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האיצה את עוצמת השפעתו של הקפיטליזם ,  02-במחצית שנות השמונים של המאה ה "פרצה"הגלובליזציה ש 

שמחזור עסקיהם נע בין עשרות למאות " על-תאגידי"שהפכו ללאומיות -ברות רביצרה במהירות ח, האגרסיבי

ם שגרמו לסין ה. של כלכלות העולם" גלגלי התנופה"המניעים ומובילים את תאגידים , מיליארדי דולרים בשנה

אל תוך  הקומוניסטית להשתחרר בכבליה ולצמוח בקצב מסחרר הלהתעורר אחוזת תזזית מתרדמת האידיאולוגי

 יחסרוסחר בינלאומי ( מיליון אנשים עברו בחמש שנים מהכפרים לערים חדשות 322) המהפיכת אורבניזצי

. במיקור חוץ להוביל שירותים גלובליים וטכנולוגיית מידעהודו הענק המתעורר את  שמאיציםהם . תקדים

 -ה, Procedures -ה ,SYSTEM -הלישראל את תרבות לשווקים המקומיים כמו גם  םהביאו איתהעל -תאגידי

Process  וה-Protocol  כל זמן שלא נעשה מאמץ יעיל . של הארגון המבטאת במיטבה את הניסיון המצטבר

שכל "יגבר על ה" השכל הכתוב"קיימת סכנה אמיתית ש, ערך עליו מבוסס הנוהלהפנימי וה-ההיגיוןלהטמיע את 

 "... תסמונת אסירי הפרוצדורות"מכאן פתוחה  הדרך ל – "הישר

וח ארוך ומתיש של לאחר  נית הפרויקטסיכם בדאגה מנהל ... " הפרוצדורה מתחילים החיים מסתיימתהיכן ש"

התבוננתי סביב בפניהם הקפואות של המשתתפים ותהיתי בלבי עד כמה . תפעוליתאיכות -תקלת בטיחות

הוא שהניע אותי להתחיל לכתוב  מאמר  - חכם ונדיר מעין זה, הדופן של משפטיוצאת המשמעות התעמקו בהבנת 

mailto:bardror@pro-mind.co.il
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 0 

התנהגות 'של ארגונים להטמיע חשיבה ועשייה בגישה מנהלים בולאמן לכוון ללוות במסע ויתרה מכך להתחיל  !זה

   . קהילה, סביבה, ביטחון, בריאות, איכות, בבטיחות...' מונעת אקטיבית-פרו

 

  
 

 :במאמר אנסה לענות על השאלות

 ? "אסירי הפרוצדורות"מהי תסמונת 

 ?"מחלה"מהם תסמיני ה

 ? בארגון" נגיף"מהו התבחין המעיד על התגברות ה

 ?מבריאים את הארגוןאיך 

 ?איך מאווררים את סביבת העבודה מרעילותה של תסמונת מסוכנת זו

 
 (חושף פרשת ווטרגייט, בוב וודוורד )    "כל עבודה טובה נעשית על אפה וחמתה של ההנהלה"
 
 

 'בטיחות'כדי לנסות ולהתמודד עם התשובות יש תחילה להתעמק בקשר בין , השאלות מוזרות ובהחלט קשות אך

לפני מספר שנים , הינה סיפור". אסירי הפרוצדורות"ובין תסמונת ' אפקטיביים ביצועים'ו' פריון'' איכות'

מחויבת 'בעלת  סביבת עבודה על עקרונות יישום של, תעשייתי גדולארגון למפגש עם מנהלים בכירים של  נתיהוזמ

נושא שאינו /תחום ארגוןאת הנוכחים האם יש בחיי ה לתישא מפגשבראשית ה. 'מוחלטת למניעת פגיעה באדם

 ההדינאמיק'ומשם להגיע  אל '  איכות-פרדוקס הבטיחות'מטרת השאלה הייתה להניע דיון על ? מכוסה בנהלים

 יתישניס, הגם' איכות-של ההצלחה בבטיחות ההדינאמיק'ומשם אל מהות העניין ' איכות-של הכישלון בבטיחות

העידה הדממה שהשתררה במשך שניות ארוכות על המבוכה , וגמאות שונות מחיי היום יוםלדובב את הנוכחים בד

התסמונת מחריפה עוד יותר בקרב דרגי התפעול ועל . מפעלים וארגונים, הרבה בה שרויים מנהלים רבים בחברות

בכל , יים אלאהיא אינה מכה רק במפעלים תעשיית. אינה חוסכת שבטה מכל רובדי הארגון, רצפת הייצור  אולם

משרדי , חינוך-מוסדות, ספר-בתי, אוניברסיטאות, חולים-בתי, ארגוני שרות שיווק מזון ותקשורת, הארגונים

 . עסקים בסיסי צבא ומשטרה ועוד ארגונים רבים, רשויות מקומיות, ממשלה ורשויות ממלכתיות
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     ".דעת אישי-העדר מוחלט של שיקולמקומות העבודה המלחיצים ביותר הם מקומות שבהם קצב תובעני מלווה ב"
 ( ולייט שור'ג)
 

למדנו בזיעת . לייצר ולהעניק לו מוצרים ושירותים באיכות מעולה, להשביע את רצון הלקוח, בכל מאודנו, רצינו

. להדריך אותה ולמדוד אותה על מנת לוודא את הספקתה, לכתוב אותה בספרי הארגון, אפינו להגדיר איכות

לבצע בסביבת עבודה בטוחה ושמירה  בזמנים ובתקציב וכל  זאת תוך שאיפה מתמדת, התאמצנו לעמוד בתוכניות

ממנו וכמובן  תליהנוהתפללנו שיישאר גם לנו איזה רווח נאה , איכות הסביבה ולאחר כל זאת, על בריאות העובדים

שאפנו ליצור עתיד ארגוני , בקיצור. בתקווה שגם ביום המחר דבר זה יחזור על עצמו ושנהיה מאושרים, כל זאת

למאמץ הבלתי נלאה , מה קיבלנו בתמורה לשיפור המתמיד, אך לדאבוננו. טובה יותרוודאי יותר עם איכות חיים 

 ". אסירי הפרוצדורות"חלינו בתסמונת ? ולכספים הרבים שהשקענו

בכל פעם רק מהמחשבה על הררי הנהלים הכתובים התקועים כמו , כנחשול אדיר, הרגשת אי נוחות מציפה אותנו

כל תקן חדש . הנכפים על הארגון מבחוץ וצריך לתרגמם לנהלים פנימיים יש חוקים. עצם בגרונו של הארגון

. כל מבדק איכות תקופתי פנימי כחיצוני מייצר עוד רשומות עוד תיעוד ועוד נהלים. שמיישמים מייצר עוד נהלים

 מי כמונו יודעים עד כמה קשה לנטוש נהלים. הוספה של נהלים/שינוי/כל תלונה של לקוח מתורגמת לעדכון

מנהל . הנהלים בארגון הפכה עם השנים קלה יותר ויותר" אצבע על הדק"ה. קיימים אך מה קל לנסח חדשים

ל לתפעול "סמנכ. בלי זה "תפקד"ממונה הבטיחות בארגון אינו יכול ל. מזה" מתפרנס"אבטחת איכות בארגון 

כל תאונה . יצרת עוד נהליםכל תקלת איכות מי. כל פעם כשהוא נתקל  בנושא שאינו מכוסה בנהלים" משתגע"

יש . מעדכן עוד נהלים/מנהל בכיר חדש הנכנס לתפקיד מייצר/ל"סמנכ/ל"כל מנכ. שנחקרת מייצרת עוד נהלים

. יש נהלים שעבר זמנם ובטל קורבנם אך הם עדיין תקפים. נהלים המפנים אותך לאחרים ויש הסותרים זה את זה

הדריכו אותנו , בקרו אותנו, כך חינכו אותנו" מוכוון נהלים"אש הראש של המנהלים והעובדים הפך עם השנים לר

היא  מהפיכת האיכות שכה פיללנו , שזו הרי זו, האמנו בכל ליבנו, בסמינרים ובקורסים והטיפו לנו השכם והערב

, שעודף הנהלים בארגון וההגזמה בריבוי הנהלים? ומה חשנו עם הזמן. זו שתביא את הבשורה לארגון, לה

אסירי "הינו התבחין הבולט העיקרי לתסמונת " נהלים( מוכה)ארגון מוכוון . "ים את האווירה בארגוןמרעיל

הוא ,  ויישומם, עדכונם, בשאלת הנהלים, אם בגלוי ועוד יותר בתת המודע, ארגון שאנשיו עסוקים". הפרוצדורות

, ארגון  כזה .  נות  שבו  התייבשארגון ריאקטיבי שהאקלים הרגשי  שלו  מופנם  ומעיין  היצירתיות  והחדש

עליה ? האין זו אנומליה. יהיה רווי בתקריות בטיחות ואיכות, הקפדנות והארגון המופתי שיקרין, למרות  הסדר

 …הפך למקצוע' ניהול ידע'ועוד בתקופה שבה '? שכל הישר'על חשבון פיחות בכוחו של ה' שכל הכתוב'בכוחו של ה

 

 ". נגדה, בהכרח, הוא יתפתח, אנוש להתפתח עם סביבתו התרבותית-אם אין מניחים לבן"
 (אוקלנד' ורג'ג)

 
כנורמה ולא , הנהלים מתוסכלים ואובדי עצות" מתחפרים בשוחות"צוותי עבודה /במקום שמנהלים וקבוצות

במודעות , ביצירתיות, דעתהאם חלה דעיכה בשיקול ה.  שם הולכת לה לאיבוד המנהיגות המקצועית, כהסתמכות

מה מקור החולשה המולידה כל כך הרבה אמונה עיוורת ? העצמית והארגונית וברגישות לעוצמה הטמונה באנשים

והאם דבקות בעקרונות ? העקרונות והערכים" מסתתרים"מרחפת לה שאלת השאלות היכן  להכוומעל ? בנהלים

 ?  " אסירי הפרוצדורות"כונה לתסמונת הם התרופה הנ, הרוח החזונית של הארגון, ובערכים

 

 

 ראות שירתיע אנשים -הסכנה היא שהדבקות בתהליכים ופרוצדורות תיצור קוצר"

 (לגן'פטרישה מק)  "דרך-מפני בדיקת הנחות ועיסוק בחשיבה פורצת
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ורות בארגון הפכו  האם הוא ממחיש את הפרדיגמה הניהולית שבה הפרוצד. הבא" דימיוני"בואו נתבונן בתרחיש ה

איך קרה שפוטנציאל המניעה היצירתי האדיר  הטמון באנשים , וכיצד הגולם קם על יוצרו ויותר מכך, להכולחזות 

 : ובארגונים רבים אף נעלמו עקבותיו, באופן כל כך טבעי התגמד

 

עובד יקר עבוד על פי הוראות :"מייד בכניסה למפעל שם לב לשלט מאיר עיניים . עובד חדש נקלט לעבודה"

במחלקת משאבי אנוש קיבל העובד החדש ". הבטיחות כי טוב לחזור הביתה אל המשפחה כל יום בריא ושלם

. כר ועדכון פרטים אישייםהוא נדרש למלא טפסים לטובת נוהל קבלת ש. ' קליטת עובד חדש'טיפול על פי נוהל 

שמו , של מנהל המפעל על בטיחות ואיכות ' אני מאמין'על המפעל ואת ה' קליטת עובד חדש'הוא קורא בחוברת 

דבר שמרשים מאוד את העובד , וחתימתו של מנהל המפעל מופיעים באותיות קטנות בתחתית העמוד הראשון

בהדרכה הוסבר ' חוק ארגון הפיקוח על הבטיחות בעבודה'הוא מקבל הדרכת בטיחות שהינה חובה על פי . החדש

מוסבר לו כי . ביתר האזורים על פי השילוט הספציפי,  יהמכאנומשקפי מגן באזור , לו כי עליו לחבוש קסדת מגן 

יש לפעול על פי הוראות הבטיחות וכי עליו ללמוד אותן מהחוברת הנמצאת אצל ,  לרבות בשטחי העבודה, במפעל

הוא קורא כי העישון בשטח המפעל מותר רק . יש עוד עותקים אצל מנהלי המחלקות, יחות המפעליממונה הבט

בעוברו במסדרון מחלקת הייצור ראה . 'איסור עישון במקומות עבודה'בנקודות העישון המוגדרות זאת על פי חוק 

העובד החדש , של המפעל' מדיניות האיכות'העובד החדש על הקיר פלקט יפה ממוסגר ובו מכריזה הכותרת על 

אנו מחויבים להשביע את רצון הלקוח בפעם הראשונה על ידי יצור …: "מתעכב מול הפלקט ובעיון רב קורא

פרוט מדויק של "בתחתית הפלקט קרא באותיות קטנות " …מוצרים באיכות מעולה העומדים בדיוק רב במפרטים 

, הנמצא אצל מנהל אבטחת איכות מפעלי' ISO 1229' המוסמך על פי תקן' מדריך האיכות'נהלי האיכות ראה ב 

כשהוא מלא התפעלות פוגש אותו מנהל המחלקה עוד באותו ". עותקים נוספים נמצאים אצל מנהלי המחלקות

נושאי  02 -יש  כ, היום ומבהיר לו שעל פי הנהלים במפעל עובד חדש צריך לעבוד עם חונך אישי לפחות כשבועיים

, ואסור שתקרה כאן כל תאונה, שיש בו חומרים מסוכנים כחלק מתהליך הייצורכי זה מפעל , חובה שעליו ללמוד

לאחרונה עברו כל מנהלי המחלקות ומנהלי העבודה קורס מיוחד  להסמכתם כחלק מהסמכת המפעל , מעבר לכך

ליישום תקן ניהול איכות הסביבה וכולם התחייבו בפני מנהל המפעל בשיחה אישית לשמור על הנהלים 

כל תאונה נחקרת על ידי ההנהלה והלקחים מיושמים מייד כי במפעל הזה . של התקן החשוב הזה המחמירים

 . להכוהבטיחות מעל 

העובד החדש לביתו וסיפר לרעייתו כי למזלו סוף סוף הגיע לעבוד במפעל , הגיע באותו יום, כשהוא מלא התרגשות

.  אמר בלבו בשמחה" בכזה מפעל אני רוצה לעבוד, בדיוק על כזה מקום עבודה חלמתי"מסודר בטיחותי ואיכותי 

קסדת , הגיע אל המחלקה מצויד בנעלי בטיחות,  למחרת היום קם העובד החדש מוקדם יותר מהרגלו ובמרץ רב

במחלקה פגש את החונך האישי שהינו בעל ותק של ,  מגן ומשקפי בטיחות חדשים אותם קיבל בעת קליטתו

העובד החדש הביט בהתרגשות של היום , תיר כל ספק זה מפעל חי ומייצררעש הרקע לא הו.  שנתיים במפעל

בסמוך הבחין בשני עובדים אחד משחיז והשני עומד , הראשון אל עבר קו הייצור ובו המכונות הענקיות והמכבשים

הסתכל העובד החדש על השלט המחייב הרכבת משקפי בטיחות ושאל את החונך האישי מדוע אין הם . ומסתכל

יש לחבוש קסדת  יהמכאנהרי אתמול היה בהדרכת בטיחות ונאמר לו בפירוש כי באזור ? יבים משקפי בטיחותמרכ

מה עוד שאחד משחיז ושובל של גצים לוהטים עפים לכל עבר ועוד ? מגן ולהרכיב משקפי מגן באופן קבוע

ם במהירות ובקרבה יתרה בטרם ענה לו החונך עברה על פניה! להכוובמפעל זה הבטיחות היא מעל ! ?לעיניים

מעל ראשם  חלף מנוף נייח עילי העובר לכל אורך אולם , מטרים 0–מלגזה עם מטען המורם מהרצפה בגובה של כ 

החל בנסיעה לאחור ללא , עם מיכל של חומר מסוכן, סמיטריילר ענק, הייצור עם מטען של חומר גלם מתכתי כבד

עם , אמר לו החונך האישי" אגה אנחנו כאן מאוד מיומנים בעבודהאל ד. "אות אזהרה קולי אוטומטי וללא מכוון

וגם ברמה , השנה סיימנו במחלקה יחסית די טוב בבטיחות ובאיכות הייצור להכוובסך , הזמן תתרגל לזה
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עד  12 -יש לנו במחלקת הייצור הזו כ"ענה החונך האישי " ?מה זה די טוב יחסית:"שאל העובד החדש . המפעלית

הוא לא קיים את , לאחד מהם ירדה חצי בוהן באחד המכונות אבל זה בגללו כי להכובסך , ם תלוי בעומסעובדי 922

הוא ממש מקצוען מייד עלה על , כולם למדו את התחקיר שעשה ממונה הבטיחות המפעלי, הוראות הבטיחות

נים ואופן אסור אתה הרי יודע מההדרכה שקיבלת שבשום פ, עבירה הבטיחות שגרמה לתאונה המטופשת הזו

. הקשה העובד החדש" ?נו אז מה קרה. "להפעיל מכבש עם כפתור הפעלה אחד תמיד מפעילים עם שתי הידיים

? מה עוד היה. העיקר שהוא כבר חזר לעבודה אחרי חודש היעדרות, אני אסביר לך יותר מאוחר, לא חשוב עכשיו

דע כאלה חתכים קטנים אבל מעצבנים כי מהראש אתה יו, מספר עובדים חטפו מכות בראש ונזקקו לתפרים, כן

האמת היא , זה גם קרה כי הם זלזלו בחבישת קסדות מגן. יורד הרבה דם ועד שמגיעים למיון חושבים על הכי גרוע

אבל היו לנו מספר עובדים , אני לא זוכר כמה. שהקסדה מפריעה רוב הזמן ואז חובשים אותה רק אם באמת צריך

העבודה בגלל שנכנסו להם שבבים לעיניים האמת שאלה הם דברים די פשוטים ולא עושים שנעדרו מספר ימים מ

: אבל צריך להשחיז זה חלק מהעבודה וזה קורה לפעמים, על פי הנהלים בודקים כל אירוע לגופו, מזה עניין גדול

חשובים  משקפי הבטיחות …הרי צריך גם לייצר כאן ולהרוויח את הלחם" כשחוטבים עצים עפים שבבים"

שכחתי להזכיר אירוע די , הא כן. הם מפריעים וקשה לראות דרכם, ומונעים לחלוטין את הפגיעות בעיניים אבל

אתה מכיר , חמור של התהפכות חבית עם פסולת של חומצה גופרתית זה קרה בעת הורקה לחביות במשמרת לילה

בטוחה והמאושרת להרים חביות של זו השיטה היחידה ה, את המתקן הזה המיוחד  שמרכיבים על המלגזה

ומה שקרה כשהתחילה המשמרת שמו לב , פסולת חומצה גופרתית ולהעמיס מתחנת העבודה אל שטח האחסון

בקיצור העובדים קיבלו אישור ממנהל , כנראה שנלקח לתיקון או שמחלקה אחרת לקחה אותו, שהמתקן חסר

בסוף המשמרת אחת החביות . ר את החביות לאחסוןהמשמרת לאלתר משהוא העיקר שיפנו בבטיחות ובקצב סבי

יש  לעבוד רק על פי . שאצלנו במחלקה אין אישור לשום עובד לאלתר" דרך הרגליים"שוב למדנו , התהפכה

עובדים משאיפת אדי חומצה אחד נשפכה לו חומצה על  3באירוע זה נפגעו .הנהלים והוראות הבטיחות זה הכי טוב 

סך הכל הם . חולים לא רחוק מהמפעל-המזל שלנו שיש בית, פיננו אותם למיון.  0דרגה הרגל והייתה לו כוויה ב

מנהל המפעל אומר כי המפעל שלנו יחסית טוב יותר . כבר בסדר היום ובטח לא יחזרו על הרשלנות שלהם שוב

  0ו לנו השנים הקודמות בהן הי 3בבטיחות מהממוצע בתעשייה בישראל כי השנה לא היו לנו הרוגים לעומת 

הוא גאה על כך , הוא טוען שזה הישג גדול לכל העובדים. קל/פצועים בינוני 922– פצועים קשה וכ  99, הרוגים

לבצע ביקורות פתע לבטיחות ולנקוט ביד קשה כלפי עובדים , שדרש מכל המנהלים להפגין מעורבות אישית

לכן יש . ואחר כך בוכים" יהיה בסדר" שחורגים מהנהלים והוראות הבטיחות כי זה שורש הרע זה שאומרים

להמשיך לקיים את הוראות הבטיחות ולאכוף אותן על כל העובדים החדשים  כי עובד חדש מועד יותר לתאונות 

תמיד תקרא אותן עם התחלת העבודה ואם אתה , אתה רואה ליד כל מכונה יש הוראות הפעלה. מעובד ותיק ומיומן

ענה החונך " אל דאגה", שאל העובד החדש" מה אתה כבר הולך." "בהצלחה, לא מבין משהוא תפנה קודם אלי

: העובד החדש פנה בדאגה אל החונך האישי" תתחיל אני אגיע יותר מאוחר, יש לי משהוא דחוף לעשות", האישי

תקרא : "צעק לו החונך האישי מרחוק, "?תפעיל איתי לפחות בפעם הראשונה, אבל איך מפעילים את המכבש"

הכי חשוב לחזור כל יום הביתה למשפחה ! אל תישכח בטיחות קודמת לכל, כתוב שם להכוראות ההפעלה את הו

אני אקפיד כבר עבדתי בעבר על , יהיה בסדר לי זה לא יקרה: "הביט העובד החדש אל המכבש". בריא ושלם

שהתמלאו באדי זיעה אמר בלבו העובד החדש והוריד את משקפי הבטיחות "  …מכבשים דומים זה אותו העיקרון

 "  …שם אותם בצד ושלח ידו הימנית אל כפתור ההפעלה

 ? מה אתם חשים אחרי הקטע הזה

 ".  אסירי הפרוצדורות"האם הקטע הוא משל  לתסמונת 

 (וולט קלי)    ".פגשנו את האויב והוא היה אנחנו"
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על מנת להפעיל את . אשר הואנחזור מעט להנחות היסוד המהוות בסיס לכל תיאורית הפעלה של כל ארגון ב

מתן שרות , תנועת המוצרים הסופיים, תנועת חומרי הגלם, מכונות הייצור/את התוכניות ואמצעי, הארגון

מתן שירותי משק כלכלה ועוד  אנשים בארגון צריכים , תקשורת פנימית וחיצונית, תנועת כלי הרכב, ללקוחות

פעיל ארגון באופן אוטומטי לחלוטין  ללא התערבות אדם בתהליך עדיין לא ידועה טכנולוגיה שת. להחליט ולפעול

, גם במפעלים עתירי טכנולוגיה. ויהיו אלה ההחלטות הפשוטות ביותר, לאורך זמן, קבלת ההחלטות והביצועים

תבקר תשלוט במצבים מתפתחים ובמצבים , תקשוב ורובוטיזציה זקוקים לאינטליגנציה האנושית שתפקד

תתבסס פעילות האנשים על תקשורת , ההנחות האלה תקפות ועד שהנחות היסוד האלה ישתנוכל עוד . גבוליים

הם צריכים , כקבוצות וכצוותים, כפרטים, כדי שאנשים יתפקדו ביניהם. אלקטרונית ומסמכים, מילולית וכתובה

היכולת , בקבוצה הדבר התמוה בעיני יותר מכל הוא שהיכולת הטריוויאלית הזו לדבר אחד עם השני ולדבר. לדבר

אנשים בחיי . הולכת ודועכת עם השנים, לכל המאוחר 3שמתפתחת כמעט אצל רוב האנשים מהלידה  ועד גיל 

היכולת . העבודה מדברים הרבה בתוך הראש עם עצמם אך מדברים מעט אחד עם השני ועוד פחות בקבוצה

ים שאינם מדברים על המועקות שלהם אנש. לתקשר בדיבורים עומדת בבסיס התקשורת הבין אישית והקבוצתית

משמח אותם ומה עושה אותם מאושרים בעבודה , ומה מציק להם בעבודה או אינם מדברים על מה מאוורר אותם

נגיפי . מייצרים חסמים בתקשורת הבין אישית ומשם פתוחה הדרך לחסמים בתקשורת הקבוצתית והארגונית

בשנים האחרונות עדים אנו . של התפתחות חסמים בתקשורתחוגגים באווירה " אסירי הפרוצדורות"תסמונת 

אחד החלוצים היותר נועזים של . 'אינטליגנציה רגשית': לתיאוריה פסיכולוגית חדשה ההולכת ותופסת תאוצה

האיר את עיניהם והפיח בהם תקווה , ר דניאל גולמן פרץ לתודעת מיליוני אנשים בעולם"התיאוריה החדשה ד

" חשדנו"תמיד ידענו ו, מה מפתיע הדבר –לחוות ולתקשר  דרך הרגשות . תקשורת אנושיתחדשה לסוג חדש של 

 . שנות סגידה לקוגניציה 922שהרגשות מתקשרים אך מי פילל שהדברים יגיעו עד כדי קריאת תגר על 

לומדים ומתפתחים עם השנים בניגוד למנת (  EQ) טוען כי הרגשות שלנו גולמן דניאל ר "ד  

המילים שלנו המייצרות את הדיבורים . שלנו שמפסיקה להתפתח אי שם בשלהי גיל  ההתבגרות(   IQ)המשכל 

 . ואת התובנה האנושית הם בעצם תמצית הביטוי היישומי לתקשורת הרגשית המבעבעת בנו

 (  דרור-צביקה בר)   "…דינה להיעקף, בעיני המשתמשמשמעות  שאין לה, כל פרוצדורה"

איך לטפח את הכשירות הרגשית כדי : "כותרת משנה" אינטליגנציה רגשית להצלחה בקרירה"רב המכר , בספרו

ר דניאל גולמן "ד. מתעמק גולמן בהבנת מסגרת הכשירות הרגשית( 9111הוצאת מטר " )להתבלט בסביבת העבודה

 ". אסירי הפרוצדורות"מאיר בי תובנה חדשה ביחס לשורשי תסמונת 

" אבי הניהול המדעי"שנים לאחור אל המהנדס פרדריק טיילור  922 -נושא אחזור כ אך על מנת לתקף את עמדתי ב

מחקרי הזמן של טיילור אכן העניקו סדר והערכה . ובעצם הגורו הראשון שבישר על התפתחות תורת האיכות

ת הוא הביא לכך שהיצרנים פישטו את התהליכים ופיתחו ציפיו. לצורך להכשיר עובדים ולהעריך את עבודתם

כאשר , הדגש ששם טיילור על אפשרות החיזוי מראש הועיל והיה מתאים בימים ההם. כפיים-אחידות מעבודת
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. והעובדים נדרשו להפעיל את שריריהם יותר מאשר את מוחם, היציקה לא היה סדר רב-החרושת ובבתי-בבתי

 הגורו של הניהול ,פיטר דרוקר 

מהשפעתם של , למעשה, רואה בטיילור אדם שהשפעתו על ההיסטוריה אינה נופלת  

זה מאה שנים שהתעשייה "(. 09 -אתגרי הניהול במאה ה" 9111הוצאת מטר )קרל מרקס או של זיגמונד פרויד 

היפנית ועוד מדינות מפותחות מיישמת בצייתנות את הטכניקות של פרדריק , האמריקנית כמו כן האירופאית

אסירי "אבל הקפדה נוסח טיילור על שליטה מן הסוג הנדרש מלמדת רבות על שורשי תסמונת . יילורט

מה שהחריף עם השנים הוא העובדה שעל מנת להגדיר איכות ולספק אותה תועדו בדייקנות ". הפרוצדורות

של עובדים  מבדקים פנימיים וחיצוניים תיעלו והקטינו את הראשים והלבבות, ובקפדנות תהליכי העבודה

  -  ומנהלים כאחד

אומר , במושגים של פריון עבודה בטיחות ובריאות כאחד, הדבר הגרוע ביותר העלול לקרות לעובדים, בנוסף לכך

אבל , ודרישות כאלה מוצגות בימנו כמעט לכל העובדים, הוא להציג להם דרישות גבוהות, החוקר רוברט קרסק

כשלעובדים אין כמעט הזדמנות להפעיל . להעניק להם שליטה מעטה בלבד על הדרך שבה יענו על דרישות אלה

ופניים הם מסתכנים בתחלואים ג, או לשנות את קצב פעילותם, דעתם במילוי הדרישות מתפקידם-את שיקול

 ,ר ברברה ריינהולד"ד" עבודה רעילה" - ורגשיים שונים כגון מגוון רחב של מחלות לב וכלי דם כליליים 

יעריכו פחות סיכונים ונקודות , מועדים יותר לשגיאות תפעוליות, עובדים אלה יהיו ריאקטיבים 

מתוודה פיטר   "09  -ל במאה האתגרי הניהו"בספרו המרתק . תורפה ומעורבותם בתקריות איכות ותאונות תגבר

אינה תואמת את המציאות " רק דרך אחת לנהל אנשים, או מן הראוי שתתקיים, קיימת: "כי הנחת היסוד, דרוקר

הנחה זו נמצאת כמעט ללא יוצא מן הכלל בבסיס .  פרודוקטיבית-כבר עשרות שנים וכי הנחה זו היא כל כך אנטי

דאגלס ' פרופהמקום המצוטט ביותר בנושא זה הוא ספרו של . םכל ספר או מאמר שעוסקים בניהול אנשי

החל   חוקר ניהול אמריקאיו המומחכ ,-50הלקראת סוף שנות שנחשב בתקופתו חוקר ניהול אמריקאי , מקגרגור

לא , תצפיות שנערכו באותה תקופה הצביעו שלא כסף. להתמקד באקלים הרגשי של מקום העבודה כגורם ממריץ

מקגרגור טען שגישות . להגברת המוטיבציה המורל והפריון ולא ענישה שימשו כתמריץ מתמידתנאי עבודה 

http://www.book4book.co.il/catalog.php?id=2919
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טענו . טי.אי.שפותחו באוניברסיטת אמ, רעיונותיו. עשויות להשפיע על הביצועים, לעובדים והיחס הנובע מהן

 תתיאורי, לו בשמותהוא סיווג את ההנחות הא. ששתי פילוסופיות ניהול שונות מתעוררות מהנחות ביחס לאנשים

X תותיאורי Y: תתיאורי" -שהנהלות צריכות לבחור בין שתי דרכים בלבד לניהול אנשים , שטען  X " 9 . בני אדם

ידי פחד -ומונעים על, אנשים חייבים להיות מונחים. 0. הינם עצלנים מטבעם ויעדיפו לא לעבוד במידת האפשר

שואף להימנע , האדם הממוצע מעדיף להיות מונחה. 3 . פי דרישות החברה-מעונש או חסך כדי שיעבדו על

 . שאפתן ומעל הכול רוצה בטחון-לא, יחסית, הינו, מאחריות

. 0. מאמץ המושקע בעבודה הוא דבר טבעי כמו מאמצים המושקעים בפנאי, עבור רוב האנשים. Y ": 9  תתיאורי"ו

לקבל , האדם הממוצע לומד, בתנאים מתאימים. 3. עצמית בשירות יעדים המקובלים עליהם-אנשים יפעילו בקרה

 .תיות קיימת באופן כללי אצל בני אדםכושר המצאה ויציר, היכולת להפעלת דמיון. 4. אחריות ואפילו מחפש אותה

טען גם פיטר דרוקר כמעט את אותו  9124–כמה שנים קודם לכן ב . נכונה"  Xתיאוריה "ומאוחר יותר טען אף שרק 

 (9190)הראה אברהם מסלו , כמה שנים לאחר מכן, אולם,  ברהד

 מימוש עצמי

 הערכה חברתית וכבוד

 זהות ואהבה, השתייכות חברתית

 צורכי ביטחון וכלכלה

 צרכים פיזיולוגיים בסיסיים

ואף  09 -אתגרי הניהול במאה ה"זאת בספרו אישר פיטר דרוקר ) שמקגרגור ופיטר דרוקר טועים  לחלוטין 

, הוא  הוכיח  באופן  שאינו משתמע לשתי פנים  !(מומלץ "הניהול העצמי"בשם בספר שלם מרתק הקדיש פרק 

אך עד " פירמידת הצרכים"הראיות של מסלו מהממות לרבות תיאורית . שיש לנהל אנשים שונים בדרכים שונות

מצלצל נכון בהקשר " חנוך לנער על פי דרכו"האם הציטוט מהמקורות . מעטים בלבד שמים לב לדברים, היום

תסמונת אסירי "לתרופות שיש לקחת כדי להבריא את הארגון מתובנות ביחס מסלו מחזק אצלי את ה …?לכך

   ..."הפרוצדורות

הצליחו שם התגברו " תסמונת אסירי הפרוצדורות"שמזמן ריפאה את עצמה מ טיוטהכל זאת כבר אחרי חברת 

" טהודרכה של טוי"בספר    ראה  והוכיחו  

 מומחשספר זה ב" רוח לא פחות משהיא יצרנית מכוניות-היא הלך טויטה" הייצור הרזה"החברה שהמציאה את 

מתמידים"רזים" אידיאלית ליישום טכניקות וכלים כיצד יוצרת טויוטה סביבה   טיפוח אווירה של שיפור ולמידה 

(ובזבוז בעת חיסול פסולת-ובה)השבעת רצון הלקוחות     

מהרגע הראשוןובטיחות איכות    @  
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חברה ולא גיוסם מבחוץהכשרת מנהלים מתוך ה@   

"פותרי בעיות"כל העובדים לתפקד כ הכשרת@     

צמיחה משותפת עם@  ספקים ושותפים   

 .J.Dובכלל זה נתונים שנאספו על ידי , ראיתי הרבה מאוד נתוני איכות פנימיים על יצרניות רכב שלא התפרסמו

Powers  אבל , האיכות הראשונית מצביעה על הבדלים קטנים בין יצרניות המכוניות. והתוצאות מאלפות מאוד

 -בגיליון השנתי המוקדש למכוניות שהתפרסם ב, הפער תופח, אחרי חמש שנים. הפער גדל אחרי שלוש שנים

של ), "אקורה"ע הבאופן לא מפתי. את מחקריו על עמידות המכוניות Consumer Reportסיכם כתב העת  0223

מכוניות בשלוש שנות  922הם שלושת הדגמים המובילים בכל הנוגע לתקלות לכל " לקסוס"טויוטה ו, (הונדה

רוב הדגמים האמריקניים והאירופיים ". לקסוס"מכוניות בטויוטה וב 922בעיות לכל  02עם . הבעלות הראשונה

". לקסוס"גרוע יותר מטויוטה ומ 3עד  0פי  –מכוניות  922עיות לכל ב 02 -ו, 92, 22נמצאים בתחתית הרשימה עם 

אם החברות האמריקניות והאירופאיות למדו משהו מפלישת המוצרים ? מדוע הפער הזה ממשיך להתקיים

רמת המודעות לאיכות בחברות היפאניות . היה זה קדחת האיכות, היפאניים לשוק האמריקני בשנות השמונים

כדי  אבל יום אחד התעוררנו ועמלנו קשה. אמנות יפה ואנחנו הדבקנו חלקים זה לזההן יצרו . גרמה לנו סחרחורת

בשלושת החודשים הראשונים של בעלות על  –מחקרים מראים לאחרונה בנוגע לאיכות ראשונית . לתקן זאת

כדי לאמריקניות ולמתחרים באירופה הצטמצמו עד  היפאניותמלמדים שהפער בין יצרניות המכוניות  –המכונית 

. הוא פשוט הוסתר. אבל הנתונים לטווח הארוך מראים שההבדל באיכות עדיין לא נמחק.כך שכמעט אינם ניכרים

אבל איכות , קל יחסית לבדוק מכונית שהורכבה ולתקן את כל הבעיות לפני שללקוח הייתה הזדמנות לראות אותן

תמצית הבנייתו של , למרבה הצער. זמניתהיא בדרך כלל איכות ( דרור-הערת צביקה בר -ריאקטיבית )מבוקרת 

מאמר  –" תסמונת אסירי הפרוצדורות)"בתוך פרטים בירוקרטים טכניים , בחברות רבות, ייצור איכותי אבדה

תקן איכות תעשייתי הקורא להנהגת כל מיני נוהלי עבודה תקניים ,  ISO 1222דברים כמו (.דרור-צביקה בר

אנשים ינהגו לפי ,לחברות להאמין שאם הם יחברו ספרי כללים מפורטים גרם, מפורטים לכל דבר טוב שהם עשו

מחלקות תכנון האיכות מצוידות בערמות של נתונים שנותחו בשיטות הניתוח הסטטיסטיות המתוחכמות . הכללים

איכות -הביאה לנו קבוצות נודדות של בעלי חגורות שחורות התוקפים בעיות איכות ואי" שש סיגמא. "ביותר

אבל בטויוטה דואגים שהדברים . כשהם חמושים במאגר נשק של שיטות טכניות מתוחכמות, יות בשצף קצףרצינ

מומחי האיכות ואנשי הצוותים מצוידים . ומשתמשים במעט מאוד כלים סטטיסטיים מסובכים, יהיו פשוטים

 (:דרור-אקטיבית הערת צביקה בר-גישה פרו)בארבעה כלים בלבד 

 .ללכת ולראות@ 

 .את המצב לנתח@

 .כדי להעלות בעיות על פני השטח( עצירת הזרימה" )אנדון"להשתמש בזרימה שוטפת וב@ 

פעמים בכל פעם שנתקלים בבעיה תגרום לניתוח שורש של הבעיה וכן לניתוח ויישום כל אמצעי  2לשאול מדוע @ 

ולא להאשים מישהו זו צורה זה כלי קבוצתי מצוין שנועד להקפיד על התמקדות בפתרון הבעיה  –המנע לפתרונה 

 .ניהול ייצור רזה –אפקטיבית לחיסול הבזבוז ומניעת תאונות 

 

 

 :'דוגמא ב

החלפתי . במאות חברות אמריקניות ולימדתי עובדים של יותר מאלף חברות( לייקר' מחבר הספר פרופ)בקרתי 

מרכז ) TSSC –בלו סיוע מ בקרתי גם במספר מפעלים שנתמזל מזלם ושקי. דעות ורעיונות עם רבים מתלמידי

ב כדי לפעול עם חברות אמריקניות וללמד אותן את "התמיכה בספקים של טויוטה הוקם על ידי טויוטה בארה

את מערכת  9122י אונו שהקים ב 'ימה אובה תלמידו של טאיצ'מערכת הייצור של טויוטה ראש המרכז מר האג
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בית בחוסר יכולתן שדל חברות אלה ליישם את מערכת למרבה הצער הייתי עד למגמה עק( הייצור של טויוטה

. ולוא דווקא משתפר, מידרדר TSSCקו הייצור הרזה שמקים , במרוצת הזמן. הייצור של טויוטה ואת הייצור הרזה

ולחלקים אחרים של , יעילים פחות, רק מעט ממה שמלמדת טויוטה מתפשט בסופו של דבר לקווי ייצור אחרים

והזמן הנדרש להחלפת מכבש בשביל מוצר חדש , פה ומערכת משיכה שם" ייצור רזה תא"יש איזה . המפעל

ב חשופה למערכת הייצור "ארה? מה קורה. אבל בזה מסתיים הדמיון למודל הרזה האמיתי של טויוטה, צוצמם

 42בטיוטה המערכת פועל מזה )התפישה והכלים הבסיסיים אינם חדשים . של טויוטה כבר עשרים שנה לפחות

אני סבור שהבעיה היא שהחברות האמריקניות אימצו לעצמן כלים רזים אבל אינן מבינות כיצד הם (. שנה ויותר

ואפילו משתדלת , בדרך כלל ההנהלה מאמצת לעצמה כמה מהכלים הטכניים האלה, כמערכת, פועלים ביחד

  נים את העוצמה הטמונהאבל הם אינם מבי. להרחיק לכת מעבר ליישום החובבני שלהם וליצור מערכת טכנית

תרבות השיפור המתמיד הדרושה כדי לקיים את עקרונות : מאחורי המערכת האמיתית של הייצור של טויוטה

בלי לאמץ את שלושת " התהליך"רמת  –רוב החברות מתעניינות ברמה אחת  P4 -בתוך מודל ה. דרכה של טויוטה

, טיפוח אנשים ושותפים , סיים בטווח הקצרניעדים פינ פילוסופיה ארוכת טווח גם על חשבון = האחרים  P –ה 

מפני שמאחורי השיפורים שיעשו לא יימצאו , הן רק ישתעשעו  - Y2פתרון בעיות מובנה שיפור ולמידה מתמידים 

הביצועים שלהן ימשיכו לפגר . בכל החברה  Sustainabilityקיימא -הלבבות והאינטליגנציה שיהפכו אותם לברי

 .ות המאמצות תרבות אמיתית של שיפור מתמידמאחורי החבר

 ...נמשיך הלאה במאמר...!  לדיכאון אטה כבר כעת כדי לא להכניס את הקורואני מביא את דוגמת טוי

ידי אותם עובדים שעדיין לא -העבודה בארגון מבוצעת על. שלו ןהכישרו-במדרג נוטה כל עובד לעלות לדרג חוסר"

 '  קרון הפיטרייע'המכר ה-פיטר מחבר רב' ר לורנס ג"ד" שלהם ןהכישרו-הגיעו לדרג חוסר

 

 
כנל .דורותיה ד:" מצאתי קטע המאפיין עד דמעות את תסמונת אסירי הפרוצדורות" העיקרון הפטרי"בספר 

או , עת-לימוד וכתבי-העבודות שהוטלו עליה היו העתקות מספרי. 'הייתה תלמידה מסתגלת ביותר בקולג, למשל

היא נחשבה תלמידה . לא פחות, לא יותר –היא עשתה תמיד בדיוק כמו שאמרו לה . הרצאות של מוריםתעתיקים מ

לימדה בדיוק כמו שלימדו , כשנעשתה מורה. המדרש למורים באקסלסיור-היא סיימה בהצלחה את בית. מוכשרת

עבודתה . הצלצוליםהמדריך לתוכנית הלימודים ולוח שעות , הלימוד-היא נהגה בדיוק לפי ספר. אותה עצמה

 . פרט למקרים שבהם אין שום כלל או תקדים עומד לרשותה, מתנהלת יפה למדי

עד שהתפרץ המנהל והציל את למד הוסיפה העלמה כנל ל, כאשר פקע צינור מים והציף את רצפת הכיתה, למשל

מדוע . יש מים בגובה שמונים סנטימטרים על הרצפה! בשם המפקח הראשי. "קרא!" העלמה כנל. "התלמידים

אתה מכיר . אני שמה לב לדברים הללו. החירום-לא שמעתי את פעמון:" היא השיבה" ?הכיתה שלך עדיין כאן

נאחז המנהל בסעיף אחד , נדהם נוכח כוחו של חוסר ההיגיון הנורא שלה" אני בטוחה שלא צלצלת בפעמון. אותי

, וכך. הספר המעניק לו סמכויות חירום במצב בלתי רגיל והוציא את תלמידיה ספוגי המים מן הבניין-בתקנון בית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:Peter1.jpg
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ולעולם לא תזכה בהעלאה , לעיתים קרובות היא מסתבכת, אף כי לעולם אינה עוברת על כלל ואינה מפירה פקודה

ולכן תישאר לעולם , שלה כמלמדת דרדקים ןהכישרו-יעה לדרג חוסרהג, הגם שמוכשרת הייתה כתלמידה. בדרגה

  .באותה משרה כל עוד תשמש בהוראה

 

    (דרור-צביקה בר) ..."אך מה כואבת התובנה מה לא מנעת  ,לעולם לא תדע מה מנעת"

מה חמורה דוגמא עד כמאמר ובו עוד ( ל"בית ההוצאה לאור של צה" )מערכות"של  313 ןהקשר לכך מצאתי בגיליו

הדוגמא הקשה מובאת בהרצאתו . עלולים להיות נגיפי המחלה םתסמונת אסירי הפרוצדורות ועד כמה אגרסיביי

שהם גם ישמרו על של קצין בכיר שטען כי המטרה האולטימטיבית בהכשרתם של כל חייל וקצין היא לגרום לכך 

ק דרש מנהג הטנק לחזור לתא "ע חמור שבו מטבדוגמא תיאר הקצין אירו. הנהלים וגם יפגינו גמישות ויצירתיות

וכל זאת על מנת למנוע , ק"משום שהנהלים מחייבים יציאה רק בהוראת המט, הנהג על אף שריפה שפרצה בו

לא איפשר , שאל הקצין הבכיר, מדוע. ולמרבה הצער נשרף בו למוות, הנהג קיים את הפקודה חזר לתא. תאונות

(. גם אם בניגוד לנהלי הבטיחות) הוא הרי כבר עשה זאת? בכך להציל את חייוק לנהג פשוט לצאת החוצה ו"המט

י שיטת ההעשרה "ת תהליכי החשיבה מתסמונת אסירי הפרוצדורות על מנסים לטפל בהברא"בצה

השיטה מנסה להתמודד עם ההנחה שאת רוב הפעולות . רפי פוירשטיין' י פרופ"שפותחה ע תהאינסטרומנטאלי

לכשלים ולתאונות , אבל זה המקור לטעויות, זה נוח. בלי לחשוב עליהן יותר מידי, אוטומטיםשלנו אנו עושים כ

כתחום לא נשלט ושלא " גורם האנושי"שורש הבעיה לשיטתו של פוירשטיין נעוץ בכך שאנו רואים את ה. הרבות

יצירתיות , גמישות, ותכיצד מפתחים אדם שגם שומר על הנהלים וגם מפגין מודע .ניתן לפתחו ולשפר את ביצועיו

על מנת לחסוך " הגורם האנושי"להשקיע בקידומו של  –וצריך  –כי ניתן טוענים שיטה המצדדים ב. ושיקול דעת

   .ל חיי אדם ומשאבים יקרים וכמובן כדי לשפר בסופו של דבר את ההישגים"לצה

תסמונת אסירי "שורשי תובנות בהקשר לאצלי מחדד , מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת לונדון, ר נורמן דיקסון"ד

ניתח חקר ו הוא, "הפסיכולוגיה של השלומיאליות בצבא" 9109התעמקתי בספר שחיבר בשנת כש,"הפרוצדורות

כמו , דווקא בשל חולשה צבאית אוכמאה שנים של מלחמות שהסתיימו בכישלונות חמורים ובאבידות עצומות ל

מלחמת , מפרץ החזירים, ארנהיים, פארל הרבור, סינגאפור, רוקטוב, דאנקירק, מלחמת הבורים,מלחמת קרים

                                                                                                                                                                                 .  עוד וינטאם 
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או בולשיט באנגלית ( בלבול ביצים ללא תועלת)ת "בבל: ספר מחקר על מושגים כמומצאתי ב 

אם זה לא נע זרוק , אם זה נע הצדע לו: "ת הצבאי באמרה הנושנה"בספר מתאר המחבר את הבבל( חריוני פרים)

, סמכותיות, בודאופי וכ, (סוציאליזציה)מושגים נוספים כמו שיחבור !" אם אינך יכול לזרוק סייד אותו, אותו לפח

במובן " תסמונת אסירי הפרוצדורות"יש במשמעותם להסביר את , (Incompetence)שלומיאליות , טקסים ופולחן

ומגיעה עד לחמש השנים הראשונות בחייו של אדם שבהם ההשפעה של ניסיון החיים היא הרבה  פסיכולוגי עמוק

ואת התיאוריה של דפוס האישיות של מפקד בכיר  ,ביותר והנוחה ביותר לעיצוב כמו חינוך לניקיון וסדר

ר "שבהחלטותיו השלומיאליות גזר כישלון מחפיר ואבידות נוראיות בקרב צבאו כפי שמסופר בספר וכפי שחקר ד

הועיד , 9149בדצמבר  0-ה' ביום א: אציין כאן מובאה אחרת מהספר לקורא מאמר זה הסקרן. נורמן דיקסון

ספינות  19. משחק גולף ידידותי עם עמיתו גנרל שורט, השקט סמריקני באוקיאנומפקד הצי הא, אדמירל קימל

ימאים ואוויראים , חיילים. מטוסים אמריקניים עמדו כנף מול כנף על מסלולי האספלט. הצי האמריקני עגנו בנמל

סיה ומתקניה מטו, על ספינותיה, כתום אותו יום הפכה פארל הארבור. אמריקניים התענגו על חופשת סוף השבוע

כתום אותו יום הגיש . אנשי צבא נהרגו ורבים אחרים נמנו כנעדרים או פצועים 0222. לגל חרבות עשן, הצבאיים

ננזף והועבר לתפקיד שבו לא נדרש עוד לקבל , כעבור זמן הועמד בפני בית דין צבאי. אדמירל קימל את התפטרותו

התעלמות מדוחות : באמצעות, "הצליחו"ייני צבא וצי קימל וחוג יועציו לענ. החלטות בעלות משקל כלשהו

ובמקרה זה גם חריצות במתן פירוש מוטעה לאותות אזהרה שהגיעו , וזלזול רב ביכולת של האויב, מודיעין

להגיע לשאננות אדישה עד כדי כך  –מוושינגטון וטפיחה זה על שכמו של זה על חסינותם המופלגת מפני התקפה 

פרשת פארל הארבור מאמתת את הדעה שלפיה ". ב"השואה הגרועה ביותר בתולדות ארה"שהמיטו על עצמם את 

שני אסונות נוספים . האישיות מאשר ממגבלות אינטלקטואליות ינובעת השלומיאליות הצבאית יותר ממאפיינ

-והתקפת הטרור על מגדלי התאומים בניו, פרשת מפרץ החזירים בתקופת נשיאותו של קנדי: ב"בתולדות ארה

מלמדים ברורות שאפילו שילוב האינטלקטים והידע המקצועי של אנשים נבונים ביותר , 0223בספטמבר  99יורק 

הן מפליאות לחלוטין אפילו את , מציאותיות עד כדי כך שלאחר מעשה-אין בו הגנה מפני החלטות בלתי, ומסורים

, (יומי-גלית אינו שגור בשימוש יוםשאף באנ) Incompetenceבתרגומה מאנגלית  " שלומיאליות"ב. מקבליהן

ממערכת מושגים ונהלים מסוימת או , למונח המציין התנהגות הנובעת ממבנה נפשי מסוים, ר דיקסון"מתכוון ד

יש משמעויות כבדות ר דיקסון "על פי ד Incompetence שלומיאליותל. כישלון: ואשר תוצאתה, משניהם גם יחד

http://www.esfarim.co.il/website/index1.asp?category=12&id=43
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, יכולת-אי: למספר מונחים נוספים Incompetence מושג זה נרחיב " ורותתסמונת אסירי הפרוצד"משקל ביחס ל

יוצלחות -לא, כישלון המעשה, מחדלנות, בטלנות, כשלנות, שכל-רפיון, יעילות-חוסר, יד-אזלת, כישרון-חוסר

ביחס להבנת  Incompetenceכל מונח בנפרד אינו משקף את מכלול המשמעות של המונח שלומיאליות . ועוד

 .אולם המכלול יכול להסביר כיצד נגיפי התסמונת מתפתחים היטב על רקע זה" ונת אסירי הפרוצדורותתסמ"

תכנון מוקדם קפדני ויסודי "נכחה ונכונה את המצב להכניס את עצמך ואת אנשיך למוד של  יערךכאשר במקום לה

תקלה  –מכאן ועד לתאונה ...ת כדי להפיג חרדות"בבבל" סדר וניקיון"אתה עוסק ב –שיוליד ביצוע נכון ומוצלח 

  ...   הדרך קלילה

         " …קבוצות משתנות של פותרי בעיות ידי-יוחלפו על 02 –המנגנונים הבירוקרטים המסורבלים של המאה ה "

 ( סטיב טרואט וטום ברט)

 3222מעל , חיילים ואזרחים ישראליים, הרוגים 929, "מלחמת לבנון השנייה"משך כמעט טבעי אגיע למחדל בה

,  קטיושות מסוגים שונים נורו ונפלו בשטח ישראל מצפון ועד חדרה 4222 -כ,  תושבים פונו לטיפול בבתי חולים

  ושהוקמה בשל תחושה חזקה בציבור של שבר 0220שפורסם באפריל  ועדת וינוגרד" :ח הביניים"אצטט מתוך דו

   :י ממשלת ישראל וצבאה"ואכזבה מתוצאות המערכה ומצורת ניהולה ע 

ח החלקי היא בחינה מפורטת של ההחלטות "ליבת הדו  

ערב החל מהחלטות הממשלה לאשר תגובה צבאית חריפה באותו  , הנוגעות ליציאה למלחמה, בדרגים הבכירים

ועד לנאום ראש , ביולי 90י החיזבאללה בבוקר "חיילים בגבול הצפון עשני גורלי בעקבות אירוע החטיפה של 

ראוי להזכיר כי . החלטות אלה היו קריטיות ומכוננות, 0229ביולי  90 -הממשלה בכנסת בו הציג הפעולה ויעדיה ב

אנחנו , למרות זאת. במשך כל התקופה הנבחנת החלטות אלה נהנו מתמיכה רחבה הן בממשלה והן בציבור ובכנסת

לעוצמה הצבאית של  0229בקיץ מה קרה . לקו בכשלים חמורים ביותר, ודרך קבלתן, קובעים כי החלטות אלה

מה ? עלה תלטכנולוגי? לתחבולנות " ליצירתיות ? לגמישות ? לתחכום? לצבא החזק ביותר במזרח התיכון? ל"צה

לחודשיים , לבלבול הכוחות בשטחמוכשרים ורמי דרג אלה , מנוסיםלמה הגיעו אנשים ? למפקדים ? קרה לגנרלים

האם ? למחדל ? ל "לנפגעים לשחיקת כושר ההרתעה של צה, להרוגים, של חשיפת העורף הצפוני לאלפי טילים

נת או תסמו? "תסמונת אסירי הפרוצדורות"אישים אלה המופקדים ואחראים על ארגוניהם ומערכותיהם חלו ב

שעם " קונצפציה"תסמונת ה? היוהרהשבויי ?  "העצמי המופרז ןתסמונת אסירי הביטחו"אחרת כל שהיא כמו 

 !!!שאלות קשותה ?ולהחזיר את השבויים הביתה תוך שבוע  הבליץ של חיל האוויר ניתן לגמור את חיזבאלל

 "ומיאליות מערכתיתשל"האם יש כאן ...! ועדת וינוגרד שמינה ראש הממשלה מנסה לענות, מסובכות

Incompetence חייבים ללמוד ל "מנכ ,גנרל, יפוליטיקא, מי שמופקד על משמרתו מדינאי -ר דיקסון  "על פי ד

 ...! אין זמן ...!להבין להפנים ולהתחיל תקן ומהר

 

 

ר הועדה השופט "יו
  ר אליהו"ד( בדימוס)

 וינוגרד  
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Richard P. Feynman         
The Nobel Prize in Physics 1965 

  - ר את בעיית הקפיאה של החומר ממנו עשויות הטבעות'לנג'מדגים בפני וועדת החקירה לאסון צ רד פיינמן'ריצ: בתמונה

 הגורם הישיר להתפוצצות רקטת ההאצה ולהתרסקות המעבורת

מי שעבד בלוס אלמוס על , חתן פרס נובל, של המאה ועשרים, אחד מגדולי הפיסיקאים, רד פיינמן'המדען ריצ

התמנה לחבר בועדת החקירה שבדקה את פשר התפוצצות מעבורת החלל , ומיתהפצצה האט" מנהטןפרויקט "

לעיניהם המשתאות של חברי ועדת החקירה ועשרות . כשמורה אזרחית ראשונה טסה לחלל 9199ר בינואר 'לנג'צ

קרח הראה את הגורם -בעזרת דגם של רקטת האצה פלאייר מלחציים וכוס עם מי, העיתונאים שגדשו את האולם

הגומי שממנו עשוי האטם של חלקי הרקטה לא חזר לגמישותו המקורית . שגרם להתפוצצות המעבורת הישיר

בדיון לילי דרמטי ערב השיגור לחצו מנהלי  .הוא פשוט איבד את תכונותיו אפס מעלותבהקרח -לאחר ששהה במי

בטמפרטורת סביבה בונה ומתחזק את הרקטות לאשר את השיגור , א על מהדסי הקבלן שמתכנן"הטיסה של נאס

שניות לאחר שיגור התפוצצה  99ולבסוף הכניעו את הקבלן שאישר בכתב את הטיסה והסוף ידוע  –מתחת לאפס 

כשנה בטרם האסון התריעו מהנדסי הרקטות על כך ! נהרגו םאסטרונאוטי 0  -ר ואבדה לחלוטין 'לנג'הצ

 . דבר לא נעשה כדי לפתור את הבעיה אולם. בכל טיסה" כמעט התפוצצות"שקיימים סימנים מוקדמים של 

 

                

 הישראלי הראשון אילן רמון טבה קיפח חייו האסטרונאו הועדת החקירה של אסון הקולומבי

אסטרונאוטים לא הייתה צריכה להתאמץ יתר על המידה כדי לנסח  9ביחד עם עוד  0223טייס חיל האוויר בשנת 

שנים שחלפו  90ר כיוון שבמשך 'לנג'את מסקנותיה היא פשוט העתיקה את הספר של ועדת החקירה של אסון הצ

חות שתייצר אמינות כזו א לעלות מדרגה אחת לפחות בהטמעת תרבות בטי"בין האסונות לא הצליחה נאס

שהגורם הישיר מעל צל של ספק קבע ח הועדה "דו, "כמעט בשלום"שמעבורות החלל יצאו ויחזרו בשלום לא 

חור שנפער לאחר דקה וחצי , חתיכת קצף בגודל של מזוודה ניתק ממיכל הדלק וחרר חור בכנף שמאללאסון הוא 

  –ימים עד לחזרה לכדור הארץ  90של שיגור ונותר שם 
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א "ההתייחסות של נאס"  .חזרה שהסתיימה בהתרסקות המעבורת שלא הצליחה לעבור את האטמוספרה

כך אומר בראיון בלעדי למוסף , "לסוגיית בטיחות הטיסה לפני אסון קולומביה מזכירה פעולה של רולטה רוסית

ברי מתח . לחקר אסון מעבורת החלל קולומביה המנהל בפועל של הוועדה , ון ברי'נרל ג'ור ג'מייג" ימים 0"

. א בשנים שלפני האסון"מאכזב לבחון את התרבות הארגונית של נאס: "ביקורת חריפה על ארגון החלל האמריקני

אתה : א לפגמים במעבורת היה כמו ברולטה רוסית"היחס של נאס. בטיחות המבצע הוצבה במקום נמוך מאוד

אז בסוף משהו רע . ושום דבר לא קורה, לוחץ שוב. ושום דבר לא קורה, על ההדקמכניס כדור אחד לאקדח ולוחץ 

 ".חייב לקרות

העריך גם שאפשר היה להציל את אילן , שהעניק ראיון מיוחד לקראת ביקורו המתוכנן בארץ בחודש הבא, ברי

מעבורת . אילן רמון אפשר היה להציל את, כן: "רמון וששת חברי הצוות האחרים בטיסה האחרונה של הקולומביה

אפשר היה לארגן צוות של ארבעה שיעלה על האטלנטיס וייצא להציל את , כמעט מוכנה לשיגור ההייתאטלנטיס 

אם רק היו . א היו הולכים על זה"אבל התחושה שלי היא שבנאס, זה היה עסק די מסוכן. השבעה מקולומביה

 ".כמובן, מכירים בעובדה שיש להם בעיה

אמנם "אמר ברי כי , הטיסה הראשונה מאז האסון קולומביה, 0222 בורת דיסקברי בחודש שעברביחס לטיסת מע

 . דברים רבים תוקנו אבל אני עדיין מודאג

א ממה נובעת ההתנתקות של "זה בהחלט מאכזב לראות שאחרי שנתיים וחצי של עבודה עדיין לא יודעים בנאס

. העובדה ששוב הוברר שחלק מההמלצות שלנו לא מומשוובעיקר מדאיגה אותי . קצף הבידוד אחרי ההמראה

א מאמץ עילאי ונחישות מוחלטת כדי להוכיח "הייתי מצפה שלפחות בטיסה הראשונה אחרי התאונה תפגין נאס

א לא עוקבים אחרי ההמלצות שלנו "אם כבר עכשיו בנאס. שהכל תחת פיקוח ושתיקון התקלות מהעבר הוא מרבי

 "?ה בעוד עשר טיסותאז מה יקר, באופן משכנע

, מ אילן רמון"בה נספו שבעה אסטרונאוטים ובהם אל, "קולומביה"הוועדה שמונתה לחקר נסיבות התרסקות 

חלק . ח מאשר את תיאורית פגיעת הקצף באריח הבידוד של כנף המעבורת"הדו. את מסקנותיה הסופיות פרסמה

פשטה בסוכנות " סמוך"האם תרבות ה לבין האסוןוקושר בינה , ח עוסק בהתנהלות סוכנות החלל"ניכר מן הדו

שמונתה לחקירת נסיבות התרסקותה של המעבורת , ח הסופי של ועדת החקירה"כך לפחות עולה מהדו? א"נאס

כמחצית . עמודים 022-שמונה יותר מ, ח הסופי"את הדו פרסמההועדה . בפברואר השנה 9-ב" קולומביה"

" קולומביה"הוועדה קובעת כי מעבורת החלל . ת החלל האמריקניתח נוגעת לאופן בו מתנהלת סוכנו"מהדו

אולם הסיבה האמיתית , התרסקה עקב פגיעת קצף באחד מאריחי הבידוד של כנף המעבורת כבר בשלב ההמראה

 . אשר פשטה בסוכנות החלל האמריקנית" תרבות של ארגון לקוי"לאסון נעוצה ב

. את המעבורת במעופה הקל ראש בתקלות שזוהו כבר ברגע השיגור חברי הוועדה סבורים כי צוות הקרקע שליווה

בו נספו ', 99ר בשנת 'לנג'עוד הם טוענים כי חל רק שינוי פעוט לטובה ברמת בטיחות המעבורות מאז אסון הצ

               . זו רק שאלה של זמן עד לאסון הבא –הוועדה מזהירה כי אם לא יחול שיפור ממשי . שבעה אנשי צוות

 . א מי שיסיק מסקנות אישיות ויתפטר"ח יהיה בנאס"עדיין לא ברור האם בעקבות הדו

הברית ביום -שהתפזרו ברחבי מדינות רבות בארצות, ועדת החקירה בדקה אלפי רכיבים של המעבורת

                                                                                                                                                                         . ההתרסקות

http://www.pro-mind.co.il/Local Settings/Local Settings/Local Settings/Local Settings/Local Settings/Local Settings/Local Settings/Local Settings/my video/colombia.mpg
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ח המסכם מקדישים "את הדו. כמו כן ראיינה הוועדה מאות מדענים שהיו מעורבים בפרויקט החלל בהווה ובעבר

 . בהם האסטרונאוט הישראלי הראשון, חברי הוועדה לשבעת האסטרונאוטים שנספו באסון

פיסת קצף בידוד : לפיה גורלה של המעבורת נחרץ כבר בשעת ההמראה, ח מאשר את הסברה הראשונית"הדו

שם מורכבים אריחי בידוד שייעודם להגן על גוף המעבורת מפני החום , ממיכל הדלק החיצוני פגעה בקצה הכנף

 . הפגיעה הסבה נזק לאריחים ולהתנתקות אחדים מהם. לאטמוספרההרב שבכניסה חזרה 

והקשה על , אותו אזור בכנף היה חשוף לחום האדיר, כאשר החל שלב החזרה לכדור הארץ בתום המשימה בחלל

והזווית , הנזק לכנף החמיר ככל שגבר החום. לאטמוספרההתייצבותה של המעבורת בזווית המתאימה לכניסה 

 .השונה גרמו למעבורת לאבד שליטה ולהתפרק

. א נוכח התקלה"ח מעורר עניין בעיקר בהקשר של התפקוד של בכירי נאס"הדו ,אולם : לקויה ארגוניתתרבות 

מדיווחים שהתפרסמו עד כה עולה כי הם ידעו על התקלה אך נמנעו מלברר את היקפה האמיתי ולבדוק את 

אולם ככל . א צילמו את התקלה בהמראה וידעו על הנזק לכנף"מהנדסי נאס. האפשרויות העומדות לרשותם

התנהלה , ידוע גם שבעת שהמעבורת שהתה בחלל, יתרה מזאת .א העריכו נכונה את היקפו וחומרתול, הנראה

א "אולם בכירי נאס. א תכתובת בה התריעו מהנדסים על הנזק וביקשו לצלם את המעבורת בסיוע לווייני"בנאס

אין "תחת ההגדרה של לפיכך נותרה הערכת הנזק לכנף . התעלמו מהבקשות הללו או שלא פעלו מהר מדי למימושן

 ".סיכון לבטיחות הטיסה

הן מבקרות את תרבות , תחת זאת. א"מסקנות הוועדה אינן מפנות אצבע מאשימה במישרין כלפי מנהלים בנאס

גורמים . שהתברר כי לעיתים היא אינה מבוססת על הבנה מעמיקה של הנושא, א"קבלת ההחלטות של נאס

א מבלי שיש להם את הידע והכישורים "תים מתמנים מנהלים בנאסשונים הפנו ביקורת כלפי העובדה שלעי

שהתברר שאינה , א"בנאס הארגוניתביקורת נוספת נוגעת לאווירה ולתרבות . המתאימים לשמש בתפקידם

נאמר '' אם לא יבוצע שינוי יקרה אסון נוסף''. תלונות או הבעת דעה שמנוגדת לדעת הממונים, מעודדת ביקורת

                                            .''מערכת בקרת הבטיחות לא יעילה ומיושנת'' ,רה את אסון הקולומביהבדוח הועדה שחק

כך עולה מדוח ועדת החקירה  –א ''אסון הקולומביה נגרם משרשרת טעויות שנובעת מתרבות העבודה בנאס

                                . א''עבודתה של נאסהדוח מותח ביקורת חריפה על דרך  שפורסם אחר הצהריים בוושינגטון

 .וכמי שנסמכת על מערכת בקרת בטיחות לא יעילה ומיושנת, פזיזה, הסוכנות תוארה כרודפת ממון

בדוח נאמר שמאז אסון . ''צפויים אסונות נוספים, א לא תערוך שינויים נרחבים''אם נאס'': כמו כן נאמר בדוח

שון אוקיף אמר , א''ראש נאס .אך לא בצורה מספקת, השתפרה בקרת הבטיחות, 9199-ר ב'לנג'מעבורת החלל צ

 . כדבריו'', מכוער למדי''כבר ביוני לעובדיו כי עליהם להתכונן לדוח שיהיה 

תסמונת "אולי באו " תסמונת אסירי הפרוצדורות"א חולה כבר מעל שני עשורים ב"נאסהתרבות הארגונית בהאם 

 "...הרהואסירי הי

 

מדוע "בספר  2זו הכותרת של פרק ,"אבל לא הרבה יותר מזה –אנחנו אולי יודעים ללכת וללעוס מסטיק במקביל "

בפעם הבאה שתעלו : 2וכך ממשיך פרק . זף האלינן סופר ועיתונאי זוכה פרס פוליצר על תחקיריו'של ג" אנו טועים

החל בהקפה , של חברת איסטרן  איירליינס 429קברניט טיסה , קפטן לופט.היזכרו בקפטן רוברט לופט,על מטוס

. מה אינו כשורה-האחרונה לקראת הנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של מיאמי בשעת לילה כאשר הבחין שדבר

 הוא עשה אפוא . ועכשיו השגיח שהדבר  לא גרם להופעת אור במחוון הגלגלים, הוא כבר הוריד את גלגלי המטוס
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הזעיק את הקצין , מכיוון שלא מצא דבר. התיישר בגובה אלפיים רגל והחליט לבדוק מה קורה, הקפה נוספתאת ה

רצה המקרה ובאותו יום טס . והם קראו אפוא למהנדס הטיסה, גם הקצין הראשון לא איתר את התקלה. הראשון

עד . ו אפוא גם ממנו לבדוקהם ביקש. והוא ישב בכיסא המתקפל בתא הטייס, במטוס מכונאי של חברת בואינג

מה . "הוא צעק" היי. "לפתע קלט הקפטן משהו. המטוס הנמיך עוד ועוד. מהרה לא ישב איש ליד מכשירי הטיסה

חמש שניות אחר כך התרסק המטוס אל תוך אדמת הביצה של שמורת . אלה היו מילותיו האחרונות" ?קורה כאן 

בבדיקת התאונה נקבע כי אנשי הצוות . נספו באסון, פטן לופטובהם ק, בני אדם 11. אברגליידס ועלה בלהבות

. דולר 90וכל זאת בגלל נורה ששוויה , עד שחדלו להיות מודעים למצבם, שקעו כל כך במשימה שלפניהם

. התרסקות של מטוסים תקינים לחלוטין היא תופעה שכיחה. התרסקות המטוס הזה לא הייתה עניין של מזל ביש

אחוזים מתאונות  42. זוהי עדיין אחת הסכנות הקטלניות ביותר בתעופה, ידושים טכנולוגייםלמרות כמה וכמה ח

שום סו ג אחר של תאונה אווירית לא . המטוסים והרבה יותר ממחצית האבדות בנפש בתאונות אלה מיוחסים לה

לפני ? כאלה  מה גורם לטייסים לעשות תאונות: השאלה המתבקשת היא. 9112גבה יותר קורבנות ממנה מאז 

: תאונות אלה גבו מחיר כבד מחיל האוויר. שנים אחדות החליט חיל האוויר האמריקני לחקור את השאלה הזאת

 9.0מטוסים ולעלויות של  19להתרסקותן של , בני אדם 912הן היו אחראיות לאובדן חייהם של  9119ל  9190בין 

ביותר : הוא גילה שרובן יש מכנה משותף אחד, תאונותכשחיל האוויר ניתח את הגורמים לאותן . מיליארד דולר

הם שקעו כל . ממש כפי שקרה לקפטן לופט, מחצי מהמקרים חדלו אנשי הצוות להיות מודים למצב בתא הטייס

אחת הסיבות לכך היא מה שכונה בחיל האוויר . עד שאיבדו את היכולת להטיס את המטוס, כך בפעילות שעשו

אנו חווים , על פני האדמה. במקביל, הניסיון לעשות יותר מידי דברים בעת ובעונה אחת ,כלומר –" רווית משימה"

, כבישים -שגורמת לתאונות תקלות כשלים טעויות בכל מציאות נתונה" משימתיות-רב"בדיוק את אותה תסמונת 

ף בין המשימות תשומת הלב שלנו מתחלקת ללא הר, בין שאנו יושבים במשרד או נוהגים ברכב, עבודה בית פנאי

.. בסמארטפון, שיחה התעסקות בטלפון נייד, פוד-האזנה לאיי: ממש כפי שקרה לקפטן לופט, שעלינו לבצע

נדמה לנו שאנו עושים כמה . משימתיות היא אחד המיתוסים הגדולים של העידן הדיגיטלי-אבל רב. וכיוצא באלה

אפילו מחשב אינו , אגב. הלוך ושוב בין המשימות אבל למעשה תשומת הלב שלנו מדלגת, פעולות בעת ובעונה אחת

וכך יוצר את , בפועל הוא מדלג בין המשימות כמה אלפי פעמים בשנייה –יכול לטפל בכמה משימות במקביל 

לא .אבל למרבה הצער לא את אותן התוצאות, מוחנו מספק לנו את אותה אשלייה. הרושם שהכול קורה במקביל

בתנאים מסויימים אנו יכולים להיות מודעים לשני עניינים בעת . עילויות מודעותקיימת חלוקת קשב בין שתי פ

אנחנו , נכון. פשוטות ככל שיהיו, אבל לעולם איננו יכולים לקבל במקביל שתי החלטות מודעות, ובעונה אחת

שלידנו בעת ואנחנו יכולים גם לנהוג במכונית ולדבר עם הנוסע , יכולים ללכת וללעוס מסטיק בעת ובעונה אחת

היא ( הליכה נהיגה)כשהפעילות הבסיסית , אבל אנחנו עושים זאת אך ורק אחרי אימונים רבים, ובעונה אחת

רוב הפעילויות השגרתיות היומיומיות שלנו אינן שגורות דיין להיעשות . פעילות שנעשית כמעט אוטומטית

חברינו לסעודה ובו בזמן לחשב את הטיפ  ננסה לנהל שיחה עם, למשל, בפעם הבאה שנשב במסעדה . אוטומטיות

במקרים מסויימים . או מה בדעתנו לעשות –המעבר ממשימה למשימה גורם לנו לשכוח מה עשינו . שניתן למצר

נדרשת לנו רבע שעה כדי לחזור לריכוז העמוק שהיינו שרויים בו אחרי . אחוז 42עושי שיעור השכחה להגיע ל 
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, לכן...42זה כבר מתחיל בגיל . כך קשה לנו יותר לסנן הפרעות, ו מבוגרים יותרככל שאנ. הרעה כמו שיחת טלפון

המינהל הלאומי לבטיחות . הסחת דעת הינה גורם שכיח לתאונות דרכם, אסור להסיר את העיניים מהכביש 

אחוז מכל  09ב . ב תיקן לאחרונה את הערכתו בדבר תאונות הקשורות להסית דעת"בכבישים המהירים בארה

התנגשויות הנהגים הסיטו את מבטם או היו שקועים במשימה משנית שכיחה -אחוז מהכמעט 92התנגשויות וב ה

                                                          . כמו התעסקות בטלפון הנייד

, אתה...ת מאיתנומקננת עמוק בכל אחד ואח" תסמונת אסירי הפרוצדורות"נראה שמאמר זה בככל שנתקדם , ובכן

כן זה נוגע אישית לכל אחד ואחת בחייו הפרטיים בחלקת , להתעמק, ללמוד י/נסהת המאמר אנא /את קורא

 ...נמשיך במאמר... ענותנסו ללמוד השאלות ולהתחיל ל, בקריירה שלו, אלוהים הקטנה שלו

 ות האנשים המתקדמים בעולם הזה הם האנשים הקמים על רגליהם ומחפשים את הנסיב"

 (סופר, ברנרד שו' ורג'ג)   "הם יוצרים אותן, ואם אין הם מוצאים אותן . שהם רוצים 

 

כי מחויבים הם ( בעלי רמת אינטליגנציה רגשית גבוהה מהממוצע)יותר ויותר חשים מנהלים חכמים ורגישים 

. שכל השותפים שווים זה לזה, והגדרתה של שותפות היא, "שותפים"לנהל את העובדים השכירים בני ימינו כ

זו ברור גם שאי אפשר מעצם הגדרתה של שותפות . אדם-שותפים במובן הערך הפנימי העמוק שלהם כבני

לכן ניהול אנשים . יש לשכנע אותם, כמו בניהול משפחה, להפעיל לחצים, להנחית הוראות לאף אחד מהשותפים

ובוודאי אינו מכריח ? "מה הוא רוצה: "ובשיווק איש אינו פותח בשאלה". משימה שיווקית"נהפך יותר ויותר ל

מנסח ואוכף , אינו מנחית  הוראות, לעדית הטובה ביותרלקבל את ההיגיון הפרטי שלו כתיאורית הפעולה הב

מהן התוצאות ? מהן המטרות שלו? מהם הערכים שלו? מה הצד השני רוצה: "אלא מתחילים בשאלות, נהלים

האם הוא שבע ? האם הוא מתוגמל כראוי? מהן התוצאות הרצויות המשותפות? לאן הוא רוצה להגיע? הרצויות לו

תיאוריה "ואינו "  Xתיאוריה "וכל זה אינו ? האם הוא חש שהוא מגשים? אוהב את עבודתוהאם הוא נהנה ו? רצון

Y  "וגם לא אף תיאוריה ספציפית אחרת בנושא ניהול אנשים. 

 

עצם הגדרת משימות הארגון דרך הנהלים וההוראות כאידיאולוגיה מנציח את ההנחה המסורתית המוטעית 

אינו ארגון פרו " מכוון נהלים"ארגון ה". רק דרך אחת לנהל אנשים, שתתקייםאו מן הראוי , קיימת"לחלוטין 

הוא מחנך את מנהליו ועובדיו על פי הנחת יסוד מוטעית זו ומבזבז אנרגיה יקרה על יישוב קונפליקטים , אקטיבי

ת ארקים מפ, פים מהשינויים האינסופיים אליהם הם צריכים להתכוונןוטרהמ, ארגונים חדשניים. שהוא המציא

אם תסמונת . איש לכל היותר 92עד  0משימה אינטימיות בנות /המבנים הארגוניים המסורתיים לקבוצות עבודה

וזו בדיוק הנוסחה " מוכוונת נהלים"תהפוך הקבוצה במהרה ל, תדבק בקבוצת משימה כזו" אסירי הפרוצדורות"

שתתות על עובדי ידע וטכנולוגים בני הפריון של קבוצות העבודה האינטימיות המו. שתהרוס אותה מבפנים

-ממש כמו שהפריון של עובדי, לעניין המרכזי בניהול אנשים, על פי פיטר דרוקר, תקופתנו ייהפך קרוב לוודאי

  .שנים 922הכפיים הפך עניין מרכזי בניהול אנשים לפני 

 

אינם מנוהלים על ידי אף , וןקבוצת עבודה אינטימית או כוח משימה ארגוני הקמים ומתפרקים על פי צרכי הארג

לקבוצה נקבע אומנם ראש . הקבוצה מנהלת את עצמה על פי ערכיה ומתוך האנרגיות הפנימיות שלה. מנהל בארגון

שבה קבוצה כזו עובדת אינו  ההדינאמיקהמגיע מהארגון והוא בעל המנדט על הפריון והתוצאות אך אופן , קבוצה

היחסים בין . נצח על תזמורת או כפי שמאמן כדור סל עובד עם שחקניופונקציה אחרת כמו מ, מצריך מנהל אלא

ראש הקבוצה לחברי הקבוצה ובינם לבין עצמם דומים יותר ליחסים בתזמורת או בקבוצת ספורט ולא ליחסים 
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העובדים תלויים בארגון ,  התלות  השתנתה  כלומר, קשרי  הגומלין השתנו.  המסורתיים בין מנהל לכפופים לו

, העקרונות והערכים, אמות המידה, ומבחינת התכליל של הארגון כולו קרי, נהלה מבחינת הכוונה הכלליתובה

עובדים לסכל את הארגון כולו ולהסב לו נזק רב אף אם יהיה עובד בודד או קבוצת  במצב זה יכול. הביצוע והתוצאות

שר ביותר כל שכן במנהל האוטוקרטי כך יכולים עובדים לחבל בעבודתו של המנהל המוכ, אוטוקרטי לחלוטין

  .ביותר

    

מחויבות , אופטימיות, ווהקשום ארגון אינו יכול להצמיח מתוכו אנשים בריאים אם אינו מטפח אצל הפרט ת"

 (ויליאם פול)        ".וערך עצמי

 

מהאדים כיצד מאווררים את סביבת העבודה ? "אסירי הפרוצדורות"איך מבריאים את הארגון מפני תסמונת 

ר דניאל גולמן ולהארה שהפיח בי "כאן בדיוק המקום לחזור למשנתו של ד? הרעילים של תסמונת מסוכנת זו

התשובה לשאלה זו עשויה לסייע רבות לאוורור '? כשירות רגשית'מהי ". אסירי הפרוצדורות"בהקשר לתסמונת 

ומשם , הנפשות הפועלות עמנו, נפש האדם, ולבוננות פנימה אל תוך נפשנו" אסירי הפרוצדורות"עצמי מתסמונת 

זו יכולת נלמדת המבוססת על ' כשירות רגשית'. לתוך נשמת הארגון בו אנו עובדים ומתפקדים רוב זמננו בחיים

בהנעת : כשירות רגשית חשובה. אינטליגנציה רגשית שמחוללת ביצועים יוצאים מגדר הרגיל בחיי העבודה

בלב הכשירות הזאת מצויות שתי . אל המטרה –ולהגיע לתוצאה הרצויה  השותפים להגיב בדרך רצויה/האחרים

ומיומנות חברתית המאפשרת טיפול מחוכם בתחושות , הכרוכה בקריאת התחושות של אחרים, אמפתיה: יכולות

האינטליגנציה הרגשית שלנו קובעת את פוטנציאל הלמידה שלנו ביחס לכישורים חברתיים המבוססים על . הללו

הסגולות  .ומיומנות ביחסים אמפתיה, עצמיוויסות שליטה , מוטיבציה, מודעות עצמית: סודות שלהחמשת הי

".  …מותר האדם מן הבהמה: "אותנו מעולם החי יםמרוממ" ישות מודעת"היותנו האנושיות הייחודיות האלה 

אם אנשים . העבודההכשירות הרגשית שלנו מראה עד כמה תרגמנו את הפוטנציאל שיש לנו ליכולת בביצוע 

בהנהגת צוותים , הם לא יצליחו בשכנוע זולתם או ביצירת השראה, בכישורים החברתיים שלהם, למשל, לוקים 

" אסירי הפרוצדורות"אנשים סביבם בתסמונת " ידביקו"ו" ידבקו"סביר להניח שמנהלים כאלה . או בזירוז שינוי

 .שכן זו ברירת המחדל מבחינתם

 

                                           מיד   ר'רוג                   "עלוב לביצוע כתירוץ הוראות שמילאת בנימוק תשתמש אל לעולם"

 

נציגי שירות לקוחות מצטיינים מפגינים : לדוגמא? מה מצריך את הטוב ביותר מבין צירופי היכולות הרגשיות

הכשירויות שנדרשות מאדם להצליח . יבה מוכוונת שירותוחש אמפתיהמצפוניות , מידה גבוהה של שליטה עצמית

מנהלים בכירים זקוקים למודעות פוליטית גדולה , ברוב הארגונים: יכולות להשתנות תוך עלייה בסולם הדרגות

בנקאים חייבים לכבד את זכות . האחיות הטובות ביותר זקוקות לחוש הומור. מזו של מנהלים בדרג ביניים

. ספר טובים ביותר מחפשים דרכים לקבלת היזון חוזר ממורים ומהורים -מנהלי בתי. יהםהסודיות של לקוחות

יכולת , באורח מובן, שימוש במידה ההכרחית הקטנה ביותר של כוח הוא, בקרב הממונים על אכיפת החוק

לת לאחר היכו, בקרב מדענים ואנשי מקצועות טכניים החשיבה האנליטית מדורגת כשלישית במעלה. מוערכת

אלא אם כן יש בה היכולת , ברק המחשבה לבדו לא יניע מדענית אל עבר הצמרת. להשפיע והשאיפה להישג

אפשר לחתור ליעדים -וכן מידה נאותה של משמעת פנימית שבלעדיה אי, להשפיע על אחרים ולשכנע אחרים

ך חשיבות רבה אם איש אינו אבל אין לכ, גאון עצל או מאופק יכול להחזיק את כל התשובות בראשו. קוראי תיגר

לכל חברה . כשירויות חשובות תואמות מציאות של ארגון נתון, יתרה מזאת! יודע על כך או לאיש לא איכפת מכך
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והתכונות ההסתגלותיות ביותר של העובדים משתנות בהתאם , ולכל תעשייה יש אקולוגיה רגשית משל עצמה

יסוקים מחשיב כשירויות רגשיות הרבה יותר מיכולות המרשם להצטיינות על פני מגוון רחב של ע. לכך

 .תקוגניטיביו

  

 (קן דיכטוולד) ".עלינו לשנות את עצמנו: צריך למקד תחילה את המקרן, כדי לשנות את מה שאנחנו מקרינים"

 

ות והרוחנילהתבונן פנימה לתוך עצמם ולבחון את היכולות הרגשיות ולמבצעים  מאמר זה הינו קול קורא למנהלים 

הדבקות שלנו בעקרונות וערכים  , "אסירי הפרוצדורות"הטבעי ביותר מפני  תסמונת " חיסון"ה, שכן. שלהם

אני נשמע . חי ונושם בתוכנו וממתין לאות לפרוץ החוצה ולתפוס את מקומו הראוי, ובמסכת האמונות האישית

, ואיני רוצה שיובן מדברי, אין לי כוונה, זה על מנת לעורר תשומת לב וחשיבה אחרת  אולם, ביקורתיקיצוני ומאוד 

שם , היישומית של הארגוןהכתובה זו התורה , לא ולא, שהנהלים והפרוצדורות המקצועיות של הארגון פסולות

אשר האנרגיה הפוטנציאלית כ, כאשר נשחקת המנהיגות, אשר מופר האיזוןכ, אולם". שכל הכתוב"נמצא מיטב ה

 "נהלים"הופכים ה, כאשר במקום לחוות את התמורות ולקבל החלטות אמיצות ולהסתגל, האנושית מופנמת

" רובוטים"מתנהלים כ, אנשינו, כאשר מאבדים רגישות והעובדים, למכניזם העיקרי עליו מושתת הניהול האנושי

  …לתקןמהר ולהתחיל  …והיכן …ש לחזור ולבדוק מה השתבשי. יש להניף גבוה גבוה דגל אזהרה -בקווי הייצור 

 

 (פילוסוף, סימון וייל)         ".אין בעולם דבר שיפצה על אובדן חדוות העבודה"

 

אתה ? או מי הרשלן התורן? אם השאלה שמנקרת בראשך היא מי האשם בתאונה, כאשר עובד נפצע בעבודה

איזה : אם תצליח לשאול שאלה אחרת, אולם.  איזה נוהל הופר ומייד תרוץ לבדוק! בתחושת חשיבה ריאקטיבית

או ? איזו נקודת תורפה בטיחותית לא זוהתה ולא טופלה כראוי מראש: או שאלה? סיכון לא זוהה בתהליך העבודה

 !פרואקטיביאזי אתה ? ואולי חסרה הדרכה או חניכה? מהי השגיאה המקצועית שבגינה נגרמה התאונה: שאלה

כאשר . "מוכוון אנשים"דפוס  "מוכוון נהלים"דפוס שאינו  –ל אנשיך ואל כל הארגון דפוס חדש אתה תשדר א

ודורש לחזור מחדש על עוצר  לך את העבודה , הלקוח מתריס כנגדך על איכות ירודה של העבודה שאנשיך סיפקו

איזה נוהל או הוראה ומי  תקרא להם לדיון דחוף ותחפש מי הפרתתעצבן והאם ? כיצד תנהג עם אנשיך. כל העבודה

ובפעם הבאה מישהו ילך הביתה על , או אולי תטיף להם על חוסר משמעת וכי תפגע בשכרם? מהאנשים התרשל

איזה אילוץ חיצוני או קונפליקט : או אולי תצליח לשאול שאלה אחרת! הרי זו התנהגות ריאקטיבית? הנזק שגרם

ואולי " הושתל"אולי היה חסר מידע או שמידע סותר ? ודהגרם לפגיעה באיכות או מה היה חסר בתהליך העב

שאל את עצמך באומץ היכן היית  !פרואקטיביותעכשיו אתה משדר ? ביצעו את העבודה עם כלים לא מתאימים

התבונן פנימה ? כשהאנשים רצו קצת תשומת לב והבנה ממך, כשחשת את מצוקתם מתחת לפני השטח, אתה

האם אתה אדם ". מכוון אנשים"או אתה אדם ה" מכוון משימה"ושאל על סמך ביצועי העבר האם אתה אדם ה

כולנו יודעים כמה . ם או לאי יכולתם לתפקד במיטבהמעודד או מרפה את ידי הסובבים אותך ובכך תורם ליכולת

לא , ועם אחרים אנו חשים עכבות, יש אנשים שבחברתם אנו במיטבנו. שונה אנו מתנהגים בחברת אנשים שונים

ההבדל הוא העידוד או האי עידוד . פועלים באופן מגושם וחשים לא מספיק טובים, מוצאים את המילים נכונות

ולא רק ליד אלה שלא מחבבים , שים אי עידוד גם ליד כאלה שמצפים מאתנו ליותר מידיאנו ח. שאנו מקבלים

אדם . שלנו (RESOURCES INNER)כאשר איננו בטוחים בעצמנו אנו נכשלים בשימוש במשאבים הפנימיים . אותנו

. ר חותר תחתיהוהאח, כי האחד מגביר את אמונתנו בעצמנו, והאחר יוצר אצלנו מתח, אחד גורם לנו להרגיש בנוח

אנו מוציאים את . קשה יותר להכיר בעובדה שאנו משפיעים כך גם על אחרים, קל לראות את זה כשזה קורה לנו



 00 

כשאנו מגיבים לסובבים אותנו אנו . י עמדותינו כלפיהם וציפייתנו מהם"ע, הטוב והרע מאלה שאנו פוגשים

האם אתה חושב . אקטיבי או אדם פרואקטיבישאל האם אתה אדם רי(. רודורף דרייקורס. )משפיעים עליהם

מצפון ויש לך , דמיון, מפעיל מודעות עצמית, שבוי בתוך מבנה ארגוני בתוך תבנית או חושב יצירתית, תפרוצדוראלי

הצלחת אנשיך ומשפיע ישירות על השורה , שאלות אלה הנן קריטיות להצלחתך? מידה גבוהה של רצון עצמאי

שאל את עצמך מי או מהו מקור הפחד המשתק את היצירתיות של האנשים וגורם   .התחתונה בארגון ובפירמה

  ? "קו הנהלים" "קו ההגנה"אל , כל פעם שמשהו משתבש, להם לרוץ

איך תתנהל הקבוצה מעצמה בהיעדרך והיכן היא תסבול מתת ? האם אני מנהל אוטוקרטי או מנהל דמוקרטי, שאל

אנשיך יצרניים ועמידים , שהעקרונות והערכים שלך מוטמעים, במקום? תפקוד או תתפרק כשאינך נוכח בשטח

הם אנשים בריאים . הם איכותיים יותר ובטיחותיים יותר. שינויים וקונפליקטים, אילוצים, יותר מפני משברים

 .הם מאושרים יותר ופוטנציאל ההגשמה שלהם גבוה יותר. יותר נפשית וגופנית הם בעלי כושר הסתגלות גבוה

 .םיפרואקטיביהם תי בשפ

מלמד "  שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד"בספרו החוויתי המצוין של סטיבן קובי 

ובהקשרו העמוק לפיתוח יכולת  'הפרואקטיביות'אותנו המחבר שיעור מאלף במשמעות הנרחבת של מושג 

המשמעות היא שכבני אנוש אנו . זו אינה לקיחת יוזמה גרידא ואף לא רק תושייה. ההצלחה של אנשים בחייהם

יש לנו היכולת . ולא של התנאים שבהם אנו נתונים, התנהגותנו היא פועל יוצא של החלטותינו. אחראים לחיינו

להתחייב , ללמוד'יש לנו הכושר . בידנו היוזמה והאחריות לגרום לדברים שיתרחשו. להכפיף רגשות לערכים

את המילה אחריות באנגלית . סלילית שבסיסה העליון הולך ומתרחב כמו תנועת אנרגיה ווירטואלית' ולעשות

Responsibility אפשר לחלק לשניים : response-ability " "אנשים . היכולת לבחור בתגובה - כלומר

חיים זו יום יום -אומנות ותורתאנשים פרואקטיבים במיוחד המתאמנים על . מכירים באחריות זו פרואקטיבים

למערכות ניהול וארגון  Accountability באחריות -ומסוגלים לשאתשל פרואקטיביות ותר גבוהה ימכירים בדרגה 

התנהגותם . לא בתנאים ולא בהתניות, אין הם תולים את האחריות להתנהגותם בנסיבות. (עבודה)אנשים ופעילות 

אנו . ו ברגשותהיא פרי בחירה מודעת המתבססת על עקרונות וערכים ואיננה תוצר של תנאיהם שיוסד

ולכן אם חיינו הם פועל יוצא של התניה ושל תנאים אין זאת אלא משום שבחרנו להעצים , מטבענו פרואקטיבים

בעשותנו את הבחירה הזו אנו נעשים . בין במודע ובין בשל מחדל, את כוחם של הדברים האלה לשלוט בנו

אם מזג . תים מזומנות מן הסביבה הפיסיתאנשים כאלה מושפעים לעי. אנשים המגיבים לסביבה, ריאקטיבים

אנשים . אם מזג האוויר איננו נוח ישפיע הדבר על עמדתם וביצועיהם. הם מרגישים בטוב, האוויר נוח

 שמש זורחת או גשם זלעפות אינם מעלים ואינם מורידים. נושאים עמם את מזג האוויר שלהם םיפרואקטיבי

ואם סולם הערכים שלהם מורה להם לייצר . וחם של עקרונות וערכיםאלה אנשים המונעים מכ. באיכות ביצועיהם

מושפעים גם מסביבתם  ריאקטיביםאנשים . הרי שתרומת מזג האוויר אינה ממן העניין כלל, עבודה באיכות טובה

כאשר אין מתייחסים . הם מרגישים בטוב, כאשר מתייחסים אליהם יפה". מזג האוויר החברתי"מ, החברתית

, פי התנהגותם של אחרים-בונים את חייהם הרגשיים על ריאקטיביםאנשים . הם מתגוננים ומגוננים, אליהם יפה

היכולת להכפיף דחפים לערכים היא תמציתו של . ובכך מחזקים את חולשות הזולת ונותנים בידו את השליטה

ואילו אנשים  ,הסביבה, התנאים, הנסיבות, מונעים בכוח הרגש ריאקטיביםאנשים . האדם הפרואקטיבי

javascript:Enlarge_Pic('39-5624')
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 הפרואקטיבים. מונעים בכוחם של עקרונות וערכים שנבחרו על ידם בקפידה ובזהירות והופנמו םיפרואקטיבי

בין שהיא , אבל תגובתם לגירויים, חברתיים או פסיכולוגיים, פיסיקליים, מושפעים גם הם מגירויים חיצוניים

 . היא בחירה או תגובה שבסיסה ערכי, מודעת ובין שלא

הם עובדים על הדברים שלגביהם יש להם מה . ממקדים את מאמציהם במעגל ההשפעה םיפרואקטיביאנשים 

אנשים , לעומת זאת. גדלה ומתחזקת ומרחיבה את מעגל ההשפעה, האנרגיה שלהם חיובית מטבעה. לעשות

בעיות ב, הם מתמקדים בחולשותיהם של אנשים אחרים. ממקדים את מאמציהם במעגל הדאגה ריאקטיבים

לשימוש בשפה , התמקדות זו מביאה אותם לידי הטחת האשמות. הסביבה ובנסיבות שעליהן אין להם שליטה

הנוצרת מן , האנרגיה השלילית. ומגבירה אצלם את התחושה שהם קורבנות, "חיכוך"שפת , ריאקטיבית

מצב , ההשפעה שלהם מה מצמקות את מעגל-שבהם היו יכולים לעשות דבר, והזנחת תחומים, ההתמקדות הזאת

איש לא יכול לפגוע בך בלא . "זה משקף קוצר ראיה רגשי שקובע סדר יום ריאקטיבי וחוזר חלילה במעגל אינסופי

 . אמרה אלינור רוזוולט" הסכמתך

כל עוד איננו מוסרים להם , הם אינם יכולים לשלול מאתנו את הכבוד העצמי שלנו: "ואילו מהטמה גנדי אמר

, שאנו נותנים מרצון, ההיתר: 'הנשים המוכות'העומדת בבסיס תסמונת ' התובנה המתקנת'זו תמצית ". אותו

מבחינה רגשית קשה לקבל את . הם שכואבים לנו הרבה יותר ממה שקורה לנו בפועל, וההסכמה למה שקורה לנו

ובייחוד אם מאחורינו שנים רבות שבהן התרגלנו לתלות את המקור לצרותינו וכאבינו בנסיבות או , הדברים האלה

אני מה שאני היום בגלל הבחירה שבחרתי ", אבל כל עוד אינך יכול לומר ביושר. בהתנהגותו של מישהו אחר

זו בדיוק האנטיתזה לתיאוריות המקובלות של הדטרמיניזם ". ת אחרתאני בוחר להיו", לא תוכל לומר, "אתמול

, ולמעשה מטביע את חותמו על כל חייו, המניחות שכל מה שקורה לאדם בשנות ילדותו מעצב את אופיו ואישיותו

 . ובאופן בסיסי אין לך הרבה מה לעשות בנידון, הגבולות והפרמטרים של חייך קבועים וחתומים

שרד בנסיבות המחרידות , שהיה אסיר במחנות המוות של גרמניה הנאצית, ור פרנקלהפסיכיאטר ויקט

השתמש בסגולה האנושית של המודעות העצמית וגילה עיקרון , והמשפילות ביותר שאפשר להעלות על הדעת

ו גילוי זה הביא אות". יש לו לאדם החופש לבחור, בין הגירוי לתגובה, בתווך:" יסודי המתייחס לטבע האדם

ליות ונפשיות אינן אלא אהטוענת שאותן מחלות הקרויות מנט" לוגותרפיה"הבהמשך דרכו לפתח את תורת 

עוזרת לאדם לגלות את המשמעות הייחודית  הלוגותרפיה. סימפטומים לתחושה פנימית של ריקנות או חידלון

אתה נושא , ושת משימהכשיש לך אותה תח. ובכך מסלקת את הריקנות, את ייעודו, את המשימה שלו, לחייו

ועל פיו אתה , יש לך כיוון בסיסי, יש לך חזון וערכים המכוונים את חייך. תמצית הפרואקטיביות שלךבתוכך את 

, הכוח בידך הוא כוח של חוקה כתובה המבוססת על עקרונות נכונים. מנווט וקובע את יעדיך לטווח הקצר והארוך

לכאן בדיוק אני . והאנרגיות שלך ךכישרונותי, פקטיבי ביותר של זמנךולאורם תיבחן כל החלטה הנוגעת לניצול א

  .זה הכול בראשנו ולאל ידינו לשנות ".אסירי הפרוצדורות"מחבר את היכולת שלנו להתאוורר מתסמונת 

                                                                    

   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/5/56/Viktor_Frankl.jpg
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    ".של העובדים חדלים להיות ארגונים מנצחים ארגונים המחניקים את המנהיגות"

 ( סופר וחוקר, ון קוטר'ג)  

   

לנטוש את תבנית   …ולנקות אותה מסדר היום בעבודה ובחיים" אסירי הפרוצדורות"את תסמונת רפא הגיע הזמן ל

של חישה לעבוד מתוך משוב , ותפרואקטיביתובנת ה, ולצקת לראש תובנה רגשית חדשה תהפרוצדוראליהחשיבה 

לפעול על ידי עידוד איכותי ולפתח יחסים עם האנשים על ידי טיפוח אמון הדדי ודרך הערך העמוק שלהם , ורגש

 .   אדם עם כבוד אישי והכרה במקצועיותם ובצורך הבסיסי שלהם לתגמול נאות והגשמה-כבני

 

 י שאנחנו מפנ, יש לנו יתרון תחרותי עצום.  יהפורמאלחיסלנו את כל המבנה הארגוני "

 ( נשיא חברת אוטיקון, לרס קולינד)         "תפורמאליועל ' לא שמים'

  

סקור את אמרות השפר הממוסגרות ובחר את זו שמצאה : לץ שתחזור לתחילת המאמרוממ, נהנתואם הסתקרנת 

ומאוורר זו שבעזרתה תיפתח יום חדש , זו שעושה לך רעננות בראש ורון בלב, זו שמדברת אליך, חן בעיניך

  …שכן הרי אף פעם לא היית שם ממש,  כי החלטת שאתה מתכוון להבריא, "אסירי הפרוצדורות"מתסמונת 

    

, המזין את האופטימיות' אור בקצה המנהרה 'הומור בריא הוא כמו , אסיים בנימה הומוריסטית, לשכנוע , ולבסוף

 :מקור האנרגיה והשראה לדמיון וליצירתיות

, מתוקף תפקידי  בבסיסים וביחידות והרצתי על משנתי בפני מפקדים, ל הסתובבתי"ר בצהבהיותי קצין בכי

 : סיכם מפקד החטיבה את דבריו בסיפור הבא, בסוף אחת ההרצאות. קצינים וחיילים

בסוף . ל זר שנכח בתרגולת ירי חי של סוללת תותחים כבדים"באחד הצבאות המודרניים הגיע לביקור רמטכ

מהירות , ל אל עמיתו והביע את התרשמותו העמוקה מהיכולת המבצעית של החיילים"תרגולת הירי פנה הרמטכ

 . קצב האש ומהדיוק הרב של פגיעת הפגזים במטרות, התגובה

לאחר מספר שניות רכן . ל הזר רוכן לעבר עמיתו ולוחש לו משהו באוזן"ים כי הרמטכהבחינו הנוכח, לפתע

ל לעברו של מפקד העוצבה לחש לו משהו באוזן תוך שהוא מצביע אל עבר חייל שעמד מחוץ לשוחת "הרמטכ

 .התותח וידו מורמת באוויר כאוחזת דבר מה

לאחר מספר שניות רכן מפקד , חש לו משהו באוזןלאחר מספר שניות רכן מפקד העוצבה לעבר מפקד החטיבה ול 

לאחר מספר שניות רכן מפקד הסוללה לעברו של מפקד , החטיבה לעברו של מפקד הסוללה ולחש לו משהו באוזן

לאחר מספר שניות רכן מפקד התותח לעברו של סגנו ולחש לו , התותח הקרוב ביותר אליו ולחש לו משהו באוזן

 . משהו באוזן

וידו מורמת באוויר , החייל שעמד מחוץ לשוחת התותח, שניות קרא סגן מפקד התותח לאחד החייליםלאחר מספר 

 :רץ החייל ולאחר מספר שניות חזר עם חוברת ירוקה עליה כתוב, רכן לעברו ולחש לו משהו באוזן, כאוחזת דבר מה

יעמוד חייל מספר , לביצוע היריסמוך : ".. דפדף הסגן מהר בחוברת ומצא" נוהל הפעלה מבצעית של תותח כבד" 

על , מטרים מאחורי התותח ותפקידו יהיה לאחוז בחוזקה ברסן הסוסים 90מחוץ לשוחה במרחק של לפחות  99

  …מנת למנוע את בהלתם ובריחתם 
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 (ח"או עקרון הכסת) ריאקטיבית-הגישה הפאסיבית

                                      .נוטה בעל התפקיד להעביר את האחריות לבעל הסמכות הגבוה ממנו בהיררכיה, במדרג
                                      ,                         (Accountable)בעל התפקיד הנושא באחריות הגבוה ביותר במדרג 

 . בארגוןהמוטרד היותר הינו בעל הסמכות הנמוכה ביותר למנוע כל שיבוש ונזק אפשרי והאדם 
 

 (: ח במהופך"או עקרון הכסת) הגישה הפרואקטיבית: מכאן

                                           . נוטה בעל התפקיד לקחת את האחריות מבעל הסמכות הגבוה ממנו בהיררכיה, במדרג

                  ביותר  הינו בעל הסמכות הגבוה( Accountable)בעל התפקיד הנושא באחריות הגבוה ביותר במדרג 

 . בארגוןפחות מוטרד הלמנוע כל שיבוש ונזק אפשרי והאדם 

 (דרור-צביקה בר)
 

 

  :   ב"ורוחב מסילות הברזל בארה "אסירי פרוצדורות"פיקנטי אמיתי על הינה סיפור 

 .זהו מספר מוזר למדי(. 'אינץ 9.2פיט ו  4. )מ"ס 943.2ב הינו "רוחב מסילות הרכבת בארה

 ?למה דווקא רוחב זה 

 .רו י הבריטים שהיג"ב ברוחב זהה  ע"שככה בנו אותן בבריטניה ולכן הן נבנו בארה, התשובה הפשוטה היא

 ?ולמה השתמשו בבריטניה ברוחב כזה

 .המסילות הראשונות נבנו על ידי אותם בעלי מקצוע שבנו את הרכבות העתיקות שהשתמשו ברוחב פסים זה

 ?ולמה השתמשו דווקא ברוחב כזה

 .שזה היה המרחק בין הגלגלים שלהן, מכיוון שהשתמשו אז באותם כלים ותבניות ששימשו לבניית כרכרות

 ?היה מקור הרוחב המוזר הזה בין גלגלי הכרכרות מה, ובכן

י "סימנים חרוטים על פני הכביש שנוצרו משחיקה ע" עקבות" )"עקבות"בכבישים עתיקים באנגליה היו קיימים 

 ".עקבות"בוני הכרכרות התאימו את המרחק בין הגלגלים ל(. כרכרות שנסעו במהלך השנים

 ?ומי בנה את הכבישים העתיקים

והיו , על ידי הלגיונות של האימפריה הרומית, כמו בכל אירופה, ין עירוניות הראשונות נבנו באנגליההדרכים הב

שאילצו את כולם , אלה יצרו את העקבות הראשונות על הכבישים. בשימוש מאז כרכרות המלחמה של הרומאים

, בור הרומאים ועל ידיהםמאחר שהכרכרות נבנו ע. ללכת בעקבותיהם מחשש לגרימת נזק לגלגלי כרכרות אחרות

 .היה המרחק בין הגלגלים זהה בכולן

נגזר מהמפרט המקורי לבניית כרכרת מלחמה   - מ"ס 943.2  -ב "מכאן אנו למדים שרוחב פסי הרכבת בארה

:  יתכן שעלית בדיוק על הנקודה , כך שבפעם הבאה שתשאל את עצמך מאיזה ישבן הפליצו מספר זה. רומית

 .זה בצד זה, הכרכרות הרומיות נבנו ברוחב שיתאים למקם את האחוריים של שני סוסים

 .ומכאן התשובה לשאלתנו המקורית

ניתן . הביטו נא במעבורת חלל העומדת לפני שיגור... ובכן טעיתם? השתלשלות העניינים חשבתם שבכך נגמרת

אלה  רקטות. להבחין בנקל בשתי רקטות גדולות הצמודות למיכל הדלק הראשי של הטיל המשגר משני צידיו

 .במפעל ביוטה THIOKOLי "ומיוצרות עSRB (Solid Rocket Boosters )נקראות 

חייבות להיות מועברות לאתר השיגור  הרקטותאך , ותן היו שמחים להגדיל את קוטרןהמהנדסים שתכננו א

שרוחבה נקבע על , שהיא קצת יותר רחבה מהמסילה עצמה, קו הרכבת עובר דרך מנהרה בהרים. באמצעות רכבת

 .פי רוחב האחוריים של שני סוסים

נקבע לפני אלפיים שנה , דמת ביותר בעולםשל מערכת התעבורה המתק (SRB)הדחף  רקטותשהתכנון של , כך יוצא

 .על פי רוחב ישבנו של סוס רומי
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שממחיש עד כמה מורעלים  ,"למות מצחוק"והינה עוד סיפור אמיתי שאני נותן לו את הכותרת 

       :"תסמונת אסירי הפרוצדורות"שוטרים ב, שופטים, אנשים בעלי תפקידים כגון מפקחים
בעלת חוש הומור ויכולת להראות עד כמה המדינה הזו מגוחכת ומערכת המשפט , 99אשת עקרונות פולניה בת 

 . שקלים 922את לכתה לכלא ליומיים במקום לשלם " קישוני"מתארת בסגנון ... מנופחת מחשיבות עצמית

 :לבודדים שלא מצויים בפרטי האינטריגה להלן תקציר האירועים ואחר כך ההמשך

  .דונדיקוב ברחובות' ביקשתי להחנות את מכוניתי ליד המדרכה ברח 99.22בדצמבר לפני שנתיים וחודשיים בשעה 

היה חושך ולא היה ברור אם החניה מותרת אבל לא חיפשתי יותר מדי סימנים משום שעמדה שם פקחית של  

שמתי איזי פארק . ה מותרניגשתי אליה ושאלתי אם החניה מותרת והיא אמרה שעם כרטיס חני .העירייה

סברתי   .המקום משמש חניה רק לדיירי הבית90.22מתברר שמשעה . חזרתי כעבור שעה ומצאתי רפורט .והלכתי

שהפקחית הטעתה אותי והייתה צריכה למסור לי את המידע המלא ולמחרת שלחתי מכתב לעירייה עם בקשה 

בחרתי  .ח או להישפט"ציעה לי לשלם את הדוכעבור חצי שנה העירייה דחתה את בקשתי וה .להתעמת אתה

על מי חלה , אם המידע שנמסר הוא נכון לאותו הרגע אך מאבד תוקפו  כעבור זמן קצר: להישפט  כדי לקבל פסיקה

ח "הייתי משלמת את הדו, אם השופט היה אומר שהפקחית ענתה על מה שנשאלה וזה סוף הסיפור   ?האחריות

י שהוא יקבל את הטעון  שהאדם הסביר יכול היה להניח שהמידע תקף לפחות לשעה מאידך קיווית  .בלי להתווכח

המשפט נערך כעבור שנה   .ולכן הטעות שלי הייתה בתום לב ויזכה אותי( כי היא הזכירה כרטיס חניה)  הבאה

 .אמרתי שהיא בוודאי לא תזכור והוא אמר שלא אדאג. והשופט קבע שעליו לשמוע את גרסת הפקחית

השופט לא נתן לי לדבר רק   .נערך המשפט בנוכחות הפקחית, כלומר שנתיים אחרי המקרה, שלושה שבועות לפני

היא ענתה כצפוי שהיא לא זוכרת ואז הוא שאל אותה אם בכלל יש מצב שהייתה   .שאל את הפקחית לגרסתה

כבודו הכתיב ( ?מה היא תגידוכי )היא ענתה שלא   (.היא הרי לא זוכרת? איזה דבר)יכולה  לומר  לי דבר כזה 

ח "וגזר עלי את סכום הדו   ,שהגרסה שלה עדיפה בעיניו על שלי, לפרוטוקול שהפקחית מכחישה את הסיפור שלי

פרקליטת העירייה אמרה לי מייד שאם אני רוצה אני יכולה לערער  .אמרתי שאני בוחרת מאסר. או יומיים מאסר

או , (לשלם הרבה כסף ולהתקשקש עם זה לאורך שנים   ,עורך דיןושכחה להזכיר שזה מחייב לקחת )במחוזי 

ריבית פיגורים והוצאה , ושכחה להזכיר שבדרך מתווספים קנסות) פשוט לא לשלם את הקנס ואז יעצרו אותי

נתבקשתי להגיע ביום שלישי זה בוקר לבית משפט השלום ברחובות ומשם  .הודעתי שאני הולכת למאסר(. לפועל

כי , הוא הציע שאלך הביתה ואחזור למחרת. הגעתי בשעה תשע וניגשנו לפקיד .למעצר תחת ליווי יעבירו אותי

כי לדעתו כל המעצר היה צריך , לא הסכמתי אז  הוא אתר אותה בטלפון והתפתחה מריבה גדולה .הפקידה איננה

   (ם הולך ומתארךותור ממתיני)אחרי ויכוח ארוך מאוד   .ואיך הוא יעשה כעת את המעצר, להתבצע אחרת

שני מאבטחים נתבקשו לעזוב את משמרתם בבדיקת הנכנסים לבית המשפט  ולבוא לשמור עלי עד שתגיע  

בזמן שאני ישבתי על , במשך שעתיים, נעבעך, וכך עמדו, נעמדו מולי, הם הודיעו לי חגיגית שאני עצורה  .הניידת

אני מצד הדלת שלא , שוטרים שלקחו אותי למשטרה בצהריים הגיעה ניידת עם שלושה .הספסל ופתרתי סודוקו

  ,אורך שרשרת בין הרגליים היא חצי מטר –מי שלא מאמין )בתחנה שמו לי  אזיקים על הרגליים  .נפתחת מבפנים

מבצע זקיפות "והושיבו עם שוטר  שהודיע בטלפון שהוא לא יכול לצאת למשימה כי הוא ( מדדתי על הבלטות

אותה משימה שהוזכרה הייתה החוויה הקשה ביותר שלי ,  אגב .קראתי מוספי סוף שבועואני בינתיים " עצירה

במשך שעות הפעילו עלי לחץ כבד   .וייצמן בגלל מעשה מגונה בילדה בת שמונה' כי קראו לו לרח, בכל הסיפור הזה

דתיים  שוטרים  .שקל 922לא הבינו איך אפשר להעדיף מאסר במקום לשלם . ח"להתקפל ולשלם את הדו

רובם די הבינו את האבסורד אבל לא . התארגנו והציעו לאסוף ביניהם את הכסף ולקיים מצוות פדיון שבויים

כיביתי מייד אבל הוא המשיך . אחד הקודקודים בתפקיד החוקר הרע צעק שאכבה מייד את הסלולארי .כולם

!"  כי את עצורה! ככה: "אז הוא צרח. הרי הטלפון מזמן סגור  ,לצעוק בשוונג עד ששאלתי אותו למה הוא צועק
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אחרי שלוש . רוחת צהריים הייתה לא רעהא. אחרי זמן מה התברר שאני לא עצורה אלא אסירה והוא איבד עניין

לנווה תרצה אפשר ? אלא מה  .שעות התחילו לטפל בהעברה לנווה תרצה והוחלט שאפשר בלי אזיקים על הרגליים

  .ויצאה שיירה לבית חולים קפלן, שוטר ושוטרת חמושים, מייד גויסה ניידת .להתקבל רק עם  בדיקות רפואיות

   ,הפקידה הכינה טופס וביקשה להחתים אותי. שם הם החנו את הניידת בחנייה של נכים והלכנו לקבלה  

אז היא ביקשה מהשוטר , סירבתי לחתום. על הבדיקות₪  299למרבה המזל שמתי לב שזו התחייבות לשלם  

התור אחרינו בינתיים , רצו טלפונים למשטרה ולכל מיני מקומות. גם הוא סירב ושוב הייתה מריבה  .לחתום

   .השומרים הנאמנים עומדים מולי, אני יושבת. בסוף הושגה  פשרה והלכנו לחכות ליד חדר הרופא  ,התארך

את לא ! בקשר עין, בת כאןאני רוצה אותך יוש. "השוטרת זינקה עלי. ברגע מסוים רציתי קמתי כדי להתמתח 

מי שמכיר אותי יודע שאכן . ג"ואז התברר שצריך לעשות אק .אני נשבעת   !"תשחקי אתי את המשחקים האלה

. ואז הגיעה בדיקה רפואית .ג הראשון שלי בחיים"רק תחת משמר חמוש אפשר היה להביא אותי לעשות את האג

הפניתי אותו   .ן ממבט אחד  את העניין ופנה אלי בנימוס רבהרופא הבי. השוטרת והשוטר נכנסו אתי לחדר הרופא

הוא שמע שאני אסירה שצריכה לקבל תעודת כשירות ואמר שהוא צריך לבדוק אותי ומבקש מהם . לאפוטרופוסים

הרופא אמר שהוא מאוד מצטער אבל כך לא יוכל לבדוק אותי . השוטרת אמרה שהיא לא יוצאת, השוטר יצא .לצאת

אז רק בדקה אם יש פתחי מילוט , היא ראתה  שלא תנצח  .ויות החולה שמחייב לשמור על פרטיותבגלל חוק זכ

סירבתי להצעתו לבדוק סוכר , הסברתי לרופא  ביוזמתי את העניין .בקירות ומעבר לווילון ויצאה מאוד לא מרוצה

הגנתית ולכן ירשום את  אבל עליו להפעיל רפואה ,והוא אמר שזו כמובן זכותי( מזל שהחמושה הייתה בחוץ)

קיבלתי ארוחת ערב , חזרנו למשטרה .לא הייתה לי התנגדות וזה גם לא הפריע לי בהמשך. הסירוב שלי בטופס

אמנם עברתי את כל . אן דווקא הכול היה בסדר ומכובדכ .קלקה לנווה תרצה'ושני שוטרים אחרים לקחו אותי בצ

אם יש לי נטיות   ,ם אני צריכה לדווח אם עשיתי הפלותכולל מילוי טפסים שבה)שלבי החיול כמו שצריך 

יצוין שלמחפשת היה יותר . שפירושו התערטלות מוחלטת" חיפוש"וכולל , אובדניות ואם אני לוקחת תחליפי סם

כולם הבינו שאין מה לעשות עניינים ולכן אפילו לא לקחו אותי להצטלם רק צילמו תמונה  (.לא נעים מאשר לי

משני הצדדים דרך , וכשהובילו אותי לתא שלי בסוף המסדרון  ,שמי הלך לפניי, מה שכן. הותמתוך תעודת הז

זה גם היה השם שלי במשך יום   ".הנה זאתי שנכנסה לכלא בגלל מאה שקל: "הסורגים הופיעו פרצופים ולחשים

מים וישנתי היו גם מים ח, (הרצפה לא)השמיכות נקיות , המיטה הייתה נוחה. קיבלתי תא לבד .המחרת

. צעדים 49צעדים ואלכסון  99צעדים על  30בבוקר נתנו לי גם לטייל לבד בחצר שגודלה . אוכל לא משהו  .מצוין

אני חושבת שבגלל זה הייתי די . ענה לי הסוהר" ,שלא יפגעו בך"  "?שלא אברח: "כשסגרו אותי בחצר אמרתי

לפני השחרור הוזמנתי לחדר  .אינטרס של המקוםכי הבנתי שהדאגה לשלומי היא גם ה, שאננה כשהלכתי לשם

אמרתי שהוגן . נחמדות מאוד שאלו אותי איך היה לי אצלם, ישיבות מפואר והמנהלות הגבוהות ביותר של הכלא

(. הן בכלל חשבו שהשופט גזר עלי מאסר של יומיים)בדחילו ורחימו הן ביקשו לדעת מה כל הסיפור    .מאוד

וכעת אני , ביציאה קיבלתי שובר לנסיעה בתחבורה ציבורית הביתה .סקופ לעיתון סיפרתי להן והן אמרו שזה

  .למחוק לי רישום פלילי בגין מאסר( לכל השלושה)עומדת להגיש בקשה לנשיא המדינה 

 .מכל מקום את חובי לחברה שילמתי וכעת אני פותחת דף חדש

 ": פרדיגמת הקופים"איך אפשר להתעלם במאמר זה מהסיפור על מחקר 

  .קופים לכלוב 2קבוצת מדענים הכניסה  ,בניסוי שנערך בארצות הברית

 .במרכז הכלוב ניצב סולם ובראשו אשכול בננות

    .חטפו שאר הקופים מקלחת קרה מיידי המדענים ,כל אימת שאחד הקופים טיפס על הסולם

 .הוא זכה למכות נמרצות מחבריו הקופים ,בכל פעם שאחד הקופים טיפס על הסולם ,לאחר זמן מה

                 .למרות הפיתוי העצום ,אף קוף לא העז לטפס על הסולם, במשך הזמן

 .המדענים החליטו להחליף אחד מהקופים שבכלוב 
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 .דבר ראשון שעשה הקוף החדש היה טיפוס על הסולם

 . והכו אותו, הקופים שאר, מיד התנפלו עליו

 ,לאחר כמה וכמה פעמים שחטף מכות

 , קוף החדש לא לטפס על הסולםה  למד 

 .למרות שלא היה לו מושג למה

 .קוף שני הוחלף וההתרחשות חזרה על עצמה

 .הקוף הראשון השתתף בהכאת הקוף החדש

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

 .והמכות חזרו על עצמם, קוף רביעי הוחלף

 .הוחלף גם הקוף החמישי, בסופו של דבר

 ,קופים 2מה שנשאר זה קבוצה של 

 ,שלמרות שמעולם לא חטפו מקלחת קרה

 .המשיכו להכות כל קוף שהתפתה לטפס על הסולם

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

  ...עוניםאני מתערב אתכם שהם היו ...שמנסה לטפס על הסולם

  ..."תמידלא יודעים ככה זה היה "

 "הארץ"מאת שירות   /606606166 11:22 -עודכן ב

שוטרי תנועה בניו , שוטרי משטרת ניו יורק גילו גופה בכלי רכב בזמן שניסו לגרור אותו
תכולת . "ח יומי למכוניתו"אבל הקפידו לרשום דו, יורק לא התחשבו בדיווח על אדם נעדר

 "ח"בזמן מתן הדו נבדקת המכוניות לא
שוטרי התנועה של ניו יורק הגיעו למגרש חניה בפרברי העיר כדי לגרור כלי רכב מסחרי שעל פי הדיווח נראה 

 .הופתעו השוטרים לגלות גופה במושב האחורי, במהלך הגרירה. מוזנח והעלה ריחות עזים

שככל הנראה מת מהתקף , בעל הרכב, מוראלסורג 'זוהתה כגופתו של ג, שהייתה במצב של ריקבון מתקדם, הגופה

, חות חניה"קיבל המנוח כמות גדולה של דו, בתקופה שעברה בין מותו למציאת הגופה. לב מספר שבועות קודם לכן

 . שהצטברו על שמשת כלי הרכב מבלי ששוטרי התנועה שמו לב

לא ראה את גופת אביה בתוך  בתו של המנוח אמרה בראיון לעיתון מקומי כי היא אינה מבינה איך אף אחד

ואף אחד לא שם לב לאבא שלי ששכב , ח חניה"אינני מבינה איך כל יום עבר שם פקח לרשום דו. "המכונית

היא התקשרה מספר פעמים לאותה תחנת משטרה , כעסה של הבת נבע גם מכך שעל פי טענתה". בספסל האחורי

 . מצרפת לתלונתה את פרטי כלי הרכבממנה יצאו הפקחים ודיווחה על היעלמות אביה כשהיא 

ולכן אין הם , משטרת ניו יורק מסרה בתגובה שהיא אינה נוהגת לבדוק את תכולת הרכבים שמקבלים דוחות חניה

מינתה , בתגובה לפרשה. היו יכולים לראות את גופתו של מר מוראלס שהייתה מוטלת בספסל האחורי של הרכב

 .רהמפקדת התחנה ועדה לבדיקת פרטי המק

 , אם בשנים האחרונות לא נטשתם איזו דעה חשובה או לא רכשתם לכם דעה חשובה חדשה"

                                                                                                (ס'גלט ברג)      ."יכול להיות שאתם מתים. בדקו את הדופק שלכם


