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 רקע 

, במהלך תקופת השאלתי  2019באפריל 

למוסד, התבקשתי לחזור מוקדם 

מהמתוכנן לשב"כ כדי להקים יחידה 

משותפת עם צה"ל שתתמחה ותוביל 

עד אז   .בתחום מבצעי לא שגרתי פעילות

לא הכרתי מודלים של יחידות משותפות 

אולם כבר התנסיתי בקושי ובמורכבות  

של עבודה עם אנשים שצמחו בתרבות  

ארגונית אחרת בכל הקשור לנורמות  

 ולתהליכי עבודה. 

טבעי חששות  מיד    יםלצד  ולכן  החדש  מהאתגר  והתרגשות  סקרנות  חשתי  נוסף  משינוי 

 נעניתי למשימה. 



 

2 

 

במחשבה לאחור ובסיכום תקופה של שנתיים להקמת היחידה המשותפת אני יכול לומר  

לחלוק רשמים ותובנות מהמסע שלי    מצאתי לנכוןו  ,שלמדתי רבות על שילוביות בין ארגונית

זו ומאתגרת  והאתגר, כדי להנגיבתקופה מרתקת  של    שם לאלה המתמודדים עם הצורך 

 .הקמת והפעלת יחידות כאלה

 אתגרי ההקמה 

מוסכמת  לתכלית  על    -  הגעה  יסכימו  המשותף  המיזם  לעול  שייכנסו  שהגופים  הכרחי 

מעוניינים   הגופים  שכלל  ברור  היה  המשותפת  היחידה  בהקמת  המשותפות.  התכליות 

ותר על קהל היעד וכדי למנוע השלכות לשלב ידיים כדי להשיג השפעה מצרפית גדולה י

 שליליות בכל הקשור לפגיעה בכלים ובשיטות עבודה של הגופים האחרים.  

קיימת חשיבות רבה לתאום    -  ניתוח אינטרסים מקצועיים וארגוניים של השותפים למיזם

ציפיות דקדקני של כלל הגופים כך שכל גוף יאמר בפני הגופים האחרים מה עבורו יהווה  

מה הוא מצפה להרוויח או איזה אינטרסים הוא מצפה לקדם    -מדד להצלחה של המיזם. קרי  

  ים כתוצאה מההירתמות שלו למיזם. הצפה זו של הדברים וליבון שלהם בגובה העיניים חיוני

ביצירת הבנה של כלל השותפים של המגבלות והאילוצים של העמיתים שלהם. בנוסף, 

 התכנון, פערים בתפיסות.   הדבר יכול להציף, כבר בשלב

ומוסכמת משותפת  עבודה  ובשל   -  תוכנית  משותפת  ביחידה  שמדובר  העובדה  בשל 

בין מתיחויות  שהיו  סוכם-העובדה  ההסכמה.   ,ארגוניות  באזורי  ורק  אך  תפעל  שהיחידה 

במקרה   הארגונים.  בשני  שנחתמה  מסודרת  עבודה  תוכנית  גובשה  ליחידה  לפיכך, 

במידה ולדעתם טרם ביצוען  לגוף האחר זכות וטו  הייתה  שוטפות,  שנתקבלו ביחידה בקשות  

 הפעילות עלולה לפגוע בכלים ובשיטות. 

להתקדם  הצורך  לבין  ארגונית  הסדרה  שבין  בגופים    -  המתח  שמדובר  העובדה  בשל 

בירוקרטיים, עם מגבלות תקציב ותקני כ"א, תהליך מסודר של תקנון הגוף החדש יכול היה  

להחמיץ את חלון ההזדמנויות של הרצון   היינו עלוליםחודשים, ובכך    לארוך מספר רב של

גוף  כל  לפיה  הדרך,  בתחילת  נקטנו  בה  הפעולה  דרך  המשותף.  למיזם  להיכנס  ההדדי 

אדםקצה  יה היחידה    כוח  של  יחסית  מהירה  להקמה  גרמה  המשותפת,  ביחידה  שיישב 



 

3 

 

יוכלו לעשות תיקונים תוך  ביטחון שאם משהו ישתבש הם  חוש  ותרמה לאותם מפקדים ל

תה לכך השפעה שלילית על רמת היציבות של היחידה המשותפת י כדי תנועה. מצד שני, הי

קושי במציאת מחליפים ראויים לדור המייסדים  הן בהן בתחלופה מהירה של בעלי תפקידים ו

דכון בעקבות אילוצים ביחידותיהם המקוריות. לתהליך לא סדור שכזה )יציאה לדרך, תיקון וע

תוך כדי תנועה( שנבע מכורח של "דור המייסדים" ישנם יתרונות, אשר מחירים וחסרונות 

היה מקום לטעמי להגדיר פרק זמן שבסיומו הגופים השונים יידרשו   ,בצידם. יחד עם זאת

 אשר תאפשר את המשך קיום המיזם המשותף. )פקודת ארגון( לחתום על פק"א 

חידות השונות הציפו מועמדים ולאחר מפגש ראשוני  הי - איתור והצבת עובדים ביחידה

הועברו להמשך תהליך אשר כלל סיווג בטחוני לצורך הצבה כחיילים   שלהם עימי

מסופחים בשב"כ. תהליך זה ארך מספר חודשים אך הוכיח עצמו. אחת הדילמות  

המרכזיות היא עד כמה אתה מסתמך בעיניים עצומות על ההחלטות של האיוש של  

האחרים ובאילו תנאים אם בכלל ניתן לסרב לקבל מועמד מיחידה אחרת. במהלך  הגופים

 השנתיים בהן היחידה קיימת נאלצנו להטיל וטו רק פעם אחת.

להבנתי, בכדי שהמיזם המשותף יצליח על הגופים השונים להציב בו עובדים ומנהלים  

מידה גבוהה, אשר מתאפיינים ביכולת לעבוד בצוות, בסקרנות מקצועית, ביכולת ל

בהפגנת תפיסת אחריות מרחיבה, וכאלו שיודעים להתמודד עם שינויים ובעלי בגרות 

עם  , ויהפכו אותםיסייעו לאותם עובדים ומנהלים להפחית מתיחויות אלואישית. תכונות 

יחזרו ליחידותיהם עם ניסיון וכלים משודרגים ש ,שגרירים של שילוביותלסיום תפקידם 

 רים מקצועיים ופיקודיים מורכבים.   להתמודדות עם אתג

וחיצוניות  חשוב לגבש  –  נהלי שגרה ביחידה אשר כוללות פתיחת   שגרות ניהול פנימיות 

שבוע, פתיחת יום, סטטוס טיפולים, ופ"ע אישי ומקצועי עיתי וכיו"ב ושגרות ניהול חיצוניות 

אשר כוללות סטטוס מבצעים, פ"ע עיתי עם ממשקים וכיו"ב. קיימת חשיבות רבה בפורומי 

  בכדי להשאיר את כלל הגופים בתמונת העשייה  –עדכון עיתיים ונסיבתיים בצה"ל ובשב"כ  

 וכן לתת להם מקום להיות רלבנטיים באכוונת הפעילות השוטפת.
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פעילה    -הכשרה   כיחידה  תוגדר  היחידה  מתי  התלבטנו  ביחידה  העובדים  קליטת  עם 

שמניבה תפוקות מבצעיות למול הכורח להכשיר את עובדיה כדי לוודא שהפעילות שיבצעו 

  די היחידה והן ללקוחותיה. הן לעוב  –תהיה מוצלחת ולייצר בכך חוויות הצלחה ראשונית  

התלבטות התמקדנו   ,זאת  לאור  שבהם  כחודשיים  של  תקופה  הדרך  בתחילת  הגדרנו 

והעמקה   לימוד  וכמובן  הרלבנטיים  העבודה  ממשקי  ועם  הרלבנטית  הזירה  עם  בהכרות 

בדיסציפלינה בה היחידה עוסקת. ראוי לציין, כי קיים אתגר גדול בהכשרה מקצועית של  

, שהינם עולמות תוכן חדשים היחידהעו עם רקע קודם בעולמות התוכן שלאנשים שלא הגי

 ומתפתחים בקצבים גבוהים. 

שית הדרך, את מגדל בבל המקראי, היה הכרח אמכיוון שהיחידה הזכירה, בר  -  גיבוש צוותי 

שתגובה בשפה ובתרבות ארגונית. הדבר הושג    לייצר לעובדיה זהות אחודה וגאווה צוותית

שהעברנו   ההכשרה  גיבוש לבאמצעות  פעילויות  וביצוע  ביחידה,  קליטתם  עם  עובדים 

  תי(.הכנת לוגו יחיד מא,לעיצוב רוח יחידה )לדוג פעילויותצוותיות מחוץ לכתלי המשרד וכן 

גומלין  החיילים  יחסי  של  והמפקדים  המנהלים  היו  -  מול  הדרך  כיצד   בתחילת  דילמות 

לדוגמא   בחלקן.  להתערב  כמה  ועד  "צבאיות"  פיקודיות  בסוגיות  חיילת    -להתנהל  האם 

; האם החיילים שמוצבים  האם שלהצריכה לחזור לישון מידי ערב יחד עם חבריה בבסיס  

אני  .  ביחידה המשותפת צריכים להשתתף במבדק סוציומטרי ביחידות האם שלהם? ועוד

כל לגבי  ו  ,והקצינים שהוצבו ביחידה כפקודים שלי לכל דבר וענייןהתייחסתי לכל החיילים  

פעלתי כמיטב   – הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית    –דבר שיכול היה להשליך עליהם  

בינ הצורך,  במידת  תיווך,  כולל  הבעיות  את  לפתור  לסייע  כדי  מפקדיהם  ייכולתי  לבין  הם 

סגן ראש היחידה, שהינו איש צבא )בהגדרה(    ובצבא. בנוסף, גובש מנגנון פנימי ביחידה לפי

ירכז את כל נושא הפיקוד השוטף על החיילים בהתאם לנהלים וההנחיות הצבאיות )מתי  

 באים, מתי הולכים, תורנויות וכיו"ב(. 

בדרג ראש היחידה עם מקביליו ובמקרה של אי הסכמות  - גיבוש מנגנונים לליבון מחלוקות

בכירים שיכריע. אחת הסוגיות החשובות במקרה שכזה היא לדעת מתי לוותר    "בורד" כינוס  

 כנס לעימות אך ורק במקרים של מחלוקות בסוגיות עקרוניות.  יולדעת לה
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ין הגופים שמרכיבים  שקיימים חילוקי דעות מקצועיים ב  מכיוון  -  ארגונית- אובייקטיביות בין 

 את היחידה המשותפת היה לי חשוב שהיחידה תיתפס בכל הגופים כיחידה אובייקטיבית.

תפס כנוטה ייחידה אובייקטיבית בעיניי היא יחידה שצריכה לבצע את תפקידה מבלי שת

בין  לצד כזה או אחר. באזורי הסכמה  ורק  ארגוניים כפי שפורט -ולכן, היחידה פועלת אך 

סף, נקבעו ביחידה כללים להקפדה יתרה על סודות ארגוניים ואי העברת מידע  לעיל. בנו

היחידה   מפקד  של  אישור  קבלת  ללא  ישירים  מפקדים  עדכון  כולל  הארגונים  בין  רגיש 

 המשותפת בלבד. 

 פערים ומתחים 

לנווט בזירה מורכבת ועמוסה בשחקנים בעלי אינטרסים מגוונים    היחידה המשותפת צריכה

נהג של סירה קטנה שצריך לנווט במים סוערים להמשלתי זאת    ,לא אחת  ותרים.ולעיתים ס

יותר המפליגות בקרבת מקום ומבלי להירטב  מהגלים או  גדולות  מבלי להתנגש בסירות 

 מהשובלים שהן מותירות אחריהן. 

אל"מים שעומדים בראשות גופי אכוונה הנוגעים בעולם   5ליחידה ממשקים מול  יש  בצבא  

עוד  התוכן המ בו עוסקת היחידה לצד לפחות  יחידות מבצעיות הפועלות ברמת   2קצועי 

למותר לציין שלא כל גופי האכוונה ו/או היחידות המבצעיות    מעורבות כזו או אחרת בזירה.

 כל ההיבטים המקצועיים שעמדו ועומדים על הפרק. את האחרות רואות עין בעין 

הניסיון לייצר שקיפות בכל הקשור לתאום ודיווח לגבי  תה  יאחת הסוגיות המורכבות יותר הי

ארוך  תהליך  של  בסופו  לבצע.  התעתדה  או  ביצעה  שהיחידה  ולעיתים   ,פעילויות  מורכב 

שבועי בחטיבת ההפעלה באמ"ן אליו מגיעה  דיון מבצעיםאמוציונלי סוכם על תהליך של  

ננות לשבוע הקרוב מציגה בצורה מסודרת את כלל הפעילויות המתוכ,היחידה מידי שבוע

שה מה  על  דו"ח  כלל  יומגישה  משתתפים  זה  בדיון  החולף.  בשבוע  לבצע  אמורה  יתה 

 הגורמים בקהילת המודיעין ובצה"ל הרלבנטיים לזירה. 

מעבר לכך, קיימת גם מורכבות למול המרחבים הרלבנטיים בשירות האחראים / הפועלים  

במסגר הדברים  מטבע  מעוניין  גוף  כשכל  הזירה,  מעגלים למול  לסגור  לדעת  אחריותו  ת 

 ולממש פעילויות באופן עצמאי ולשמר את האינטרס הארגוני של השב"כ.  
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שלעיתים יש אינטרסים ארגוניים    הואעוד מרכיב שמשפיע ומוסיף על כל מה שתואר עד כה  

בין הצבא לשירות. דבר שמוסיף עוד מורכבות על המורכבות שתוארה קודם לכן.  שונים 

יחידה   וניסיון להפחית מתחים אלו. לעיתים אני  כראש  משותפת אני עוסק רבות בגישור 

אומר בלצון לעובדיי ששבוע שבו אף אחד לא מתקשר להתלונן על משהו זה כנראה שבוע 

 שבו היינו בחופש. 

 סיכום ותובנות 

שילוביות אינה ערך העומד בפני עצמו אלא היא דרך פעולה שמאפשרת לגופים וליחידות 

ב מאמצים כדי להגיע לתוצאה מצרפית גדולה יותר מזו שכל גוף יכול היה להשיג שונות לשל

 אם היה פועל לבדו. 

כנס למיזם משותף שכזה ללא הסכמה על תכליות משותפות וקביעת מדדים  ילא ניתן לה

 שיהוו הצלחה עבור השותפים השונים. 

האפשר סדורה  ,במידת  להקמה  לשאוף  פק"א   ,צריך  מב  ,לרבות  את  והרכב שתגדיר  נה 

היחידה כמו גם סוגיות תקנוניות ומשאביות נוספות. במקרה של המיזם הנוכחי, כפי שפורט  

תה שלא לחכות על מנת שלא לפספס את חלון ההזדמנויות להקמת  ילעיל, ההחלטה הי

 היחידה, ולדבר יש חסרונות אשר משליכים עד היום על תפקוד היחידה.

תאום   ,בנוסף ומנגנוני  מוסכמת  עבודה  תכנית  מועד  מבעוד  לקבוע  וליבון    ,יש  אישור 

 מחלוקות לכשיקרו.

היחידה המשותפת הצליחה להוביל מספר תהליכים ומבצעים שהביאו ערך מוסף למרבית 

כולה ולקהילייה  בה  והיחידות השותפות  כזו    הגופים  עבודה  תכנית  שגובשה  לכך  הודות 

 . והופעל מנגנון תיאום וליבון מחלוקות

שמרבית הקשיים והמחלוקות שליוו )ועוד ילוו(   ,סביר   תהליך ההקמה היה הדוק יותר אזיאם  

 . פחותהאותנו לא היו קיימים או שהיו קיימים אבל בעצימות 

חברתי אליהם בפן האישי טוב היכן שהיו שותפים שהת  -ומילה לסיכום על המרכיב האישי  

היה קל יותר לקדם מהלכים משותפים. בעיקר כאלו שדרשו מתן אמון והפחתת אגו  ,  יותר

 יחידתי וארגוני. 


