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 תקציר
נורמות ואף קונפליקטים , הנחות יסוד, הכולל ערכים, תרבות ארגונית הינו מושג רחב

הבולטים והמסקרנים  ואחד מהביטויים, תרבות ארגונית באה לידי ביטוי במגוון דרכים. פנימיים

המאפשר , בעל מגוון תפקידים חברתיים, הומור הינו מושג רב מימדי ומורכב. שלה הוא ההומור

להומור פוטנציאל ללמד על היבטי הקונצנזוס בארגון . לבטא מסרים קשים ואף פרדוקסאליים

בו מטרת עבודה זאת הייתה לשפוך אור על האופן . ואף על היבטי המחלוקת והקשיים שבו

המחקר התמקד בארגון . התרבות הארגונית באה לידי ביטוי בהומור הפנימי של חברי הארגון

אילו ביטויי הומור באים לידי ביטוי בארגון : שאלת המחקר הייתה. טכנולוגי ישראלי אחד-חינוכי

 . וכיצד ניתן ללמוד מהם על התרבות הארגונית שלו, הנחקר

נבחרה פרדיגמת , של הנושאים הנחקרים בשל אופיים ההוליסטי והקונטקסטואלי

עבור המחקר נבחרו . שכאמור התמקדה בארגון אחד, המחקר האיכותנית ושיטת חקר המקרה

ובמקביל נדגמו , אשר כל אחת מהם ייצג תחום עשייה שונה בו, שלשה צוותים ייחודיים מהארגון

תצפיות , טקסטיםניתוח : המחקר נערך תוך שילוב שיטות מחקר. ממצאים מהנהלת הארגון

, ולאחר מכן בניתוח אינטגרטיבי כולל, הממצאים נותחו בנפרד עבור כל צוות. משתתפות וראיונות

 . לשם קבלת תמונת מצב ארגונית

אך הציניות הופיעה כסוג , מן הממצאים עלה כי לכל צוות ביטויי הומור ייחודיים משלו

. לות הארגוניים ועל הפתיחות הקיימת בוההומור לימד על גמישות הגבו. ההומור המרכזי בארגון

להתמודדות עם קשיים , לתקשורת בינאישית ולגיבוש -תפקידי ההומור הבולטים בארגון היו

תמונת התרבות הארגונית . ולשמירה על הגמוניה קבוצתית, להגברת יצירתיות, והבעת התנגדות

מחויבות , שקיפות, פתיחות(שעלתה מניתוח הממצאים הצביעה על הערכים הארגוניים המרכזיים 

ועל הנחות ) איכות, פשטות(על הערכים המוצהרים שאינם באים לידי מימוש מלא בפועל , )לחזון

ביטויי ההומור בארגון אף . היסוד הארגוניות בקשר ליחסי האנוש בארגון וליחס הארגון לעולם

רכזיים שהעסיקו את ועל הקונפליקטים הארגוניים המ, לימדו על תתי התרבויות העיקריות שבו

 .ההנהלה והעובדים בתקופה הנדגמת

תרומת העבודה מעבר לחקר המקרה הספציפי הינה בהצעת אפשרויות הכללה על הקשר 

ובהצעת כלים מתודולוגיים ללמידת התרבות הארגונית מתוך , בין ההומור לתרבות ארגונית

 .ביטויי ההומור המופיעים בארגון



Abstract 

Organizational culture is a complex term that includes values, basic 

assumptions, norms, sub-cultures and internal conflicts. Organizational culture is 

reflected in many organizational artifacts, and humor is one of the most interesting of 

them. Many studies mentioned the potential of humor to reflect the organizational 

culture in which it was created; yet, only few have researched the relationship 

between these two concepts. Humor is a multi-dimensional and complex concept.  It 

serves a variety of social roles, and enables expressing difficult and even paradoxical 

messages. The purpose of this study was to shed more light on the way organizational 

culture reflects itself in organizational humor. The study focused on one Israeli 

educational-technology organization, and the research question was: what humor 

expressions appear in the selected organization, and how do they reflect the 

organizational culture.  

Due to the holistic and contextual nature of the researched concepts, the 

qualitative research paradigm was chosen, and the case-study method was used. As 

mentioned, this research focused on one Israeli hi-tech organization, and sampled 

three different work teams within it, as well as sampling the organization's 

management. The study combined different data collection methods: text analysis, 

participant observations and interviews.  

Research findings revealed five main themes that came up from data analysis. 

Main findings concluded that each team had its own unique humor style, but cynicism 

was found to be the main cross-organization style. Humor reflected organizational 

boundaries' flexibility, and a mind set of openness and transparency. Main humor 

functions were: for interpersonal communication, managing and expressing 



frustration and resistance, increasing and maintaining creative work environment, and 

maintaining group power. Humor revealed the organizational culture's structure: it 

pointed out the main values (openness, transparency, commitment to vision), declared 

values that weren't fully adopted (simplicity, quality), and some of the organization's 

basic assumptions regarding interpersonal relations and relationship with the 

environment. Humor was also found to reflect the main sub-cultures and conflicts that 

existed during the study period.  

This study contributes to the understanding of the relationship between 

organizational culture and humor, and suggests methodological tools to use in order to 

study organizational culture through the analysis of humor.  

 



 תוכן עניינים
 

 1 ................................................................................................................................................... מבוא

 1 .................................................................................................................. ארגונית תרבות .1

 1 ...................................................................................................... ?ארגונית תרבות מהי .1.1

 3 ............................................................................................ ארגונית תרבות לחקר מודלים .1.2

 6 ............................................................................................. הארגונית הפורמאליות מידת .1.3

 6 ....................................................................................... והומור ארגונית תרבות בין הקשר .1.4

 7 ..............................................................................................................................הומור .2

 7 ...................................................................................................... וטרמינולוגיה הגדרות .2.1

 8 ........................................................................................................... ההומור תיאוריות .2.2

 10 ................................................................................................... כללי - ההומור תפקידי .2.3

 10 ........................................................................................................... בארגונים הומור .2.4

 11 ........................................................................בארגון ורהומ של פונקציונאליים היבטים .2.5

 13 ................................................................... בארגון ההומור של דיספונקציונליים היבטים .2.6

 15 ....................................................................................................... ארגוניים" ליצנים" .2.7

 15 ................................................................................................................. המחקרי הפער .3

 17 ............................................................................................................. הנבחר הארגון על .4

 17 ...................................................................................................... המחקר ושאלות מטרות .5

 19 ......................................................................................................................................... מתודולוגיה

 19 .............................................................................................................. המחקרית הפרדיגמה .1

 21 ....................................................................................................................... המחקר מדגם .2

 21 ............................................................................................................ הנתונים איסוף שיטות .3

 22 ......................................................................................................... טקסטים ניתוח .3.1

 25 ................................................................................................................. תצפיות .3.2

 26 ................................................................................................................. ראיונות .3.3

 29 ...................................................................................................................... הנתונים ניתוח .4

 30 ................................................................................................................. האישי ההקשר .5

 31 ............................................................................................................................... אתיקה .6

 32 .............................................................................................................................................. ההקשר

 32 .......................................................................................................................... הארגון על .1

 34 ............................................................................................................. הנבחרים הצוותים על .2

 35 ................................................................................................................. התוכן צוות .2.1

 36 ........................................................................................................... הקריאטיב צוות .2.2

 37 ............................................................................................................... התכנות צוות .2.3

 38 .............................................................................................................. בכירה הנהלה .2.4

 39 ............................................................................................................................................. ממצאים

 39 ...................................................................................................................... ההומור ביטויי .1

 39 ........................................................................................ ותמונות שלטים: עבודה עמדות .1.1

 40 ............................................................חברים קבוצות בין פנימיות תכתובות: אלקטרוני-דואר .1.2

 40 ............................................................................................................... צוות פגישות .1.3

 41 .........................................................................................................חברתיים אירועים .1.4

 41 ...........................................................................................הנדגמים בצוותים ההומור .1.5

 42 ............................................. נבדלת תרבות-תת על כמעיד צוות בכל שונה הומור: ביניים סיכום .1.6

 43 .......................................................................................................................... הומור סוגי .2



 43 ................................................................................................... ציניות - מילולי הומור .2.1

 45 .............................................................................................................. ויזואלי הומור .2.2

 45 ........................................................................................ ניצי כארגון ED - ביניים סיכום .2.3

 47 ............................................................................................... ?ההומור משמש למה - פונקציות .3

 48 ......................................................................................................וגיבוש תקשורת כלי .3.1

 54 ........................................................................... התנגדות הבעתו קשיים עם התמודדות כלי .3.2

 61 ................................................................................ שגרה ושבירת יצירתיות להגברת כלי .3.3

 65 ...................................................................................................ההגמוניה לשמירת כלי .3.4

 67 ................................................................................................. ?קיםצוח מה על - ההומור תכני .4

 67 .......................................................................................................... מציאות מול חזון .4.1

 71 ..................................................................................................... מורכבות מול פשטות .4.2

 77 ............................................................................................................... כיף מול סבל .4.3

 84 ......................................................................................... הגבולות על והשמירה ההומור מחוללי .5

 84 ................................................................................................. אישיותי כמאפיין הומור .5.1

 85 ........................................................................................... "ליצנים"ה - ההומור מחוללי .5.2

 86 .................................................................................................... הנהלה ברמת פתיחות .5.3

 89 ............................................................................................................ ההומור גבולות .5.4

 91 ................................................................ הומור הופעת המאפשר כארגון ED - ביניים סיכום .5.5

 95 ................................................................................................................................................... דיון

 95 .................................................................................................... יסוד והנחות ונייםארג ערכים .1

 96 ........................................................................................................... ארגוניים ערכים .1.1

 100 ................................................................................................................ יסוד הנחות .1.2

 102 ......................................................................................................... בארגון תרבויות תתי .2

 103 ........................................................... תרבות-לתת נגד תרבות בין: ההנהלה למול עובדים .2.1

 104 ............................................................ הוותק עם עולה הנגד תרבות: צעירים מול ותיקים .2.2

 106 ........................................................... ואנימציה טכנולוגיה, פדגוגיה: שונים עולמות שלש .2.3

 108 ............................................................................................ עיקריים ארגוניים קונפליקטים .3

 109 .......................................................................... הארגונית הזהות על מאבק -" ?אנחנו מי" .3.1

 110 ..................................................................................העבודה אווירת -" ?פה רע או טוב" .3.2

 111 ........................................................................ ובמוצר בחזון האמונה -"ייאוש למו תקווה" .3.3

 112 ............................................................................................................................................... סיכום

 112 ................................................................................................................. עיקריים ממצאים .1

 112 ............................................................................................ ארגוניים וגבולות הומור .1.1

 113 ............................................................................ הארגונית וחשיבותם ההומור תפקידי .1.2

 113 ......................................................................................ארגוניות יסוד והנחות ערכים .1.3

 114 ............................................................................. תרבויות ותתי ארגוניים קונפליקטים .1.4

 115 ................................................................... ארגונית לתרבות כביטוי הומור - אפשריות הכללות .2

 115 .................................................................. ארגוניות יסוד והנחות לערכים כביטוי הומור .2.1

 116 ............................................................................. תרבויות ותתי ארגוניים קונפליקטים .2.2

 116 ................................................................................ הומור המאפשרים נאיםות גבולות .2.3

 117 ............................................................ הארגונית החרדה עם בהתמודדות ההומור תפקידי .2.4

 118 ................................................................................................................ המחקר תרומת .3

 118 ........................................................................................ עתידיים ומחקרים המחקר מגבלות .4

 120 ...................................................................................................................................... ביבליוגרפיה

 128 ............................................................................................................................................. נספחים

 128 .........................................................................המחקר לעריכת הארגון הסכמת מכתב -א נספח .1

 129 ..................................................... ראיון הכולל במחקר להשתתף המרואיין הסכמת טופס -ב נספח .2

 130 ....................................................................................... מקודדים לטקסטים דוגמא -'ג נספח .3



1 

 

 מבוא
 

 תרבות ארגונית .1

, אנו מבלים בהם את מירב היום: ארגוני עבודה תופסים חלק נכבד בחיי היומיום שלנו

בעלת , ארגונים הינם ישות מורכבת. גיה והיצירתיות שלנוהאנר, ומשקיעים בהם ממיטב המרץ

ארגונים ניתנים להבנה ולהסבר ). Morgan, 2006(רבדים רבים וחלקם אף פרדוקסאליים 

ואף  ,מערכת פוליטיתכ, כאורגניזם חי, כמוח, כמכונה: באמצעות מגוון מטפורות כמו לדוגמא

מחקר זה ינסה לשפוך ). Morgan, 2006(טקסים ותרבות משלה , חברה המקיימת מנהגים-כמיני

באמצעות התמקדות באחד , אור נוסף על תופעת הארגונים ועל מושג התרבות הארגונית

  .ההומור - המאפיינים המעניינים שבה

 

 ?מהי תרבות ארגונית .1.1

, תרבות לרוב משמשת לתיאור האמונות. תרבות הוא מושג מפתח בחקר מדעי החברה

" תרבות"המושג ). Parker, 2000(הערכים והחוקים של החברה , הטקסים, האידיאולוגיות

ועל המייחד אותה לעומת  ,מלמד על הדרך של קבוצת אנשים לעשות דברים בצורה ייחודית

הוא מושג נפוץ לתיאור ולהבנת ההיבטים " תרבות ארגונית). "Morgan, 2006(קבוצות אחרות 

ספרים ויועצים לתיאור וניתוח , מאמרים ,הוא משמש מחקרים. הרבים והמגוונים של ארגונים

 & Martin, Frost; 2004, רז(לא קיימת הסכמה לגבי הגדרתו המדויקת , עם זאת. ארגונים

O’Neill 2006 .( נציג כאן את שלשת הפרדיגמות המרכזיות המקובלות כיום להגדרת תרבות

  .ארגונית

 גישת הקונצנזוס -הפרדיגמה הפונקציונליסטית

ועל התפקיד של , ונקציונליסטית שמה דגש על המשותף לכלל הארגוןהפרדיגמה הפ

גישה זו מאמצת את תפיסת הסוציולוגיה הפונקציונליסטית . התרבות הארגונית עבור הארגון

)Parsons, 1951 (ובהנחלת הערכים לדור , הרואה את התרבות ככלי לשימור דפוסים חברתיים
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תרבות ארגונית היא אוסף הערכים והנחות , זאת י גישה"עפ. הבא באמצעות סיפורים וטקסים

ומועברים הלאה , אשר משמשים אותם להתנהלות בעולם, הבסיס המשותפים לקבוצת אנשים

לתרבות ארגונית ). Shein 2004; 2004רז (לתפוס ולהתנהג , לחברים חדשים כדרך הנכונה לחשוב

י יצירת קונצנזוס בין "ת הארגון עובהשגת מטרו, תפקיד חשוב בשימור דפוסי הפעילות של הארגון

י תפיסה זו "תרבות ארגונית עפ).  ;Martin, 1992 2004, רז; 1996, סמואל(ההנהלה לעובדים 

" חזקה"באמצעות תרבות ארגונית . ולהיתרגם לרווחיות, מאפשרת את הגברת יעילות הארגון

שעתיים -להרוויח עוד שעה"ניתן ) בעלת הלימה גבוהה בין ערכי הליבה לנורמות העבודה: כלומר(

 ).Deal & Kennedy, 1982; 2000, קונדה" (של תפוקה נוספת מעובד ליום

  גישת הדיפרנציאציה -פרדיגמת הקונפליקט

לתרבות ארגונית מתבססת על גישות " קונפליקט החברתי"פרדיגמת ה, לעומת זאת

 סטטוסעה על הבדלי הומצבי) וובריאניות-ניאו מרקסיסטיות וניאו(סוציולוגיות ביקורתיות 

גישה זאת שמה דגש ). Barker, 1993; 2004, רז( בוועל קיומם של תתי תרבויות , והכוח שבארגון

רז (על הקונצנזוס הארגוני ביניהן ועל המאבק , על ההבדלים בין הקבוצות השונות שבתוך הארגון

קונצנזוס קיים רק . אין תרבות ארגונית אחידה והומוגנית לארגון, י פרדיגמה זאת"עפ). 2004

בתוך כל קבוצת אינטרסים ארגונית ). Martin et al 2006(בקרב תתי הקבוצות הארגוניות 

כאשר התרבות הארגונית היא בעצם תוצר היחסים בין תתי , קיימים קונצנזוס ועקביות

כלת במשקפיים ביקורתיות על מושג תפרדיגמה זאת מס).  Martin, 1992(התרבויות שבתוכו 

ות הארגונית ומצביעה על השימוש שעושה בו הנהלת הארגון ככלי לשליטה נורמטיבית התרב

י הפנמת "אלא ע, י שכר או עונש"שליטה נורמטיבית היא שליטה בעובדים שלא ע. בעובדים

 ).   Foucault, 1977; 2004, רז(הציפיות הארגוניות והפעלה של פיקוח עצמי של העובד 

 פרשנויות שונות. פרגמנטציה -פרדיגמה שלישית

הקבוצה -הגישה השלישית לחקר התרבות הארגונית מצביעה על כך שגם ברמת תת

גישה זאת שמה דגש על הפרשנויות האישיות השונות שנותנים . קיימים עמימות וחוסר אחידות

י גישה זאת ישנן "עפ). Martin et al, 2006(כל אחד מחברי הארגון להיבטים התרבותיים שבו 

ויש לנתח את התרבות הארגונית כמכלול , שנויות שונות וסותרות לתרבות הארגוניתמגוון פר
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הפרשנויות הסובייקטיביות שבין חברי הארגון השותפים יחד להבניית מציאויות ארגוניות שונות 

 )Martin et al., 2006; 2004, רז(

שלשה היבטים מציע כי ניתן לראות בשלשת פרדיגמות אלו ) Martin et al., 2006(מרטין 

תיאוריה המתייחסת למורכבות של מושג התרבות -המרכיבים יחדיו מעין מטה, משלימים

מסגרת תיאורטית ראויה לחקר תרבות ארגונית צריכה להכיל התייחסות להיבטי , לכן. הארגונית

 ,Plester(להיבטי הקונפליקט ולפרשנויות הסובייקטיביות השונות של התרבות , הקונצנזוס

2008.( 

 

 מודלים לחקר תרבות ארגונית .1.2

לשם מחקר של תרבות ארגונית יש צורך במודל תיאורטי שיכוון את איסוף ופירוש 

הנובע מפרדיגמת מחקר מסוימת וכולל מושגים , כמבנה תיאורטי" מודל"ניתן להגדיר . הנתונים

וח ופירוש נציג כאן שני מודלים עיקריים אשר ישמשו לנית). 2004, רז(ושיטות מחקר ייחודיים 

 .הנתונים

 מודל שיין

אחד המודלים המוכרים והמצוטטים ביותר לחקר תרבות ארגונית הוא המודל של אדגר 

ומתמקד ביעדי , טיתהמודל נובע מהפרדיגמה הפונקציונליס). Schein, 1990; Schein 2004(שיין 

סממנים : גוניתהמודל מצביע על שלשה רבדים לתרבות האר. נובעים מההנהלהה ,הארגון ובערכיו

 הסממניםברובד הגלוי והנגיש ביותר נמצאים . ערכים והנחות יסוד, )Artifacts -ארטיפקטים (

צורת : כגון, שמיעה ולתחושה בארגון, שהם בעצם כל מה שניתן לראייה) הארטיפקטים(הגלויים 

. דומהחלוקת השטח וכ, עיצוב המשרד, הטכנולוגיה שבשימוש, טקסים, סיפורים, סמלים, לבוש

קל  -כלומר, שמלמד על רבדים עמוקים יותר בארגון" קצה הקרחון"הארטיפקטים הם למעשה 

שפה והומור נחשבים אף הם לחלק ). Schein 2004(למצוא אותם אך קשה יותר לפרש אותם 

שהינו סמוי מן העין אך , ברובד השני). Hatch & Ehrlich, 1993(מהרובד הגלוי של הסממנים 

להגדרתו של שיין ערכים הינם התפישות לגבי  .הערכיםנמצאים , חברי הארגון נמצא במודעות
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לעיתים מדובר בערכים מוצהרים אשר הארגון שואף . אופן ההתנהגות המקובל והרצוי בארגון

כאשר ). Schein, 2004(אך לא בהכרח מיישם אותם בפועל בנורמות היומיומיות , להגיע אליהם

את אופן ההתנהגות בפועל הם מוטמעים עמוק בתרבות הארגונית הערכים אכן קשורים ומנחים 

, של הארגון הנחות היסודברובד השלישי והעמוק ביותר נמצאות . לחלק מרובד הבאוהופכים 

. ומכתיבות את תפישת העולם של הארגון, מובנות מאליהן, בלתי מודעות, שלרוב הן סמויות

, מה חשוב: ועונות על שאלות כגון, ן מול העולםהנחות יסוד קשורות באופן ההתנהלות של הארגו

שלשת הרבדים הינם היררכיים ומוצגים לרוב . מה משמעות הדברים וכדומה, איך להגיב

 ).1-ראו תרשים( כפירמידה

 .Schein, 2004)י "עפ( שלשת הרבדים של התרבות הארגונית :1תרשים 

 

ובעיקר , שלשת הרבדים הללותתאפיין בהלימה בין " חזקה"תרבות ארגונית , לפי שיין

בעזרת המודל ניתן ללמוד על . בהלימה בין הערכים המוצהרים לנורמות ולסממנים הגלויים

וניסיון , הגלויים יותר, י למידת שני הרבדים הראשונים"התרבות הארגונית של ארגון מסוים ע

 . ללמוד ולהסיק על הרובד הבסיסי ביותר

 ניותהשפעות חיצו -מודל שלשת המעגלים 

המתמקדת במטרות , המודל של שיין יוצא מנקודת הנחה פונקציונליסטית, כאמור

לא עוסק בשאלת מטרותיהם ורצונותיהם של  זהמודל . הארגון כפי שמוכתבות מההנהלה

, מתמקד בהבדלים שבין ההנהלה לעובדים) Raz, 2002(מודל שלשת המעגלים של רז . העובדים

המודל . )2-ראו תרשים( המשפיעים על התרבות הארגונית ומתייחס גם לגורמים החיצוניים

המודל מבדיל בין . מתאים גם לפרדיגמת הקונפליקט ונותן מקום לתתי התרבויות שבתוך הארגון

תרבות מקום "לבין , הכוללת את ערכי ההנהלה והנורמות המוכתבות ממנה" תרבות ניהולית"
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ככל שהחפיפה בין שתיהן . ם של העובדיםהכוללת את הערכים והנורמות מנקודת מבט" העבודה

 ).2004, רז(יותר " חזקה"כך ניתן לתאר את התרבות הארגונית כ, גדולה יותר

 .)Raz, 2002י "מעובד עפ(" שלשת המעגלים"מודל  :2 תרשים

 
 

כל אחד מהעובדים . הארגון אינו מיקרוקוסמוס המנותק מן העולם החיצוני, עם זאת

כדי להגיע לניתוח מעמיק יותר . קבוצות אחרות מחוץ לשעות העבודהמושפע מסוציאליזציה עם 

כלומר , )2004, רז(של תרבות ארגונית יש להביא בחשבון גם את ההקשר הסביבתי שבו חי הארגון 

" מחוץ", הנורמות והערכים המקובלים בחברה ובמדינה: את התרבות הלאומית סובבת שלו

תרבותית נצפה למצוא לאורך זמן התאמה בין הנורמות י תיאוריית התלות ה"עפ. לשעות העבודה

 ,Lincoln & kalleberg(והערכים של הארגון לבין הנורמות והערכים בתרבות הסובבת אותו 

1990; Raz, 2002" .(הנורמות והסוציאליזציה של , מכילה את הערכים" התרבות הסובבת

ארגונים . תעשייה בה פועל הארגוןגורם החסר במודל זה הוא השפעת ה. המדינה בה פועל הארגון

ואף לנורמות עבודה של ארגונים , ערכים ,סטנדרטים, רבים חייבים להתאים עצמם לנהלים

כדי להשיג שיתוף פעולה ולהצליח בתוך אותה התעשייה , אחרים הפועלים באותו תחום תעשייה

)Christensen & Gordon, 1999 .(ק מהתרבות בעבודה זאת נתייחס לתרבות התעשייה כחל

 . הסובבת של הארגון

האינטראקציה בין שלשת המעגלים תוכל ללמד אותנו על תרבויות ארגוניות הנוצרות 

התרבויות הנוצרות סביב תחומי עשייה -וגם על תתי, בסניפים מקומיים של ארגונים בינלאומיים

משאבי  -וגמאכמו לד(מתרבויות התעשייה הקשורות אליהן  ותמושפע אשר, ארגוניםתוך שונים ב

 ).מהנדסים וכדומה, מעצבים גרפיים, אנוש
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 מידת הפורמאליות הארגונית .1.3

ין חשוב מאפי. גורם נוסף המשפיע על תרבות ארגונית הוא מידת הפורמאליות של הארגון

 ,Mintzberg(במבנה סמכותי כלשהו המאגד את העובדים יחדיו של ארגונים הוא הצורך שלהם 

כות למישהו או קבוצה מסוימת מי מתן הרשות והס"דרכו לפעול עכל ארגון מוצא את ). 1989

ארגונים נבדלים האחד מהשני במידת המבניות ). Beetham, 1996( יולהנחות ולפקח על משימות

-מונחים מקובלים לתיאור תכונה זאת של ארגונים היא פורמאליות לעומת א. והשליטה שלהם

, גונים פורמאליים לרוב מתוארת לרוב כמאורגנתההתנהגות באר). Beetham, 1996(פורמאליות 

ארגונים אלו ישתמשו לרוב בשיח מדויק מבחינה דקדוקית . ומכוונת, )אימפרסונאלית(לא אישית 

ובסביבת עבודה מאורגנת וסימטרית , יתאפיינו בקוד לבוש מקצועי ואף טקסי, ומקצועית

)Morand, 1995  .(אליים מתוארת לרוב כרגועהפורמ-ההתנהגות בארגונים א, לעומת זאת ,

פחות , ארגונים אלו יתאפיינו לרוב בביזור. קלת ראש ומשלבת התבדחויות והומור, גמישה

 ,Morand(וגמישות בהגדרות תפקידים , רמות היררכיה מעטות, תהליכים רשמיים וקבועים

קבוצת וכל עובד או , פורמאליים גם יחד-ארגונים משלבים מאפיינים פורמאליים וא). 1995

שלמידת , כך. עובדים מגבשים לעצמם סגנון התנהגות בתוך המסגרת הפורמאלית הארגונית

הפורמאליות הארגונית השפעה רבה על מאפיינים ארגוניים שונים ועל התרבות הארגונית 

)Plester, 2007; Morand, 1995 .( 

  

 הקשר בין תרבות ארגונית והומור .1.4

רמאליות שלה משפיעים על אופן התנהלות התרבות הארגונית ומידת הפו, כאמור

מחקרים רבים טוענים כי חלק , ואכן. ועל אופן השיח וביטויי ההומור בארגון, העובדים בארגון

 ,Clouse & Spurgeon, 1995; Holmes & Stubbe(מהותי בתרבות הארגונית הינו ההומור 

ולשמש במגוון תפקידים , )Fine, 1976(אשר יכול לחזק ולאשרר את הנורמות הארגוניות , )2003

חוקרים מסוימים טוענים כי מרכיב חשוב בתרבות ). Gabriel, 1995(לחיזוק התרבות הארגונית 

והתחושה , היא תחושת האחווה בין העובדים, ומה שעושה אותה לחזקה ויעילה, הארגונית

ור בארגון גורם מרכזי המשפיע על תחושות אלו הוא ההומ. הטובה שלהם לגבי מה שהם עושים
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)Clouse & Spurgeon, 1995 .( בפרק הבא נסקור בהרחבה את הגדרות ההומור ואת תפקידיו

 .ומשמעויותיו בתוך ארגונים

 

 הומור .2

 הגדרות וטרמינולוגיה .2.1

הומור וצחוק הינם . שאינה דורשת הסבר מחקרי, הומור נדמה כתופעה המוכרת לכול

ובהיבטים שונים , יימים בכל התרבויות בעולםהק, מאפיינים אוניברסאליים של החוויה האנושית

לית אהומור הוא תופעה מורכבת ופרדוקס, עם זאת). Martin, 2007, p.3(אף אצל קופי האדם 

, אין הסכמה ברורה בין החוקרים לגבי הגדרה אחת ויחידה שלו. הכוללת היבטים רבים ושונים

תאר את כל הרבדים השונים של ואף הוצע כי נדרשות מספר הגדרות ותיאוריות שונות כדי ל

דיבור או כתיבה , פעילות"הומור הינו , ספורדקעל פי מילון או). McGhee, 1979(ההומור 

מהגדרה ). in: Martin, 2007, p.5" (מוזרות וכיף, קלות ראש, בדיחות דעת, הגורמת לשעשוע

הוא תופעה : ניהשונים מאוד אחד מהש, מורכבת זאת עולה כי להומור ארבעה היבטים מרכזיים

ניתן , כלומר. תגובה פיזית של הגוף וגם תגובה רגשית, קוגניטיבי-תהליך תפיסתי, חברתית

, שנוצרת בהקשר חברתי, י חיוך וצחוק"המובעת ע, להגדיר הומור כתגובה רגשית של שמחה

  ).Martin, 2007, pp.5-10(ונובעת מתפיסה של פער מפתיע בין ציפיות לתוצאות  

ינולוגית קיימים בלבול וחוסר עקביות בשימוש במושגים השונים המתארים מבחינה טרמ

: בשימוש במושגים כמו) והציבור הרחב(אין הסכמה או עקביות בין החוקרים . את ההומור

חלוקה ). Martin, 2007, pp. 10-15; Raskin, 1985(כיף ועוד , בדיחה, שנינות,  צחוק, הומור

הומור ספונטאני , הומור מילולי, הומור ויזואלי, הומור פיזי: ורמקובלת היא החלוקה לסוגי ההומ

בהקשרים חברתיים נפוץ מאוד השימוש ).  ;2009Martin, 2007, pp.10-15, סובר(והומור מתוכנן 

, אירוניה: ובעברית קיים בלבול בין המושגים הנפוצים של הומור זה, בהומור מילולי ספונטאני

מיפו את הסוגים ) Long & Graesser, 1988(לונג וגרייסר רים החוק. סרקזם וקנטור, ציניות

 :והגדירו את המושגים הבאים, המרכזיים של ההומור המילולי
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הבהרה כי המשמעות המילולית של הטקסט היא הפוכה למשמעות האמיתית אליה : אירוניה ·

 .באמת מתכוון הדובר

זה כי רק מניעים אנוכיים מניעים רמי. במוסריות ובכנות האנושית, פקפוק בטוב הלב: ציניות ·

 .את האנשים

 .ומיועד להעליבו, הומור אגרסיבי ומריר המכוון כלפי אדם או גורם מסוים: סרקזם ·

קנטור , בניגוד לסרקזם. התבדחות על חשבון מאפיינים אישיים של מישהו: )Teasing(קנטור  ·

 .יותר ולא נועד להעליב ולהשפיל" חברי"הוא לרוב 

 

 מורתיאוריות ההו .2.2

, על המסבירות את תופעת ההומור ונותנות לו בסיס פילוסופי-קיימות מספר תיאוריות

 .נסקור כאן בקצרה את המרכזיות בהן, או ביולוגי, פסיכולוגי

  תיאוריית חוסר תאימות

מחקרים רבים בפסיכולוגיה של ההומור מתמקדים באפקט חוסר התאימות הנמצא 

צר כאשר ציפייה מסוימת מקבלת תוצאה שונה וחריגה חוסר תאימות נו. בבסיסו של ההומור

). Raskin, 1985(חוסר התאימות בין הציפייה לתוצאה יוצר את האפקט ההומוריסטי . מהמצופה

נמצאת תמיד ) punch-line(כאשר שורת המחץ , כך לדוגמא מבנה הבדיחה יוצר ציפייה מסוימת

המחקרים מצביעים על כך שגורם . ובכך יוצרת את האפקט הקומי, תאימות לציפייה-בחוסר

וככל שחוסר ההתאמה גדול יותר כך יהיה , ההפתעה הוא מרכיב חשוב להיווצרות האפקט הקומי

 ).Duncan, Smeltzer & Leap, 1990(האפקט ההומוריסטי גדול ומצחיק יותר 

  תיאוריית העליונות

ך של אנשים ובצור, גישה נוספת מתמקדת במוטיבציה הפסיכולוגית בבסיס ההומור

טען כי אנשים צוחקים על חוסר מזלו או טיפשותו של ) Hobbes, 1640(הובס . בהשוואה חברתית

הצחוק מבליט את . האחר משום שבכך הם מרגישים טוב יותר לגבי עצמם ולגבי מזלם הטוב

תיאוריה זאת מדגישה את הצדדים השליליים . העצמי ו שלנחיתותו של האחר ואת עליונות
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מחקרים , עם זאת). Plester, 2007, p. 49(אשר לרוב מוזנחים מבחינה מחקרית  ,שבהומור

מכאן . קשות מאוד הקורות לזולתעדכניים מראים כי אנשים לא נוטים לצחוק למראה טרגדיות 

לרוב כאשר , שישנם גבולות מסוימים לחוסר המזל של האחר המאפשרים תגובה הומוריסטית

 ). Raskin, 1985(וק באופן קשה במיוחד ברור כי האחר לא נפגע או ניז

אשר טען כי ההומור ) Bergson, 1911(תיאורטיקן חשוב ומרכזי של ההומור הוא ברגסון 

איש  -לדוגמא כמו(הומור הסלפסטיק . נוצר מחוסר תאימות וגם מהצורך בתחושת עליונות

ליונות הנוצרת מתוך נובע לטענתו מהפער בין הציפייה לתוצאה וגם מתחושת הע) מחליק על בננה

 . צפייה באחר חסר המזל אשר איבד שליטה על גופו

 תיאוריית השחרור

ונתן הסבר גם , הציג תיאוריה מקיפה וחשובה לתופעת ההומור) Freud, 1905(פרויד 

צחוק נוצר כתוצאה , י פרויד"עפ. למקרים בהם צחוק מופיע לכאורה ללא גורם חיצוני ברור

תפיסה זאת . לרוב רגשות מיניים או אגרסיביים, ורים ומודחקיםמשחרור דחפים ורגשות אס

מכיל את כל ) אגו-הסופר" (אני העליון"על פיה ה, מתחברת לתיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד

מיניים או , אשר לרוב לא מאפשרות הבעת רגשות אגרסיביים, הנורמות והציפיות החברתיות

כל סוגיו השונים מאפשר התחמקות מהצנזורה  על, ההומור. חריגים אחרים בצורה גלויה

פי פרויד ההומור מאפשר הצצה -שעל, כך. והבעת הרגשות האסורים בצורה נסתרת, העצמית

לשחרור " בטוח"מחקרים עדכניים מצביעים על תפקידו של ההומור ככלי . מודע האישי-ללא

ובכך לאפשר לאנשים לשמר , )חריגים, אסורים, מיניים, פוגעניים, אלימים(חברתיים -רגשות אנטי

 ).Douglas, 1999; Weick & Westley, 1996(את ההרמוניה החברתית 

ומדגישות את העובדה כי , חופפות בכמה היבטיםל "הנניתן לומר כי שלושת התיאוריות 

, לעומת זאת. המניעים המדויקים של ההומור הינם חמקמקים וקשים להגדרה מדויקת

 .של ההומור הרבה יותר גלויים וניתנים למחקר ולהסבר) קציותהפונ(התפקידים החברתיים 
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 כללי -תפקידי ההומור  .2.3

ובעלי תפקיד חשוב מאוד , החיוך והצחוק הם אמצעי תקשורת בסיסיים ביותר בין אנשים

, כ מופיע בהקשר חברתי"צחוק בד). Ziv, 2010; 2009, סובר; 1984, זיו(ביצירת ובשימור קבוצות 

). Bergson, 1911; Douglas, 1999(שנה קירבה בדעות ובעמדות בין המשתתפים ובמיוחד כאשר י

את הנכונות מעלה , זהותהנקודות את  מדגיש, תקשורתאת ההצחוק משפר , בהקשרים חברתיים

 ,Ziv; 2009, סובר. (ליוצר ההומור וההערכה מפחית התנגדויות ומעלה את ההקשבה, להיפתח

חברתית  ישותארגונים הינם : ל המחקר על ההומור בארגוניםמכאן ברורה חשיבותו ש).  2010

הומור הינו נדבך חשוב ותופעה שכיחה בארגונים . הכוללת קבוצות רבות ואינטראקציות חברתיות

)Akroyd & Tompson, 1999; Duncan et al, 1990 .( בפרקים הבאים ייסקרו המחקרים

 .ם של ההומור לתרבות הארגוניתוהקשרי, והתיאוריות המרכזיות על הומור בארגונים

 

 הומור בארגונים .2.4

הומור . אשר אין לו קשר להומור" רציני"ומקומות עבודה נתפסים לרוב כנושא  ארגונים

מחקרים מצביעים על , עם זאת. ועבודה נדמים לכאורה כשני תחומים מנוגדים ואף סותרים

). Holmes & Marra, 2002; Plester, 2007(שכיחותו הרבה של הומור וצחוק בארגוני עבודה 

ובחקר ההומור , בעשורים האחרונים חלה התעניינות הולכת וגוברת בהומור במקומות עבודה

חלק מהעניין ). Duncan et al, 1990; Martin, 2007; Romero & Cruthirds, 2006(בארגונים 

, על ארגונים נובע מהתרבות הפופולארית אשר הציגה קומדיות ומוצרי צריכה הקשורים להומור

שזכו , ועוד" דילברט"הקומיקס , "משפחת סימפסון", "המשרד"כמו לדוגמא סדרות הטלוויזיה 

מקור אחר לעניין ). Akroyd & Tompson, 1999; Parker, 2007(להצלחה רבה וחיקויים רבים 

, םשביעות רצון של העובדי -הגובר נובע מההנחה כי להומור תוצאות חיוביות עבור הארגון כמו

 & Morreall, 1991; Romero(העלאת פרודוקטיביות והגברת יצירתיות , הפחתת מתחים

Cruthirds, 2006 .(הנחה זאת אינה מעוגנת לגמרי בנתונים המחקריים, כפי שיוצג בהמשך.  
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ההומור בארגונים לא , למרות חשיבותו הברורה של הנושא והעניין הגובר בו, עם זאת

אחת הסיבות לכך ). Duncan et al, 1990; Martin, 2007; Plester, 2007(נחקר מספיק לעומק 

ומקשה על , המחייב ניתוח כל מקרה לגופו, היא טבעו הקונטקסטואלי והחד פעמי של ההומור

המחקר הקיים בתחום ההומור ). Douglas, 1999; Duncan et al., 1990(השוואה והכללה 

. הפוטנציאליות יוור בעולם הארגוני ובתוצאותבארגונים התמקד בפונקציות השונות של ההומ

הראשון והפופולארי יותר מתאר את ההיבטים : ניתן להצביע על שני כיוונים עיקריים במחקר

ואת התוצאות החיוביות לפרט ולכלל , של ההומור עבור הקבוצה והארגון" פונקציונאליים"ה

-דיס"מצביע על ההיבטים הפחות נפוץ הינו כיוון ביקורתי ה, כיוון אחר. בומהשימוש 

 .ולהתנגדות וחתרנות מאידך, של ההומור ככלי להשגת ושימור כוח מחד" פונקציונאליים

 

 היבטים פונקציונאליים של הומור בארגון .2.5

 הומור ככלי מגבש

מקומות עבודה מזמנים . להומור תפקיד חשוב בתקשורת בינאישית, כאמור

להתגברות על , מופיע בהם ככלי לשיפור התקשורת ולכן ההומור, אינטראקציות בינאישיות רבות

שימוש של  ).Romero & Pescosolido, 2008(ולהעלאת תחושת ההזדהות הקבוצתית , מחלוקות

ויצירת סביבה , הפחתת ביקורתיות והגנות, עובדים בהומור נמצא כמועיל להגברת רגשות חיוביים

 & ,Romero & Pescosolido, 2008; Tracy, Myers(בטוחה לחשיבה יצירתית ולא שגרתית 

Scott, 2006 .(הטלת סנקציות , של עובדים חדשים וסוציאליזציה השימוש בהומור מאפשר חניכה

 & Romero(קבוצתיים הערכים והנורמות הובכך לשמר את , לא מזיקות על הסוטים מהנורמה

Cruthirds, 2006 .( ים החיוביים של אף הציעו מודל לפיו תפקידיו החברתימחקרים מסוימים

וממליצים בחום על שימוש יזום בהומור , ההומור יובילו להגברת היעילות והחיוניות הארגונית

 .)Romero & Pescosolido, 2008( י ההנהלה"ע
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 הומור ככלי התמודדות

הומור נמצא ככלי יעיל בידי העובדים . מקומות עבודה הינם סביבות מלאות לחצים

עובד ). Duncan et al., 1990; Martin, 2007(ולשחרור מתחים , להתמודדות עם לחצים אלו

הנמצא במתח רב או תחת לחצים יכול לספר על כך בדיחה או לתאר זאת בצורה הומוריסטית 

מהמתח לכמה רגעים להשתחרר ו, להפחית מערכו וחומרתו, ובכך להשיג תחושת שליטה על המצב

הומור מסוג זה מאפשר ליחיד להשיג הזדהות  ).Henman, 2001; Ziv, 2010(בו הוא נמצא הרב 

המקלה על המתח שבהתמודדות " אחים לצרה"ובכך ליצור תחושת , מחבריו לקבוצה

 ,למנהליםאף הומור עוזר ה). Martineau, 1972(האינדיבידואלית עם המצב המאיים 

, םמצד העובדים ומצד ההנהלה הבכירה מה המופנות אליהם עם דרישות סותרות בהתמודדות

י הפיכתם למשהו "להפחית את החרדה שבהתמודדות עם הפרדוקסים שבחיי הארגון עעוזר להם ו

 .)Hatch, 1997( משעשע

 הומור ככלי להשמעת ביקורת

הומור בארגונים מאפשר לעובדים , )1905, פרויד(בהמשך לתיאוריית השחרור של פרויד 

 & Romero(ה מקובלת חברתית התנגדות או כעס בצור, של ביקורת" אסורות"לבטא תחושות 

Cruthirds, 2006; Romero & Pescosolido, 2008; Tracy et al, 2006 .(טבעו המעורפל והדו-

משמעי של ההומור מאפשר לעובדים לבטא התנגדות להחלטות הנהלה בתוך מעטפת 

אך , באופן כזה המסר יעבור. בצורה ישירה לבטא אותוובכך לרכך את המסר ולא , הומוריסטית

 ,Holmes & Marra(שלרוב הן העובד והן המנהל לא רוצים בה , לא תיווצר מחלוקות גלויה

2002; Martin, 2007, p.362 .(מהי : המותר גבולות את בחינתההומור מאפשר , עבור העובדים

). לויאליות, הטרדה מינית, גזענות: לדוגמא(ומה לא " טאבו"מהו , ההתנהגות המותרת והאסורה

" מדובר רק בבדיחה"כאשר תמיד ניתן לטעון כי , אפשר הליכה עד הגבול וסימונוההומור מ

 ). Plester & Orams, 2008(ולהימנע מתוצאות קשות 
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  הומור בשימוש המנהלים

, גולמן(כ כדבר חיובי לתפקודו ולתפקוד הקבוצה "שימוש של מנהלים בהומור נתפס בד

 צחוק אצל עובדיו נחשב כבעל אינטליגנציה רגשית מנהל שמפעיל תגובות). 2002, קי'בויאציס ומק

מנהל  .)Decker & Rotondo, 2001; Duncan et al, 1990( ויכולת להנהיג ולסחוף גבוהה

, כאחד מהקבוצהלהיראות  לעצמווגורם , סטטוסמטשטש את הבדלי ההמשתמש בהומור עצמי 

כפופים התופסים את נמצא כי  .)Duncan et al, 1990; Priest & Swain, 2002(כשווה בין שווים 

; 2002, גולמן ואחרים( בעלי חוש הומור מדווחים על סיפוק רב ביותר בעבודהכהממונים עליהם 

Avolio, Howell & Sosik, 1999; Duncan et al, 1990; Romero & Cruthirds, 2006;(. 

 

ם ממליצים על וספרי ייעוץ רבי, להומור היבטים חיוביים רבים עבור ארגונים, לסיכום

הגדילו ). 2002, גולמן ואחרים -לדוגמא(י ההנהלה "שימוש יזום בהומור בארגונים ובעידודו ע

אשר סקרו את המחקרים  )Romero & Cruthirds, 2006(רומרו וקרוטירדס  לעשות החוקרים

הנדרשים לשם הפקת סוגים שונים של תוצאות המדויקים בתחום ואף המליצו על סוגי ההומור 

 .גוניותאר

 

 היבטים דיספונקציונליים של ההומור בארגון .2.6

) כ מתוך נקודת מוצא ביקורתית"היוצאים בד(מחקרים אחרים , ל"בניגוד לכיוון הנ

, חתרנות, כמייצג התנגדות, של ההומור בארגונים" יםיפונקציונאל-דיס"מצביעים על ההיבטים ה

 ,Ackroyd & Tompson, 1999; Rodrigues(ואמצעי להשגת ושימור סטטוס חברתי , מאבקי כוח

and Collinson, 1995 .(  

 התנגדות וחוסר אמון

בינם לבין  סטטוסלמרות ניסיונות המנהלים להשתמש בהומור כדי לטשטש את הבדלי ה

ההומור הוא כלי ). Ackroyd & Tompson, 1999(פער מהותי זה קיים ולא ניתן לגישור , העובדים

עצמי ולהיבדלות מהנורמות והמסרים שההנהלה מנסה להכתיב להם חשוב בידי העובדים לביטוי 
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)Ackroyd & Tompson, 1999; Rodrigues, and Collinson, 1995  .( תתומקיים ההומור יוצר-

בשפה פנימית וזאת , י ההנהלה"המוכתבת ע "רשמית"ארגונית התרבות המנוגדת לתרבות ה

יות מבטאות התנגדות וחוסר אמון בסיסי הערות ציניות וסרקסט .י העובדים"המובנת רק ע

-Kets de Vries, 1990; Plester & Orams, 2008; Robinson & Smith( למנהלים ולמניעיהם

Lovin, 2001; Rodrigues, and Collinson, 1995.( 

 שימור סטטוס והשגת כוח 

וד ניתוח זהיר ומעמיק של השימוש בהומור מגלה שלרוב השימוש בו מוגבל לאנשים מא

בסטטוס  מנהלים או עובדים: שימוש בהומור הוא פריבילגיה של בעלי כוח. מסוימים בקבוצה

. בסטטוס נמוך עובדיםהאחרים יותר מאשר חשבון חברתי גבוה מרשים לעצמם להתבדח על 

עובדים . גבוה סטטוסמאשר אל בעלי יותר  ,אל בעלי סטטוס נמוך כ"בדבדיחות מכוונות 

יענו לבדיחה שכוונה לעברם או יספרו בדיחה על מישהו בסטטוס גבוה כ לא "סטטוס נמוך בדמ

 גבוה לא ישתמשו בהומור עצמי בנוכחות בעלי סטטוס נמוך סטטוסבעלי ו, מהם בנוכחותו

)Robinson & Smith-Lovin, 2001 .(תוקפני  הומורמנהלים משתמשים לעיתים ב) גלוי או

הממונה . ת לא רצויות בדרך מקובלת חברתיתולהכחיד התנהגויו, להשיג משמעת כדי )מוסווה

ובכך משיג כוח ומדגיש , על אנשים לא אהודים או על התנהגויות לא רצויות, צוחק על הכפופים לו

 ).Duncan et al, 1990; Collinson, 2002( את הבדלי הסטטוס

 לי של ההומוראתפקידו הפרדוקס

כיצד ייתכן שהומור : ת השנינראים לכאורה סותרים אחד א ל"הנמחקר השני כיווני 

כיצד הוא משמש ככלי שליטה אך גם ? תורם לגיבוש הקבוצה אך גם ליצירת הבדלי סטטוס

ויכולתו , לית של ההומורארק מחקרים מעטים עמדו על תכונתו הפרדוקס? להבעת התנגדות

ות זמנית לערער על הבדלי הכוח-הומור מאפשר לקבל ובו. לשרת תפקידים שונים ואף סותרים

ניתוח . )Mara, 2007. (בישיבות עבודה המתקבלותשל ההחלטות " חוסר הדמוקרטיות"ו

חפצים , המתבטאת בסדרות טלוויזיה, "אני שונא את העבודה"הפופולאריות הגדולה של תרבות 

מלמד אותנו על הצורך של העובד הפשוט , אתרים קריקטורות וכדומה, סטיקרים, משרדיים
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 ;Parker, 2007(. זמנית לקבל אותו-ובו, לם הארגוני על כל מגרעותיולהביע את התנגדותו לעו

Kenny & Euchler, 2012(  . 

 

 ארגוניים" ליצנים" .2.7

, מחקרים שבדקו את תפקידי ההומור בארגונים ומקורותיו גילו כי במקרים רבים

דחויות המייצרים ויוזמים את רוב ההומור וההתב, מאנשים ספציפיים נובע ברובוההומור בארגון 

ניתן לקשר זאת לתפקיד ליצן החצר ). Barsoux, 1996; Plester & Orams, 2008. (ארגוןאותו ב

שתפקידה היה להתייחס בצורה קומית , דמות מוערכת ומוכרת בחצר המלוכה, בימי הביניים

נמצא כי בארגונים רבים אנשים מסוימים , בדומה לכך. מבלי להיענש, לסמכות ולחוקים, לחברה

 ,Plester, 2007; Plester & Orams" (ליצן"ם לקחת על עצמם את התפקיד החברתי של הנוטי

ופקפוק על הסמכות  ,ביקורת מרומזתמתן , תפקיד הליצן בארגון כולל הצגת אלטרנטיבות). 2008

אלא רוכשים אותו , הארגוניים לא ממונים רשמית לתפקידם" ליצנים"ה. ללא חתרנות גלויה נגדה

המחזיקים בתפקיד זה לרוב מוערכים . שא ומתן עם סביבתם החברתית בארגוןבהדרגה תוך מ

אך עם זאת הם מסכנים את מעמדם בארגון ואת אפשרויות , ידי ההנהלה-ידי עמיתיהם וגם על-על

הליצנים ). Ackroyd & Thompson, 1999; Plester & Orams, 2008(ההתקדמות שלהם בו 

לבדוק את גבולות המותר במסגרת , די לבקר את ההנהלההארגוניים משתמשים בהומור לרוב כ

ולחזק את הקשרים החברתיים בתוך , לספק הפוגה ממתח וחרדה, השימוש בהומור בארגון

 ). Plester & Orams, 2008(הקבוצה 

 

 הפער המחקרי .3

היבטים פונקציונאליים והיבטים : להומור שני היבטים עיקריים בארגון, כפי שהראינו

ניתן לראות הקבלה בין שני היבטים אלו לשתי הפרדיגמות העיקריות לחקר . נאלייםפונקציו-דיס

דרך ההיבטים , כלומר. פרדיגמת הקונצנזוס ופרדיגמת הקונפליקט: התרבות הארגונית

ניתן ללמוד על היבטי ) כלי התמודדות וכדומה, כלי מגבש(הפונקציונאליים של ההומור בארגון 

) כלי להשגת כוח, כלי חתרני(פונקציונאליים של ההומור -בטים הדיסדרך ההי. הקונצנזוס בארגון
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תרבויות בארגון ועל ההבדלים -הומור יכול ללמד על תתי. ניתן ללמוד על הקונפליקטים בארגון

, סוג ההומור, מחקר על הומור פנימי בצוותי עבודה הראו כי תדירות ההומור, לדוגמא. ביניהם

, כך). Holmes & Marra, 2002a(ה טובה את התרבות הצוותית ואופן השימוש בו משקפים בצור

על מגוון רבדיה  , ארגוני יכול לשקף את התרבות הארגונית בתוכה הוא נוצר-שההומור הפנים

)Martin, 2007, p.365 .( 

חוקרים רבים בתחום ההומור בארגונים ומתחום התרבות הארגונית ציינו את נושא 

ותיארו את הפוטנציאל הטמון , גונית כנושא הראוי למחקר נוסףהקשר בין ההומור לתרבות אר

 ,Ackroyd & Thompson, 1999; Martin 2000, קונדה(בהומור להבנת התרבות הארגונית 

2007,p.365; .( סקירות רבות בנושא ההומור בארגונים מצביעות על הפער המחקרי בתחום זה

)Duncan et al, 1990; Romero & Cruthirds, 2006; .(מעטים המחקרים שחקרו לעומק , ואכן

 -Fine, 2006 Holmes & Marra, 2002a; Kenny & Euchler(את הקשר בין הנושאים הללו 

שחקרה באופן יסודי ) Pletser, 2007(ראוי להרחיב כאן על עבודתה של ברברה פלסתר ). 2012

הארגונית על ההומור  פלסתר ביצעה מחקר מקיף על האופן בו משפיעה התרבות. את הקשר הזה

, ובדקה היבטים שונים בתרבות הארגונית שלהם, היא חקרה ארבע ארגונים שונים בניו זילנד. בו

פלסתר גיבשה מודל המסביר את הקשר בין . ובאופן השימוש בו, המופיע בהםהפנימי בהומור 

מאליות והראתה כי גורם חשוב המתווך ביניהם הוא מידת הפור, התרבות הארגונית להומור

כך ייווצרו יותר , ככל שמידת הפורמאליות הארגונית גבוהה יותר, פי מודל זה-על. הארגונית

ככל שמידת הפורמאליות הארגונית נמוכה . גבולות פנימיים בארגון המגבילים את ההומור שבו

בטא ותינתן יד חופשית לחברים בארגון ליצור ולהת, הגבולות הפנימיים בו יהיו רחבים יותר, יותר

כלומר הוא מושפע . כיווני-פלסתר ציינה כי הקשר בין ההומור לתרבות הארגונית הוא דו. בהומור

המודל שלה לא מסביר את האופן בו משפיע ההומור על , עם זאת. על ידה על גם משפיע עליה

 .או כיצד הוא מתאר את התרבות הארגונית, התרבות הארגונית

כיצד : נה ולשאול את השאלה מהכיוון ההפוךבמחקר הנוכחי נרצה להשלים את התמו

פער נוסף שננסה לכסות במחקר הנוכחי הוא ? ניתן ללמוד מההומור בארגון על התרבות הארגונית

המחקרים הקיימים בנושא הומור בארגונים לא נותנים מספיק כלים . הפער האבחוני

באימוץ גישתו של . גוניתמתודולוגיים בידי חוקרים ויועצים ארגוניים הבאים לאבחן תרבות אר
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, התייחסנו להומור כאל סממן ארגוני הגלוי לצופים בארגון, )Schein, 1990; Schein, 2004(שיין 

אחת ממטרות המחקר הנוכחי היא לספק כלים . ושממנו ניתן להסיק על התרבות הארגונית

פער . ת הארגוניתוללמידה מהם על התרבו, מתודולוגיים ופרקטיים לניתוח סממני ההומור בארגון

המחקר על התרבות . מחקרי נוסף הוא הפער במחקר על תרבות ארגונית בארגונים ישראליים

ועדיין לא ניתן להצביע על גוף מידע מגובש מספיק , הארגונית בישראל נמצא בתחילת דרכו

המחקר הנוכחי ינסה להשלים חלק מפער ). 2004, רז(המלמד על התרבות הארגונית הישראלית 

 .י ביצוע חקר מקרה על ארגון ישראלי צעיר ומסקרן"ע, זה

  

 על הארגון הנבחר .4

כמטרה שמה לה ) בשל התחייבות לשמירה על סודיות, שם הארגון שונה" (ED"חברת 

הארגון מפתח . י שילוב אינטגראלי של הטכנולוגיה בכיתה"להכניס חדשנות למערכת החינוך ע

כמו ארגונים ישראליים רבים פועל הארגון . ס"ם לביושיעורי, תוכנות ללמידה ולניהול למידה

המספק גם , הערך המוסף שהארגון מבליט הוא המוצר האינטגרטיבי שלו. ל"במקביל גם בחו

הארגון מסקרן הן בחזונו החינוכי השאפתני . גם תוכנה וגם תכנים חינוכיים, תשתיות טכנולוגיות

, הכשרת מורים, חינוך: כלל-נים ורחוקים בדרךמתקיים בו שילוב בין תחומי ידע שו. והן במבנהו

עיצוב ממשק , איור, אנימציה, תמיכה טכנית, הטמעת מערכות, תכנות, פיתוח הדרכה ממוחשבת

ניתן . כאשר כל אחת מהמחלקות בתוכו מאוד הומוגנית באופייה, זהו ארגון הטרוגני במבנהו. ועוד

-מוקד קריאטיבי, "הייטקיסטי"-טכנולוגימוקד : להצביע על שלשה מוקדי כוח עיקריים בארגון

הארגון תופס ומציג עצמו כארגון , והשיח הארגוני ברמת ההנהלה. ומוקד חינוכי פדגוגי, עיצובי

 .")ההקשר"פירוט נרחב על הארגון בפרק (טק -היי

 

 מטרות ושאלות המחקר .5

הומור על ידי ניתוח ה, "ED"מחקר זה ינסה ללמוד את התרבות הארגונית הייחודית של 

באמצעות ניתוח ההומור המחקר יתחקה אחר הערכים והנחות היסוד . הפנימי המופיע בו

המחקר . התרבויות שבארגון-אחר הקונפליקטים הארגוניים המרכזיים ואחר תתי, הארגוניות

ויעשיר את הידע , יתרום בסגירת הפער המחקרי בתחום הקשר שבין ההומור לתרבות ארגונית
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המחקר ינסה להעמיד כלים מתודולוגיים לאבחון . הארגונית הישראליתהקיים לבי התרבות 

 .תרבות ארגונית דרך ניתוח מעמיק של סממני ההומור בארגון

 

 :שאלת המחקר

וכיצד ניתן ללמוד מהם על התרבות הארגונית " ED"אלו ביטויי הומור באים לידי ביטוי בארגון 

 .?שלו

וכיצד ניתן ללמוד מהם על התרבות הארגונית של  ,אלו תפקידים נקשרים לביטויי הומור אלו .א

"ED"? 

על , על ערכיו, כיצד ניתן ללמוד מהיבטים שונים של הומור בארגון על הנחות היסוד שלו .ב

 ?ועל ההלימה בין הערכים לנורמות, תהליכי פרשנותם בקבוצות שונות בארגון

ועל הקונפליקטים , וןכיצד ניתן ללמוד מההומור הארגוני על קיומן של תת תרבויות בארג .ג

 ?הארגוניים המרכזיים
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 מתודולוגיה

   הפרדיגמה המחקרית .1

קונסטרוקטיביסטית מניחה כי כדי להבין תופעות ומצבים -פרדיגמת המחקר האיכותנית

על פי . שלא ניתן להפרידם מההקשר בהם נוצרו, חברתיים יש לחקור אותם כישויות הוליסטיות

, המקום והסביבה הייחודיים בהם מתרחשות התופעות, הזמן פרדיגמה זאת יש לשים דגש על

 ;2003Denzin & Lincoln, 1994, שקדי(ולבחון את הקשרים הרב ממדיים ביניהם 

Josselson & Lieblich, 2002;  .( שיטת מחקר נפוצה המשמשת פרדיגמה זאת היא שיטת חקר

י במבט ממוקד על מתאר את ההבנה כ" חקר מקרה"המושג ). 2001, יוסיפון(המקרה 

ניתן להגיע לתובנות ולהכללות על ההתנהגות , ייחודית ומיוחדת, תופעה חברתית מסוימת/מקרה

מבכירי , )Yin, 1989(יין ). 2001, יוסיפון(ועל תהליכי העומק המתרחשים בה , האנושית

ה הגדיר את השיטה כמחקר ניסויי הבא לחקור תופע, החוקרים והתיאורטיקנים של חקר המקרה

" מקרה. "ק בחלקםכאשר הגבולות בינה ובין סביבתה מוגדרים ר, יום-בתוך מארג חיי היום

ודפוסים קבועים של , עם גבולות מוגדרים פחות או יותר, מערכת אינטגרטיביתמוגדר בדרך כלל כ

אופי , השיקולים בבחירת שיטה זאת יכולים להיות אופי שאלת המחקר. התנהגויות ופעולות

 ,Yin ;2001, יוסיפון(הנגישות אליו ועוד , פוטנציאל הלמידה מהמקרה הנחקר, רתהתופעה הנחק

ושיטת חקר המקרה בפרט עושים שימוש בשיטות איסוף , הפרדיגמה האיכותנית ככלל). 1989

שנועדו לתאר את החוויה הנחקרת באופן הקרוב ככל היותר לנקודת מבטם של , נתונים מהשטח

, יוסיפון(איסוף טקסטים וניתוחם , תצפיות, בדרך כלל ראיונות שיטות אלו כוללות. הנחקרים

  ).2003, שקדי; 2001

שתי תופעות אלו הינן . המחקר הנוכחי עוסק בקשרים בין הומור ותרבות ארגונית

). Martin, 2007 ;2004, רז(ותלויות בפרשנות סובייקטיבית , תלויות הקשר, מורכבות ביותר

הינו מושג רב מימדי הקשור בפרשנות , ארגונית בפרטותרבות , מושג התרבות בכלל

). 2004, רז; 2001, יוסיפון(שפה ואמונות , סמלים, הסובייקטיבית של מגוון אנשים לרעיונות

שכן היא מאפשרת , שפרדיגמת המחקר האיכותני נראית כמתאימה ביותר למחקר מסוג זה, מכאן

, )Schein, 2004(אדגר שיין ). 2004, רז(לראות את העובדות מנקודת מבטם של הנחקרים 
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הדגיש כי מסוכן להשתמש , שהמודל שלו לתרבות ארגונית שימש כבסיס תיאורטי לעבודה זאת

שכן אז יתקבלו התוצאות המצופות , בשיטות כמותניות למחקר על ערכים והנחות יסוד ארגוניות

שיטת חקר המקרה . ותולא ייחשפו תהליכי העומק של התרב, ")ערכים מוצהרים("מן העובדים 

שכן היא מאפשרת לחוקר ) 2000, קונדה -לדוגמא(היא שיטה נפוצה למחקר אחר תרבות ארגונית 

, )עם הסתירות שבה(לחשוף את הרציונל בהתנהגות הנצפית , לחדור מבעד להתנהגות הגלויה לעין

ן מאליו החוקר לא מקבל כמוב. תרבותיות על הנחקרים-ולתאר את ההשפעות התרבותיות והתת

ובאמצעות מגוון שיטות הוא מסיר את המסווה מעל הפרשנות הרשמית , את ההתנהגויות הנצפות

שיטת חקר המקרה , בכך. ומנסה להגיע אל משמעויות ותהליכי העומק, של החברה הנחקרת

 ).272' ע, 2001, יוסיפון(מתאימה במיוחד למחקר של תרבות ארגונית 

בעלת היבטים רבים , אף הוא תופעה מורכבת, כפי שתואר בפרק המבוא, הומור

ובפרשנויות הסובייקטיביות של , הומור תלוי כמעט לחלוטין בהקשר בו הוא נוצר. ופרדוקסאליים

יוצר אפקט קומי בהקשר אחד לא בהכרח יהיה מצחיק בהקשר אחר הטקסט . הנמענים אליו

)Martin, 2007; Ziv, 2010 .( ביותר גם לחקר ההומורפרדיגמת המחקר האיכותנית מתאימה .

ואת המשמעויות הרבות , את תפקידי ההומור בהקשר החברתי, כדי להבין את האפקט הקומי

. תצפיות וניתוח טקסטים, והסימבוליות שלו יש להשתמש בשיטות מחקר איכותניות כמו ראיונות

רבות של מחקרים רבים בתחום ההומור בארגונים עשו שימוש בשיטות אלו לפענוח משמעויותיו ה

 ,Duncan et al, 1990; Hatch, 1997; Marra, 2007; Plester & Orams(ההומור בארגון 

שימוש בשיטת חקר מקרה לבחינת הומור בארגונים מאפשר לרדת לעומקן של משמעויות ). 2008

י השילוב בין שיטות איסוף הנתונים השונות המגלות עוד ועוד רבדים "ע, ותפקידי ההומור בארגון

, )Kenny & Euchler, 2012(כך לדוגמא הצליחו קני ואוכלר . מוש בהומור במקרה הנחקרבשי

לחשוף את המשמעויות הפנימיות והנסתרות של , במחקרם על ההומור בחברת פרסום אירופאית

ולהציע נקודת מוצא למחקרים עתידיים , הנראה למביטים מבחוץ כפרוע וחתרני, ההומור בארגון

במחקרה ביצעה השוואה בין ארבעה חקרי מקרה על ) Plester, 2007(פלסתר  ,בדומה. בכיוון זה

וחשפה את הפערים בין הרמה המוצהרת לבין רמת , )שונים מאוד זה מזה(הומור בארגונים 

 .ובמקומו של הומור בתוך כל אחד מהם, הפרקטיקה ביחס להומור בארגון

ויעשה שימוש בחקר , ותניתהמחקר הנוכחי נשען על תפיסת העולם של הפרדיגמה האיכ

 .מקרה כדי להבין לעומק את הקשר שבין ההומור בארגון לבין התרבות הארגונית שלו
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 מדגם המחקר .2

י איסוף "ע, בחקר מקרה שואף החוקר לכסות כמה שיותר היבטים של המקרה הנחקר

בים במקרים ר, עם זאת). 2001, יוסיפון(נתונים רבים ותיעוד כמה שיותר חלקים של המקרה 

במקרים אלו יש לבחור ולגבש . התופעה או הארגון הנחקר גדולים מדיי לתיעוד מקיף שכזה

בעוד שבמחקרים כמותניים משתמשים במדגם . מראש את הקורפוס המחקרי וכיצד יידגם

מדגם "במחקר איכותני מסוג זה מגבשים , אקראי לשם ייצוג הולם של האוכלוסייה הנחקרת

, נדגמים המייצגים באופן הטוב ביותר את האוכלוסייה ממנה נדגמוהמתמקד בבחירת ה" מכוון

מחקר זה בא ללמוד על ). 52' ע, 2003, שקדי(ואשר באמצעותם ניתן ללמוד על התופעה הנחקרת 

ראו פירוט נרחב על (, הכולל מחלקות פנימיות רבות, )עובדים 250-כ(ארגון בסדר גודל בינוני 

ך שדגימת כל הצוותים בארגון הייתה מעבר להיקפו של מחקר כ"). ההקשר"הארגון הנדגם בפרק 

גובשה מראש הצעה , ")אתיקה"ראו בהמשך בסעיף (בשל קירבת החוקר לארגון , זאת ועוד. זה

ומאידך לא יכלול נגיעות אישיות , אשר מחד יאפשר ייצוג מהימן של הארגון, למדגם המחקר

 . לחוקר

עיצוב גרפי , פדגוגיה: עשייה ייחודיים הארגון משלב שלשה תחומי, במבוא כאמור

בנוסף . אשר נחקר לעומק כפי שיפורט להלן, נבחר צוות אחד מכל תחום עשייה, לכן. וטכנולוגיה

ובפרשנות , בשל עניינו של המחקר בהבדלים בין ההנהלה לעובדים בשימוש וביחס להומור, לכך

נתונים . ומהנהלת משאבי האנוש הערכים הארגוניים נאספו נתונים גם משכבת ההנהלה הבכירה

והוכנסו לניתוח , אשר הגיעו ממחלקות אחרות בארגון הוכנסו לשלבים הראשוניים של האיסוף

או כאשר סיפקו תמיכה , הכללי רק אם הובהר כי יש להם משמעות וחשיבות כלל ארגונית

תמקד ה המחקר. הצוותים הנדגמיםלתמות ומשמעויות שעלו מניתוח החומרים של " מוצלבת"

זאת , ותכנים הקשורים להומור ארגוניים תכנים הקשורים לערכים: בשני סוגי תכנים עיקריים

עיקר האיסוף הוקדש לתכנים הקשורים להומור בארגון . כדי ללמוד על הקשר ביניהם

 . בעיני עובדי הצוותים השונים ובעיני ההנהלה, ולפרשנויותיו

 

 איסוף הנתוניםשיטות  .3

וצא מתוך גישה הוליסטית השואפת לחקור את המציאות המורכבת מחקר זה י, כאמור

בין מספר שיטות מחקר ואיסוף ) טריאנגולציה(נעשה במחקר זה שילוב , לשם כך. על כל רבדיה
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הסיבה . תצפיות משתתפות וראיונות עומק, ניתוח טקסטים תמונות ואירועים ארגוניים: נתונים

ריבוי סוגי הנתונים הנדגמים מאפשר . ו של המחקרהעיקרית לכך היא העלאת תוקפו ומהימנות

ולחשוף בצורה , לסלק פרשנויות שלא מקבלות תמיכה ממקורות אחרים, לחוקר להשוות ביניהם

המחקר הנוכחי ). 2001, יוסיפון(יותר מעמיקה וטובה את המשמעויות המתגלות מתוך הנתונים 

שלרוב עשו שימוש , הומור בארגוניםמנסה להתגבר על מגבלותיהם של מחקרים קודמים בתחום ה

חלק . ובכך לקו בהסברים חסרים וחלקיים, )לרוב מאילוצים טכניים(בשיטת איסוף אחת בלבד 

ללא , שיש לנתחו בצורה אובייקטיבית, מהמחקרים התייחסו להומור כארטיפקט ארגוני גלוי

הסובייקטיביות של בכך החמיצו את הפרשנויות ). Anand, 2006 -לדוגמא(התייחסות הנבדקים 

 -לדוגמא(שייתכן ויהיו שונות מאוד מהמבט של החוקר החיצוני , חברי הארגון לתוצרים שלהם

Kenny & Euchler, 2012 .( מחקרים אחרים התמקדו רק בניתוח טקסטים של פגישות צוות

ובכך החמיצו משמעויות , חלקם אף ללא השתתפות החוקר בפגישה, )Marra, 2007 -לדוגמא(

שיכולים להציג פרשנויות שונות ואף סותרות , פות העולות בראיונות אישיים עם חברי הצוותנוס

נראה כי , לסיכום). Plester, 2007 -לדוגמא(למה שנראה כהומור קבוצתי אליו שותפים כולם 

וישלב מבט מבחוץ לבין , חשוב שמחקר על הומור ותרבות ארגונית ישתמש במגוון שיטות מחקר

 .מבט מבפנים

 

 ניתוח טקסטים .3.1

ניתוח תוכן של טקסטים מוגדר כתהליך שיטתי המאפשר להסיק מתוך נתונים היסקים 

 ,Schein(י המודל של שיין "עפ). 2011, באואר(באופן אובייקטיבי , תקפים על ההקשר שלהם

כל מה שניתן לראות (י ניתוח הסממנים הגלויים שבארגון "יש לחקור תרבות ארגונית ע) 1990

המחקר הנוכחי נקט . וניתוח טקסטים ארגוניים המתייחסים לערכים המוצהרים שלו) בו ולשמוע

. ודגם סממנים ארגוניים גלויים מהם ניתן ללמוד על ההומור בארגון ועל הערכים שלו, בגישה זו

. תמונות ואף קטעי וידאו, טקסטים דבורים שתועדו, הסממנים הנדגמים כללו טקסטים כתובים

שכן מבחינה מתודולוגית אופן הדגימה והניתוח , טקסטים ארגונייםכ קוטלגולו הא הממצאיםכל 

הקריטריון לדגימה היה היות הטקסט יחידה פיזית הרלוונטית ). 2011, באואר(שלהם דומה 

תמונה או קטע וידאו המעיד על הומור , כלומר כל טקסט כתוב או מתועד. לשאלות המחקר

: הטקסטים הנדגמים כללו כמה סוגים, ביתר פירוט). 2011, אוארב(ארגוני או על ערכים ארגוניים 
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להוציא אלו שאינם עונים , )תמונות 268-כ(הסוג ראשון כלל צילומי כל עמדות העבודה בארגון 

 -כגון, נשארו אלו המכילים ביטויים הומוריסטיים הרלוונטיים למחקר זה, כלומר. לקריטריון

כחלק מדגימת , הסוג השני. מצחיקות או משפטים מצחיקיםתמונות , כרזות, שלטים, קריקטורות

המכילות , תכתובות דואר אלקטרוני פנימיות) ברשות ובהסכמה(כלל איסוף , שלשה צוותי עבודה

פנים צוותיים וכלל , הסוג השלישי כלל תיעוד אירועים ארגוניים מרכזיים. מסרים הומוריסטיים

האירועים תועדו . הצגה או מופע, שיר, ברכה :אשר כללו טקסטים הומוריסטיים, ארגוניים

גלויים (הסוג הרביעי כלל תיעוד ואיסוף מסמכים ארגוניים . והוכנסו לניתוח הטקסטים, בפירוט

 . המזכירים או מצהירים על ערכים וחזון הארגון) או פנימיים

  קידוד

בין התיאוריה לקידוד וסיווג הטקסטים הינם משימת הבנייה שיטתית המחברת בין 

המתאימה מחד , יש ליצור מראש מסגרת תיאורטית לקידוד התכניםלכן . החומר הנחקר

את מסגרת הקידוד יש לבחון מראש במחקר גישוש . לתיאוריה ומאידך לאופי החומר הנדגם

שימוש במסגרת קידוד  בתחילהעבור מחקר זה נעשה , ואכן). 2011, באואר(ולעדכנה לפי הצורך 

-והמימד התוכני, קטגוריאלי-המימד ההוליסטי: מימדים בלתי תלויים 2תוכן מקובלת הכוללת 

לאחר מחקר גישוש בו נותח , אולם ).Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998(צורני 

, סרטון וידאו הומוריסטי הוחלט להחליף את מסגרת הקידוד של הטקסטים הקשורים להומור

, הנחת הבסיס הייתה כי הומור אינו טקסט רגיל. םולהתאימה לאופיו הייחודי של החומר הנדג

טבלה ). Plester, 2007(מאפיינים ייחודיים ומשמעויות רבות בהקשר הארגוני  וכי הוא מכיל

מסגרת . הטקסטים ההומוריסטיים נותחומפרטת את רשימת הקטגוריות על פיהן  1מספר 

ה לעמימויות ולמשמעויות כדי להתאימ, הורחבה ושוכללה תוך כדי הדגימה, הקידוד חודדה

 ).2011, באואר(הייחודיות שעלו מתוך הטקסטים 

 קטגוריות לניתוח ביטויים הומוריסטים בארגון -1טבלה 

 ערכים אפשריים הקטגוריה 

 דואר אלקטרוני .1.1 סוג הטקסט הנדגם .1

 צילום עמדת עבודה .1.2

 טקסט מודפס .1.3

 אחר .1.4

 פיזי .2.1 סוג ההומור .2

 מילולי .2.2

 ויזואלי .2.3
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 שילובים  .2.4

 אחר .2.5

ומור והקשרו יוצר הה .3
 הארגוני

 מנהל .3.1

 עובד .3.2

 ההקשר הארגוני .3.3

 םההומור והקשר נמעני .4
 הארגוני

 יםמנהל .4.1

 יםעובד .4.2

 ההקשר הארגוני .4.3

מוקד ההומור והקשרו  .5
 הארגוני

 מנהל .5.1

 עובד .5.2

 ההקשר הארגוני .5.3

 מלמעלה למטה .6.1 כיוון ההומור .6

 מלמטה למעלה .6.2

 עצמי .6.3

 בין עמיתים לצוות .6.4

הסתירה / הפער הקומי .7
 שבמוקד ההומור

 יה מהי הציפי .7.1

 מהי ההפתעה ההומוריסטית .7.2

הנושא /התמה .8
 ההומוריסטי

התמה המרכזית שההומור / הנושא המרכזי  .8.1
 עוסק בו

הנסתר /המסר המרומז .9
 של ההומור

 המסר בלי העטיפה ההומוריסטית .9.1

 חברתי גיבוש .10.1 ההומור תפקיד .10

 שיפור תקשורת .10.2

 שחרור מתח ותסכול: פורקן .10.3

  הבעת התנגדות  .10.4

 טשטוש הבדלים .10.5

 תוקפני .10.6

 הגנתי .10.7

 ינימ .10.8

 אחר .10.9

 ערכים ארגוניים העולים מהטקסט .11.1 ערכים  .11

 תרבויות העולות מהטקסט-תתי .12.1 תת תרבויות .12

 היבטי קונצנזוס ארגוניים העולים מהטקסט .13.1 קונצנזוס .13

 היבטי קונפליקט ארגוניים העולים מהטקסט .14.1 קונפליקט .14

 

, בדיחות: כגון, דגש על האופן בו נוצר המצב הקומי שם סוג ההומורניתוח 

; 2009, סובר(האנשה וכדומה , חזרתיות, חיקוי, קריקטורות, משחקי מילים, רקזםס/ציניות

Duncan et al, 1990 .( להבין יותר  נועד כדישל יוצר ומוקד ההומור  ההקשר הארגוניניתוח

: לדוגמא).  Martin, 2007;2009, סובר(בתוך ההקשר  החברתי שלו , טוב את האפקט הקומי

ניתוח . היא לא תעורר אפילו גיחוך' פקט קומי גדול ואילו על מנהל בתשיג א' בדיחה על מנהל א

 & Rodrigues(המתבסס על הגישות הביקורתיות לחקר ההומור בארגונים  כיוון ההומור

Collinson, 1995( ,הומור , האם מדובר בהומור עצמי: מטרת המסר ההומוריסטידגש על  שם

ובכך לפענח את ההומור ככלי  , פים לו וכדומההומור של מנהל על הכפו, המתריס כלפי מעלה
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 ,Ackroyd & Tompson, 1999; Robinson & Smith-Lovin( במאבקי הכוחות הארגוניים

, סובר(המתבסס על מודלים קוגניטיביים להבנת ההומור , הפער הקומיניתוח ). 2001

2009;Martin, 2007 (וימת לבין את האפקט הקומי הנוצר מהניגוד בין ציפייה מס פענח

של הטקסט " אבני הבסיס"לחשוף את  עזרהקטגוריה זאת . הסתירה המתקבלת/ההפתעה

קטגוריה זאת התגלתה כמשמעותית ביותר . ועליהן נבנות משמעויותיו הארגוניות, ההומוריסטי

ההומוריסטי  התמה והמסרניתוח . לניתוח המסרים השונים העולים מהטקסט ההומוריסטי

שהם מוקד עבודה , הממצאים ולנסות לקשרם לנורמות ולערכים ארגוניים נועדו כדי לקטלג את

: כגון, דגש על המטרה והתפקיד שממלא הממצא ההומוריסטי שםההומור  תפקידניתוח . זאת

הגנתי , )רמיזות מיניות(מיני , )שחרור אגרסיות(תוקפני , )אמצעי חברות ותקשורת(תפקיד חברתי 

פריקת מטענים (מרפא "/מזכך"ותפקיד ) אתגר חשיבתי(י אינטלקטואל, )מפני חרדה ופחד(

 ,Duncan et al, 1990; Martin, 2007; Romero & Cruthirds ;2009, סובר) (רגשיים

. לחשוף כיצד ההומור משרת את התרבות הארגונית וגם משקף אותה עזרהקטגוריה זאת ). 2006

נועדו כדי לענות על   -ס וקונפליקט קונצנזו, תרבות-תת, ערכים –ארבעת הקטגוריות האחרונות 

; 2004, רז(שאלות המחקר ולקשר בין ההומור לבין ההיבטים השונים של התרבות הארגונית 

Schein, 1990.(  גבנספח דוגמא לטקסטים מקודדים ניתן למצוא' . 

 

 תצפיות .3.2

התנהגויות ודיאלוגים , תצפית היא רישום שיטתי של אירועים, במחקר האיכותני

המדגם המחקרי כלל התמקדות בשלשה , כאמור). 80' ע, 2003, שקדי(החברתית הנדגמת  בסביבה

בוצעו . כדי לחקור ולהבין את השימוש בהומור בצוותים אלו נערכו תצפיות עליהם. צוותי עבודה

מחקר זה עשה  ).כ כתשע תצפיות"סה(שלש תצפיות בישיבות צוות בכל אחד מהצוותים הנדגמים 

, כחוקר. תתפת הכוללת שהייה ממוקדת ותחומה בזמן בסביבה הנחקרתשימוש בתצפית מש

הרקע המוקדם שלי וקירבתי למושא המחקר עזרה לי לקצר את תהליכי ההסתגלות הנדרשים 

. הסיבה לשימוש בשיטה זאת נבע מהעיסוק בנושא ההומור הארגוני). 2003, שקדי(לביצוע תצפית 

י של ההומור הוא אינטראקציה בינאישית היוצרת מאפיין ותפקיד מרכז, כמפורט בפרק המבוא

מחקרים רבים התמקדו אך ורק בהומור העולה ). Martin, 2007; 2009, סובר(ומלכדת קבוצות 
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, כך). Marra, 2007 -לדוגמא(בפגישות צוות וחשפו את תפקידיו החברתיים הרבים של ההומור 

השתתפות בישיבות . הומור בארגוןשאיסוף טקסטים הומוריסטיים אינו מספק כדי ללמוד על ה

ועל , צוות הייתה הכרחית כדי ללמוד על תפקידיו החברתיים של ההומור בצוותים הנדגמים

הליך התצפית ). Duncan et al, 1990; Marra, 2007; Plester, 2007(מארגי הכוחות בהם 

, )המדויקותללא חשיפת שאלות המחקר (כלל הצגה קצרה שלי כחוקר במהלך התצפית הראשונה 

בעיקר שפת גוף והטון בו נאמרו (ותיעוד נקודות חשובות במהלכה , הקלטת מהלך הפגישה

תוך הדגשת אמירות , לאחר סיום פגישת הצוות נכתב פרוטוקול מלא של כל פגישה). הדברים

קודדו כל , בהמשך). שיצרו תגובות צחוק וחיוך בקרב הנבדקים -כלומר(ודיאלוגים הומוריסטיים 

 1טים ההומוריסטיים שעלו בכל התצפיות על פי הקריטריונים מפורטים בטבלה מספר הטקס

 .וצורפו למאגר הראשי של הטקסטים הנדגמים

האירוע . תצפית מסוג נוסף בוצעה על אירועים ארגוניים בעלי רלוונטיות לנושא המחקר

ראו (אמה קומית בה העלתה הנהלת הארגון שיר ומק, המרכזי שתועד היה מסיבת פורים ארגונית

והטקסטים של ההצגות נאספו ותועדו , האירוע תועד בוידיאו). פירוט בפרקי ההקשר והממצאים

אירועים מזדמנים כמו אירועי פרידה או מסיבות יום הולדת , כמו כן). גרסאותיהן השונותעל (

סומנו , בכל האירועים הללו נכתב פרוטוקול מלא של השיחה. תועדו בכתב לאחר סיום האירוע

ל וצורפו למאגר הטקסטים "פי הקריטריונים הנ-והם קודדו על, הטקסטים ההומוריסטיים

 .הכללי

  

 ראיונות .3.3

מטרת ראיון העומק במחקר האיכותני היא להבין את החוויה של הנבדקים ואת 

הראיונות מספקים גישה להקשרים התרבותיים של התנהגות . המשמעות שהם מייחסים לה

ההנחה הייתה כי איסוף חומרים ). 2003, שקדי(ם לפענח את המשמעות שלה ומאפשרי, הנבדקים

שכן הם , גלויים ותיעוד פגישות ואירועים חברתיים לא יוכלו לספק מענה מלא על שאלות המחקר

בהמשך לשיטת . מלמדים על הרובד הגלוי של המציאות הארגונית ולא על תהליכי העומק שבה

נערכו במחקר זה גם ראיונות עומק כדי ללמוד על ) Plester, 2007(עבודתה של פלסתר 

. מנקודת מבטם, הפרשנויות והתפקידים שהנבדקים נותנים להומור בארגון, המשמעויות

המאפשר להגיע אל נקודת המבט האישית של , הראיונות נערכו במתודת ראיון עומק חצי פתוח
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ן קובע קווים כלליים ושאלות המראיי. ומהווה סוג של שיחה בעלת מטרה מסוימת, המרואיין

, אך המרואיין עצמו מבנה את הסיפור בכך שהוא בוחר כיצד לספר את סיפורו, כלליות לראיון

בדינאמיקה המתפתחת בראיונות ). 2003, שקדי. (באילו מילים להשתמש ואילו דוגמאות לתת

, המסגרת לראיון נבחרו בקפידה שאלות, לכן. משפיעים המראיין והמרואיין זה על זה, מסוג זה

במהלך הראיון נמנעתי מהבעת כל עמדה אישית , כמו כן. כך שיהיו כלליות ונקיות מהבעת עמדה

השימוש בראיונות נעשה ). באופן מילולי או באופן בלתי מילולי(או שיפוטית לגבי התכנים שעלו 

הסיבה . לאחר קידוד ראשוני של רוב הטקסטים והתצפיות, בשלב האחרון של איסוף הנתונים

נקודת המבט הפנימית  תיעודלפני , לכך הייתה כדי להשלים ניתוח ראשוני במבט חיצוני כחוקר

 . של הנבדקים עצמם

המרואיינים הנבחרים היו נציגים של כל אחד מהצוותים הנדגמים ונציגים של ההנהלה 

מנהלים : בטלשם קבלת מגוון נקודות מ, ים ארגונייםסטטוסנבחרו מרואיינים ממגוון . הבכירה

בהמשך . עובדים וותיקים ועובדים חדשים יחסית, עובדים זוטרים, מנהלי ביניים, בכירים

המדגישים את תפקידו המרכזי של ) Plester & Orams, 2008(למחקרם של פלסתר ואוראמס 

נבחרו שני מרואיינים המהווים גורמים בולטים , ביצירת ובקידום ההומור בארגון" ליצן"ה

כל ראיון ארך כשעה . הכל נערכו שישה ראיונות-בסך. זמה ושימוש בהומור בצוותיהםמבחינת יו

 .בפרטיות וללא הפרעות חיצוניות, והתקיים בחדר סגור

 מבנה הראיון

 ED-ב בהומור מתמקד שלי המחקר("כלל הצגה כללית ביותר של נושא המחקר : שלב הפתיחה

 .")ממנו ללמוד שניתן מה ועל

". ?בחברה ההומור על חושבת את מה לי י/ספר: "ב זה הצגתי שאלה כלליתבשל: שאלות הפתיחה

בחלק . השאלה נועדה כדי לאפשר מונולוג ספונטאני של המרואיין ללא הכוונת המראיין

במקרים אלו הצגתי שאלות . המרואיינים נתנו תשובה קצרה או לא הצליחו להרחיב, מהמקרים

לרוב ". ?על מי צוחקים? על מה צוחקים", "?בחברהמותר לצחוק ", "?יש הומור בחברה: "עזר

שלב זה ארך בין . והמרואיינים הרחיבו וענו מניסיונם האישי, שאלות אלו עזרו להבהיר את כוונתי

 .דקות 20-30
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בשלב השני הצגתי שאלות ממוקדות על אירועים הומוריסטיים : שאלות ממוקדות מקרים

החלק הראשון כלל שאלות על אירועים . נייםשלב זה התחלק לש. חשובים שהתרחשו בצוות

, ונועד לחשוף את הליך היצירה של חומרים הומוריסטיים שונים שנאספו על ידי, שתועדו על ידי

בחלק השני ביקשתי מהמרואיינים להרחיב על . ולספק תובנות על המטרות והמשמעויות שלהם

המרואיינים . א הגיעו לידיעתישל, אירועים הומוריסטיים מרכזיים נוספים שהתרחשו בצוותם

, המטרות שלהם, בהנהלה הבכירה התבקשו להרחיב על תהליך היצירה של מופעי מסיבת פורים

 .דקות 15-20שלב זה ארך בין . והתגובות שהתקבלו אליהם, המשמעויות שלהם

 מה: "לסיום הראיון הצגתי שאלות הקשורות לקשר בין הומור לתרבות ארגונית: שאלות סיום

". ?טאבו מהו? לא מה ועל לצחוק מותר מה על"-ו, "?על החברה מההומור ללמוד ניתן עתךלד

מטרת השאלה האחרונה הייתה לתאר את נקודות הקונצנזוס והקונפליקט בחברה כפי שעולים 

 .דקות 5-10שלב זה ארך בין . מתוך ההומור בה

  קידוד

. 1לעיל בטבלה מספר  המסגרת המושגית הייחודית ששימשה לקידוד הטקסטים הוצגה

ובנוי כשיחה חופשית ולא , מסגרת זאת לא התאימה למבנה הראיון שבטבעו הוא כללי ופתוח יותר

קידוד הראיונות נעשה באמצעות המסגרת התיאורטית , לכן. כממצאים בודדים של הומור

. )Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998(תובל משיח וזילבר , המקובלת של ליבליך

והמימד , קטגוריאלי-המימד ההוליסטי: מימדים בלתי תלוייםשיטה זאת משתמשת בשני 

-הוליסטית: שני מימדים אלו יוצרים ארבע אפשרויות של קריאה וניתוח טקסטים. צורני-התוכני

ניתן בניתוח הראיונות . צורנית-תוכנית וקטגוריאלית-קטגוריאלית, צורנית-הוליסטית, תוכנית

מופו חוויות ותכנים שחזרו על עצמם באופן רוחבי בכל : תוכני-קטגוריאלימד הדגש עיקרי למי

באופן זה ניתן היה להשוות בין . והם סווגו לקטגוריות מופשטות וכלליות יותר, הראיונות

ובשלבים הבאים לאחד בין הממצאים שעלו בראיונות לבין הממצאים שעלו ממקורות , הראיונות

 .איסוף אחרים
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 ניםניתוח הנתו .4

. תיעוד תצפיות ואירועים ותיעוד ראיונות, מחקר זה נשען על טקסטים כתובים, כאמור

שנחשבת מתודה מובילה לניתוח נתונים , Grounded Theory -פי ה-על הללו נותחוהטקסטים 

). Glaser & Strauss, 1967; Stauss & Corbin, 1994(ובניית תיאוריה במחקר האיכותני 

ר אינדוקטיבי הדרגתי מכמות הנתונים הרבה המתקבלת במחקר שיטה זו מאפשרת מעב

שיום ואפיון חזרות אלו תוך שילובן , באמצעות איתור חזרות בחומר הנתונים הגולמי, האיכותני

דרך ניתוח זו . שתסכם ותסביר את המציאות הנחקרת, במבנה היררכי ועד לבניית תיאוריה

בין הפרספקטיבה המושגית של החוקר לבין  מתאפיינת בהיותה מעין תהליך דיאלוגי מתמשך

 :3-מהלך ניתוח הנתונים מתואר בתרשים).  2003, שקדי(הנתונים שנאספו מהמשתתפים 

 מהלך ניתוח הממצאים וגיבוש התמות :3 תרשים

 

 

וגיבש את כל המידע שנאסף , ניתוח הנתונים נעשה בנפרד עבור כל צוות, בשלב ראשון

במהלך ניתוח זה הוצלבו הנתונים שעלו בשיטות האיסוף . צר אחידעליו מהמקורות השונים לתו

וגובשו התמות העיקריות שעלו ברמה , צומצמו או נוספו קטגוריות לניתוח, אוחדו, השונות

, הנהלה/נערכה קריאה נוספת של ממצאי הביניים ברמה הצוותית, בשלב שני. הצוותית הבודדת

, בשלב האחרון. י להשוות בין ממצאי הצוותים השוניםוקטגוריות הניתוח שוב חודדו ושוכללו כד

מופו קטגוריות על וקטגוריות , גובשו מחדש התמות העיקריות שעלו מהניתוח האינטגרטיבי

תמות  18-וכ, כ נמצאו כחמש תמות על"בסה. י חלוקה זאת"וסודרו הממצאים מחדש עפ, משנה

 .ים בהרחבה בפרק הממצאיםהנתונים והתמות מפורט. 2כפי שמוצג בטבלה מספר , משנה
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 תמות על ותמות משנה שעלו מניתוח הממצאים -2טבלה 

 תמות משנה תמת על

 עמדות עבודה .1.1 ביטויי ההומור .1

 אלקטרוני-דואר .1.2

 פגישות צוות .1.3

 אירועים חברתיים .1.4

 ציניות -הומור מילולי  .2.1 סוגי ההומור .2

 עקיצות  –הומור מילולי  .2.2

 הומור ויזואלי .2.3

פונקציות  .3
 ההומור

 יבושתקשורת וג .3.1

 התנגדות והבעת קשיים עם התמודדות .3.2

 שגרה ושבירת יצירתיות הגברת .3.3

 הגמוניה שמירת .3.4

 חזון מול מציאות .4.1 תכני ההומור .4

 פשטות מול מורכבות .4.2

 סבל מול כיף .4.3

מחוללי ההומור  .5
 וגבולותיו

 הומור כמאפיין אישיותי .5.1

 "ליצנים"ה -מחוללי ההומור .5.2

 פתיחות ברמת ההנהלה .5.3

 גבולות ההומור .5.4
 

 ההקשר האישי .5

בשל העובדה שבזמן , ברובד הראשון: הקשר האישי שלי למחקר מתקיים בשני רבדים

ונחשבתי מותיקי , במשך כשש וחצי שנים ED-עבדתי ב. איסוף הנתונים הייתי עובד החברה

ברובד ). ולאחר סיום איסוף הנתונים, פרישתי מהארגון התרחשה ללא קשר למחקר. (הארגון

דבר אותו מצאתי עצמי מבצע במסגרות , הפקת הומור פנים ארגוניבשל  עניין אישי בנושא , השני

 .ארגוניות שונות לאורך השנים

) א: היתרונות היו. שייכותי לארגון סיפקה כמה יתרונות וכמה אתגרים מתודולוגיים

שלא היו נחשפים לחוקר , שייכותי לארגון זימנה לי נגישות לטקסטים ולחומרים פנימיים: נגישות

בשל קירבתי ). 2003, שקדי(במחקר איכותני החוקר הינו כלי המחקר : פרשנות) ב. מן החוץ

של , לארגון והיכרותו מבפנים הבאתי עימי יכולת פרשנות והבנת מגוון המשמעויות של הטקסטים

, משמעויות שהיו סמויות בפני חוקר מבחוץ. הדוברים ושל מעמדם בחברה, ההקשר בהם נוצרו

למרות ההפרדה החדה בין זמן שהוקדש על ידי . זמינות) ג .זמן רב לפענוחושהיו דורשות זמן ממנו 

היותי נוכח בארגון בכל ימות השבוע אפשרה לי לתעד , למחקר לבין שאר הזמן שהוקדש לעבודה

שייכותי לארגון , עם זאת. אירועים ספונטניים הקשורים לנושא המחקר ולצרפם למאגר הנתונים

שייכותי לארגון הנדגם העמידה אתגר : אובייקטיביות) א: דולוגייםהעמידה בפני גם אתגרים מתו
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עם כי יש לציין כי ". טהור"ביחס ליכולת לראות ולנתח את הנתונים במבט חיצוני ואובייקטיבי 

וכי לעולם המחקר , במחקר האיכותני ההנחה היא כי בלתי אפשרי להגיע לאובייקטיביות טהורה

היכרות : השפעה) ב). 2003, שקדי; 2011, יוסיפון(החוקר תלוי בפרשנות הסובייקטיבית של 

, עם חלק מהנבדקים והמרואיינים העמידה אתגר בפני בעת איסוף הנתונים) שטחית או מעמיקה(

 .והעלתה חשש כי הנבדקים ישנו את התנהגותם בשל ההיכרות עימי

ותים בחירת הצו, ראשית: הללו בכמה דרכים םהתמודדתי עם הקשיים המתודולוגיי

הצוותים הנדגמים היו כאלו . הנדגמים נעשתה גם על פי שיקול הריחוק הארגוני והאישי ממני

הצוותים , כמו כן. ולא הייתי כפוף להם או להנהלתם מבחינה ארגונית, אשר לא עבדתי בהם

דבר אפשרי בארגון (הנבחרים היו כאלה בהם היכרותי האישית עם העובדים הייתה נמוכה ביותר 

שהכניסה לכל צוות חייבה אותי ללמוד כמעט מאפס את , כך). הארגון הנדגםודל של בסדר ג

. והתייחסותי אליו הייתה במבט ביקורתי וחיצוני ככל הניתן, השפה וההומור הפנימיים, הנורמות

בעת ניתוח , שלישית). גם עקיף(פסלתי באופן גורף נתונים שהיה לי חלק כלשהו ביצירתם , שנית

התייחסתי אך ורק . EDלניסיון ולדעות האישיות שלי כלפי , תייחסתי לעמדותהנתונים לא ה

אוכל לומר כי ברמה . ולא שילבתי את עמדותיי בפרשנות, לתמות ולמסקנות שעלו מתוך הנתונים

כך שחלק מהמסקנות על . עמדתי כלפי הארגון והנהלתו הייתה ביקורתית ביותר, כעובד, האישית

 ).  בכובעי כעובד(הפתיעו אותי מאוד ) שגיבשתי בכובעי כחוקר(ה התרבות הארגונית וההנהל

 אתיקה .6

במחקר ננקטו אמצעים סטנדרטיים נוספים , בנוסף לשיקולים האתיים שתוארו לעיל

ל "האישור לעריכת המחקר התקבל לאחר פגישה עם מנכ, ראשית. לשמירה על כללי האתיקה

מטרות ושאלות , גרת התיאורטית הכלליתבפגישה הוצגה המס. הארגון ומנהלת משאבי האנוש

פרטיו , בתנאי שהארגון לא יזוהה בצורה ישירה, בפגישה ניתן אישור לעריכת המחקר. המחקר

איסוף ותיעוד החומרים הגלויים , שנית. ושמות המשתתפים במחקר לא ייחשפו, המזהים ישונו

, ר חתימה על טופס הסכמהכל הראיונות נערכו רק לאח, שלישית. נעשה בהסכמת וידיעת ההנהלה

). 'ב-נספחראו (המציין את מטרת המחקר ומבטיח כי פרטיו האישים של המרואיין לא ייחשפו 

ותחת אותו , התצפיות ותיעוד פגישות הצוות נעשו לאחר תיאום והסכמה עם מנהל הצוות, רביעית

. ועברו לארגוןממצאי המחקר הגולמיים לא ה, ולסיום. תנאי חיסיון אישי למשתתפים בישיבות

 .ח אבחון ארגוני"כדו, להנהלת הארגוןיוגש  הוא, לאחר סיום המחקר
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 ההקשר

 

 על הארגון  .1

שקמה מתוך מטרה , כעמותה פילנתרופית 2005-הוקמה ב EDחברת  :סיפור ההקמה

בתחילת דרכה החברה כללה מספר . הטכנולוגיהשילוב להביא מהפכה לעולם החינוך באמצעות 

אשר עמלו על יצירת פיילוט המדגים את החזון , ומחי למידה וטכנולוגיהמצומצם מאוד של מ

והשתדלה להתרחק , על חשאיות רבה EDבשנותיה הראשונות שמרה . שלהם לכיתה הדיגיטלית

זאת מתוך רצון להתחמק מהתנגדות לשינויים בקרב אנשי ממשל . מאור הזרקורים התקשורתיים

הסתיים  2005לקראת סוף שנת . דברו בעד עצמןשיי" תוצאות בשטח"עד להצגת , ואקדמיה

לאחר פיילוט נוסף מול . אשר קיבל משובים חיוביים ביותר ממומחים שצפו בו, הפיילוט

כדי להמשיך ולממן את פעילות . החברה גדלה והתחילה להרחיב את פעילותה בארץ, תלמידים

החל מסוף . במודל עסקי ל ולפעול שם"הוחלט לצאת לחו) שנשארה פילנתרופית(החברה בישראל 

מתוך כוונה , ל"ס במדינות נבחרות בחו"התחילה החברה להפעיל פיילוטים בכמה בי 2006שנת 

 . ס נוספים להצטרף לתכנית בתשלום"להציג תוצאות חיוביות בשטח ובאמצעותן לשכנע בי

מייסדי . מוזכר החזון החינוכי שלה EDכמעט בכל פרסום רשמי או כתבה על  :החזון

: כ מזכירים את העובדה כי מערכת החינוך כיום מעוצבת לצרכי המהפכה התעשייתית"רה בדהחב

המייסדים טענו כי מערכת החינוך כיום אינה . צייתנים וממושמעים, ייצור פועלים יצרניים

לא מפתחת תהליכי , אינה מתייחסת להבדלים שבין התלמידים: 21-מותאמת לצרכי המאה ה

בהם , ה טכנולוגית רחוקה משמעותית מכל תחום אחר בחיי הילדיםומבחינ, חשיבה מתקדמים

בישראל (כתוצאה מכך הישגי התלמידים יורדים . אומצה הטכנולוגיה ככלי לשימוש יומיומי

חזון . ודימוי המורה נמצא בשפל אף הוא, המעורבות שלהם בלמידה נמוכה עד אפסית, )ובעולם

להערכה , ככלי למענה לשונות בין התלמידים החברה הוא שימוש מושכל בטכנולוגיה בכיתה

 .להגברת המוטיבציה ולפיתוח תהליכי חשיבה מתקדמים, מדויקת של הלמידה

תוצר החברה הוא מוצר הוליסטי המשלב תוכנות המשפרות את תהליכי  :תוצרים

התוצר נבנה כמענה לחוסר שזוהה . ותכנים חינוכיים אינטראקטיביים עשירים במדיה, הלמידה

בשלב הפיילוט הראשוני נערך סקר בקרב כל הפתרונות הקיימים בתחום . ידי המייסדיםעל 
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פתרון שיטפל גם , הטכנולוגיה בחינוך וזוהה חוסר בפתרון אחיד והוליסטי לבעיות מערכת החינוך

 . בצד ניהול הלמידה וגם באיכות תכני הלמידה

כמעט ואין לה ) ה וגם תוכןתוכנ(מכיוון שהחברה ייצרה תוצר משולב  :גורמים סביבתיים

נוכחותם , עם זאת). או רק תכנים, חברות המייצרות רק תוכנה(אלא עקיפים , מתחרים ישירים

, תוכן חינוכיים ותיקים הקשתה על כניסת החברה לשווקים חדשים/בשוק של חברות טכנולוגיה

ם נוסף הוא גור. והיא השקיעה מאמץ ביצירת שיתופי פעולה ובהמחשת ייחודיות המוצר שלה

שהיוו גורם מכווין ומנחה , משרדי החינוך המקומיים בכל אחד מהארצות בהן פועלת החברה

ללא אישור הגורם הרגולטורי המקומי לא יכלה החברה להתחיל את פעילותה בבתי . לפעילותה

ומידת פתיחותה , גורם סביבתי נוסף הוא התרבות הארגונית במערכת החינוך המקומית. הספר

. ובוודאי טכנולוגיים, כ מהכנסת שינויים"מורים ומנהלים פחדו בד. ים ולאימוץ טכנולוגיהלשינוי

החברה עשתה מאמצים רבים . ס הפתוחים לחדשנות ומוכנים למאמץ הנדרש"החברה חיפשה בי

וערכה מחקרים משווים , ס מאימוץ התכנית"כדי להמחיש את היתרונות החינוכיים הצפויים לבי

 . EDאת השיפור בביצועי התלמידים הנעזרים בתכנית של  רבים כדי להראות

, טק-עולם ההיי: החברה משלבת עובדים משלשה עולמות עשייה שונים :אופי הארגון

גם הנהלת החברה שיקפה את . ועולם החינוך וההדרכה, עולם העיצוב הגרפי והאנימציה

, באופן כללי. טק-ם ההייל ורוב ההנהלה הבכירה הגיעו מתחו"כאשר המנכ, ההטרוגניות הזאת

דבר הבא לידי ביטוי . בעלת אופי תזזיתי של סטארט אפ, טק-אופי החברה הוא של חברת היי

, לוחות זמנים לחוצים יחסית, בשעות עבודה ארוכות, בשינויים תדירים בפרויקטים ובמטרותיהם

שכבה רחבה של כאשר ישנה , הארגון בעל אופי היררכי. ובתנאים הסוציאליים, במראה המשרדים

רוב עובדי החברה הינם . מנהלים ומנהלי ביניים וחלוקה לתתי מחלקות רבות ולצוותי עבודה

אשר ממוצע הגילאים , יוצאי דופן הינם עובדי המחלקה הפדגוגית. 30-בסביבות גילאי ה, צעירים

ת רלוונטית עובדי הארגון הגיעו לרוב עם ניסיון קודם ומומחיו). 50 -סביב(שלהם היה גבוה יותר 

  . רוב עובדי הארגון הינם אקדמאים או סטודנטים. ממקומות עבודה קודמים

ואף לבכירי הממשלה , תוצר הארגון הוצג לכל בכירי משרד החינוך: הישגים ומשברים

משובי התלמידים והמורים היו חיוביים ביותר לגבי חוויית הלמידה . בישראל וקטף שבחים רבים

כמהנה  EDהשוואה פנימיים וחיצוניים מצאו את הלמידה בכיתות מחקרי . ועושר התכנים

המחקרים מצאו גם שיפורים מסוימים . ומעוררת מוטיבציה הרבה יותר מאשר בכיתות השוואה

הארגון נבחר כאחד הספקים המשתתפים . בחלק ממקצועות הלימוד, בביצועי התלמידים



34 

 

הארגון לא הצליח , עם זאת. ב"ת בארהבתחרות חדשנות בחינוך באחת מהערים הגדולות והבולטו

הארגון לא הצליח לייצר הכנסות . לתרגם את השבחים והמשובים החיוביים לתוצאות עסקיות

הארגון שורד באמצעות השקעות של מספר . והתקשה לייצר כמות לקוחות מספיקה, ממכירות

למרות גילו הצעיר של , כך. בארגון נערכו מספר גלי קיצוצים וצמצומים. מממנים אשר תומכים בו

. ולא נשארו בו עובדים רבים מתקופת ההקמה, תחלופת כוח האדם בו הייתה גבוהה, הארגון

 2ובמשך שנות קיומו של הארגון התחלפו בו , תחלופת המנהלים הבכירים הייתה אף היא גבוהה

 .לים"וכמעט כל הסמנכ, לים"מנכ

 

 על הצוותים הנבחרים .2

תחומי העשייה השונים  שה צוותים שונים המייצגים אתעבור המחקר נדגמו של, כאמור

את המבנה הארגוני ) בצורה סכמטית ופשוטה עבור מטרת מחקר זה(מתאר  4-תרשים. של החברה

 :ואת שייכותו הארגונית של כל אחר מהצוותים הנבחרים EDהכללי של 

 והצוותים הנדגמים, EDהמבנה הארגוני של : 4תרשים 

 

 .ומאפייני ההומור בו, המאפיינים הארגוניים שלו, ר של כל צוותלהלן יובא תיאור קצ
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 צוות התוכן .2.1

: המחלקה כוללת שני סוגי צוותים. EDהצוות הנדגם שייך למחלקת התוכן של : רקע

וצוותי הפקת תוכן האחראים על תהליכי הפקת , צוותים פדגוגיים האחראים על כתיבת התכנים

הצוותים הפדגוגים . עובד בתיאום עם צוות הפקה ייעודי כל צוות פדגוגי. התכנים הממוחשבים

ואילו צוותי ההפקה מורכבים . בעלי ניסיון חינוכי רב, 35-60כ מאנשים בגילאי "מורכבים בד

נבחר  המחקרעבור . מקום העבודה הראשון שלהם הוא ED כ"בדכש, מעובדים צעירים הרבה יותר

להלן נתייחס אל צוות הפקת ). ו בפרק השיטההקריטריונים לבחירה פורט(אחד מצוותי ההפקה 

  ".צוות הפדגוגי"ואל הצוות המקביל אליו כ, "צוות התוכן"התוכן כ

, 25-30גילאי חברי הצוות נעים בין . הצוות מונה כשמונה חברים ומנהלת צוות: הצוות

ן חברות צוות ה 2רוב חברי הצוות בעלי ותק של כשנה בארגון כאשר . ומורכב ברובו מנשים

אך רובם בעלי תואר ראשון , הרקע התעסוקתי וההשכלתי של הצוות מגוון. ותיקות ומנוסות יותר

, עבודת הצוות משלבת מיומנויות טכניות. ולרובם זהו מקום העבודה המסודר הראשון

 . מיומנויות ניהול פרויקט ומיומנויות הדרכתיות, טכנולוגיות

בו הוא נדרש ללמד , בפני שינוי ארגוניבתקופה הנדגמת הצוות עמד : התקופה הנדגמת

ללמדם תפקיד שעד כה היה  -כלומר(את הצוות הפדגוגי המקביל לו לעבוד בתוכנות עריכת תכנים 

שינוי , מן הסתם. שינוי זה נועד כדי לקצר ולהוזיל את תהליכי ההפקה). ייחודי רק לצוות התוכן

הפרויקט . ולנחיצותם בארגון אשר חששו למקומם, זה עורר חרדה רבה בקרב חברי הצוות

העיקרי בו היה הצוות עסוק בתקופה הנדגמת היה שדרוג ותיקון תכנים קיימים לפי דרישות 

בהשוואה לפרויקט יצירת תכנים (י הצוות כחדגוני ומשעמם "פרויקט זה נתפס ע. הלקוחות

לאחר , ו יעבדולא היה ברור לחברי הצוות מה יהיה הפרויקט הבא עלי, בנוסף לכך). חדשים מאפס

 .דבר שהוביל לאי וודאות ולמתח רב בקרב חבריו. שפרויקט השדרוג יסתיים

ניכר היה שחברי הצוות . האווירה בצוות הייתה מאוד חמה וחברית: ההומור בצוות

בדיחות פנימיות המובנות רק לחברי , עקיצות הדדיות, מגובשים מאוד והדבר התבטא בהומור רב

 . פורמאלית-ואווירה מעט א, לניותפגישות צוות קו, הצוות
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 צוות הקריאטיב  .2.2

מאיירים ואנימטורים  15-המורכב מכ, מדובר בצוות יחסית הומוגני באופיו: רקע

כאשר לרובם , 28-35גילאי חברי הצוות נעים בערך בין . רובם בוגרי אותו מוסד הכשרה, מנוסים

בצוות קיימת חלוקה כמעט שווה . ריםניסיון קודם בעיצוב גרפי או ביצירת אנימציה במוסדות אח

הצוות אחראי ליצירת איורים וסרטונים המלווים את התכנים החינוכיים . בין גברים לנשים

ומופיעות בכל , הצוות יצר משפחת דמויות מצוירות המזוהות עם תכני החברה. שהארגון מפיק

סרטונים הקשורים  הצוות מייצר"). הדמויות"להלן נתייחס אליהן כ(אחד ואחד מהסרטונים 

תוך כדי דיאלוג עם הצוות הפדגוגי וניסיון להגיע לסיפור אשר יהיה חינוכי , לתכנים החינוכיים

הצוות נדרש להקפדה מיוחדת על מסרים וסיפורים חינוכיים . מצד אחד ומצחיק ומעניין מצד שני

 . ס במדינות בהם עובדת החברה"התואמים את המקובל בבי

היה חשוב מאוד , ת שייכותו הארגונית של הצוות למחלקת התוכןלמרו: הבחירה בצוות

הוא מייצר את כל : של החברה" פנים"שכן מדובר בצוות האחראי ל, לדגום אותו בנפרד

סיבה . ואחראי גם על העיצוב הגרפי של כל פרסומי החברה, הסרטונים והאיורים של החברה

ממנו ניתן ללמוד רבות על , הומוריסטייצירתי ו, "צבעוני"נוספת היא שמדובר בצוות מאוד 

חשוב לציין כי בשל ההתחייבות לשמירה על סודיות לא נוכל לחשוף כאן דוגמאות . ED -ההומור ב

בשל האזכורים הרבים והמפורשים לעובדי החברה או , רבות לאיורים ולקריקטורות של הצוות

 . לאיורים עם הדמויות המזוהות עם החברה

. הצוות עובד באופן צמוד עם הצוות הפדגוגי וצוות התוכן, ורכאמ: התקופה הנדגמת

וכמעט ולא יצרו , בתקופה הנדגמת צוותי התוכן עסקו בעיקר בשדרוג ותיקון תכנים קיימים

. והביא לביטויי מרמור ותסכול, יל למיעוט משימות בצוות הקריאטיבדבר זה הוב. תכנים חדשים

סרטון : י תוצרים הומוריסטיים המיועדים לכלל הארגוןבתקופה זאת יצרו חברי הצוות שנ, בנוסף

שני סרטונים אלו מכילים מסרים . וסרטון לרגל מסיבת הפורים הארגונית, מיוחד לראש השנה

 .חשובים ברמה הארגונית וגם ברמה הצוותית וינותחו בהרחבה בהמשך

ת העבודה של עמדו, "תוסס"צבעוני ו, מדובר בצוות מאוד יצירתי, כאמור: ההומור בצוות

, לצוות הווי פנימי עשיר. משחקים ובובות, כרזות, קריקטורות, חברי הצוות מכוסות בציורים

" אליטיסטי"ההומור בצוות מעט . המתייחס לעולמות התוכן המקצועיים של האנימציה והמדיה

 כ מובן רק"ובנוי מהווי פנימי שבד, הוא מופגן בעיקר במפגשים פנימיים של הצוות: באופיו
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י "תחרויות איור שאורגנו ע(בצוות נוצרו קריקטורות ואיורים הומוריסטיים באופן יזום . למעטים

לוח מחיק באחת העמדות אשר כוסה בקריקטורות משתנות (ובאופן ספונטני , )מנהלי הצוות

 ).בהתאם לנושאי השעה

 

 צוות התכנות .2.3

האחראי על , בעבודה בחרנו להתמקד באחד מהם. בחברה מספר צוותי תכנות: רקע

מדובר בצוות הומוגני יחסית מבחינת . EDפיתוח ותחזוק התוכנה העיקרית והחשובה של 

כאשר לכל חברי הצוות , 30-38גילאי חברי הצוות נעים בין . הגילאים והרקע המקצועי של חבריו

בשל . הצוות מורכב ברובו מגברים. רקע אקדמי וניסיון קודם בפיתוח תוכנה בחברות אחרות

בתקופה הנדגמת הצוות היה מורכב מעובדים יחסית צעירים בארגון , אדם גבוהה-ופת כוחתחל

ואילו , חברי הצוות הוותיקים יותר תפקדו כראשי צוותים). כמעט כולם עם ותק של כשנה ומטה(

 . מנהל הצוות גם הוא היה חדש יחסית בארגון

שים את תהליכי בתקופה הנדגמת השלימו רוב חברי הצוות החד: התקופה הנדגמת

באזור תחילת שנת הלימודים בבתי הספר . ונכנסו לעבודה שוטפת, החפיפה וההכשרה שלהם

, התמודד הצוות עם כמות גדולה ביותר של תקלות בקרב הלקוחות) 2010אוקטובר -ספטמבר(

חזר הצוות למשימות ) אפריל-פברואר(באזור אמצע שנת הלימודים . והיה עסוק בעיקר בפתרונן

 .ת ולעבודה על הגרסאות העתידיות של התוכנהשוטפו

אלא נגלה רק לאחר , ההומור בצוות זה לא היה בולט על פני השטח: ההומור בצוות

אחת הסיבות לכך היא העובדה שההומור הפנימי התפתח . ראיונות ואיסוף חומרים פנימיים

וף התקופה לקראת ס. במקביל להתאקלמותם של העובדים החדשים, בדיוק בתקופה הנדגמת

שכלל עקיצות , הנדגמת כבר ניתן היה להצביע בבירור על ההווי הפנימי הייחודי של חברי הצוות

ושימוש בקריקטורות עוקצניות הלקוחות , תכתובות פנימיות בדואר האלקטרוני, הדדיות

 .מהאינטרנט
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 הנהלה בכירה .2.4

ם ולמסרים לערכי, מקרב ההנהלה הבכירה נדגמו חומרים הקשורים לתרבות ארגונית

בתקופה הנדגמת . וממנהלת משאבי האנוש, נוחי –ל החברה "שהגיעו בעיקר ממנכ, כלל ארגוניים

. השתתפו חברי ההנהלה הבכירה בשני מופעים הומוריסטיים שהוצגו במסיבת פורים הארגונית

ומציג במילותיו היבטים " אני חולם על נעמי"המבוסס על מנגינת השיר , שיר פארודי: הראשון

ולאחר מכן הוצג על ידם , השיר הוקלט על ידי המנהלים באולפן. שונים על מצבה של החברה

י צוות "השיר נכתב ע. ריקוד והעמדה  מול כל עובדי הארגון ובני זוגם במסיבה, בליווי תלבושות

, מקאמה קומית ברוח מגילת אסתר: המופע השני. והובא לאישור ההנהלה, קטן של כמה עובדים

מחברי ההנהלה הבכירה ועסקה בצורה הומוריסטית בנושאים אקטואליים  3י "הוצגה עשנכתבה ו

 .שני הממצאים הללו ינותחו בהרחבה בהמשך. הקשורים לחברה
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 ממצאים 
 

. על מרכזיות-ממצאי המחקר מוינו וגובשו לחמש תמות, כמתואר בפרק המתודולוגי

תתי הקטגוריות שעלו בתוך כל אחת נפרט את , בפרק זה נציג את הממצאים לאור התמות הללו

בפרק הדיון יוצג . ונדון בקצרה במשמעותן הארגונית של הממצאים לאור הספרות המחקרית, מהן

כפי  EDניתוח אינטגרטיבי של הממצאים ויוצגו המסקנות העיקריות לגבי התרבות הארגונית של 

 :ים היוחמשת תמות העל שעלו מניתוח הממצא.  שעלתה מניתוח ממצאי ההומור

 ביטויי ההומור .1

 סוגי ההומור .2

 פונקציות ההומור .3

 תכני ההומור .4

 מחוללי ההומור וגבולותיו .5

 

 ביטויי ההומור .1

בניגוד למחקרים . ED-העל הראשונה שעלתה היא המקורות השונים להומור ב-תמת

 -כמו, אשר בחרו מראש להתמקד בביטויי הומור ספציפיים בארגון, אחרים בתחום ההומור

 ,Anand: לדוגמא(או בקריקטורות בעמדות עבודה , בתכתובות דואר אלקטרוני, וותבישיבות צ

2006; Marra, 2007( ,בפרק . המחקר הנוכחי אסף סוגים רבים ומגוונים של ביטויי הומור בארגון

 .בתקופה הנדגמת ED-זה נסקור את ביטויי ההומור המרכזיים והמשמעותיים שהופיעו ב

 

 ונותשלטים ותמ: עמדות עבודה .1.1

-open(הופיע סביב עמדות העבודה האישיות  ED-הביטוי הזמין והגלוי ביותר להומור ב

spaces :(עבור המחקר . בובות ומזכרות אישיות, פתקים, קריקטורות, תמונות, בתור שלטים

סביבת עבודה אישית , מטבע הדברים. תמונות 268-כ כ"סה, EDתועדו כל עמדות העבודה ב 
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נערך ניסיון לפרש . כ רק לו"פקטים בעלי משמעות אישית לעובד הברורה בדמכילה חפצים וארטי

ממצאים שביטאו בבירור מסרים . את הארטיפקטים שבעמדות העבודה במבט מבחוץ

שלטים או , כ היה מדובר בקריקטורות ציניות"בד. הומוריסטיים או ציניים הוכנסו לניתוח הכולל

ממצאים שביטאו בבירור . קורת גלויה נגד הארגוןציורים הומוריסטיים ואף ביטויים של בי

, ציורים של ילדי העובד, תמונות משפחה -כמו לדוגמא(הומוריסטיים סוננו החוצה -מסרים לא

ממצאים לא ברורים אשר הופיעו בכמה עמדות וביטאו ככל הנראה ). ברכות לימי הולדת וכדומה

והראיונות שימשו ככלי לפירוש משמעות , חהוכנסו לניתו) סיסמאות או תמונות -כמו(הווי פנימי 

  .ממצאים אלו

 .עמדות העבודה של שלשת הצוותים שעמדו במוקד המחקר נותחו ביסודיות רבה יותר

, צעצועים, בובות(רוב עמדות העבודה כללו ממצאים המעידים על האווירה הכללית בצוות 

 .וח הכללי של התרבות הארגוניתוהם הוכנסו לנית) תמונות צוותיות וכדומה, קישוטים למיניהם

 

 תכתובות פנימיות בין קבוצות חברים: אלקטרוני-דואר .1.2

לרוב עמיתים , היה תכתובות פנימיות בין קבוצות חבריםבארגון ביטוי עיקרי של ההומור 

בפנייה . רגישות וסמויות בפני החוקר, מטבע הדברים תכתובות אלו אישיות. לצוות העבודה

שת הצוותים הנדגמים התקבלה הסכמתם לשתף ולחשוף תכתובות לגורמים מרכזיים בשל

כ הכילו תכתובות אלו מסרים הומוריסטיים נועזים "בד. פנימיות המכילות מסרים הומוריסטיים

 .תכתובות דואר אלקטרוני 20-כ נותחו כ"בסה. אלימות וציניות, מבחינת גסויות

 

 פגישות צוות .1.3

. ת נערכו תצפיות משתתפות בפגישות צוותכדי ללמוד על ההומור בתקשורת הבינאישי

לרוב היה מדובר . כ בתחילת ובסוף כל ישיבה הופיעו התבדחויות ואמירות הומוריסטיות"בד

אמירות אלו תועדו . או בהתבדחויות משותפות סביב ענייני היומיום, בעקיצות הדדיות ברוח טובה

הם היו בעיקר תגובה , אך כשהופיעו ,כ מעט ביטויי הומור"במהלך הישיבות עצמן היו בד. ונותחו

 .צינית או הומוריסטית סביב הנושאים המקצועיים או הארגוניים שנידונו בישיבה
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 אירועים חברתיים .1.4

אירוע מרכזי וחשוב היה , ראשית. אירועים חברתיים היו מקור חשוב לביטויי הומור

הומוריסטיים של חברי  שהושקעו בה משאבים רבים כללה שני מופעים, מסיבת פורים הארגונית

צוות הקריאטיב אף הוא הפיק סרטון לאירוע ברוח ). כמפורט בפרק הקודם(ההנהלה הבכירה 

 . תועדו ונותחו לעומקהללו כל הממצאים . שכלל תיעוד של רבים מהעובדים, פורימית

אירועים חברתיים נוספים שתועדו והופיעו בהם אמירות הומוריסטיות היו אירועי פרידה 

ופתחו חלון , במקרים אלו שימש ההומור בעיקר ככלי לשבירת המבוכה. בדים וימי הולדתמעו

 .מסוים אל ההווי הצוותי הפנימי

 

 ההומור בצוותים הנדגמים .1.5

וחומרים מקרב ההנהלה , במחקר זה נדגמו שלשה צוותי עבודה אורגניים, כאמור

נסקור כאן . יה שונה באופיוההומור שהתגלה בכל אחד מצוותים אלו ה, מטבע הדברים. הבכירה

 .בקצרה את המאפיינים הייחודיים שנמצאו בכל צוות

מפגשי עבודה (בצוות זה ההומור בא לידי ביטוי בעיקר במפגשים הצוותיים : צוות התוכן

ניכר היה שחברי הצוות מגובשים . האווירה בצוות הייתה מאוד חמה וחברית). ומפגשים חברתיים

בדיחות פנימיות המובנות רק לחברי , עקיצות הדדיות, וי בהומור רבמאוד והדבר בא לידי ביט

 . פורמלית-ואווירה מעט א, פגישות צוות קולניות, הצוות

בצוות זה ההומור בא ". תוסס"צבעוני ו, צוות זה היה מאוד יצירתי :צוות הקריאטיב

, ות בציוריםעמדות העבודה של חברי הצוות היו מכוס: לידי ביטוי בעיקר בצורה ויזואלית

המתייחס לעולמות התוכן , לצוות היה הווי פנימי עשיר. משחקים ובובות, כרזות, קריקטורות

הוא : באופיו" אליטיסטי"ההומור בצוות מעט . הקולנוע והמדיה, המקצועיים של האנימציה

 בצוות. כ מובן רק למעטים"ובנוי מהווי פנימי שבד, מופגן בעיקר במפגשים פנימיים של הצוות

, )י מנהלי הצוות"תחרויות איור שאורגנו ע(נוצרו קריקטורות ואיורים הומוריסטיים באופן יזום 

לוח מחיק באחת העמדות אשר כוסה בקריקטורות משתנות בהתאם לנושאי (ובאופן ספונטני 

 ).השעה
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בצוות זה ההומור לא בא לידי ביטוי בולט על פני , ביחס לצוותים האחרים: צוות התכנות

אחת הסיבות לכך היא העובדה . אלא נגלה רק לאחר ראיונות ואיסוף חומרים פנימיים ,השטח

. במקביל להתאקלמותם של עובדים חדשים, שההומור הפנימי התפתח בדיוק בתקופה הנדגמת

לקראת סוף התקופה הנדגמת כבר ניתן היה להצביע בבירור על ההווי הפנימי הייחודי של חברי 

ושימוש , שימוש רב בתכתובות דואר אלקטרוני פנימיות, דיותשכלל עקיצות הד, הצוות

 .בקריקטורות עוקצניות הלקוחות מהאינטרנט

בתקופה הנדגמת השתתפו חברי ההנהלה הבכירה בשני מופעים : הנהלה בכירה

המבוסס על , שיר פארודי: המופע ראשון. הומוריסטיים שהוצגו במסיבת הפורים הארגונית

השיר . ומציג במילותיו היבטים שונים על מצבה של החברה" ם על נעמיאני חול"מנגינת השיר 

ריקוד , ולאחר מכן הוצג על ידם בליווי תלבושות, הוקלט על ידי המנהלים באולפן מקצועי

, י צוות קטן של כמה עובדים"השיר נכתב ע. והעמדה  מול כל עובדי הארגון ובני זוגם במסיבה

י "שנכתבה והוצגה ע, מקאמה קומית ברוח מגילת אסתר: יהמופע השנ. והובא לאישור ההנהלה

שלשה מחברי ההנהלה הבכירה ועסקה בצורה הומוריסטית בנושאים אקטואליים הקשורים 

 .שני הממצאים הללו ינותחו בהרחבה בהמשך. לחברה

 

 תרבות נבדלת-הומור שונה בכל צוות כמעיד על תת: סיכום ביניים .1.6

המבטאים הווי ותרבות פנים , ן ביטויי הומור ייחודייםכל אחד מהצוותים הנדגמים הפגי

כבר ניתן לראות , תפקידו ותכניו, עוד לפני ניתוח מעמיק של סוג ההומור. צוותית עשירה ביותר

הגורם ) Parker, 2000(על פי פרקר . תרבות ארגונית נבדלת וייחודית-בכך עדות לקיומה של תת

, פונקציונלית/ ת בארגון הינו החלוקה הרוחביתהעיקרי המשפיע על היווצרות תתי תרבויו

הולמס ומארה  , בהמשך לכך. כ במיקום פיזי שונה ובשייכות ארגונית שונה"המתבטאת בד

)Holmes & Marra, 2002a ( מצאו שונות בדפוסי השימוש בהומור בין מחלקות שונות באותו

ור הנצפים בישיבות עבודה של בסוג ובתכני ההומ, הם הראו כי קיימים הבדלי בתדירות. הארגון

לצד מאפיינים , גם במחקר הנוכחי נמצאו ביטויי הומור שונים וייחודיים בכל צוות. צוותים שונים

ואת   ED-בהמשך פרק זה ובפרק הבא נציג את תתי התרבויות ב. משותפים כלל ארגוניים

 .ארגוניים שעלו מניתוח מעמיק של ההומור בו-המאפיינים התרבותיים הכלל
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 סוגי הומור .2

 ED-ההומור ב. העל השנייה שעלתה מניתוח הממצאים הייתה סוגי ההומור בארגון-תמת

וחלקם עלו , ידי חברי הארגון-חלקם זוהו במודע על. היה מגוון ובא לידי ביטוי במספר סוגים

ונדון בקצרה , בפרק זה נסקור את סוגי ההומור המרכזיים שנמצאו. מניתוח כולל של הממצאים

 .EDמעותם מבחינת התרבות הארגונית של במש

 

 ציניות -הומור מילולי  .2.1

 ]מנהלת בכירה". [בחברה יש ציניות אין הומור"

עמדנו על האבחנה  במבוא. ההומור המילולי העיקרי שנמצא היה הומור ציניסוג 

ים וכולם מכונ, אך בשדה ביטויים אלו מעורבים זה בזה, ציניות וסרקזם, התיאורטית בין אירוניה

נתייחס גם , מכיוון שאין יתרון מתודולוגי משמעותי בהפרדת המושגים. (באופן כללי" ציניות"

כל ). ל"כמושג רחב הכולל בתוכו את כל שלשת הסוגים הנ" ציניות"בניתוח הממצאים למושג 

וחלקם אף ציינו אותה כסוג ההומור המרכזי , המרואיינים התייחסו לציניות בצורה ישירה

ראשית נתייחס למאפייני . שמעויות והתפקידים הרבים של הציניות ינותחו בהמשךהמ. בארגון

 .וסוגי ההומור הציני שבא לידי ביטוי בחברה

כוונה כלפי הנהלת צוות או כלפי ההנהלה הבכירה ציניות ש :ציניות כלפי הנהלה

רת ביטוי לביקו, כ התמודדות עם תחושות קשות"ביטאה בד. )הארגון כולוכמייצגת את (

 ):בהרחבה בפרק על תפקידי ההומור שינותחו(ולהתנגדות 

אני מצפה שזה . כל פעם הפכו את ההחלטה שהייתה הפיכה של ההחלטה הקודמת"

זה , אני אצחק ואקטול את זה אבל זה בסדר, אני אהיה ציני על זה, ימשיך לקרות אגב

 ]מרואיין מצוות התכנות. ["חלק מהדינאמיקה של העבודה

מדגישה את כישלונות המחלקות ציניות ה :ציניות כלפי מחלקות אחרות -"אנחנו והם"

, שי, במהלך ישיבת צוות הקריאטיב: לדוגמא. האחרות או עליונות קבוצת השייכות של העובד

להדגים לכולם איך מבצעים פעולה בתוכנה פנימית  את אחת העובדות מנחה מנהל הצוות

 :א מצליחההיא מנסה ול, י מחלקת התכנות"שפותחה ע
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 .זה לא עובד, לא: עובדת"

 .אתמול זה עבד לי, מוזר: שי

 " ]צחוק[לך  שהייתה האחת הפעם את בזבזת אז :מזוהה לא דובר

 ]תצפית בצוות הקריאטיב[

 :ברוח מגילת אסתר, ביטוי גלוי ומפורש הרבה יותר נמצא במקאמה הפורימית של ההנהלה

"ED הדבר יקל אל. חינוכית בטכנולוגיה, שמא, או. טכנולוגי בחינוך העוסקת חברה היא 

 כתהום כמותו. חינוכית טכנולוגיה לבין טכנולוגי חינוך בין פעורה תהום - בעיניכם

 ]מתוך המקאמה לפורים[ ."טק-והיי טכנולוגיה לאנשי ואקדמיה חינוך אנשי בין הפעורה

משהו את מתאר בצורה גלויה ומשועשעת " EDמגילת "הלקוח מתוך ההקדמה ל, קטע זה

את " מלמעלה"ומשמש מעין שיקוף של האופן בו ראתה ההנהלה , המתחים בין המחלקות השונות

 .המתחים הפנימיים הללו

סוג זה מופיע . כהודאה והתמודדות עם הקשיים בארגון או בצוותים :ציניות עצמית

 :וגם ברמת הנהלה) ות תוכנהכ לגבי תקל"בד(ברמת העובדים 

 על סיפר אחד כל, אנשים כמה הזמינו, האמיתי לעולם הכנה יום] ס לעיצוב"בבי[עשו "

 בקיצור ...תכנים והרבה בחברה העיצוב על מצגת הכנתי רק אני. בה עובד שהוא החברה

 שזה אמרו והם להנהלה קצת זה את הראינו... מוצלחת מאוד הייתה שלנו ההרצאה

תצפית , ראש צוות" [...באמת יש מה להם תגידו אל .ED-ב לעבוד לבוא חשק ממש עושה

 ]בצוות הקריאטיב

כ עקיצות ציניות והקנטות "בשיחות בין חברים לצוות הופיעו בד: עקיצות הדדיות

אשר בתוכו , חשוב לציין כי ההומור וההקנטות תמיד נשמרו בגבול מסוים. הדדיות ברוח טובה

 . ברור כי הצד השני לא נפגע באמת

, משפטים מאוד ספציפיים בפרק זמן מאוד קצר בגלל שלגל היו כמה, במקרה הספציפי"

ומשם זה כבר התפתח ]. רמיזות הומוסקסואליות[אז התחלנו כבר לעקוץ אותו על זה 

מרואיין מצוות ". [לכולם יש פליטת פה כזאת או אחרת בשלב מסוים, כאילו. לכולם

 ]התכנות
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 הומור ויזואלי .2.2

מטבע . איורים וקריקטורות הומור ויזואלי בא לידי ביטוי בעמדות העבודה בצורת

אשר עמדות העבודה , ההומור הויזואלי היה סוג ההומור הדומיננטי בצוות הקריאטיב, הדברים

. קריקטורות ופורטרטים אישיים, איורים מקוריים, של חבריו היו מקושטות במגוון תמונות

 ,ת מהאינטרנטכ כאלו הלקוחו"אך בד, עמדות עבודה של צוותים אחרים כללו גם הם קריקטורות

 ):1999, אדמס(קריקטורות של דילברט   -לדוגמא

 

 צוות התכנות, קריקטורה ליד עמדת עבודה: 1-תמונה

 

דבר שבא לידי ביטוי . אלקטרוני בין חברים-הומור ויזואלי הופיע גם בתכתובות דואר

 . איורים וסרטונים שכללו תכנים מיניים או אלימים בוטים, כ בתמונות"בד

 

 כארגון ציני ED -יניים סיכום ב .2.3

ממצא זה יכול להצביע . סרקסטי-היה הסגנון הציני ED-סגנון ההומור הבולט ב, כאמור

הגישות הביקורתיות לתרבות ארגונית . על מספר תובנות בקשר ליחס בין העובדים להנהלה

ושמות דגש על נקודות המבט השונות במהותן של , מדגישות את הפער שבין העובדים להנהלה

 Ackroyd & Tompson, 1999; Cartwright & Holmes, 2006; Fleming(ההנהלה  ושלהעובדים 

& Spicer, 2003 .( גישות אלו מדגישות את השינוי המתמיד הנמצא בבסיסם של ארגונים

לשם . ואת הלחץ ההולך וגובר עליהם להגברת יעילות ותחרותיות והפחתת עלויות, מודרניים

העובדים . בת ההנהלה לרתום את רצונם הטוב של העובדים לשירותהעמידה בלחצים אלו חיי

 ;2000, קונדה(ערכיו ומטרותיו , נמצאים תחת לחץ מחושב מצד ההנהלה להזדהות עם הארגון

Fleming & Spicer, 2003 .( הנהלות הארגונים מפזרת רמיזות על תגמולים לעובדים שיעמדו

הארגון , אולם. ל העובדים חשובה ותמיד נשמעתומשתדלת ליצור את הרושם שדעתם ש, ביעדים
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וההנהלה לעולם לא יכולה להתחשב באמת בדעות העובדים או , אינה מסגרת של שוויון אמיתי

ועל חוסר , העובדים כמעט תמיד יתמרמרו על חוסר השוויון, במצב כזה. לקיים את כל הבטחותיה

הפך לכלי , ר הציני והסרקסטיההומו -וליתר דיוק, ההומור. ההקשבה אליהם מצד ההנהלה

 ,Ackroyd & Tompson, 1999(ההתנגדות העיקרי של העובדים ליוזמות ולאמירות ההנהלה 

p.103; Cartwright & Homes, 2006 .(הזדהות-ההומור הציני מהווה מנגנון לאי 

)dis-identification (ביטוי וכלי ל, ידי ההנהלה-של העובד עם הערכים והמטרות המוכתבים לו על

בדומה לממצאים ). Fleming & Spicer, 2003(עצמי בתוך המסגרת הארגונית הקשיחה והאחידה 

גם הציניות מתוארת ככלי המאפשר לעובדים להביע התנגדות , אחרים לגבי הומור ארגוני

ידי -תוך כדי ביצוע המשימות והמטלות המוכתבות להם על, ולהרגיש עצמאיים ואוטונומיים

 ). Fleming & Spicer, 2003; Martin, 2007(ההנהלה 

שימשה בעיקר ככלי להתנגדות  ED-הציניות ב, בהתאם למחקרים ולתיאוריות בנושא זה

מן הממצאים עולה כי העובדים מכל המחלקות ביטאו . הזדהות של העובדים עם ההנהלה-ולאי

ו ביקורת כלפי העובדים העל. וספציפית כלפי אטימות ההנהלה, ביקורות חריפות כלפי ההנהלה

והציגו אותן כחסרות , )סרקסטי-באמצעות הומור ציני( משימות ופרויקטים אותם קיבלו לבצע

תחת ניתוח , ביקורות אלו יוצגו בהרחבה בהמשך פרק הממצאים. מתסכלות ואף מוטעות, היגיון

הצוות  מעל למנהלי, המשותף לכל הביקורות שעלו הוא כי הן כוונו אל מחוץ לצוות. תכני ההומור

המטילים על העובדים משימות ומגבלות  -"הם/ההנהלה: "אל מעין גורם עלום שם, הישירים

 . חסרות כל הגיון ומתסכלות

 ,Herzig & Jimmieson, 2006; Romero & Cruthirds( נוספיםכמופיע במחקרים רבים 

ורות הללו מצאו עצמם בין הפטיש לסדן ושיתפו פעולה עם הביק ED-במנהלי הביניים , )2006

להבעת שותפות לצרה עם , לשחרור קיטור, י מתן מקום לביקורת"לרוב ע. בדרכים שונות

י ייצוג המערכת והצבת גבולות כאשר הביקורת עברה את הגבול "אך מצד שני גם ע, העובדים

הביעה ) Ackroyd & Tompson, 1999(בהתאם לתיאוריות הביקורתיות . אותו יכלו לסבול

שכן לתפיסתה היא נקטה בשקיפות , תסכול רב מטענות העובדים על אטימותהההנהלה הבכירה 

ההנהלה הגיבה לטענות אלו במפגן אמיץ של הומור עצמי והשתטות מול . ובהגינות מול העובדים

זאת כדי להשתמש ביכולתו של ההומור לטשטש הבדלים , )באירוע החברה בפורים( העובדים
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 ההנהלה לא נתנה מענה, עם זאת). Duncan et al, 1990; Priest & Swain, 2002(ולרדת אל העם 

לביקורות הישירות של העובדים ולא ניסתה לתרץ את החלטותיה ולזכות בהסכמת  אמיתי

 .  העובדים לגביהן

הציניות הייתה , כפי שפורט לעיל. לא הייתה נחלתם של העובדים בלבד ED-הציניות ב

מופעי פורים של ההנהלה התאפיינו בציניות . ת ההנהלהגם בשכב, מאפיין כללי להומור בארגון

ציניות מסוג זה שימשה בעצם כמנגנון הגנה מפני . ובהטלת ספק ביכולת הארגון להצליח, עצמית

והתמודדות ארגונית כללית עם חוסר הוודאות והשינויים המתמידים , החרדה שבחוסר ההצלחה

ניתן ). Cartwright & Homes, 2006; Reichers, Wanous and Austin, 1997(שחווה הארגון 

הקשור , והוא תחום העיסוק שלו, EDלהציע הסבר אפשרי נוסף לציניות העצמית שאפיינה את 

טק והמדיה נוטים לאמץ סגנון -מחקרים אחרים הראו כי ארגונים מתחום ההיי. במדיה וחדשנות

 ;Kenny & Euchler, 2012(כנים ומעוד, מצחיקים, מתוך רצון להצטייר ולהרגיש כמקוריים, ציני

Plester, 2007 .( 

 

 ?למה משמש ההומור -פונקציות  .3

, כמפורט בפרק המבוא. התפקידים השונים של ההומור הייתההעל השלישית -תמת

רוב התפקידים המוזכרים בספרות . קבוצתיים וארגוניים, להומור מגוון תפקידים אישיים

רק זה בחרנו להתמקד בתפקידים העיקריים שעלו בפ. ED-המחקרית אכן באו לידי ביטוי ב

התפקידים . ידי חברי הארגון בראיונות האישיים-ושזוהו על, מהשטח בניתוח הממצאים

 :העיקריים שעלו מניתוח הממצאים הם

 כלי לתקשורת ולגיבוש .1

 התנגדות והבעת קשיים עם התמודדות כלי .2

 שגרה ושבירת יצירתיות להגברת כלי .3

 הההגמוני לשמירת כלי .4
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 כלי תקשורת וגיבוש  .3.1

התצפיות והראיונות חשפו את הדינאמיקה המרתקת של ההומור ככלי ליצירת תקשורת 

 .דבר אשר תורם בהמשך לגיבוש ולחיזוק הזהות הקבוצתית, פתוחה וחברית בין עובדים

 כלי לתקשורת בינאישית .3.1.1

סיבות מוטיב חשוב שעלה בראיונות הוא אופן השימוש בהומור בתקשורת בינאישית וה

בזמן אינטראקציה : בתקשורת בינאישית ככלי גישושנמצא כי ההומור משמש , ראשית כל. לכך

כ בשיחה פנים אל פנים אך לעיתים גם בתקשורת "בד(בינאישית של שניים או יותר משתתפים 

מחוות , מילים(אחד הדוברים משלב לעיתים במסר שלו גם ביטויים הומוריסטיים ) אלקטרונית

אם האחר מגיב . את האחר איתו הוא בא באינטראקציה לבחוןכדי ) טון דיבור, גויותהתנה, גוף

, נוצרת קרבה בינאישית) תורם בביטויים הומוריסטיים משלו, צוחק, מחייך -כלומר( בחיוב

השיחה , אם האחר מתעלם מהאיתות. והאינטראקציה מקבלת רובד נוסף של קירבה ופתיחות

 . וענייני בלבד ממשיכה להתנהל ברובד מקצועי

 : המרואיינים ציינו כי הבחירה להשתמש בהומור באינטראקציות בעבודה נעשית כדי

 ).מארגון אחר, בסטטוס אחר, אדם מצוות אחר" (האחר"להתגבר על החרדה שבתקשורת עם . א

המכתיבים התנהגות למשתתפים על פי " כללי הטקס"כדי ליצור קירבה ולהתרחק מעט מ. ב

, ההומור מאפשר לחשוף את האנושי והילדותי שבאדם. ני שלהם ואופי הפגישההסטטוס הארגו

תהליך זה עוזר . להוציא אותו לרגע מהסטטוס הארגוני שלו ולחשוף צדדים אחרים באישיותו

. ולהעלות את רמת הפתיחות והביטחון בתקשורת ביניהם, למצוא עוגנים המחברים בין אנשים

אשר מופיע באינטראקציות בינאישיות ועוזר לגשר על , רתידבק חבבכך ההומור מתפקד כמעין 

תיאור יפה של הדינמיקה הזאת מופיע בקטע הבא . מתחים ולחזק את התקשורת הבינאישית

 :מתוך אחד הריאיונות

כשאתה מדבר עם בנאדם וזורק . זו מעין אינטראקציה סודית כזאת, כשאני חושב על זה"

וזורק אותו לכיוון , וי חצי קשור אבל באופן מקביליאיזה משפט הז, לו איזו שהיא שריטה

על מה לעזאזל הוא 'אם הוא מסתכל עלייך במבט של . ואז רואה איך הוא מגיב, אחר

אבל אם הוא זורם איתך לכיוון הזה אז אתה יודע שמצאת . אז בסדר, אז אוקיי' מדבר

 ]מרואיין מצוות התכנות. ["נפש תאומה
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אחד ממנהלי צוות , א לידי ביטוי בהתנהגות של ערןסמן קיצוני לפונקציה זאת ב

כל שיחה ופגישת . קולנית ובוטה בסגנון הדיבור, צבעונית, דמות מאוד יצירתית, הקריאטיב

בריאיון איתו נחשפו המניעים להכנסת . כ המון הומור וצחוק"עבודה עם אדם זה מכילה בד

, ר לבוא במגע עם מגוון אנשיםהצורך בארגון גדול ומסוד: ההומור כמעט בכוח לכל שיחה

נועד כדי " מאולץ"ההומור ה. מכניסה אותו לעיתים לחרדה, מרקעים גילאים וסטטוסים שונים

 :ליצור תקשורת בגובה העיניים שלולהוריד ממנו את המסכות ו, לזעזע במודע את הצד השני

כלים מדהים זה ארגז ] ההומור[ ...באמת אותו מכיר ולא אדם עם יושב שאני אותי גומר"

 ]צוות הקריאטיב, ערן...". [והשני לא מרגיש שעשו עליו משהו, לפתוח אנשים, להזיז אנשים

השימוש בהומור ככלי גישוש בא לידי ביטוי בתצפיות על פגישות עבודה של צוותים 

בפגישות אלו ביטויי ההומור הופיעו בעיקר ). כללו משתתפים מכמה צוותיםש -כלומר(הטרוגניים 

העוזר למשתתפים " שובר קרח"ההומור תפקד כ. וכמעט שלא במהלכה, ת ובסוף הישיבהבתחיל

 . להתקרב אחד לשני ולהוריד חסמים לפני תחילת הדיון הענייני

 

 "דבק חברתי"כלי גיבוש ו .3.1.2

כאשר . תפקיד חשוב בהורדת החרדה במפגש עם האחר הלא מוכרהיה שלהומור  הראינו

לשמר ולחזק את הקשר : ההומור מקבל תפקיד נוסף ,האחר הופך לחבר או לעמית לצוות

, בקרב צוותי עבודה אורגניים האינטראקציות הבינאישיות תכופות יותר. והקירבה בין האנשים

, לרוב ישנה קרבה בגיל וברקע המקצועי, הקרבה הפיזית והאישית בין העובדים גדולה יותר

 :ך כל צוותנימי המתפתח בתוכל אלו מוצאים ביטוי בהומור פ. וקרבה בתחומי העניין

, ברגע שאתה לא תקוע כל היום בתוך המחשב והעבודה שלך אלא גם מתקשר עם אנשים"

אז נוצרת אווירה , כי זה חייב לבוא משני הכיוונים, בהנחה שאלו אנשים שפתוחים לזה

מרואיין . ["ומהאווירה הטובה גם מגיע ההומור הפנימי וההומור באופן כללי. טובה

 ]התכנותמצוות 

אך פה נעמוד , בהמשך העבודה ננתח לעומק את תכני ההומור שנמצאו בצוותים הנבחרים

. הארגון) ועומק(תפקיד שחזר על עצמו לכל רוחב , רק על תפקידו של ההומור ככלי לגיבוש חברתי

 .הומור חזרתי)ב, הדגשת המשותף) א: תפקיד זה בא לידי ביטוי בשני מוטיבים עיקריים



50 

 

ביטויי הומור רבים קשורים לקשיים ולתסכולים , כפי שנציג בהמשך: תףהדגשת המשו

יש לכך תפקיד בגיבוש החברתי בכך שההומור מדגיש את המשותף . שהעובדים מתמודדים איתם

או לחילופין תסכול משותף , בהצגת חוויה משותפת -כלומר. והמאחד לכלל חברי הצוות והארגון

גשת המשותף מעלה את רמת הקרבה הנתפסת ומטשטשת הד. יש אפקט מגבש, או אויב משותף

תפקיד זה בא לידי ביטוי בהומור שעסק בנושאים המשותפים לכלל . את ההבדלים הבינאישיים

 -וגם ברמה פנים צוותית, )תורים להזמנת ארוחת צהריים בקפיטריה -כמו לדוגמא(עובדי החברה 

). ם על הפרויקט בו הם עוסקיםדעת -כמו לדוגמא(בנושאים המטרידים את חברי הקבוצה 

אלקטרוני פנימיות רבות נוגעות לתחומי עניין משותפים של חברי -תכתובות דואר, בהמשך לכך

 -התכנות בצוות, סביב עולם הקולנוע -בצוות הקריאטיב: לדוגמא .הצוות ולהומור הקשור אליהם

 :סביב עולם משחקי המחשב

 ] ?אלקטרוני אילו בדיחות מועברות ביניכם בדואר -שאלה[

אז כל מיני בדיחות . כי אנחנו חנונים אוהבי משחקי מחשב כאלה, בדיחות של חנונים"

 ]מרואיין מצוות התכנות. ["שקשורות לקאלט משחקי מחשב וכאלה

ביטויי הומור שקיבלו משוב חיובי משאר חברי הצוות : Running gags -הומור חזרתי 

חזק ההומור את המשותף והמאחד ומגביר את הקרבה מ, בכך. נוטים לחזור על עצמם שוב ושוב

תפקיד זה בא לידי ביטוי בעקיצות והקנטות חוזרות הנאמרות ברוח טובה בין . בין חברי הצוות

 .בסיסמאות חוזרות או בסגנון דיבור היתולי המתגבש בצוות, במתיחות חוזרות, חברי הצוות

!" שושי תתפסי"דה ובו כתוב בצוות התוכן הופיע שלט בהרבה מעמדות העבו: לדוגמא

בראיון עם אחת מחברות הצוות התברר כי השלט הוא בדיחה . לצד ציור של דמות עם ראש עקום

ושהם נהנים , פנימית שלהם המזכירה להם סיפור מאוד מצחיק שסיפרה אחת מחברות הצוות

שימות דוגמא נוספת שעלתה בצוות התכנות הייתה עקיצה חוזרת בין צוותי המ. להיזכר בו

 :הפנימיים

, סקריפט-אווה'בג מפתחים שהם טום של הצוות על צוחק הזמן כל שלי הצוות"

 עובדים כולה, מפתחים באמת לא אתם' :תכנות שפת ממש לא זו סקריפט-אווה'ושג

. "משהו או מזה נעלבים לא. חופשי עקיצות.. .ש עלינו צוחקים והם ...'סקריפט-אווה'בג

 ]מרואיין מצוות התכנות[
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 כלי ליישוב מחלוקות .3.1.3

תגובה . להומור תפקיד חשוב בתקשורת בינאישית ליישוב מחלוקות והרגעת מתח

מתקבלת בצורה טובה ומצליחה לנתב את שני , מחלוקת או הפרעה, הומוריסטית על אי הסכמה

במקרים של מחלוקת חריפה ההומור מצליח רק , עם זאת. הצדדים אל עבר שיתוף פעולה

ולחזור , לנטרל מהר את המתח שצץ, לטאטא אותה מתחת לשטיח, וקתאת המחל' להשתיק'

בפגישת העבודה של צוות התוכן אחת מחברות הצוות  -לדוגמא .לשיחה באווירה רגועה יותר

 ):יעקב(רות ונשנות מצד חבר לצוות אך נתקלה בהפרעות חוז, ניסתה להסביר דבר מה) מירי(

 ]בחיוך[ '!מפוטר אתה. רכב מהצוות אותו תעיפו' -]יעקב על[ מירי"

 !'נה נה נה נה נה' -]שר ורוקד במקום[יעקב 

 לא אתם? כן, געגועים בגלל זה הספסל על למטה יושבים כשאתם' -]ראש הצוות[מיטל 

 .'כאילו לכם שקורה מה זה. ימים 3 שני'ת אחד לראות לא יכולים

 ]צוחקת מירי[

 ]מתוך תצפית בצוות התוכן[.". ..יודעת אני -מיטל

 

בדוגמא הבאה נערכה פגישה של צוות הטרוגני הכולל מנהלים בכירים מכמה מחלקות 

הסביר באריכות את דעתו לגבי ארכיטקטורת התוכנה העתידית ) רמי'ג(אחד מהמנהלים . שונות

כך נטרל אליה הגיב המנהל בהומור עצמי וב, לאחר מכן הופיעה תגובה מתריסה מעט. שיש ליצור

 :מותמיידית את ההזמנה לעי

 ]רמי מסיים להסביר את דעתו'ג[

 ]שתיקה ארוכה[

 ...'HTMLמה שאתה מתאר זה בעצם  ':ירון"

 ...'?המציאו את זה כבר! שיט': רמי'ג

 ]צחוק[

 ]מתוך תצפית בצוות התכנות[
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 כלי לשמירה על תחושת ייחודיות צוותית .3.1.4

דבר הבא . קבוצתית על פני קבוצות אחרות" עליונות"להומור תפקיד ביצירת תחושת 

עולה מעמדו של , ולשות האחרי הבלטת ח"ע, כלומר. לידי ביטוי בירידות על צוותים אחרים

 :הצוות

וכל אחד צוחק ויורד על , יש את המהנדסים לעומת הפדגוגים לעומת המעצבים"... 

ראיון ". [הקבוצות האחרות ולא בהכרח מבין מה ואיך עושים שם ולמה בכלל צריך אותם

 ]העם מנהלת בכיר

, ההומור הפנימי יוצר מעין שפה פנימית סודית אליה שותפים רק חברי הקבוצה

ומאפשרת להם לתקשר אחד עם השני בלי שגורמים מבחוץ יצליחו לפענח את כל משמעויות 

כמו , בצוות הקריאטיב נמצאו דוגמאות רבות לשימוש בהומור כביטוי לגאוות יחידה. השיחה

איור שהיה . מצוירים כרוצחים שכירים המחזיקים בכלי נשק לדוגמא איור של כל חברי הצוות

 :כך לדוגמא תיאר את הצוות אחד מחבריו .תלוי ברוב עמדות העבודה של חברי הצוות

מרואיין מצוות ". (אלה שמאחורה באוטובוס, אנחנו הפאנקיסטיים שבחבורה"

 )הקריאטיב

 

 כלי לטשטוש הבדלי סטטוס .3.1.5

לטשטש את , "לרדת אל העם"כלי העוזר למנהלים הומור הוא , כמפורט בפרק המבוא

בתור בני אדם ולא רק בתור מנהלים " האמיתית"ולחשוף את דעתם , הבדלי הסטטוס לרגע קצר

ומעלה , בכך מוכיח המנהל לעובדיו את נאמנותו לכאורה אליהם. המחויבים לייצג את המערכת

י "ע, מנהלת מחלקת התוכן, עלכך לדוגמא מתוארת י. את רמת הפתיחות והקירבה בינו לבינם

 :מנהלת הביניים שתחתיה, מיטל

יעל . גם ברמת העובדים. עם יעל הייתה תחושה שאנחנו יודעים שהיא בסירה שלנו, כן"

שישבה עם סיגריה בחוץ איתם והיו יכולים להריץ רמות דאחקות של ציניות יותר גדולות 

ש לה משהו מאוד בלתי אמצעי בניהול י, זה משהו בניהול של יעל.  ממה שהיו מריצים איתי

 ]מנהלת צוות התוכן, מתוך הראיון עם מיטל. ["שלה

 .בהמשך פרק זה ננתח את הקשר בין ההומור ברמת ההנהלה לבין רמת הפתיחות בארגון
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 ED-ההומור ככלי תקשורת ב  -סיכום ביניים  .3.1.6

מודעים  אשר היו, הממצאים תיארו את השימוש בהומור מנקודת מבטם של העובדים

ספרות מחקרית ענפה מפרטת את התפקידים . ונהנו להיעזר בו, ליתרונות הבינאישיים שלו

ברמה ). Martin, 2007; Ziv, 2010(החברתיים של ההומור בחיי היומיום ובעולם הארגוני 

, כל אדם נהנה מהתחושה הטובה כאשר הוא גורם לאחר לחייך או לצחוק, הבסיסית ביותר

בב באופן אוטומטי אנשים אחרים הגורמים להם לתחושה טובה ולצחוק ואנשים נוטים לח

)Martin, 2007; Ziv, 2010 .(משמש ההומור כלי חשוב להתגברות על החרדה , בהקשר הארגוני

פתיחות והתגברות על , ומאפשר יצירת קירבה, שבעבודה צמודה ויומיומית עם אנשים זרים

וב לסוציאליזציה ולקבלת אנשים חדשים לקבוצה ההומור משמש כלי חש). Ziv, 2010(חששות 

)Chun Nam Mak, Liu and Deneen, 2012  Ziv, 2010 .( באמצעות ההומור בוחן העובד החדש

ומכתיבה לו את , ואילו הקבוצה בוחנת את העובד החדש, את מותר והאסור בקבוצה ובארגון כולו

ההומור ). Chun Nam Ma et al, 2012  Ziv, 2010(ההתנהגויות הרצויות והנכונות מבחינתה 

או לחזור אחורה מהפעולה האחרונה " לבטל"משמש ככלי גישוש משום שהוא תמיד מאפשר 

 ,Martin, 2007; Ziv(מבלי לגרום למבוכה או פגיעה ישירה בו או בקבוצה , שנעשתה על ידי הדובר

2010 .( 

ווירה החיובית מצביע על הא ED-השימוש הרב בהומור ככלי תקשורת בינאישית ב

מתאפיין  EDניתן לומר בהכללה גדולה יותר כי . ששררה לרוב בתוך כל אחד מהצוותים הנדגמים

ומאמינים , הנהנים מחברתם של עמיתיהם לצוות, בעלי גאוות יחידה, בצוותים מגובשים יחסית

, זהכאשר ההומור משמש כאחד הכלים המרכזיים המאפשרים דיאלוג כ. בדיאלוג ובשיתוף פעולה

 . ואף נתפס ומזוהה ככזה
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 כלי התמודדות עם קשיים והבעת התנגדות .3.2

. הינו ארגון החווה שינויים רבים ושרוי במתחים תמידיים ED, "ההקשר"כמתואר בפרק 

היה ככלי התמודדות עם המתחים והקשיים  ED-התפקיד הבולט והמשמעותי ביותר של ההומור ב

 .  קולם ודעתם על אותם קשיים ומתחיםוככלי חזק בידי העובדים להשמעת , הללו

 . חרדה ותסכול, כלי התמודדות עם אי וודאות .3.2.1

, קושי, חרדה, תסכול, במסגרת העבודה השוטפת חווים העובדים לעיתים קרובות לחץ

ואמצעי לפריקת המתח , שימש כלי לביטוי תחושות אלו ED-ההומור ב. חוסר אונים וחוסר וודאות

הבחירה לצחוק על הדברים היא חלופה טובה ומקובלת חברתית . כך הפנימי הרב הנצבר בעקבות

ההומור מבטא את הקושי בצורה : יש לכך מספר יתרונות. על פני הבעתם בצורה שלילית

לעומת . ומעודדת הקשבה, יוצרת אצלם הזדהות וקירבה, שמעוררת פידבק חיובי בקרב השומעים

ותעודד , י הסביבה"ך זמן בצורה אוהדת עהבעת קשיים בצורה שלילית לא תתקבל לאור, זאת

דוגמא לכך ניתן למצוא בקטעים הבאים . וחוסר הקשבה") בכיינות"כנגד ה(אנטגוניזם , התגוננות

 :מתוך הראיונות

דברים שלא ברורים , ככה אני מתמודדת עם החיים"'אני זוכרת שמירי בשיחה אמרה לי"

לא מרגישה . א דברים לא ברוריםוכרגע מבחינתי בחברה יש מל. לי אני צוחקת איתם

 ]מנהלת צוות התוכן. ["'בטוחה פה

 יותר קצת הדברים את עושה זה. מזה ולהתעצבן לבכות אפשר תמיד. מזה נצחק בוא"

 ]מרואיין מצוות הקריאטיב[ ."נוחים

, במסגרת עבודה בארגון עובד מחויב לבצע מטלות אשר לא בחר בהן, לעיתים קרובות

עם . או אינו מסוגל להתמודד איתן במסגרת הזמן התקציב והמיומנות, איתןלעיתים אינו מסכים 

העובד : קונפליקט זה יותר דיסוננס קוגניטיבי חמור. העובד מחויב להמשיך בביצוע המטלה, זאת

. צריך להסביר לעצמו מדוע הוא ממשיך בביצוע המטלה למרות ההתנגדות הפנימית שלו לכך

בכך שהוא נותן מקום לעובד להביע את , ולפתרון קונפליקט זה ההומור הוא כלי מצוין לביטוי

זה מתבטא בהומור , לרוב. ולהמשיך בביצוע המטלה, לפרוק את אשר על ליבו, עמדתו האמיתית

 :כפי שמודגם בקטע הבא מתוך הראיונות, ציני וסרקסטי
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 כמונו מכירים שלא אחרים על מתעצבנים ואנחנו, שלנו החומר את מכירים אנחנו כאילו"

 הפרויקט את אקבל אני... שטויות שהם דברים לעשות לנו גורמים או שטויות שעושים

 לכל לי גורמים ולמה, הזאת השטות את עושים האלה האידיוטים למה' על ואתעצבן הזה

 ]מרואיין מצוות התכנות[ .'"הזאת המיותרת העבודה

 ,ש לסדן הרבה פעמיםהנמצאת בין הפטי, הומור מסוג זה בולט בקרב הנהלת הביניים

ההומור הופיע ככלי התמודדות . צריכה להטיל על העובדים משימות שאינה שלמה איתן עד הסוףו

 .עם הלחצים הסותרים המופעלים על המנהלים ברמת הביניים

 משהו מוציא גם אתה אבל, הדברים עם מתמודד אתה, פתרונות למצוא מנסה אתה"

 ]מנהלת צוות התוכן, מיטל[ ".שלנו םהמנהלי בצוות גם היה זה אז. בהומור

אך , הנהלת הביניים חווה מצד אחד חלק מהתסכולים והקשיים של העובדים, כאמור

מנהלי הצוותים בחרו מדיי פעם להתבטא . מצד שני צריכה לייצג את הארגון בצורה לויאלית

ם הם שותפים על כך שג": שותפות לצרה"בהומור או בציניות מול העובדים כדי לאותת להם על ה

בנוסף לתפקיד שיש להומור מסוג זה בהשגת . לחלק מהקשיים והתסכולים אותם חווים העובדים

 .להומור זה תפקיד נוסף גם בשחרור הדיסוננס החריף הקיים אצל המנהלים, קירבה לעובדים

 .'אני נוסעת לאיים הקריביים ...שבוע הבא אני לא פה'"]: מנהלת הצוות, מיטל[

 ]צחוק[

 ]תצפית בישיבת צוות התוכן[ ."...'אני בראשון לא פה .ע הבא אני פהשבו'

 

 כלי להבעת ביקורת והתנגדות .3.2.2

תפקיד נוסף וחשוב מאוד בהקשר הארגוני , בהמשך ישיר לתפקיד הקודם של ההומור

קו דק מאוד קיים בין הומור המבטא קונפליקט או תסכול . הוא ההומור ככלי להבעת ביקורת

בכל ביטוי הומוריסטי . כלפי ההנהלה או הארגון) מרומזת או אף ישירה(ביקורת  פנימי לבין הבעת

כאשר עובד חש תסכול לעיתים קרובות הוא גם רוצה להביע . ציני ניתן למצוא את שני התפקידים

מאפשר לעובדים להביע את  סרקסטי-ההומור הציני. את התנגדותו או את הביקורת שלו

אלא אפקט , שלא תעורר אנטגוניזם וויכוח בקרב השומעים, ינהההתנגדות והביקורת בצורה עד

" ציניות טובה"קיים מעין סיווג של בקרב עובדים היה בראיונות ותצפיות נמצא כי . חיובי

, עוקצנית, מרירה -כלומר" (ציניות רעה"ו, המבטאת התמודדות לגיטימית עם קשיים ותסכולים
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, ן לתאר מעין רצף שבקצהו האחד ביקורת עדינהנית. המבטאת ביקורת גלויה) מדיי סרקסטית

כ הסוג האחרון נחווה כפחות "בד. ובקצהו השני ביקורת גלויה ומרירה, "מחויכת"מרומזת ו

של הרצף ניתן לראות בהערה " מריר"דוגמא המתקרבת לקצה ה. מצחיק וכיותר בוטה וביקורתי

 :הצינית הבאה

 ..." אז אם יש אנשים ש, עובדים אנחנו בתהליך גיוס של]: "מנהלת הצוות[מיטל 

 ]תצפית בישיבת צוות התוכן" [?אתם שונאים: "נעמה

 

 כלי להעברת מסרים להנהלה .3.2.3

והבעת ביקורת משמש את העובדים גם ככלי לאיתות " שחרור קיטור"הומור מסוג 

ואכן נראה היה כי גם ברמת הנהלת הביניים וגם ברמת ההנהלה . ולהעברת מסרים כלפי מעלה

 . ה איתותים אלו נקלטו וטופלוהבכיר

 בבוקר שמגיע אדם הוא 'מחר יהיה מה יודע מי' וודאות חוסר על שצוחק בנאדם בעיני"

 בפנים לו שיש אומר זה, זה על צוחק הזמן כל הוא אם. ביטחון חוסר המון עם לעבודה

 .'יהיה מה בטוח לא מחר, בטוח לא הזה המקום' לו ואומרת שמקרקרת ציפור איזו בראש

 שמאוד נושא באמת זה אבל בסדר זה, זה על צוחק ואתה בצחוק זה את אומר שהוא זה

 ]מנהלת צוות התוכן, מיטל[ ."אותו מטריד

נבעה בעיקר , ההחלטה של ההנהלה הבכירה להעלות מופע פורימי הכולל הומור עצמי

" לצרהשותפות "ולהראות , זה מתוך מטרה להראות היענות והקשבה לאיתותי העובדים מסוג

 :איתם

שאנחנו : יש בזה אקט מנהיגותי. יכולה לצחוק על עצמה, רק הנהלה חזקה שלא מפחדת"

היא . יש בזה איזו לקיחת אחריות. יודעים מה כואב לאנשים ואנחנו מוכנים לצחוק על זה

 ]מנהלת בכירה.." [מודעת למה שקורה ומספיק חזקה
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 כלי מאבק בצנזורה .3.2.4

אשר , ככלי להתנגדות הופיע בקרב צוות הקריאטיבמקרה פרטי ומעניין של הומור 

הצוות עוסק בהפקת איורים וסרטונים , כאמור. השתמש בהומור בעיקר ככלי למאבק בצנזורה

הסיפורים . י גורמים פדגוגיים"וכל איור וסרטון עוברים סדרה של אישורים ע, חינוכיים לבתי ספר

האיורים צריכים להיות ניטראליים ותקינים  וכל, צריכים להיות חינוכיים ומתאימים לגיל היעד

גזעניות , הרגיש במיוחד לרמיזות פוגעניות, בשל העבודה מול השוק האמריקאי, בנוסף. פוליטית

 .ישנה חשיבות מיוחדת לאישור נוסף של צוות פדגוגי אמריקאי לאיורים ולסרטונים, או מיניות

צר תסריטים ואיורים מאוד ויו, את עצמו" מצנזר"נוצר מצב בו הצוות מראש , כך

על , אך כמעט תמיד נתקל בהערות נוספות מהצוות האמריקאי, )לתפיסתו(חינוכיים ועדינים 

: כפול יהצוות הה ההתסכול שחוו. איורים עם רמיזות מיניות או לא חינוכיות הדורשות תיקון

ם הצנזורה העצמית מתסכלת משום שבכך מגבילים המאיירים את עצמ -ברמה הראשונה

הם מנסים ליצור סרטונים אשר . ומגשימים רק חלק קטן מתוך כל היכולות היצירתיות שלהם

זהו קו . יצליחו לעניין ולהצחיק ילדים אך מצד שני לא יעברו את גבולות המותר מבחינה חינוכית

" חותמת כשרות"התסכול שבצורך לקבלת  -ברמה השנייה. אשר קשה לשמור עליו, דק מאוד

מוצאים באיורים ) לתפיסת חברי צוות הקריאטיב(אשר , קאי על כל תוצרמהצוות האמרי

לגבי אובייקטים הנראים  הייתההתלונה הנפוצה ". מתחת לאדמה"ובסרטונים רמיזות מיניות 

. בחוסר צדק לתחושת צוות הקריאטיב, כפאליים אשר הצוות האמריקאי מבקש תדירות לשנות

 .וקדי תסכול אלוההומור משמש ככלי להתמודדות עם שני מ

הופיעו ביטויי הומור עצמי על , זהצנזור מול מוקד : התמודדות עם צנזורה עצמית

מעין ציניות וגיחוך כלפי חינוכיות היתר אשר . של הצוות" חינוכיים מדיי"הסרטונים והסיפורים ה

המיניות וההומור הפרוע יותר , הלחץ העצור לשחרור היצירתיות, בצורה נוספת. בסרטונים

ובאיורים התלויים ליד עמדות ) שאינן קשורות לעבודה(השתחרר בתחרויות איורים יזומות 

בצוות על הדמויות והסרטונים המיוצרים על " מה באמת חושבים"איורים אלו מציגים . העבודה

ציורים ותכתובות פנימיות הציגו חברי צוות , במגוון איורים. וחושפים מסרים בוטים, ידם

באקט : לדוגמא, מויות מתוך סרטוני החברה בסיטואציות קשות ובוטות ביותרהקריאטיב את הד

כחבורת רוצחים , ככוכבי סרטי פורנו, בעישון סיגריות וסמים, מאזוכיסטי-באקט סאדו, מיני

 . בסיטואציות מהשואה וכדומה, שרירית ואלימה
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ם באופן לסרטונים המופקי" פספוסים"אוסף סרטוני עם חזיק תיקייה במחשב הצוות ה

או הצגת ) נדרסות וכדומה, מתות(בהם רואים ביטויי אלימות כלפי הדמויות , שוטף על ידו

בעמדות העבודה , בנוסף לכך). דמות שמשנה את מינה -לדוגמא(הדמויות כפושעות או סוטות 

ובתכתובות פנימיות הצוות משתעשע בבדיחות ותמונות מאוד בוטות מבחינת מין ואלימות 

ניתן לראות בממצאים אלו זה מעין שחרור אגרסיות כלפי ). ים לתוצרי הצוותשאינם קשור(

י עיסוק ברעיונות וסמלים "ואיזון לקו המאוד חינוכי וקורקטי ע, הדמויות ולקיחתן לקיצוניות

 .מאוד בוטים ומיניים

 

 צוות הקריאטיב -שלט ליד עמדת עבודה: 2-תמונה

 

הרבה מההומור הפנימי התמקד , זהצנזור מול מוקד : התמודדות עם צנזורה חיצונית

ולהערות הרבות שלהם על , בצורך לקבל את אישור הצוות האמריקאי לאיורים ולסרטונים

מה יעבור את אישור "ביטויי הומור רבים עסקו בשאלה . איורים הדומים לאובייקטים פאליים

 :לדוגמא. ומה נראה או לא נראה כמו רמיזה מינית, "האמריקאים

ובה איורים אשר במתכוון נראים כמו רמיזות " זה אפילו לא דומה"איורים הנקראת תחרות  ·

 . לאובייקטים פאליים או מיניים

אני לא : "איור בו רואים דמות מביטה בתערוכה על כדור עם מקל מחובר לקודקודו ואומרת ·

 !"אבל מי שעשה את זה הוא סוטה, יודעת מה זה אומר
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וכיפה (בו אחת הדמויות , נפוצה מסרטוני החברה קריקטורה המתרחשת בתוך סצינה ·

המלצר ? "ץ"זה הכשר רבנות או בד: "יושבת ליד בר במסעדה ושואלת את המלצר) לראשה

 ".צריך לשאול את האמריקאים: "עונה

לסיכום ניתן לומר כי הממצאים מצביעים על ההומור ככלי לפריקת תסכול מצטבר 

כאשר כל זה מבוצע באמצעים הומוריסטיים . בירת כבליהוככלי לש) פנימית וחיצונית(מצנזורה 

צוות הקריאטיב מקבל את היכולת לשמור על המסגרת והגבולות , צוותי-ונשמר בתחום הפנים

 .תוך כדי שבירתם

 

 ככלי התמודדות עם חרדה והבעת התנגדות ED-ההומור ב -סיכום ביניים  .3.2.5

תמודדות עם המתחים בהומור ככלי לה EDהממצאים מצביעים על שימוש עובדי 

מחקרים רבים מתארים את סביבת העבודה המודרנית . והלחצים הרבים שהופעלו עליהם

החל מדאגה למקומם , העובדים מצויים תחת מתח ולחץ רב. כסביבה רווית לחצים ושינויים

 Romero(והצורך להסתגל לשינויים רבים , לחץ המשימות, תנאי ושעות העבודה, האישי בעבודה

& Cruthirds, 2006; Martin, 2007 pp.19-20 .(להומור תפקיד חשוב בהורדת , בתוך הקשר זה

ההומור הוא כלי קוגניטיבי לשינוי תפיסה של . ובעזרה בהתמודדות עם קשיים, מתח וחרדה

 ,Dixon(ידי הצגתו כדבר פחות מאיים ואף מגוחך -ומאפשר התמודדות איתו על, הגורם המפחיד

מתאפשר תודות להורדת תחושת המתח הפיזית ולהחלפתה בתחושות  שינוי תפיסה). 1980

, משתנה גם אופי התפיסה של הגורם המאיים, כתוצאה מכך. הנעימות הנגרמות מחיוך וצחוק

 ).Fredrickson, 2001(ומתאפשרת בחינתו מחדש מתוך מבט רחב וגמיש יותר מחשבתית 

ועשו שימוש מושכל בהומור , ביםחוו מתח וחרדה ר ED-מן הממצאים עולה כי העובדים ב

הדוגמא הבולטת ביותר לכך הופיעה בצוות התוכן אשר חבריו התבדחו . ככלי להפגתה ולפריקתה

אך עם זאת , פיטורים הפכו לתופעה שכיחה בארגונים. בגלוי על איום הפיטורין שריחף מעל ראשם

פי -על). 131-132' עמ, 2007 ,באומן(מערערת סדר ומעוררת חרדה רבה , סמלית, כבדת משקל

המעורר , ארגוני" טאבו"ניתן לראות בפיטורין מעין ) 1988, פרויד(פרויד בספרו טוטם וטאבו 

חברי צוות התוכן השתמשו בהומור להורדת החרדה מפני . חרדה רבה לא מודעת ולא רציונלית
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לם של כל עובדי שכן הוא יהיה גור, מגוחך ובלתי מאיים, וכהצגתו כאירוע צפוי, הפיטורין

והחליטה , מנהלת הצוות הרגישה שנושא זה עולה בצורה רבה מדיי בהומור הצוותי. המחלקה

י שיחות אישיות והעלאת הנושא "ע, לטפל בצורה ישירה בחרדות שבוטאו בבדיחות ובעקיצות אלו

 ארגון התמודדה עם חרדה מפני חוסר הוודאות והתמודדותהגם הנהלת . בפני ההנהלה הבכירה

ניתן לקרוא את מופעי הפורים כדרכה של . עם כמויות גדולות של תקלות ותלונות מצד הלקוחות

הנהלת החברה להשתמש בהומור כדי להפחית את החרדה והמתח בה הייתה שרויה באותה 

המתבטאים החל ברמת , הינו ארגון השרוי במתח רב ובחוסר וודאות EDניתן לומר כי . תקופה

ולא נוקט , הזה" שחרור הקיטור"הארגון מאפשר את . בדים הזוטריםהנהלה ועד לרמת העו

בהמשך . אלא אם כן הגיעו לרמה בוטה במיוחד, בסנקציות מול ביטויי הומור עוקצניים וציניים

 .פרק זה ינותחו הקונפליקטים הארגוניים המרכזיים שעלו מתוך ממצאי ההומור

תו לשאת מגוון מסרים ולשרת מספר הוא יכול, יתרונו הגדול של ההומור ככלי תקשורת

 ED-שימש ההומור ב, מעבר לתפקידו ככלי התמודדות עם החרדה הארגונית. זמנית-תפקידים בו

" כלי גישוש"אופיו של ההומור כ. את העובדים גם להבעת התנגדות ולהעברת מסרים סמויים

יה חלקית בהעברת מסרים מאפשר לו לשמש ככלי להעברת ביקורות בצורה סמויה או גלו

)Mulkay, 1988 .(עובדים אשר מתנגדים להחלטה או רעיון מסוים יכולים , בהקשר ארגוני

ואם התגובה קשה , להשתמש בהערה הומוריסטית או עוקצנית כדי לבדוק את תגובת הסביבה

משמעי של -אופיו הדו). Martin, 2007, p.362(יוכלו לחזור בהם ולטעון שמדובר רק בבדיחה 

ובו זמנית להיות כלי חתרני המאפשר ביטוי מסרים , שר לו להיות כלי לגיבוש חברתיההומור מאפ

מספר מחקרים הראו את השימוש החתרני ). Dwyer, 1991(במסווה מנומס ומחויך , קשים

או להתנגד , להתלונן על תנאי עבודה, שעושים העובדים בהומור כדי להביע חוסר אמון בהנהלה

  ;Homes & Marra, 2002b(ות ההיגיון לכאורה של ההנהלה להחלטות השרירותיות וחסר

Dwyer, 1991; Collinson, 1988; Kenny & Euchler, 2012 .(ניתן לראות בהומור , לפיכך

הארגוני ממצא המלמד על הקונפליקטים הארגוניים ונקודת החיכוך המרכזיות המעסיקים את 

 . חברי הארגון

לעיתים בצורה עקיפה ועדינה , רת מסרים להנהלהנתפס ושימש ככלי להעב ED-ההומור ב

מבחינה מחקרית ההומור בארגון הצביע על . כפי שיוצג בהמשך, ולעיתים בצורה בוטה
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ועל נקודות החיכוך והמתח בין העובדים להנהלה , ED-הקונפליקטים הארגוניים המרכזיים ב

ת ועל תתי התרבויות קונפליקטים אלו לימדו על התרבות הארגוני. ובין המחלקות השונות

 .כפי שיוצג בהרחבה בהמשך פרק זה ובדיון האינטגרטיבי, בארגון

 

 כלי להגברת יצירתיות ושבירת שגרה .3.3

הופיעו כמה ממצאים שתפקידם , על קו התפר שבין הומור לבין משחקיות וכיף בעבודה

יעו על גבי בקרב הצוותים הנדגמים הופ. היה להצחיק כדי לשבור שגרה ולהגביר את היצירתיות

. צעצועים ותמונות משעשעות למיניהן, בובות) Open Spaces(חלק ממחיצות עמדות העבודה 

חלקן היו בשימוש , )קליעה למטרה, כדורסל(בחלק מעמדות העבודה היו פינות משחק קטנות 

מהנה סביבם /ממצאים אלו עודדו אינטראקציה חברתית הומוריסטית. וחלקן היו רק כקישוט

ובכך הם שימשו ככלי לשבירת השגרה ולבריחה , )הזזת הצעצועים, שיחה לגביהם, תףמשחק משו(

ווירה בחלק מעמדות העבודה הדוגמאות הבאות ממחישות את הא. רגעית מהעבודה השוטפת

 :בארגון

 

 

 צוות התוכן -כניסה לחדר עבודה: 3-תמונה
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 צוות התוכן -מחיצת עמדת עבודה: 4-תמונה

 

 

 
 צוות התכנות -עבודהעמדת : 5-תמונה

 

בקרב צוותי עבודה אורגניים ובקרב חברים קרובים שימש ההומור ככלי להפוגה בעבודה 

 :ולהתרעננות קצרה במהלך היום, השוטפת

, ופטפוטים ]מתקן שתיית מים-cooler[ קולר שיחות מעין ויש, בריאה הדינמיקה אם, עכשיו"

 יכול לא ואני תפוס והמחשב דקה לי ויש משהו ]לתוכנה compile[מקמפל  כרגע אני אם

משפט  ולזרוק עושים הם מה ולראות] מחיצת העבודה[ הקיר על להיעמד יכול אני, לעבוד

 ."להתערב חופשי ארגיש אני, משהו על מדברים שהם שומע אני אם או. ]הומוריסטי[

 ]מרואיין מצוות התכנות[

צירתיות הופיע בקרב צוות שימוש נרחב ושיטתי בהומור ככלי לשבירת שגרה והגברת י

סיפורים וסרטונים , תפקידו של צוות הקריאטיב הוא להמציא איורים, כאמור. הקריאטיב
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י ביטוי והדבר בא ליד, חברי הצוות כולם מאופיינים ביצירתיות ובדמיון רב. מצחיקים ומעניינים

 ":משחקי"בהומור בעל אופי 

 )יאטיבמרואיין מצוות הקר" (ההומור הוא המקצוע שלנו"

עמדות העבודה של צוות הקריאטיב שופעות יצירתיות ודימויים  :הומור ספונטני

פוסטרים של סרטי קולנוע וסדרות  תלהכל אחד מחברי הצוות . ויזואליים-הומוריסטיים

כ בפוסטרים ישנים ואזוטריים או עם תמונות מגוחכות "כאשר מדובר בד, טלוויזיה לידו

כאשר , אות בבובות של דמויות מתוך תוכניות וסדרות טלוויזיהמחיצות העמדות מל. ומצחיקות

הקירות מלאים גם באיורים שהכינו חברי הצוות לעצמם ואחד . מגוחכות או גרוטסקיות ןחלק

על לוח מחיק גדול התלוי באחת מהעמדות ישנן הרבה פעמים קריקטורות ואיורים . לשני

 .ת מצחיקות של הצוות אליהםהמתייחסים לנושאים אקטואליים מהחדשות ופרשנויו

 

 צוות הקריאטיב -עמדת עבודה: 6-תמונה

מנהלי צוות הקריאטיב מעודדים פעילויות נוספות כדי להגביר את , כאמור :הומור יזום

הם יזמו מספר תחרויות . ולהרחיב את עולם הדימויים, לא לשקוע בעבודה היומיומית, היצירתיות

איור , איור רקע לשולחן העבודה של המחשב: לדוגמא וכמ(אשר כללו משימה מוגדרת , איור

וחברי הצוות הבוחרים להשתתף הגישו איורים העונים , )ועוד, של כדורהתחלתי ציור ל המשך

בתוצרי תחרויות אלה עולות . י הצבעה בקרב כל חברי הצוות"האיור הזוכה נבחר ע. למשימה

, סדרות טלוויזיה, אה לסרטי קולנועהתייחסויות לדמויות ולסרטונים הנעשים בחברה בהשוו
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החברה מוצגות מסרטוני דמויות ה -לדוגמא. או יצירות אמנות מפורסמות, פרסומות מוכרות

כדמויות מהסרט המספריים , "פוקימון"כדמויות מהסדרה , משפחת סימפסון, כמשפחת אדמס

. וכדומה" רונההסעודה האח"בחיקוי לתמונת , כחלק מסצינה בסרט שוליית הקוסם, של אדוארד

האפקט ההומוריסטי בממצאים אלו נוצר מהפער בין ההקשר המקורי בו רגילים לראות את 

ובנוסף בהשוואה הספציפית בין כל דמות , הדמויות המצוירות של החברה לבין ההקשר החדש

מי ? מי מדמויות החברה תושווה להומר סימפסון  -לדוגמא(לבין דמות מפורסמת אחרת 

להתנסות בסגנונות איור , זה נועד ככל הנראה כדי להרחיב את עולם הדימוייםכל ). ?לבארט

 . ובכך לרענן ולהגביר את היצירתיות, בהשוואות לדימויים ויזואליים מוכרים, אחרים

 

 כארגון המשתמש בהומור לעידוד היצירתיות ED -סיכום ביניים  .3.3.1

רת היצירתיות ולשבירת מדי פעם גם ככלי להגב ED-ההומור שימש ב, כפי שפורט לעיל

-Martin, 2007, pp.101: לסקירה(מחקרים רבים הראו קשר בין הומור לבין יצירתיות . השגרה

הפחתת מחסומים , הרגעה, י העלאת הרגשות החיוביים"ההומור מגביר יצירתיות ע). 103

ור חשיפה להומ). Martin, 2007; Morreall, 1991(ומתן מקום לנטילת סיכונים , וביקורות

 ;Greenberg, 2005(מגבירה את היכולת לחשיבה מסתעפת ולפתרון בעיות בצורה יצירתית 

Newstrom, 2002( , ומחקרים רבים המליצו על שימוש מתוכנן בהומור לשם הפקת תועלות

 ). Romero & Cruthirds, 2006(ארגוניות 

במיוחד , ות גבוהותהינו ארגון המתאפיין בעובדים בעלי יכולות יצירתי EDניתן לומר כי 

, הממצאים מצביעים על סובלנות ההנהלה ליצירתיות ואף לעידודה. במחלקה הקריאטיבית

על עמדות  לצעצועיםסובלנות , מופעי פורים, תחרות האיורים במחלקת הקריאטיב: לדוגמא

והדבר קשור בקשר דו כיווני , הארגון מציג את המוצר שלו כחדשני וייחודי. העבודה ועוד

, בזכות היצירתיות של עובדיו יכול הארגון לפתח את התוצרים הייחודיים שלו: רתיותליצי

ולהזכיר כי , חשוב לסייג מסקנה זאת, עם זאת. והארגון מושך אליו עובדים בעלי יכולות יצירתיות

לסיכום . י הארגון"ההומור בארגון עסק גם במאבק בצנזורה ובביקורת על חסימת היצירתיות ע
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אך אינו מנצל את מלוא הפוטנציאל היצירתי של , הוא ארגון יצירתי EDתן לומר כי נושא זה ני

 . עובדיו ותוצריו

 

 כלי לשמירת ההגמוניה .3.4

מבט מעמיק יותר באנשים . ההומור מסמן לעיתים קרובות את יחסי הכוחות בקבוצה

הומור וה, כ היותר ותיקים או דומיננטיים בקבוצה"המשתמשים בהומור מראה לנו כי הם בד

חברי הקבוצה הדומיננטיים קובעים את טון ואופי . משמש להם ככלי לשמירת מעמדם בקבוצה

ולעיתים משתמשים בהומור עוקצני כנגד חברים אחרים כדי להכחיד סגנונות מתחרים , ההומור

קבעו את ) וותיקים(בו שלשה חברים דומיננטיים , דבר זה בא לידי ביטוי בצוות התוכן. אחרים

ואת , ואילו חבר צוות צעיר יותר היה שקט ברוב הישיבות, )מעט וולגרי, ציני(הומור הפנימי אופי ה

סגנון ההומור שלו . שלח רק בדואר אלקטרוני) בעלות טון מיני(ההתבטאויות ההומוריסטיות שלו 

ובהתאמה מעמדו של אותו עובד לא היה דומיננטי במיוחד , לא התקבל בקרב שאר חברי הצוות

 :מנהלת הצוות ניתחה את מגמת הדברים .בצוותו

 בצוות שהיו הדומיננטיים, החזקים האנשים כי, תרבותי משהו בזה שיש חושבת ואני"

 את לתקשר הדרך זה, חברתי לחץ אפילו שזה חושבת אני אז... ציניים אנשים באמת הם

 ]מנהלת צוות התוכן, מיטל[. "שלך הכאבים

מאבקי הכוחות הסמויים ממחישה בגלוי את הדוגמא הבאה מתוך פגישת צוות התוכן 

דיון על היום בו יביאו משלוחי מנות התנהל , לקראת פורים .מתחת לפני השטח וחששכנראה ר

 :אומר אחד מהםבסופו , לחברי הצוות

 ]צוחק[ ."...המנהיג אני כי? שני יום יצא למה יודעת את] למירי[יעקב "

 ]מתוך תצפית בישיבת צוות התוכן[

 

הצוותים האחרים מחוללי ההומור היו הדומיננטיים יותר והוותיקים יותר  גם בשני

ולקטוע את מנהל , הם הרשו לעצמם להעיר הערות ציניות או מצחיקות באמצע פגישה. בצוות

הדיון  וביכולתו להסיט את, ההומור מראה על ביטחון במעמד החברתי של הדובר. הצוות בדבריו

 :למקומות שונים כאוות נפשו
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 :]"SSE"מדבר על תוכנה בשם , מנהל הצוות[ יש

 ...'התחכום שיא תהיה הראשונה שהגרסה מצפה לא אני" 

 ' SSE ה שיא' -]חברת צוות וותיקה קוטעת אותו[ גליה

 ]צחוק[

 ]תצפית בצוות הקריאטיב. ["'הצלחות שיהיו מקווה אני אבל, SSE ה שיא, כן'-שי

 

 ע על הבדלי סטטוס וותק המצבי ככלי ED-ההומור ב -סיכום ביניים  .3.4.1

קוו הקבוצתי -הספרות מתארת בהרחבה את תפקידו של ההומור ככלי לשימור הסטטוס

אופיו הפרדוקסלי של ההומור ). Robinson & Smith-Lovin 2001(והארגוני של יחסי הכוחות 

מחקרים רבים תיארו . מאפשר גיבוש בו זמנית לכך שהוא משמר ומחזק הבדלי סטטוס קבוצתיים

ואת הסבירות הנמוכה של בעלי , ידי הגורמים החזקים יותר בקבוצה-את השימוש בהומור על

-Duncan et al, 1990; Robinson & Smith(קבוצתי נמוך יותר להביע התנגדות -סטטוס ארגוני

Lovin 2001; Romero & Cruthirds, 2006 .( 

וך קבוצות העבודה השימוש בהומור בת ED-ניתוח מעמיק של הממצאים מראה כי גם ב

עובדים אלו לרוב קבעו . הבטוחים במעמדם, ידי העובדים הוותיקים יותר-הנדגמות נעשה לרוב על

בשל תחלופת כוח . ואת רמת הביקורת המותרת כלפי הארגון והקבוצה, את סוג ההומור, את הטון

. הצוות שלהם בכל הצוותים הנדגמים היו עובדים הוותיקים יותר ממנהלי, האדם הגבוהה בארגון

. ולהחלשת מעמדו החברתי של מנהל הצוות אל מול העובדים, דבר שהוביל לתחושת ביטחון רבה

ולכן סגנון , העובדים הוותיקים לרוב היו מרירים וספקניים יותר לעומת העובדים הצעירים

, אתעם ז. כפי שפורט לעיל, סרקסטי תפס בולטות על פני סגנונות ההומור האחרים-ההומור הציני

" דיכוי"לא שימש ככלי  ED-ההומור ב, חשוב לציין כי בניגוד לממצאי מחקרים אחרים בתחום זה

 ED-של השימוש בהומור באו לידי ביטוי ב" כוחניים"וההיבטים ה, והשתקה של עובדים זוטרים

ועל , דבר זה יכול ללמד על אווירת הפתיחות והדיאלוג הקיימת בארגון. בצורה מינורית יחסית

 .ועל כך נדון בהרחבה בהמשך, סר הפורמליות המסוים הקיים בוחו
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 ?על מה צוחקים - תכני ההומור .4

העל רביעית שעלתה מתוך הממצאים מתייחסת ישירות לתכנים שעלו בכל ביטויי -תמת

בפרק זה ננתח לעומק . עד כה עסקנו בקטלוג סוגי ההומור ותפקידיו השונים. ההומור הנדגמים

לאחר קטלוג . ED-הפנטזיות והתקוות שבאו לידי ביטוי בהומור ב ,יםהקשי, את הביקורות

 .על לנושאים בהן דן ההומור בארגון-התגלו שלש קטגוריות, הממצאים ואיחוד קטגוריות

, קטגוריות אלו מציינות נקודות של מתח ושאיפות סותרות אשר סביבן נוצרו ביטויי הומור רבים

 :ואלו הן

 חזון מול מציאות .1

 ל מורכבותפשטות מו .2

 סבל מול כיף .3

 

 חזון מול מציאות .4.1

 החזון החינוכי  .4.1.1

. בקרב העובדים האשר יוצר הזדהות ומחויבות עמוק, לארגון חזון חינוכי ייחודי

חברי ההנהלה הבכירה שהעלו מופע , ראשית. ההתייחסות לחזון מופיעה בממצאי ההומור בארגון

גם בקרב העובדים עלתה , שנית. חברהפורימי והיתולי התייחסו בו בצורה ישירה לחזון של ה

ניתוח הממצאים מלמד כי החזון של החברה מוצג . אך בתדירות נמוכה יותר, התייחסות לחזון

. ולרוב הוא לא מושם ללעג או לביקורת, שואפים אליו, שכולם מסכימים עליו, כדבר רציני

: כמו EDית של בממצאים רבים מוזכרים מונחים מרכזיים מהאידיאולוגיה והשפה החינוכ

הקטע הבא מתוך השיר ההיתולי שהציגו חברי ההנהלה . שיתוף והבנייה, קונסטרוקטיביזם

 :הבכירה בפורים מתייחס ישירות לחזון

 ,החזון נצור שש בלבנו אך"

 ,גאון נישא החינוך את

 ,הנתיב וקשה עז ארוך אם גם

 ]הבכירהי ההנהלה "שהוצג ע, מתוך שיר למופע פורים[ "נשיב לא כבר אותו
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ובו , הכניסה ההנהלה אמירה חתרנית לגבי החזון, באותו שיר פורימי מדובר, עם זאת

 : העלתה ספק בטוהר הכוונות שלה עצמה

 }שם התוכנה{ -עבדי עכשיו, נו תעלי"

 אני צריך אותך איתי

 אי אפשר לחכות -כי יש לי אופציות

 ]מתוך שיר ההנהלה למופע פורים" [...אני רוצה לבכות

ולא ) הכסף -כלומר(כי בעצם כולם פה בשביל האופציות " בקריצה"הקטע אומר  -רכלומ

מניתוח שאר הממצאים מתגלה כי . וכי כולם מחכים לכך בקוצר רוח, רק בשביל חזון חינוכי

 .הה חריגיתל הי"הנ האמירהוכי , המחויבות לחזון אינה אמירה ריקה מתוכן

אך , ג אחדות לגבי החזון והמשימהדבר טבעי ומתבקש הוא שההנהלה הבכירה תצי

י אחד "שיר היתולי שנכתב ע -לדוגמא. התייחסות דומה נמצאה גם בממצאים של עובדי הארגון

 :מתייחס ישירות לחזון, והוצג במפגש צוותי פנימי, מיוזמתו, העובדים בצוות הפדגוגי

"It started out with a dream and 60 million, 

To change education was the plan. 

Computers in the classroom was the answer, 

Engaging lessons students could understand". 

]הצוות הפדגוגי, שיר[     

ביטויי . אותם הפיקו יםההזדהות של העובדים באה לידי ביטוי גם בהשוואתם לתוצר

שני עובדים מצוות  -מאכמו לדוג. הומור רבים ערכו השוואות בין העובדים לתוצרי החברה

או עובד מצוות התכנות , הקריאטיב שהתחפשו בפורים לדמויות המצוירות אותן הן יוצרים

שלרגל עזיבתו קיבל מכתב המתאר אותו באותו האופן והפורמט שמתארים גרסת תוכנה חדשה 

 ).זה צוותב יםאותה מייצר(
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 פנטזיית ההצלחה .4.1.2

סאטירי הבמופע . יפות ההצלחה של הארגוןביטויי הומור רבים מתייחסים לתקווה ולשא

ל הארגון הוצג "מנכ, ברוח מגילת אסתר. התייחסות ישירה לכך הייתהבפורים  שהעלתה ההנהלה

המדינה החדשה " סיפוח"וחוגג את , מדינות 127-ב, "מהודו ועד כוש"השולט , כמלך אחשוורוש

בהמשך מתוארת הצלחת . EDכל המדינות שתוארו הן מדינות בהן פועלת כאשר , לטריטוריה

 :EDהארגון ובתי הספר שלא מפסיקים להתקשר ולהזמין את המוצר של 

 : ]הופיעה מחופשת למלכת אסתר, מנהלת בכירה[אבירמה 

  !מתקשרים מהבוקר, הקול לי הלך"

 ]בפורים מקאמה קומיתמתוך [ ."יופי עבד הפרסום .ED-ל להצטרף רוצים הספר בתי כל

רחוקה  EDויודעים כי , ך שהעובדים מכירים את המציאותהאפקט הקומי נובע מכ

ההומור נותן . ושבפועל היא עדיין נאבקת על מציאת לקוחות במדינות חדשות, מכיבוש העולם

 Create("כפי שאכן מתבטאת במסמך החזון של הארגון , ביטוי לפנטזיית ההצלחה הכלל עולמית

a world-class teaching & learning platform .(" 

 

 קשיים בדרך, הצלחה מתמהמהת .4.1.3

, ביטויי הומור רבים. אך המציאות שונה, לארגון חזון ייחודי ופנטזיות הצלחה, כאמור

השיר המדובר הציג את חוסר . מתייחסים לכך, )במופעי פורים(בעיקר של ההנהלה הבכירה 

 .הוודאות והתסכול מההצלחה המתמהמהת

 כך נשוטט בעולם"

 אבודים ללא עצה

 ?נמצא המוצא היכן

 KIS -או ב business -ב ,בשיווק

Oh my God ,זה כה מכעיס. 
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... 

 כולם חומדים את המוצר, מה מוזר, אך איזה פלא

 ]ההנהלה הבכירה, מתוך שיר לפורים[ ".מזמרים EDרק , מורים הורים ותלמידים

ואת החיפוש אחר , השיר הציג את חוסר הוודאות של ההנהלה אשר נמצאת בערפל

השיר מציג את הפליאה על הצלחת הארגון למרות כל הבעיות שצוינו , בנוסף. ון להצלחההמתכ

 :ביטוי לקשיים בדרך להגשמת החזון הופיעגם ברמת העובדים  . בשיר

"Good morning ED, how are you? 

Say don’t you know that change is on the way? 

But the {software} [שם התוכנה] is acting a little funny, 

and half the staff was fired yesterday". 

]הצוות הפדגוגי ,שיר[    

ניתן לראות כי גם ברמת ההנהלה הבכירה וגם ברמת העובדים מציגים את , לסיכום

הם מביעים  -כלומר. למרות חוסר הוודאות והקשיים שבדרך, האמונה כי החזון יתגשם איכשהו

 .אך תסכול מהקשיים שבדרך אליו, מחויבות להגשמתו, זוןבח) סקפטית/מסויגת(אמונה 

 

 האמונה בחזון ובמוצר -סיכום ביניים  .4.1.4

וכי , ניתוח התכנים שנסקרו לעיל מראה כי החזון החינוכי היה גורם מאחד ומלכד בארגון

בארגון הופצו , בנוסף לכך. שותפים במחויבות אליו ובאמונה בוהיו גם העובדים וגם ההנהלה 

תחושת העובדים , אולם מצד שני. משובים חיוביים ומכתבי תודה של הלקוחות, הצלחהסיפורי 

וכי המשובים החיוביים לא מתרגמים להרחבה , והמנהלים הייתה כי ההצלחה מתמהמהת

, של ההנהלה וגם של העובדים, ביטויי הומור רבים. בארץ ובעולם מספקת של פעילות הארגון

כפי (ונועדו להתמודד עם התסכול שבחוסר ההצלחה , יאותעסקו בפער הזה שבין החזון למצ

מניתוח הממצאים עולה תמונה של ארגון הנקרע בין תחושות תקווה ). שהארגון רצה לחוות

למרות משובים חיוביים רבים ותארים , הרחוק מאוד מאופוריה או תחושת הצלחה, לייאוש



71 

 

ולגבי אמונה בחזון , לגבי צדקת דרכוספקות עצמיים  EDביטא , כארגון. ל"שזכה בהם בארץ ובחו

 :היטיבה לתאר זאת אחת מחברות ההנהלה הבכירה. המהפכני שלו ובמוצר שלו

 במובן -חבוט. שלו והאופי התרבות מבחינת חבוט קצת הזה הארגון כללי מאוד באופן"

 ולא מנסים של שנה ועוד שנה עוד, ותסכול וודאות אי המון ויש מנסים הזמן כל אנחנו של

 ]חברת ההנהלה הבכירה, ראיון[ ."צליחיםמ

י הפיכת הקשיים "את שמירת הקונצנזוס סביב החזון הארגוני ע ההומור ִאפשר

ניתן לראות בנושא זה ביטוי לחששות ). Hatch, 1997(והכישלונות לדבר משעשע ופחות מפחיד 

 .הנהלה ועובדים: ולספקות העצמיים שאחזו בכל שכבות הארגון

 

 כבות פשטות מול מור .4.2

 סרבול וחוסר יעילות .4.2.1

רוב הממצאים . ED-ממצאי הומור רבים עסקו בנושא היעילות או חוסר היעילות ב

. שחוו את עיקר התסכול סביב סוגיות אלו, בתחום זה הגיעו מההנהלה הבכירה ומצוות התכנות

עמידה -ביקורת רבה כנגד תהליכי עבודה איטיים ומסורבלים הגורמים לאי עלתה, ראשית

 :זאת ההנהלה תפסהכך לדוגמא . ניםבזמ

 ,ומתבדרים מתפצחים, המקטעים בישיבות"

 .דיונים – מסך כל על

 ,לעולם אז ככה נמשיך אם

 ]ההנהלה הבכירה, מתוך שיר פורים[ ".הזמנים את נפספס

ואילו העובדים העלו . הביקורת על אי עמידה בזמנים מופיעה רק בקרב ההנהלה הבכירה

 עסקהה מהממצאים תביקורת שנייה שעל. הנגרם מתהליכי עבודה איטייםביקורת כנגד הסרבול 

ובעודף גורמים ופונקציות , בכמות מוגזמת של ישיבות עבודה, בעודף הבירוקרטיה בארגון

 :ל"כך לדוגמא באיור הבא שהופץ בדוא.  השותפים לפיתוח התוצרים
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 צוות התכנות, מייל פנימי-תמונה מתוך אי: 7-תמונה

 

עבודה מיותרת בסוגיית  עסקה, ה בעיקר מקרב צוות התכנותתלשלישית שעביקורת 

: מגוון קריקטורות ותמונות ליד עמדות העבודה מבטאים את אותו המסר. ושינויי דרישות

הגורמים לצוות התכנות , ביקורת והתנגדות כלפי צוות אפיון הדרישות וכלפי ההנהלה שמעליו

הדבר נובע משינויי דרישות הנתפסים . בסופו של דברשיורדת לטמיון , לבצע עבודה מיותרת

כלא מחוברות לדרישות , ממטלות הנתפסות כחסרות משמעות, מקצרים בתקשורת, כתדירים

אשר  וככאלה, כמורכבות מדיי הוצגוטלות הממחלק  .ואפילו כמוטעות לחלוטין, הלקוחות/השטח

כך לדוגמא באיור הבא  ).ודה לשוואלגרום לעב -ולכן(הלקוחות עבור לא הולכות להיות שמישות 

 :שהיה תלוי באחת עמדות העבודה
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 צוות התכנות, קריקטורה ליד עמדת עבודה:8-תמונה

 

היא כנגד ריבוי ראשי התיבות והמונחים הפנימיים הנמצאים  שעלתהביקורת רביעית 

רכבות המונחים הפנימיים מוצגים כמבלבלים וכמוסיפים מו. EDבשימוש יומיומי בקרב חברי 

 .  וסיבוכיות מיותרת לעבודה

ועל התסכול מעבודה , "לעשות את הדברים נכון"הומור אלה מלמדים על שאיפה  ביטויי

מעניין לציין כי העובדים מפנים את האצבע . היורדת לטמיון בשל תהליכי עבודה לא יעילים

 . כלפי ההנהלה והגורמים המגדירים את הדרישות -המאשימה תמיד כלפי מעלה

 

 KISעיקרון ה  -שאיפה לפשטות  .4.2.2

שיש : כלומר. KIS :Keep It Simple-ל החברה הזכיר בהזדמנויות רבות את עיקרון ה"מנכ

. רחב ולא מתוחכםהחברה יהיו כמה שיותר פשוטים ומתאימים לקהל יעד הכי  תוצרילשאוף שכל 

נות ליד עמדות מספר תמו. KISבקרב צוות התכנות הופיעו כמה וכמה התייחסויות לעיקרון ה 

לה המסר כי העובדים שואפים ומהם ע, KISעבודה התייחסו בצורה ישירה או עקיפה לעיקרון ה 

אך מעלים ביקורת כנגד המורכבות , גם הם לפשטות ולחוויית שימוש טובה של התוכנה

השלט הבא מדגים ביקורת הומוריסטית כנגד אימוץ קיצוני מדיי של . והסיבוכיות הקיימות בפועל

 : KIS-יקרון הע
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 צוות התכנות, שלט ליד עמדת עבודה: 9-תמונה

 

 יחס לתקלות .4.2.3

בקרב . שהופיע גם בקרב ההנהלה וגם בקרב העובדים, תקלות התוכנה היו מוטיב עיקרי

ותסכול , דאגה מהתקלות אותן הם חווים, ההנהלה מופיעה התייחסות למחויבות ללקוחות

מגילת "ה בצורה נרחבת גם בשיר וגם במקאמת במופע הפורים התייחסו לנושא ז. ןמכמות

מלכת : המקאמה נבנתה בסגנון מגילת אסתר ושילבה זאת עם עיסוק בנושא התקלות". אסתר

ומרדכי היהודי הוצג כאינסטלאטור הבא לפתור את , )תקלות" (מלכת הבאגים"אסתר הוצגה כ

" סתימה"דימויי החשוב לציין כי ). הסתומה מרוב תקלות(של הממלכה " בעיות הסתימה"

בעיות (היו דימויים רווחים לתיאור בעיות התוכנה שהיו בתקופה הנדגמת " אינסטלציה"וה

המתאר בצורה ציורית , בשיאה של המקאמה הוצג שיר קצר). בזרימת נתונים ברשת האינטרנט

 :וקטסטרופלית את מצב תקלות התוכנה
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 ,ולמורות כבר אין כוחות, המנהלים ללא דוחות"

 ]כינוי לסמל טעינת התוכנה[*  . והתלמיד על סף קריסה, *ך מכונת כביסהעל המס

 ,להיכנס אל הגירסה, הוא רק עכשיו הרי ניסה

 ]עפים מהתוכנה[**    ."והדוחות לא מתכנסים, **אך הילדים מתעופפים

 ]הנהלה בכירה, מתוך המקאמה לפורים[

. ם ושחרור תסכוליםתפקיד בהתמודדות עם קשייהיה להומור , כאמור בפרק הקודם

ואכן ניתן להניח כי בעיסוק הנרחב בתקלות ביטאה ההנהלה את תחושות התסכול שלה ואף מעין 

 . השלמה עם המצב

צוותי התוכן והקריאטיב ציינו את התקלות של . גם בקרב העובדים עלו מסרים דומים

שהתמודד  ,צוות התכנות. בצורה מרוחקת המטילה את האחריות אל צוות אחר, "התוכנה"

, המסר שעלה בצוות זה הוא ביקורת. עסק בהן בצורה נרחבת, ישירות עם טיפול בתקלות התוכנה

מתגבר , פס עצמו כעובד קשה מאודהצוות ת. תוכנהכלפי כמות התקלות שיש ב, עצמית וחיצונית

 הצוות ביטא. ועדיין נדרש להתמודד עם כמות רבה של תקלות, על אתגרים מורכבים ביותר

, כלומר. "ידיים הרמת"ו התקלות כמות עם השלמה ומעין ,מהבאגים בפחד מלווה התדהמ

 על להתחייב יכולים לא אנחנו": באמצעות ההומור העובדים מנסים להעביר את האמירה הבאה

 נפוצה שנעשתה הומוריסטית אמרה. "התקלות מפתיעות גם אותנו, לחלוטין תקלות נטול מוצר

השימוש בה הופיע כדי לסייג כל התחייבות או הבטחה שנתנו . "באג כדי עד" :יתההי בצוות

 ללא חלק עובד שהכול לא נוכל להתחייב": משמעות אמרה זאת הייתה, כלומר. המתכנתים

אחד  ."להופיע שעלולים באגים כדי עד, מוגבל בעירבון הוא מוסרים שאנו המידע כל .תקלות

ל לוח מחיק בעמדת העבודה כתבו ודירגו ע: מצוותי העבודה הפך את העיסוק בבאגים למשחקי

האיור הבא ממחיש את היחס לבאגים כפי שעלה ". מצעד הבאגים המוזרים"עם ציונים את 

 :מצוות התכנות
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 צוות התכנות, איור ליד עמדת עבודה: 10-תמונה

 

מודעים לתהליכים לא יעילים היו לסיכום פרק זה ניתן לומר כי ההנהלה והעובדים 

עם כמות התקלות והבעיות  איפשר התמודדותההומור . לתקנו ושאפואת הנושא  קרובי, ולתקלות

 .  נוחוסר ההשלמה עם המצב ואת השאיפה לתקונתן ביטוי ל, כגדולה שנתפסה

 

 כמצביע על פערים ארגוניים ED-ההומור ב -סיכום ביניים  .4.2.4

טקסט  התאימות של ההומור האומרת כי בבסיס כל-בפרק המבוא נסקרה תיאוריית אי

האפקט ההומוריסטי נוצר מתוך הפגשת . הומוריסטי נמצא חוסר תאימות מסוים בין שתי סכמות

תכני ההומור שנסקרו לעיל עסקו בפערים שבין הצהרות ). Raskin, 1985(הניגודים הללו 

ניתן להצביע על שני פערים . והאפקט הקומי שלהם נוצר בעקבות פער זה, למתרחש בפועל

ל הארגון "מנכ, כאמור": פשטות"הפער הראשון קשור לעיקרון ה. ממצאיםמרכזיים שעלו ב

אך ההומור הארגוני חשף בפנינו את הפער , )KIS(הדגיש פעמים רבות את חשיבות עיקרון הפשטות 

והדגישו , לעגו העובדים לעיקרון זה, באמצעות ההומור. שהתרחש בפועל הבין הצהרה זאת לבין מ

באמצעות הביקורת ההומוריסטית . את אי קיומו) ת והתבטאויותמגוון קריקטורואמצעות ב(

ומחוסר יכולתם לעמוד , ביטאו העובדים תסכול מאי קיומו של ערך זה בפרקטיקה היומיומית

 .בערך זה ברמה מספקת

. ביטויי הומור רבים עסקו ביחס לתקלות תוכנה: הפער השני קשור ליחס לתקלות

והציג את הדאגה הרבה בקרב , נרחבת למחויבות ללקוח ההומור ברמת ההנהלה כלל התייחסות
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ההומור ברמת העובדים עוסק בתסכול ובאופן ההתמודדות . ההנהלה כתוצאה מתקלות התוכנה

בין , מקרב העובדים לא עלה כמעט כלל נושא הדאגה ללקוחות. שלהם עם כמות תקלות התוכנה

ם העובדים הוצגו כמודאגים גם ההנהלה וג. השאר מפני שאין לעובדים מגע ישיר איתם

נראה כי . אך לעובדים ביטויים הומוריסטיים המבטאים השלמה מסוימת עם התקלות, מהתקלות

אך מבט מעמיק בתכני ההומור , העובדים היו מודעים לנושא ולחשיבות איכות מוצר התוכנה

רך אליו יש ונתפסו יותר כמטרד מאשר ע, חושף את העובדה כי הבעיות לא הדירו שינה מעיניהם

, ההומור חשף את הפער בין ערכי האיכות והמחויבות ללקוחות, כלומר. לשאוף בכל מחיר

 .לבין רמת הטמעתם בקרב העובדים, החשובים מאוד להנהלה

 

 סבל מול כיף .4.3

ממצאי הומור רבים עסקו בתסכולים ובתחושות קשות מאוד בקרב העובדים כלפי 

מאידך ממצאים רבים . וצג כמקום בו העובדים סובליםהארגון ה, בקצרה. תם וכלפי הארגוןעבוד

בסעיף זה נציג את המתח . לא עובדים קשהמשתטים ואחרים הציגו את הארגון כמקום כיפי בו 

 .שבא לידי ביטויי במגוון ביטויי הומור, בין שני קטבים אלו

 

 עבודת פרך .4.3.1

אולים מסיפורי דימויים רבים ש. כקשה ומפרכת ED-ממצאים רבים מציגים את העבודה ב

כך . ומציגים את העבודה בארגון כעבודת פרך, ך על בני ישראל המשועבדים במצריים"התנ

 :לדוגמא מתוך המקאמה של חברי ההנהלה בפורים

מקודדים , מאיירים סרטים, מלקטים תכנים, בעת ההיא היו בני ישראל עובדים בפרך"

 .סטרוקטיביזםשגרות ומחרפים נפשם על כל בית ספר בבנין מקדש הקונ

תבן לא נותנים לעבדיך ומקטעים אומרים לנו ' :ותעל שוועתם של בני ישראל השמימה

 ].הנהלה בכירה, מתוך המקאמה לפורים" ['!?...עשו

 זועקים והעובדים, נפש חירוף קשה תוך מאוד עובדים המסר העולה הוא כי בארגון

כמתואר , קיצוצים במשאבי העבודההעובדים חייבים לעמוד ביעדיהם תוך כדי . לעזרה לשמיים

משפט זה מתייחס לאמצעי . "עשו לנו אומרים ומקטעים לעבדייך נותנים לא תבן" :במשפט
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דימויי עבודת הפרך חזרו גם . התייעלות שונים שננקטו בתקופה הנדגמת בצוותי התוכן והפדגוגיה

אה את עצמו ות רכל צו. ובעיקר בקרב העובדים בצוותי התוכן והקריאטיב, בקרב העובדים

 :בעבודת פרך" משועבד"כ

הם מפילים , הם פרעה ואנחנו היהודים. הם הלקוח. 'האויב'הם ] "על מחלקת התוכן[

 ]מרואיין מצוות הקריאטיב". [עד שיום אחד נצא לחופש, עלינו עוד ועוד

 
 צוות התוכן, קריקטורה ליד עמדת עבודה: 11-תמונה

 

מהממצאים . וד מגוון התייחסויות לעבודה הקשהבצוות התוכן הופיעו ע, בנוסף לכך

. וכבלגן מסויט, בלבול מול תוכנות עבודה שקשה להפעילן, לחץ רב, עולות תחושות של עומס

 :הדרושים כדי לסיים הפקת פרויקט" יזע ודמעות, דם"הקטע הבא לדוגמא מתאר את ה

"Finally the unit has been completed, 

Hundreds of hours of blood, sweat, and tears, 

QA checks and bugs deleted, 

Ready for release, let’s all give three cheers". 

]צוות פדגוגי, שיר[    
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 חוסר וודאות ברמה האישית .4.3.2

חוסר הוודאות שתואר לעיל ברמת ההנהלה השפיע גם על חוסר וודאות ברמה האישית 

ובעיקר , אישית היו מוטיב בולט בממצאי ההומורתחושות חוסר וודאות ברמה ה. של העובדים

אשר לא היה , עסק הצוות בפרויקט מאוד טכני ומונוטוני, הנדגמתבתקופת . בקרב צוות התוכן

הצוות התבקש ללמד חלק מעבודתו את חברי הצוות הפדגוגי , בנוסף. ברור מה יבוא אחריו

והעובדים , העתיד של הצוות הדבר העלה חששות כבדים לגבי. לשם התייעלות, המקביל אליו

האם יהיו פרויקטים ? האם עדיין יצטרכו אותי? מה יהיה איתי בהמשך -כגוןקשות העלו שאלות 

, צר חרדה ומתח גבוהים בקרב הצוותוהדבר י, לכךההנהלה לא סיפקה תשובות ברורות  .?חדשים

 :ו לידי ביטוי בהערות ציניות רבותשבא

סביב סיום הפרויקט ואז , דיבורים על גל פיטורים. ודאותסביב חוסר ו] הומור[היה המון "

אפילו .. או, "כל עוד אני כאן: "המון הומור על פיטורים. חדש ואז גל פיטורים scopeאין 

, או כל מיני כאלה" כל עוד אני פה"בישיבת סטטוס הכי פשוטה שולפים לך את המשפט 

 ]ןמנהלת צוות התוכ. ["כאילו התחושה של הארעיות הזאת

 

 תחושות מרמור מקצועי .4.3.3

בקרב כל הצוותים . תחושה קשה נוספת שבאה לידי ביטוי בהומור הייתה מרמור מקצועי

הערות ציניות למיניהן התייחסו לרצון . עלה מרמור לגבי תנאי העבודה וחוסר תגמול כספי

הקטע הבא מתוך קריקטורה . ובמקומות בהן חוסכים על חשבון העובדים, בהעלאה במשכורת

 :ארוכה יותר מתאר תחושות אלו

 

 צוות התכנות, קריקטורה: 12-תמונה
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בקרב צוות הקריאטיב עלתה התייחסות לתסכול מחוסר במטלות שהיה בתקופה 

 :כפי שבא לידי ביטוי בקריקטורה הבאה, "עונת המלפפונים"התקופה כונתה . הנדגמת

 

 ]מירת סודיותהפנים הולבנו לשם ש[צוות הקריאטיב , קריקטורה: 13-תמונה

כביטוי ויזואלי , "ראשי צוותים חמוצים"-ו" מובילי צוותים כבושים"הקריקטורה מציגה 

 .הקריאטיב לתחושות המרמור המקצועיות של חברי צוות

בקרב צוות התוכן עלה מרמור סביב שם הצוות והחיפוש אחר זהות מקצועית ייחודית 

את שם הצוות למגוון  שהשוודואר אלקטרוני בא לידי ביטוי במגוון תכתובות זה דבר  .בארגון

בתקופה הנדגמת צוות התוכן עמד בפני לחצים גדולים וחוסר , כאמור. ואף גסים דברים מצחיקים

שהיה תלוי ליד עמדת , שיאה של תחושת המרמור והתסכול בא לידי ביטוי בשלט הבא. וודאות רב

 :במשך כמה חודשים ,העבודה של אחת מחברות הצוות

 

 צוות התוכן, עמדת עבודה: 14-נהתמו

אך מצטרף לשאר הממצאים כביטוי , שלט זה אמנם מבטא תחושות אישיות של חברת צוות אחת

 . מצטבר לתחושה קשה ביותר של חלק מהעובדים כלפי העבודה בארגון
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 בטלה והשתטות, כיף .4.3.4

טלה מסרים רבים של ב הופיעובמקביל לדימויי עבודת הפרך והמרמור , באופן מפתיע

במקאמה הפורימית ההנהלה התייחסה בצורה מחויכת לצרכי , ראשית כל. והשתטות

 :של העובדים" התבטלות"ה

 :]מחופשת למלכת הבאגים, מנהלת[אבירמה 

 ."YouTube –סגרו לנו את ה , הצינורות הפנימיים סתומים לגמרי"

 . "אני אשחרר לך, שחררתי" :]מחופש למרדכי היהודי, מנהל[אבי 

 ]. בקהל צחוק[ ...אנשים לא מסוגלים לעבוד, YouTubeתפתח את ה  !שימי" ]:צועק[

 ]הנהלה בכירה, מקאמה לפורים. ["בכל מקרה Facebook-גם את ה"

כמו " פנאי"ל מתייחס לתקופה בה ההנהלה הורתה על חסימת הגלישה באתרי "הקטע הנ

YouTube ו-FaceBook ,ההנהלה מגלה כאן . ן קצראך בלחץ תלונות העובדים חזרה בה לאחר זמ

אך באותו זמן גם מבקרת אותם , מגלה הבנה לצרכי העובדים, הומור עצמי על ביטול ההחלטה

 .בצורה מחויכת

הצוות הפיק . הביטוי הנרחב ביותר להשתטות ובטלה הופיע בממצאי צוות הקריאטיב

והשני , השנה הראשון כסרטון שנה טובה לראש :שני סרטונים אשר הוצגו בפורום כלל חברתי

עובדי החברה במגוון סיטואציות שאינן  הוצגובשני הסרטונים . הפוריםאירוע כסרטון לכבוד 

כמקום בו לא  EDהסרטונים מציגים את . משתטים או משחקים, מתבטלים, אוכלים: עבודה

כאשר , ציג עובדים רוקדים ושריםהסרטון לפורים ה. ם אלא רק משחקיםלכאורה עושים כלו

סקר "ציג מעין הסרטון ה, בנוסף. קס מבולגן והזויתחושה של קר העבירווהעריכה הבימוי 

כאשר מגמת עריכת ובימוי הסרט מובילים , בו שואלים את האנשים לתפקידם בארגון" ארגוני

בשני הסרטונים מוצגים . למסקנה כי רוב עובדי החברה לא יודעים מה הם עושים ומה תפקידם

מנהלת מתווכחת במשרדה עם : גלים הומור עצמי בנוגע לתפקידםמנהלים המשתטים מעט או מ
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נזכר להזמין לעצמו  ותוך כדי כךמנהל מספר בהתלהבות על הצלחת החברה , דמות מצוירת

 :כי אינו יודע מה הוא עושה בחברה או מנהל המעיר בצחוק, טוסט

 "] ?מה אתה עושה פה"בתשובה לשאלה , מנהל בכיר[

 ..."פה עושה אני מה עצמי את שואל אני םג.. ? פה עושה אני מה"

 ].צוות הקריאטיב, סרטון לפוריםמתוך [

הסכימו חברי ההנהלה הבכירה לגלות מידה רבה של , בהמשך לנכונותם להשתתף בסרטונים

ריקוד ושירה מול כל , שכלל תחפושות ,הומור עצמי ויכולת להשתטות כאשר העלו מופע בפורים

כאן נציין רק , חיב על השפעת נכונות זאת בהקשר של ההומור בארגוןבפרק הבא נר. עובדי החברה

 .כי מופעים אלו מחזקים את מסרי ההשתטות והמשחקיות שבארגון

פינות משחק קטנות , כאמור. ההווי הפנימי בתוך צוותי העבודה כלל משחקים ומתיחות

הדוגמא הבאה . יותנהוג לבצע מתיחות הדדהיה ובחלק מהצוותים , נמצאות בכמה עמדות עבודה

המנהל הקריאטיבי , לקוחה מתצפית בצוות הקריאטיב בו העבירו את כל עמדת העבודה של ערן

 :יחה השתתפו רבים מחברי הצוותבמת. אל גג הבניין, של הצוות

 

 עמדת העבודה של אחד ממנהלי הצוות מועברת אל הגג: 15-תמונה

 תצפית בצוות הקריאטיב
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 העבודה אווירת -סיכום ביניים  .4.3.5

עובדי המחלקות השונות ביטאו באמצעות ההומור , כפי שהראינו בסעיפים הקודמים

מאידך נמצאו . לחץ המשימות וחוסר הוודאות, תנאי העבודה, ביקורת על אטימות ההנהלה

, הארגון הביע פתיחות להומור השתטות וכיף. י הארגון"ספונטניים ויזומים ע, ביטויי הומור וכיף

וליזום פעילויות כיפיות , ישו שיש להם רשות להתבטא בצורה הומוריסטיתוהעובדים הרג

הראשון שקשה מאוד , למביט מן החוץ נראה כי מדובר אולי בשני ארגונים שונים. ומצחיקות

ניתן לראות בכך ביטוי לקונפליקט בין העובדים . בו כל היום משתטיםוהשני שרק , לעבוד בו

ואילו ההנהלה בתגובה מנסה , קורות קשות אל מול ההנהלהכאשר העובדים מעלים בי. להנהלה

תחרויות האיורים  -כמו(והומוריסטיות " כיפיות"להקל על תחושות העובדים באמצעות יוזמות 

 Warren and(כפי שמראים מחקרים אחרים , אולם). מופעי ההנהלה בפורים, בצוות הקריאטיב

Fineman, 2007; Martin, 2007 (י ההנהלה עלולים ליצור דווקא אפקט "מים עאירועי כיף יזו

הספרות המחקרית מתארת את . ולהיות מוקד לחשדנות ולזלזול נוסף מצד העובדים, הפוך

וככלי להפחתת , תגובה לביקורת העובדיםבתור בהומור עצמי שעושות הנהלות ארגונים השימוש 

 Duncan et(ה לעובדים ושיפור האוויר והתקשורת בין ההנהל, טשטוש הבדלי הסטטוס, מתחים

al, 1990; Romero & Cruthirds, 2006 .(הנהלת , ואכןED  ניסתה אף היא להתמודד עם

במופעי . התחושות הקשות של העובדים באמצעות הומור עצמי ואירועים הומוריסטיים יזומים

והודתה שגם היא נמצאת בחוסר וודאות , פורים השתמשה ההנהלה בהומור עצמי חריג ואמיץ

והמופעים לא השיגו את התוצאה , תגובות רוב העובדים למופעים היו מסויגות, עם זאת. תסכולו

שכן , ואולי אף הגבירו אותן, הם לא הרגיעו את התחושות הקשות של העובדים: המיוחלת

יוזמות ההומור המקומיות . העובדים לא הרגישו שקיבלו מענה אמיתי לבעיות שמטרידות אותם

כמו תחרויות האיורים בצוות הקריאטיב אף הן היו ניסיון של הנהלת , וניםשהיו בצוותים הש

ככל הנראה פתרונות אלו לא היו מספקים עבור . הביניים להקל במעט על תסכול העובדים

 . העובדים שהמשיכו להביע ביקורת בצורות שונות
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 מחוללי ההומור והשמירה על הגבולות .5

גורמים שאפשרו או הגבילו את ביטוי ההומור העל החמישית והאחרונה קשורה ל-תמת

, בכל אחד מהצוותים הנדגמים". ארגון עם הומור" היה ED ,ספקממצאים הוכיחו כי ללא . ED-ב

בפרק זה נציג שילוב של . ואף בניתוח כללי של הארגון הופיעו ביטויי הומור רבים ומגוונים

ונתאר את הגורמים שהגבילו , בארגון שתרמו ליצירת ההומור, אישיותיים וסביבתיים, מאפיינים

 :היו ED-הגורמים העיקריים שתרמו או הגבילו את ביטוי ההומור ב. אותו

 הומור כמאפיין אישיותי .1

 "ליצנים"ה -מחוללי ההומור .2

 פתיחות ברמת ההנהלה .3

 גבולות ההומור .4

 

 הומור כמאפיין אישיותי .5.1

עובדי פייני האישיות של במא ED-קיום ההומור ב תלו המרואיינים אתבראיונות השונים 

תלו  ED-ואת קיום ההומור ב, כל המרואיינים ציינו את ההומור כמאפיין לאינטליגנציה. הארגון

הם  האנשיםלתחושת העובדים , כלומר. קודם כל בכך שהעובדים בו הם אנשים אינטליגנטיים

ם ואף והדבר הוא סממן חיובי לרמת העובדי, אלה שמאפשרים את הופעת ההומור בארגון

 :כפי שמודגם בקטעים הבאים. ליצירתיות שלהם

ואני חושבת . עולה לי שיש כאן הרבה אנשים מאוד אינטליגנטיים EDכשעולה לי הומור ב "

. מנגנון התמודדות גבוה, מנגנון התמודדות מצוין עם המציאות, שהומור זו דרך התמודדות

 ]צוות התוכן מנהלת." [עם הומור -והרבה אינטליגנטים ככה מתמודדים

מנהל מצוות ." [שני מטומטמים לא יצחקו. הומור חייב להיות עם אנשים אינטליגנטיים"

 ]הקריאטיב

 מחוץ שחושבים יצירתיים מאוד אנשים פעמים הרבה? מצחיקים הכי האנשים מי, וגם

 ]מנהלת בכירה[ .משמעית חד, בארגונים שצריך משהו וזה לקופסא
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נתפסה גם היא כקשורה למאפיינים , הומור הבולט בארגוןשתוארה לעיל כסוג ה, הציניות

קשורה לאינטליגנציה ולאופי התמודדות כללי עם נתפסה כציניות . אישיותיים של העובדים

 :EDולכן היא הופיעה כמאפיין בולט גם ב , תסכולים

: קודם כל הפרסונות שהיו בצוות אלו אנשים מאוד אינטליגנטיים ומאוד דעתניים"

שגם כשאתה יושב איתם בבית קפה הם באמת , שאני מכירה כבר הרבה זמן, רימי, נעמה

 cup of teaהייתה קומבינציה של אנשים אינטליגנטיים וציניים ב . ציניים בחיים שלהם

 ]ראש צוות התוכן". [ובתפקיד פה זה מאוד בא לידי ביטוי.. ו, שלהם

מרואיין מצוות . ["את ההזדמנות רק תן לי, אהיה ציני על כל דבר. אני אדם ציני מטבעי"

 ]התכנות

 

היה חופש רב יותר גם , נראה כי בצוותים בהם המנהלים התבטאו בציניות מול העובדים

 בין בולט הבדל ישנו כי לציין חשוב). בהמשך ננתח קשר זה בהרחבה(לעובדים להתבטא כך 

 שחוקים יותר כ"בד הותיקים היו. הציניות ברמת לצעירים העובדים הותיקים והדומיננטיים

בפרק הדיון נרחיב על משמעות . וביקורתית לעומת הצעירים חדה, ברורה יותר והתבטאו בציניות

 .הבדל זה

 

 "ליצנים"ה -מחוללי ההומור  .5.2

. קיומם של עובדים אינטליגנטיים וציניים בארגון אינו תנאי מספיק להופעת הומור בו

באנשים ספציפיים שיתבטאו בהומור , "יגרטר"לשם הופעת הומור בצורה יזומה היה צורך ב

. בארגון" ליצנים"בספרות מתייחסים אליהם כ. ושיעודדו את חבריהם לצוות להשתמש בהומור

בכל צוות שנדגם ניתן להצביע על גורם אחד או יותר שהיוו את אותו טריגר ויצרו סביבם , ואכן

ומתוכם עולה כי , ח אלוחלק מהראיונות התקיימו עם דמויות מפת. תקשורת הומוריסטית

אותה לתקשורת " גוררת"המשפיעה על סביבתם ו, השימוש בהומור הוא צורך אישי מיוחד שלהם

 .הומוריסטית גם כן
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מרואיין " [..שלי בסביבה גם כ"בד ואז. יוצא גם זה אז מסוים במקום לעבוד נהנה כשאני"

 ]מצוות התכנות

 מכובדים מאוד לאנשים גורם אני .ניממ מובך אתה, עליי כועס לא אתה, ארמר'צ אני"

 ]מנהל בצוות הקריאטיב) [בוטה/בצורה מצחיקה" (כמוני לדבר

כאשר קיימים בצוותי עבודה מספר אנשים אשר מתאפיינים בצורך מוגבר בהומור 

ומהווים טריגר המושך גם את חבריהם , משתפים פעולה, הם מוצאים אחד את השני, ובציניות

של צוות התכנות את " ליצן"כך לדוגמא מתאר ה. להשתחרר ולשתף פעולה) השקטים יותר(לצוות 

 :הדינאמיקה שלו עם חבריו לצוות

 -של, נקרא לזה' בעיה'הם לא טיפוס של , יש להם את ההומור שלהם, טולי וגלעד למשל"

הם משתפים פעולה ', רק תנו לי לעבוד ובשקט, לא לעבוד פה, אני לא רוצה להיות פה'

 ]מרואיין מצוות התכנות. ["מישהו שימשוך אותם, צריך את הטריגר וזורמים אבל

 

 פתיחות ברמת הנהלה .5.3

הגורם המכריע והחשוב . גם הוא אינו מספיק" משתפי פעולה"ו" ליצנים"קיומם של 

ניתוח מעמיק של הראיונות והתצפיות מלמד כי . ביותר לשם הופעת הומור הוא פתיחות ההנהלה

 .ED-לא היה מקום להומור ב –הנהלת ביניים והנהלה בכירה  –הלה ללא פתיחות וסובלנות ההנ

י העובדים לבדיקת "מתבצע גישוש ע, ברמת צוותי העבודה: פתיחות ברמת מנהלי צוות

אם התגובה . השימוש בהומור מגביר את עצמו, אם התגובה חיובית. תגובת הנהלת הצוות להומור

או  "סף-שומרי"המנהלים יכולים לשמש כ, כך. ההומור מצטמצם למינימום, היא שלילית

של צוות התכנות את הדינאמיקה שלו " ליצן"כך מתאר ה. כמאפשרים ואף מגבירים את ההומור

 :ואת תחושת החופש שלו לשימוש בהומור, מול מנהל הצוות

וכן הוא זורם עם , ]מנהל הצוות נתן פידבקים על התבדחויות[קיבלתי גם ממנו פידבקים "

אולי זה גם מוסיף ליכולת שלי . יש שם את זה, זאת אומרת. מורהקטע של ההו

אם הייתי מרגיש . כי אני יודע שמלמעלה מסתכלים על זה בעין סבירה". להשתולל פה"
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. "מניח שהייתי פחות מרשה לעצמי, כל מיני משמעת צבאית, שמנסים להצר את צעדיי

 ]מרואיין מצוות התכנות[

כדי לאפשר , פעיל פעילויות שוברות שגרה ומשעשעות מנהל צוות הקריאטיב יזם באופן

והאיורים , ביוזמתו נערכו תחרויות איור משעשעות. לעובדיו לשחרר לחצים ולהגביר יצירתיות

עובדי ). חלקם מציגים מסרים בוטים של אלימות או מין(נתלו ליד עמדות העבודה של הצוות 

וכי גם המנהלים שותפים להומור , וליצירתיותהצוות הרגישו כי גם מנהלי הצוות זקוקים להומור 

 :כך למשל התבטא אחד העובדים. שלהם

כל עוד אחד לא בא . המנהלים מרשים את זה כי הם בעצמם אנשים וצוחקים ומצחיקים"

 ]מרואיין מצוות הקריאטיב". [על חשבון השני

ובדי הצוות ונתנה מקום לע, מנהלת צוות התוכן גילתה גם היא פתיחות להומור ולציניות

היא אפשרה לעובדיה להתבטא בציניות חריפה מאוד כלפי . לשחרר קיטור באמצעות הומור

. כי הבינה שבכך הם משחררים תסכול ומתמודדים עם הקשיים, והייתה סבלנית כלפי כך, הארגון

 . כפי שיבואר בסעיף הבא, היה עליה לשמור יותר על גבולות הגזרה של ההומור, עם זאת

כמעודד תקשורת , ל החברה נתפס כפתוח"מנכ, ראשית: רמת הנהלה בכירהפתיחות ב

הפתיחות הופיעה ברמות שונות גם אצל שאר חברי ההנהלה . בלתי אמצעית וכמקבל הומור

ביטוי לכך . מתוך ביטחון כי יתקבלו בצורה טובה, דבר זה נתן מקום ליוזמות של הומור. הבכירה

 תבכירה לכתוב לפורים את המקאמה הקומית ברוח מגילהופיע ביוזמת שלשה מחברי ההנהלה ה

הדבר נעשה בלי ידיעתו של ). יוזמה שלא הייתה חלק מהתכנון המקורי של האירוע(אסתר 

 :אך מתוך תחושה כי יקבל את היוזמה בחום, ל"המנכ

 ידענו אנחנו רק. להנהלה גם הפתעה הייתה זו. ידעה לא ההנהלה, ההצגה שכל, והאמת"

 יודע ]ל"המנכ[שנוחי  בלי לעצמנו שהרשינו פתיחות שהיא איזו זאת גם. יותלה הולך מה

 צריך ואתה, סיכון בזה יש -הומור. 'וכו אישור לקבל בלי, שם להיות הולך מה מראש

 ]מכותבות המקאמה, מנהלת בכירה[ ."הזה הסיכון את לקחת יכול שאתה להרגיש

החלטת חברי ההנהלה הבכירה . עסקנו רבות גם בשיר אותה ביצעה ההנהלה בפורים

, אמנם. קלילות וגמישות מחשבתית, מול כל העובדים מלמדת על פתיחות הלהופיע בשיר
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אך נראה שמה שהכריע את הכף היו , ההחלטה לבצע את השיר התקבל לאחר ויכוחים ודילמות

 . ל ובכירים נוספים"תמיכת המנכ

, י הביניים כקשורים להומורבקרב העובדים ומנהל ופתיחות והקשבה של ההנהלה נתפס

כך למשל אחד מהעובדים בצוות התכנות תיאר את אווירת . וכמעודדים את יצירתו וביטויו

 :הפתיחות אותה הוא חווה

ובמידה , ]מנהל הצוות[עם ירון , ]ראש צוות[אני מרגיש מאוד נוח לבוא ולדבר עם אייל "

ואני מרגיש שאני כן . ה מעליידרגות היררכי 3זה ]. מנהל המחלקה[מסוימת גם עם גבי 

היו מקומות בהם  ,ת אומרתאז. וזה משהו שהוא לא טריוויאלי. יכול לבוא ולהגיד דברים

גם , לא רק דברים מפריעים. לא הייתי חושב לדבר אפילו עם הראש צוות שלי על דברים

 ]מרואיין מצוות התכנות. ["יש פה הקשבה ת אומרתאז. הצעות וכאלה -דברים טובים

 

לסיכום חלק זה ניתן לומר כי שילוב של כמה גורמים הוא שאפשר את הופעת ההומור 

" ליצנים"קיומם של , הבכירה והזוטרה, פתיחות ברמת ההנהלה, ל"פתיחות ברמת המנכ: בארגון

. ורמת אינטליגנציה ופתיחות אישית של העובדים, שיחוללו הומור וימשכו אחריהם את חבריהם

של צוות " ליצן"קה ולאינטראקציה בין הגורמים הללו ניתן בריאיון עם התיאור מעניין לדינמי

 :התכנות

אם , זה איזה שהוא כדור שלג, זאת אומרת, זו גם האווירה בחברה באופן כללי, שוב"

והם יותר פתוחים , המצב רוח יותר טוב, האווירה בחברה טובה אז האנשים גם נהנים

גם באופן כללי לתקשורת בין . טע של ההומורגם לק, ויותר נפתחים, ויותר מחייכים

אז , ונהנים וצוחקים בעבודה, ברגע שאנשים מרגישים טוב. אנשים וגם להומור ספציפית

מרואיין מצוות . ["איזה שהוא מעגל קסמים שכזה, זה משרה אווירה טובה במקום

 ]התכנות
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 גבולות ההומור  .5.4

, הוא הולך עד הגבול ומסמן אותו. ןההומור תמיד בוחן את גבולות המותר והאפשר בארגו

, ED-נראה כי גבולות ההומור היו רחבים וגמישים יחסית ב. ובוחן כל פעם עד להיכן ניתן להגיע

י העובדים ולעיתים "ההגבלה נעשתה באופן עצמי ע. עם זאת היו מספר גבולות שאסור היה לעבור

 ".שומרי סף"י גורמים סמכותיים שתפקדו כ"ע

יכלו לציין ולזכור תקופה בה היה מקובל  ED-עובדים ותיקים יותר ב: הגבלה עצמית

בתקופה הנדגמת הארגון היה כבר . לשלוח התכתבויות הומוריסטיות בתפוצת כלל עובדי החברה

והעובדים נמנעו ככל האפשר מהפצת בדיחות או התבטאויות קומיות בפורום כלל , גדול יחסית

ומתוך אירועי , ווירה והפתיחות בשאר מחלקות החברהזאת מתוך חוסר היכרות עם הא. חברתי

, דתי-אנטי, ניגזע(בהם עובדים נפגעו מהומור שנתפס כפוגעני מדיי ) לפני התקופה הנדגמת(עבר 

 ):שוביניסטי וכדומה

אני הרבה פעמים עוצר את עצמי מלפרסם משהו כי זה . זו הבעיה אגב עם המיילים"

, וזה עלול להיות טיפה יותר מדיי וולגרי, י זה יגיעאתה לא יודע למ, ו"באמת תפוצת נאט

כי יש אנשים , סקסיסטי-אני לא יכול לשלוח דברים בתפר הגזעני.... גזעני, סקסיסטי

 ]מרואיין מצוות התכנות. ["ואני לא רוצה לעשות את זה. שייפגעו

, ומוגנייםכ בקרב צוותי עבודה ה"נשאר בד) וולגרי או פוגעני(יותר " נועז"ההומור ה, לכן

מרואיינים ציינו כי הומור שעלול היה להיתפס כבוטה . ואפילו בפורומים מצומצמים עוד יותר

העובדים היו מודעים . מדיי נשלח רק לקבוצה מצומצמת של חברים שתדע להבין ולהעריך אותו

 יעברוובסכנה למקומם באם , על הצורך בשמירת גבולות הטעם הטוב בתוך ארגון גדול והטרוגני

 :את הגבול בצורה חריפה מדיי

 ].מנהל בצוות הקריאטיב[ ".מסוימת נקודה אבל עד.. .אז צחוקים. ילד עם נשוי אני"

 

. לשם כך קיימים שומרי הסף. לא תמיד יודעים מתי עברו את הגבולהעובדים : שומרי סף

סף כאשר מנהלי הצוותים תפקדו כשומרי . לרוב אלו המנהלים או עובדים ותיקים ודומיננטיים

, כפי שהראינו בסעיף הקודם. מידת שיתוף הפעולה שלהם עם ההומור קובע את רמתו ותדירותו
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עם זאת המסר שהועבר מהם לעובדים היה כי אסור להומור , המנהלים לרוב היו פתוחים להומור

כל עוד . לא לבוא על חשבון איכות העבודה או העמידה בזמנים: כלומר. לבוא על חשבון העבודה

 .לעובדים ביצירת וביטוי הומור שמר כלל זה ניתנה יד חופשית יחסיתנ

דוגמא מעניינת לכך . לעיתים מצאו עצמם המנהלים בדילמה מבחינת היחס להומור

דבר , בתקופה הנדגמת הצוות כולו חווה חוסר וודאות לגבי המשך דרכו. נמצאה בצוות התוכן

מנהלת הצוות מצאה עצמה בהתלבטות לגבי . שהתבטא בכמות הולכת וגוברת של הערות ציניות

והגיעה להחלטה כי עליה להפסיק לשתף , מידת הפתיחות שעליה לגלות כלפי ההומור והציניות

 :לעמוד מול הציניות ולשדר מסרים מערכתיים, פעולה

זה היה , כ פחדו על המקום שלהם"כי הם כ, בתקופה ההיא הרגשתי שהצוות עובר גבול"

אני כמנהלת , עכשיו. וכאלה" עד שייפטרו מאיתנו"בוטים ברמה של להגיד דברים מאוד 

. לא רוצה להתחבר, לא רוצה לצחוק, לא יכולה לצחוק. לא יכולה לצחוק עם הדבר הזה

יש אמת . היה כאן עיוות של המציאות לכיוון ההפוך. אני גם לא ראיתי את המציאות ככה

 ]התוכן מנהלת צוות. ["אבל זו לא כל האמת, באמירה שלהם

מנהלים בכירים תפקדו כשומרי סף בעיקר כאשר הגיבו בחריפות על תכתובות לא 

באופן דומה עובדים ותיקים הרשו לעצמם להעיר על תכנים שנראו . הולמות בדואר האלקטרוני

ובכך להכחיד את ההתנהגויות , להם פוגעניים או וולגריים מדיי שהועברו בדואר האלקטרוני

 . הללו

 

. היו יחסית גמישים ותלויי הקשר ותקופה ED-גבולות ההומור ב, כאמור: זרהגבולות הג

אך לרוב המרואיינים , בארגון" טאבו"הראיונות במחקר כללו שאלה קבועה על נושאים שמהווים 

שכן ככל הנראה לא היו נושאים , דבר זה מהווה ממצא בפני עצמו. לא היו תשובות ודוגמאות לכך

ניתוח הממצאים והראיונות מלמד . לפחות לא באופן מודע, חינת הארגוןברור מב" טאבו"שהיוו 

אשר מופץ בפורום כלל , מין ודת, כי הארגון לא היה סובלני להומור וולגרי ובוטה מבחינת גזענות

גם הוא לא ") ציניות רעה"אשר כונה (נתפס כבוטה ומריר מדיי סרקסטי שהומור , כמו כן. ארגוני

ששלח סרקסטי למשל התייחסה מנהלת משאבי האנוש לדואר אלקטרוני  כך. התקבל בעין טובה

 :אחד העובדים בנושא פיטורין של אחת העובדות
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זה נועד , זה לא נועד להצחיק, זו ביקורת לא בפורום או בדרך הנכונה, זה לא הומור"

 ]מנהלת משאבי האנוש. ["לדקור בדרך שלא מקובלת לדעתי

במקור היו בשיר כמה . י כמה מהעובדים"ים נכתב עהשיר שהציגה ההנהלה במופע פור

ביקורת ישירה על שכבת  הללו הציגוהקטעים . בתים שלא קיבלו את אישור ההנהלה ונמחקו

טקסטים אלו כנראה עברו . ועל חוסר ההצלחה של החברה להפוך לרווחית, ההנהלה הרחבה מדיי

 :את מנהלת משאבי האנושבהורושונו  צונזרווהם , את הסף אותו יכלה ההנהלה להכיל

 ,ואם הכל הולך די רע"

 .נעבור להסברה

 ,וגם שיווק Business-Devל 

 ]קטע מצונזר -שיר פורים[ ".לבד בשוק כן אולי זה מקרי שאנחנו עכשיו

, הייתה נמוכה ED-על ההומור בוהצנזורה רמת הביקורת כ "בסהלסיכום חלק זה ניתן לומר כי 

 .יחסית רחבים וגבולות הגזרה של ההומור היו

 

 כארגון המאפשר הופעת הומור ED -סיכום ביניים  .5.5

פתיחות ברמת : ED-שילוב של גורמים הוא שתרם להופעת ההומור ב, כפי שהראינו לעיל

ורמת אינטליגנציה ופתיחות אישית של , "ליצנים"קיומם של , פתיחות ברמת ההנהלה, ל"המנכ

שני ) Plester, 2007(מזהה פלסתר , הומור במחקרה על השפעת תרבות ארגונית על. העובדים

) Joker" (ליצן"הראשון הוא ה. תפקידים ארגוניים המשפיעים על יצירת והגבלת ההומור בארגון

כיף , הליצן הינו אדם בארגון שנוטה לייצר הומור). Gatekeeper" (שומר הסף"והשני הינו 

 ;Ackroyd & Thompson, 1999( מחקרים רבים זיהו גורמים אלו בארגונים. והתבדחויות

Plester, 2007; Plester & Orams, 2008 ( ותיארו את תפקידיהם במתיחת גבולות ההתנהגות

 & Plester(ומתן הפוגה ממתח  ,פיתוח התרבות, קריאת תיגר על ההנהלה, המותרת בארגון

Orams, 2008 .(ספציפי אדםכ מתוך יוזמה וצורך אישי של "בד תפקיד הליצן מגיע )Barsoux, 

מעונשים ומסנקציות על מעשיו " להתחמק"ויכולת , ומעניק לו סטטוס חברתי גבוה, )1996
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)Douglas, 1999 .(אשר לוקחים את היוזמה בהגבלת , "שומרי סף"קיימים בארגונים , מנגד

ובהדרכת אחרים לגבי ההתנהגות הראויה , "גבולות הטעם הטוב"בשמירה על , ההומור בארגון

, אנשים אלו לרוב מגיעים משכבת ההנהלה). Plester, 2007(ה לטעמם בארגון והבלתי ראוי

או עובדים בעלי וותק רב בארגון הרואים את עצמם אחראים לתרבות , מסטטוס ארגוני בכיר

מציעה מודל המקשר בין פעילותם של הליצנים ) Plester, 2007(פלסתר ). Plester, 2007(שלו 

כמות , 5המתואר בתרשים , על פי המודל. ת הפורמליות הארגוניתושומרי הסף בארגון לבין מיד

הליצנים ושומרי הסף בארגון וטיב היחסים ביניהם מושפע בצורה ישירה ממידת הפורמליות 

אשר , סף-כך יופיעו בו יותר שומרי, ככל שמידת הפורמליות הארגונית גבוהה יותר, כך. הארגונית

ובאופן כללי ידאגו לצמצום גבולות השיח , וללי ההומורמח" ליצנים"יגבילו את פעילותם של ה

, כך יפחתו שומרי הסף, ככל שמידת הפורמליות הארגונית נמוכה יותר, מנגד. המותר בארגון

לבטא וליזום הומור ולהרחיב עוד " ליצנים"ויינתן מקום ל, גבולות ההומור יהיו רחבים יותר

 ). Plester, 2007; Plester & Orams, 2008(יותר את גבולות ההומור 

 )Plester, 2007: מתוך(הארגונית והשפעתה על גבולות ההומור בארגון  תהפורמאליומידת  :5 תרשים
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פי רמות -על, היא מושג נפוץ לתאר ולהבחין בין ארגונים שונים" פורמליות ארגונית"

פלסתר . )Beetham, 1996( הםומידת הבירוקרטיה שב, גודל הארגון, אופן השליטה, ההיררכיה

)Plester, 2007 (שייך לתחום עשייה רשמי , כי ככל שהארגון גדול יותר, ל"טוענת על פי המודל הנ

ויהיו יותר , כך יצומצמו גבולות ההומור בארגון, ובעל רמות היררכיה פנימיות רבות יותר, יותר

ומאופיינים , השייכים לתחומי תעסוקה פחות רשמיים, בארגונים קטנים, לעומת זאת. בשליטה

והארגון יתאפיין בביטויי הומור גלויים , גבולות ההומור יהיו רחבים, במבנה שטוח יחסית

 . ונועזים יחסית

ממצאי המחקר הנוכחי בחלקם תואמים ובחלקם סותרים את התיאוריה והמחקר 

, התאפשר תודות לגבולות רחבים ED-ההומור ב, בהתאם לתיאוריה, ראשית. הקודם בנושא זה

ונדרשו , מהעובדים עצמםהיוזמה להגבלת ההומור הגיעה , לרוב. פעילים" שומרי סף"מיעוט ול

בכל , שנית. ביטויים חריגים ונועזים כדי ששומרי הסף הארגוניים יתערבו ויגבילו את ההומור

. אשר יזמו הומור ומשכו את חבריהם לצוות אחריהם, "ליצנים"אחד מהצוותים הנדגמים זוהו ה

, "לא פורמלי"הינו ארגון  EDקשה יהיה לטעון כי , )Plester, 2007(דל של פלסתר בניגוד למו

, בעל רמות היררכיה רבות, הארגון הינו ארגון גדול. וזאת הסיבה לגבולות ההומור הרחבים שבו

ניתוח הממצאים . על רמת הבירוקרטיה הרבה שבו) גם באמצעות הומור(אשר עובדיו התלוננו 

 . בפתיחות ובסובלנותכארגון המתאפיין  EDיהיה לתאר את  מראה כי נכון יותר

ל ורבים מחברי ההנהלה היו סובלניים כלפי הומור יחסית נועז "המנכ, כפי שתואר קודם

במיוחד בלטה . כל עוד הוא לא בא על חשבון העבודה, ולא ניסו להגבילו יותר מדיי, של העובדים

שהיו תלויים במסדרון , י צוות הקריאטיבים יחסית של חברסבלנות ההנהלה לאיורים בוט

נכונות ההנהלה הבכירה להעלות מופע היתולי בפורים . משרדי ההנהלה הבכירהל הקרוב מאוד

הראיונות חשפו את השפעת , ואכן. קלילות וחוסר פורמליות, העבירה מסר ברור של פתיחות

 :המופע על העובדים

ואמרה שדרך האווירה היא רואה  כ"שבאה אח... הייתה עובדת חדשה שבאה למסיבה"

כי אם ההנהלה עומדת ככה על הבמה , שזה מקום שהיא ממש שמחה להצטרף אליו

זה אומר שזה ארגון מאוד פתוח , ומשתטה ומרשה לעצמה לרקוד ולשיר ולרדת על עצמה 

 ]מנהלת משאבי האנוש. ["והיא הייתה רוצה להיות חלק  ממנו
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אוקיי  -אתה אומר, פושות ועושה הצגה לעובדיםוכשאתה רואה את ההנהלה עולה בתח"

, שכאילו זורמים עם העובדים. זה מקום שלוקח את עצמו במידה נאותה של קלילות

 ]מרואיין מצוות התכנות[ ".יש פה אווירה של דיאלוג, צוחקים איתם

החלטת ההנהלה הבכירה להעלות את המופע התאפשרה תודות לתמיכתו הפעילה של 

בין השאר מתוך כוונה לסתור את הטענות על אטימות וניתוק מהבעיות המטרידות ונבעה , ל"המנכ

 : כך הסבירה מנהלת משאבי האנוש את המניעים להעלאת המופע. את העובדים ואת הלקוחות

גם אם יש טענות , ובכלל, בכלל משדר משהו לא אמצעי] ל"המנכ[אני חושבת שנוחי "

ה לא ממקום של הנהלה מתנשאת או בגלל ז, שההנהלה לא מחוברת למה שקורה בשטח

אולי זה חיזק את זה שההנהלה יכולה לצחוק על מה שמטריד .. אלא , הסטטוס שלה

 ]מנהלת משאבי האנוש. ["במילים של השיר רואים את מה שאז מאוד הטריד. אנשים

הינו ארגון המתאפיין ברמת פתיחות וסובלנות  EDניתן לומר כי , לסיכום נושא זה

דבר זה התאפשר בעיקר תודות למאפיינים האישיים . וברמת פורמאליות נמוכה יחסית, גבוהים

אשר בהשראתם ובתמיכתם יצרו גבולות רחבים , ל ושל מנהלי המחלקות הבכירים"של המנכ

" ליצנים"נוצר מרחב ליוזמות אישיות של , כך. להומור בארגון ולא ניסו להגבילו יותר מדיי

 .ואפילו בהומור נועז ותוקפני, הומורועובדים אחרים להתבטא ב

 

 

 



95 

 

 דיון
 

 ניתוח מתוך" ED"מטרתו של מחקר זה הייתה לתאר את התרבות הארגונית של הארגון 

שאלות המחקר עסקו בתפקידי ההומור בארגון והקשר שלהם . ארגוןשב הפנימי ביטויי ההומור

י שעולים מביטויי ההומור ובתתי התרבויות בארגון כפ ,בערכים הארגוניים, לתרבות הארגונית

ונותחו לפי התמות , בפרק הקודם הוצגו בפירוט ביטויי ההומור השונים שהופיעו בארגון. שבו

על ידי , פרק זה יציג תשובות לשאלות המחקר. והקטגוריות השונות שעלו מהממצאים

. כפי שמצטיירת מהממצאים EDאינטגרציה של כל הנתונים ותיאור התרבות הארגונית של 

 :EDהפרק ידון בשלשה נושאים עיקריים בקשר לתרבות הארגונית של 

 ערכים ארגוניים והנחות יסוד .1

 תתי תרבויות בארגון .2

 קונפליקטים ארגוניים עיקריים  .3

 

 ערכים ארגוניים והנחות יסוד .1

יש להבחין בין שלשה רבדים של ) Schein, 1990; Schein, 2004(פי המודל של שיין -על

, )הסמויים או המוצהרים(רובד הערכים , )הגלויים לכל(רובד הסממנים : התרבות הארגונית

במחקר זה , כאמור). מודעות והמובנות מאליהן עבור חברי הארגון-הלא(ורובד הנחות היסוד 

אשר יכול ללמד על מבני העומק אותם הוא , ארגוני) Artifact(נעשה שימוש בהומור כסממן 

כמובנות , תאר את רמת הנחות היסוד הארגוניות כלא מודעותשיין מ. ערכים והנחות יסוד: מייצג

והוא ממליץ לחוקרים לנסות ולפענח את שלשת הרבדים במקביל  , מאליהן וכקשות מאוד לפענוח

)Schein, 1990 .( הביקורות על שיין מצד גישות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות מתמקדות בקושי

ומציעות להתמקד בפערים שבין ערכים המוצהרים , תהמתודולוגי בהגדרת הנחות יסוד לא מודעו

בחלק זה ננסה ). 2004, רז(ארגוניות -לבין היישום היומיומי שלהם בפרקטיקות ונורמות חברתיות

נתאר את הפערים בין ערכים , לתאר את הערכים הארגוניים העולים מתוך ניתוח הממצאים
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ה לתאר כמה מהנחות היסוד וננס, מוצהרים לערכים המוטמעים בפרקטיקה היומיומית

בחלק מהמקרים . הניתוח התמקד בערכים שעלו מביטויי ההומור בארגון. פי שיין-הארגוניות על

) לא הומוריסטיים(נעמת את המסקנות שעלו מניתוח ההומור עם מסמכים ארגוניים רשמיים 

  . לשם הגברת תוקפם של התובנות, הנוגעים לערכים ולתרבות ארגונית

 :מרכזיים שנדון בהם בסעיף זה הםהנושאים ה

 :ערכים ארגוניים .1

 חוסר פורמאליות  , פתיחות .א

 שקיפות .ב

 מחויבות לחזון חינוכי .ג

 יצירתיות וכיף .ד

 פשטות  .ה

 איכות ומחויבות ללקוח .ו

 הנחות יסוד .2

 יחסי האנוש בארגון .א

 יחס הארגון לעולם .ב

  

 ערכים ארגוניים .1.1

   תחוסר פורמאליו, פתיחות .1.1.1

, בין רמת הפתיחות הארגונית לרמת ההומור שבו בפרק הממצאים הצגנו את הקשר

שיין שם דגש רב על . נמוכה ורמת פתיחות גבוהה תהינו ארגון בעל רמת פורמאליו EDוהסקנו כי 

שכן הם משפיעים בצורה גדולה על הארגון בתחילת דרכו ועל אופי , ערכי המייסדים

, לא השתייך לשכבת המייסדים ל הארגון אמנם"מנכ). Schein, 1990(האינטראקציות שיהיו בו 

והמאפיינים האישיים של שאר חברי ההנהלה , רמת הפתיחות שלו, אך שילוב בין מעמדו הארגוני

נטען כי הפתיחות הינה ערך ארגוני , לכן. הבכירה הביא לרמת הפתיחות הגבוהה שהייתה בארגון

אך , EDארים את ערכי שכן הוא לא הופיע במסמכים ארגוניים המת, ערך זה אינו מוצהר. ED-ב
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ובא לידי ביטוי בממצאי הומור רבים , הוא בהחלט ערך שהוטמע בנורמות החברתיות של הארגון

הוא כבר משיק , מכיוון שערך זה לא מודע ונראה כמובן מאליו. שנסקרו בהרחבה בעבודה זאת

 .ועל כך נרחיב בהמשך, לרובד הנחות היסוד

 

 שקיפות .1.1.2

הראינו כי גם ההנהלה וגם . ים הוא ערך השקיפותערך שני העולה מניתוח הממצא

, ההנהלה ביטאה תסכול מפני חוסר ההצלחה כפי שציפתה לה. העובדים חוו תסכול וחוסר וודאות

אך בעיקר הדגישו את הדאגה למעמדם , העובדים ביטאו תחושות דומות. ומפני העתיד הלא ברור

נשמעו  ההנהלהיניות שנשמעו בקרב מעניין לציין כי חלק מההתבטאויות הצ. האישי בחברה

ועל כך שהבעיות , הדבר מלמד על שקיפות שקיימת בחברה. העובדיםבגרסה אחרת גם בקרב 

מניתוח מסמכים ארגוניים העוסקים , ואכן. שהטרידו את ההנהלה לא הוסתרו מעיני העובדים

כך לדוגמא . בערכים הארגוניים נראה כי השקיפות הייתה ערך חשוב ומוצהר ברמת הארגון

הנהלה בכירה (ל החברה במכתב אשר הופץ על ידו לכל שכבת ההנהלה בארגון "התבטא מנכ

 ):וזוטרה

 .גם כאשר התמונה אינה ורודה, אני מאמין בשקיפות מלאה: ... שקיפות"

 ".שקיפות כוללת שיתוף במידע שעשוי לשקף חוסר וודאות

 ]גום מאנגליתתר, ל"י המנכ"ל פנימית שנשלחה ע"מתוך תכתובת דוא[

אלא ערך שיושם במגוון , נראה שהשקיפות לא הייתה ערך הצהרתי בלבד, בהמשך לכך

אשר שיקפו בצורה קומית (בין השאר במופעי פורים של ההנהלה , פרקטיקות ונורמות חברתיות

או בסובלנות מנהלי הביניים להומור ציני של , )את חוסר הוודאות והקשיים מנקודת מבטם

 . פנה כלפי הארגוןהעובדים המו

 

 מחויבות לחזון חינוכי .1.1.3

השאיפה : קיים קונצנזוס סביב החזון הארגוניהיה נראה כי , כפי שפורט בפרק הממצאים

-ומתאים את הלמידה אל המאה ה, תורם למורים ולילדים, ליצור מוצר אשר משפר את החינוך
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כחלק ממאמצי . אישיתאל חזון מסוג זה כל אדם וכל עובד בחברה יכול להתחבר ברמה ה. 21

אך האם החזון הוטמע גם . שמדבר אל קהלים רחבים, להבליט את החזון שלו EDהשיווק דאג 

הודפס והוצב בכל חדרי ) באנגלית(פוסטר בגודל בינוני ועליו החזון והמטרות הארגוניות ? בארגון

 :הם EDהחזון והמשימות של , פי ממצא זה-על. הישיבות המרכזיים בבניין

"Vision: Lead the knowledge revolution in the classroom. 

Mission: Create a world-class teaching & learning platform with interactive 

core curriculum that: 

· Empowers teachers 

· Engages students 

· Significantly improves students’ achievements and their 21st century skills".  

]מטרות הארגוןחזון ומסמך [  

כפי . אשר מוכר לכל העובדים והמנהלים, ערך מוצהר בחברה ההחזון החינוכי הי, אם כך

החזון . בעיקר ברמת ההנהלה, ההתייחסות לחזון מופיעה גם בהומור הארגוני, שהראינו לעיל

הלה במופעי פורים ההנ. החינוכי נתפס ומוצג כדבר אליו כולם שואפים ועליו כולם מסכימים

" בשורה"ואת הפצת ה") מתפרסת מהודו ועד כוש"-החברה הוצגה כ(הציגה את פנטזיית ההצלחה 

במופעים אלו הציגה ההנהלה את הקשיים בדרך ואת האמונה כי בסופו של . החינוכית לכל העולם

ופן ברמת העובדים נמצא רק ממצא אחד שהתייחס בא. דבר החזון הייחודי של הארגון יתגשם

חזר כמעט מילה במילה על טקסט , בשיר הומוריסטי אשר התייחס לחזון: מפורש וישיר לחזון

. והביע גם הוא אמונה בהצלחה שתגיע בסוף הדרך הקשה, החזון כפי שהופיע במסמך המוזכר לעיל

בפנטזיות , הביקורת שעלתה בממצאי ההומור התייחסה לאמונה באפשרות להתגשמות החזון

, עם זאת. ובספקות העצמיים שעלו היכולת להצליח, חברי הארגון מדמיינים אותהההצלחה כפי ש

נרצה לטעון כי המחויבות והאמונה , לכן. החזון החינוכי מהותלא עלתה ביקורת ישירה לגבי עצם 

המוטמעים ברמת הפרקטיקות היומיומיות , בחזון החינוכי הינם ערכים ארגוניים מהותיים בארגון

הפרשנות הפרקטית לחזון הייתה חלק , כפי שיוצג בהמשך, עם זאת. סממניםוגלויים ברמת ה
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לכיוון הטכנולוגי או (כאשר בארגון היה מאבק מסוים על הובלת החזון , מקונפליקט ארגוני פנימי

 ).לכיוון הפדגוגי

 

 יצירתיות וכיף .1.1.4

ועל , בפרק הממצאים עמדנו על מקומו של ההומור ככלי להגברת היצירתיות בארגון

כארגון המייצר  EDנרצה לטעון כי עצם הגדרתו של . אווירת הפתיחות והקלילות שהוא משרה

משחקיות וכיף שעלו , מוצר חדשני ומקורי גרמה לו להיות סובלני כלפי ביטויים של השתטות

נראה כי היצירתיות , ואכן. וזאת כדי לשפר את יכולותיו היצירתיות והמקוריות, מקרב העובדים

: היא מוזכרת כחלק מקריטריון להערכת ביצועי עובדים. ך מוצהר של הארגוןהיא אכן ער

 ."יצירתיות בחשיבה ובפתרון בעיות, יוזמה והעלאת רעיונות מקוריים, חשיבה מחוץ לקופסא"

 Dare to dream, dare: "מסמך לא רשמי של ערכי הארגון מציין כערך את היכולת הבאה, בנוסף

to do, Have fun ."ובאו לידי ביטוי , י ערכים אלו אכן הוטמעו ברמת פרקטיקות ונורמותנראה כ

ברמת ההנהלה ערכים אלו באו לידי ביטוי בפתיחות שהופגנה . ברמת ההנהלה וגם ברמת העובדים

וכמובן ביוזמה של מופעי , בהשתתפות הפעילה של חברי ההנהלה במיצגי הומור, על ידה להומור

מת העובדים ערכים אלו באו לידי ביטוי בהווי הפנימי העשיר בר. פורים שהפגינו הומור עצמי

שמטרתו האמיתית הייתה הגברת הכיף " חסר מטרה"בהומור כללי , שהתפתח בתוך הצוותים

נראה כי בהתאם לספרות . וביכולתם להתייחס בהומור לעבודה השוטפת, ושחרור היצירתיות

ובכך , גם קיצוניים, ן להשתעשע עם רעיונותההומור יצר מעין מרחב משחק דימיוני בו נית, בנושא

 ).Martin, 2007(כפי שמוצהר לעיל " להעיז לחלום"לשחרר את היצירתיות ו

 

 פשטות .1.1.5

ולעיקרון , בפרק הממצאים נסקרה ההתייחסות שעלתה בהומור הארגוני לנושא הפשטות

העיקרון אינו ורמז על כך ש, ההומור התייחס לעיקרון זה בציניות). KIS )Keep It Simpleה 

הנהלת . ושתוצרי החברה והליכי העבודה בה סובלים מסרבול ומורכבות יתר, מתקיים בפועל

מניתוח מסמכים . החברה ציינה אף היא את העיקרון הזה כפתרון אפשרי לבעיות החברה
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-וספציפית על, ידי ההנהלה-היה ערך מוצהר שהוכתב על) KIS(ארגוניים נראה כי עיקרון הפשטות 

דפי , בנוסף לכך. ל חזר וציין ערך זה כחשוב במספר מפגשי חברה"המנכ. ל החברה"מנכידי 

. המישוב והערכת העובדים השנתית ציינו במפורש את ערך הפשטות כקריטריון להערכת העובדים

חלחל והגיע " פשטות"והראה כי למרות שערך ה, עסק בערך זה בצורה ביקורתית ED-ההומור ב

 . ולא ייושם בפועל, הוא נשאר ערך הצהרתי בלבד, עד אחרון העובדים

 

 איכות ומחויבות ללקוח .1.1.6

במופעי פורים הנהלת הארגון התייחסה באופן נרחב , כפי שהראינו בפרק בממצאים

ממצאי . נושא זה היה בולט ומשמעותי גם בקרב העובדים. לנושא התקלות ואיכות התוכנה

. המשלימה עם הבעיה מתוך חוסר אונים, שהוההומור התייחסו לנושא התקלות בצורה מחויכת מ

מניתוח מסמכים ארגוניים נראה כי נושא האיכות והמחויבות ללקוחות היו ערכים ארגוני 

 על הקפדה"קריטריונים להערכת עובדים במשוב השנתי כוללים התייחסות ישירה ל. מוצהרים

 צרכיו, הלקוח טובת על פוקוס, הלקוח להצלחת מחויבות"ו" לפרטים וירידה דיוק, איכות

נראה כי ערכי המחויבות לאיכות וללקוחות חלחלו . )מתוך דפי מישוב עובדים(" רצונו ושביעות

אך ההומור הרב בנושא זה מלמד כי היה קיים פער בין ההצהרה , מההנהלה עד לרמת העובדים

יפול הומור שימש ככלי להתמודדות עם התסכול וחוסר האונים שבט. לבין היחס אליה בפועל

וחשף את העובדה כי גם בקרב ההנהלה וגם בקרב העובדים נושא זה נתפס יותר כמטרד , בתקלות

ולא הוטמע לשכבות העומק , שגם ערך זה נשאר בעיקר ברמה ההצהרתית, כך. ופחות כערך אמיתי

 .  EDשל התרבות הארגונית של 

 

 הנחות יסוד .1.2

הרובד העמוק ביותר של ) Schein, 1990; Schein, 2004(פי המודל של שיין -על, כאמור

הנחות הבסיס הארגוניות הן דרכי ההסתגלות . התרבות הארגונית הינו רובד הנחות הבסיס

ערכים . וההתמודדות של הארגון עם העולם החיצוני ועם משימות האינטגרציה הפנימית שלו

להנחות יסוד ונהיים , ללא מודעים, המוטמעים היטב בארגון הופכים לאיטם למובנים מאליהם

. הנחות היסוד עוזרות לפרש את הערכים והסממנים הגלויים בארגון. המכוונות את ההתנהגות
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וניסינו להתחקות דרכו אחר הערכים  –ההומור  –במחקר זה בחרנו סממן ארגוני ייחודי 

. דרך הערכים הארגוניים המרכזיים שעלו ננסה לתאר את הנחות היסוד הארגוניות. הארגוניים

הערכים והנחות היסוד  כללציין ולהזכיר כאן כי היקף העבודה לא יכול היה למפות את  חשוב

המחקר הנוכחי בא רק למפות את היבטי התרבות הארגונית העולים מתוך ממצאי . הארגוניות

 .ההומור שבו

 

 טיב יחסי האנוש .1.2.1

 אחת ממשימות האינטגרציה הפנימית החשובות ביותר של) Schein, 1990(לפי שיין 

מהי הדרך הנכונה בארגון : כלומר. ?מה טיבם של יחסי האנוש בארגון: הארגון עוסקת בשאלה

? ולארגן את מבנה הסמכות בארגון, לחלק את יחסי הכוחות, להתייחס אחד לשני, לתקשר

)Schein, 1990, p.114 .(הערכים הארגוניים המרכזיים שעלו מתוך הממצאים , כאמור לעיל

כל הערכים הללו . וערך היצירתיות והכיף, השקיפות, הפורמאליות חוסר, הפתיחות: הינם

יחסי האנוש  ED-מתוכם עולה הנחת יסוד האומרת כי ב. קשורים ליחסי האנוש בארגון

ובאמירת האמת גם כשהיא , בכנות ובשקיפות, "בגובה עיניים"בתקשורת , מתאפיינים בפתיחות

העובדים . קות מותרת ומתקבלת בהבנההטלת ספ). ואז נעטפת בהומור או בציניות(קשה 

מבנה הסמכות . ויעדיפו שיתוף פעולה על פני תחרותיות, בחביבות, מתייחסים אחד לשני בחברות

מסקנה זאת . אך הוא מאפשר ומעודד את העובדים להשמיע את קולם, בארגון מרובה בהיררכיות

כל ככלי תקשורת ויחסים  מסבירה את העובדה כי עובדי החברה תפסו את ההומור בארגון קודם

של  והבינאישיהמסקנה עולה בקנה אחד עם הספרות המדגישה את תפקידו החברתי . בינאישיים

שטענה כי ) Plester, 2007(ועם מסקנות מחקרה של פלסתר , )Martin, 2007; Ziv 2010(ההומור 

. ע בארגוןרמת הפורמאליות הארגונית הינה הגורם המתווך והמשפיע על רמת ההומור שתופי

כך תגבר מידת , טענה פלסתר כי ככל שרמת הפורמאליות הארגונית נמוכה יותר, במחקרה

במחקר הנוכחי הראנו כי דרך ביטויי ההומור בארגון ניתן להסיק על רמת . ההומור שבו

 .ועל יחסי הפתיחות והכנות שקיימים בו, הפורמאליות הנמוכה שבו
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 יחס הארגון לעולם .1.2.2

וכוללת גיבוש מענה , עוסקת ביחסו של הארגון לסביבה החיצוניתהנחת יסוד נוספת 

מה יחסו ? ומהי דרך להגיע אליה" אמת"מה נחשב כ? מה טיבו של הטבע האנושי: לשאלות הבאות

, כפי שהראינו). Schein, 1990, p.114(? של הארגון לסביבתו ואיך הוא תופס עצמו ביחס לסביבה

, בצורך לשיפור החינוך בארץ ובעולם, בחזון החינוכי הוא האמונה ED-ערך ארגוני חשוב ב

מניתוח הממצאים והערכים הארגוניים העיקריים עולה הנחת . ומחויבות גבוהה למשימה זאת

ומאמין , מאמין בחינוך, המאמין באדם, הארגון תופס עצמו כארגון הומניסטי: היסוד הבאה

באמצעות , מת נתפסת כמגיעה מהאנשיםהא. בצורך וביכולת לשנות ולשפר את החינוך ואת האדם

שנוסד כעמותה , ניתן לראות בהנחת יסוד זאת תולדה של סיפור הקמת הארגון. חינוך ודיאלוג

הנהלת הארגון דנה במופעי פורים , ואכן. ותוך כדי פעילות הפך לחברה עסקית, ללא מטרות רווח

ומוכוונות , שיווק, רווחיות: ןבערכים העסקיים המשפיעים על החזון ודורשים התייחסות מהארגו

ולא , מניתוח ממצאי ההומור עולה כי ערכים אלו לא היו ערכים ארגוניים בולטים. ללקוחות

שכן מצד , ניתן לטעון כי החברה נמצאה בקונפליקט פנימי. הוטמעו מספיק בקרב שכבות החברה

א בנויה על ערכים ומצד שני הי, אחד היא הגדירה עצמה כחברה עסקית שמטרתה להביא רווחים

ולטענתו בארגונים רבים ניתן , פי שיין מצב זה אינו חריג-על. פילנתרופיתוהנחות יסוד של עמותה 

סתירות בין הנחות יסוד יתבטאו , במצבים כאלו). Schein, 1990(למצוא סתירות בין הנחות יסוד 

לגישור על הפערים  והארגון יפתח דרכים יצירתיות, בקונפליקטים בין גורמים שונים בארגון

 . הללו

 

 

 תתי תרבויות בארגון .2

תרבות ארגונית אחידה ומוסכמת על כל חברי הארגון לא , על פי פרדיגמת הקונפליקט

 ;2004, רז( סטטוסהבדלי כוח ו ןהארגון מורכב מאוסף של קבוצות שונות אשר יש ביניה. קיימת

Martin et al 2006 .(הבנות והתנהגויות המזהות באופן  ,תרבות מוגדרת כאוסף של נורמות-תת

תתי התרבויות המוטמעות בארגון יכולות להיות מנוגדות לתרבות . ייחודי קבוצת אנשים בארגון

 & Trice(או לעלות בקנה אחד איתה אך לכלול מאפיינים ייחודיים ומובחנים משלה , הכללית
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Morand, 1991 .(ומשפיעה , קודו בארגוןרלוונטית יותר לתפ, תת התרבות קרובה יותר לעובד

נמצא כי לתת התרבות השפעה גדולה יותר מאשר לתרבות הכללית על , כך לדוגמא. עליו יותר

ההומור , בעבודה זאת). Lok, Westwood & Crawford, 2005(רמת המחויבות של העובד לארגון 

ת השונות ועל תתי התרבויו, בארגון סטטוסשימש ככלי לניתוח ארגוני אשר הצביע על הבדלי ה

מחקר זה יצא מתוך ). Ackroyd & Tompson, 1999; Martin, 2007, p.365(המתקיימות בו 

. ובחר מראש לנתח שלש קבוצות שונות בארגון, הנחה מוקדמת על אופיו ההטרוגני של הארגון

בחלק זה נדון . ניתוח הממצאים הצביע על שלש תתי תרבויות מובחנות ושונות בתוך הארגון, ואכן

ניתוח הממצאים הצביע על עוד שתי תתי , בנוסף לכך. לשת תתי התרבויות הייחודיות הללובש

ותת , תת התרבות של העובדים לעומת התרבות הכללית של ההנהלה: בארגוןמובחנות תרבויות 

 .התרבות של עובדים וותיקים לעומת עובדים צעירים

 עובדים מול הנהלה .א

 וותיקים מול צעירים .ב

 גיה קריאטיבטכנולו, פדגוגיה .ג

 

 תרבות-בין תרבות נגד לתת: עובדים למול ההנהלה .2.1

מתפתחת כאשר לקבוצת עובדים ישנן נאמנויות סותרות ) Counter-Culture(נגד -תרבות

פני -וכאשר הם מעדיפים לקדם קודם כל את האינטרסים האישיים שלהם על, לארגון

ורתיות לתרבות ארגונית בהתאם לגישות הביק). Morgan, 2006(האינטרסים הארגוניים 

)Ackroyd & Tompson, 1999; Morgan, 2006( , חוסר השוויון והבדלי האינטרסים בין

ההומור הציני בארגון הינו סימפטום של . העובדים להנהלת הארגון מובנים בעצם מהות הארגון

). Ackroyd & Tompson, 1999(הנגד של העובדים -חוסר שוויון זה והוא יכול ללמד על תרבות

וחוסר אמון , זלזול, ניתוח ההומור הציני שעלה מכיוון העובדים בארגון הראה חשדנות, ואכן

 ,הומור מסוג זה הוא דוגמא מצוינת לתרבות הנגד של העובדים. כמעט גורף כלפי ההנהלה

העובדים . לחוסר וודאות וללחצים רבים, שהיה נתון לשינויים רבים EDבמיוחד בארגון כמו ו

לא סמכו על הנהלת החברה שתעדיף את העובדים על פני הישרדות , קומם ולעתידםחששו למ
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חשוב לציין כי . נגד המטילה ספק כמעט אוטומטי בכל צעד של ההנהלה-ופיתחו תרבות, הארגון

רמת ההתנגדות הייתה שונה בין הצוותים הנדגמים ובין קבוצות ארגוניות שונות ועל כך נרחיב 

 . בהמשך

של העובדים לעומת ) Subculture(תרבות -ח ההומור מלמד גם על תתניתו, עם זאת

תפסו עצמם  ED-העובדים ב. ניתן להצביע על ערכים ונורמות ייחודיים לעובדים -כלומר, ההנהלה

הכוללת מטלות , ")עבודת פרך("המבצעים עבודה קשה ביותר , כעובדים מסורים ומתמידים

העובדים . נראות בעיניהם מוטעות או חסרות היגיון אשר לעיתים קרובות, משעממות ומתסכלות

להשפעה יותר גדולה על החלטות , משמעותית ויצירתית, ביטאו שאיפות לעשייה יותר מקצועית

מצד הנהלת החברה הדגש היה על החזון . ההנהלה ולחיבור יותר משמעותי לחזון החברה

, לתקלות העולות אצל הלקוחותועל איכות המוצר ומענה , על האמונה בצדקת הדרך, הארגוני

 .נושא שלא הוזכר כמעט לחלוטין בקרב העובדים

 

 תרבות הנגד עולה עם הוותק: ותיקים מול צעירים .2.2

גורם נוסף היוצר תתי תרבויות בתוך ארגונים הינו הבדלי ) Parker, 2000( רפארקעל פי 

, כך לדוגמא. ארגוןהבאים לידי ביטוי בגיל או בשייכות היסטורית בתוך ה, הדורות בארגון

נמצאו הבדלי תרבויות בין עובדים שהיו שייכים לחברה ) Plester, 2007(במחקרה של פלסתר 

הרקע ההיסטורי והחוויות . בת שהתמזגה לתוך הארגון בהמשך-מתחילת דרכה לבין עובדי חברת

יקר תרבות פנימית הקיימת בע-המשותפות של העובדים בתוך הארגון יוצרים הווי משותף ותת

התגברות על קשיים , כ חולקים חוויות משותפות"עובדים וותיקים בד. בקרב עובדים אלו

העובדים הצעירים חולקים חוויות משותפות של . סיפורים סמלים ומיתוסים משלהם, משותפים

, במחקר הנוכחי). Parker, 2000(תרבות משלהם -ויוצרים לעצמם תת, חניכה והתאקלמות

: ולטים בשימוש בהומור בין העובדים הוותיקים לעובדים הצעיריםנמצאו מספר הבדלים ב

 . ובנכונותם להמליץ על הארגון כמקום עבודה, בהתייחסות למופעי פורים, ברמת הציניות

הביטויים הציניים והמרירים יותר הגיעו מקרב עובדים בעלי , באופן ברור ובולט :ציניות

אך בקרב , ציניות הייתה מאפיין כלל ארגוני, כאמור. בארגון בערך ותק של מעל כשלש שנים

ועקיצות עדינות כלפי , אחד של השני" מחויכות"עובדים צעירים היא באה לידי ביטוי בעקיצות 
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חריפה ומרירה יותר וכוונה , ואילו בקרב העובדים הוותיקים הציניות הייתה סרקסטית. ההנהלה

סרקסטי היו העובדות -ובילי הקו הציניבצוות התוכן מ. בצורה גלויה כלפי הארגון וההנהלה

ביטוי השיא לתחושות אלו היה השלט . שביטאו את מורת רוחן ותסכולן, הוותיקות בצוות

שהוצג בפרק ( "אפילו משקפיים ורודים לא מצליחים לגרום לדברים פה להראות טוב: "הבוטה

וחברי הצוות , ולגריוותיק הוביל את הקו הציני והו מנהל צוות ,בצוות הקריאטיב. )הממצאים

בצוות . הוותיקים ביטאו באמצעות קריקטורות וולגריות ביקורת חריפה כלפי הצנזורה הפנימית

שהרשתה לעצמה לשלוח , התכנות ההומור המריר יותר הגיע מחברת הצוות הוותיקה ביותר

 כ"המבטאות בד )1999, אדמס( סרקסטיים ולהשתמש בקריקטורות של דילברט-מיילים ציניים

 ).Ackroyd & Tompson, 1999( בוטים וגלויים כלפי מנהלים וארגוניםוחוסר אמון  ביקורת

ההתייחסויות החיוביות למופעי פורים של ההנהלה הבכירה הגיעו  :פרשנות מופע פורים

עובדים וותיקים לא התייחסו לאירוע כלל או . אך ורק מעובדים חדשים או צעירים בארגון

 "). הומור שהארגון יכול להרשות לעצמו"כ(ובציניות התייחסו אליו בחשדנות 

מספר עובדים צעירים בארגון הצהירו כי הם נהנים  :המלצה על הארגון כמקום עבודה

, התבדחו לגבי פיטורים םהעובדים הוותיקי, מנגד. מאוד בו וכי ימליצו לחברים להצטרף לארגון

דבר שבא לידי ביטוי בכמה . וןוהתבטאו בצורה מרירה ביותר לגבי המלצות להצטרף לארג

בהן ציינו את ההצטרפות לארגון כטעות או כדבר שעושים למישהו , תצפיות בישיבות צוות

 .ששונאים

ניתן לומר כי ההומור בארגון מלמד על הבדלים תרבותיים ברורים בין העובדים , לסיכום

חריפות ובתדירות רבה הופיעו ב) Counter-Culture(הנגד -מאפייני תרבות. הוותיקים לצעירים

ציניות ומורת , הוותיקים ביטאו חשדנות. יותר בקרב עובדי הארגון הוותיקים לעומת הצעירים

העובדים הצעירים הראו מידה גבוהה יותר של לויאליות , לעומת זאת. רוח כלפי ההנהלה

ק של ניתן לטעון כי יימצא קשר ישיר בין רמת הוות. התלהבות ושמחה כלפי העבודה, למערכת

אין ספק כי להתנהגות הוותיקים הייתה . העובד לרמת הציניות והמרירות שהוא מבטא בארגון

 ,Parker, 2000; Morgan(אשר החלו לאמץ ולחקות אותה , השפעה על העובדים הצעירים

2006 .( 
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 טכנולוגיה ואנימציה, פדגוגיה: שלש עולמות שונים .2.3

מספר מחלקות שונות על מנת לקבל תמונת מחקר זה יצא מתוך נקודת הנחה כי יש לבחון 

המייצגים כל , המחקר דגם שלשה צוותים שונים. מצב הולמת של תתי התרבויות בתוך הארגון

בהתאם למחקרים קודמים אשר מצאו הבדלים בדפוסי . אחד פונקציה ארגונית שונה ונבדלת

 ED-גם ב, )Holmes & Marra, 2002a; Plester, 2007(וביטויי ההומור בין מחלקות בארגון 

) Sense-making(ההומור נמצא ככלי לביטוי עצמי וליצירת משמעות . הופיעו הבדלים דומים

, וכפי שיוצג להלן, ) Tracy, Myers & , Scott, 2006(אישית ייחודית בתוך המסגרת הארגונית 

עות ההומור שימש את עובדי כל אחד מהצוותים הנדגמים לבטא זהות ייחודית ולמצוא משמ

 .ייחודית בתוך ההקשר הארגוני בו היה נמצא

 

 -תרבות צוות התוכן  .2.3.1

 "אפילו משקפיים ורודים לא מצליחים לגרום לדברים פה להראות טוב"

שכוון בעיקר כלפי , סרקסטי מריר-סוג ההומור הבולט בצוות זה היה הומור ציני

, טוי בישיבות צוותשבא לידי בי, ההומור בצוות זה היה בעיקרו הומור מילולי. ההנהלה

של ) ומפתיחותה(ההומור הושפע מסגנונה . ובכרזות ליד עמדות העבודה, ל"בתכתובות דוא

אשר הרשתה לעצמה להתבטא בציניות ובחריפות רבה כלפי הארגון וכלפי , מנהלת המחלקה

ניתוח ההומור הצוותי מעלה כי . ולחלוק הומור ציני עם העובדים שתחתיה, מחלקות אחרות בו

בעלת הווי פנימי , מקצועית ומסורה" יחידת קומנדו"מעין , וות תפס את עצמו כצעיר וגמישהצ

ותפס עצמו כלא מוערך מספיק מבחינה מקצועית , הצוות הביע מרמור מקצועי רב. וחברי

הצוות . אדם ותקציבים-כמו גם כמקופח לעומת צוותים מקבילים מבחינת כוח, ומעמדית בחברה

כל " סירוס"וב, בתקלות, אשר הוצגו כאשמות בסרבול, חלקות הטכנולוגיותהביע תסכול כנגד המ

צוות זה הינו חלק מתוך מחלקת אם , כאמור. ידי עובדי הצוות-העבודה הקשה שמתבצעת על

בניגוד לשיח של מחלקת האם , הצוות יצר לעצמו שיח פנימי צעיר ומעט בוטה. גדולה יותר

, עם זאת. בכך ייחד עצמו הצוות לעומת מחלקת האם. רשהתאפיינה בעובדים מבוגרים הרבה יות

: צוותי דומים לאלו שעלו ממחלקת האם-מאפיינים תרבותיים רבים שעלו בהומור הפנים
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יש לציין כי מחלקת האם . (ומרמור מול מחלקות אחרות, פתיחות, ציניות, מקצועיות, גמישות

 ).יינים תרבותיים ייחודיים משלהוהיא כוללת מאפ, לא נדגמה ונחקרה לעומק לצורך מחקר זה

 

  -תרבות צוות הקריאטיב  .2.3.2

 "הומור זה המקצוע שלנו"

הוא התאפיין בתרבות פנימית , ED-למרות שייכותו הארגונית של צוות זה לאגף התוכן ב 

סוג ההומור הדומיננטי בצוות זה היה הומור , מטבע הדברים. עשירה ותוססת, נבדלת וייחודית

הצגת הדמויות המצוירות של החברה בשלל : בעיקר סביב תוצרי הצוותאשר סבב , ויזואלי

ממצאים רבים מלמדים על כך שצוות זה תפס . סיטואציות וקריקטורות הומוריסטיות ובוטות

, הדמויות המצוירות כיכבו בכל הפרסומים הרשמיים של החברה. של החברה" פנים"עצמו כ

רחבה בסרטונים ואיורים שהפיק הצוות לאירועים והובלטו בה, הופיעו על קירות בניין הארגון

ניתוח ההומור בצוות זה מעלה תמונה של צוות מאוד מסוגר ומגובש בתוך . ארגוניים רשמיים

מנהל הצוות ) Parker, 2000; Raz, 2002(בהתאמה לספרות בתחום . בעל הווי חברי ואישי, עצמו

צוות זה היה מקצועי ברובו והיה קשור ההומור ב. שיח פנימי הסובב סביב העולם המקצועי שלו

העיצוב והאנימציה שעניינו את , לתחביבים משותפים ולאלמנטים מקצועיים מעולם הקולנוע

הצוות התייחס למקצועיות הקריאטיבית . אשר הגיעו רובם מרקע מקצועי דומה, חברי הצוות

. או שובשו ערכים אלווהביע תסכול רב כאשר נחסמו , והעיצובית וליצירתיות כערכים עליונים

בשיח הפנימי שלו . תסכול רב בוטא כלפי הצנזורה וההגבלות העצמיות שהוטלו על תוצרי הצוות

בניגוד חריף ביותר לערכים החינוכיים , הרשה לעצמו הצוות להתבטא בבוטות ובגסות

 תרבות ייחודית-יצר צוות הקריאטיב לעצמו תת, בכך. והפדגוגיים אותם הציג הארגון ככלל

בתוך המסגרת הארגונית הכללית , כך נדרש לו עבור עבודתו-המשמרת את החופש היצירתי שכל

 .המחויבת לערכים חינוכיים וייצוגיים

 



108 

 

  -תרבות צוות התכנות  .2.3.3

 " הזאת המיותרת העבודה לכל לי גורמים למה"

ההומור בצוות זה התאפיין בעיקר בשנינויות ציניות המלוות בקריקטורות הלקוחות 

הומור פנימי רב סבב סביב ). 1999, אדמס -ראו. קריקטורות של דילברט ,לרוב(נטרנט מהאי

ניתוח . במדע בדיוני ובפנטזיה, במשחקי מחשב, עולמות העשייה של הצוות ועסק בשפות תכנות

, עם זאת .נעימה ומעט תחרותית, בודה חבריתההומור בצוות מציג תמונה של צוות בעל אווירת ע

. "תוסס"ו פחות מאפיינים של הווי פנימי עשירהיו צוותים הקודמים לצוות זה בהשוואה לשני ה

 ווביטא תסכול מחוסר מעורבות, גם צוות זה הראה שאיפה גדולה למקצועיות ולפשטות

, ההומור בצוות ביטא קונפליקט מול גופי התוכן והפדגוגיה. בהחלטות ובמשימות המוטלות עליו

לבין " שיווקים/ צרכים טכנולוגיים"ים בין מה שהוצג כוהצביע על מאבקים קשים ועקשני

 ".צרכים פדגוגיים"

 

תפס עצמו , ניתן לומר כי כל צוות תפס את התוצר שלו כתוצר המרכזי בארגון, לסיכום

והביע שאיפה , הביע תסכול מול מחלקות אחרות כמפריעות לו במילוי תפקידו, כמקצועי ומסור

כל אחד מהצוותים הנדגמים ייצג . ות בקבלת ההחלטותלשיפור המקצועיות בתחומו ושותפ

קיימים , עם זאת). תכנות וטכנולוגיה, עיצוב וגרפיקה, תוכן ופדגוגיה(תחום עשייה ייחודי בארגון 

לכל אחד מהם . צוותי התוכן וצוותי העיצוב השונים, הבדלים פנימיים בין צוותי התכנות השונים

, ודה לא אפשר תיאור מלא של כל תתי התרבויות בארגוןהיקף העב. תרבות פנימית ייחודית-תת

 .והסתפק בשלשת צוותים נדגמים אלו כמלמדים על הכלל

 

 

 קונפליקטים ארגוניים עיקריים  .3

בעיקר ככלי להתמודדות עם קשיים  EDההומור בארגון שימש את עובדי ומנהלי 

ונית מלמדת אותנו כי הספרות בנושא תרבות ארג. ותסכולים וככלי להבעת ביקורת והתנגדות

 ;2004, רז( בארגונים רבים קיימים פערים בין הערכים המוצהרים לערכים המוטמעים בפועל 
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Schein, 2004 .( ההומור מטבעו חושף את הפערים בין הרצוי למצוי ואת השאיפות הכמוסות של

ים ניתוח מעמיק של תכני ההומור יכול ללמד על הפער, לכן). Martin, 2007(העובדים 

בפרק זה נתאר את שלשת מוקדי המתח והקונפליקט . והקונפליקטים הארגוניים העיקריים

 :שלשת מוקדי המתח היו. פי הממצאים-בתקופה הנדגמת על ED-העיקריים שהיו ב

 .המאבק על הזהות הארגונית –" מי אנחנו" .1

 .אווירת העבודה -"טוב או רע פה" .2

 .חזון מול מציאות -"תקווה מול ייאוש" .3

 

 מאבק על הזהות הארגונית -" ?י אנחנומ" .3.1

: המשלב שלשה תחומי עשייה שונים מאוד אחד מהשני, הינו ארגון הטרוגני ED, כאמור

פרק הממצאים הראה את השימוש שעשה כל צוות בהומור . טכנולוגיה ועיצוב גרפי, פדגוגיה

לעיתים בסגנון של  ההומור הפנים צוותי התאפיין. הפנימי לגיבוש צוותי ולתחושת גאוות יחידה

והפניית התסכול , חוסר הבנה וקבלה שלהם, כלומר זלזול במחלקות אחרות, "אנחנו והם"

, ההומור שיקף את תחושת גאוות היחידה של המחלקות המרכזיות בארגון. והביקורת כלפיהן

מוקד המתח העיקרי היה בין הצד . EDוהתחושה שהן מייצגות את המהות האמיתית של 

כלומר (הדבר בא לידי ביטוי בפורומים הומוגניים . שלו" טכנולוגי"של הארגון לצד ה "פדגוגי"ה

אשר בהם היה שימוש בהומור עוקצני ) מורכבים רק מאנשי פדגוגיה או רק מאנשי טכנולוגיה

וההומור מדיי לרוב המתחים היו גלויים , בפורומים מעורבים. ומזלזל כלפי הקבוצה האחרת

 . להפחתתםשימש 

לציין כי ביטויים אלו היו לרוב ספורים ומרומזים ומלוא משמעותם נחשפה בעיקר  חשוב

אשר הייתה חשופה ושותפה , כך לדוגמא התבטאה מנהלת משאבי האנוש של החברה. בראיונות

 :לעבודתם של כל הצוותים השונים בארגון

, ת אחרותאחד מהמאפיינים זה שלא כולם יודעים מה עושים בקבוצו. זה ארגון הטרוגני"

ולפעמים משתמשים . למה בכלל צריך אותה, מה התפקיד של הקבוצה מה הייעוד שלה

בגלל שיש עדה אחרת שאני לא מכיר אז . כמו בדיחות על עדות, "הם ואנחנו"בהומור של 
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. גם מזה ניתן ללמוד איך העדה מצטיירת וכולי. יש עליה סטיגמה ויש עליה הרבה בדיחות

וכל אחד צוחק ויורד , נדסים לעומת הפדגוגים לעומת המעצביםיש את המה -אז גם כאן

 ."על הקבוצות האחרות ולא בהכרח מבין מה ואיך עושים שם ולמה בכלל צריך אותם

 ]מנהלת משאבי האנוש, ראיון[

ברמה הניהולית צוות . היבט נוסף של קונפליקט זה הוא המאבק על המיצוב הארגוני

והיה צריך , צוות זה חשש למקומו, אולם. של הארגון" יפדגוג"הקריאטיב היה שייך לצד ה

השקעת צוות הקריאטיב בהפקת סרטונים הומוריסטיים שהופצו . להיאבק על משאבים והכרה

הצוות השקיע משאבים רבים בהצגתו . לכל החברה מהווה דוגמה למאבק על הקונצנזוס הארגוני

סרטוני . דוד אחרים לשיתוף פעולה עימוכדי לזכות בלגיטימיות ארגונית ובעי, כמושך וכמצחיק

כדבר החשוב ) הדמויות המצוירות(והציגו את תוצריו , צוות זה הבליטו את עובדי הצוות

בניתוח תכנים ויזואליים יש להבחין ברמת ) Barthes, 1977(י בארת "עפ. והמרכזי ביותר בחברה

על הנחות היסוד של יוצרי ברמה זאת מנסים בעצם להבחין בכללים וקודים המלמדים . המיתוס

מסרים סמויים אלו עוברים אל הצופה . וטבעי" אובייקטיבי"המוצגות באופן נייטרלי , הסיפור

י "שע, כך. הצגתם כטבעיים ומובנים מאליהם -)Naturalization(שלהם " טבעון"באמצעות ה

מו כחשוב יצירת סרטונים הומוריסטיים ומושקעים ניסה צוות הקריאטיב למצב ולקבע את עצ

 .כתוצר החשוב ביותר של החברה) הדמויות המצוירות(ואת תוצריו , ומרכזי בחברה

ניתן לומר כי ההומור שימש כל אחת מהמחלקות להביע ביטול וזלזול במחלקות , לסיכום

שיקף את הפער בין הצהרת הארגון  ED-ההומור ב. ולהבליט את חשיבות מחלקת האם, האחרות

לבין המציאות בה כל אחד מהמוקדים , וא מייצר בין שלשת עולמות תוכןעל השילוב הייחודי שה

ותפס את עצמו כגורם המייצג , האשים אותו בכישלונות, זלזל בו, הללו היה חשדן כלפי האחר

 . את המהות האמיתית של החברה

 

 אווירת העבודה -" ?טוב או רע פה" .3.2

, "עבודת פרך", ושות סבלקונפליקט ארגוני בולט שעלה מהממצאים היה המתח בין תח

משחקיות , לבין ביטויי השתטות, שביטאו העובדים במגוון ביטויי הומור, ותסכול מקצועי, לחץ

בפרק הממצאים דנו ביתרונות . חלקם יזומים וחלקם ספונטניים, וכיף שנמצאו גם הם בארגון
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עלול להשיג והראינו כי במקרים רבים דבר זה , י ההנהלה"ע" הומור יזום"ובחסרונות של 

, נגד-שאימצו מאפיינים של תרבות, נראה כי העובדים היותר וותיקים בארגון. תוצאות הפוכות

והתעלמו או ביקרו את , ביטאו בצורה בולטת את תסכולם ואי שביעות רצונם מאווירת העבודה

ש העובדים הוותיקים התעלמו או קיבלו כמובן מאליו את החופ. יוזמות ההומור מכיוון ההנהלה

נראה כי העובדים הצעירים , לעומת זאת. השתטות ומשחקיות, הארגוני שניתן לביטויי הומור

ופחות ביטאו תסכול ומרירות כלפי , הוקסמו והעריכו את המרחב הארגוני שניתן להומור

לבין , ניתן לומר כי הקונפליקט העיקרי היה בין המרחב והחופש שניתן להומור. הארגון

, לשיפור אמיתי ומהותי יותר באווירת העבודה שלהם) הוותיקים יותר( המשאלות של העובדים

 .ולמענה אמיתי לביקורות ולטענות שביטאו באמצעות ההומור, פחות לחץ, ליותר חופש

 

 האמונה בחזון ובמוצר -"תקווה מול ייאוש" .3.3

בפרק הממצאים נסקרו בהרחבה ביטויי ההומור שעסקו בפער בין החזון הארגוני לבין 

מתח בין תחושות תקווה  -הממצאים מצביעים על קונפליקט ארגוני פנימי. אות וקשייההמצי

. שימש ככלי התמודדות עם המתח הפנימי הזה ED-ההומור ב. ואופטימיות לבין ייאוש ואכזבה

אשר מאפשר לבטא אמונה , של ההומור יהספרות המחקרית מצביעה על טבעו הפרדוקסאל

 ,Hatch, 1997; Parker(ו או להביע ספקות בהיתכנות לקיומו במשהו ותוך כדי כך לערער עלי

ההומור בארגון ִאפשר גם לעובדים וגם למנהלים לבטא ספקות לגבי הצלחת הארגון וטיב ). 2007

להם לשאת  הוא ִאפשר. אך בו זמנית לבטא גם את אמונתם כי יתקיים ביום מן הימים, המוצר

הארגון לבין המציאות בה היה קשה למצוא  את המתח שבין האמונה במוצר המהפכני של

שינוי  ההומור ִאפשר. והלקוחות הקיימים חוו תקלות רבות בשימוש במוצר, לקוחות למוצר זה

 ,Hatch(והפיכתם לנושא משעשע ופחות מאיים , פרספקטיבה כלפי הקשיים וההצלחה המתעכבת

הארגוניות לבין המציאות  ובכך להתמודד עם הדיסוננס החמור בין השאיפות והתקוות, )1997

 .הרחוקה מהן
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 סיכום
 

מטרת מחקר זה הייתה לחקור את הקשר בין הומור לתרבות ארגונית וללמוד מההומור 

וניתח את , ארגון חינוכי טכנולוגי, EDהמחקר התמקד בארגון . בארגון על התרבות הארגונית שלו

, EDהומור באים לידי ביטוי בארגון  אילו היבטי: שאלת המחקר הייתה. היבטי ההומור השונים בו

פרק זה יסכם בקצרה את המסקנות העיקריות . וכיצד ניתן ללמוד מהם על התרבות הארגונית שלו

, הכללות אפשריות מעבר לחקר המקרה, ויציג את תרומת המחקר, שעלו מתוך ניתוח הממצאים

 .מגבלות המחקר והצעות למחקרים עתידיים

 

 ממצאים עיקריים   .1

ההומור בארגון הנדגם אכן תרם להבנת התרבות הארגונית , להנחות המחקר בהתאם

כפי  EDבחלק זה יוצג סיכום הממצאים העיקריים והמסקנות לגבי התרבות הארגונית של . שלו

 .שעלו מניתוח ביטויי ההומור שנמצאו בו

 

 הומור וגבולות ארגוניים .1.1

מתן מקום וחופש , ה בכירההתאפשר תודות לפתיחות הקיימת ברמת הנהל ED-ההומור ב

שהופיע ברמת עובדים , ההומור היה ממצא ארגוני שכיח. ורמת צנזורה נמוכה, לביטוי הומור

היחס . והתאפיין ברמה נועזת יחסית של אמירות ושל לקיחת סיכונים, וברמת הנהלה בכירה

ם להנהלת וחלחל כלפי מטה לרמת המנהלים הבכירים ומש, ל"החיובי להומור התחיל ברמת המנכ

היו מודעים לרמת  ED-העובדים והמנהלים ב, כפי שהוצג בפרק הממצאים. הביניים ולעובדים

ניתן ללמוד . והעריכו ביטויי הומור בארגון, הפתיחות הקיימת והרשו לעצמם להתבטא בהומור

 גבולות ארגוניים גמישים ורמת פורמאליות, סובלנות, הינו ארגון המתאפיין בפתיחות EDמכך כי 

 .נמוכה
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 תפקידי ההומור וחשיבותם הארגונית .1.2

ואת משמעותם  ED-פרק הממצאים סקר את התפקידים העיקריים של ההומור ב

הגברת , תקשורת בינאישית: שימש ארבעה תפקידים מרכזיים ED-ההומור ב. הארגונית

מניתוח משמעותם הארגונית של . התמודדות עם קשיים וחרדה והבעת התנגדות, יצירתיות

הארגון , ראשית: EDקידי ההומור ניתן ללמוד מספר עקרונות לגבי התרבות הארגונית של תפ

המתאפיינים לרוב בהרמוניה ובאווירה קבוצתית , מתאפיין בצוותי עבודה מגובשים יחסית

אך נראה כי אינו מנצל את , ומנסה לעודד אותה, הארגון מעריך יצירתיות, שנית. חיובית וחיונית

ההומור בארגון מלמד על , שלישית. דבר הגורם למרמור ותסכול, ל היצירתי שלומלוא הפוטנציא

ברמת גם חרדה וחוסר וודאות גבוהים המאפיינים את הארגון ברמת הנהלה ו, רמת מתח

וכהתמודדות , )Freud, 1905(מנגנון הגנה וככלי לפריקת מתח שימש כ ED-ההומור ב. העובדים

סרקסטי מלמד על פערים ומתחים גדולים -ההומור הציני, יוםולס. שוטפת עם הקשיים הארגוניים

הזדהות עם -ועל הצורך האישי של העובדים בהבעת התנגדות ואי, EDהקיימים בין הנהלת לעובדי 

 .המטרות והמהלכים הארגוניים הרשמיים המוכתבים עליהם מלמעלה

 

 ערכים והנחות יסוד ארגוניות .1.3

על , הם מלמדים על כמה ערכים מרכזיים בארגוןותפקידי ED-ביטויי ההומור שהופיעו ב

הינו ארגון המתאפיין בפתיחות  ED: רמת הטמעתם בנורמות ארגוניות ופרשנותם בקרב העובדים

ובמחויבות לחזון , ביצירתיות, בשקיפות החושפת את הקשיים והלבטים הארגוניים, )כאמור לעיל(

צביע על ערכים שנשארו ברמת הצהרה ולא ההומור בארגון ה. הארגוני המהווה גורם מאחד ומלכד

אך נראה כי אינו מיושם , ערך הפשטות הינו ערך ארגוני מוצהר ובולט: ייושמו מספיק בפועל

ערך האיכות והמחויבות ללקוח גם . מתוך אילוצים ארגוניים פנימיים, בצורה מספיק טובה בפועל

ותופס , מו הנחה מסוימת ביחס אליואך נראה כי הארגון נותן לעצ, הוא ערך מוצהר המוזכר רבות

 .אותו יותר כמטרד מאשר ערך אמיתי

ניסינו במחקר זה ללמוד גם על ) Schein, 2004(פי המודל של שיין לתרבות ארגונית -על

ניתוח הערכים הארגוניים . הנחות היסוד הלא מודעות העומדות בבסיס התרבות הארגונית
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וממנה , הראשונה נוגעת לטיב יחסי האנוש בארגון. ED-מלמדים על שתי הנחות יסוד תרבותיות ב

הארגון תופס את האמת כמגיעה . בכנות ובשקיפות, עולה כי יחסי האנוש בו מתאפיינים בפתיחות

הנחת . ולכן הטלת ספקות מותרת ומתקבלת בהבנה, באמצעות דיאלוג ושיתוף פעולה, מאנשים

וממנה עולה כי הארגון תופס עצמו , םהיסוד השנייה מתייחסת ביחס הארגון לסביבתו ולעול

וחדור במטרה לשנות ולשפר את העולם ואת , מאמין בחינוך, המאמין באדם, כארגון הומניסטי

 .  החינוך

 

 קונפליקטים ארגוניים ותתי תרבויות .1.4

כל אחד . ההומור בארגון מלמד על האופי התרבותי הייחודי של הקבוצות השונות בו

תרבות -על תת אשר גם לימדה, התרבות הייחודית שלו יטא אתבמהצוותים הנדגמים במחקר 

, עולם התוכן: המשותפת לצוותים נוספים מאותו תחום עשייה מקצועי, ED-כללית יותר הקיימת ב

הראינו את המאפיינים התרבותיים הייחודיים של כל . טכנולוגיה/עולם הגרפיקה ועולם התכנות

ואת הקשיים והאתגרים העיקריים שהטרידו כל אחד  ,את אופי התקשורת הבינאישית שבו, תחום

ואף מתח ומאבק מסוימים , קיימת הפרדה בין שלשת עולמות העשייה הללו ED-נראה כי ב. מהם

זאת חרף הצהרות הארגון על השילוב שהוא מייצר בין שלשת עולמות התוכן . על המיצוב הארגוני

 .   ועל הערך המוסף העולה מכך, הללו

ואת , י בארגון חשף את הפער המובנה בכל ארגון בין העובדים למנהליםההומור הצינ

הראינו כי קיימים הבדלים תרבותיים בין . ED-התסכול והחרדה האישית אותם חוו העובדים ב

כאשר העובדים הוותיקים הביעו לרוב יותר התנגדות וביקורת כלפי , עובדים וותיקים לצעירים

קונפליקט ארגוני מרכזי עסק ). counter-culture(של תרבות נגד וביטאו יותר מאפיינים , הארגון

מפרכת , כאשר העובדים המרירים יותר תפסו וחוו את העבודה בארגון כקשה, באווירת העבודה

 .הדגישו את הצדדים הכיפיים והיצירתיים בארגון) וההנהלה(ואילו עובדים אחרים , ומתסכלת

הפער בין האמונה בחזון החינוכי הארגוני  הוא ED-קונפליקט ארגוני מרכזי נוסף ב

חוסר הצלחה וחוסר וודאות לגבי , לבין המציאות המלאה בתחושת קושי, והציפייה להצלחתו

כמנגנון הגנה והתמודדות עם , הן את העובדים והן את המנהלים, ההומור בארגון שימש. העתיד
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דדות עם קשיי היישום הרבים ועזר לשמור על האופטימיות והאמונה בחזון תוך התמו, פער זה

 .וההצלחה המתמהמהת אותם חווה הארגון בפועל

 

 הומור כביטוי לתרבות ארגונית -הכללות אפשריות  .2

, עם זאת. שיטת המחקר של עבודה זאת הייתה חקר מקרה והתמקדות בארגון אחד

ון חקר מקרה יכול לשמש כצעד ראש. התופעה הרחבה היא המעניינת יותר מבחינה תיאורטית

כיום קיימת הסכמה כי למרות . לקראת תובנות והכללות מקיפות יותר על תופעות חברתיות

קיימים בו היבטים מסוימים הניתנים להכללה רחבה יותר מעבר , ייחודיותו של המקרה הנחקר

הנחת המוצא של עבודת זאת הייתה כי הומור ). Denzin & Lincoln, 1994;2001, יוסיפון(אליו 

רגוני המבטא את הערכים הארגוניים ואת היבטי הקונצנזוס והקונפליקט שבתרבות הוא סממן א

ותיאר , ההומור אכן לימד על התרבות הארגונית של הארגון הנבחר, כפי שהראינו. הארגונית

מטרת משנה של המחקר הנוכחי . תתי תרבויות וקונפליקטים מרכזיים, ערכים מרכזיים בה

ים לאבחון תרבות ארגונית דרך ניתוח מעמיק של ביטויי ההומור הייתה להעמיד כלים מתודולוגי

 .בחלק זה נסקור הצעות להכללות ותובנות שניתן להציע מתוך המחקר הנוכחי. בארגון

 

 הומור כביטוי לערכים והנחות יסוד ארגוניות .2.1

ניתן . הראינו כי ניתן ללמוד מממצאי ההומור בארגון על ערכיו ועל הנחות היסוד שלו

ומכאן נגזרים , בו טיב יחסי האנושכי מניתוח סוג ההומור ותפקידו בארגון אפשר ללמוד על לומר 

ההומור בארגון יכול ללמד האם הארגון מעודד שיתוף פעולה . הערכים והנחות היסוד הארגוניות

כך למשל במחקר הנוכחי הצביע . חופש ביטוי או השתקה, כנות או עיוות האמת, או תחרות

מחקרים אחרים הראו את תפקידו . פתיחות וכנות, סי אנוש המעודדים שיתוף פעולהההומור על יח

וניתן לשער כי ניתוח , )Robinson & Smith-Lovin, 2001(של ההומור ככלי לשליטה והשגת כוח 

מעמיק יותר ייגלה כי ארגונים בהם ההומור משמש לתפקידים כאלה מתאפיינים בתרבות ארגונית 

 .ואליתתחרותית ואינדיביד
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בניתוח תרבות ארגונית חשוב להבחין בין ערכים מוצהרים לבין ערכים המיושמים בפועל 

)Schein, 1990 .(ההומור יכול להצביע על מידת ההטמעה של הערכים הארגוניים , כפי שהראינו

" פשטות"הופיעו ביטויי הומור רבים סביב ערך ה, כך למשל במחקר הנוכחי. המוצהרים

ההומור בארגון מצביע הרבה . פו את הפער בין המוצהר והרצוי לבין המצב בפועלוחש, "איכות"וה

ומניתוח תכני ההומור ניתן ללמוד על הפערים הנתפסים בעיני עובדי הארגון בין , פעריםפעמים על 

 .הערכים המוצהרים למוטמעים

 

 קונפליקטים ארגוניים ותתי תרבויות .2.2

וככזה הוא חושף את , יים הארגונייםההומור משמש כלי התמודדות עם הקשיים בח

במילותיה של אחת המרואיינות . (נקודות הקושי והכאב המטרידים את העובדים והמנהלים

ניתוח מעמיק של ביטויי ההומור בארגון "). שלך הכאבים את לתקשר הדרך זה" :במחקר הנוכחי

ים הארגוניים ועל הקונפליקט, מלמד על הקשיים העיקריים איתם הוא מתמודד בזמן נתון

ההומור מלמד על הפערים המובנים בין , כפי שהראינו במחקר זה. הנמצאים מתחת לפני השטח

ציניות . ועל החששות והחרדות שלהם, על הביקורות שלהם כלפי ההנהלה, ההנהלה לעובדים

וניתן לומר כי ככל , וסרקסטיות כממצא ארגוני מלמדים על פערי האמון בין העובדים לארגון

 .ת הציניות בארגון גבוהה וחריפה יותר כך גדול יותר הפער בין העובדים להנהלהשרמ

ההומור יכול ללמד על ההבדלים בין הקבוצות השונות בארגון ועל תתי תרבויות שונות 

צוותי עבודה שונים מפתחים תרבות פנימית ייחודית , כפי שהראינו בעבודה זאת. הקיימות בו

ומצביע על מידת , לגיבוש קבוצתי יוצר הבדלים בין פנים לחוץההומור ככלי . והווי פנימי

ניתן לומר כי ההומור הוא סממן , לסיכום. ההזדהות והנבדלות של חברי הקבוצה עם הארגון כולו

ולתיאור תתי , ארגוני חשוב לחשיפת הקשיים והקונפליקטים המובנים בתרבות הארגונית

 .התרבויות השונות שבו

 

 פשרים הומורגבולות ותנאים המא .2.3

במחקר הנוכחי הראינו כי ביטוי ההומור התאפשר תודות לפתיחות ארגונית ולמתן מרחב 

ניתן להציע כי עצם ביטויו הגלוי של הומור בארגונים מהווה ממצא . וחופש להופעת ההומור
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מביטויי ההומור בארגון ניתן ). עוד לפני ניתוח מעמיק של התכנים(תרבותי חשוב בפני עצמו 

רמת הפתיחות , רמת הצנזורה הקיימת בו, ק על רמת הפתיחות של ההנהלה הבכירהלהסי

בהם , "שקטים"שארגונים , כך. ועל גבולות הסובלנות להומור בארגון זה, והביטחון של העובדים

ניתן , ההומור חבוי ומופיע בעיקר באינטראקציות בין חברים קרובים ופחות במרחב הציבורי

ובפתיחות נמוכה ברמת ההנהלה , ריבוי גורמי צנזורה, פורמאליות גבוהה להניח שיתאפיינו ברמת

, בהם ניתן למצוא ביטויי הומור גלויים גם במרחב הציבורי, יותר" פתוחים"ארגונים ב. הבכירה

וההנהלה , גורמי הצנזורה מעטים, נמוכה יותר שלהם תהיהניתן להניח כי רמת הפורמאליות 

 .פתיחותבסובלנות וב תתאפייןהבכירה 

 

 בהתמודדות עם החרדה הארגוניתתפקידי ההומור  .2.4

הממצאים . בעבודה זו סקרנו את התפקידים העיקריים שנמצאו להומור בארגון הנדגם

אולם ניתן להצביע על מספר דגשים והכללות מעניינות , עלו בקנה אחד עם התיאוריה בנושא

חרדה , ראשית. על שלל ביטוייה החרדה הארגוניתהומור נמצא ככלי התמודדות עם ה. נוספות

עם תרבות , של עובד חדש עם עובדים וותיקיםמפגש  ":אחר"עם ה פגשהמנוצרת כתוצאה מ

עם עולמות עשייה הזרים  -ובמיוחד במקרה של הארגון הנדגם, צוותית וארגונית שאינה מוכרת לו

בסטטוס , זה בגילהעולם הארגוני מפגיש אנשים השונים זה מ). חינוך, עיצוב, טכנולוגיה(לו 

לעיתים תוך , העובדים נדרשים לשיתוף פעולה. ובאינטרסים האישיים והקבוצתיים, הארגוני

, "אחר"לי לשיכוך החרדה במפגש עם הכההומור מהווה , בהקשר כזה. עימותים וקונפליקטים

מעבר להבדלים האישיים , ומאפשר לגשר על הפערים וליצור חברויות ושותפויות סמויות

לחץ : ביטוי נוסף של החרדה הארגונית הוא ההשפעה של הארגון על הפרט, שנית. ונייםוהארג

בהקשר זה ההומור מהווה כלי חשוב וכמעט . אופי המטלות ולעיתים אף סכנת פיטורין, עבודהה

מאפשר , ידי הפחתת ערכה-הוא מאפשר לשאת אותה על: יחידי להתמודדות עם המתח והחרדה

או לתקשר כלפי מעלה את המתחים והחרדות בתקווה  ,"שותפים לצרה"לבטא אותה ובכך למצוא 

חרדה ארגונית לעיתים נוצרת כתוצאה מהמתח בין , שלישית. שהמסר ייקלט בקרב ההנהלה

האם הם מסכימים או מתנגדים למשימות וליעדים : דרישות ההנהלה לבין תחושות העובדים

העובדים מוצאים עצמם בדיסוננס , בודה זאתכפי שהודגם גם בע, במקרים רבים. המוטלים עליהם

העובד מחויב לבצע את מטלותיו . חריף בין המטלות אותם הם מבצעים לבין דעתם האישית עליהן
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במצב זה ההומור מהווה כלי חשוב לביטוי דעות . ולציית להנהלה גם אם הוא לא מסכים איתה

לסיכום ניתן לומר "). בדיחה זאת רק(" שהוא מספקעמימות בהגנה וב תוך שימוש ,"אסורות"

וניתן לומר כי ככל , עם החרדה הארגונית" בריאה"שלהומור תפקיד חשוב ביותר בהתמודדות 

כך יימצאו יותר ביטויי הומור המבטאים או , שהחרדות והמתחים הארגוניים רבים יותר

 .מתמודדים עם החרדה

 

 תרומת המחקר .3

רם להבהרת הקשרים הדו כיוניים בין המחקר תו, ראשית. למחקר הנוכחי מספר תרומות

, )Plester, 2007(בהמשך לעבודתה המקיפה של פלסתר . תרבות ארגונית להומור בארגונים

המחקר הנוכחי משלים את התמונה , שחקרה את השפעת התרבות הארגונית על ההומור הארגון

המחקר , שנית. ווחוקר את האופן בו ניתן ללמוד את התרבות הארגונית דרך ניתוח ההומור שב

ומצביע על יכולתו של ההומור לשאת , תורם להבנה מעמיקה יותר של תפקידי ההומור בארגון

המחקר , שלישית. לבטא אמון וגם ייאוש בו זמנית, לקבל ולהתנגד: עמימות ותפקידים מנוגדים

. ווביטויי ההומור שב, רמת הפורמאליות שבו, תורם להבנת הקשרים בין הגבולות הארגוניים

וספציפית לתרבות ארגונית של , המחקר מוסיף לידע הקיים על תרבות ארגונית ישראלית, ולבסוף

 .המתמודדת עם אתגרים בינלאומיים, טק-חברה מתחום ההיי

 

 מגבלות המחקר ומחקרים עתידיים .4

ההומור . והומור כולל יותר מתרבות ארגונית, תרבות ארגונית כוללת יותר מהומור

. בהן לא עסקנו במחקר זה, מגדריות וסוציולוגיות, חברתיות, גיות פסיכולוגיותבארגון נוגע בסו

משימתיות ושיטות , הקשרים בין חלקי הארגון: תרבות ארגונית נוגעת לסוגיות נוספות כגון

נושאים שלעיתים יופיעו . היחס למתחרים ועוד, היחס לזמן, סטטוסאינטרסים והבדלי , עבודה

 . ם לאבהומור הארגוני ולעיתי

מחקרים עתידיים נדרשים לתרום להבנת מקומו של ההומור בארגון ככלי התמודדות עם 

בהתמודדות , בהתמודדות עם לחצים, בעבודה עם זרים(חרדות שונות הקיימות בחיים הארגוניים 

ארגונית כוללת סוגיות נוספות ורחבות שלא  תרבות, כאמור). יומי פיטורין ועודבא, עם סמכות
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, במחקר הנוכחי התמקדנו בביטויי ההומור ומשמעותם הארגונית. ת לידי ביטוי בהומורכולן באו

וכדי להציע כלים מתודולוגיים להבנת תרבות ארגונית , זאת כדי לתרום להבנת הקשר בין השניים

תוך בחינה , מחקרים עתידיים נדרשים לבחינת הקשר בין שני המושגים. פנימימתוך ניתוח הומור 

יש  .והשוואתה לתמונה העולה מביטויי ההומור, רבות הארגונית על כל היבטיהמלאה של הת

והאם היא מכסה את , לבחון האם תמונת התרבות הארגונית העולה מניתוח ההומור היא מלאה

ניתן להניח כי ההומור לרוב יצביע על . כל ההיבטים שיעלו מניתוח קלאסי של תרבות ארגונית

ואילו ניתוח מלא יותר של התרבות הארגונית יצייר את כל , דיםהפערים ועל הכאבים של העוב

 .ערכים נוספים ויחסי כוחות המשפיעים על הארגון, הנחות היסוד הלא מודעות

: לדוגמא(מחקרים רבים עסקו בהיבטים מגדריים של הומור בקבוצות ובארגונים 

Holmes & Schnurr, 2005; Martin, 2004 ( ,ו לעומק את ההבדלים במחקר הנוכחי לא ניתחנ

ומשום שאינו קשור , מכיוון שהנושא לא עלה מן הממצאים כתמה בולטת בפני עצמה, המגדריים

מחקרים עתידיים נדרשים להבהרת השימוש השונה בהומור בין גברים . ישירות לתרבות הארגונית

 האם קיים הבדל ברמת פתיחות להומור בארגונים: לנשים והקשר שלו לתרבות ארגונית

האם יימצא הבדל בסוג ההומור ובאופן ביטויו בין ארגונים ? י גברים לעומת נשים"המנוהלים ע

היה לכלול את כל הקולות  להיקף העבודה לא יכו. מגבלה נוספת נוגעת למרחב המדגם. ?כאלו

חלקם נפסלו בשל (ביטויי הומור נוספים , מחלקות נוספות: ED-הארגוניים השונים שהיו קיימים ב

המחקר דגם ביטויים רבים משלש מחלקות שונות בארגון , עם זאת). האישי של החוקר הקשר

הכללת קולות נוספים מהארגון היו מעמיקים את . השייכות לשלה תחומי עשייה שונים ונבדלים

נושא רחב נוסף שלא הוכנס לעבודה משיקולי . אך לא בהכרח משנים אותן, התובנות הקיימות

אשר , ל"היו סניפים בחו ED-ל. העבודה בארגון גלובלינושא חקר היה היקף ותועלת לשאלת המ

אילו ביטויי הומור : נושא זה ראוי למחקר עתידי בפני עצמו. קיימו הווי ותרבות פנימית משלהם

לו תפקידים יאו? אילו היבטי קונצנזוס וקונפליקט יתגלו בארגונים אלו? יופיעו בארגונים גלובליים

 ?  ת בין הסניפים השונים של ארגונים כאלוישמש ההומור בתקשור
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 נספחים
 

 מכתב הסכמת הארגון לעריכת המחקר -נספח א .1
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 סכמת המרואיין להשתתף במחקר הכולל ראיוןטופס ה -נספח ב .2

 

וכי מחקר זה נערך כעבודת גמר  לתואר שני בפסיכולוגיה  , הומור בארגוניםידוע לי כי נושא המחקר הוא 
  .ץ"ר ישראל כ"דובהדרכת   אלעד ברנדסי  "עה החברתית במגמ

 .לספר על תפקידי בארגון ועל הומור בארגוןהוסבר לי כי בראיון אתבקש 

ומלבד לחוקר המראיין שמי וזהותי אינם נמסרים , תתפותי במחקר נעשית בצורה אנונימית לחלוטיןהש
 . שעלולים לזהות אותי כדי למנוע אפשרות זיהוי מתוך הסיפור האישי ישונו או יטושטשו פרטים.  לאיש

עד לרמה הרצויה או לענות , כמרואיין שמורה לי הזכות שלא לענות על כל שאלה שאין ברצוני לענות עליה
ידוע לי כי אוכל להפסיק בכל עת את השתתפותי . מהסיבה שלעיל, לי גם אם תשובתי לא תמצה את הנושא

 .בראיון

 

 .והוא מוקלט, שעההראיון יארך כ

 

 

 .   הסכמתי להתראיין מרצוני החופשי ולא הופעל עלי כל לחץ חיצוני בנושא

 

 

 ____________________:      שם

 

 ____________________:  תאריך

 

 ____________________: חתימה
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 דוגמא לטקסטים מקודדים -'נספח ג .3

 צוות קריאטיב -#3ממצא צוות תוכן -#2ממצא  צוות תכנות -#1ממצא  

 :רצועות קומיקס של דילברט 4 הטקסט

 
1. Manager tells him that 
"spec was changed after 
code is done" 
2. Worker thinks-"I can't 
wait to finish this mind-
numbing task" 
3. Dilbert refers open 
space- "maybe I'll get 
smarter with more 
distraction" 
4. Dilbert asks "to go home 
before he makes mistakes, 
unless- nothing he do is 
important." 

 -יעלשלט על חלון חדרה של 

 ". דקתצו עדינה"

 .היה תלוי כשבוע ואז ירד

 

 

 

. פריים ראשון מתוך סרטון לפורים
 :מופיע הטקסט

ומתחתיו " ED-בסקר תעסוקה "
- האפשרויות הבאות

, אוכל, חולה, לא עובד/עובד"
לא , מבולבל, עומד, בשירותים

 ."QA, יודע
 

אנחנו גאים , שלום" -קריינות
להציג בפניכם את ממצאי סקר 

 ".ההתעסוקה בחבר

 
יש תמונה גדולה של אדם מבוגר 

 .בחליפה עובד ליד מחשב

סוג 
 הממצא

 סרט -פורים ]שלט[ עמדת עבודה ]קריקטורה[ עמדת עבודה

תאריך 
 יצירה

 2011מרץ  27.02.2011 2011מבר ספט

יוצר 
 -הממצא
 ההקשר

 .מנהלת מחלקת התוכן -יעל בצוותעובד  -לא ידוע

כפופה . מנהלת הפרויקטים -עדינה
 .ליעל

וצוות מצומצם  המנהל הקריאטיבי
 לרגל מסיבת פורים מהצוות

] ובני זוגם[עבור כל עובדי החברה  כל חברי מחלקת התוכן לעמדהכל הנכנס , חברי הצוות הנמענים
 שבאו למסיבת פורים

סוג 
 -ההומור

 כללי

 ויזואלי + מילולי מילולי ויזואלי+ מילולי 

סוג 
 -ההומור
 ספציפי

מעין סקר וידאו מצולם בו  "הודעה לציבור" קומיקססלפסטיק ב+ ציניות 
האנשים מספרים מה הם עושים 

 בחברה
מוקד 

 ההומור
 הארגון עצמו יעל -מנהל שגרת העבודה של מתכנתים

מוקד 
 -ההומור
 הקשר

עבודה , שינוי דרישות -עבודה

מטלות , open-spaceבסביבת 
האם מה : תהייה, משמימות

 ?שאנחנו עושים באמת חשוב

 שעדינה "כל העולם"מודיעה ל ליע
שמנהלת  -כלומר. תמיד צודקת

 הפרויקטים שלה תמיד צודקת

רמיזה לסקר + סרטון לפורים 
 מחלקת שלהאמיתי הארגוני 

 משאבי אנוש

כיוון 
 ההומור

 מלמטה למעלה] + עובדים[עצמי  ]מנהלת על עצמה[עצמי  מלמטה למעלה+ עצמי 

הפער 
 הקומי

סר דיאלוגים שחושפים את חו
 התוחלת בעבודה

אך , מודיעה מראש שתמיד יעל
 - יעל -והיא . [צודקת עדינה, תמיד
 ]?טועה

הפער בין פורמט מצגת סקר 
בו  -לבין המוצג] רציני[ארגוני 

לא / הן שטותיות" תוצאות הסקר"
 רציניות

 -התמה
 כללי

, מטלות משמימות, עבודה לחינם
, החלטות הנהלה חסרות היגיון

עבודה לא , וחיםתנאי עבודה לא נ
 באמת חשובה

רק  -או, לא עובדיםשלנו בארגון  מי צודק -ויכוחים
 QAעושים 
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 צוות קריאטיב -#3ממצא צוות תוכן -#2ממצא  צוות תכנות -#1ממצא  

מסרים 
מפורשים 

 ונרמזים

אנחנו מבצעים עבודה לחינם כי  -א
 הדרישות משתנות

אנחנו עסוקים רק במטלות  -ב
 משמימות ומרדימות

אנחנו רוצים ללכת הביתה כי  -ג
קשה לנו להתרכז במשימות 

 לנוהמשמימות ש
 -החלטות הנהלה חסרות היגיון -ד

החובה , open-spacesל מעבר 
להישאר בעבודה בכל מחיר גם אם 

 העובדים עייפים
, התפקיד שלנו לא באמת חשוב -ה

לכן לא משנה להעמיס אותנו 
לאורך שעות , במטלות משמימות

ולגרום לנו לשנות את כל , ארוכות
 הקוד בסיומו

אך , מודיעה מראש שתמיד יעל
 - יעל -והיא . [צודקת עדינה, ידתמ

 ]?טועה

בתוצאות הסקר שאנחנו 
, ערכנו] הקריאטיב/העובדים[

ב אנשים כאן לא ומתברר שר
עובדים או עושים הרבה דברים לא 

 .QAברורים או עושים 
בהתייחסות רק לפריים הראשון 

יש כאן חיקוי של מצגות  -בסרט
, הסקר הארגוני של משאבי אנוש

 מעין. נות לגמריאך עם תוצאות שו
בואו תראו את הסקר " :הצהרה

 "הסקר שלנו/ האמיתי

ות פונקצי
 ההומור

 פריקת תסכול  ·

 העברת מסרים ·

 טשטוש הבדלים  ·

 גיבוש  ·

 פריקת מתח ·

 העברת מסרים  ·

 פריקת מתח  ·

 גיבוש ·
, ערכים

נורמות 
 ופרשנות

.  שינוי דרישות לאחר הפיתוח -א
 .חוסר מקצועיות

ין א -משמעות העבודה שלנו -ב
היא לא חשובה לאף , משמעות

 אחד
לא קשובים  -החלטות הנהלה -ג

 חסרות היגיון, לעובדים

מנהלת מודיעה שהכפופה לה 
 -לכאורה באופן גורף. צודקת
 . צודקת עדינהלעולם 

? האם מותר למנהל להודות בטעות
האם מותר למנהל להודות בכך 

ושהכפופים , שהוא לא צודק תמיד
ם לו לעיתים אומרים דברי

 ?נכונים יותר ממנו/חכמים

התייחסות לנורמה הארגונית של 
מוצג בצורה הוא . סקר ארגוני
 :הקריאטיבצוות י "מחתרתית ע

 בסקר הרגיל מבררים עמדות
" שלנו"בסקר , העובדים

מבררים מה ] קריאטיבה/עובדיםה[
 .בכלל אנשים עושים פה

 יתת
  תרבויות

נהלי משל  -התוכןשל צוות  . עובדים מול מנהלים
 הביניים בתוך מחלקת התוכן

 . עובדים מול מנהלים
 .עובדים מול משאבי אנוש

 החברהכלל קריאטיב מול צוות ה

מותר להביע ביקורת גלויה על  קונצנזוס
 ההנהלה

 -המחלקההסכמה פנימית בתוך 
יש הסכמה . מותר להודות בטעות

 עדינהטיעוניה של /על חוכמתה

 . סקר ארגוני בקונצנזוס

הוא מעין חיקוי הראשון הפריים 
 .למצגות אמיתיות

ביקורות מפורשות על העבודה  קונפליקט
 .והמשמעות שנותנים לה בצוות

מתקבלות מלמעלה החלטות לא 
ואנחנו , לא מקשיבים לנו, הגיוניות

 רק משתעממים

מותר להודות  ליעלאך ורק 
שלט כזה לא היה ייתכן ש. בטעות
 .בקרב העובדיםמקובל 

והכותרת בין הרצינות 
רצינית לבין האפשרויות /המחייבת

. לא רציניות שמתחת / השטותיות
 .הסרט הכל מתברר בהמשך

 


