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הכרונולוגיה של הבלגן: 
מורכבות ארגונית במועדון הכדורגל הפועל תל אביב

ניב נחליאלי

תקציר
במאמר זה נבחנים היבטים של מורכבות ארגונית בכדורגל המקצועני דרך ניתוח 

מבוסס  המאמר  אביב.  תל  הפועל  הישראלי  הכדורגל  מועדון  של  המבחן  מקרה 

על המושג 'מורכבות ארגונית' כדי לחשוף את האתגרים בניהול מועדון כדורגל 

שיטת  ובסביבתו.  במועדון  זו  מורכבות  לניהול  פעולה  דרכי  ולהציע  מקצועני, 

וקטעי  ניתוח פרשני של ראיונות עומק, תצפיות  המחקר היא איכותנית הכוללת 

עיתונות. ראיונות העומק )חצי מוְבנים( נערכו עם 26 אנשים הקשורים למועדון, 

לרבות אוהדים פעילים, שחקני עבר, אנשי מקצוע מענף הכדורגל ועיתונאי ספורט. 

לרבות  מיוחדים,  ואירועים  אימונים  משחקים,  בזמן  תצפיות   7 נערכו  כן,  כמו 

אירוע הוקרה לשחקני עבר ודיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בנוסף, נותחו 

18 טקסטים של קטעי עיתונות )מאמרי דעה וכתבות( שפורסמו בתקופת המחקר 

)כשנה וחצי( בזמן שאמיר כבירי היה בעלי המועדון )מעונת 2015–2016 עד אמצע 

עונת 2016–2017(. 

במועדון  הארגונית  המורכבות  של  מגוונים  היבטים  מעלים  המחקר  ממצאי 

הפועל תל אביב, כולל ריבוי מערכות יחסים קונפליקטואליות בין בעלי עניין רבים, 

מבנה בעלות עמום, חוסר יציבות ניהולי ופרדוקסים מוְבנים בתרבות הארגונית של 

המועדון. שלושת הפרדוקסים שמוצגים במאמר – ערבוב בין רגשות אהבה לרגשות 

והרצון הכן  זהות עצמית של מועדון פאר ושל אנדרדוג בו־זמנית,  שנאה פנטיים, 

של בעלי עניין מרכזיים לשפר את המצב לצד המוטיבציה שלהם לשמר את המצב 

הקיים כדי לצבור כוח והשפעה אישית – מחזקים את המועדון ובה בעת משמרים 

את המורכבות בו עד לכדי איום ממשי על יכולתו לתפקד ברמה הבסיסית הנדרשת. 

סוגיות חברתיות בישראל
גיליון 28, קיץ 2019, עמ’ 173-143
DOI: https://doi.org/10.26351/SIII/28/6
ISSN: 2308-247X (print); 2617-6769 (online)



מאמר זה מוסיף נדבך אמפירי לספרות מחקר מצומצמת שמתמקדת בתיאוריית 

המורכבות הארגונית לצורך הבנת מערכות ותהליכים בתחום הספורט בכלל והכדורגל 

ספורט  שארגוני  בעמדה  תומך  אביב  תל  מועדון הפועל  של  המבחן  מקרה  בפרט. 

הפועלים בסביבות מורכבות עם מרכיבים אינהרנטיים של אי־סדר, נזקקים לדרכי 

פעולה שייצרו סוג של 'ארגון עצמי' בארגון באמצעות הכרה ברבגוניות ובשונות 

של  המבחן  מקרה  בארגון.  השקיפות  ועידוד  ההדדית  הסובלנות  טיפוח  הארגונית, 

הפועל תל אביב ממחיש את הסכנות הכרוכות בהיעדרם של דפוסי ניהול אלו, וכן את 

הנחיצות בהקמת צוות ניהול מקצועי ומנוסה שיסייע לחלץ את המועדון מן המשבר 

הכלכלי והמשבר הספורטיבי שנקלע אליו.  
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מבוא1 

משנות השלושים של המאה העשרים התחרו שלוש גישות על ההגמוניה בתיאוריה הארגונית: 

של  שהמרכזיות  נראה  שלושתן  ומבין  המערכות,  וגישת  האנוש  יחסי  גישת  המדעי,  הניהול 

גישת   .)2016 )אלטמן,  והארגונית  הניהולית  בחשיבה  השנים  עם  התגברה  המערכות  גישת 

המערכות רואה בכל ארגון מערכת שלמה המורכבת מחלקים שיש ביניהם יחסי תלות הדדית, 

לאתר  שנועדו  המחקרים  התרבו  זו  גישה  לצד  בלבד.  אחת  מבט  בנקודת  מתמקדת  היא  ואין 

את 'הבלתי עקיב' בטבע, ואכן התגלו בהם מערכות מורכבות ובלתי צפויות, אלא שלהבדיל 

מתורת המערכות הכללית, השואפת להגיע לשיווי משקל ויציבות, המערכות המורכבות פועלות 

את  שאפיינו  הדפוסים   .)Cilliers, 2005( מתמשך  יציבות  וחוסר  משקל  שיווי  היעדר  בתנאי 

תורת המערכות ממשיכים להתקיים גם כיום, אך התצורה והפרשנות החדשות שלהם מאפיינות 

את גישת המערכות המורכבות ובאות לידי ביטוי באינטראקציות רבות ועתירות מעגלי משוב, 

ללא קשרים בהירים של סיבה ותוצאה וללא פרופורציונליות )גרץ־שמואלי, 2010(. השפעות 

הגומלין בין החלקים הרבים המרכיבים את המערכות מתרחשות במורכבות רבה כל כך עד שאי 

אפשר לנבא את המערכות על ידי משוואה לינארית סטנדרטית, ואת ההתנהגות הכוללת של 

.)Levy, 1992( המערכות אפשר להבין רק על ידי מכלול ההתנהגויות המגוונות החבויות בהן

הורן טען ש"המאפיינים המרכזיים של מערכת מורכבת הם 'התהוות' ו'התארגנות עצמית' 

ולמידה"  שינוי  צמיחה,  המאפשרים  והשתנות  היווצרות  דפוסי  המייצרים  המערכת,  של 

לנבא  יכולים  היינו  שלא  בדרכים  'מתהוות'  חדשות  צורות   .)Horn, 2008, pp. 132–133(

אותן בעזרת לימוד זהיר ומחושב של הרכיבים הנפרדים )Goldstein, 2000(, וביצוע שינוי 

כלשהו עלול אף להוביל לתוצאות לא רצויות )Stacey, 1996(. המצב 'רחוק משיווי משקל', 

שבו המערכת המורכבת שוהה )Cilliers, 2005(, הוא מצב דינמי של 'סף הכאוס', המאפשר 

נע בין קיפאון קבוע לפעילות  זה  למערכת להתהוות מחדש ולהתארגן באופן עצמאי. מצב 

של  ביותר  הגבוהות  לדרגות  בו  מגיעות  אי־לינאריות  מורכבות  מערכות  וסוערת,  כאוטית 

והיעדר  ניבוי  יכולת  ושינוי,  יציבות  ואי־סדר,  סדר  ידי  על  מאופיין  והוא  הישרדות,  כושר 

יכולת כזו, בו־זמנית )Peters, 1992(. ניגודיות משלימה זו באה לידי ביטוי בהיותה מערכת 

רגישה ועמידה כאחת – הרגישות נובעת מכך שתוצר של מערכת אחת נעשה תשומה למערכת 

אחרת, וכך שינוי קל בתנאי המערכות עשוי להתפתח בכיוונים מפתיעים, אבל מערכות אלו 

אלו  תיאורים   .)Cilliers, 2005( ושינויים  טלטלות  לבלום  עשויות  והן  מאוד,  עמידות  גם 

חופפים מצד אחד, אך גם סותרים מצד שני, וקיומם באופן פרדוקסלי בו זמנית הוא למעשה 

.)Richardson, 2008; Stacey, 2003( לב המורכבות
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גם תחום המנהיגות מושפע מחקר המורכבות: תפקיד המנהיג נע מזה שמחולל שינויים 

יכולות תקשורת וכוח פוליטי ואישי, לזה שנמצא 'מאחורי הקלעים'  באמצעות קסם אישי, 

ונותן לאנשים בארגון מידה רבה של חופש לבטא את עצמם ולהשפיע על המתרחש )אלטמן, 

2016(. לאור מורכבות זו, תפקיד המנהל הוא לשמור שהארגון ינוע במרחב שבין הכאוטי 

ייעוד  שבו  משחקים'  'מגרש  יצירת  באמצעות  מושגת  אפקטיביים  ערכים  קבלת  לקיפאון. 

הארגון בהיר, ערכי הליבה שלאורם הוא מתנהל ברורים, ויש לו חסמים תרבותיים חזקים 

המונעים מאנשי הארגון לסטות מן הנורמות הרצויות בחיפושם גישות חדשות להתמודדות עם 

המורכבות בארגון. אחת הגישות המרכזיות להתנהלות בתוך מערכות מורכבות מוצגת במודל 

Kurtz & Snowden, 2003( Cynefin(, שמשמעו 'בית גידול' בוולשית, ושמציג דרכי פעולה 
מנהיגותיות שונות התלויות בסיווג הסיטואציות השונות.

על אתגרי המנהיגות בסביבה מורכבת ניתן ללמוד גם מעולם התוכן של התרבות הארגונית 

באמצעות מודל 'שלושת המעגלים' )רז, 2004(, המתמקד בשלוש רמות: 'התרבות הניהולית', 

הכוללת את הערכים, הנורמות והסממנים מנקודת מבטה של ההנהלה; 'תרבות מקום העבודה', 

הכוללת את הערכים, הנורמות והסממנים מנקודת מבטם של העובדים; ו'התרבות הסובבת', 

הכוללת את השפעת הסביבה החיצונית על הפרט. בין שלוש ה'תרבויות' מתקיימים יחסי גומלין 

וחפיפה חלקית, כך שכל אחת מן ה'תרבויות' משפיעה על המתרחש ב'תרבויות' האחרות. 

מגוונים של תרבויות  סוגים  אפיינו   )Doherty & Chelladurai, 1999( וצ'לדוראי  דוהרטי 

בארגוני ספורט הנובעים מן השונות שמאפיינת אותם – מתנדבים מול עובדים בשכר, ותיקים 

מדינות  אחזקה(,  ועובדי  מנהלה  מאמנים,  )ספורטאים,  תפקידים  בעלי  מגוון  צעירים,  מול 

ואזורים שונים שמהם מגיעים השחקנים לקבוצה, מאמנים ממדינות שונות, מגדרים שונים 

ועוד. הטענה היא שכשיש שונות, הרווחים ממנה – הבאים לידי ביטוי בריבוי נקודות ראייה 

ושיח מפרה – מתקיימים כשההנהלה מעודדת תרבות של הכרה בשונות וניהולה.  

דפוסי עידוד ההנהלה ליצירת תרבות הַמּכִירה בשונות ומצליחה להרוויח ממנה מלמדים 

בתחום  מורכבות  של  מקיף  בניתוח  במתרחש.  לשלוט  יכולה  ההנהלה  שבו  האופן  על  גם 

הספורט )Lebed & Bar-Eli, 2013( נבחנה הדיאלקטיקה בין סדר ואי־סדר כמסגרת עבודה 

להבנת מורכבות זו. בין השאר עלה במחקר זה שסדר ושליטה על המערכת אינם אפשריים, 

ושנדרשת גישה של אימון וניהול תומכת ולא כזו המנסה לכפות את יכולת הארגון העצמי 

של המערכת. לבעלים או לדירקטוריון של מועדון ספורט יש תפקיד מרכזי בארגון העצמי 

של המערכת המורכבת כיוון שהם נתונים ללחצים מן הסביבה החיצונית, בעיקר כשמושגים 

לקבלת  ולהוביל  המועדון  של  תפקודו  על  להשפיע  שעלולים  נמוכים  ספורטיביים  הישגים 

.)Sherry & Shilbury, 2009( החלטות לא רציונליות
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למורכבות  פוטנציאל  לייצר  שעשויים  תנאים  מתקיימים  שבו  הספורט  מענפי  אחד 

גבוהה הוא ענף הכדורגל, כיוון שמבחינה חברתית לגיטימי להתנהג בו באופן שאינו נתפס 

כנורמטיבי בתחומי חיים ופעילות אחרים )נירנברג, 2017(. ההתנהגות הלא נורמטיבית בענף 

זה באה לידי ביטוי במגרשי הכדורגל: השפה הבוטה ומעשי האלימות שמתרחשים באופן 

תדיר במגרשים במקומות שונים בעולם עשויים להיות לא צפויים )בן פורת, 2002; גיא, 

Brug, 2005; Kerr, 1994; Zani & Kirchler, 1991 ;2010(. בנוסף, בכדורגל הישראלי 

מעורערת זהות הבעלות על המועדונים ויש מתח מתמיד בין אוהדים להנהלות המועדונים )בן 

 Durkheim,( אם נשתמש במושגים ממשנתו של אמיל דורקהיים .)פורת, 2007; גיא, 2006

1964(, אפשר לומר שהמציאות בתחום הכדורגל היא אנומית: הנורמות החברתיות בה אינן 

ברורות או שהן סותרות אחת את השנייה, ונפוצים בה פעילים שאינם מצליחים להבין מהי 

ההתנהלות שהסובבים אותם מצפים מהם )Uriely & Mehrez, 2006(. נורמות חברתיות 

לא ברורות וקושי לצפות תהליכים יוצרים ערבוביה של התנהגויות, וכך מתווספים ממדים 

נוספים שעשויים ליצור מורכבות.

מטרת מאמר זה היא לחשוף את ממדי המורכבות בהתנהגות ההנהלה, האוהדים, התקשורת 

ובעלי המועדון של הפועל תל אביב. באמצעות חשיפת ממדי מורכבות אלו יתאפשר לשרטט 

ביציבות  זמן  דרך התנהלות אפקטיבית שתוביל את המועדון להישגים ספורטיביים לאורך 

פיננסית, וכן יכולת לקיים קהילה פעילה ושבעת רצון. 

שאלות המחקר
מהם ממדי המורכבות הארגונית במועדון הכדורגל הפועל תל אביב הבאים לידי ביטוי   .1

בהיבטים גלויים וסמויים, פנימיים )בהנהלה, בצוות המקצועי ובין האוהדים לבין עצמם( 

ולא  פורמליים  להנהלה(,  האוהדים  בין  והיחס  למועדון,  התקשורת  )יחס  וחיצוניים 

פורמליים?

מהם אופני ההתמודדות של הנהלת המועדון עם ממדי המורכבות האלה?  .2

ומהם הגורמים לשימור דפוסי המורכבות שיימצאו, לרבות בחינת הניגודים המשלימים   .3

בתרבות הארגונית של המועדון?

על  המצומצמת  המחקר  לספרות  נדבך  להוסיף  גם  אמור  אלו  לשאלות  המענה  השאר  בין 

מורכבות ארגונית בספורט בכלל ובחקר הכדורגל הישראלי בפרט. 
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שיטת המחקר

המאמר מבוסס על מחקר איכותני שמאפשר לחשוף ולחקור את המשמעות שעומדת מאחורי 

המילים והסיפורים )שקדי, 2003(, וכך לאפיין היבטים של מורכבות ארגונית. המחקר מבוסס 

וכיוון  – לחקר ההקשר של התופעה,  מועדון הכדורגל הפועל תל אביב   – על מקרה מבחן 

כזה.  למחקר  חשיבות  יש  מרכזי,  ציר  הוא  ההקשר  ניתוח  ארגונית  מורכבות  על  שבמחקר 

מקרה המבחן במחקר זה הוא חקר מקרה אינסטרומנטלי )Stake, 2000(, והמורכבות במועדון 

 הכדורגל הפועל תל אביב יכולה לייצג גם אופני מורכבות במועדוני כדורגל מקצועניים אחרים. 

שאלות המחקר שהוזכרו לעיל נבחנו באמצעות ראיונות, תצפיות ואיסוף טקסטים נבחרים מן 

העיתונות. 

המועדון  מתוך  מרואיינים  עם  מוְבנים  חצי  עומק  ראיונות   26 בוצעו  המחקר  לצורך 

ומחוץ לו. ראיונות אלו הוקלטו, תומללו ועובדו באמצעות ניתוח תוכן פרשני. שיטת הדגימה 

אישיים  בקשרים  שימוש  דרך  השלג',  'כדור  שיטת  היא  המרואיינים  אותרו  שבאמצעותה 

של החוקר. בשלב הדגימה לא התנהל הליך סטטיסטי כלשהו שבאמצעותו נבחרו הנחקרים, 

אך הקפדנו על קיום ראיונות עם אוהדים שונים לפי מיקומם באצטדיון – אוהדים שרופים 

בשערים 4–5, ואוהדים מתונים בשער 2 ובשער 8 – ועם בעלי עניין פנימיים במועדון, כגון 

המנהל המקצועי, מנכ"ל מחלקת הנוער, שחקני עבר במועדון ועוד.

מלבד הראיונות בוצעו גם תצפיות בחמישה משחקים של הקבוצה באצטדיון בלומפילד 

בגלל  הקבוצה  של  הבית  אצטדיון  שנעשה  המושבה,  ובאצטדיון  לעיל(  שהוזכרו  )בשערים 

ובשני  באימונים  תצפיות  נערכו  במשחקים  לתצפיות  בנוסף  בבלומפילד.  השיפוץ  עבודות 

אירועים מרכזיים – אירוע הוקרה לשחקני עבר, ודיון בהקפאת ההליכים של המועדון בבית 

המשפט. 

כמו כן, נבחרו 18 טקסטים מן העיתונות ומאתרי אינטרנט מרכזיים, כגון וואלה! ספורט, 

ועוד.   ONE אתר  כלכליסט,  הארץ,  מעריב,   ,)KICK האתר  )כגון  אוהדים  אתרי   ,ynet
בבחירת קטעי העיתונות התמקדנו בכתבות שהוצג בהן מידע על אופן ההתנהלות הפנימית של 

המועדון, בטורי דעה של כתבים ואנשים מרכזיים מן התחום שמסקרים את המועדון )לרבות 

מערך של כתבות עומק הסוקרות את המועדון לפי ציר הזמן(, וראיונות עם עובדים לשעבר 

במועדון ששיתפו את נקודות המבט שלהם על אופן ההתנהלות הפנימית של המועדון. בנוסף 

למשל  המועדון,  של  מפרסומים  פרשני  תוכן  לניתוח  טקסטים  גם  נאספו  עיתונות,  לקטעי 

אלבום תמונות ומדבקות של הקבוצה לדורותיה. כן נאספו גם שירים שחוברו על המועדון 

ושירי עידוד של הקהל.
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מסגרת הזמן של המחקר היא תקופת הבעלות )כשנה וחצי( של אמיר כבירי במועדון: 

2016–2017, כשהועברה הבעלות על המועדון לאחים  2015–2016 עד אמצע עונת  מעונת 

ניסנוב לאחר השלמת הדיונים המשפטיים.

בביצוע  הן  הנחקרים,  עם  באינטראקציה  אתיים  כללים  על  שמרנו  המחקר  במהלך 

פרשנויות  להשיג  כדי  מקורות  של  טריאנגולציה  יושמה  כן  הנתונים.  בניתוח  הן  הראיונות 

במחקר  הניתוח  בביצוע  הנחקר.  הנושא  על  הוליסטית  בראייה  להתבונן  ולאפשר  מגוונות 

עברנו הלוך ושוב בין דדוקציה לאינדוקציה, וכן בין הנתונים, בין הפרספקטיבה המושגית 

ובין המסקנות שעולות מהם. 

החשיפה לחומרים שיוצגו להלן מבוססת על עשר שנות עבודה כיועץ ארגוני בארגוני 

ספורט ועל העברת הרצאות בקורסי ניהול למאמנים ולמנהלים בתחומי הספורט. 

ממצאים

מועדון  את  רכש  כבירי  כשאמיר   ,2015 בקיץ  מתחילה  הנחקרת  התקופה  לעיל,  כאמור 

הכדורגל הפועל תל אביב, והיא מסתיימת בינואר 2017, כשהמועדון נרכש על ידי האחים 

ניסנוב לאחר תהליך הקפאת הליכים בעקבות חובות כבדים. בתחילת 2016 התקבלו דיווחים 

ראשונים בעיתונות על קשיים פיננסיים של המועדון, והחלו להיערם נגדו תביעות לתשלום 

התגברו   2017–2016 לעונת  בהכנות  ועוד.  הכנסה  למס  לספקים,  עבר,  לשחקני  חובות 

הקשיים  למרות  משכורות.  קיבלו  לא  בו  ושחקנים  המועדון  ועובדי  הכלכליות,  הבעיות 

קיבלה הקבוצה אישור תקציבי בבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל. הבעיות לא 

2016 החלו הידיעות על  נפסקו, שחקנים נוספים הגישו תביעות נגד המועדון, ובנובמבר 

לאמן  שעבר  גוטמן(  )אלי  מנג'ר  מונה  מאמנים,  שישה  הוחלפו  התקופה  במהלך  פירוקו. 

וחזר לתפקיד המנג'ר עד סיום תפקידו במועדון, ותחלופת השחקנים הייתה רבה מאוד – 

שיאה ברכישת 34 שחקנים חדשים בעונה אחת. גם בצוות הניהול הוחלפו בעלי תפקידים 

מרכזיים – יו"ר המועדון, מנכ"ל המועדון ויועץ כלכלי בכיר בו. בתקופה זו שרדה הקבוצה 

את מאבקי ירידת הליגה בעונת 2015–2016, אך בסופו של דבר היא ירדה לליגת המשנה 

9 נקודות בעקבות הקפאת  2016–2017 לאחר שממאזנה הורדו  )הליגה הלאומית( בעונת 

ההליכים.

ממצאי המחקר מתייחסים לשלושה נושאים לאור מטרות המחקר של עבודה זו: א. אפיון 

מידת המורכבות הארגונית הגבוהה במועדון, הבאה לידי ביטוי בריבוי בעלי עניין שיש ביניהם 
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מאבקי כוחות; ב. הניהול הבעייתי של המורכבות הארגונית על ידי הנהלת המועדון; ג. וקיומם 

של פרדוקסים מוְבנים בתרבות הארגונית של המועדון, שמחד מחזקים את מעמדו ומאידך 

משמרים את המורכבות הארגונית ואף מאיימים על תפקודו התקין.

א. ריבוי בעלי עניין שיש ביניהם מאבקי כוחות
הפועל'  'אולטראס  אוהדי  לקבוצת  מתחלקים  והם  אחת,  מקשה  אינם  הקבוצה  אוהדי 

אף  להלן(.   1 תרשים  )ראו  האוהדים  ועמותת  היציעים  שאר  אוהדי  פנטיים(,  )הנחשבים 

שהמשותף לקבוצות אלו היא האהדה למועדון, יש הבדלים רבים ביניהן, ומערכות היחסים 

ה'אולטראס'  קבוצת  בין  ההבדלים  משמעותי.  מורכבות  רובד  מייצרות  ביניהן  הטעונות 

לשאר האוהדים בולטים לעין. חברי קבוצת ה'אולטראס' הם בעיקר בני 20–30 שעומדים 

כל המשחק ושרים ללא הפסקה שירי עידוד למועדון, גם כשהקבוצה מפסידה ומציגה יכולת 

יותר,  מבוגרים  בממוצע  הם  האחרים  ביציעים  האוהדים  לעומתם,  הדשא.  כר  על  ירודה 

הטרוגניים יותר מצד המגדר והגיל שלהם, וביניהם אפשר למצוא גם משפחות שמגיעות 

לצפות יחד במשחקים. גם האהדה שלהם מותנית יותר: הם יכולים לצאת מן המגרש לפני 

חברי  ואילו  הפה,  את  מנבלים  ולא  יחסי  בשקט  בו  צופים  הם  הזמן  ורוב  המשחק,  סיום 

ה'אולטראס' מתבטאים בבוטות, שרים וצועקים.  

יש יחסים דואליים בין שני סוגי הקהלים, המייצרים מציאות מורכבת: מצד אחד חברי 

שלהם,  העידוד  בשירי  האחרים  ביציעים  האוהדים  את  ומפעילים  מכוונים  ה'אולטראס' 

והאוהדים הסולידיים בשאר היציעים מכירים בהובלת ה'אולטראס' ומשתפים עימה פעולה; 

ה'אולטראס'  קבוצת  האלימות של  ומן  הפנטיות  מן  סולדים  האוהדים  שני שאר  מצד  אך 

ומתנגדים לה. השיח המתנגד בין שני סוגי הקהלים נובע מן הפנטיות האידיאולוגית של 

ה'אולטראס'. 

קבוצת  על  בעלות  אחוזי  לרכוש  כדי   2012 בשנת  שהוקמה  האוהדים,  עמותת  אומנם 

הכדורגל ולאפשר לאוהדים ליטול חלק בניהולה, אכן מחזיקה ב־20% מן הבעלות על הקבוצה 

אך  במערכת,  מאזן  גורם  לשמש  וכך  המועדון  בהנהלת  האוהדים  כלל  את  לייצג  ואמורה 

ומנטרלים  אותה  המחלישים  העמותה,  אנשי  בין  קשים  ומאבקים  דעות  חילוקי  יש  למעשה 

את כוחה בהנהלה. על הפילוג בתוך העמותה, המקשה עליה להיות גורם מאזן במערכת, ניתן 

ללמוד מדבריו של אוריאל דסקל, העורך הראשי של מדור 'עסקי ספורט' באתר 'כלכליסט' 

ומי שמסקר את המועדון שנים רבות: "בתוך העמותה שלהם והקהל יש מלחמות היהודים, 

'שישים דעות לשלושה אוהדים'. אין אחדות בשיט ]...[ יש מלחמות זה בזה ]...[ אפילו בגלל 

חבר  דברי  לפי  כיוון".  וחוסר  אחדות  חוסר  זה  האוהדים  של  הבעיה   ]...[ פשוטים  דברים 
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ואחרים  כבירי  אמיר  בשביל  שעבדו  מ"כאלו  מורכב  העמותה  של  המנהל  הוועד  בעמותה, 

שהוכרו כגיס חמישי, והמיילים בין חברי העמותה משולחי רסן וחריפים".

לעומת הקושי של העמותה להשפיע על ההנהלה, חברי ה'אולטראס' פועלים במנותק מן 

העמותה, והם ידועים בכוח הרב שלהם ואף נתפסים על ידי גורמים רבים כמובילים בפועל 

את המועדון, ללא יכולת של ההנהלה לשלוט בהם. ערעור זה על יכולת ההובלה של הבעלים 

והנהלת המועדון מעלה סימן שאלה גדול בנוגע ליכולת לקיים ארגון בריא. לדעתו של עמוס, 

גם לדעתו של  ]...[ יוצא כנגד הבעלים".  אוהד קבוצה ותיק, "בהפועל זה חזירות של קהל 

איש אקדמיה המתמחה בתחום הספורט ומעורב בוועדות ציבוריות בתחום זה בארץ ובעולם, 

"הפועל תמיד נוהלה כסוג של מכולת או חצר אחורית, שלאוהדים ]יש[ סיי ]דעה[ יותר מדי 

משמעותי".

הכוח הרב של הקהל מעמיד סימן שאלה על זהות הגורם הקובע במועדון ומערער את 

היציבות הבסיסית במבנה שלו. 

תרשים 1: מגוון בעלי העניין במועדון ומערכת הקשרים הסבוכה ביניהם

ב. הניהול הבעייתי של המורכבות הארגונית על ידי הנהלת המועדון 
בתרשים 2 מוצג מבנה הבעלות הפורמלי בקבוצה בתקופת אמיר כבירי, ואפשר ללמוד ממנו 

על מספר בעלים רב שלכל אחד מהם יש אחוזי בעלות קטנים.
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תרשים 2: מבנה הבעלות של הפועל תל אביב בתקופת אמיר כבירי 
)מובא אצל: צפריר, 2017א(

היחסים  ומערכת  קטנים,  בעלים, חלקם באחוזי בעלות  כמה  כולל  הפורמלי  מבנה הבעלות 

ביניהם מתוחה. העמימות באה לידי ביטוי גם בחוסר שקיפות בנוגע לבעלי תפקיד מרכזיים 

היציבות  את  המערערת  במועדון,  המקצועי  הצוות  ושל  שלהם  גבוהה  ובתחלופה  בהנהלה, 

המהווה  במועדון,  קטנים  בעלות  באחוזי  המחזיקים  הבעלים  ריבוי  בעקבות  שלו.  הפנימית 

המאופיינת  השונים,  הבעלים  בין  מתוחה  יחסים  נוצרה מערכת  להנהלה,  עצמו  בפני  אתגר 

בחוסר אמון, בכוחניות, בשקיפות מועטת ובמידת שיתוף פעולה פחותה. דוגמה לכך אפשר 

יחסית  קטנים  באחוזים  הבעלים  אחד  כץ,  )שמשון(  סיימון  של  הגלויה  בביקורתו  למצוא 

במועדון, בריאיון פומבי בתקשורת: "בעלי המניות מעולם לא נפגשנו עם כבירי. היו גירעונות 

מתוכננים של 35 מיליון ש"ח – מאיפה חשבת ]אמיר כבירי[ שהכסף יגיע?" )מערכת וואלה! 

ספורט, 2016(.
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מאפיינים  האמת  שלמען  דעות,  וחילוקי  ויכוחים  במועדון  יש  הפורמלית  ברמה  אם 

הנהלות רבות בארגונים רבים, הרי שברמה הלא פורמלית יש חוסר בהירות כלפי תפקיד 

שאמור להיות ברור בארגון בריא – זהות בעל הבית של המועדון. והנה, שם שמוזכר בנוסף 

לשמו של כבירי, ומתואר כמי שמושך בחוטים מאחורי הקלעים של המועדון, אף שלמעשה 

אין הוא כלל חלק מן הבעלים הרשמיים שלו, הוא מני ויצמן. על הכוח הרב של מני ויצמן 

במועדון ניתן ללמוד מן התיאור הזה: "מני ויצמן אינו בעל מניות באופן רשמי בהפועל, אך 

נתפש בעיני רבים כבעל הבית האמיתי בקבוצה בארבע וחצי השנים האחרונות" )צפריר, 

 .)2016

של  מקצועי  הלא  ההתנהלות  אופן  גם  אלא  דיו,  בהיר  אינו  הבעלות  מבנה  רק  לא  אך 

ההנהלה מייצר עמימות רבה, כפי שתיאר איש האקדמיה מתחום הספורט שהוזכר לעיל: 

כל  לאחר  מזה,  יודעים  ולא  מיליונים  של  כספים  חייבת  שהפועל  להיות  יכול  לא 

כך הרבה העברת ידיים, וחובות ביד רביעית לא נפתרו עדיין. אתה לפעמים נדהם 

מעסקאות של הרבה כסף, לא מגובים באיזשהו עורך דין ורואה חשבון ]...[ ניר ענבר 

מנכ"ל, אבל לא קיבל סמכויות כמו ]ב[מועדונים אחרים, כמו מכבי חיפה או מכבי 

תל אביב.

בנוסף לכך, יש במועדון תפקידים מרכזיים שהגדרתם מטושטשת. דוגמה לכך היא המינוי של 

רמי כהן, מנכ"ל מועדון הכדורסל של הפועל תל אביב, שהובא בשנת 2016 כדי לעשות סדר 

)ניר ענבר(. חוסר הבהירות  בחשבונות של המועדון, אף שזה תפקידו של מנכ"ל המועדון 

בהגדרת התפקידים במועדון, וריבוי בעלי התפקידים בהנהלתו, המושכים לכיוונים שונים, 

נוספים  אנשים  כבירי, שהכניס  אמיר  הבעלים,  הניהול של  סגנון  לאור  יותר  אף  מועצמים 

למעגל מקבלי ההחלטות המורכב ממילא. כך תיאר זאת עדי קריספין, מי שהחל את דרכו עם 

אמיר כבירי כשותף, אך עזב לאחר פרק זמן קצר: "הוא ]אמיר[ אהב לשמוע כל כך הרבה 

800 דעות של  ]...[ לשמוע  אנשים, במקום ללכת עם ההחלטות שלו והוא היה הופך אותן 

אנשים ביום, בסוף זה מבלבל ]...[ מרוב ש]אמיר[ רצה להצליח, הקשיב והתייעץ עם המון 

אנשים" )ליפקין, 2016(. 

חלק מן האנשים שהוכנסו למעגל מקבלי ההחלטות לא היו מבעלי המועדון, אלא מעגל 

נוסף ולא פורמלי של אוהדים המקורבים לכבירי, אוהדי הקבוצה שגדלו איתו והכירו אותו 

אישית. כך הורחב אף יותר מספר האנשים המשפיעים, המייעצים והמעורבים במעגל קבלת 

ההחלטות השונות, שממילא רחב מדי במועדון )ראו תרשים 1 לעיל(. על ההשפעה של המעגל 
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הקרוב ניתן ללמוד מדבריו של אחד האוהדים שנמצא במעגל זה ומקורב אישית לאמיר כבירי: 

"זו הנהלה ובעלים שמאוד מחוברים לקהל. הכול פרסונלי ]...[ עמותת האוהדים יושבים עם 

ההנהלה, אבל רוב האנשים שם לא שלנו כי זה פחות מעניין, כי לא צריך ערוצים רשמיים 

]...[ אלה שיותר מעורבים לא צריכים את הערוצים האלה". 

מעבר לתקופת הבעלות הקצרה של כבירי במועדון, שהמשיכה את תקופת חוסר היציבות 

בזהות בעלי המועדון בשנים שקדמו לבואו, גם בצוות ההנהלה המקצועי של המועדון הייתה 

תחלופה גבוהה של בעלי תפקיד מרכזיים. עוד קודם להבאתו הזמנית של רמי כהן כדי לפתור 

את המצב בתור יועץ כלכלי, הובא למועדון בארי בן זאב )אוהד הקבוצה ומנהל בכיר בבנק 

הפועלים( בתחילת תקופת בעלותו של אמיר כבירי כדי לעשות סדר פיננסי. עזיבתו של בן זאב 

לאחר כמה חודשים בתפקיד הייתה עזיבה משמעותית בעיני חוקר הספורט האקדמי שצוטט 

לעיל: "היחידי הרציני שאני מכיר היה בארי בן זאב, מהבנק. ידע מה זה התחייבויות, נכסים, 

מאזנים וכולי". גם עו"ד ניר ענבר הובא בתחילת כהונתו של כבירי לתפקיד מנכ"ל המועדון 

לאור ניסיונו והשכלתו, אך גם הוא סיים את תפקידו בתום הליך ההקפאה, כשהמועדון הועבר 

לידי האחים ניסנוב.

אי־היציבות בבעלות הקבוצה ובצוות הניהולי באה לידי ביטוי גם בצוות המקצועי, והיא 

השפיעה על יכולת השחקנים על כר הדשא. בתקופתו של כבירי במועדון )שנה וחצי( הוחלפו 

שעשויים  התפקידים  אחד  שחקנים!  מ־34  פחות  לא  הוחלפו  אחת  ובעונה  מאמנים,  שישה 

הספורטיבי  המנהל  תפקיד  הוא  ספורט  במועדוני  טווח  ארוכת  ולראייה  ליציבות  להוביל 

)מנג'ר(, אך בהפועל תל אביב באותה תקופה גם תפקיד זה היה זמני, בעלי התפקיד התחלפו 

שוב ושוב, ולבסוף אף בוטל התפקיד. 

ישיר  והתחלופה הגבוהה של הצוות המקצועי ממשיכים באופן  אם כך, חוסר היציבות 

את חוסר היציבות ואת התחלופה הגבוהה בכל שדרות ניהול המועדון – החל ברמת הבעלים, 

ניהול המועדון, שעברה טלטלות רבות;  וחצי; המשך בשדרת  שסיים את דרכו לאחר שנה 

וכלה בתחלופת שחקנים גבוהה מאוד. 

ג. פרדוקסים מוְבנים בתרבות הארגונית של המועדון
מערכת מורכבת נמצאת במצב דינמי המאופיין בסדר ואי־סדר מקבילים, ותיאורים חופפים 

וסותרים, בבחינת 'דבר והיפוכו', הם לב המורכבות. המערכת מכילה רכיבים שבעת ובעונה 

אחת מנוגדים זה לזה ומשלימים זה את זה כניגודיות משלימה )אלטמן, 2016(, ולכן מציאת 

בו.  המורכבות  לאפיון  לתרום  יכולה  המועדון  של  הארגונית  בתרבות  מוְבנים  פרדוקסים 

ולכן  חד־ממדי,  פירוש  אביב  תל  הפועל  הכדורגל  במועדון  למציאות  אין  רבים  במקרים 
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המציאות בו אינה פשוטה להבנה. החשיבה המערכתית אינה פועלת בקטגוריות המוציאות זו 

את זו )או או( אלא בקטגוריות המכילות זו את זו )גם וגם; אלטמן, 2016(. כך תיאר אוריאל 

דסקל את הפנים הרבים ואת הסתירות הפנימיות בהתנהלותו הכללית של המועדון: 

כל הבלגן עכשיו זה על בסיס האישיות של הקבוצה, של האוהדים שלה. מצד אחד 

זה הפועל ]בה"א הידיעה[, מצד שני ַפקינג מכבי, מצד שלישי אנחנו מחורבנים, מצד 

רביעי לאן אנחנו הולכים, מצד חמישי יש לנו בעלות על הקבוצה, אבל כבירי הוא 

הבעלים, אבל האם זה כבירי, כי יש את מני וייצמן. זו הכרונולוגיה של הבלגן. זה 

ציור של ג'קסון פולוק.

על רקע הרבדים הרבים שמהם בנוי המועדון והסתירות הפנימיות בו ניתן לאפיין שלושה 

פרדוקסים מרכזיים המוצגים בדרך כלל כטענות שבסופו של דבר הסיבה לנכונותן נעשית 

הסיבה להפרכתן, וחוזר חלילה. 

פרדוקס 'שונאים – סיפור אהבה'
האהדה הפנטית למועדון ואופן הניהול הרגשי הקיצוני של הבעלים וההנהלה מייצרים שתי 

דרכי הבעה הסותרות לכאורה אחת את השנייה אך מתקיימות במקביל. מצד אחד, ניתן למצוא 

ביטויים של בגרות ואהבה ללא תנאים, הבאות לידי ביטוי בפתיחות ובקבלת האחר והשונה, 

אך מצד שני כגודל האהבה – כך ניתן למצוא גם שנאה ללא גבולות ואלימות. השנאה למכבי 

תל אביב מרכזית בהגדרת המועדון, ומובילה באופן פרדוקסלי הן לליכוד השורות ואיתנות 

המועדון, הן ליצירת איום ממשי על יכולת תפקודו. 

"שבטיות",  "אהבה",  כגון  חמות  ומילים  אהבה  של  תכנים  הוזכרו  השונים  בראיונות 

"הכי קרוב למשפחה", "עוטף אותנו" ועוד. מידת קבלת האחר וההטרוגניות תוארה בהרחבה 

בדבריו של שלונסקי, אוהד שרוף של הקבוצה: 

אחוז נשים הכי גדול, כולל בגרעין הקשה ]...[ אחוז מגזר ערבי כחמישית ביציעים 

בכלל, שזה הרבה. בתוך השרופים הקהל נורא נורא הטרוגני ]...[ אתה רואה הרבה 

בת־ימים, יפואים, ערבי יפו, תושבי יפו מצביעי ליכוד – זה מתערבב, אתה רואה 

הכול מהכול. בתוך היציע וארגון האוהדים ]השרופים[ ההטרוגניות זה ייחודי ]...[ 

יש לא מעט כאלה בשער 5 שמצביע הבית היהודי והוא לעולם לא יקלל ערבי. אני 

אשתיק הומופוביה וגזענות ]...[ יש חשיבות לתמיכה בפליטים. 
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לעומת זאת, הוזכרו גם תכנים של שנאה, אלימות וגזענות. ממדי האלימות והשנאה הקיצונית 

תוארו כך באחת הכתבות: 

עבור  המושלם  הכיסוי  סיפור  את  בדיוק  מהווים  בית"ר  של  הצהובים־שחורים 

ישנו   ]...[ אוהדים מרגשים  לצד   ]...[ האלימות הלא מטופלת של האוהדים באדום 

הזמן  הגיע   ]...[ בסלחנות  אליו  מתנהגים  ואפילו  מטופל  שלא  וקשה  אלים  גרעין 

מתפוצץ  זה  בסוף   ]...[ גואה  ביציעים שלהם  יפנימו שהאלימות  האדום  שבמועדון 

)אמאנו, 2015(. 

על הגזענות ניתן ללמוד מדבריו של אלי טביב, בעלים לשעבר של המועדון:

אמר לי עו״ד מפורסם שלא רצו אותי בהפועל בגלל שאני שחור. לא יכלו לראות 

שאדם  העובדה  את  לקבל  קשה  להם  היה  ת״א  הפועל  של  האליטה   ]...[ אותי 

כסף.  הרבה  כזה  ומכניס  הישגים  לכאלה  הקבוצה  את  להביא  מצליח  מהשכונה 

עכשיו זה בא להם לפרצוף ]...[ תראו מה קרה עם חיים רמון, עבריין מין מורשע, 

וההתאחדות נתנה לו אישור לנהל קבוצה. ואותי רוצים לנשל מהקבוצה )אסייג, 

ברקוביץ', וזוהר, 2016(. 

לדבריו של מאמן לשעבר במחלקת הנוער במועדון, אכן מדובר בקהל גזעני וקיצוני: 

מבחינתם 'התימני' הזה ]טביב[ לא יכול לנהל את הפועל ת"א ]...[ יש כאן גם עניין 

של גזענות שלא רצו אותו ]את טביב[ – תימני, והפועל קהל של קצת שמאלנים ]...[ 

מול טביב עשו דברים לא אנושיים ]...[ קיצוניים יותר מאשר בית"ר. 

מצטרפת  שאליה  פנטית  לקנאות  דרישה  במעין  אביב  תל  בהפועל  מקודש  השנאה  ערך 

נדבך  מהווה  זו  פרקטיקה  אביב.  תל  מכבי   – המר  היריב  של  הדמוניזציה  פרקטיקת 

שני  מצד  אך  אחד,  מצד  מועיל  לליכוד  ומובילה  זהותו  את  מגדירה  במועדון,  מרכזי 

בתחומי  רק  מסתכמת  אינה  זו  שנאה  למועדון.  המזיקה  רציונלית  בלתי  להתנהגות  גם 

ערכי  ליבה  נושא  המיינסטרים,  נגד  הליכה   – יותר  רחבה  משמעות  לה  ויש  הספורט, 

ופוליטית.  חברתית  מבחינה  הפועל  אוהדי  של  העצמית  ובהגדרה  המועדון   בתרבות 

שורשי השנאה למכבי הם כלפי קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב, שנתפסה כקבוצה של 
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המדינה, ולכן מבחינת אוהדי הפועל – מכבי מייצגת את המיינסטרים, והפועל את ההליכה נגד 

המיינסטרים. כך תיאר זאת דסקל:

אנחנו  מתוך  יהירות  מפא"יניקיות,  מתוך  יהירות  המועדון,  של  האופי  זה  יהירות 

טובים יותר כי אנחנו תל אביבים, אנחנו אשכנזים, כי אנחנו הפועל, חכמים יותר, 

אינטליגנטים יותר, כי יש לנו את אריק איינשטיין, כי מכבי זה פופוליזם, כי אנחנו 

אבל  וליברלים,  פתוחים  כאילו   ]...[ הישראלי  לשמאל  דומה  זה  אמיתיים.  אוהדים 

שמאל מתנשא למי שחושב אחרת ממנו.

האוהד שלונסקי הרחיב על ההיבט הפוליטי בבסיס השנאה למכבי:

הבידול וחוסר האהבה למכבי הוא משמעותי כערך. זה סוגיית ליבה ]...[ תמיד מכבי 

סל הייתה ישראל המיינסטרימית, שאנחנו לא אוהבים, ואנחנו היינו האלטרנטיבה 

האנדרדוגית שמסרבת לקבל את כל ההמון, את הדבר הזה – 'תהיו בעדם באירופה 

אנחנו   ]...[ הקונצנזוס  על  לשמור  הברורה,  ישראל  זה  מכבי   ]...[ ישראל'  זה  כי 

רואים  אנחנו   ]...[ לסמן את עצמנו  כדי  מנסים לחפש את מכבי כברורה  כאוהדים 

עצמנו חושבים עצמאית יותר ]...[ מבחינתנו, ואני לא מכליל את כלל אוהדי הפועל 

תל אביב, מכבי זה בהתנשאות ישראל הבינונית, ואני לא אגיד את זה בקול אבל זה 

כן ישראל הלא חושבת, תופעת העדר. זה המקור לשלט ]שהניפו האוהדים במשחקי 

הקבוצה[: 'מייצגים את הפועל ולא את ישראל' ]...[ יש נורמה להיות לא בנורמה. 

הפועל זה אנטי. האנטי הוא טבעי. אנחנו לא אנטי מדינת ישראל. אני לא נגד נבחרת 

ישראל אבל אני אדיש לזה ]...[ ב]מבצע[ 'צוק איתן' שער 5 איבד ארבעה חיילים. 

יש  כשיטה.  ציונות  אנטי  פה  אין  ]ביציעים[.  קרביים  חיילים  פחות  רואה  לא  אתה 

אוהדים ימניים שיביאו דגלי ישראל ולא יורידו את זה, אבל אין לזה מקום במגרשי 

הפועל ת"א כי יש מקום רק לפטיש ומגל.

אוהד ותיק 'שרוף' של הקבוצה הוסיף עוד משמעויות שמאלניות קיצוניות: 

אנחנו ההיפך ממכביזם, השטן הגדול. מכביסטים דורסים ואנחנו לא ]...[ הפועל זה 

לא מועדון פאר? כן, אבל אנחנו לא מכבי ]...[ לפרק אותם 1:0. מכביסטים דורסים 

ואנחנו לא. לפרק 1:0 זה לא להשתחצן ]...[ מול מכבי זה לאורך שנים המתח בין 
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מעמד הפועלים לבין הבורגנים ]...[ אני לא הולך למשחקי נבחרת, לא מעניין אותי, 

לא מזדהה איתה ו]עם[ מה שהיא מייצגת. למה? כי אני שמאלני. אני לא מסתדר עם 

המדינה. עם מה לא מסתדר? עם הכול, חסר עם מה? עם יוקר המחיה, פוליטיקה, 

הילדים שלי לא שרים את  גם  גם לא שר את התקווה.  אני  ביבי שמיבי.  שטחים, 

התקווה. לא מאמין בערכים של המילים האלה. מה? נפש יהודי? נגיד, במקום שיש 

גם מורה לאזרחות. אני לא מתערב שהילד הלך לצבא, אבל חצי  אני   ]...[ אפליה 

קלאץ'. בהמנון אף אחד לא שר. בכדורסל יש המנון, והאוהדים מאחורי הסל – אף 

אחד לא שר. הם לא מרגישים חלק מהמדינה. ואנשים טובים, חלק מגרעין הנוער 

העובד, מסעות לפולין, תורמים לחברה ולקהילה – אנחנו הולכים עם כל מה שנגד. 

לא בכוונה, עומדים על דעתנו, יש סיבות, יש כתובות מאוד ממוענות. 

כיוון שהשנאה למכבי היא ערך מרכזי בהגדרה העצמית של הפועל, ניתן להגדירה כ'מושך' 

התנהגויות  להסביר  ובאמצעותה  אביב,  תל  בהפועל  המורכבת  המערכת  את   )attractor(
גבולות המערכת, שאינה  גם לשרטט את  ובד בבד  ושל בעלי הקבוצה,  מגוונות של הקהל 

חורגת למופעי אלימות קשים, כפי שטוען האוהד ה'שרוף' שצוטט לעיל: "לא קונה תזה של 

אלימות מילולית מובילה לאלימות פיזית ]...[ אנשים טבעוניים ושומרי זכויות אדם – זה יקרה 

משם? 'תתאבד שמעון' זה אלימות? ]...[ מה, 'בן זונה' יותר טוב? עושים מזה סיפור".

לשנאה זו יש השלכה דו־משמעית, כיוון שבאותו אופן שבו היא תורמת לאיחוד השורות, 

והדעות.  הקולות  ריבוי  לאור  ליכוד השורות בהפועל חשוב  למועדון.  מזיקה  גם  היא  כך 

 5:0 לדוגמה, כשהתגלו חילוקי דעות בין אוהדים במשחק הביתי הראשון לאחר התבוסה 

מכבי".  פאק  עולה,  "הפועל  האוהדים:  ששרו  המשותף  בשיר  נפתרו  הם  למכבי,  בדרבי 

אבל השנאה למכבי גם הובילה להתנהלות לא רציונלית, השפיעה לרעה על תהליכי קבלת 

החלטות וסיכנה את עתיד המועדון מבחינה כלכלית. כך תיאר דסקל את היחס של הפועל 

למכבי: 

יותר  יכול להיות שהיא ]מכבי[  ]ו[לא  מכבי משגעת את כבירי. הוא אוהד הפועל, 

כי  רק  שחקן  רוצה  בהנהלה,  האנשים  על  צורח  כבירי  בה  פגישה  מהפועל.  טובה 

מכבי רוצים אותו, לא יכול להיות מבחינתו שמכבי יותר טובים. במכבי רצה בדיחה 

שאם רוצים להשקיע את הפועל בעוד יותר חובות כדאי להם להגיד בתקשורת שהם 

מתעניינים בשחקנים בשוק ]...[ בן רייכרט ]שחקן שקנתה הפועל תל אביב בעלות 

גבוהה מאוד ולא פרופורציונלית לערכו בשוק[ זה סיפור משוגע: מביאים אותו, הוא 
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לא טוב, וככה הלך מיליון. כל זה בגלל שמכבי ברקע. לא חושבים בהיגיון כשברקע 

יש את מכבי. 

המקרה של בן רייכרט סייע לדסקל לסכם בחדות את המחירים הכבדים שהמועדון משלם על 

שנאתו העזה למכבי: "הדבר היחידי שמאחד את אוהדי הפועל זה 100% אנטי מכבי, שנאה 

אובססיבית. אתה שוכח שצריך להשקות את הדשא שלך כי אתה כל הזמן מסתכל על הדשא 

של השכן".

ניתן למצוא אפוא במועדון ערבוב פנטי בין ביטויי אהבה לביטויי שנאה כנושאי ליבה 

ערכיים שיש להם שורשים שחורגים מתחומי הספורט, המחזקים ומעצימים את המועדון ובעת 

ובעונה אחת גם מאיימים על תפקודו. 

פרדוקס 'נפרק אותם 1:0': מועדון פאר או אנדרדוג
גדול  כמועדון  אחד  מצד  עצמם  את  תופסים  המועדון  וקברניטי  אביב  תל  הפועל  אוהדי 

שחקנים  לרכוש  הבעלים  על  משפיע  אוהדיו  קהל  ולכן  ספורטיביים,  להישגים  השואף 

ידועים ומפורסמים, גם אם עלות רכישתם גבוהה מאוד, אך מצד שני לקהל אוהדי המועדון 

יש תדמית עצמית של אנדרדוג פסימי המסתפק במועט. הפרדוקס הזה בזהות העצמית של 

המועדון – גם מועדון פאר וגם אנדרדוג – מייצר פער בתחושת ה'עצמי' שלו, פער שמתמלא 

בהתנהלות פנטזיונרית שאינה מחוברת למציאות ושמאיימת על עתיד המועדון, כפי שיתואר 

להלן. 

בעלי הקבוצה רואים את המועדון כמועדון פאר, ובהתאם הם שואפים להביא שחקנים 

ברמה גבוהה, כפי שתיאר עדי קריספין: "'הפועל תל אביב זה מועדון גדול, צריך כוכבים', 

בעל  מועדון  אביב,  תל  הפועל  את  לידיים  קיבל  שמות,  אוהב  אמיר  ]ויצמן[.  מני  לי  אמר 

ההישגים הכי גדולים באירופה מבחינת קבוצות ישראליות".

לעומת תדמית זו, למועדון יש גם תדמית עצמית של אנדרדוג, כפי שתיאר ד"ר גרטמן, 

הולך  הכול  העבר.  תוצאות  רקע  על  פסימיסט  של  זה  אוהד  של  "הפרופיל  הקבוצה:  אוהד 

קשה, אין משהו שהולך קל. הייתה כבר עונה טובה ב־2010, ואז יש גם נאחס. יש חשש, של 

פסימיזם, להסתפק במועט, החשש שיקרה הגרוע מכול".

אוהד  ז"ל,  מוהר  עלי  הידוע של  מבוטא במשפט  המועדון  העצמיות של  פער בתפיסות 

)'נפרק'(,  המועדון  עוצמת  את  הכולל   ,'1:0 אותם  'נפרק  הביטוי  את  שחרט  ומי  הקבוצה 

שמסתכמת ב־1:0 קטן. ביטוי נוסף לפער בין תפיסות העוצמה לתפיסת האנדרדוג בא לידי 

ביטוי בהקבלה שערך דסקל בין המועדון ובין הצבוע: 
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אם המועדון היה חיה, זה היה להקה דיספונקציונלית של צבועים – בלי קשר לצביעות, 

]...[ צבועים  צבוע הוא כביכול חית טרף. יש לה הרבה עוצמה, והם אוכלי נבלות 

הולכים באסטרטגיה שלהם אחרי האריות ולוקחים שאריות או נבלות. המנהיג אלפא 

צבוע מתנהל לא כצייד על אלא כאוכל נבלות על.

הניגודיות בתפיסה העצמית של המועדון את עצמו מייצרת כאמור חלל המתמלא בהתנהלות 

לאור  הנחוץ  מציאות  בוחן  ללא  נחיתות  מרגשי  המּונעת  הקבוצה,  בעלי  של  פנטזיונרית 

מצבה הכלכלי הקשה ולקיחת הסיכונים הרי הגורל למועדון. החוקר האקדמי שהוזכר לעיל 

הדגיש את תרבות ה'יהיה בסדר' הישראלית ואת ההתנהלות המדומיינת שבבסיס התנהלות 

הקבוצה: 

כל הזמן מתגלים עוד חובות. למה? כי מישהו חותם חוזה באופוריה, מפטר אחר כך, 

אל תדאג, שוכחים מהחוב, טומן ראש בחול. נלך איתו למסעדה ויהיה בסדר, נסתדר 

איתו. עכשיו זה זרים ]גבריאל דוס סנטוס, נמניה ניקוליץ', אבאדי[, לא שבתאי לוי 

ומשה סיני. אלה ]הזרים[ הולכים לערכאות. 

ועדי קריספין תיאר מקרוב את ההתנהלות של קברניטיה, התנהלות שכינה 'פנטזיונרית':

אין ספק שמני וכבירי היו פנטזיונרים בקשר להפועל ת"א מרוב שרצו ]...[ באחת 

הנסיעות שנפגשנו בספרד, כאשר מני הזמין למלון, היה משחק באותו זמן של הפועל 

ת"א ]...[ מני שילם למלון 1,000–2,000 יורו רק כדי שיקרינו את המשחק ]...[ הוא 

ניסתה להיות מה  ]...[ הפועל ת"א  טוב  ]אמיר כביר[ רצה להתחרות, לעשות הכי 

שהיא לא. היא לא מכבי ת"א, לא מכבי חיפה, לא באר שבע. הפועל ת"א מועדון צנוע 

שיבנה את עצמו לאט לאט כמו אתלטיקו )ליפקין, 2016(. 

גם יניב פרנקו, אוהד הקבוצה, תיאר את הקבוצה כמועדון פנטזיונרי רדוף שדים:

ההוא, של  בחלום  הזו, שבויים  האידאה  רודפים אחרי  והפועל  גוטמן  מאז הדאבל 

קבוצת פלא חד פעמית, של מודל עסקי לא הגיוני, של תפישות רומנטיות ]...[ זה 

סוף החלום, כבר אין את מי להביא שקשור לקבוצה הזו, מה שנשאר זה מועדון עני, 

רדוף בשדים פנימיים וחיצוניים, מועדון שחי על הישרדות יומיומית מול אינספור 
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בעיות עבר, מועדון שנוא על ידי חלקים עצומים בתקשורת ובקהלים הנייטרליים 

)פרנקו, 2016(.

פרדוקס 'הנוחות שבסבל'
המועדון מאופיין בעמימות ואי־בהירות רבה, שיוצרות קושי אמיתי לשלוט במציאות המורכבת. 

למרות מידת האכפתיות והאקטיביות מצד כל בעלי העניין להתמודד בהצלחה עם מציאות זו, 

ניתן לראות שמידת המורכבות רק הוחרפה, והמועדון התדרדר עד לכדי איום קיומי על המשך 

מייצר הזדמנות למעורבות  בנוף הכדורגל הישראלי. מצב מעומעם בהנהלת ארגון  תפקודו 

ישירה של כמה גורמים, שלולא העמימות לא היו יכולים להשפיע באותה מידה על המתרחש, 

ולכן הבהרת העמימות מנוגדת לרצונם להשפיע על המתרחש בקבוצה. להלן תובא סקירה על 

בעלי העניין הרלוונטיים:

אוהדים המקורבים אישית לבעלים: אוהדים אלו נהנים מהשפעה ישירה על קבלת   .1

ההחלטות במועדון הודות לקרבתם לכבירי והודות לעמימות מעגל מקבלי ההחלטות 

 – בה  וקוץ  עליו. אלא שאליה  כדי להשפיע  במועדון, עמימות שהם מעדיפים לשמר 

אומנם השפעתם ישירה, אבל כך גם מעגל מקבלי ההחלטות מתרחב ומקשה על ניהול 

תקין של המועדון. על המעורבות הגבוהה הזאת העיד אוהד המקורב אישית לאמיר 

כבירי: "יש מעגל גרעין קשה, ומעגל מקביל של מקורבים ויודעי דבר, וזה מעגל ]ש[

אתה  אינטנסיבי.  זה  פנימיים.  ממעגלים  מתחיל  זה  בקהל  רחש  כשיש  הכול.  משנה 

של  למחיר  התנהגות".  ישנה  זה  אותם.  מכיר  שאתה  מאנשים  הודעות  מקבל  כיו"ר 

הרחבת מעגל האנשים שמשפיעים על תהליכי קבלת ההחלטות התייחס גם עמוס, אוהד 

הקבוצה: "הקהל שולט במועדון ]...[ מלא אנשים שותפים לקבלת החלטות, וקשה ככה 

לקבל החלטות".

לעיל,  תואר  שכבר  כפי  הקלעים:  מאחורי  למעשה  נמצא  במועדון  החזק  האיש   .2

ויצמן,  מני  אלא  הרשמי  הבעלים  אינו  במועדון  החזק  שהאיש  ציינו  רבים  מרואיינים 

שפועל מאחורי הקלעים מבלי שיהיו לו אחוזי בעלות כלשהם במועדון. מצב כזה מתאפשר 

כשהיררכיית הניהול אינה מוגדרת וכשהעמימות מאפשרת לבעלי עניין רבים להשפיע 

מאחורי הקלעים, אך התנהלות כזו גם עלולה להוביל לקשיים בניהול התקין של המועדון. 

בריאיון לאתר 'וואלה! ספורט' אמר מני ויצמן שמתוך בחירה אין הוא בעלי המועדון, 

וחשף את מערך הקשרים שלו ואת העובדה שלמעשה הוא האיש החזק במועדון אף שאינו 

הבעלים הרשמיים: 
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המטריה היחידה שאני נותן להפועל היא שעופר אורליצקי ]ראש הרשות לבקרת 

תקציבים בהתאחדות לכדורגל[ מאמין לי, והוא יודע שכל עוד אני שם, אז הוא 

יכול להיות רגוע. אם הייתי רוצה להיות הבעלים או משהו כזה, כבר הייתי מזמן 

לוקח את הקבוצה. אני לא מחפש לברוח. אני אוהד שרוף של הפועל והמועדון 

הזה יקר לי ואני עוזר בעיקר בגיוס כספים ]...[ אני כן יכול להגיד שבלעדי מני 

ויצמן הפועל לא הייתה קיימת היום, אבל זה לא אומר שאני הבעלים או רוצה 

להיות הבעלים )גולדשטיין, 2016(. 

הבקרה  מראש  לו  שזכה  האישי  האמון  לאור  ויצמן  מני  של  כוחו  את  מציג  זה  ציטוט 

התקציבית בהתאחדות לכדורגל, ולאור יכולת המועדון לקבל אישורי תקציב בזכות קשר 

זה ולמרות סימני האזהרה שנצפו לאורך כל הדרך. 

אנשי עסקים בעלי אחוזי בעלות נמוכים: אנשי עסקים אלו מסייעים לקבוצה בתמורה   .3

ונהנים מכוח ומהשפעה רבים שלא היו מצליחים להשיג אם  נמוכים,  לאחוזי בעלות 

מצב העניינים במועדון היה מוגדר וברור יותר. כך תיאר אותם חוקר הספורט האקדמי 

שהוזכר לעיל:

אלו אנשי עסקים באחוזי בעלות נמוכים, מלווים לקבוצה בשעת דוחק כי רוצים 

מסייע  האיש  שחקן?  חסר   ]...[ הזויים  נמוכים  בעלות  אחוזי  לוקחים  השפעה, 

בקניית שחקן, השחקן הוא שלו ומלווה אותו למועדון ואז הוא חלק מהבעלים. 

 – קריא  קיש  קיש   ]...[ הכסף  את  צריך  כי  בציציות  אותם  בודקים  תמיד  לא 

לפעמים הקטנים האלה עושים את הרעש הכי גדול. בהפועל תל אביב זה קרה 

שעושים  קטנים  באחוזים  בעלים  שלושה  לפחות  מכיר  אני  אחת.  מפעם  יותר 

הרבה רעש. כבירי לא הבעלים היחידים של הקבוצה. 

מלבד בעלי עניין אלו, המצב המעומעם של הנהלת המועדון מקשה על ניהול תקין שלו, עד 

ולבסוף אף תיאלץ לפרק אותו. אלא שבאופן  עליו,  שנוצר חשש שההנהלה תאבד שליטה 

מאפשר  במועדון  מרכזיים  תפקיד  בעלי  אי־הגדרת  של  זה  בעייתי  מצב  דווקא  פרדוקסלי 

לבעלים לשלוט ולסרס את כוחה של עמותת האוהדים, וכך להימנע מעימות חזיתי עם קבוצת 

ה'אולטראס'. להלן יובא פירוט על כל אחד משלושת הגורמים האלה:
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שליטה על עמותת האוהדים: לעמותה יש אחוזי בעלות גבוהים במועדון, והיא מייצגת   .1

של  ההשפעה  פוטנציאל  למרות  במועדון.  המרכזי  הכוח  את   – כלומר  האוהדים,  את 

מינויים  בקביעת  העמימות  באמצעות  הבעלים  ידי  על  נשלטת  היא  למעשה  העמותה, 

אנשים  מספר  "מלבד  שלה:  המנהל  הוועד  מחברי  אחד  שתיאר  כפי  בעמותה,  פנימיים 

בעמותה, כל היתר עבדו בשביל כבירי והאחרים הוגדרו כגיס חמישי. לאחד המארגנים 

היה קשר עם מני ויצמן ועם רמון, והוא היה מאוד מרכזי מאחורי הקלעים". העמימות 

סביב מבנה הפעולה של העמותה וזכויותיה נתפסת כמשרתת אף היא את בעלי המועדון, 

לפי דבריו של אותו חבר הוועד המנהל של העמותה: "ההסכם של העמותה מול חיים רמון 

היה שהעמותה תקבל 2–3 דירקטורים בחברה ועורך דין משקיף ]...[ העמותה החליטה 

להוציא מכתב תקיף שדורש זכויות. רמון לא ענה למכתב זה אלא עשה מסיבת עיתונאים 

בה יצא כנגד העמותה, ו]בעקבותיה[ יו"ר העמותה החליט לפרוש".

שליטה על ידי מינוי תפקידי מפתח ללא שקיפות ראויה: מינויים אלו יצרו לבעלי   .2

הכוח מרחב שליטה במתרחש במועדון. המינוי המרכזי שבהם היה מינויו של רמי כהן, 

להבריא  ליזום  כדי  המועדון  של  הכלכלי  ליועץ  הפועל,  של  הכדורסל  קבוצת  יו"ר 

אותו, אף שלמועדון היה מנכ"ל שהיה אמור להיות אחראי לכך. מתוך קטעי העיתונות 

והראיונות שבוצעו לצורך מחקר זה עולה כי המינוי היה יוזמה אישית של מני ויצמן 

גורם  ניהול המועדון: "לטענת  כדי להשיג שליטה בעקבות איבוד האמון שלו באופן 

במועדון, כספים נוספים שהעביר ויצמן עבור תשלום חובות עבר נותבו למען התקציב 

השוטף וכשוויצמן גילה זאת, הוא צירף מיוזמתו למועדון את יו"ר קבוצת הכדורסל 

של הפועל, רמי כהן, כיועץ כלכלי על מנת ליזום הבראה" )צפריר, 2017ב(. סיימון 

כץ, מבעלי הפועל, הסכים לקביעה זו: "יכול להיות שמני ויצמן הרגיש שהכסף הולך 

למקומות הלא נכונים ולכן הביא את רמי כהן" )מערכת וואלה! ספורט, 2016(. דרגות 

החופש במינויים הפנימיים אפשרו גם לאלי גוטמן להפסיק את תפקידו כמאמן ולחזור 

לתפקיד המנג'ר, ובעקבות החלטתו זו גם לגרור ביקורות על הצבת האינטרס האישי 

שלו מעל לכול: "האשם היחיד הוא אלי גוטמן שקם וברח, כי ידע מה יקרה בדרבי ]...[ 

לא זכור לי עוד מקרה כזה, שמאמן מכין את הדייסה הכל כך איומה הזו, מישהו אחר 

אוכל אותה, וכפרס עוד ממשיך במועדון כמנהל מקצועי. לא יאומן כי יסופר" )פרימו, 

.)2016

ה'אולטראס',  קבוצת  אוהדי  אלימות  למרות  הפועל':  ל'אולטראס  גבולות  אי־הצבת   .3

המזיקה למועדון וגוררת תגובות קשות גם משאר קהל האוהדים שלו, הנהלת המועדון 

את  ל'אולטראס' משרתת  גבולות  בהצבת  זו  עמימות  גבולות.  להם  להציב  בחרה שלא 
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לא  גם  וכך  הקיצוניים,  האוהדים  על  מרותה  את  להטיל  נדרשה  שלא  בכך  ההנהלה 

החרימה  ההנהלה  שבו  אחד  מקרה  למעט  במועדון.  אדיר  כוח  בעל  גורם  עם  הסתבכה 

שלושה מנויי הפועל שנמצאו בידי אוהדי בית"ר ירושלים )גולדשטיין, 2015(, לא נמצאו 

עדויות במחקר על נקיטת עמדה תקיפה של ההנהלה נגד האוהדים. על כך התייחס שחר 

עלול  שהמועדון  המחירים  ונגד  המועדון  הנהלת  התנהלות  נגד  ביקורת  במאמר  אמאנו 

לשלם עליהם בעתיד: 

הגיע הזמן שבמועדון האדום יפנימו שהאלימות ביציעים שלהם גואה, בכדורגל 

ובכדורסל. הסלחנות המופגנת של ראשי המועדון והעיוורון שהם לוקים בו בכל 

פעם שזה קורה )'זה קומץ', הם תמיד מתרצים( יובילו יום אחד לאסון, ואז לא 

ניתן יהיה להאשים את בית"ר ירושלים. למרות שתסמכו על האדומים, הם ינסו 

ינסו, כי ככה זה כשמתנערים מאחריות או מתייחסים לכל דבר כשטויות,  גם 

בסוף זה מתפוצץ )אמאנו, 2015(.

דיון ומסקנות

ממצאי מחקר זה מראים שמועדון הפועל תל אביב הוא ארגון שרמת המורכבות שלו גבוהה, 

והיא באה לידי ביטוי בריבוי בעלי עניין שיש ביניהם מערכות יחסים דואליות ומאבקי כוחות, 

המשפיעים בדרך אי־פורמלית. הנהלת המועדון מתקשה לנהל בהצלחה מורכבות זו, והיא אף 

מחמירה את המצב בגלל מבנה הבעלות הסבוך, סגנון הניהול העמום, הנטייה לקחת סיכונים 

קיצוניים וחוסר היציבות בצוות הניהול ובצוות המקצועי.

בבסיס המורכבות הארגונית נמצאו שלושה פרדוקסים מוְבנים בתרבות הארגונית: 

גם  אך  המועדון,  ולאיתנות  השורות  לליכוד  מוביל  אהבה':  סיפור   – 'שונאים  פרדוקס   .1

להתנהלות אלימה ולא רציונלית.

פרדוקס 'נפרק אותם 1:0': עוסק בזהות העצמית המפוצלת של המועדון – מועדון פאר   .2

התנהלות  באמצעות  שמתמלא  ה'עצמי'  בתחושת  פער  המייצרת   – בו־זמנית  ואנדרדוג 

פנטזיונרית שאינה מחוברת למציאות.

פרדוקס 'הנוחות שבסבל': מתאר מצב עמום שמשרת בעלי עניין רבים, למרות המחירים   .3

הכבדים שהמועדון נאלץ לשלם על עמימות זו. 
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אומנם הפרדוקסים האלה מחזקים את המועדון, אך בד בבד הם גם משמרים את המורכבות בו 

עד לכדי איום ממשי על יכולתו לתפקד ברמה הבסיסית הנדרשת מארגון בריא. 

ממצאי המחקר גם מעידים על הצורך להתנהל עם קיומן של סתירות מבניות המועצמות 

לאור ההקצנה הרגשית הקיימת במשחקי הכדורגל מטבעם ובסביבת המועדון. השימוש בשפה 

הלקוחה מתיאוריית המורכבות מאפשר להמשיג את אותם תהליכים חברתיים ולהבין בהעמקה 

רבה יותר כיצד סדר ואי־סדר דרים בכפיפה אחת בארגון. בדומה למחקרים אחרים שדנים 

בסוגיית המורכבות ומתמקדים בקיומם של לפחות שני תיאורים חופפים וסותרים המהווים 

את לב המורכבות )Richardson, 2008; Stacey, 2003(, כך גם במועדון הפועל תל אביב 

נשענת הדינמיקה של המורכבות על קיומם המקביל של תהליכים שונים, שלכאורה חלקם אף 

סותרים אחד את משנהו. נראה שהבנתם של תהליכים אלו חיונית להבנת התנהלות הארגון 

ולניסיון לשפר את ביצועיו.

הניסיון של קברניטי המועדון לכפות סדר בעזרת תחלופה אינטנסיבית של שחקנים ואנשי 

מקצוע נידון מראש לכישלון, וזהו אחד הגורמים המרכזיים שהשפיעו לרעה על התוצאות בכר 

 ,)Lebed & Bar-Eli, 2013( הדשא. ממצא זה מאושש את הטענה המרכזית של לבד ובר־אלי

ולפיה הדיאלקטיקה המרכזית שמגדירה מועדון ספורט עוסקת במתח שבין סדר לאי־סדר, מתח 

ניתנים לשליטה בצורה מלאה. כך גם בהפועל תל אביב – קברניטי  שרק חלק קטן מרכיביו 

הקבוצה לא הצליחו לשלוט במתרחש למרות השינויים האינטנסיביים שביצעו. מכאן החשיבות 

של הארגון העצמי בעולם הכדורגל, עולם שבו יש אי־סדר מובנה הנובע ממערכת יחסי הכוחות 

בין ההנהלה ובין האוהדים, המערערת על תפיסת 'הבעלות' ומעלה את השאלה מי הם בעליה של 

קבוצה )גיא, 2006(. הקושי של בעלי הפועל תל אביב להוביל את המועדון בהצלחה כשמבנה 

הבעלות שלו עצמו סבוך וסובל מדינמיקה קונפליקטואלית מורכבת, מאושש את התפקיד המרכזי 

 Lebed & Bar-Eli,( של הבעלים בחיזוק הארגון העצמי של המועדון, כפי שטענו לבד ובר־אלי

 .)2013

בניהול  הדירקטוריון  וחברי  הבעלים  של  גבוהה  שמעורבות  מלמדת  המחקר  ספרות 

והעסקיים  הספורטיביים  ההישגים  על  חיובי  באופן  משפיעה  ספורט  מועדוני  של  השוטף 

 Dimitropoulos, 2011; Ferkins, Shilbury, & McDonald, 2009; Gorman &( שלהם 

על  ללמוד  ניתן  המחקר  מספרות  בנוסף,   .)Calhoum, 1994; Sherry & Shilbury, 2009

בניהולם  הדירקטוריון מתערבים  כשחברי  כאוס  סף  על  הנמצאים  ארגונים  יעיל של  ניהול 

ומקבלים פידבק שוטף )Smith, 2004(. המציאות בהפועל תל אביב סותרת את הטענות הללו 

כיוון שלאור המעורבות הרבה של הבעלים, התוצאות הפוכות ומובילות ממצב של עמידה על 

סף כאוס למצב של אובדן שליטה מוחלט על המתרחש וחוסר בהירות בנוגע לדרך שבה כל 
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הגורמים המעורבים נדרשים להתנהל כדי לצלוח את המשברים. 

שמתקבלות  ההפוכות  התוצאות  ובין  הדירקטוריון  חברי  של  מעורבותם  בין  זו  סתירה 

בעקבות אותה מעורבות, מובילה לבחינת אופן ההתערבות ודרך ההתנהלות של הבעלים לאור 

המצב במועדון. את אופן התערבות הבעלים ניתן לבחון על פי מודל Cynefin, שניסחו קורץ 

וסנודן )Kurtz & Snowden, 2003(. לפי מודל זה ובדומה למושג 'ארגון העצמי', ארגונים 

המתפקדים בהצלחה בתחום המורכב מאופיינים בהובלה המטפחת סובלנות למחלוקות, יצירת 

מקום להטרוגניות וקבלת השונה, וזרימת מידע חופשית בין חברי הארגון ללא חסמים. והנה, 

בבחינת ההתנהלות של הפועל תל אביב שתוארה לעיל נמצאו מאבקים אי־פורמליים על כוח 

והשפעה, הדרת תתי־קבוצות ממעגל מקבלי ההחלטות ופנטיות רגשית. לכן, לא נוצרו במועדון 

דפוסים של רבגוניות וסובלנות הדדית החשובים לניהול התחום המורכב, כפי שמוצג במודל 

Cynefin. המחסור בהנהגה הוביל למעשה למצב שבו דווקא מועדון כמו הפועל תל אביב, 
המתהדר בסובלנות לסביבתו, התקשה ליישם אותה בין בעלי העניין השונים בתוך המועדון. 

 Doherty & Chelladurai,( מסקנה זו מחזקת את טענתם המרכזית של דוהרטי וצ'לדוראי

1999(, ולפיה כשיש שונות תרבותית בתוך ארגון ספורט, הרווחים מאותה שונות מושגים 

כשההנהלה מעודדת תרבות של הכרה בשונות וניהולה. המחקר הנוכחי מדגיש את המחירים 

הכבדים שנאלץ המועדון לשלום מאי־יישום הנחיה זו, ובכך תורם לספרות המחקר בנושא. 

לצד טענה זו, מודל Cynefin מדגיש שכשארגון נמצא בתחום הכאוטי, נדרשת מנהיגות 

סמכותית שתצליח להתמודד עם המצב הכאוטי. בדומה למודל זה, התקופה שהובילה לקראת 

הקפאת ההליכים בהפועל תל אביב הייתה בתחום הכאוטי ואופיינה באי־סדר, קושי בתפקוד 

איבד  זה  בשלב  במועדון.  המתרחש  על  תקשורתי  ובליץ  הספקים  מצד  אדיר  לחץ  בסיסי, 

בעל הקבוצה את השליטה במתרחש, וכיוון שלא היה מסוגל לכפות סדר פנה לבית המשפט 

והפקיד את הובלת המועדון בידי הרשות השופטת. במילים אחרות, דווקא בעלים שמזוהה עם 

המועדון, שהכיר לעומק את תרבותו הייחודית, ושהשקיע את מיטב זמנו בניסיונות להיחלץ 

מן המצב ואף לקח סיכונים אישיים – דווקא הוא נשאב למערבולת של המועדון, ובסופו של 

דבר איבד את ההנהגה כיוון שלא הנהיג מלכתחילה צורת התנהלות אחרת שתצליח להכיל את 

המורכבות ואת השונות בארגון ולייצר תחושה של מעין 'סדר בבלגן'.

של  הפנימיות  הרמות  בשלוש  ביטוי  לידי  בא  ספורט  במועדון  ואי־הסדר  הסדר  ניהול 

 Lebed & Bar-Eli,( והבעלים ,)המועדון: צוות השחקנים, הצוות המקצועי )לרבות המאמנים

2013(. מקרה מבחן זה מציג כישלון ספורטיבי ועסקי בכל אחת מן הרמות האלה, ומאשש 

את טענת החוקרים על ההשפעה ההדדית בין שלוש הרמות. משברים ספורטיביים מובילים 

מועדונים לסף הכאוס ומחייבים לקבל החלטות בכל שלוש הרמות במועדון – ההנהלה, הצוות 
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המקצועי וצוות השחקנים. במקרים כאלה פעמים רבות מחליטים הבעלים וצוות הניהול לפטר 

את המאמן, ואף שלעיתים החלטה זו מועילה לטווח הקצר אין היא מטיבה עם המועדון לטווח 

 Audas, Dobson,( הארוך, ולכן אין היא דרך אפקטיבית להתמודד עם משברים ומצבי כאוס

 & Goddard, 2002; Audas, Goddard, & Rowe, 2006; Breuer & Singer, 1996;
 McTeer, White, & Persad, 1995; Signer & Wagner, 1979; Wagner, 2010; Wirl &
שהחליפה  אביב,  תל  להפועל  גם  כאמור  אופייני  זה  התנהלות  אופן   .)Sagmeister, 2008

מאמנים רבים, והוא מסביר את הניסיונות העקרים של המועדון לטפל בבעיה מערכתית בדרך 

נקודתית )החלפת המאמן(, וכן מוסיף לספרות המחקר בנושא.

ניתוח מקרה המבחן של הפועל תל אביב מעיד על הפוטנציאל בעריכת מחקרים בתחום 

הספורט שתיאוריית המורכבות הארגונית משמשת ציר מרכזי בהם. המחקר מעיד שלתיאוריה 

זו יש פוטנציאל להבנת ארגוני ספורט נוכח המורכבות של ארגונים אלו, שמטרתם אינה רק 

השגת רווח, הבעלות עליהם נדמית כברורה ומתקיים בהם שילוב עדין בין כלכלה, פוליטיקה 

ארגוני  בניהול  המורכבות  של  בקיומה  שמכירה  תיאוריה  מצריכים  אלה  כל  אישית.  וזהות 

ספורט, ואף משלימה עימה.

במישור הניהול המעשי מוביל המחקר הנוכחי למסקנה שמסגרת הניהול במועדון ספורט 

מוגדרת  לא  מציאות  עם  בהצלחה  להתמודד  כדי  ופורמלית  מוגדרת  ברורה,  להיות  צריכה 

ולא ברורה, המאפיינת את עולם הארגונים בכלל ואת עולם הספורט בפרט. אף שלא ניתן 

לשלוט בצורה מלאה במציאות דינמית ומורכבת, יצירת מערכת ניהול ברורה היא תנאי הכרחי 

להכלת המורכבות ולמתן האפשרות לגמישות פעולה. בהפועל תל אביב חשוב שזהות בעלי 

הקבוצה תהיה ברורה ומוגדרת, ושלא יהיה איש חזק שינהל אותה מאחורי הקלעים, טהורות 

כוונותיו ככל שיהיו. ללא מסגרת ניהול בסיסית זו נראה כי המועדון יתקשה להתנהל במצבו 

כיום  יש לציין שעברו כמה שנים מאז תקופת המחקר, ושאומנם  הנוכחי, המורכב ממילא. 

מבנה הבעלות של המועדון ברור יותר והקבוצה חזרה לליגת העל, אך היא עדיין מתקשה 

לחזור לעמדת הקבוצה המובילה שבה הורגלה להיות בעבר.

מלבד הצורך בהגדרה הפורמלית של הבעלים, היכולת להתמודד עם סביבה רוויית אמוציות 

ורגש, המאפיינת את עולם הספורט, מצריכה בעלים שיכול להכיל את העמימות ואת אי־הוודאות 

ומסוגל להתמודד עם רמות הלחץ במועדון. בהפועל תל אביב יש לדרישה זו משנה תוקף לאור 

על  מומלץ לשמור  זאת,  עם  ומנוסה.  מנהל בשל  המועדון, המצריכה  את  הפנטיות המאפיינת 

האיזון בין התנהלות מחושבת ועניינית ובין החיבור הרגשי למועדון ולציפיות של אוהדי הקבוצה 

שיהיה  לבעלים  יתרון  שיש  מכאן  הולמת.  כספית  השקעה  המחייבות  ספורטיביות,  להצלחות 

מחובר לקבוצה מבחינה רגשית, אך רק אם יהיה בשל מספיק לאזן בין החיבור הרגשי לקבוצה 
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ובין התנהלות בוגרת ואחראית. אחת הדרכים שיכולות לאזן את הרגש הוא מינוי אנשי מקצוע 

אחראיים שאינם בהכרח אוהדי הקבוצה, וממילא גם חסרי הטיה רגשית. 

במועדוני כדורגל נשאלת מדי פעם השאלה למי שייך המועדון – לבעלים או לקהל, מתוך 

ההנחה הברורה שלמועדון אין זכות קיום ללא הקהל והאוהדים של המועדון. מן המחקר עולה 

שהייחודיות והעוצמה של הפועל תל אביב נובעות מכוחם של אוהדי הקבוצה, אלא שכוחם 

זה הוא גם אחד מגורמי המורכבות: אומנם האוהדים ממשיכים לתמוך בקבוצה גם ברגעיה 

הספורט  בעולם  יש  המועדון.  התנהלות  על  להקשות  עלולים  גם  שהם  נראה  אבל  הקשים, 

דוגמאות למועדונים שבהם הבעלים הם האוהדים, ואם תשתמר הבעלות הפרטית על הפועל 

תל אביב, מומלץ שלאוהדים יהיה ייצוג ניכר, מעורב ומאורגן. במילים אחרות, נראה שלבעלי 

המועדון יש אינטרס רב שתהיה עמותת אוהדים בריאה וחזקה שתייצג את האוהדים, וכדאי 

שרוב מאמצי הבעלים לשיפור יחסו עם האוהדים יושקעו ביצירת עמותה חזקה שלא תונהג 

מאחורי הקלעים על ידי הבעלים, וכן ביצירת שיח פתוח, שקוף ועשיר איתם. ניהול מורכבות 

מצריך מעבר מחשיבה כוחנית לחשיבה משתפת המייצרת אמון, ומכאן החשיבות במציאת 

בעלים בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה המסוגל לפתח שיח פתוח ואותנטי עם אחרים. יצירת 

שותפות המבוססת על שיח אותנטי, והתנהלות המאזנת בין הרגש לשכל, מרכיבים את יסודות 

הניהול. ייתכן שזהו גם הכיוון להתמודד בצורה מוצלחת בעולם של מורכבות – ביצוע מושכל 

של יסודות הניהול, ושיפור היחסים שבין אדם לחברו.       

יש לציין שגורמים חשובים להבנת המורכבות בהפועל תל אביב, כגון נציגים מ'אולטראס 

נגישים לראיונות במחקר הנוכחי ופגמו במידת מה בחשיפת נקודת המבט  הפועל', לא היו 

של קבוצת אוהדים חשובה בעיצוב התנהלות המועדון; אף שרואיינו לצורך המחקר אוהדים 

אוהד  הפרופיל של  את  מייצגים  אינם  הם  קיצוניות,  דעות  בעלי  אף  מהם  וכמה  'שרופים', 

יתרה מזו, רוב שלבי איסוף החומרים  ופעיל בהתארגנות הנוכחית של ה'אולטראס'.  צעיר 

במועדון,  שהתחוללה  והספורטיבית  הפיננסית  המצוקה  במהלך  אמת'  'בזמן  בוצעו  למחקר 

ולכן לא התאפשר להגיע למנהלי המועדון או לקבל מהם מידע אובייקטיבי, בין השאר כי 

מצבה של הקבוצה עדיין נידון בין כותלי בית המשפט. מומלץ שבעתיד, בין במחקר המשך בין 

במחקרים אחרים, יתקבלו עדויות מאותם אנשי מפתח שיציגו נקודות מבט נוספות על מצבה 

של הקבוצה, לאחר שיצאו מן המערבולת שהיו שקועים בה.   

המחקר  את  להרחיב  נוספים,  במועדונים  זה  תחום  לבחון  מומלץ  גם  המשך  במחקרי 

לתקופות זמן שונות ולהשוות בין מועדונים שונים. השוואות אלו, הן בתקופות שונות באותו 

מועדון הן בין מועדונים שונים, יסייעו לחקור את הביצועים הספורטיביים על כר הדשא לצד 

הביצועים הפיננסיים מאחורי הקלעים. 
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הערות

עבודת  במהלך  והמועילה  המקצועית  הנחייתו  על  אוריאלי  נתי  לפרופ'  מודה  המחבר   1

המחקר וכתיבת המאמר. 

על המחבר

ניב נחליאלי הוא דוקטורנט במחלקה לניהול באוניברסיטת בן־גוריון בנגב, וחוקר מורכבות ארגונית 

התמחות  עם   )M.B.A( עסקים  במנהל  מוסמך  לתואר  התוכנית  את  מוביל  הוא  ספורט.  במועדוני 

בניהול ספורט בקריה האקדמית אונו, ויועץ ארגוני בתחומי הספורט ולחברות עסקיות.




