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 -ס"בלמ-
 

היא כאן כדי ו, הטרנספורמציה הדיגיטלית כבר כאן

קצרה היריעה מכדי לפרט את כלל ההשלכות שיש  .להישאר

ברור , בתוך כך. לטרנספורמציה הדיגיטלית על פרטים וארגונים

משנה את פניה ומתעצבת בהתאם לתהליכי  המנהיגותכי 

הדיגיטציה ובמקביל היא גם מעצבת בעצמה ומשפיעה על האופן 

 .בארגון טרנספורמציה ניראת הלכה למעשהשבו ה

דפוסי  ,הטרנספורמציה הדיגיטלית משפיעה על מערכות היחסים

כל אלה הם . האופן שבו נוצרת השפעה בארגון ועוד ועוד ,הפעולה

 .אבני הבניין של המנהיגות הצבאית

הסקירה המובאת כאן מתבססת על מגוון חומרים מהשנים 

שונים של הטרנספורמציה  האחרונות אשר עוסקים בהיבטים

הסקירה כוללת הן . הדיגיטלית בשדות ארגוניים רחבים

מתוך , נות הפופולריתומאמרים אקדמיים והן מאמרים מהעית

, כמו כן .הבנה שיש טעם לחבר בין סוגים שונים של ידע

ל והן על "מתבססת הסקירה הן על חומרים שנכתבו מחוץ לצה

ל לבין "וי דמיון בין צהשיש קו חומרים פנימיים תחת ההנחה

ארגונים אחרים אך כמובן גם תרבות ומאפיינים הייחודיים 

  .לצבא
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להנגיש ולהעביר תשתית , מטרתו של מסמך זה היא לפתח

 דיגיטליתהטרנספורמציה ה משמעויותל בנוגעשל ידע 

 ברור שהסקירה הנוכחית לא מקיפה את כל .למנהיגות הצבאית

הידע הקיים אך היא נועדה לשמש מבוא לעולם התוכן ולתחילתו 

מציה הדיגיטלית של הדיון בנוגע למשמעויות של הטרנספור

 .עת הנוכחיתלמנהיגות הצבאית ב

אשר לו שני , "משפך ידע"את המסמך הנוכחי יצרנו בצורת 

 :חלקים עיקריים

חלקו הראשון מתחיל מהגדרות רחבות של טרנספורמציה 

ממשיך , תוך סימון ההקשר וביאור מושגים קשורים, דיגיטלית

בהסבר אודות השלבים השונים בתהליך ומסתיים בגזירת 

חלקו השני של . המשמעויות וההשפעות על ארגונים ומנהלים

ובפרט , ל"המסמך מתמקד בטרנספורמציה הדיגיטלית בצה

ת היכולות לרבו ,תהליכי הטרנספורמציה על מפקדים בהשפעות

 .והכישורים הנדרשים מהם

 

 ,בברכת קריאה טרנספורמטיבית

 .מ"ביסל, מדור מחקר
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 (:ד"ט)הגדרת המושג טרנספורמציה דיגיטלית 

הגדרה אחת של . לטרנספורמציה דיגיטלית הגדרות שונות

מתייחסת לשימוש ארגוני בכלים טרנספורמציה דיגיטלית 

(. פיזיים)טכנולוגיים במקום השימוש בכלים מסורתיים 

אינטרנט : ד הן"הטכנולוגיות העיקריות אליהן מתייחסת הט

(IoT) ,בינה מלאכותית , מדיה חברתית, פלטפורמות דיגיטליות

(AI) , למידת מכונה(ML ) וביג דאטא(Cortellazzo, Bruni & 

Zampieri, 2019 .)מתייחסות , רחבות יותר, אחרות הגדרות

השינויים הקשורים ביישום לטרנספורמציה דיגיטלית כאל 

  .הטכנולוגיה הדיגיטלית בכל ההיבטים של החברה האנושית

הגדרה נוספת של טרנספורמציה דיגיטלית מתמקדת 

 עשויה להביא למודל העסקיים שהטכנולוגיה הדיגיטלית בשינוי

שכן הטרנספורמציה מביאה לידי כך שמוצרי הארגון , של הארגון

ותהליכים , משתנה ההמבנה הארגוני של, משתנים או מתחלפים

 (.Hess et al., 2016)רבים נעשים אוטומטיים 
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 :מושגים קשורים – ד"ט

נציין מספר מושגים ורעיונות שהם  ד"ברקע לעליית המושג ט

אמנם שגורים ומוכרים אך בכל זאת חשובים בכדי לסמן את 

כרקע לעולם שבו משפיעה הטרנספורמציה , ההקשר הנוכחי

 . הדיגיטלית

 ,VUCA (Volatilityתחילה נזכיר את המושג השגור של 

Uncertainty, Complexity, Ambiguity.) רעיון ה- VUCA 

ועשה דרכו לשיח , פותח בהקשרים צבאיים בצבא האמריקאי

בארגונים  יםהניהולי לאור עליית האתגרים והמורכבות הקיימ

והניסיון לפתח כלים שיסייעו להתמודד עם אותה המורכבות 

עשה מתאר למ VUCA world. בעידן של שינוי ואי וודאות

שונה היערכות  מציאות של חוסר וודאות תמידי ובסיסי המחייב

גם שינוי של צורות הניהול  ,מזו המוכרת עד כה וכחלק מכך

אתר ) המסורתיות אשר התאימו יותר לעולם הישן והיציב

 (.2232, דואלוג

 Agile-תרבות ההיא , אחת התולדות של עידן חוסר הוודאות

הוא , ילית'ארגון בעל תרבות אג". ילית'תרבות ארגונית אג"או 

תוך , מקסימלית לסביבה המשתנהכזה היודע להסתגל בגמישות 
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שהוא שומר על האיכות והסטנדרטים של התפוקות ברמה 

רק לחלקים ילית הארגון מפו'בתפיסה האג. הגבוהה ביותר

ועל בצורה אוטונומית עד כמה פצוות /וכל חלק, פשוטים יותר

, זאת ועוד. שניתן ובשיתוף פעולה מירבי בין הצוותים בארגון

, בה יצירתית ויזמית מצד העובדיםתרבות שכזו מעודדת חשי

ואף מעודדת אותם לטעות ובתנאי שילמדו מטעויותיהם באופן 

התקדמות הטכנולוגיה בעידן . שיוביל אותם לפתרון הנכון

המודרני מעלה את רמת המורכבות של המוצרים ומגבירה את 

מה שמדגיש את חשיבות בניית הצוותים , שינוי הסביבה

די שיוכלו להגיב לאותם שינויים זאת בכ. העצמאיים בחברה

 . (2232, אתר דואלוג) באופן הרמוני ויעיל יותר

נבקש לציין מושג נוסף הנקשר לטרנספורמציה , לבסוף

(. Disruptive Innovation)" חדשנות משבשת": הדיגיטלית

הינה חדשנות אשר באופן מקביל מובילה הן ' חדשנות משבשת'

היבט . הקיים והמסורתי ליצירת שוק חדש והן לשיבוש השוק

שנות משבשת מתייחס לטכנולוגיות שישומן משפיע דנוסף של ח

הדוגמא . משמעותית על אופן התפקוד של שוק או תעשייה

אשר , הפופולארית ביותר לחדשנות המשבשת היא האינטרנט

שינה בצורה ניכרת את האופן בו חברות עושות עסקים ובמקביל 
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החידושים . יחו להסתגל אליוהשפיע לרעה על חברות שלא הצל

המשבשים מגדירים מחדש את סלילת הדרך למוצרים ושירותים 

המאפשרים לפנות לשווקים , טובים בהרבה מאלו הקיימים כיום

טכנולוגיה "חדשנות משבשת נבדלת מהמושג . ולקוחות חדשים

הנעשה בטכנולוגיה ולא  שימושבכך שהיא מתמקדת ב" משבשת

 .בטכנולוגיה עצמה

 

 :ים בטרנספורמציה הדיגיטליתשלב

, תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית שונה מארגון לארגון

אולם בחינת המסלול של ארגונים שהחלו תהליך זה מצביעה בכל 

יש שמחלקים את . זאת על מספר שלבים המאפיינים מסלול זה

ארגונים מאמצים , ראשית: התהליך לשלושה שלבים להלן

ת כלים בארגון רוכש IT-לקת הכאשר מח, יכולות דיגיטליות

יכולים הם לאחר מכן מנהלים מתחילים להבין כיצד . חדשניים

לבסוף השימוש הופך לחלק ו, לעשות שימוש בכלים הדיגיטליים

מו גם מתרבות הארגון כ, יום הארגונית-םאינטגרלי משגרת היו

 (.2235, קמה) יצירתיות ועוד, ומשפיע על היכולת לייצר חדשנות
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 ,ד ממפה שישה שלבים בתהליך"ט מימוש של נוסףמודל 

 :לפי פירוט הבא

ובו הארגון עודנו  "ארגון האנלוגי"להשלב הראשון מתייחס 

תוך התעלמות או אי מודעות , מקיים פעילות שגרתית

להזדמנויות או לסיכונים שמביא העידן הדיגיטלי וממשיך לפעול 

בהעדר  שלב זה מאופיין. בהתאם לתכניות העסקיות כרגיל

וכתוצאה מכך , מודעות שמכווינה את הפעילות וחזון החברה

חוסר בעובדים בעלי מיומנויות מתאימות להתמודדות עם כלים 

המידע והארגון מפוזרים במחלקות , בנוסף. וטכנולוגיות חדישות

מוצריו  את ללא חיבור מספק המקשה על הארגון לשפר, השונות

ב זה מתייחס לאבטחת היבט נוסף בשל. והליכי השירות שלו

מכיוון והארגון חסר בפעילות דיגיטלית ; המידע והסייבר

חסרה גם המודעות לאיומים הכרוכים בסייבר , משמעותית

הארגון האנלוגי חסר בגישה  .וסיכון הפרטיות של הלקוחות

יוזמות דיגיטליות כמעט ו, הוליסטית לניהול התהליך הדיגיטלי

ית אשר דוחה את הסיכונים שלא מבוצעות עקב התרבות הארגונ

 .והחדשנות

בשלב בו  .הנוכחות האינטרנטיתהשלב השני הוא שלב 

, אסטרטגיית הארגון עודנה עונה על מודלים עסקיים ישנים
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 אסטרטגיהבאולם מנהלים מתחילים להבין כי בחינת שינויים 

, בנוסך. בכדי שתתמוך בטרנספורמציה הדיגיטלית, הכרחית היא

-ניצנים ראשוניים של שיתוף פעולה רוחבי וביןשלב זה מאופיין ב

אך עדיין חסרה פעילות דיגיטלית רשמית והוליסטית , מחלקתי

י מנהלים או "ברמה הארגונית ומרבית מהיוזמות נוצרות ע

 . עובדים ברמה הפרטנית

הארגון מתחיל  "ביזנס-אי"ההנקרא שלב , בשלב השלישי

ובדים מחליפות רטנית של העבמסע הדיגיטלי ואת הפעילות הפ

ההנהלה הבכירה י "השקעות אסטרטגיות יוותר המגובות ע

אשר מבינה את הצורך בחזון דיגיטלי ברור והכוונת , בארגון

אחד המאפיינים בעלי החשיבות הרבה  .התהליכים באופן מוסדר

כך שיתמוך , הכשרת המנהליםהליך  אהו, ביותר בשלב זה

י הצגת עולם "ע, ראשית, וזאת ,בטרנספורמציה הדיגיטלית

מנהלים בשלב זה . המושגים והיתרונות של המהפכה הדיגיטלית

מה שמהווה , נדרשים לדעת לנהל פרויקטים דיגיטליים חדשים

אתגר נוסף . עבורם אתגר ומנכיח את חשיבות ההכשרה הנכונה

בשלב זה הוא הצורך להתמודד עם מורת רוח אפשרית מצד 

, וחדשנות המערכות הפנים ארגוניותהעובדים לגבי איכות 

 .העסקי זוןוהפערים בין חווית העובד לח
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בו , הוא השלב הרביעי בתהליך ,השיווק הדיגיטלישלב 

ומנהלים , העובדים בארגון לחוש את עצמת השינוימתחילים 

מבינים שבכדי לעמוד בתחרות ולא להיעלם מהפה העסקית יש 

הארגון הופך לגמיש  זהבשלב . לעשות התאמה לעידן הדיגיטלי

בדיגיטציה מתקיימות באופן ת המנהלים והכשר .וזריז יותר

עם עולם המושגים והתוכן  של מנהלים והיכרותםשוטף 

הדיגיטליים מניעה אותם לחשיבה מחודשות אודות המודלים 

ניתן לראות בארגון תוכניות חניכה הפוכות  בשלב זה .העסקיים

(reverse mentoring )יר את העובדים הוותיקים שמטרתן להכש

בארגון מתקיימים , כמו כן. י בני דור המילניום"ע בארגון

להביא יוזמות תוך מתן  יםהמאפשר, ניסוי וטעייה כים שלהלית

 .מקום לביצוע טעויות ולמידה מהן

הינו השלב  ,הארגון הדיגיטלישלב  ,השלב החמישי

תהליך  זהשלב ב .ןהארגוד של "הטהמשמעותי ביותר במסע 

יגיטל כבר הופך לחלק בלתי והד, הטרנספורמציה מגיע לסיומו

המחלקות בארגון  כל ,בשלב זה. הארגוני DNA-נפרד מה

ושירותים  מעורבות ביוזמות הדיגיטליות שמולידות מוצרים

מתגברת ההבנה של העובדים לגבי המשמעות , בנוסף. חדשים
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תגור שאינו חושש מא, האמיתית של להיות ארגון דיגיטלי

החזון הדיגיטלי של ההנהלה מנחה את הפעילות . קוו-הסטטוס

היבט מעשי חשוב . בארגון וזאת לאחר שהועבר לכלל העובדים

נוגע בפיתוח מסלולי הכשרה רשמיים לרכישת , בשלב זה

והצעת קורסים לעובדים , מיומנויות דיגיטליות הנחוצות בארגון

הטכנולוגיות , שמטרתם להסביר אודות השינויים הארגוניים

כל , כתוצאה משיפור המיומנויות הדיגיטליות. ומההחדשות וכד

וזאת כחלק מיישום , עובד יכול לבצע תפקידו בצורה טובה יותר

 . החזון הדיגיטלי החדש בארגון

נכנס הארגון למצב בו הפעילות , בסיומו של שלב זה

מה שמאפשר , הדיגיטלית עקבית וממשיכה להתפתח עם הזמן

לשלב , בתורן אשר יובילו, ביוזמות חדשניות כעת עסוקלארגון ל

שלב הארגון , הבא השישי והאחרון בהתפתחות הארגונית

י החדשנות "בשלב זה הפעילות הארגונית מעוצבת ע. האוטונומי

העסקית ותרבות הלמידה מעודדת חשיבה יצירתית אצל עובדיי 

דים העוב, מלבד הציפייה לכך שיביאו רעיונות חדשים. הארגון

נמדדים על הרעיונות שמביאים ועל יכולתם להוציא אותם 

מהווה כמצפן , החזון הדיגיטלי שעוצב בשלבים הקודמים. לפועל

התרבות הארגונית . להתנהלות היומיומית הכלל מערכתית
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הבודקת את גבולות הפעילות הנוכחית במטרה , מכוונת לחדשנות

בשלב זה  "(מושגים"כפי שדובר בתת הפרק )לשבשה מבפנים 

מתפתחת היכרות עם יתרונות הטכנולוגיות האוטונומיות 

(Machine Learning ,רובוטים דמויי אדם וכו, רחפנים'). בנוסף ,

, שהופך שטוח יותר ופחות היררכי, ישנם שינויים במבנה הארגוני

התוצאה של שלב . מבוסס על קבלת החלטות משותפת ומהירה

פ מודל "ע. תו של הארגוןהתייעלות משמעותית בפעילוזה היא 

תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית הסתיים כבר בשלב , זה

 .(2235, קמה) עצמאיתהקודם וכעת הארגון מתפתח 

 :ד על ארגונים"השפעת ט

ד משפיעה על עסקים בודדים ועל מגזרים שלמים של "ט

, כיום. רפואה ומדע, אומנות, תקשורת המונים, ממשלה: החברה

חברות וארגונים צריכים לעשות  או מתי האםהשאלה היא לא 

עליהם להשתמש בשינויים  כיצדאלא , טרנספורמציה דיגיטלית

בשנים האחרונות עלתה המודעות לכך  .אלה כיתרון תחרותי

שהשינויים הדיגיטליים מעמידים הזדמנויות ואתגרים רבים 

 Hess)וכאמור אף שדה ארגוני אינו חסין בפניהם , בפני ארגונים

et al., 2016 .)המעוצבת בידי הנהלתו , אסטרטגיית הארגון
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צריכה להיות שלובה ולעשות שימוש מושכל בהיבטי 

 Hess et)הטרנספורמציה הדיגיטלית והשינויים הטכנולוגיים 

al., 2016.)  השפעת טכנולוגיית המידע חשובה למשל גם בענפים

 . שסביבתם איננה מהירה ואינטנסיבית כמו חקלאות או כרייה

הן , הטרנספורמציה הדיגיטלית מציבה אתגרים רבים

מבחינת הנהגת הארגון והן מבחינת תהליכים פנים ארגוניים 

Senchez, 2017).)  אחד האתגרים המשמעותיים ביותר הוא

הזרימה המואצת של נתונים ומידע חדש שנעוץ בהיותה של 

מה שמציב אתגרים , הסביבה מורכבת ומשתנה במהירות

אלו מתקבלות על , שכן, הליכי קבלת החלטותמשמעותיים בת

וככל שמידע זה משתנה במהירות , בסיס מידע מהסביבה

צורך לקבל החלטות מהירות יותר  ישנו, ונוספים נתונים חדשים

 (.(Neubert, 2018ובזמנים קצובים הרבה יותר מבעבר 

מחייבת את הארגון לשנות הרגלים  ד"המשמעות היא כי ט

ארוכים ומפורטים שעוברים  Excelכגון גיליונות )ישנים 

מערכות , שיחות טלפון ומסרונים לסיכום החלטות, במיילים

עקרון מרכזי במימוש , לצד זאת(. ורשתות שאינן מקושרות

כדי , כלומר. יליות'אג הדיגיטלי בשנים האחרונות הוא שמירה על

, מהיר ולייצר החזר השקעה ברור ומיידילהתאים לקצב ה
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במהירות ובגמישות  םלהתאים את עצמ ארגונים נדרשים

, למעגלים קצרים של תכנון וביצוע, למציאות המשתנה

 (.2238, אינגר וקמינקא-כהן) ולמשימות טכנולוגיות

, יש טעם להתייחס לגישה ניהולית נוספת, לצד כל האמור

ח באופן לית כקשורה בהכרשאינה רואה בטרנספורמציה דיגיט

הטענה היא כי טרנספורמציה  .ישיר להיבטים טכנולוגיים

דיגיטלית היא לאו דווקא השימוש בכלים דיגיטליים אלא 

כגון חוויית ) השינוי לצורכי התייעלות ושיפור היבטים ארגוניים

במחקר שבחן את השפעת (. לקוח ופריצה לשווקים חדשים

, גלובליות( SU)אפ -הטרנספורמציה הדיגיטלית על חברות סטרט

גלובליות להגדיל את  SUנמצא כי הדיגיטציה מאפשרת לחברות 

יעילות קבלת ההחלטות שלהן וכן לייעל אסטרטגיות ותהליכים 

בין  ,לאומיים-קים ביןקיימים לצורך הערכה ומחקר של שוו

 מידע רב באופן שוטף ומהיר מבעבר בזכות הזרמת השאר

(Neubert, 2018 .) 

ד ושילוב כלים חדשניים "מנגד ישנה הטענה כי אותה ט

ד היא "ניתן לומר כי ט. להתייעלות בהכרח המביא האינ, בארגון

כי אם , איננה תהליך המסתכם בהחלפת מערכות ישנות בחדשות

. יים ברמה הארגונית ובדרך בה פועלים הארגוניםמחייבת שינו
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רק כשארגון מצליח להבין כי יש בידיו היכולת לפעול באופן שונה 

 . ניתן לרתום את הטכנולוגיה למען התייעלות ארגונית

לצד האתגרים ניתן לומר כי לשינויים שמביאה איתה 

שימוש  .היבטים חיוביים רביםהטרנספורמציה הדיגיטלית 

נולוגיים משפר את הביצועים העסקיים של הארגון בכלים טכ

מייעל , באופן  משמעותי ותורם ליכולתו להגיע לשווקים חדשים

בתעשיות רבות מנהלים מצליחים . את העבודה וחוסך בזמן

לתעל ולשפר את הביצועים העסקיים של הארגון ולהגיע 

בקלות ובזריזות שלא היו  ,ללקוחות ואף לעובדיהם בתוך הארגון

, בזכות השימוש בכלים כמו רשתות חברתיות, אפשריים בעבר

 ,.Hess et al)ניתוח מידע ועוד , מוצרי ענן, טלפונים ניידים

2016.) 

 

 :ד על מנהלים"השפעת ט

השינויים הטכנולוגיים  בחנו אתלמרות שמחקרים רבים 

דה ועל כמו גם על עולם העבו, המואצים המשפיעים על חיינו

מחקר מועט נעשה על השפעת הדיגיטציה , ארגונים

. והטרנספורמציה הדיגיטלית על מנהלים ומנהיגים בארגונים
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חוקרים רבים מסכימים כי זהו אחד האתגרים , זאת בכל

 המשמעותיים על מנהלים ועל הנהלות של ארגונים מודרניים

(Khan, 2016.) 

ניסיון  בארגונים רבים נמצאים מנהלים בכירים בעלי

על  ,משמעותי והבנה רבה בפעילות החברה ובשוק בה היא פועלת

חוסר ההבנה , יחד עם זאת. האילוצים והתחרות הקיימת בו

לפספוס הדיגיטלית של מנהלים מסוימים עשויה להוביל 

(. Hess et al., 2016) שלא בהכרח ניצבות מול עיניהם הזדמנויות

, האתגר של מנהלי הארגונים הוא מורכב ביותר, בעת הנוכחית

וזאת , שכן עליהם לעשות שינויים מן הייסוד בתוך הארגונים

ובהתייחס , בהתאם לשינויים הטכנולוגיים שקיימים בסביבה

ליכולת מינוף השינוי שיש למתחרים תוך שהם מנצלים את 

 . יתרונות הטרנספורמציה הדיגיטלית

שינוי טכנולוגי דורשת מהמנהלים בארגונים שיהיה  הובלת

לאופן העברת טרנספורמציה בארגון התואמת לעולם  חזוןלהם 

בעל חשיבות רבה בתרומתו להצלחת  החזון הדיגיטלי. הדיגיטלי

חזון שכזה צריך להיות מוגדר . הטרנספורמציה הדיגיטלית

ן ולכלול היבטים המתייחסים לאופן פעולתו של הארגו, היטב
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, לרבות סוגי הקשרים שהוא ינהל עם לקוחותיו)בעידן הדיגיטלי 

 (. ומהמדידה של מודלים עסקיים חדשנים וכד

הנהלת הארגון חייבת להשקיע זמן ומשאבים בהגדרת החזון 

חשוב לומר כי גיבוש חזון דיגיטלי הוא תנאי , עם זאת. הדיגיטלי

ללא . ארגוןהכרחי אך לא מספיק כדי ליצור שינוי אמיתי ונכון ב

חיבור אליו , הבנתם את אותו חזון, מעורבות העובדים בתהליך

ואמונה בו לא יצליח אותו מסע לעבר הטרנספורמציה 

אל מול אתגר . (2235, הייפרמן) הדיגיטלית בארגון

הטרנספורמציה הדיגיטלית והצורך להישאר תחרותיים בענפים 

הלוקחות  לנסח ולהוציא לפועל אסטרטגיותעל מנהיגים , שלהם

פות וממנ, בחשבון את המשמעויות של הטרנספורמציה הזו

 ,בהיבט החיצוני לארגון אותה לצורך יתרונות תחרותיים

 בהיבט הפנים ארגוניוביצועים עסקיים ותפעוליים טובים יותר 

(Hess et al., 2016.) 

היבט נוסף של השפעת הטרנספורמציה הדיגיטלית על 

לשינויים בתפקידים בהנהלה מנהלים בארגונים מתייחס 

מחקר שבחן את השפעת הטרנספורמציה . הבכירה של ארגונים

 CIO-הדיגיטלית על תפקידים בארגונים מצא כי את תפקיד ה

שכלל בעבר בעיקר היבטים תפעוליים ( מנהל מערכות המידע)
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מנהל דיגיטל ) CDO :מחליף תפקיד אחר, ואסטרטגיים בארגון

ת רבות כמעט לכל דירה של טכנולוגיובעקבות הח ,זאת .(ארגוני

ההבנה כי נדרש תפקיד שיתאים את אותן  ךהיבט עסקי ומתו

 ,Haffke, Kalgovas & Benlian) טכנולוגיות חדשות לארגון

2016.)  

בו , באתר כלכליסטלאחרונה שפורסם  BCGסקר עולמי של 

מעלה נגזרת נוספת  ,מדינות 327-עובדים מ 366השתתפו 

אתגר ניהול כוח האדם למנהיגים בעידן הדיגיטלי אשר קשורה ל

אוטומציה ובינה תהליכי המשתנה במהירות בעקבות כניסת 

אמנם כעת עוד לא מורגשת ההשפעה המלאה של . מלאכותית

רק בעוד אשר צפויה להתממש במלואה , השינויים הטכנולוגיים

יכולות האוטומציה  אולם כבר היום דורשת, שנים מספר

של מנהיגים  דיגיטליות חדשות ומחייבת הבנה טכנית עמוקה

 (.2232, מנלה)א בארגון "ומנהלי כ

 ל שינוי כולל של כל מרכיבי החברהמדובר למעשה ע, אם כך

בכדי להביא ערך ושימוש באמצעי הטכנולוגיה  ,בכל רמותיה

לבצע הטענה הרווחת היא שארגונים נדרשים . ןללקוחות ולארגו

שכן , פן מהיר ביותראת ההתאמות הטכנולוגיות באו

אלית לארגונים הטרנספורמציה הדיגיטלית יכולה להיות פט
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רבים שלא הצליחו  ארגונים. בהתאם הסתגלשאינם יודעים ל

 לא הצליחו לשרוד, ד"עם הטמהירים מספיק בהתמודדות להיות 

וזאת , "(באסטר-בלוק"כמו למשל ענקית השכרת הסרטים )

בעיקר כתוצאה מחוסר יכולת של אותן חברות לפתח וליישם 

 (.Hess et al., 2016) במהירות מודלים עסקיים מבוססי דיגיטל

, פשטו רגל Fortune 500מחברות  52%כי נתונים נוספים מראים 

ת העידן בשל השפעו 2222נרכשו או חדלו לפעול מאז שנת 

אחת הסיבות העיקריות נעוצה (. digital disruption)הדיגיטלי 

, בכך שלא ידעו כיצד לעשות את המעבר והשינויים הכרוכים בו

  (.Fitzgerald et al., 2013) ברמה הפנים ארגונית

 

 :ל"ד בצה"ט

מאופיין באתגרים בירוקרטיים , ככל ארגון גדול, ל"צה

חברות גלובליות מנוהלות בזמן ש. ולוגיסטיים משמעותיים

ל התרבות הארגונית וחסמים "בצה, מכמה מדינות במקביל

טכנולוגיים עוד מחייבים חיילים וקצינים לנסוע לא פעם מבסיס 

המודעות הדיגיטלית  (.2232', זרחוביץ) לבסיס לצורך פגישות

היא ההבנה כי רק שילוב טכנולוגיות חדשות לתוך אסטרטגיית 
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יצירת תפיסות  ובתוך כך עמידה באתגריםהארגון יאפשרו 

לחימה חדשות המנצלות את כלל היכולות במרחב והפניית כוח 

. טקטיות למשימות מורכבות ואסטרטגיות-אדם ממשימות טכנו

, בלי ההבנה שנדרשים שינויים מהותיים והאצת הטרנספורמציה

 ל עלול למצוא עצמו לא רלוונטי אל מול יכולות האויב"צה

 (.2238, וגליק שבת-כספי)

מבצעיים  – תהליכים רבים בארגון הצבאי, בשנים האחרונות

וכן בתחום משאבי , לוגיסטיים, אך גם תהליכים ארגוניים

המעבר לטכנולוגיה . הופכים להיות דיגיטליים - האנוש

דיגיטלית מקיף את הארגון הצבאי כולו ומשפיע עליו במגוון 

 . היבטים

ד בארגון הצבאי הינה "טמגמה מרכזית החשובה למימוש 

. דיגיטלי ללחימה-השילוב התפיסתי בין המרחב הטכנולוגי

החיילים וכלל תהליכי כוח האדם הנלווים , ל"מפקדי צה

מושפעים מן המפגש בין הטכנולוגיות הדיגיטליות לבין הגורם 

כדי להצליח לממש את הטרנספורמציה הדיגיטלית . האנושי

תפיסתי בין המרחב הטכנולוגי ל להטמיע שילוב "על צה, במלואה

היכולת להשיג עליונות זאת מתוך הבנה ש". מבצעית"ללחימה ה

אך יותר מכך , במערכה תלויה אמנם במערכות הטכנולוגיות



 
22 

 -ס"בלמ-
 

 ובשילוב המיטבי ביניהם, ביכולת האנושית של המפעילים אותן

 (.2238', ספיר וע)

, רובוטים שונים, מדפסות תלת מימד, משקפיים חכמים

טכנולוגיות לבישות ועוד אלו הן טכנולוגיות , רכבים אוטונומיים

הקיימות כבר למעלה מעשור אך אינן נמצאות בשימוש משמעותי 

בעוד העולם מתקדם במהירות לכיוונים של , כמו כן. ל"בצה

שיתוף מידע ומשאבים וניצול המידע הנאסף לטובת יצירת ערך 

(. 2238, וגליק שבת-כספי) ל המגמה איטית יותר"בצה, חדש

תפקידה של הטכנולוגיה בת ימינו איננה להחליף את מחלקת 

והיא גם אינה מתיימרת לעשות , בגולני הלוחםהטנקים או את 

ברם השימוש המתעצם באמצעי לחימה בלתי מאוישים . זאת

, מגמת האוטונומיה המתפתחת בעולם, המופעלים מרחוק

ה וערכו של שימוש במערכות מידע מתקדמות לשליטה ולבקר

לכל אלו יש הפוטנציאל  -המידע המודיעיני לפני הקרב ובמהלכו

כך (. 2238, אינגר וקמינקא-כהן) ל"להתמודד עם אתגרי צה

כמגמה טכנולוגית מרכזית  ,(AI)הבינה המלאכותית , למשל

מהווה פוטנציאל משמעותי למקסום , במסגרת מהפכת המידע

היא מאפשרת זאת מאחר ש. ל"האפקטיביות המבצעית בצה

בקצה הטקטי , גיבוש תובנות וקבלת החלטות מושכלת במפקדות
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הודות , בזמן אפס Big Dataמיצוי נתוני  י"וזאת ע, ובשדה הקרב

מתוך הבנת (. 2232, הלר) לכוח העיבוד של המחשבים בני זמננו

ל להגדיר את "נדרש צה, הפוטנציאל העצום של הטכנולוגיה

טגי בעל השפעה מסדר שני ח אסטר"הבינה המלאכותית כאמל

בדומה למעצמות העולם , על תורות הלחימה ועל בניין הכוח

 .(2238, אינגר וקמינקא-כהן) ולצבאותיהן

הלוחמה במרחב הדיגיטלי מתבססת על טכנולוגיות 

, יכולת הכללה וחיזוי: דיגיטליות שלהן מספר תכונות ייחודיות

בכדי להפיק . ופרסונליזציה יידיותמ, אינטראקטיביות ,רבהק

יש צורך בעיסוק במפגש בין , מתכונות אלה את המירב

, המפקדים: הטכנולוגיות הדיגיטליות לבין הגורם האנושי

 (.2238', ספיר וע) החיילים וכלל תהליכי כוח האדם הנלווים

כוח אדם  :תנאים מאפשריםהתהליך מתחיל בהנחת תשתית של 

טרנספורמציה דיגיטלית כמובן ו, Big Dataתשתיות , ייחודי

. ומנהיגות שמחויבת לשינוי מתבקש זה ומובילה את התהליך

על , על הנגשת התוצרים, שימת דגש על הטמעה הדרגתית

הסברה על אופן פעולתם ועל אימוץ מקסימלי של תוצרים 

וכך גם , ל להיות תבוני יותר"יובילו את צה, מהעולם האזרחי

, אינגר וקמינקא-כהן) הקרב ובשגרהבשדה , יעיל ואפקטיבי יותר
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לתכנן מפת דרכים ובה צעדים ברורים נדרש ל "צה (.2238

-כהן) בתהליכיו המתקדמותומשמעותיים לשילוב הטכנולוגיות 

 (.2238, אינגר וקמינקא

, ל"יצירת חזון ומפתח דרכים למימוש השתנות דיגיטלית בצה

יש . זרועיתבעלת ראייה מערכתית ועל " יד מכוונת"מחייבת 

צורך להתחיל מהפצת הבשורה על מגמת השינוי ולקדם את 

להגדיר  בתוך כך יהיה צריך. העיסוק בתנאים המאפשרים אותה

ליצור תוכנית עבודה , לאתר הזדמנויות, את בניין הכוח הנדרש

באופן , ולתכנן את המשאבים הנדרשים ברמה המערכתית

, אינגר וקמינקא-כהן) שמייצר היתוך בין עולמות תוכן שונים

2238) . 

 

 :מפקדים בהקשר של הטרנספורמציה הדיגיטלית

ל הינו בעל ניסיון מבצעי עשיר וותק "סגל הפיקוד הבכיר בצה

אך באופן טבעי הוא חשוף פחות לשינויים , רב בתפקידי שדה

מרבית , לכן. הטכנולוגיים בעולם ולפוטנציאל הגלום בהם

בשילוב . ודעות דיגיטליתהמפקדים בעולם המבצעי אינם בעלי מ

 השבו לכל גוף יש תוכנית עבוד, מבנה בניין הכוח הזרועי הקשיח
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מקשים מאפיינים אלו , מאושרת בתחומו המחזקת את הקיים

מקומיות  וטעייה ומתמקדים בפיתוח יכולות זרועיות ויסיעל נ

לרבים , נוסף לכך. ובהעדפת הידוע והמוכח על פני הלא נודע

ל אין ניסיון פרויקטאלי רלוונטי וכשמדובר "ממפקדי צה

הפרויקט מנוהל ללא ניסיון בטכנולוגיה או , בטכנולוגיה חדישה

כך קורה שהקצינים עושים לעיתים קרובות . ללא ייעוץ מתאים

אינו מתאים למשתמש או טעויות בסיסיות שהמובילות למענה ש

 (.2238, שבת וגליק-כספי) לאיחור משמעותי בלוחות הזמנים

ל הוקמה לאחרונה מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית "בצה

שתפקידה להוות רגולטור בתחום , ר"באגף התקשוב וההגנה בסב

המנהלת תהווה גוף קובע מדיניות בתחום . ל"הדיגיטציה בצה

שמטרתו , ות דיגיטלית בצבאותוציא לפועל תהליך של השתנ

ל זיו "תא, ראש המנהלת. העצמת הזרועות השונות בשדה הקרב

מנהל דיגיטל , כאמור)לי "צה CDOמונה לתפקיד , אבטליון

אחריות ומשאבים להובלת והינו בעל , המהווה סמכות( ארגוני

תוביל השתנות  מנהלת הטרנספורמציה המדוברת. ל"בצה ד"ט

ממטרותיה היא להביא למצב של שאחת , לית"דיגיטלית צה

הצלחת המסע של . קטלניות גדולה יותר בכל הזרועות של הצבא

ל להשתנות דיגיטלית אינה תלויה רק בעוצמות "צה
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, שכמו תמיד בצבא, במנהיגות, ובעיקר, אלא, הטכנולוגיות

 . (2232, הלר) מהווה את המפתח להצלחה

: ל אבטליון את הדברים הבאים"תא לאחרונה בתוך כך אמר

בשנתיים הקרובות תונח בצבא תשתית משמעותית המאפשרת "

טכנולוגיות , עם יכולות דיגיטל, את הטרנספורמציה הדיגיטלית

, התאמות, יתמענה ברמה התשתיתית והאפליקטיב עם, חדשניות

עם הגנת סייבר ושימוש הולך , מתן מענה מבצעי ותומך לחימה

אנו יכולים ללמד את המפקדים מה . לאכותיתוגדל בבינה מ

הדבר הכי משמעותי בעידן . עוצמה אדירהזו , לבקש

הטרנספורמציה הדיגיטלית הוא לקחת את העושר האדיר של 

ולעגן את כל , לשלבן עם הידע מהאקדמיה, היכולות האזרחיות

. לטובת בניית יכולות מתקדמות, לשימוש צבאי, זה פנימה

יש לאמץ את . חימה היא הדבר הבאטכנולוגיה צמודת ל

" הטרנספורמציה הדיגיטלית באופן נכון מהעולם האזרחי לצבאי

 (.2232, הטוני)

לסיכום בחינת המוכנות לתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית 

ל החל "ל ניתן לומר כי בעולם המבצעי הרב זרועי צה"בצה

 גורמים מבניים הקיימים בבסיס, עם זאת .המדובר כאן בתהליך

תרבות ארגונית , בעיות בארכיטקטורה ובתשתית, הארגון
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וגורמים נוספים מקשים על האצת התהליך ועל הבאתו למקום 

 (.2238, שבת וגליק-כספי) ל"שנדרש היה צה

הכנסת כלים דיגיטליים משפיעה על עיצוב העבודה והאופן 

ועל מנת לנווט ארגונים ולסייע להם , שבו אנשים עובדים יחד

מנהלים עשויים , תרונות הטרנספורמציה הדיגיטליתלנצל את י

אם ננסה לסכם . להזדקק לפיתוח מגוון של כישורים שונים

תפיסות , פרקטיקותולתרגם את כלל הדברים שהובאו כאן לכדי 

ניתן , וכדומה הלכי רוח שהולמים את העידן הנוכחי, ניהוליות

 . לציין מספר נקודות

. תהליכים דיגיטליים משטיחים את ההיררכיה, כאמור

תפקידו של , במיצוי מקסימלי של מרחב הלחימה הדיגיטלי

. ישתנה באופן משמעותי, הן הטכנולוג והן הלוחם, המפקד

ניהול מומחים ומיצוי הידע הנמצא המפקד יידרש ליכולות 

לשלוט בכלים הטכנולוגיים  המפקד יידרש. (לא אצלו) "למטה"

לשלבם בכוח הצבאי ולמצות את המידע , חב הדיגיטליובמר

 (.2238', ספיר וע) הגלום בהם

לדעת לתקשר באמצעות המדיה  יידרשו מנהלים, בנוסף

 עובדיםד מאפשרת מעורבות בזמן אמת של "ט .הדיגיטלית

מכאן מצופה , ומרחיבה את השתתפותםבתהליך קבלת החלטות 
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 רעיונותבחשבון את אשר לוקח  לים לאמץ סגנון מנהיגותממנה

האוטונומיה . יומיות-החלטות יום קבלתבתהליך  העובדים

יותר בקרב  הוההשתתפות עשויות להוביל לתחושת אחריות גבוה

 .העובדים

אחת . לקבל החלטות במהירות רבהנדרש ממנהלים , כמו כן

שינתה הטכנולוגיה את החיים הארגוניים היא  ןהדרכים שבה

ים נאלצים לקבל החלטות מהר מנהל. הצורך הרב במהירות

מקרי . החלטיות ויכולת פתרון בעיותל ולכן הם נדרשים, יותר

חירום בלתי נגמרים יוצרים מצבים בהם מנהלים נדרשים לקבל 

החלטות מבלי שיהיה להם את כלל המידע הנדרש ומבלי שיהיה 

מנהלים , מכאן.  להם זמן לחשוב ולנתח את הבעיה כראוי

ובו בזמן לגלות , עמימות לשאתים צריכים להיות מסוגל

 .בפעולתם יצירתיות

נדרש , בכדי להוביל בעידן הטרנספורמציה הדיגיטלית

בעלי אוריינטציה במקביל ומכווני אנשים ממנהלים להיות 

שתי מיומנויות אלה מאפיינות לעיתים קרובות . תולוגיטכנ

אולם בעת הנוכחי הן צריכות , פרופילים של אנשים שונים

 & Cortellazzo, Bruni) אצל אותו מנהיג עצמו' להיפגש'

Zampieri, 2019.) 
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יכולות בסיסיות נוספות הנדרשות בעולם הדיגיטלי הן 

המשפיעות יותר מכל על הצלחתה , "מודעות-היפר"הענווה וה

 ענווה, בעולם הדיגיטלי. של המנהיגות במציאות הדיגיטלית

משמעה פילוסופיית חיים של כבוד הדדי לאור ההבנה שהעולם 

משתנה בקצב מהיר וכי כמות הנתונים העצומה נגישה לכולם 

, פתיחות ללמידההענווה מביאה ל. ונוצרת באופן אקספוננציאלי

לעידוד תרבות של שיתוף בידע ולהבנת , לאמון באחרים

ה היא ניטור וסריק מודעות-היפר. חשיבותם של צוותים

זיהוי ל, תמידיים של הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון

מודעות היא -היפר. הזדמנויות ואיומים בתחום הטכנולוגי

היא סקרנות שאינה מופנית  .גבולות תלמידה מתרחבת המאתגר

אלא אל עולמות , בהכרח הספציפי של המנהיגפנימה אל התחום 

או אבני , ים אלהשני מאפיינ (.2238, בן חורין ורוזנמן) חדשים

, המנהיגות הדיגיטליתמהווים את ראשית הצירים של , הבניין

ענווה . הן קשורות האחת לשנייה ומשפיעות האחת על השנייה

היא האופן בו , מודעות-היפר". להיות"היא האופן בו על המנהיג 

שתיהן נמצאות משני צידי רצף אך באותה . על המנהיג להתנהג

 . ת זונשימה גם משלימות זו א
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אין המסע להיות מנהיג דיגיטלי עובר תחילה דרך ההכרה ש

משום , ובידע שיש לאדם הממלא תפקיד של מנהל ןבניסיודי 

 המסע. הידע והניסיון הדרוש בעולם הדיגיטליאת  לו לבדו שאין

, אחריםהשענות על מוכוונות לאנשים ו, כרוך בפתיחות ללמידה

 ,ושיפור יכולות טכנולוגיות אישיות חיפוש מתמיד אחר ידע

יכולת יכולת לקבל החלטות בתנאי עמימות ובסופו של דבר 

, בן חורין ורוזנמן)הדיגיטלי בארגון החזון  אתבמהירות  לקדם

 ,Cortellazzo, Bruni & Zampieri; 2238', ספיר וע; 2238

2019). 
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 רשימת מקורות

ענווה והיפר מודעות כבסיס (. 2238)' מ, ורוזנמן', י, בן חורין

 .AKTפרסומי , למנהיגות בעידן הדיגיטלי

ראש מנהלת  –ל זיו אבטליון "תא(. 2232)' י, הטוני

, הטרנספורמציה הדיגיטלית באגף התקשוב

pc.co.il/news/296890 

 Digital By –דיגיטלי כברירת מחדל (. 2235)' ר, הייפרמן

Default :טרנספורמציה הדיגיטלית מפת הדרכים של ה– 

רשות התקשוב , מפת המסע שכל ארגון יהיה חייב לעבור

 .משרד ראש הממשלה, הממשלתי

ל "מנהלת הטרנספורמציה הדיגיטלית של צה(. 2232)' א, הלר

 israeldefense.co.il/he/node/40845, יצאה לדרך

עד לאחרונה לא הייתה החלטה מסודרת (. 2232)' ע', זרחוביץ

, לכת לעולם הדיגיטליבצבא ל

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=10

01285060 

ל בדרך "צה: והרי התחזית(. 2238)' א' ג, וקמינקא', נ, אינגר-כהן

 .23-338, 2.2דיגיטל  38גיליון , בין הקטבים. לצבא תבוני

מהפכת המידע בעולם המבצעי (. 2238)' א, וגליק', ט, שבת-כספי

-33, 2.2דיגיטל  38גיליון , בין הקטבים. ל"ועי בצההרב זר

52. 

זה הדבר החשוב ביותר : לידיעת המנהלים(. 2232)' מ, מנלה

, לטאלנטים
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https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-

3774965,00.html 

על מרחב הלחימה הדיגיטלי והשפעתו על (. 2238)' וע', ל, ספיר

, 2.2דיגיטל  38גיליון , בין הקטבים. ל"הגורם האנושי בצה

342-362 . 

 VUCA (2232 .)https://doalogue.co.il/wiki/VUCAעולם 

, ששת השלבים בטרנספורמציה הדיגיטלית(. 2235)' ע, קמה

https://www.pc.co.il/editorial/194489/ 

Cortellazzo, L., Bruni, E., & Zampieri, R. (2019). The role 

of leadership in a digitalized world: a review. 

Frontiers in psychology, 10, 1938. 

Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. 

(2013) "Embracing Digital Technology", MIT Sloan 

Management Review. 

Haffke, I., Kalgovas, B. J., & Benlian, A. (2016). The Role 

of the CIO and the CDO in an Organization s 

Digital Transformation.  

Hess, T. et al., 2016. Options for Formulating a Digital 

Transformation Strategy. MIS Quarterly Executive, 

15(2), pp.123 139. 

Khan, S. (2016). Leadership in the Digital Age: A Study 

on the Effects of Digitalization on Top 

Management Leadership. Dissertation. Stockholm: 

Stockholm University. 



 
33 

 -ס"בלמ-
 

Neubert, M. (2018). The Impact of Digitalization on the 

Speed of Internationalization of Lean Global 

Startups. Technology Innovation Management 

Review, 8(5): 44 54. 

Senchez, M. A. (2017) A framework to assess 

organizational readiness for the digital 

transformation. Dimensi Empresarial, 15(2), 27-40.

    

 


