות עצמם, עוברת היועצת לשלב השני, שבו היא מפסיקה 

להתערב באופן פעיל ומעודדת את חברי הארגון לייצר בעצמם את הפתרונות הנדרשים 

לצורך תהליך ההתייעלות של הארגון. 

שבו  הראשון,  השלב  של  החשיבות  את  מדגיש  במאמר  המוצג  המבחן  מקרה 

עם  המתמודדים  לארגונים  חיונית  היא  כמה  עד  ומראה  התקשורת,  רשת  משוקמת 

תגובות  הדורשים  וירטואליים,  במרחבים  ובאפקטיביות  במהירות  לפעול  הצורך 

מהירות.

תודה מיוחדת לדורית סטנגה, שהתעקשה איתנו, שכל מה שלא מדובר בקבוצה, מתנהג.

תקשורת  רשת  קבוצתית,  אנליזה  ייעוצי,  התערבות  מודל  הדיגיטלי,  העידן  מפתח:  מילות 
מסתגלת, מטריצה, מנחה קבוצה

מייסדת  בכירה,  ארגונית  יועצת  היא  ארגונית,  בהתנהגות   MSc רוזנבאום־הראל,  עידית 
ומנהלת “שופרא“ - חברה לייעוץ ארגוני, ומומחית בליווי תהליכים של שינוי. מנחה קבוצות 

בארגונים. סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת תל־אביב.

ע“ש  לניהול  בפקולטה  ארגונית,  להתנהגות  בתוכנית  בכיר  סגל  חברת  היא  שגיב  תמר  ד“ר 
לתואר  סטודנטית  ומדריכה.  קבוצות  מנחת  פסיכותרפיסטית,  אביב.  תל  באוניברסיטת  קולר, 

שני בעבודה סוציאלית, באוניברסיטת תל אביב.

ממונופול לרב־שיח
הצגת מקרה בוחן של התערבות ייעוצית בגישת האנליזה הקבוצתית 
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“כוריאוגרפיה עבורי זה להסתכל על הניואנסים הכי דקים באופן שבו כל רקדן רוקד בנפרד מבלי 
לאבד את הקשר לתמונה הכללית על הבמה. כדי להיות מסוגל להכיל הרבה מאוד פרטים ובו זמנית 
לחוש את כל החלל אני צריך לצאת מפוקוס. כשדברים מצליחים לצאת מחוץ לפוקוס של עצמם הם 

נהיים נגישים.“ )אוהד נהרין, Out of Focus, ערוץ 8, 2007(.

מבוא

של  המושגים  על  הנשען  ייעוצי  התערבות  מודל  של  פיתוח  תהליך  מסכם  הנוכחי  המאמר 

בקבוצה  ראה  פוקס   .(Foulkes, 1964; 1974( הקבוצתית  האנליזה  גישת  אבי  פוקס,  ס“ה 

רשת תקשורת בעלת כושר ויסות עצמי, שבה חברי הקבוצה הם הצמתים ברשת, והקישורים 

המחברים בין הצמתים נוצרים באמצעות דיבור והתייחסות של המשתתפים זה לזה ולמנחה 

התקשורת  מערוצי  באחד  או  הצמתים  באחד  נקודתית  פגיעה  זו,  תפיסה  פי  על  הקבוצה. 

ברשת פוגעת במערכת כולה )בר והרסט, 2010(. כאשר נוצרת חסימה ברשת תקשורת בעלת 

כושר ויסות עצמי תקין מופיעה תגובה כלל מערכתית הפותחת מסלולי תקשורת חלופיים 

אשר עוקפים את האזור הפגוע עד לשיקום התקשורת. מנגד, כאשר מנגנון הוויסות העצמי 

האזור  את  ויפתח  התקשורת  ערוצי  את  שירחיב  חיצוני  בסיוע  צורך  יש  לקוי,  הרשת  של 

 .)Schlapobersky, 2015( החסום

במקרה שיוצג במאמר זה נקראנו ללוות ארגון ותיק המספק שירותים פיננסיים, שהיה 

וצוות  המנכ“ל  עם  ההיכרות  פגישת  לאחר  כבר  וצמיחה.  התייעלות  של  בתהליך  מצוי 

ההנהלה זיהינו את הליקויים בוויסות העצמי של הארגון אשר נבעו מהצטברות רבת שנים 

מסקנות  לשתי  אותנו  הוביל  זה  זיהוי  התקשורת.  בערוצי  מטופלים  לא  חסימה  מוקדי  של 

שיטפלו  תקשורת  ערוצי  לפתוח  יש  הארגון  את  ולייצב  לשקם  כדי  ראשית,  משמעותיות: 

בכל הרמות המערכתיות של הארגון - ברמת הפרט, ברמת הקבוצה )יחידה/מחלקה( וברמת 

הארגון. שנית, עד שמערכת הוויסות העצמי של הארגון תבריא ותוכל לייצר ערוצי תקשורת 

אפקטיביים בכוחות עצמה היא תזדקק לסיוע פעיל של גוף ייעוץ חיצוני. רק לאחר שהארגון 

ישקם את יכולת הוויסות העצמי שלו ניתן יהיה לפנות לטפל בנושאים הקשורים להתייעלות 

ולצמיחה. במאמר זה נציג את ההתערבות שביצענו עד לנקודה שבה זיהינו שינוי בארגון, 

וגילינו שכושר הוויסות העצמי של רשת התקשורת שלו חזר להיות תקין. 

על פי המודל הדו־שלבי שאימצנו לצורך התערבות זאת, בשלב הראשון לקחה היועצת 

הארגונית על עצמה תפקיד המזכיר מבחינות רבות את תפקיד המנחה בשלב הפתיחה של 

קבוצה אנליטית )Foulkes, 1990(, כמו גם את תפקיד האם בשלב הראשוני של התפתחות 

2010(. בשלב התהוות הקבוצה, האנליטיקאית הקבוצתית תורמת באופן  )ויניקוט,  התינוק 

 ,)2012 )קנארד ואחרים,  ולגיוסם למטרות הקבוצה  פעיל להורדת החרדה של המשתתפים 
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במטרה ליצור את המטריצה הדינמית: את רשת האסוציאציות המוקמת מתוך התרומות של 

דומה:  תהליך  מתקיים  התינוק  עם  האם  של  ביחסים   .)Foulkes, 1990( בקבוצה  החברים 

לו  ולהעניק  שלו  הבסיסיים  הצרכים  את  למלא  האם  צריכה  כראוי  יתפתח  שהתינוק  כדי 

תחושה של עקביות, המשכיות וביטחון. התינוק תלוי באמו, והדרך שבה היא מגשרת בינו 

2010(. ככל  )ויניקוט,  ותחושה של אותנטיות  לו לפתח אמון  ובין העולם היא שמאפשרת 

שהתינוק גדל ומצליח לבטא את צרכיו כך הולך תפקיד האם ומצטמצם. בדומה, ככל שחברי 

המנחה;  של  הפעיל  התפקיד  ומצטמצם  הולך  כך  גומלין,  יחסי  ביניהם  מפתחים  הקבוצה 

וככל שהארגון מתפתח והופך לרשת תקשורת בעלת כושר ויסות עצמי תקין, הולך ומשתנה 

תפקיד היועצת. שוב אין היא נדרשת להוביל באופן פעיל את תהליך השינוי, אלא רק ללוות 

אותו ולתמוך בו. 

על  ליישם  בבחירתנו  אותנו  שהנחו  השיקולים  את  נציג  המאמר  של  הראשון  בפרק 

מתחום  הלקוחים  עבודה  עקרונות  ודינמית  מורכבת  בסביבה  הפועלת  ארגונית  מערכת 

את  בקצרה  יסקור  הפרק  בפרט.  האנליטי־קבוצתי  והטיפול  בכלל,  הקבוצתי  הטיפול 

המושגים ועקרונות המפתח שעליהם התבססה עבודה זו. הפרק השני יתאר את ההתערבות 

הייעוצית שערכנו במשך מספר חודשים עם צוות ההנהלה של חברת “מונופול“ )מטעמי 

שונו(.  בו  העובדים  ושל  שלו  המזהים  הפרטים  וכל  הארגון  שם  חיסיון,  על  שמירה 

דוגמאות  מספר  נביא  מכן  ולאחר  פועלת,  היא  שבו  וההקשר  החברה  את  נתאר  ראשית 

לבניית  ככלי  בהם  והשתמשו  הקבוצתית,  האנליזה  עקרונות  על  שהתבססו  לפעולות 

אמון ויצירת תקשורת בין חברי הארגון ובין יחידות שונות בתוכו. הפרק השלישי ידון 

בתובנות שעלו בנו בעקבות יישום המודל. בחלק זה נרחיב את הדיון ונראה כי יישום 

עקרונות האנליזה הקבוצתית על מערכות ארגוניות משפיע לא רק על התהליך שעובר 

הארגון, אלא גם על הגדרת התפקיד של היועצת הארגונית. המאמר יציע אפוא הגדרה 

עבודת  ובין  בינו  הדמיון  קווי  על  יצביע  הוא  הארגונית.  היועצת  של  לתפקידה  חדשה 

לייצר  לארגון  לסייע  היועצת  יכולה  כיצד  ויראה  הקבוצתית,  האנליזה  בגישת  המנחה 

את  למצוא  הארגון  לחברי  לאפשר  וכך  תקין,  עצמי  ויסות  כושר  בעלת  תקשורת  רשת 

הפתרונות הטובים ביותר בכוחות עצמם. 

העבודה המתוארת כאן הייתה הפרויקט הראשון שבו שיתפנו פעולה כיועצות. במהלך 

העבודה המשותפת גילינו כי קיימת בינינו שונות רבה, וכי כתוצאה מכך התפתחה בינינו 

שלצורך  הבנו  ולחסימות.  לפגיעות  חשופה  הייתה  שבעצמה  מורכבת,  תקשורת  מערכת 

ולגייס את כל המשאבים  נחסם,  בינינו  יהיה עלינו לזהות מתי הדיאלוג  הצלחת הפרויקט 

על  להתגבר  לנו  שסייעו  הגורמים  פתוחה.  תקשורת  יצירת  לצורך  לרשותנו  העומדים 
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וריפוי,  שינוי  של  תהליכים  המאפשר  כמרחב  בקבוצה  אמונתנו  היו  בתקשורת  החסימות 

וכמיהתנו המשותפת למצוא חיבור בין השפה הייעוצית לשפת הטיפול הקבוצתי - חיבור 

שישלב בין המערכת הארגונית למעמקי הנפש של החברים בארגון.

סקירה תיאורטית 

יישום תהליכים קבוצתיים במערכות ארגוניות
מדעי הניהול צמחו מתוך מספר תחומי ידע שהמשותף להם הוא השאיפה לשיפור תפוקות 

ואנשי  כלכליים  יועצים  וניהול,  תעשייה  למהנדסי  בדומה  ולהערכה.  למדידה  הניתנות 

מערכות מידע, גם היועצים הארגוניים התמקדו בעבר בדרך כלל בסיוע להתייעלות הארגון 

אחרות, שהתמקדו  גישות  להופיע  החלו  העשרים  המאה  מאמצע  זאת,  עם   .)1995 )שנהב, 

במרכיבים רגשיים, חלקם לא־מודעים וסמויים, המתעוררים בתהליכים קבוצתיים וארגוניים 

 .)Armstrong, 2018 ;2016 ,זילברברג(

המחקרים בנושא דינמיקה קבוצתית שערך קורט לוין בארצות הברית, בשנות הארבעים 

 Organizational ( הארגוני“  “הפיתוח  לגישת  התשתית  את  הניחו  העשרים,  המאה  של 

של  הפסיכולוגיים  בהיבטים  מתמקדת  זו  גישה   .)2017 )זילברברג,   )Development

תהליכים ארגוניים, ומטפלת בהם בארבע רמות: ברמת הפרט, במישור הקבוצתי, ברמה 

הגומלין  ויחסי  שונות,  תת־מערכות  קיימות  ארגון  בכל  הסביבתי.  ובהיבט  מערכתית 

גם  ובהם  ומתפקד,  חי  ארגון  כל  המאפיינת  הדינמיקה  את  יוצרים  ביניהן  המתקיימים 

לוין  של  המורשת   .)2017  ;2016 )זילברברג,  להשתנות  ארגון  כל  של  היכולת  טמונה 

עוברים  שבמסגרתו   ,)Training Groups ( אימון  קבוצות  של  מודל  לפיתוח  הובילה 

החברים בארגון דינמיקה קבוצתית שמתוכה הם יכולים ללמוד דברים חדשים על עצמם 

ולשנות את דפוסי הפעולה שלהם. משנות הארבעים ועד ימינו נעשתה פעילות מחקרית 

ויישומית רבה מאוד הבודקת את תרומתה של העבודה הקבוצתית לפיתוח אישי ולפיתוח 

.)Jones & Brazzel, 2012 ארגוני )

באנגליה, העבודה הקבוצתית בהקשר הארגוני התפתחה מתוך הגישה הפסיכואנליטית־

שהושפע  זה  בעיקר   - הפסיכואנליטי  המחקר  בין  בשילוב  מקורה  זו  גישה  מערכתית. 

מעבודתם של וילפרד ביון ומכון טביסטוק ליחסי אנוש בלונדון - ובין תיאוריית המערכות 

 .)2017  ;2016 רייס )זילברברג,  וא.ק.  מילר  אריק  פי  על  לארגונים  בזיקתה  הפתוחות 

השילוב בין שתי הגישות מבוסס על תפיסת הארגון כמערכת פתוחה, ועוסק ביחסי הגומלין 

אלה יחסים  המאפיין  ותהליך  תוכן  בין  ובקשר  והארגון,  הטכנולוגיה  ובין  הפרטים   בין 

.)Brissett et al., 2019; Rice, 2013; Rice, 2018(
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לגישות  שהתנגדו  קולות  המחקר  בשדה  עלו  העשרים  המאה  של  השמונים  בשנות 

תהליכיות שמקורן בדינמיקה קבוצתית. להתנגדות זו היו שני מקורות - היא נבעה מהצורך 

של ארגונים להתייעל על מנת לשרוד בכלכלה תחרותית, אך גם ממגמות מחקריות במדעי 

החברה שנטו להכיר כמעט אך ורק בקביעות הניתנות למדידה והערכה כמותית. עם זאת, 

כמו  מושגים  על  וגדל  הולך  דגש  שמים  הקהל  דעת  וגם  ארגונים  גם  האחרונות,  בשנים 

לפריחה  מביאים  אלה  ומושגים  חברתי,  וצדק  ארגונית  אתיקה  קיימות,  תאגידית,  אחריות 

2017(. אחת  זילברברג,   ;Burns & Cooke, 2012( הארגוני  הפיתוח  רעיונות  מחודשת של 

פסיכולוגית־תהליכית  תפיסה  של  קרנה  לעליית  האחרונות  מהשנים  הבולטות  הדוגמאות 

 .)Schein, 2016( בפיתוח וייעוץ ארגוני היא מתודולוגיית הייעוץ בענווה שהציג אדגר שיין

שיין מציע ייעוץ ארגוני שמתקיים בתהליך דינמי: במקום שהיועצת המסורתית )ה“יודעת“( 

התהליך  פתרונות,  תציג  ולבסוף  ממצאיה  את  תנתח  הארגון,  של  חד־צדדי  מיפוי  תערוך 

לעומקה  לרוחבה,  הארגונית  המערכת  את  הבוחן  מונחה  דיאלוג  על  מבוסס  מציע  שהוא 

.)Schein, 2015; 2016( ובסביבתה

גישת האנליזה הקבוצתית
האנליזה הקבוצתית היא תפיסה טיפולית המבוססת על יישום רעיונות מתחום הפסיכואנליזה 

הפרטנית במסגרת קבוצתית )Foulkes, 1990(. פוקס, אבי הגישה, האמין כי כל אדם נולד 

אדם  כל  אישיותו וזהותו של  וכי  עליו,  המשפיעים  תקשורתיים  תהליכים  של  רשת  לתוך 

הפרט  את  להבין  ניתן  שלא  כך  משפחתו,  של  בתוך המערך החברתי המקורי  מתעצבות 

על  שמוגדר  מה  את  יוצר  והקבוצה  הפרט  בין  השילוב  שלו.  הקבוצתית  למסגרת  מחוץ 

המנחה  של  תפקידו   .)Foulkes, 1983  ;2010 והרסט,  )בר  כ“נפש הקבוצתית“  זו  גישה  פי 

הקבוצתי הוא לכוון את מהלכי הקבוצה באמצעות נתינת דוגמה של תקשורת נכונה, להציע 

ביניהם,  לחברי הקבוצה לשפר את התקשורת  לסייע  לאירועים השונים במטרה  פרשנויות 

בניתוח האירועים המתרחשים בתוך הקבוצה  ולעודד את חברי הקבוצה לקחת חלק פעיל 

 .)Cooper, 1999; Foulkes, 1975(

תפיסתו של פוקס, הרואה בקבוצה רשת תקשורת בעלת כושר ויסות עצמי, נשענת על 

המודל ההוליסטי שפיתח הנוירולוג קורט גולדשטיין להבנת התפקוד של רשתות העצבים 

מערכת  היא  העצבים  מערכת  כי  הראה   ,)1995( גולדשטיין   .)2004 וסטון,  )רוטאן  בגוף 

פתוחה המגיבה לסביבתה, ובנוסף היא פועלת כרשת שכל תא בה משמש גם כצומת. עוד 

הוא הראה כי הקשרים בין כל שני תאי עצב יכולים להיווצר או להתפרק בתגובה לגירויים 

סביבתיים. מספר תאי העצב אינו גדל במהלך החיים, והגורם המשתנה הוא מספר הקישורים 



עידית רוזנבאום הראל ותמר שגיב 70

מקבץ כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי כרך 25 / גיליון # 2-1 / דצמבר 2020

עיבוד  גירויים,  של  קליטה  הכוללים  והתנסות,  למידה  של  מתהליכים  כתוצאה  הנוצרים 

אותות ומסירת שדרים. ככל שההתנסויות מרובות יותר, כך מתפתחת רשת העצבים והופכת 

פעילות.  של  מתמיד  במצב  אפוא  נמצאת  העצבית  הרשת  ומורכבת.  מסועפת  ויותר  יותר 

נקטעת.  בו  שעברה  וההתקשרות  נתיב,  נחסם  העצב,  מתאי  באחד  פגיעה  מתרחשת  כאשר 

כאשר מסיבה כלשהי נוצר נזק מקומי ברשת העצבית, המערכת כולה מגיבה מתוך שאיפה 

לפצות על הפגיעה התפקודית שנוצרה. 

העצבית  המערכת  של  הסוג  מן  תקשורת  לרשת  הקבוצה  את  דימה  בכתביו  פוקס 

הקיימת במוח האנושי )Nitzgen, 2010(. על סמך מודל זה הוא הציע להשתמש במנגנונים 

ולסייע באמצעותם לחברי הקבוצה  שתוארו בכתבים הפסיכואנליטיים כהזדהות והשלכה, 

בשם  מכונה  זה  קבוצתי  תהליך  בתוכם.  הקיימים  מודעים  הלא  בחלקים  הכרה  לפתח 

 “השתקפות“, כי במסגרתו לומד הפרט להכיר את העצמי שלו דרך השתקפותו אצל אחרים

אובייקטיבי  במבט  דברים  לבחון  ההשתקפות מאפשרת   .)Foulkes, 1975; Nitsun, 1998(

)בר  הקבוצה  חברי  בעזרת  תיקוף המתבצע  דרך  תחושות של גילוי והשתייכות  ולפתח 

קלה,  אינה  זו  התנסות  אם  גם   .)2006 2004; תודר ווינברג,  וסטון,  רוטן   ;2010 והרסט, 

כדי  המודעות העצמית של הפרט.  רמת  את  להגביר  שבכוחו  מכשיר  ההשתקפות היא 

הברית  הרחבת  של  המשימה  המנחה  על  מוטלת  ביותר  הנרחב  באופן  יתבצע  זה  שתהליך 

הקבוצה  חברי   .)2012 ואחרים,  קנארד   ;Foulkes, 1964( והעמקתה  הקבוצה  חברי  בין 

ביניהם  חולקים  שהם  כיוון  הרסניות,  תגובות  ולתקן  בונות  תגובות  לחזק  מעוניינים 

מחברי  באחד  מתעורר  כשרגש   .)2014 )טנאי,  משותפות  ותרבותיות  חברתיות  מוסכמות 

הקבוצה הוא מועד לעורר רגש מקביל אצל חברי קבוצה אחרים, ולגרום להם להגיב ברמות 

“הדהוד“,  המכונה  זה,  תהליך  שלהם.  הצרכים והרמה ההתפתחותית  את  התואמות  שונות 

מגביר את עוצמת הרגשות בקבוצה ומפתח בכל אחד מחבריה את רמת המודעות הרגשית 

)Foulkes, 1975; Thornton, 2004(. ההדהוד מדגיש גם הזדהויות ומקל  שלו למשתתפים 

על עיבוד התמות שמתפתחות בין כל המשתתפים )בר והרסט, ;2010 רוטאן וסטון, 2004(. 

אחד  וכל  משותף,  בסיס  ביחד  הקבוצה  חברי  יוצרים  והדהוד  שיקוף  של  תהליכים  בעזרת 

)Thornton, 2004(. השילוב בין  מהם מתמקם ביחס לבסיס זה על פי מאפייניו הייחודיים 

אזור  הוא  מחבריה  אחד  כל  של  הייחודיים  והמאפיינים  הקבוצה  לכלל  המשותף  הבסיס 

התקשורת החופשית בקבוצה. לאזור זה ההולך ומתהווה בקבוצה קרא פוקס בשם “המטריצה 

הקבוצתית“. מטריצה זו היא זירת ההתרחשות של התהליכים הבין־אישיים בקבוצה, והיא 

לרשת  בדומה   .)Foulkes, 1983( המשתנים  למצביה  מעבר  הקבוצה,  “נפש“  את  מבטאת 

תקשורת ערוצי  ועוד  עוד  יוצרת  והתנסות  למידה  של  תהליכים  שבעקבות   העצבית, 
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)Goldstein, 1995(, גם הקבוצה שואפת להגדיל ככל האפשר את אזור התקשורת, ושאיפה 

זו באה לידי ביטוי ביחסי הגומלין והקשרים ההדדיים ההולכים ומתפתחים בין משתתפיה. 

אמנם ככל שהולך ונפתח בקבוצה המרחב להשמעה של קולות מרובים כך נשמעות בתוכה גם 

יותר תת קבוצות המביעות התנגדות לתהליך )Nitsun, 2014(, אך במקביל הולכת הקבוצה 

בתוכה  להכיל  ויכולתה  משתתף,  הייחודית של כל  סובלנית כלפי השונות  יותר  ונעשית 

 Schlapobersky,( שלפוברסקי   .)2012 ואחרים,  )פולק  ומשתכללת  הולכת  קבוצות  תת 

מונולוג,  אחת:  ובעונה  בעת  בקבוצה  המתקיימים  תקשורת  דפוסי  שלושה  מציג   )2015

דיאלוג, ורב שיח. מנחה הקבוצה האנליטית, השואף לקדם את התהליך של יצירת אזור 

בין שלוש  ולנוע  חופשיות  יכולים החברים להעלות אסוציאציות  חופשית שבו  תקשורת 

לתכנים  גם  להתייחס  עליו  מישורים:  בשני  התהליך  את  להוביל  צריך  התקשורת,  רמות 

שעולים באותן אסוציאציות חופשיות, וגם לדרמה המתחוללת ב“כאן ועכשיו“ של המפגש 

 .)Pines, 1983; Schlapobersky, 2015( הקבוצתי

יישום האנליזה הקבוצתית במערכות ארגוניות בעידן הדיגיטלי

העידן הדיגיטלי מציב בפני ארגונים המבקשים ליצור ולהרחיב ערוצי תקשורת שני אתגרים 

חדשים )Blackwell, 1998; Rance, 1998(. האתגר הראשון קשור בהעתקה של נתח גדול 

מן הפעילות הארגונית מהמרחב הפיזי אל המרחב הווירטואלי. אמנם הטכנולוגיות החדשות 

פותחות בפני ארגונים את האפשרות לחדור לאינספור שווקים בכל רחבי העולם, ולכאורה 

מפגש  מתרחש  שבו  הפיזי  המרחב  הולך  במקביל  אך  שלהם,  המרחב  את  מאוד  מרחיבות 

ממשי בין חברי הארגון ומצטמצם, ובמקרים קיצוניים אף נעלם לחלוטין. אנו מכנות תופעה 

זו בשם “אובדן המרחב הפיזי“. 

האתגר השני נובע מהלחץ המופעל בימינו על ארגונים ועל פרטים בארגון לייצר תגובה 

טווח השיתוף  את  להגדיל  הטכנולוגיה  מסייעת  לכאורה  כאן  גם  מיידית.  וחשיפה  מיידית 

וכמותו לממדים שלא התאפשרו קודם לכן, אך למעשה היכולת להעביר ידע מורכב, ולפתח 

תקשורת משמעותית בין פרטים, דווקא מצטמצמת. אנו מכנות תופעה זו בשם “אובדן מרחב 

הזמן“. המציאות הדיגיטלית והשינויים בקשרים הבינאישיים, המעצבים את החברה בכלל 

ואת המציאות הארגונית בפרט, מאלצים מנהלים להתמודד עם האתגרים של אובדן המרחב 

הפיזי ואובדן מרחב הזמן, ופוגעים ביכולת של הארגונים לתפקד כמערכות תקשורת בעלות 

כושר ויסות עצמי )Grace, 2016(. אובדן המרחב הפיזי ואובדן מרחב הזמן חוסמים תהליכים 

חיוניים כמו שיקוף והדהוד, הדורשים מפגש פיזי ושהות בזמן. כאשר תהליכים אלה נחסמים 

הרשת  התרופפות  הזמן,  עם  הייחודית.  הארגונית  המטריצה  את  ולפתח  ליצור  יותר  קשה 
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פוגמת ביכולת של המערכת הארגונית לווסת ולתקן את עצמה, וכתוצאה מכך חל צמצום 

נוסף במרחב התקשורת. כדי לתת מענה יצירתי לאתגרים אלו נוהגים המנהלים בתקופתנו 

יכולת  את  שאיבדה  במערכת  התקשורת  את  לשקם  המסייעים  חיצוניים  ביועצים  להיעזר 

הוויסות העצמי שלה. 

הארגונית  המציאות  הלכה  שבה  העשרים,  במאה  שנוצר  מקצוע  הוא  הארגוני  הייעוץ 

והפכה יותר ויותר דומיננטית, עד כדי סכנה של מחיקת הפרט )Bendix, 2019(. ההתערבות 

הייחודיות  המנהלת,  של  הייחודיות  בהדגשת   - השחקנים  בחיזוק  התמקדה  הייעוצית 

הארגון,  פועל  שבה  הנישה  של  ייחודיותה  הגדרת  העסק,  של  הייחודיות  העובדים,  של 

ותקשורת  שפה  של  במונחים   .)Wasylyshyn, 2003( שלו  התחרותי  היתרון  והבלטת 

מונולוגיים,  להיבטים  קשורה  לפתח  נקראת  הארגונית  שהיועצת  האיכות  כי  לומר  אפשר 

בידינו  יש  ואחת  במאה העשרים  זאת,  לעומת  השונות.  והנכחת  האישי  הקול  הבלטת  כמו 

אך  ייחודי,  פטנט  ליצור  ארגון  ולכל  ל“כוכבת“  להפוך  אחת  לכל  המאפשרת  טכנולוגיה 

החדש  במצב  הארגוניות.  המערכות  תוך  אל  גם  והבידוד  הניכור  את  מכניסה  במקביל 

תקשורת  לקיים  לשחקנים  לסייע  עליה  עצמם.  בשחקנים  להתמקד  צריכה  אינה  היועצת 

נוספים תקשורת  ערוצי  ביניהם  לפתוח  גם  הצורך  ובמידת  עצמם,  ובין  בינם   טובה 

היועצת  כאשר   .)Mathieu et al., 2018; McChrystal, 2015;McDaniel & Salas, 2018(

מסייעת  היא  הבינאישית,  התקשורת  את  ולשכלל  ורב־שיח,  דיאלוג  לקיים  מעודדת 

ואובדן  הפיזי  המרחב  אובדן  על  המפצים  חדשים  תקשורת  ערוצי  לפתח  הארגון  לחברי 

הארגון,  של  הצרכים  אלו  כאשר   .)Landy & Conte, 2016( בתוכם  שחל  הזמן  מרחב 

הנעזרת  זו,  גישה  כי  הקבוצתית,  האנליזה  בגישת  ייעוצית  בהתערבות  רב  טעם  יש 

חברי  שבו  חופשית  תקשורת  אזור  של  ביצירה  מתמקדת  והדהוד,  שיקוף  של  בתהליכים 

שהקבוצה  כמו   .)Schlapobersky, 2015( תקשורת  של  רמות  שלוש  בין  נעים  הארגון 

בפיתוח  המשקיעים  ארגונים  גם  מטופליה,  את  ולרפא  לשנות  מצליחה  האנליטית 

להם  המסייע  העצמה,  של  תהליך  בהם  החברים  את  מעבירים  הבין־אישית  התקשורת 

ותומכת ושסביבת העבודה שלהם מיטיבה  הוא משמעותי,   לחוש שהתפקיד שהם מבצעים 

 .)Chalofsky & Krishna, 2009; Rosso et al., 2010; Wasylyshyn, 2003(

המקרה של חברת “מונופול“

תיאור הארגון והצגת המטרה של התהליך הייעוצי
בתחום  עשורים  שני  כבר  ופועלת  עובדים  כ-50  המעסיקה  פרטית  חברה  היא  “מונופול“ 

משתי  אחת  וכל  יחיד,  לארגון  שהתמזגו  משפחתיים  עסקים  בשני  מקורה  הפיננסי.. 
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מוגדרת  חברה  בחברה.  בעלות  של  אחוזים  ב-50  בו  מחזיקה  המייסדות  המשפחות 

העסק על  מובהקת  השפעה  יש  השליטה  בעלת  המשפחה  לבני  כאשר  משפחתי   כעסק 

)Gagné et al., 2014(. ואכן, גם ב“מונופול“ מספר בני משפחה, משתי המשפחות, מועסקים 

המשפחתיים  והקשרים  המשפחה  חברי  של  ההשפעה  שונים.  ניהוליים  בתפקידים  בארגון 

ההחלטות  וקבלת  הניהול  בתהליכי  הארגון,  של  המטרות  בהגדרת  ביטוי  לידי  באה 

והתוצאות של החברה הגורמים הללו משפיעים על הביצועים  וכל  הניהולית,   ובהתנהגות 

)Gómez-Mejía et al., 2011(. בהנהלה הבכירה של חברת מונופול מכהנים נציגים משתי 

המשפחות. כיוון שתפקידי המפתח בחברה אינם מוחזקים בידי משפחה אחת אלא בידי שתי 

משפחות לא ניתן להגדיר את מונופול כעסק משפחתי “קלאסי“, אלא כמקרה מורכב יותר. 

אנחנו בחרנו להגדיר מצב זה כ“עסק משפחתי בריבוע“. 

ב“תיאוריית מערכות  ניעזר  זה  למקרה  הייחודית  הארגונית  המורכבות  המחשת  לצורך 

בשנים  מחודשת  לפריחה  הזוכה   ,)Clark & Mills, 1979( ומילס  קלרק  של  היחסים“ 

מערכות  של  סוגים  שני  קיימים  זו  תיאוריה  פי  על   .(Clark & Mills, 2011( האחרונות 

בין  שהיחסים  היא  הבסיסית  ההנחה  קהילתיים.  וקשרים  חליפין  קשרי  קרובות:  יחסים 

הון,  עובדים בארגון מושתתים בעיקר על קשרי חליפין שהתגמול עליהם הוא צבירה של 

להעניק  נהוג  שבהם  קהילתיים,  קשרים  על  בעיקר  מושתתים  משפחתיים  יחסים  ומנגד, 

העסקיים  בעסקים משפחתיים, הקשרים   .)Gagné et al., 2014( לתגמול  לצפות  בלי  סיוע 

נשזרים בקשרי משפחה, ותהליכים ארגוניים הטומנים בחובם רגישות רבה, כמו הקצאה של 

שבו  למצב  להוביל  עלולים  ביצועים,  והערכת  אחריות  תחומי  הגדרת  ותפקידים,  משרות 

ובין  בין התועלת שהם מביאים למערכת קשרי החליפין  וקונפליקטים  מתעוררים סתירות 

תרומתם לקשרים הקהילתיים. כמובן שכאשר עוסקים ב“עסק משפחתי בריבוע“ הסתירות 

רק מתרבות ונערמות זו על זו.

בדרום  יום למטה החברה הממוקם  מדי  מגיעים  עובדי הארגון  מונופול מרבית  בחברת 

הארץ, ואחרים פועלים בתחנות שירות המיועדות ללקוחות קצה, ועובדות בשיתוף פעולה 

הרווח  בענף תחרותי, ששולי  פועל  רחבה. הארגון  גיאוגרפית  גורמים שונים, בפרישה  עם 

נכנסים  חדשים  ושחקנים  לקוח,  לכל  נגיש  אותו  המשמש  המידע  ונשחקים.  הולכים  שלו 

לזירה כל הזמן.

סוגיות של רמת חשיפה וניהול סיכונים הם נושא מרכזי שמשפיע על כל חברה עסקית. 

הפעילויות של חברת מונופול מושפעות מאוד מכל שינוי ברגולציה המקומית והבינלאומית. 

צעירים  לקהלים  גם  רלוונטיים  להיות  להמשיך  ורוצים  הפיננסי  בשוק  הפועלים  ארגונים 

נתונים בשנים האחרונות תחת לחץ עצום להטמיע טכנולוגיות חדשות, כיוון שקהלים אלה 
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מצפים לקבל אפשרות לבצע פעילות פיננסית באמצעים טכנולוגיים. בקיץ 2019 התפרסמה 

בנקים  מעל  המרחף  ההישרדותי  האיום  גודל  את  שהמחישה  כתבה  “כלכליסט“  בעיתון 

וארגונים המספקים שירותים פיננסיים ומתקשים לחולל תהליכי שינוי כאלה:

חייבים  המתקדמת,  הטכנולוגיה  עם  ולהתמודד  אמיתי  לשינוי  להביא  רוצים  “אם 

להקים הכול מהתחלה, שכן המערכות הוותיקות של הבנקים לא יעמדו בקצב השינוי 

]...[ חברות שלא יעשו את השינוי הנדרש ולא יתאימו עצמן למציאות החדשה - לא 

ישרדו“ )בינדמן, 2 ביוני, 2019)

הקושי להטמיע תהליכים של שינוי נובע, בין היתר, מן המשאבים הרבים הנדרשים לצורך 

כך, במספר היבטים: 

נוקשה  לרגולציה  וכפוף  האוצר,  ממשרד  רישוי  דורש  כזה  שינוי  הרגולטורי,  בהיבט 

המגובשת על ידי גופים שונים. 

בתחנות  און־ליין  שירות  ומתן  מהירה  תגובתיות  נדרשת  והשירותי,  התפעולי  בהיבט 

השירות. יש צורך להקים תשתיות למתן שירות בעבור לקוחות החברה שאינם חלק מהארגון, 

ויכולים בכל רגע נתון לעבור לספק אחר, אם רמת השירות, התפעול והמחירים לא יעמדו 

בציפיותיהם. 

ציר  שתהווה  מאוד,  מורכבת  ממוחשבת  תשתית  להקים  נדרשת  החברה  התשתיתי,  בהיבט 

מרכזי, אך במקביל אינה יכולה לוותר על הפעלת צוותי השטח הפועלים בפיזור גיאוגרפי 

נרחב. 

בשנים האחרונות צמחה חברת מונופול והרחיבה את היקף פעילותה בתחומים שבהם פעלה גם 

בעבר. במקביל חתרו מנהליה להגיע לקהלי יעד חדשים ולשיתוף פעולה עם גורמים פיננסיים 

נוספים. הארגון החל בפעילות שיווקית משמעותית ובמיתוג של הפעילות. על רקע שינויים אלו, 

פנתה אלינו החברה בבקשה שנסייע לארגון להיערך לשינוי. מנהליה הצביעו על הצורך לערוך 

שינויים לקראת הקפיצה בתהליך הצמיחה של החברה. שינויים אלה היו אמורים לטפל במודל 

ההפעלה של החברה, בתחומי האחריות של בעלי התפקידים בה, ואף במבנה הארגוני שלה. 

האבחון הארגוני 
מול  וההתערבות  בפועל  הביקורים  את  כך:  בינינו  חילקנו  מונופול  חברת  עם  העבודה  את 
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הארגון ביצעה זו שהכירה את הארגון כבר שנים ארוכות וסיפקה לו בעבר שירותי ייעוץ. 

לפחות אחת לשבוע ערכנו בינינו מפגש “סיעור מוחות“ ובו עסקנו בעיבוד הממצאים, הסקת 

מסקנות, הפקת לקחים, וניסוח מודל של התערבות ייעוצית. ההתערבות עצמה כללה כ-20 

פגישות אישיות עם כל חברי ההנהלה ונושאי התפקידים הבכירים בה. כל המפגשים נערכו 

במשרדי החברה. בתום סבב הפגישות עשינו הערכה ובחינה של המצב הקיים והמשמעויות 

המרכזיות הנגזרות ממנו. 

בעקבות הראיונות הגענו למסקנה שחברת מונופול היא עסק משפחתי בריבוע הנמצא 

בתנופת צמיחה, ורמת הנאמנות והמסירות של המנהלים והעובדים בו יוצאת דופן. )ליאת, 

גדולה“(.  אחת  משפחה  בני  כאן  שכולם  תחושה  “ישנה  כך:  זאת  תיארה  הגבייה,  מנהלת 

מרבית העובדים בחברה הועסקו בה מיום הקמתה, ואת כל התפתחותם המקצועית עשו בה. 

רמת המסירות שלהם היתה גבוהה, והביאה גם לביצועים טובה מאוד. עוד גילינו כי פעמים 

רבות המסירות הרבה של העובדים הצליחה לפצות על מחסור ביכולות ובכישורים שנדרשו 

לתפקידים שונים. זאת אחת הסיבות שבגללן היה לנו ברור כי המשך הפיתוח של הארגון 

ידרוש התאמות והערכות חדשות. 

בכושר  הצטיין  העניק  מאוד. השירות שהוא  גבוהה  היתה  הארגון  הביצוע של  יכולת 

הבסיס  הם  אלה  עקרונות  מאוד.  גבוהה  אמינות  וברמת  למתחרים(  )ביחס  מהירה  תגובה 

של כל תרבות ארגונית טובה, הדורשת קצב תגובה מהיר, ענייניות, דיוק, מיקוד ואמון. 

החוזקות  את  ולהביא  והתנהגותית,  מחשבתית  גמישות  לגלות  צריכים  בארגון  עובדים 

גם מחירים, כמו  יש  זאת, לדפוסי פעולה אלו  ביטוי בעשייתם השוטפת. עם  לידי  הללו 

למשל העדר חשיבה תהליכית, וצמצום יכולת התכנון לטווח הקצר או המיידי בלבד, בלי 

תכנון לטווח ארוך. 

אחת הבעיות הקשות שעלו מתהליך האבחון היתה שפעולת הארגון התבססה על חלוקת 

שעלו  לצרכים  בתגובות  והתמקדה  בעבר  שנעשתה  מאוד,  ובסיסית  ראשונית  תפקידים 

ביטאו  זה  בשלב  כבר  הארגון.  של  המרכזיות  לפונקציות  נגעו  ובעיקר  עבודה,  כדי  תוך 

ההנהלה  חברי  בין  העבודה  ממשקי  של  המורכבות  שרמת  בכך  הכרתם  את  הארגון  חברי 

הדגישו  הארגון  בצורכי  להתמקד  כשביקשנו  וגדלה.  הולכת  המוביל  והצוות  הארגון  של 

מבצעת  שהיא  המרכזיים  בתהליכים  החברה,  במבנה  שינויים  לחולל  הצורך  את  מנהליו 

ובהגדרות התפקידים בתוכה. כל זה היה צריך להיעשות תוך התחשבות ברגישויות האישיות 

והמשפחתיות הכרוכות במהלך זה. כך למשל, בכל תרחיש שדרש שיתוף פעולה בין כמה 

וסנכרון  תיאום  דרש  אשר  יותר,  מורכב  תהליך  ולנהל  להגדיר  צורך  היה  תפקידים  בעלי 

מסתבך...  “זה  איתו:  בריאיון  אמר  הדירקטוריון,  יו“ר  )אביעד,  בין־אישית  תקשורת  לצד 
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ויוצא שיותר מדי ידיים מעורבות ובסוף אף אחד לא עושה שום דבר.“; ודוד המנכ“ל אמר: 

“ה-DNA הארגוני יודע לעבוד מהר, קצר, ממוקד, העברת מקל מיד אל יד, באופן מדויק 

אין לארגון  לייצר פעילות רבת משתתפים, במטריצה מורכבת,  נדרש  הוא  וכאשר  ופשוט, 

את השריר המיומן לכך“(. 

ומודל ההפעלה, במטרה לבחון את  ניתוח של המפה הארגונית  לאחר הראיונות ערכנו 

מידת ההלימה בין המידע שתספק המפה והמידע שעלה בראיונות. 

מסקנות הבדיקה

המקצועיים,  התחומים  בין  הקיימת  הזליגה  בשל  כי  עלה  הארגונית  והמפה  הראיונות  מן 

נוצרו מצבים שבהם נושאים טופלו בכפילות על ידי יותר מבעל תפקיד אחד, לצד מקרים 

יצר קשיים בתקשורת הבין־אישית שבאו  זה  שבהם דברים לא טופלו כראוי. חוסר תיאום 

לידי ביטוי בקצרים ובנתקים בין חברי ההנהלה ובין בעלי התפקידים )חלקם נציגים משתי 

המשפחות(, ואף עורר מתחים וכעסים שהובילו לעימותים בין אותם גורמים. התברר גם כי 

הארגון קיים מפגשים רבים, אך למפגשים אלה הוזמנו גם בעלי תפקידים שלא היו נחוצים 

שהדיונים  גדולים  מפגשים  נערכו  מכך  כתוצאה  חברתית.  אי־נעימות  של  מטעמים  בהם, 

בהם לא היו אפקטיביים. חלוקת המשימות במפגשים לא היתה ממוקדת, וריבוי המשתתפים 

הקשה על קבלת ההחלטות. )דוד המנכ“ל: “לכל אחד חשוב להביע את דעתו, ובסופו של 

דבר ישנה פגיעה במידת העמידה בביצוע המשימות“(. 

עוד עלה מן הראיונות שבחלק מפגישות העבודה התקשורת לא היתה מקצועית ועניינית, 

וגלשה לעיתים לעימותים בין־אישיים שנגעו למורכבות של הקשר המשפחתי. המשתתפים 

בפגישות אלה לא תמיד הצליחו להפריד בין מערכות היחסים הטעונות שהתקיימו ביניהם 

ובין ההתייחסות העניינית לביצוע המשימות.

בפורום ההנהלה היו חברים כל בני שתי המשפחות, אף כי לא כולם היו חברי הנהלת 

המקצועיים־ השיקולים  על  עלו  בחברה  המשפחתיים  שהשיקולים  גילה  זה  מבנה  הארגון. 

רבות  פעמים  וייצרה  השיח,  על  השפיעה  ההנהלה  במפגשי  ששררה  הרגישות  עסקיים. 

תקשורת שהתבססה על מונולוגים של מספר משתתפים מצומצם, ולא אפשרה לקיים רב־

שיח ענייני ומקצועי.

פגישות עבודה אישיות לא התקיימו בחברה באופן תדיר ומובנה, אלא נקבעו רק בהתאם 

המערכתי  התכנון  והיעדר  התהליכית  היעדר החשיבה  את  הוא  גם  שיקף  היעדרן  לצרכים. 

לטווח ארוך. הוא גילה צורת ניהול שהתבססה פעמים רבות על “הנחתות“ או ביצוע מהיר, 

על הקשיים  התגברות  לצורך  גייס  מודעים שהארגון  הלא  הפתרונות  ותגובתי. אחד  מיידי 
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בתקשורת היה קבוצות הווטסאפ שפעלו בארגון )דניאל, שותף מייסד: “בווטסאפ הדברים 

מעודכנים, נחתכים, מדווחים ונפתרים במהירות - כמו השירות שלנו“(.

המערכתית  המשמעות  פי  על  הבולטים  הממצאים  את  ארגנו  התהליך  של  הבא  בשלב 

שלהם בהקשר של תהליכי עבודה, ערוצי התקשורת הקיימים בין ממשקי החברה, וכמובן 

להציג  נצטרך  מקיף,  באופן  מונופול  לחברת  לסייע  ברצוננו  אם  כי  הבנו  הארגון.  ביצועי 

באופן מעמיק ומדויק ככל האפשר את מוקדי הכשל המפריעים לה להתמודד עם האתגרים 

הניצבים מולה.

העבודה  תהליכי  את  להמחיש  ננסה  הלקוחות  שירות  מתחום  הבאה  הדוגמא  בעזרת 

כתהליך  שירות  תופסת  שהחברה  מצא  האבחון  תהליך  בחברה.  שמצאנו  הפנים־ארגוניים 

של מענה ללקוחות שעיקרו תגובתי. לקוחות שפנו לחברה לצורך קבלת שירות זכו למענה 

מהיר, ממוקד ומשביע רצון. מאידך, בכל האמור בניהול יזום של השירות לא נעשו פעולות 

תלויה  היתה  הלקוחות  שירות  מחלקת  בנוסף,  קדימה.  חשיבה  או  תכנון  היערכות,  של 

בקבלת שירות פנים־ארגוני מיחידה אחרת בתוך הארגון, ושעות הפעילות של אותה יחידה 

היחידות  בין  העבודה  ממשק  ללקוחות.  השירות  מתן  שעות  עם  היטב  מסונכרנות  היו  לא 

פעל בשיתוף פעולה, אך לא היה יעיל, ולמעשה פגע בשירות הלקוחות של החברה. חברי 

יש  וכי  יזום,  באופן  אליהם  להגיע  גם  ידרוש  הלקוחות  עם  הקשר  הבינו שהידוק  ההנהלה 

צורך ביצירת סטנדרטיזציה בניהול השותפות העסקית. עוד הם הבינו שיש צורך בשיפור 

הפנים־ארגוניות  היחידות  ובין  הלקוחות  שירות  מחלקת  בין  העבודה  בממשק  משמעותי 

המעניקות שירות.

הצגת דו״ח האבחון

את  היועצת  הציגה  ובמהלכו  החברה,  במשרדי  קבוצתי  לדיון  הוזמנו  ההנהלה  חברי 

האנליזה  גישת  העקרונות של  פי  על  הפגישה  את  הנחתה  היועצת  ההנהלה.  בפני  האבחון 

 הקבוצתית, שבה מנחה הקבוצה אינו המנחה “של הקבוצה“ אלא המנחה “בתוך הקבוצה“

)Foulkes, 1975(. המפגש ההדדי והשהות בתוך המרחב הקבוצתי הכולל הוא הזרז המשמעותי 

של תהליך השינוי, ותפקיד המנחה הוא להאיר את התהליך המתרחש בקבוצה יותר מאשר 

 .)2012 2012; פרידמן, בתוך: קנארד ואחרים  לספק לו פרשנויות ותובנות )פולק ואחרים, 

פתוחה  לשיחה  שהקדשנו  הרב  בזמן  זה  במקרה  ביטוי  לידי  באה  התפקיד  של  זו  תפיסה 

בין המשתתפים, ובעיסוק הכפול שלנו כמנחות - גם הצגנו את תכני האבחון וההמלצות, 

וגם התבוננו באופן שבו המשתתפים התייחסו זה לזה במהלך הפגישה. באמצעות המפגש 

ביקשנו לראות אם הדינמיקה המתרחשת בחדר יכולה ללמד על הדינמיקה הפועלת בארגון 
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השלם. המטרה של המפגש היתה לקדם את חברת מונופול למצב שבו היא מבצעת ויסות 

בין חברי  היועצת  זו התיישבה  עצמי תקין של רשת התקשורת שלה. לצורך השגת מטרה 

הקבוצה, והשתלבה בדיון שלהם. בדרך זו היא פתחה ביניהם ערוץ תקשורת נוסף שאפשר 

לחברי ההנהלה לעקוף חסמים ולפנות ישירות זה אל זה. בנוסף, היועצת נמנעה מלהציג את 

תוצאות האבחון כאוסף של מסקנות סופיות, ופרשה אותן כמתווה פעולה. ההצגה הובילה 

לדיון פתוח במשמעויות המרכזיות של הממצאים העיקריים שעלו, והזמינה את המשתתפים 

להעלות השערות לגבי מקורם. כך נוצר מצע לדיאלוג בין המנהלים בחיפוש משותף אחר 

פתרונות. במהלך המפגש עודדה היועצת את המנהלים לתרום לחשיבה המשותפת, ותיקפה 

את יכולתם לסייע בעצמם לשיקום הארגון על ידי מציאת הפתרונות הטובים ביותר. בתום 

המפגש היא שיקפה גם את תחושת ההעצמה שהם חוו כיחידים וכקבוצה. 

במהלך המפגש הציגה היועצת את המבנה הארגוני הקיים על כל המשתמע ממנו, ובסיומו 

הגישה טיוטה לדיון של מבנה ארגוני חליפי. כפי שצוין לעיל, המבנה הארגוני החדש שהיא 

הציעה לא הוצג כ“אפשרות הטובה ביותר“ אלא כהמלצה שתוכל לשמש כמצע לדיון נוסף. 

של  והחולשות  החוזקות  את  לתאר  הצליחו  הם  המייסדים  השותפים  בין  שהתפתח  בדיון 

המצב הקיים במבט שהיה אובייקטיבי הרבה יותר ומוטה פחות על ידי שיקולים משפחתיים. 

ובמודל  הצגת החלופה האפשרית של היועצת, שכללה שינויים אפשריים במבנה הארגוני 

ב“חומרים  גם  לגעת  סייעה למשתתפים  היא  בחדר.  את השיחה  והרחיבה  ההפעלה, פתחה 

מסוכנים“ - עניינים משפחתיים ובין־משפחתיים רגישים כמו האפשרות להזיז בני משפחה 

מתפקידם בשל חוסר התאמה בין צורכי התפקיד לבין היכולות והכישורים של המחזיקים 

בהם. כעת הצליחו חברי הקבוצה “להחזיק“ את הקושי והרגישות של המורכבות המשפחתית, 

ולבחון ביחד את המשמעות של הזזת בעלי תפקידים - גם כאלה שהם בני משפחה ומנהלים 

במהלך  גדול.  הוא  בהם  לפגוע  והחשש  המייסדים“(,  “דור  )בני  בארגון  וותיקים  בכירים 

הדיון בנושאים רגישים אלה העלה אחד השותפים הצעה נוספת למבנה ארגוני. המוקד של 

המבנה שהוא הציע היה עסקי־ענייני, אך התייחס ברגישות גם לבעלי התפקידים שיידרשו 

לעשות את השינוי. זו הייתה הצעה ששילבה בין “תעוזה עסקית“ והתמודדות בוגרת ובשלה 

עם המורכבות המשפחתית הכפולה. היכולת לקיים דיון ולחתור לפתרון מיטבי שיענה על 

בצוות  הקיימים  היועצת העידה על הכוחות  גם מזה שהציעה  ייבדל  אך  הבעיות הקיימות 

ההנהלה. המשתתפים גילו נכונות להביט במראה הארגונית, לנסות להבין מה במבנה הקיים 

בשל  כראוי  טופל  לא  ומה  לשמור,  חשוב  מה  ועל  שינוי  דורש  מה  פחות,  ומה  יותר  עובד 

מיטבי  פתרון  ביחד  לחפש  כדי  כוחה  את  גייסה  הקבוצה  בארגון.  בחברים  לפגוע  החשש 

לבעיות הקיימות. ההצעה שצמחה מתוך הדיון הקבוצתי בפורום של חברי ההנהלה הבכירה, 
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בעצמה“  “לטפל  הבכירה  ההנהלה  קבוצת  של  היכולת  על  העידה  הקבוצה,  חברי  ומתוך 

בארגון, בעזרת הרב־שיח הקבוצתי.

 

המשך התהליך - ליווי והטמעה
לאחר שחברי ההנהלה העלו בכוחות עצמם פתרונות אפשריים ניתן היה להתקדם ולהוביל 

התערבויות דומות ביחידות נוספות בארגון. תהליך זה שחרר את חסמי התקשורת שהצטברו 

התחיל  מהיחידות  אחת  בכל  פתרונות  אחר  החיפוש  המערכת.  חלקי  בכל  השנים  במשך 

לעלות מתוך הארגון עצמו, וחבריו ניסו לאתר את הפתרון המיטבי בעבורם. תהליך ההטמעה 

והיישום כלל מספר פעולות:

בנייה מחודשת של הגדרות תפקידים והשלמת ההגדרות שלא היו ברורות.  .1

עיצוב ממשקי העבודה.  .2

מיסוד ערוצי התקשורת בין היחידות השונות.  .3

מעבר לגישה יזמית בניהול מערכת היחסים עם הלקוחות והשותפים.  .4

דיון 

האנליטי  הטיפול  מתחום  עקרונות  על  המושתתת  ייעוצית  התערבות  הצגנו  זה  במאמר 

הקבוצתי. התמקדנו בשילוב בין שני עקרונות: בין המשגת הארגון כרשת תקשורת בעלת 

כמנחת  הארגונית  היועצת  תפיסת  ובין  ולחסימות,  לפגיעות  החשופה  עצמי,  ויסות  כושר 

קבוצה אנליטית. בשילוב כזה פועלת המנחה כחלק אינהרנטי מהקבוצה, והתערבותה מסייעת 

פתרונות  להן  ולחפש  מתמודדת,  היא  שאיתן  הבעיות  את  עצמאי  באופן  לחקור  לקבוצה 

מיטביים. משני העקרונות הללו גזרנו את צורת ההתערבות שנקטנו בחברת מונופול, וכל 

החלטה שלקחנו, במודע ולעיתים גם לא במודע, נבעה מהם. 

פעיל  באופן  לסייע  הייתה  שמטרתו  ההתערבות,  של  הראשון  בשלב  התמקד  המאמר 

בשיקום ערוצי התקשורת בארגון, וליצור אזור תקשורת חופשית בין חברי ההנהלה. שלב 

זה דרש סיוע פעיל של היועצת, שכלל פגישות אישיות, הכנת חברי ההנהלה לקראת דיונים 

במתכונת של מפגש קבוצתי, וניסוח המלצות שיועלו לדיון במפגש זה. עם הזמן פיתחו חברי 

העבודה  במפגשי  והדיונים  עצמם,  בכוחות  אפקטיביים  תקשורת  ערוצי  ועוד  עוד  הארגון 

המשותפים התפתחו לרב־שיח בין חברי הארגון. הדיון הקבוצתי היה גלוי ונגע גם בנושאים 

תפקיד  הפך  זה  בשלב  שבחדר“.  “הפיל  של  כזה  היה  ומעמדם  דוברו  לא  עת  אותה  שעד 

ושל מציאת  הרעיונות  הדיון, של העלאת  ורוב השלבים של  מובנה פחות,  להיות  היועצת 
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בעלת  תקשורת  רשת  ליצור  הארגון  הצליח  כאשר  רק  הקבוצה.  בידי  הופקדו  הפתרונות, 

שלשמה  במטרה  להתמקד  חזרנו  זה  בשלב  השני.  השלב  התחיל  תקין,  עצמי  ויסות  כושר 

ונדרש  פיננסיים  שירותים  המספק  לארגון  ייעוץ  מלכתחילה:  הארגון  הנהלת  אותנו  זימנה 

להתמודד עם אתגרי העידן הדיגיטלי הדורשים ממנו לעבור תהליך של התייעלות וצמיחה 

לנוכח אובדן המרחב הפיזי ואובדן מרחב הזמן. 

מסקנות

מתוך מגוון התובנות שלקחנו איתנו מההתנסות עם חברת מונופול נדגיש שתי נקודות 

רשת  שיקום  של  בתהליך  המאמץ  את  למקד  החלטתנו  את  נבחן  ראשית  מהותיות. 

מכל  דרשה  זו  החלטה  ההתייעלות.  בתהליך  לה  לסייע  החברה  בבקשת  ולא  התקשורת 

לתהליך  ולצאת  נוקשים  זמנים  ללוחות  הכפוף  עבודה  ממודל  להיפרד  בדבר  הנוגעים 

התעקשנו  אנחנו  העבר.  מן  מטופלים  ולא  מורכבים  עימותים  השאר  בין  להציף  שיכול 

שיקוף  של  תהליכים  שתעודד  במתכונת  היועצת,  בהנחיית  קבוצתיים  מפגשים  לקיים 

והדהוד בין חברי ההנהלה. את המסקנות שאליהן הגענו בעקבות עבודת ההכנה שעשינו 

רעיונות  להציע  אותם  ועודדנו  בלבד,  כהמלצות  הקבוצה  מנהלי  עם  במפגשים  הצגנו 

משלהם. החלטה זו הייתה כרוכה בסיכון מבחינתנו כיוון שארגונים עסקיים )ועל אחת 

מוגדרים  שאינם  ממושכים  בתהליכים  לתפקד  מתקשים  פיננסיים(  ארגונים  וכמה  כמה 

בעזרת לוחות זמנים ברורים, ואילו הציפייה מאיתנו הייתה להשיג תוצאות משמעותיות 

ואפשרנו  האפשריים,  בפתרונות  הדיון  את  בקבוצה  פתחנו  כאשר  סביר.  זמן  בפרק 

לחבריה להציע פתרונות טובים בעצמם, הסתכנו גם באובדן היוקרה המקצועית שלנו. 

מה שסייע לנו להביא את התעוזה הדרושה, ולא לאבד את זהותנו לנוכח תפיסת התפקיד 

חדשה, היתה רשת התקשורת שהתפתחה בין שתינו. רשת זו, של משוב ותמיכה הדדית, 

אפשרה לנו לשקף ולהדהד זו את זו. כך נותרנו בקשר עם החרדות, החששות, החסמים 

המפגש  שתינו.  בין  בקשר  וגם  בנפרד,  מאיתנו  אחת  כל  אצל  שהצטברו  והתקיעויות 

היישומית־ייעוצית, השפה התיאורטית־ בינינו התקיים במקביל בשלוש שפות: השפה 

קיבל הקונטקסט של  כל העבודה המשותפת  והשיחה האישית־נפשית. לאורך  אקדמית 

אף  אולי  מסוים  ובמובן  שאפשר,  זה  והוא  בינינו,  במפגשים  גם  רבה  נוכחות  הארגון 

גלוי,  באופן  לדבר  שלנו,  המסורתיות  בעמדות  מלהתבצר  להימנע  לזוז,  אותנו  הכריח 

לפתוח חסמים ולהרחיב את טווח התקשורת.

מה שלא היה ידוע לנו בתחילת הדרך, אך התברר כאחת התרומות החשובות להצלחת 

ההתערבות הייעוצית עם חברת מונופול, היה העובדה, שלמעשה הארגון היה זקוק ליועצת 
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מהקבוצה המובילה של הארגון. בפועל, הוספת היועצת פתחה  חלק בלתי מנותק  שתהיה 

ערוץ של תקשורת שהעביר משוב ומידע בתקופה שבה כל רשתות התקשורת של הארגון היו 

חסומות במידה רבה. המעקף הזמני שנפתח “הציל“ את הארגון כמו שניתוח מעקפים מציל 

בערך  התמצתה  לא  ההנהלה  חברי  עם  היועצת  שקיימה  הפגישות  של  התרומה  חולה.  לב 

המנהלים,  ובין  היועצת  בין  האמון שנטוו  בקשרי  או  אישי  באופן  מנהל  כל  שהפיק ממנה 

אלא היתה לה תרומה גם ברמה המערכתית: היועצת שימשה לזמן מה כצומת שדרכו חלפו 

ערוצי תקשורת זמניים. כך היא תרמה להתפתחותה של המטריצה הדינמית בתקופה שבה 

איך  לראות  אפשר  כאן  עצמם.  לבין  הארגון  חברי  בין  התקשורת  ערוצי  עדיין  נפתחו  לא 

בדומה למנחה הקבוצה האנליטית, גם היועצת הארגונית יכולה להציע תרומה משמעותית 

ומצליחה להחזיר את הארגון  יותר כאשר היא מוותרת על עמדת הכוח שלה כ“מומחית“, 

למצב שבו רשת התקשורת שלו יודעת לעשות ויסות עצמי. לאחר שרשת זו נטווית יכולה 

היועצת לפנות את מקומה ולהניח לחברי הארגון לחקור, לייצר ולהגיע לפתרונות הטובים 

ביותר בכוחות עצמם. 

את  ללוות  ממשיכות  אנחנו  הוזמנו,  שלשמו  התהליך  כבר  שהסתיים  לאחר  היום,  גם 

חברת מונופול בתהליך ההתייעלות שהיא עוברת. אחת המטרות המרכזיות שהצבנו לעצמנו 

ולהפכו לנורמה של  היא לאפשר לחברה להמשיך לקיים את הרב-שיח שהחל לצמוח בה, 

תקשורת בין חברי הארגון. 
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