
חדשות עלינו נוחתות כיצד השאלה
צפויות בלתי התפתחויות לבקרים
הנשיא מוב־ כגון התדרדרות משטרו של
הדה־ לקריסתו, תהליך במצרים עד ארק
בעולם ומתעצם ההולך נגדנו לגיטימציה
ולישראל אין תוכנית להיאבק בו, ההפתעה
’מרמרה’ ללוחמינו על הספינה שציפתה
פעם מחדש. הגו־ בכל צצה ועולה וכד’ -
קשורים האלה להפתעות העיקריים רמים
הי־ ההוויה האסטרטגית. החשיבה לדלות
דברים, שמזיזים אנשים אוהבת שראלית
מפ־ לאימפרוביזציות, מומחים ערמומיים,
המ־ תכסיסים ותמרונים מוצלחים. עילי
מהאינטלקט. מוערכת פי כמה ניפולציה
הטקטי על חשיבה במישור מושתתת היא
נחות, לתחום נחשבת התיאוריה המיידי.
שז־ למי רק עיסוק המשמש מגונה, אפילו
ב’מגדלי ליושבים נועדה היא פנוי. מנם

בידיהם. שעיתותיהם השן’
לצמיחה נוח מרחב יצרה זו אווירה
בדלת ניהול ופיקוד המסתגרת שכבת של
מלאכת העשייה, ”ביצועיסטים” של אמות
השו־ עמוסים בבעיות היום־יום בשפתם,
ואינם מתפנים לחשיבה אסטרטגית, טפות
התפתחויות צפויות.  של לניתוח וללמידה
בתוך דפו־ מכך, כתוצאה חלקם שקועים,
המסייעים וקיבעון, קונפורמיזם של סים
אותם ומשחררים הקיים על לשמור להם
אקסטרה־קוריקולריים, ַמְלִאים, מדיונים

עבורם. בלאו הכי אין זמן שלאיש
בודדים. לפרטים מושך הביצועיזם
המכ־ את ולהבין לקלוט ערוך אינו הוא

תפיסתו בָשֵלם. לא בחלקים, עיסוקו לול.
מתע־ שיטתו מערכתית. לא ָאטֹוִמיְסִטית,
מתמקדת היא ככלל; האורגניזם מן למת
מטפורי באופן אותו. המרכיבים בפרטים
רואים אינם הביצוע אנשי כי לומר אפשר
העצים אל מתייחסים אלא כולו, היער את
בטיפול מתרכזים הם  כאינדיבידואלים. 
לב־ אד־הוק פתרונות מציעים נקודתי,
מטבורה הבוערות ומנטרלים אותן עיות

הדיסציפלינה. של
את החכם הרואה חז”ל בעניין שאלת
עסוקים, מנהלים מטרידה אינה הנולד
הנשמה עד כלות את עצמם המעבידים
ובנושאים בני־קיי־ בעניינים אקטואליים
עמוס פגישותיהם לוח היום. סדר שעל מא

וזמנם אחרים  מעשה אנשי עם לעייפה 
נושאים של ולבירור לחיזוי מצוי אינו
ונוח קל המיידי. המישור מן החורגים
במ־ התודעה את להעסיק יותר הרבה
ועכשיו, במקום כאן שקורה ציאות, במה
לֶאְקְסְטַרפֹוַלִציֹות הזמן מן חלק להקדיש
אפשריות, התרחשויות  של לבדיקה  או
דרכי ולהתוויית צפויים מצבים להדמיית

עמם. התמודדות

המושפעת זו פשטנית חשיבה צורת
אחראית מעוף, נטולי מסטריאוטיפים
בכל עינינו לנגד המתרחשים לכשלים
בריאות, חברה, מדיניות, אפשרי: תחום
עתידי תכנון ביטחון, הסביבה, איכות
התוצ־ מקצועית. והכשרה חינוך וכמובן
שעי־ מי את מפתיעות אות מוכות הָּכָפן
ניתן לאתר את לא האם ניו אינן בראשו.
בעו־ ולמונעם הפוטנציאליים המחדלים
שהם ולשפרם לפני באיבם, לתקנם דם
מקורות גילוי הבוסר? פירות את מניבים
אפש־ זרעי הפורענות של  האינקובציה
סדר אחרת וקביעת מצריך חשיבה אך רי
האסטרטגיות שהשאלות שונה, עדיפויות
של ההווה לעיסוקי מעבר במרכזו, יעמדו

ההוצאה לפועל.
דורש השיטה של האופרטיבי התרגום
אסטרטגית בכל לחשיבה הקמת יחידות
מעשה, אנשי  לצד יאוישו, אשר ארגון, 
המ־ אקדמית אוריינטציה בעלי באנשים
ניתוח בכושר מרבית, בפתיחות אופיינים
היחידות בין־תחומיות. ובתפיסות אנליטי
עומק ובמחקרי אופקי בחיזוי יעסקו האלה
וייצ־ התפתחויות יאבחנו הן אסטרטגיים.
תקופ־ דוח”ות אנשיהן יכינו תסריטים. רו
המטה. לעבודת תיאורטי מצע שיהוו תיים
לכשירות יתורגמו  והתפיסות הרעיונות 
ולהצגתן אלטרנטיבות לגיבוש מבצעית,

ההחלטות. מקבלי הדרגים בפני
גדולים וחשובים, של מעשים תפיסתם
להבין את בלי אפשרית אינה ככל שיהיו,
מתרחשים. הם בה הכוללת בזירה מקומם
של העיסוק בנושאים העומדים ברומו גם
אל הכוח הוצאתו מן מצריך, לשם עולם
בסביבה ובגור־ רחבה הפועל, התמצאות
האירו־ התפתחות את אפשרו אשר מים

השונים. עים
בדב־ ההיסטוריה, בשחר שעוד מעניין
מדיין, כהן יתרו מלמדנו חתנו, משה אל רו
לא מבוט־ אסטרטגיים שניחן בכישורים
ככתוב: זו, סוגיה  אודות  מה  דבר לים,
המ־ ואת ילכו בה הדרך להם את ”והודעת
יתרו  י”ח־כ’). יעשון” (שמות אשר עשה
רשות, הקמת דואלית: פעולה על ממליץ
”והודעת להם - דרך תתווה שמחד גיסא
גיסא ומאידך (אסטרטגיה), הדרך” את
או שימוש מושכל בכלים שעוצבו תעשה
”המעשה - המטרות השגת לצורך גובשו,

יעשון” (טקטיקה). אשר

אסטרטגית חשיבה דרושה
אדלמן אורי ד"ר

לקלוט ערוך אינו הוא בודדים. לפרטים מושך הביצועיזם
תפיסתו בָשֵלם. לא בחלקים, עיסוקו המכלול. את ולהבין

האורגניזם מן מתעלמת שיטתו מערכתית. לא ָאטֹוִמיְסִטית,
מטפורי באופן אותו. המרכיבים בפרטים מתמקדת היא ככלל.
היער כולו, אלא רואים את אינם אנשי הביצוע אפשר לומר, כי

כאינדיבידואלים העצים אל מתייחסים
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