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"המדען חוקר את הטבע לא משום שזה מועיל; הוא חוקר אותו משום שהוא מתענג עליו, והוא מתענג 

עליו משום שהוא יפה. אלמלא היה הטבע יפה, לא היה כדאי לדעת אותו, ואילמלא היה כדאי לדעת אותו, 

 לא היה ערך לחיים"

אנרי פואנקרה
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 “A good theory is one that holds together long enough to get you to a better theory.” 

D.O. Hebb
2
 

 

"It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure 

that just ain't so". 

3
Mark Twain 

 

 בטלות""פסקת היציבות נקבעה בחוסר סמכות ודינה 

השופט אליקים רובנשטיין
4
  

 

 מוקדי יעוץ: היחיד הקבוצה והארגון בכללו

 

דות מבט על ארגונים והמנהל , החוקר והיועץ בארגונים עשויים למצוא את עצמם חווים שלוש נק

 בד בבד בין אנשים ולפעמים אף בקרבו של אדם יחיד: מתקיימותה

  'דבר פיזי, קיים שניתן להסתכל עליו באופן אובייקטיבי  –הגישה שהארגון הוא 'מערכת

ולהשפיע עליו כך שישנה את צורתו ואת התנהגותו. לארגון הזה יש חלקים שפועלים אהדדי , יש 

ולכן אפשר לדעת מה שייך אליו ומה מחוצה לו והצופה מהצד איננו חלק ממנו.  –לו גבולות 

להם ליצור הבחנה בינם לבין הארגון אותו הם גישה זו מוחזקת יותר בקרב מנהלים ומאפשרת 

מנהלים. גם בקרב עובדים ניראה אפשרות כזאת של התנהגות )'המערכת לא נותנת לי ...'; 

 'המערכת גורמת ש...'(.
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 Jules Henri Poincaré (1912 –1854  מתמטיקאי צרפתי, שהציע בתחילת המאה העשרים ,) 'את 'השערת פואנקרה

 -בתחום הטופולוגיה )ניסיונות לתאר מרחבים תלת 20 -שהייתה לאחת משבע הבעיות המרכזיות של המתמטיקה במאה ה

ועליה קיבל את פרס פילדס,   2002ההשערה הוכחה ע"י גרגורי פרלמן בשנת  ממדיים או יותר באמצעות כלים מתמטיים(.

 אותו סירב לקבל.
2
 Hebb, D.O. (1969: "Hebb on hocus-pocus: a conversation with Elizabeth Hall". Psychology 

Today, 3(6), pp. 20-28. (p. 21) 

3
 מקובל כציטוט של מרק טווין אך לפעמים גם של אחרים. אין מקור ברור 
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 2016במנסגרת החלטת בג"צ שלא לאשר את מתווה הגז, מרץ  



  'הגישה ש'מערכת' היא מושג וצורת הסתכלות על ארגונים המשליכה על מציאות חברתית 'כאילו

השליטה בקרב חוקרים ויועצים בימינו אלה,   – היא מתנהגת כמערכת. ההסתכלות הזאת

מחפשת ומגדירה את החלקים, את אופן האינטראקציה ביניהם, את הגבולות ואת הסביבה )או 

מערכת העל(. על פי הגישה הזאת , גם כן ניתן להסתכל על ההתארגנות בראייה אובייקטיבית 

זאת מכילה דואליות משום המסתכל מבחוץ איננו חלק מהתופעה עצמה. גישה  –וחיצונית 

שהמסתכל על המערכת )המנהל , החוקר והיועץ( הוא חלק ממנה וחיצוני לה באותה עת, משפיע 

 עליה ומושפע ממנה באותה עת, ויש לו כוונות כלפיה באותה מידה שלה יש כוונות כלפיו.

 חוק צורת ההסתכלות החדשה שאיננה נזקקת ל'מערכת' כמושג מארגן חשוב הינה צעד אחד ר

יותר בהתפתחות התאוריות הארגוניות. גישה זו רואה באינטראקציה ובשיח בין השחקנים 

)'סוכנים'( את החזות העיקרית ואת הדבר המרכזי המתרחש. אנשים יכולים להיות ביחסים אחד 

עם השני באופן שמביא לידי ביטוי את הייחודיות שלהם מחד ואת ההשפעה של האחרים עליהם 

ך מרכזי של עיצוב דפוסים חברתיים, כללי התנהגות )נורמות( ובכללם גם כתהלי -מאידך 

פרוצדורות ארגוניות. על פי גישה זאת תהליך ההתארגנות איננו נפסק לעולם כי הוא תוצר של 

מספר גדול מאד של אפיזודות התייחסות בין האנשים על בסיס מידת החופש שהם תופסים 

 מקנים להתרחשויות שהם חשופים אליהן.שפתוחה לפניהם ואופן הפרשנות שהם 

כמובן, שבהיבטים מעשיים יכולה להיות שונות ואף סתירה בין צורות השימוש השונות בתפיסות העולם 

של הפועלים בארגון, על אף זאת, פעולה בארגונים כיום יכולה למצוא את שלושת הגישות קיימות בעת 

ולמחקר  המקבלות את האפשרויות השונות כקיימות ובעונה אחת ולכן מצריכה גישות לניהול, ליעוץ 

 .(Stacey, 2011)להרחבה בקשר לפיסקה זאת ראה 

 

קבוצות הגישות לושתהעקרונות, התפיסות והשפה של שלעניין היישום של תהליכי ייעוץ לשינוי, 
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חנו משקפת לא רק יכולת של תמיכה והשלמה אלא גם ניגודיות וקונפליקט. לכן, השאלה שעומדת לפת

היא מהו תהליך ייעוץ אפקטיבי כיום. איך המעבר בין פרספקטיבות ישמש אותנו בעיצוב תהליכי ייעוץ 

יעוץ לניהול שינוי המתמקמת במעבר שבין יל לנסח מודל פעולההמטרה של פרק זה הינה אפקטיביים. 

כדי לעצב גישה  . כל זאת,ןיהתהגישות המערכתיות לגישות של המדעים החדשים, תוך ניסיון להיתרם מש

המונח מודל משמש  אפקטיבית לשינוי, הרלוונטית למצבים שבהם ארגונים נתקלים במציאות המודרנית.

( כלומר סדרה של טענות המבוססות על ידע actionable knowledgeכאן לצורך ציון של ידע ליישום )

ן כאן שימוש במונחים חיזוי קודם וקישור בין משתנים היכולים להוות בסיס לבחירת פעולה )בכוונה אי

המקובלים כמרכיבים של תיאוריה טובה, משום הקושי של המושגים הללו במסגרת גישה  –וניבוי 

 המבוססת אל המדעים החדשים(.
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 המערכות וגישת המדעים החדשים להתארגנות חברתית פורטה בפרק נפרד. פירוט האבחנות והדמיון בין גישות 



ההתפתחויות התיאורטיות ושל כלי המחקר בעשורים האחרונים מחייבת שילוב בין גישות המבוססות על 

תיאוריות מוכרות וקיימות )המחייב את היועץ להיכרות עם מגוון רחב ביותר של תיאוריות וביכולת 

תח תיאוריה או למידה ועיכול מהיר של תיאוריות שאינן מוכרות לו בזמן כניסתו לארגון( לבין היכולת לפ

( המייצרים תובנה grounded theoryמודל מתוך הממצאים שלו בארגון שבו הוא פועל )ראה למשל 

יות ההתפתחורלוונטית והמאפשרת פעולה עבור הנועץ שלו. ראשית, לגבי התיאוריות הקיימות, 

ת , התיאוריות המתארושימושיםפשרה אבחנה בין שני סוגי התיאורטיות של המאה העשרים א

(Descriptive( והתיאוריות המסבירות )Prescriptive כך גם המחקר המתפתח והולך של התנהגויות .)

של ארגונים ושל אנשים במסגרות ארגוניות ביססו מספר רב של תיאוריות העוזרות בתיאור המציאות, 

. כך לדוגמא, המסבירות והמנבאות יחסי סיבה תוצאה  בין חלק מתתי המערכות הארגוניות תתיאוריו ליד

כאשר דנים בתופעה של שחיקה, יכולה תיאוריה פסיכולוגית לאפיין את מערכת הסיבות להופעתה של 

שחיקה וגם כלים שיאפשרו להתמודד עמה. תיאוריה כזאת תבסס קשרים סיבתיים בין מרכיבים מסוימים 

מנהיגותיים, מערכות מסוימות מתוך המערכת השלמה. כך הדבר גם בקשר למספר כשלים -של תתי

 להשפעות של תרבות ארגונית ולתוצאות התנהגותיות מסוימות של עובדים.

על בסיס  הנועץ היכולת השנייה החשובה כאמור הינה היכולת לפתח תיאוריה ספציפית לארגוןשנית, 

. grounded theoryדוגמא למתודולוגיה אפשרית הינה זאת המבוססת  על  .התופעות הייחודיות לו עצמו

ורית מחקר מעוגנת בשדה נהגתה ופותחה מתוך מחויבות לפתוח ידע )ותיאוריה( מתוך מפגש בלתי תיא

אמצעי עם "השדה" תוך דחייה של תיאוריות אפריוריות. היא מספקת את התשתית ואת הכלים לחקירה 

ועיבוד מידע "ישר מן השדה" ואינדוקטיבי. הגישה המחקרית מספקת את התשתית המושגית והטכנית 

 ,Glazer and Straussקיימת )תהליך של צמיחת תיאוריה מן השדה, בשונה מבחינתה של תיאוריה ל

. גישה זאת מתאימה ללמידת ארגון מבוססת תיאוריות של כאוס ומורכבות הן משום הייחודיות של (1967

עוד בזמן  שינויים מתרחשים –כל ארגון והסימפטומים שלו, והן משום זמניות האירוע  –סוגיות האבחון 

מאפשר איטרציות בין איסוף נתונים, ניתוחם,  GTהאבחון עצמו ובודאי לאורך תהליך השינוי. עניינית, 

פרשנות וכתוצאה ניתוח נתונים מחודש וגם איסוף של נתונים נוספים. תהליך העיבוד גם מאפשר ארגון 

יים שמאפשרים או נוצרים הקטגוריות שנוצרות בעיבוד הראשוני במערכת של קשרים או רצפים תיאורט

(emerge .במהלך הניתוח ובכך מאפשר ליצור פשר ייחודי למצבו של ארגון מסוים בנקודת זמן מסוימת )

 Action –מתאימה מבחינת עקרונותיה והנחות הבסיס שלה לגישת ה  GTיוזכר, ויפותח להלן, כי 

Research .המקובלת ככלי ותיאוריה לניהול שינוי זה עשורים רבים 

 

כאשר סוכן שינוי מנסה להבין את הארגון שלו ובוחר "התערבות" מסוימת לצורך ייזום שינוי נסכם כי 

 צריך לעמוד לרשותו "ארגז כלים" המשלב שתי רמות של הסתכלות:

  התיאוריות הידועות שנמצאו רלוונטיות למציאות הארגונית שבה פועלים ומציעות יחסי סיבה תוצאה

מוכרים מראש. מסגרת הסתכלות זאת מאפשרת שימוש ב"ידע מוכח"  מתוקפים וכלי התערבות

 המבוסס על מחקר ולפעמים גם בעל כושר ניבוי וחיזוי.



  המאפיינים הייחודיים של הארגון והתיאוריות שצומחות מן התופעות הייחודיות לו, שמצריכות פיתוח

למציאות הזאת. מבחנן של  של גישות התערבות וכלי התערבות ייחודיים, חדשים ומתאימים במיוחד

התיאוריות והמודלים הצומחים תוך כדי פרויקט ייעוצי הוא בתוצאה שלהן, "האם זה עובד?" ולא 

 באמת המדעית שלהם.

 

כן לא רק ליכולת להשתמש בתיאוריות קיימות אלא גם ליכולת לפתח תיאוריות -נדרש על סוכן השינוי

מתוך הפרספקטיבה של המדעים יש גם לזכור כי  הוק )היוריסטיקות( ולתקף אותן כחלק מההתערבות.-אד

כלומר הוא איננו המציאות עצמה. על בסיס הרעיון של אפקט הפרפר  –מודל הינו הפשטה של המציאות 

יך לזכור כי הפער שבין המודל לבין המציאות פותח לאורך הזמן הזדמנות לסטייה גדלה והולכת צר

צמו חייב שתביא באופן הכרחי לאי התאמתו של המודל למציאות המתהווה. מכאן שעדכונו של המודל ע

 להיות חלק מתהליך הובלתו של שינוי

 

ים למודל של יעוץ לניהול שינוי השואב הפסקאות שבהמשך מכוונות על כן לסמן את המרכיבים החשוב

 תיאוריות המערכת וזו של המדעים החדשים. -משתי המטא

 

 לב הפעילות הניהולית –התארגנות 

ההבדל בין המושגים 'ניהול' ו'ארגון' לבין המושג 'התארגנות' הינו בהוספת מרכיבי הזמן והשינוי בתוך 

קופה שבה העולם היה יציב יחסית, המושג המושג. בעוד המושגים הראשונים נוצרו ונתקבעו בת

'התארגנות' לוקח בחשבון את חוסר היציבות, חוסר הודאות והשינוי התמידי כמרכיבים מהותיים בפעולה 

בכל  –הניהולית. הסיסמא הידועה "אין דבר יותר יציב משינוי" משקפת את התחושה של מנהלים רבים 

מצמה וכי יכולת ההשפעה על המתרחש )ברוב הענפים( דרגות הניהול, כי רמת השליטה באירועים הצט

הופכת מסובכת משנה לשנה. מכאן, שהובלת ארגונים אל המקום שבו מנהליהם רוצים שבו הם יהיו, הוא 

תהליך של התארגנות מתמדת. תהליכי ההתארגנות הללו כוללים את המענה לצורך להתאים את הארגון 

עצמו לשינויים שחלים בתוכו, ולעשות את כל אלו באופן  למתרחש מחוצה לו, את הצורך להתאים את

ובקצב שיאפשרו לו לצמוח ולגדול או לפחות לשרוד. המענה לקצב ולמורכבות הנדרשים ייעשה 

באמצעות תנועה בין סדר לחוסר סדר, בין מצבי הבנה למצבים מעורפלים ולכן, מחייב יכולות מנהיגות 

על מידת הידיעה בתהליכי קבלת  וויתורעל החברים בארגון עוצמת השליטה בהשפעה  פחתתהשכוללות 

ההחלטות. התהליך הייעוצי גם הוא "יסבול" משתי מגמות אלו ויזדקק למהלכים התומכים בתהליכי 

 ההתארגנות במצבים כאלו.

 

 

 לב השרשרת הסיבתית –התנהגות אנושית 

נה מתיאוריה ביולוגית, כימית או מאחר שמדובר על תיאוריה העוסקת בהתנהגות אנושית בארגונים )בשו

פיסיקאלית העוסקות בהתנהגויות של חלקיקים, גופים או בעלי חיים(, השרשרת הסיבתית היחידה 



 כהנחת יסודשמוכתבת מראש, נגזרת מההבנה שאנחנו מדברים על התארגנות אנושית. לכן אנחנו מניחים 

התנהגות האנושית לבין מרכיבים ארגוניים כיווניים( בין דפוסי ה-שישנם קשרים סיבתיים )לפעמים דו

 אחרים וכי ישנה מערכת מגוונת של משתנים המשפיעים על הקשרים הללו, כפי שמראה האיור הבא:

 

 הנחות יסוד לגבי קשרים סיבתיים בהתארגנות אנושיתאיור מס @@ : 

 

 

 

 

הנחת היסוד הזאת, הגם שהיא מבוססת על ידע תיאורטי מקיף, היא המצדיקה התערבות המבוססת על ידע 

ממדעי ההתנהגות )כמו שהנחת היסוד הכלכלית היא המצדיקה התערבות של יועצים כלכליים והידע 

 ההנדסי מצדיק התערבות של מהנדסים בארגונים(.

 

 שינוי ותאוצה בלב התהליך –מימד הזמן 

( את הטענה כי תיאוריות Prywes, 2011מעלה ירון פרייוס ) OD practitionerבמאמר  בכתב העת 

שונות של שינוי הזניחו את חשיבות ההיסטוריה של הארגון כחומר חשוב בתכנון שינוי. התהליך האבחוני 

ה או יכול להיות אסור שיתעלם מכך שחוקר את הפער בין מה שהארגון כיום  לבין מה שהארגון רוצ

שהעבר של הארגון הוא המקור המשמעותי ביותר להבנת מצבו הנוכחי )"איך הגענו עד הלום?"( ומה יש 

בעברו של הארגון שמסביר את הצלחותיו או כישלונותיו עד כה. ההיסטוריה יכולה להוות בסיס טוב 

רגונית ואופן התהוותה, להסביר מדוע נוצרו להבנות של התנגדות צפויה לשינוי, לתכולת התרבות הא

 –המאפיינים האנושיים של חברי הארגון כיום וכד'. כלומר, בעוד עיסוק בחזון, מנהיגות ובאסטרטגיה 

דפוסי 

 התנהגות

 אנושיים

תוצאות 

 ארגוניות

גורמים 

 משפיעים

השפעות 

 הדדיות

השפעות 

 הדדיות

 



מהלכים מקובלים כחלק מתהליכי שינוי מתוכנן הם מכווני עתיד, אבחון ארגוני כתהליך וסוגיות כמו 

רגוני הם מבוססי עבר במידה רבה. גישה אחרת למרחב הזמן דפוסי התנהגות, תרבות ארגונית ומבנה א

'כופרת' ברעיון שהזמן הוא ליניארי. לפי גישה זאת ההיסטוריה משתנה ומתעדכנת כל פעם שאנחנו 

מדברים עליה, בהתאם לצורת הפרשנות העדכנית שלנו על מה שאנחנו זוכרים )או רוצים לזכור( 

נים את צורת ההתיחסות שלנו אל העתיד על בסיס מאוויים, מהתרחשויות עבר ובאותה מידה אנחנו מש

אינטראקציות חברתיות ואילוצים לכאורה. מכאן שההווה הינו התייחסות למתרחש כרגע הנגזרת מחוויות 

 עבר וציפיות לעתיד.

גישות לייעוץ והתערבות צריכות להיות תחומות בתוך מרחב ההווה: עיתוי ותזמון הן בליבו של תהליך 

ההתערבויות. כלומר, התערבות מסוימת יכולה להיות מתאימה בזמן מסוים אך חסרת אפקטיביות  בחירת

התערבות צריכה להכיל בתוכה את מימד הזמן. לא רצוי לקיים תהליך אבחוני  –בזמן אחר. מעבר לכך 

ם מתמשך כאשר בעיית ההחלטה היא מיידית אך גם ראוי לקיים תהליך למידה ארוך אם הזמן או התנאי

 מצריכים זאת. 

תנועה בין סדר לכאוס ובין פשטות למורכבות שהם לפי שנכתב לעיל ייתכן מאד כי תהליך השינוי מחייב 

מרחב הזמן של הארגון מכיל כמה מרכיבים: לארגון יש עבר, הווה  חלק מתהליך ההתפתחות של ארגונים.

ל הזמן בהווה אך חיים את העבר ועתיד. בתודעת החברים בארגון מימד הזמן משחק במעורב: נמצאים כ

(flashback.ביחד )'( ואת העתיד )ה'אטרקטור 

 

 בהתארגנות חברתיתלשינוי מודל עקרוני לניהול התערבות  -מימד הזמן איור מס ????: 

 



 

 

האיור ממחיש את התפיסה כי החיים הארגוניים, אף שהם מתקיימים כל הזמן בהווה מתמשך )בעברית 

( הם מכילים את העבר ואת העתיד תוך כדי כך )להרחבה present continuousחסר מונח תואם למונח 

(; ההתנהגות הנוכחית מושפעת הן מההיסטוריה האישית  3, פרק 2013בסוגיה זאת ראה, פסיג, 

והארגונית )מאין באתי?( והן משאיפות והחזון לעתיד )לאן אני רוצה להגיע?(. הסתכלות מערכתית על 

רכת שכל אחד מהם יכול להוות מנוף לשינוי )במקרה זה ההווה צריכה להכיל את כלל מרכיבי המע

יבואר בהמשך( ושלכל אחד מהם היבטים של  –מערכות -פינות המייצגות תת 8מסומנים כמצולע בעל 

עבר ועתיד שצריכים להילקח בחשבון. היכולת להכיל את המורכבות שתוארה לעיל בתהליך תכנון 

ומימוש של שינוי היא כשלעצמה אתגר גדול. ניתן לצמצם את המורכבות הפוטנציאלית הזאת ע"י 

טוריה המשותפת, הן מה המשותף בחזון התמקדות במה שניתן להסכים לגביו, הן לגבי מה חשוב בהיס

לגבי העתיד והן על מה אפשר להסכים כמהלכים שיביאו את הארגון מההווה שלו  אל העתיד המוסכם לו 

)מבחינה פנומנולוגית אנו מעדיפים כאן תפיסה פילוסופית ש"ידע" ו"אמת" הם עניין של הסכמות בין 

ולא עניין של תוקף ומהימנות( –(  intersubjective & normative knowingנקודות מבט מגוונות )
6

 .

 כלומר, היכולת ליצור הסכמות בהווה הופכת להיות אתגר ייעוצי מרכזי בהובלת שינוי. 

                                                 
6

 Anderson; וגם 10עמ'   Nisbett & Ross, 1980  Brandom, 1994;להרחבה בסוגיה פילוסופית זאת ראה למשל,  
(2001) . 
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 מה צופים לעתיד?

 איך תופסים את העבר?
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 כן אמור לעסוק, בין היתר בשאלות הבאות:-תהליך שינוי אם

 

 ?)איך לומדים על העבר ועל האופן שבו הוא משפיע היום )אבחון ושינויי תודעה 

  לומדים על העתיד ועל האופן שבו הוא יכול להניע לפעולה אפקטיבית )חלומות ושאיפות; איך

 חשיבה מורכבת וגלובאלית; חיפוש פעולה מקומית ופשוטה(?

  ;איך מגיעים להסכמות על פעולה בהווה )איך מנצלים את הרשתיות; תפיסת עולם משותפת

 ם(?מעורבות, משוב ושקיפות; דיאלוג; זיהוי מכנים משותפי

 שלג חיובי )חיזוק האטרקטור החדש; תחושת -פעולת השינוי כמנוע לתאוצה: ליצירת כדור

אישית )רשתות(; ניצול הצלחה )היווצרות(; נחישות )איטרציות(; העצמה; תחושת אחריות 

 אפקט הפרפר.

 

תקשורת, שפה ושיח כהתארגנות:  (sense makingתהליך יצירת המשמעות )
 כמוקדי שינוי

ות המוצא של הפיתוח הארגוני הינה כי מטרת ההתערבות בארגון היא להשפיע על תבניות אחת מהנח

לשנות את הללו שאינן אפקטיביות יותר ולחזק את הללו שיתרמו  -ההתנהלות הבסיסיות של הארגון  

מודעת ושאינה מודעת, לגבי  –להמשך שגשוג. תבניות התנהגות אלו הינן תוצר של הסכמה תוך ארגונית 

תורם ומה חוסם אפקטיביות ארגונית. מנקודת המבט של השפה והשיח, הסכמות ארגוניות הן תוצר  מה

של שיח תוך ארגוני שנמשך על פני תקופות ארוכות שבו מתבססת שפה, שהיא תוצר של יחסי הכוח 

תהליך שינוי הוא תהליך של החלפת . לכן, (Marshak and Grant, 2008הפנים ארגוניים )ראה למשל 

כן לתרום -( יכולות עלOrganizational Discourse. תיאוריות של שיח ארגוני )השפה השלטת בחדשה

להבנת תהליכי שינוי ואף להכוונתם. גישות אלו, הרואות קשר בין צורת החשיבה של היחיד לבין צורת 

ארגונית ההתנהגות שלו והתופסות את השפה כמתווך של החוויה, מכלילות תובנות אלו גם להתנהגות 

(Alvesson & Karreman, 2000 על פי גישה זאת התיאוריות, השפה, השיח והסמלים בונים מציאות .)

ארגונית, נותנים לה משמעות ומשמרים אותה. שיחות, דיאלוגים, סיפורים ומהלכי תקשור אחרים 

ן )מהי השפה המתרחשים בפועל או מועברים בכתב )או בכל מדיה אחרת( מהווים מוקד הן לתהליכי אבחו

המובילה ואת מי בארגון היא מייצגת( והן למעקב אחרי שינוי )אילו מושגים השתנו ומיהם הכוחות 

העולים ששפתם משתלטת(. כמובן שבכל נקודת זמן ניתן למצוא בארגון מגוון של נרטיביים ה"שייכים" 

חדשים הם שיביאו לצורת לקבוצות שונות בארגון ונמצאים בתחרות על ההגמוניה. לבסוף, דפוסי חשיבה 

 התנהגות חדשה.

 

תהליך יצירת משמעות מערב הפיכתם של התרחשויות למצב מובן, המפורש באמצעות מילים המאפשרות 

ודאות. בעיקרו -(. זהו ה'כלי' הקוגניטיבי המרכזי להתמודדות עם מצבי איWeick, 2005נקיטת פעולה )

ם ולמה הם עושים זאת. תהליך מתן המשמעות מתפתח זהו תהליך רציונאלי המסביר לאנשים מה הם עושי



( על מצבים חברתיים שמהם נגזרים רמזים, retrospectionדרך שלבים של הסתכלות לאחור )

המאפשרים יצירת מבנה והסדרה של ההתרחשויות, המאפשרים בחירה של פעולה או התנהגות. זהו 

בהקשר הארגוני,  תתרחש  –תהליך של התארגנות הן תוך אישית והן חברתית. ההבנה של מה שקורה 

( ההתארגנות עצמה מתורגמת למילים 2( רצף של התרחשויות הופך למילים וקטגוריות, )1כאשר )

( קריאה , כתיבה, שיח  ועריכה הם פעולות חשובות לעיצוב היד החופשית של 3)-ומסמכים ו

כן, -תהליך יצירת המשמעות הוא אם (.Gioia, et. al. 1994, p.365ההתרחשויות לכדי מעשה )

מו ללא תשומת לב מיוחדת( גם מתמשך, מעשי, מחוכם, מהיר, חברתי ומובן מאליו )כלומר, מתקיים מעצ

 יחד.

באופן טבעי, מאמץ ליצור משמעות יתחיל כאשר הענינים נראים כשונים ממה שהיה צפוי שיהיו או כאשר 

לא ברור מה נחוץ לעשות. בשני המקרים ישנה חריגה מהתחושה של זרימה משותפת תוך התנסות במצב 

ה נטיה )לאו דווקא הכרחית( לחפש את הסיבתיות הבנה או אובדן אוריינטציה. במצבים כאלו תהיי-של אי

המסבירה את הקשר בין תופעות. אולם, בתהליכים של יעוץ ארגוני יתכנו מצבים שבהם תהליך מתן 

המשמעות ייוצר כתוצאה מאינטראקציה בין יועץ לנועץ שבה מוצעת הסתכלות אחרת על התרחשויות 

ה מאחדת מסויימת. היועץ מציע להסתכל על שניתנה להן עד כה משמעות במסגרת תפיס -קיימות 

המציאות דרך פריסמה חדשה המאתגרת את המשמעות הניתנת עד כה להתרחשויות. כך, תהליך מתן 

המשמעות הוא סוג של משחק הדדי המקשר בין בין התנהגויות לפרשנויות של הקורה  ולאו דווקא 

ליך טבעי ותפקידו של היועץ הינו ליזום בתהליכים של קישור סיבתי או הערכה. תהליך זה הוא לא תה

 אותו, לעודד אותו ולאפשר לו מקום בחיי הארגון.

מודעת או לא מנוהלת. בהקשר  -תהליך מתן המשמעות הוא לא תהליך לינארי וחלקו נעשה בצורה לא

 הארגוני הוא כולל התייחסות לשורת שאלות:

 איך קורה שמשהו מקבל תשומת לב בקרב חברי הארגון?

 המשמעות הניתנת לאירוע שהגיע לתשומת הלב? מהי

 אפשר לעשות בקשר לאירוע הזה? \מה צריך

פעולתו של היועץ מיועדת להפנות קשב ארגוני להתרחשויות שעד כה לא על בסיס השאלות הללו 

שמו אליהם לב, לאפשר להם פרשנות חדשה שלא במסגרת תפיסת העולם השליטה בארגון ואשר 

. בהקשר הזה התארגנות )שהיא המהות לות שקודם לכן לא יכלו להישקלמאפשר שקילה של פעו

הנחקרת בתהליך האיבחון והיא המוקד של ניהול תהליכי שינוי( הינה "מאמץ להסדיר את הזרימה 

החופשית של התנהגות אנושית, לתעל אותה למטרה מסויימת, לעצב אותה בצורה מוגדרת, ע"י יצירת 

שניתן להכליל  –(. מכאן Tsoukas & Chia, 2002; p. 570) "וחוקים  הכללות ומיסוד של משמעויות

כי תהליכים של אבחון והתערבות בארגונים הם במהותם תהליכי התארגנות ע"י מתן משמעויות )חדשות? 

 אחרות?( להתרחשויות.

 (:Weick, 2005יצירת משמעויות מבוססת על כמה תהליכים )

ת ומקבילות שאינן מגדירות לעצמן ובעצמן משמעויות התחלה משטף כאוטי: התרחשויות מרובו

מסויימות, זרימה שוטפת של אירועים וגירויים שמפעילים ויוצרים התרשמויות על מה שיכול לקרות 



ומתייגים מה שכבר קרה. כל אלה יכולים ליצור ויכולים שלא ליצור התראה למתן תשומת לב ייחודית 

ור שעוקב אחרי מגוון רחב של התרחשויות הקורות ביחידת למשהו שקורה )לדוגמא, עובד בקוו ייצ

 העבודה שלו ושל האחרים ובמרחב החושים שלו(.

תשומת לב ומיסגור של מידע: תוך כדי התנהלות שגרתית נוצרת תשומת לב לשינוי מה"נורמאלי". 

( bracketingמתן תשומת לב ייחודית למצבור מסויים של פרטים, נוצר מיסגור ) –כתגובה לדבר החריג 

שהוא המצאה בדיעבד של משמעות חדשה לדבר שכבר קרה שאין לו עדיין שם והוא עדין לא מוחרג 

ומוכר כתהליך עצמאי ומובחן. בדרך כלל תהליך כזה מוכוון ע"י מודל מנטאלי שנרכש בעבר )ניסיון 

 מן המכונה(.קודם, ידע, מודל פעולה וכד' ; לדוגמא, העובד שם לב לפריט שאיננו שגרתי שיוצא 

מתן כותרות: מתן הכותרת מייצב את ההתנסות ע"י הבחנה, זיהוי, סיווג, התרגלות והפיכה למוכר בכך 

שהשטף נעצר וחלק ממנו מובחן כנפרד שמאפשר התמודדות פונקציונאלית )העובד מגדיר לעצמו את 

 המוצר או את התהליך כ"לא עונה לתקן"(.

את המשמעות הראשונית בין היתר ע"י הקצאת ערך לאירוע הסתכלות לאחור: החקירה היא שקובעת 

 הפעולה כשלעצמה איננה שגויה אם לא ניתנה לה המשמעות הזאת( –"הפעולה הזאת הייתה שגויה" (

שבדרך כלל נגזרת באופן  –יצירת הנחות: להבין משמעות הוא לקשר בין מופשט לקונקרטי ע"י השערה 

גלל..." ופעולה בהתאם להשערה הזאת )העובד מזהה מרכיב חופשי  מתוך ההתרחשות: " זה קורה ב

 בפעולת הייצור שהוא מקור התקלה(.

היא חברתית ומערכתית: המשמעות היא נגזרת של גורמים חברתיים כמו היסטוריה של יחסים, זכרונות 

למרכיבים משיחות קודמות, דיאלוגים עם בעלי מקצוע אחרים, חשיפה של מידע וניסיון מן העבר ונגישות 

אחרים במערכת )העובד נזכר בתדריך הבוקר שבו הזהירו מפני איפשור של חלקים תקולים להמשיך 

 בתהליך הייצור ומגדיר את המוצר התקול כבעייה כלל מפעלית(.

בחירת פעולה : הפועל שואל את עצמו "מה אני אמור לעשות עכשיו"? להגיד )לעצמי בקול פנימי ולומר 

חה אחרים לפעולה( הוא מרכיב מרכזי ליצירת פעולה ויחד עם זה גם יוצר משמעות בקול שמעורר או מנ

בכך שהוא מזמין אחרים לשיחה. גם פעולה ללא אמירה משפיעה על יצירת  –חברתית או ארגונית 

משמעות פנימית והבנייה חדשה של שטף אירועים )ע"י חיבור בין ידע קודם ומידע חדש(, וגם אצל 

בים האחרים בפעולה )להמשך הדוגמא, העובד מחליט להשבית את המכונה בעצמו או הצופים או המעור

 לקרוא לראש צוות(.

התארגנות חברתית )עצמית?( דרך תקשורת: התקשורת היא כלי התארגנות חברתית בכך שהיא מהווה 

תהליך מתמשך של מתן משמעות לאירועים משותפים לאנשים, ע"י שימוש בשפה ליצירת סמלים 

צגים את המשמעות של התרחשות כלשהי. רק כאשר לאנשים ישנם מושגים משותפים הם יכולים המיי

ליצור משמעות משותפת ולפעול במשותף. למעשה, אפשר לטעון שעד שלא נוצרה שפה משותפת לא 

  (.Taylor & Van Every, 2000; p. 58התרחש אירוע משותף ולא נתאפשרה פעולה משותפת )

 

ת יש לפעמים גם היבטים רגשיים הנגזרים בין היתר מכך שתחילתו של התהליך היא לתהליך מתן משמעו

עמידה בציפיות, שבר ביחסים, אכזבה מממצא או אישוש של כשל או -לפעמים תוצאה של הפתעה, אי



אובדן הזדמנות או כל הפרעה אחרת ברצף הריגשי שמורגשת לשלילה. התליך הפרשני שמתחיל בזיהוי 

יכול להתרגם לאובדן של תחושת משמעות המורגשת כבעייתית והמייצרת חוסר  של רגש 'שלילי'

אוריינטציה ובכך מאיימת על תפיסת העצמי. מצב ריגשי זה מזמין 'תקלות בתהליך הפרשני שיבוא אח"כ 

וגם לפעמים סגירות והינעלות בתוך מסגרת עובדתית המגבילה בפני זיהוי של מרכיבי מידע חדשים 

מהמסגרת. כך, מצבים רגשיים מסויימים יכולים ליצור חסם בפני יצירת משמעות חדשה שיאפשרו לצאת 

 שהיא סתגלנית יותר )מאפשר תגובות אפקטיביות יותר(.

 

לסיכום, ניתן להתייחס אל תהליך יצירת המשמעות כחילופין הדדי בין שחקנים ולבין סביבתם שהופכת 

ד מה שנשמר נתפס כתורם לתהליך ההתארגנות לבעלת משמעות שנשמרת. תהליך הזה יימשך כל עו

בהמשך הדרך. רק כאשר קיימת מספיק ספקנות באשר לידע הקודם ניתן להביא לחידוש המשמעויות 

 Weickוההתנהגויות של חברי הארגון באופן שיתאים את עצמו למציאות משתנה. מתוך תפיסתו זו של 

וץ הינה יצירה של שפה משותפת לחברי הארגון ניתן לטעון כי אחת המהויות המרכזיות של תהליך היע

המאפשרת לראות דברים בצורה אחרת ולפעול ביחד לאור הסכמות חדשות. מכאן שתהליך השינוי 

ראה הארגוני איננו יכול להיתפס רק כתהליך קוגניטיבי והוא נדרש למרכיב של דיאלוג בין חברי הארגון )

 (.על כך עוד בפרק על הדיאלוג

 

 ארגונית כדיאלוג בין מחזיקי ענייןהתערבות 

דיאלוג הוא מושג שקונה את מקומו המרכזי בתפיסות היעוץ הארגוני בעשורים האחרונים. אפשר להגיד 

)שתורגם  The Fifth Disciplineשמי שהטמיע אותו בתוך עולם היעוץ היה פיטר סנג'י באמצעות ספרו 

תמך על הפיזיקאי דוויד בוהם שטען ש"אנו חייבים (. סנג'י מס1995לעברית כ"הארגון הלומד"; סנג'י 

להתייחס למחשבה כאל תופעה מערכתית הנובעת מצורת ההידברות והדין והדברים שלנו עם הזולת" 

הוא בהקשר של הדיון  –( שתירגמו מיוונית הוא "דרך המילה" dialogue(. דיאלוג )245)שם, עמ' 

ות הנעשה במסגרת קבוצתית. בוהם מפרש אותו הקודם על יצירת משמעות,  תהליך של מתן משמע

 כ"משמעות הנעה דרך...זרימה חופשית של משמעות בין אנשים, במובן של זרם הזורם בין שתי גדות"

ומטרתו היא להגיע מעבר להבנתו של יחיד  (Isaacs, 1999כלומר, דיאלוג הוא האמנות לחשוב ביחד )

וג מאפשר לגלות את האופי הקיבוצי של המחשבה והוא כלשהו אל חוכמת הרבים )ולא ההמון...(. דיאל

מתאפשר כיוון שהשפה היא תופעה קיבוצית. יוצא איפה שללא שפה אין מחשבה וללא קבוצה אין שפה 

 ומכאן החיבור הבלתי ניתן לניתוק בין יצירת משמעות לבין דיאלוג.

נו את התנאים הבסיסיים החשיבות של התפיסה של בוהם ליעוץ לארגונים מתחזקת כאשר לומדים ממ

 שיח שיבטיח זרימה חופשית של משמעויות:-לקיום של דו

  על כל המשתתפים לוותר על ההנחות שלהם )במשמעות של להיות ערים להן ושאפשר לבחון

 אותן( ולא לגונן על הדעות שלהם

 על המשתתפים להתייחס זה אל זה כעמיתים באופן שמבטל פגיעות ומקדם בניית ערך משותפת 



 ( דרוש מנחהfacilitator שיחה שימנע את הגלישה לויכוח, וישמר את האחריות של )

 מתגונן.-המשתתפים לשיח שוויוני ולא

בארגונים של ימינו, ובמיוחד בארגונים הררכיים גדולים הדרישות הללו אינן פשוטות למימוש מאחר והם 

על הבטחון של המנעות מחשיפה  דורשות מבעל התפקיד הבכיר לוותר על זכויות היתר שלו ומהזוטר

עצמית ע"י הבעת דעה. זהו אם כן תפקידו של היועץ לאפשר שתהליך יצירת המשמעות הארגנית החדשה 

 הנעשה שבשיתוף עם אנשי הארגון, יעשה בתנאים שאכן מאפשרים למשמעויות חדשות להתהוות. -

  

 ,Bushe & Marshakקונה לו תומכים )פתוח ארגוני מבוסס דיאלוג למרות זאת, לאחרונה הרעיון של 

2009 ;Marshak & Grant, 2008 בשונה מהרעיון של פתוח ארגוני מבוסס אבחון, הרעיון של פתוח .)

ארגוני מבוסס דיאלוג הוא שהחיפוש אחר תיאור מציאות מוסכם יחיד נתפס כמיותר ואף לא יעיל. מגוון 

על אחרים הוא המקור לשינוי ולכן תהליכים של הסיפורים שאנשים שונים בארגון מספרים על עצמם ו

רפלקציה משותפת, למידה משותפת או חקירה משותפת שמביאים לתובנות על החלק של כל אחד ביצירת 

תבניות התנהגות לא אפקטיביות, הם אלו שיעוררו אנרגיה למציאת דרכי התארגנות חדשות. פעולות יעוץ 

חות ע"י יועץ שמוביל שימוש בשפה, בעל תובנות על איך שפה החותרות ליצירת דיאלוג בתוך הארגון מונ

-מעצבת מציאות, ושהתערבויות ממוקדות בשפה חדשה מאפשרות אסטרטגיות חדשות לשינוי בארגון  

כן, המאמץ -משום שהן משקפות אפשרויות למציאויות אחרות שבשפה הקיימת אינן מתאפשרות. על

מי ואיך לכונן שיחות בעלות משמעות שיעמיקו את המודעות  המרכזי של היועץ יהיה להבהיר  מתי, עם

 של הארגון לעצמו ויעודדו הסכמות לגבי פעולות שניתן לנקוט.

התפתחות זאת היא ברובה נגזרת של התפתחותם של כלים המאפשרים דיאלוג במסגרות ארגוניות בגדלים 

 –כמושא התערבות מרכזי (, כך שהתלות בקבוצה הקטנה Bunker & Alban, 1997, 2006שונים )

למאה הקודמת, התפוגגה. היום ישנם יותר כלים זמינים  60 –שאפיינה את הפיתוח הארגוני מאז שנות ה 

מאשר בעבר שיאפשרו יצירת מרחב בטוח לאינטראקציות בין מחזיקי עניין בעלי בסיסי כוח, אינטרסים 

 ואמונות וערכים מגוונים באופן שיאפשר הגעה להסכמות.

 

 

AR  ליצירת משמעות מוסכמת שמאפשרת פעולהכפתרון בסיסי 

הוא זקוק ל"מראה מקום", לדרך  –תהליך פעולתו של סוכן שינוי הוא כמובן פעולה מעשית ולא אקדמית 

למאמין  .עבור עצמו בלבדפעולה בעולם המעשי, ואיננו יכול להסתפק בכלים לחשיבה והבנת המציאות 

י ארגוני צריך לכלול דיאלוג שיוצר משמעות משותפת שמאפשרת במוסכמה כי תהליך ייעוצי לשינו

( action researchאין טוב מלחזור אל קורט לוין ומודל מחקר הפעולה )  –בחירת פעולה אפקטיבית 

 שהוא הצמיח.

טעות בכל אפשרות של מאחר וייעוץ מסתמך על מודלים, על תיאוריות ועל ניסיון עבר הוא נדון לועוד, 

כל סטייה קלה בנקודת ההתחלה היא בעלת פוטנציאל  –"אפקט הפרפר"י. על פי עקרון מקרה ספציפ

Comment [U1 :]מצריך הרחבה ועידכון 



, מראה שיכולות Equifinality–עקרון ה –. גם לפי התיאוריות המערכתיות הטעייה גדול במעלה הזרם

. לכן, מודל ייעוצי חייב לעקוב מקרוב אחרי כל להיות כמה דרכים מן המשאבים אל התוצאות הארגוניות 

בנוסף, מודל יעוצי יעיל יכיל בתוכו מענה לשני  נוי ולהתאים את עצמו לשינוי בסמיכות זמן האפשרית.שי

 סדורים המרכזיים שתוארו לעיל, תהליך יצירת המשמעות ותהליך הדיאלוג.-התהליכים הלא

 AR .הוא כלי טוב לכך הן כרעיון והן ככלי ליישום 

 

 ?esearchAction Rמהו 

הנחשב ל"אב המייסד" שלו. אף כי מה שהוא  –מתחילה מכתבי קורט לווין  ARההבהרה מהו בכלל 

נציין כאן כי באותם דפים שבהם הוא כתב על  AR  -השאיר אחריו בכתביו איננו ממצה את מהותו של ה

AR  במדעי החברה שבמסגרתו חוקים  למחקרבאופן ישיר הוא הדגיש את היותו אסטרטגיה יישומית

בחון, פעולה, והערכה. באמצעות מעגל של א לפתרון בעיותעל המצב מסייעים  כלליים, יחד עם ידע

(Lewin, 1947, 1948 אם מסתכלים על עמדתו מתוך הפרספקטיבה הרחבה יותר של תפיסתו את .)

כחלופה לתפיסה הפוזיטיביסטית ששלטה בזמנו  AR  -הפילוסופיה של המדע אפשר לראות את ה

למחקר  היחידהסטית כגישה ימדעי החברה אינם מחויבים לגישה הפוזיטיבבפילוסופיה של המדע. לטעמו, 

חוקיות של התנהגות אנושית בכלים הכמו גם להבנת  מעשימדעי ולצבירת ידע וכי ניתן להגיע לידע 

)ראה למשל  נוספים
7

Grounded Theory –  גישה מחקרית שמחכה במהותה את רעיון ההיווצרות- 

emergence) יצוין גם כי לווין ראה כמטרה מרכזית ומפורשת ל .– AR  לשנות התנהגות ולתעד את

בתהליך המדעי ולא רק לבדוק  להשפיעכלומר שלחוקר ישנה מטרה  –התוצאות של מאמץ השינוי הזה 

השערות. בכך "חרג" לווין מן התפיסה המקובלת בעת ההיא כי מחקר מדעי הינו תצפית אובייקטיבית 

)שלפעמים נקרא  AR-על ניסוי מבוקר )כפי שהיה אז מקובל במדעי הטבע(. כלומר, המיוחד ב וניטראלית

 כפי שנגזר משמו.  –( הוא בעירוב שבין הפעולה לחקירתה Participatory Action Researchגם 

היה עולמו של קורט לווין.  לאכפי ש –העירוב הזה הוא הדבר שקוסם לסוכני שינוי בעולם משתנה תדיר 

אם כן היא  כי הגישה אפקטיבית בהשגת שלושה יעדים, הבנה ושיפור  ARהתרומה המרכזית של 

)על בסיס ההגדרה כי 'בעיה' בעשייה עצמה; שיפור היכולת של האדם בארגון להבין בעיות ולפתור אותן 

הינה פער בין מצב רצוי למצב מצוי וכוללת בחובה גם את הרצון לממש חזון ושאיפות
8

שיפור  כלומר –( 

; וקידום הידע ויצירת ידע על העשייה עצמה עבור ולצמוח היכולת של החבר בארגון והנהלתו להשתפר

  כל מה שזקוק לו יועץ פרופסיונאלי לארגונים. –הקהילה הרחבה 

 

 מחקרית שיטתית כטכניקהמדעית מעשית ויעילה למדעי החברה היא גם נתפסת  גישה ARמעבר להיות 

 .(emerge( שמטרתה לזהות מה מתרחש ומה נוצר )practice based studiesיה )של למידה מתוך עשי

                                                 
7

את האפשרות לפתח תיאוריה מתוך נתונים  ,  המקבלתDr.Barney G. Glaserגישת מחקר שפותחה לראשונה ע"י  

שאיננו מבוסס על השערות. בגישה זאת, ההשערות התיאורטיות מפותחות על בסיס ממצאי האבחון.  –הנאספים במחקר 

 The Grounded Theory Reviewוגם בכתב העת  www.groundedtheory.comלהרחבה ראה 
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 AR  .נתפס בעבר כמניח שארגונים פותרים בעיות ואילו כיום ההנחה היא שארגונים ממשים שאיפות וחזון 

http://www.groundedtheory.com/


( בוחרים practitionerנועץ ) \( ואיש הארגון researcherיועץ ) \מתחיל כאשר חוקר  ARהמעגל של 

מצב "בעולם האמיתי" שאותו הם רוצים ללמוד. לאחר מכן, יתקיים תהליך של הבהרת תפקידו של כל 

בתהליך הלמידה המשותף. לאור הבהרה זו תוגדר דרך החקירה ועולם הידע הרלוונטי לה. אחד מהצדדים 

בשלב זה החוקר )היועץ( משתלב בתוך הפעילות הארגונית )ראה במקום אחר, מאמרי בנושא תצפית 

כאשר המטרה של היועץ הינה לסייע בתהליך שינוי  –משתתפת( כפי שהיא מתפתחת "באופן טבעי" 

משמעות לחוויות המצטברות תוך  לסייע לארגון במתן. תוך כדי התהליך החוקר מנסה שיביא לשיפור

שימוש במתודולוגיות הרלוונטיות ועולמות הידע הרלוונטיים )העשויים להשתנות תוך כדי התפתחות 

ואז מחייבים דיון מחודש עם הנועץ(. בין היתר יכול חלק זה לכלול חשיבה מחדש ופרשנות  –האירועים 

שת לאירועים שקרו קודם לכן. לבסוף, בדרך כלל כאשר ישנה הרגשה שמטרת הלמידה והשינוי מחוד

המבוקש הושגו, היועץ נפרד מן הארגון. יצוין כי כאשר מדובר בתכנית יעוץ ארוכת טווח מעגל הפעולה 

 .הזה יכול לחזור מספר פעמים תוך שיתוף פעולה בין אותו יועץ לאותו ארגון )או קבוצת נועצים(

 

האיור להלן משקף תהליך התקדמות מעגלי )בורג( שבו תכלית ארגונית מסוימת מפעילה תהליך אבחוני 

שממנו נגזרת תכנית שבתורה מבוצעת. עם השלמת הביצוע מתבהר עם התכלית הושגה. אם לא, התהליך 

 מתחיל מחדש; אם כן, מתגבשת תכלית חדשה והתהליך מתחדש אף הוא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בארגון ARתהליך של יישום איור מס   : 

 



 

 

המעגליות החוזרת על עצמה של הבנת מציאות ע"י חקירתה, תכנון פעולה משפרת ויישומה, בקרת מידת 

ההשגה של ההישג הנדרש )אבחון מחודש( ותכנון פעולה חדשה )מתקנת( היא פתרון טוב לבעיית 

מצמצם  ARמקורו של אפקט הפרפר. שימוש במודל הפעולה של  –ההתרחקות של המודל מן המציאות 

כן את האפשרות שהפער בין המודל שלנו על המציאות לבין המציאות עצמה )פער אימננטי( יצמצם על 

 אפקטיביות. -את ההתהוות של התערבויות לא

כאל תהליך של למידה  ARבהקשר של למידה על ארגונים יהיה כנראה נכון יותר להתייחס אל 

רמת הפרט, הקבוצה,  –התארגנות ספיראלית שבו מעגלי הלמידה חובקים את הרמות השונות של ה

 :AR(. מעבר לכך Gherardi, 2006הארגון, הענף והחברה בכללותה )ראה גם 

 בקונטקסט של תיאוריות מערכתיות: 

 מאפשר בחינה של תיאוריות קיימות

 מאפשר לראות את המערכת בשלמותה וגם את מרכיביה כשלעצמם

 תוצאה מסוגים שונים-מאפשר גילוי יחסי סיבה

 מאפשר להשתמש בשינוי ככלי לאבחון וללמוד מתוך פעולת  השינוי עצמה

 

קורט  –וגם בקונטקסט של מורכבת )למרות שצורת חשיבה זאת לא הייתה קיימת בתקופת ממציאה 

 לווין(:

הוא בוחן את המציאות בצורה איטרטיבית )ולכן מקטין את הפער בין המודל למציאות ומקטין 

 את 'אפקט הפרפר'(

פתוח לגילוי ויצירה של תיאוריות חדשות מתוך המציאות הנחווית ואיננו כופה תיאוריה הוא 

 מסוימת על המציאות

 1תכלית 

 2תכלית 

 3תכלית 

 1אבחון 

 1תכנון 

 1יישום 

 2אבחון 

  2תכנון 

 2יישום 

 3אבחון 

 3תכנון 

 3יישום 



 הוא מאפשר לקחת בחשבון את נקודות המבט של 'שחקנים' רבים

 הוא יוצר פחות קונפליקט בין תרבות המחקר לתרבות הארגון 

 ראה האיור להלן.מקבל צבע חדש כפי שמ ARמנקודת המבט של הגישות החדשות, 

 התכלית הינה קביעת הכוונה והכיוון

(, זיהוי biforcationבתהליך האבחון, המעשה המרכזי הינו זיהוי תופעות פרקטיליות ונקודות פיצול )

 אטרקטורים )לאן ההתארגנות מתכווננת( וזיהוי כוחות לשינוי.

ייצרו שינוי קטן אפשרי )אפקט בתהליך התכנון, הרעיון המרכזי הינו למצוא פריצות דרך אפשריות ש

 הפרפר(.

בתהליך היישום, הכוונה הינה ליצור מהלכים שתומכים בהתבססותו של האפקט הראשוני, בתמיכה 

 .scaling upבתהליכי התארגנות עצמית ובחיזוק מהלכים של  

 

 בפורמט של המדעים החדשים Actrion researchאיור מס' ::: 

 

 

 

 המעגליות החוזרת איננה חוזרת על עצמה מאחר בכל פנייה חדשה מחפשים שינוי חדש נוסף.

 

 

 

כוונה 

 וכיוון

כוונה 

 וכיוון

כוונה 

 וכיוון

זיהוי 

פרקטילים 

 ואטרקטורים

חיפוש פריצות 

דרך ואפקטי 

 פרפר

ביסוס אפקט 

ראשוני 

 ושיכפול

זיהוי 

פרקטילים 

 ואטרקטורים

זיהוי 

פרקטילים 

 ואטרקטורים

חיפוש פריצות 

דרך ואפקטי 

 פרפר

חיפוש פריצות 

דרך ואפקטי 

 פרפר

ביסוס אפקט 

ראשוני 

 ושיכפול

ביסוס אפקט 

ראשוני 

 ושיכפול



 בות ליצירת סדר ופשטותרתהליכי התע

של גישות חשיבה מבוססות מורכבות וכאוס נעוץ בפגיעתן ביכולת של ארגונים לפעול.  ה"איום" המרכזי

רורה וניתנת לביצוע. כלומר, מה שנדרש למנהל הינו פתרון פשוט וסדור. כדי לפעול צריך תכנית ב

הודאות באופן  -תהליך ההחלטה על שינוי הינו תהליך שצריך לאפשר מתן משמעות למורכבות ולאי

חוקר היישומים של גישות של מורכבות על  (Luhmann, 1995)לדוגמא, לוהמן שמוביל לפעולה. 

 גידול  ,מוגבלת היא לתקשר ביניהם מערכת רכיבי של שיכולתם מאחרהתארגנויות חברתיות טוען ש

 עם לתקשר זה המסוגלים החלקים של היחסי החלק לצמצום יגרום המערכת )יותר סוכנים( רכיבי מספר

. במערכת והסיכון הוודאות אי רמת עולה התקשורת, כך קשיי שגדלים ככל זה )פחות קישוריות( לכן,

 הסביבה מול אל והסיכון הוודאות אי רמת גדלה כך ,שחקנים מרובת בסביבה פועלת 'מערכת'ש ככל

 לכן .המורכבות רמת עולה יותר, רבים והחיצונית הפנימית בתקשורת'  קצרים'ככל שה .החיצונית

 להקטין לאנשים לסייע ובכך התקשורת פעילות את לפשט הוא חברתיים מוסדות של התפקיד המרכזי

שרמת  . ככל)"לבנות טירה"( החיצוניות לסביבות ביחס החברתית המערכת של רמת המורכבות את

 שכן, רק תופעה  שלה הפנימית המורכבות רמת של העלאה נדרשת כך עולה המערכת בסביבת המורכבות

 -)חוק ה המורכבות החיצונית המתפתחת עם להתמודד יכולה הפנימית המורכבות עליית של זו

Requisite Variety   ,של אשביAshby, 1956)יכולת את מפחיתה עליה במורכבות. הפרדוקס הוא ש 

 מידע לחלוק ,המערכת רכיבי בין בתקשורת גובר קושי יש בתוכה: הקוהרנטיות את לשמר המערכת

 :סותרות מגמות שתי בין מתח מגלם זה תהליך (.Lorence & Lorcsh. 1967) פעילות ולתאם

 שבחוץ. המורכבות לעומת בפנים פשוטה מורכבות רמת על לשמור הצורך - הפשטה

 החיצונית. המורכבות לרמת הפנימית המורכבות רמת את להתאים הצורך - גיוון

(   Boisot and McKelvey, 2010;  p. 421בהתבסס על החוק של אשבי לעיל, מציעים שני חוקרים )

ציר המגוון של הגירויים החיצוניים וציר מגוון  ,לתפוס את הארגון כמרחב דו מימדי בעל שני צירים

השני משטר  ,, האחד של משטר סדוררויות התגובה לגירויים הללו. במרחב נוצרים שני איזוריםשאפ

,  וביניהם האיזור שבו ניתן לנקוט שגרת ניהול מורכבת התואמת את השונות בגירויים החיצוניים ,כאוטי

שבה הארגון יכול לבחור תגובות מתאימות  Gell-Mann (1994, 2002)כלומר מורכבות אפקטיבית )

 .למתרחש בסביבתו

יצירת איים של פשטות וסדר בתוך  –בהתאם לכך, האיור להלן מתאר את הקושי, אך גם את הפתרון 

 –. המסר כאן הוא שככל שיש יותר סדר היועץ מוזמן לתרום לכיוון של יותר כאוס ודאי-עולם מורכב ואי

באמצעות  –פת מורכבות לתהליכים; ככל שיש יותר כאוס היועץ מוזמן ליצירת יותר סדר באמצעות הוס

החץ האמצעי שבאיור מצייר את נקודת האיזון וההתאמה בין  הסדרה של קשרים ופישוט של ההבנות.

 מידת המורכבות החיצונית למידת המורכבות הפנימית.

( התמודד עם הרעיונות של חיבור ההסדרה עם Colville, 1994; Colville, et.al., 2011גם קולויל )

. לשיטתו הארגון צריך לפתח את היכולת לראות את המורכבות simplexityמורכבות באמצעות המושג 

של המציאות אך לפעול בצורה פשוטה. חשיבה מורכבת נדרשת כדי להתמודד עם חוסר הסדר, 

ם והולכים. לעומת זאת, פעולה צריכה להיות האקראיות והאנטרופיה ולכן תהליכי מתן המשמעות מסתבכי



ממוקדת, מתאימה למצב ובהירה אך שאיננה מתעלמת מהמורכבות. המושג אם כן משלב בין תהליכים של 

( עד שלמעשה תהליך יצירת המשמעות מעורב Weick, 2012מתן משמעות, התארגנות וסיפור סיפורים )

 "we act our way into meaning" (Bruner, 1990)בתהליך העשייה עצמו ))

 

כאוסבתוך  פשטותואיי  מורכבותבין איים של סדר בתוך  מעבריםתהליך השינוי: : QQQאיור מס' 
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 תובנה כהתערבות \פעולה: הבנה 

בדגש על הגישות הנרטיביות והסימבוליות טוענות כי הבנה חדשה היא  –גישות שונות להבנת ארגונים 

(. זאת משום שכאשר חבר בארגון מגיע inception –כשלעצמה התערבות )נקראת גם לפעמים תופעת ה 

עימו ופועל על פיה, הוא מייצר שינוי מקומי בעל השלכות לכל הגורמים הנמצאים  –לתובנה חדשה 

יחסים. חשיבה משפיעה על פעולה ושינוי באופן תפיסת המציאות משפיע על האופן שבו נפעל  \בקשר 

הרשת.  \במציאות. מכאן שהאופן שבו יחידים בונים לעצמם מודלים הוא משמעותי לשינוי ברמת הארגון 

עשויים להשפיע ברצונו או שלא ברצונו של המאבחן, תשומת לב לדברים חדשים ש–תהליך אבחוני מיצר 

על התנהגותו של מושא האבחון מבלי שננקטה 'התערבות' מסוימת. מכאן, שהייעוץ הארגוני נדרש 
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 מורכבות.-כאוס לציר הפשטות-האיור משקף את תופעת חוסר האורטגונאליות שבין ציר הסדר 

 פשטות

 תומורכב

 כאוס

 סדר

 תהליכי הסדרה

הוספת 
 מורכבות

 המציאות החיצונית

 מגוון תגובות



למסגרת חשיבתית המשלבת את האבחון כהתערבות, ולא כתהליך העומד בפני עצמו שילווה )או לא( 

 בהתערבות לאחר סיומו.

 

 באמצעות האיור הבאניתן לתאר את החיבור האפשרי בין תהליכי החשיבה לפעולה 

 

 

 חשיבה ופעולה על שינויאיור מס.  

 

 

 

הינו לספק את התשתית החשיבתית לצורך בחירת פעולה  האיור מציג את האפשרות כי תפקיד האבחון

 מסובכת ולוקחת בחשבון מגוון של רעיונות כולל מנוגדים ,בעולם המעשי. החשיבה יכולה להיות מורכבת

הפעולה  )דיאלקטיים(. תפקידו לסייע בהבנת תבניות התנהגות ובבחירת התבניות שאותן רוצים לשנות.

ביזום של שינוי בכיוון הרצוי ובתמיכה מתמשכת בו עד השתלטותו  יתלהיות קוהרנטית ואפקטיב כהצרי

 כדפוס פעולה של ההתארגנות.

 

 נסכם את הדיון עד כאן בכמה הדגשים ביחס למודל הייעוץ לשינוי: 

התארגנויות אנשויות יכולות להשתנות על פני מגוון צירים, שניתן לתארם כרצפים שמתנהלים במקביל. 

ם ותהליכים איטיים; ישנם מאפיינים של שונות ומאפיינים של אחידות; ישנם איים ישנם תהליכים מהירי

סדר ישנם היבטים פורמאליים והיבטי לא פורמאליים וכך הלאה. האיור שלהלן -של סדר ואיים של אי

ממחיש כמה מהצירים הללו. כל התארגנות יכולה להיות בעלת פרופיל שונה, ותפקידו של היועץ הוא 

התהליכים המרכזיים שבהתארגנות ומיקומם על פני הרצף. הפרופיל הנוצר יכול להיות נקודת לזהות את 

                                   

 

                                      Think 

 

 

 

 

 

      Act 

 

 

Global 

 

 

 

 

 

Local 

     Simple                       Complex 



שבמהותם הינם בחירה של  –המוצא לזיהוי תהליכי שינוי קיימים, לחיפוש כיווני שינוי ומנופי שינוי 

 תנועה על פני הרצף לכיוון של הרחבת הכאוס או הקטנתו.

 

 

 ות וסדראיור מס': מורכבות וכאוס מול פשט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עתיד ) מבוקשוהמכוונת להשגת עתיד  עברהנשענת על הבנת ה הווההתערבות ייעוצית הינה פעולה ב

. היא אינה ליניארית אלא (לעשות את מה שאפשר -לחלום על מה שאולי ניתן , 'רצוי' כגורם מניע

 מכילה את שלושת היבטי הזמן בתוכה.

)מוגדרת היטב( שיש לה השלכות רחבות  מסוימתהתערבות ייעוצית הינה פעולה ממוקדת בהשגת תועלת 

העניין, המשפיעים  מחזיקי כלמכאן שנציגים של  .לות להיות צפויות מראשהיקף שלא כולן יכו

 .והמושפעים, הפנימיים והחיצוניים לארגון משתתפים בתהליך

רצף של פעולות המשלבות עשייה עם חקירה של השלכות העשייה הזאת לצורך  הינההתערבות ייעוצית 

 ( action & reflectionאו  Action Researchבחירת העשייה הבאה )

נרטיבים ארגוניים הם גם מקור לידיעה על העבר ועל ההווה וגם מקור להבנה על כיוונו של שינוי תוך 

( לשינוי mindsetכדי התרחשותו. בתוך כך, מיקוד תהליך השינוי הינו בשילוב שבין שינוי התפיסות )

 ההתנהגויות.

אש וחלקו מתברר( לכן היא צריכה לשאוף הן )שחלקו ידוע מר או השלכות להתערבות בארגון ישנו מחיר

לאפקטיביות והן ליעילות )חיפוש והצדקת יחסי עלות תועלת הטובים ביותר(, המוטו הוא: "חשיבה 

 .גלובאלית קודמת לפעילות מקומית": רק לאחר הבנת התמונה הכוללת  בוחרים פעילות ספציפית

 תהליכים איטיים

 אחידות

 סדר

 פורמאליות

 ליניאריות

 על פני השטח

 ניתן לניבוי

 תהליכים מהירים

 שונות

 סדר-אי

 פורמאליות-א

 ליניאריות -אי

 סמוי מן העין

 לא ניתן לניבוי



מינוף לשינוי והן גם המאפשרות לגדר סיכונים סיבתיות הינן נקודות המוצא לחיפוש נקודות השרשרות 

"חשיבה מורכבת קודמת לפעולה  - רצויים של ההתערבות )בסיוע התיאוריות הרלוונטיות -לאפקטים לא

 (.פשוטה"

תהליך של שינוי ארגוני הוא תמיד שיתוף פעולה בין שווים: היועץ החיצוני וסוכן השינוי הפנימי. 

 .ולא בפתרון בעיות ככלי המרכזי בדיאלוגדת הדיונים ומשתמשים את עבו בעצמםהמשתתפים מנהלים 

( Common Groundההסכמות הן החשובות ביותר לצורך הנעת שינוי, איתור "קרקע משותפת" )

מהווה מרכיב מרכזי בתהליך. משמעות הדבר שחשוב לכבד הבדלים ושונות, ואין הכרח לגישור ופישור 

 בין העמדות השונות.

וי ארגוני הינו תהליך מתמשך שיש בו עליות וירידות במרכזיותו לארגון, באתגר שהוא תהליך של שינ

 מעמיד לארגון, באנרגיות שהארגון מקצה לו ומכאן להמשכיות שלו.

 

 

 מנופי שינוי

 מה התרומה של נקודת המפגש בין הגישות ליכולת לבחור מנופי שינוי?

להיות לאתר את מנופי השינוי ולבחור מתוכם את אחת ממטרותיו של  תהליך הפיתוח הארגוני יכולה 

הללו שיביאו את התועלת הרבה במחיר האפשרי )החזר מקסימלי על ההשקה(. במיפגש בין הגישות 

המערכתיות לגישות של המורכבות והכאוס עומדת שאלת השליטה והיכולת לגרום לדברים לקרות. עד 

-רות מעצמם כאשר התארגנות עצמית, איצריך לתת לדברים לק \כמה אפשר לשלוט וכמה כדאי 

ליניאריות, ומעגלי משוב מערכתיים ממזערים את היכולת לנבא? כנראה שהשילוב בין שני הדברים יכול 

(  גיבשה מגוון דרכים לגילוי מנופי שינוי אשר לטענתה 2001) Meadowsלהביא לפריצות ולשינויים. 

או שהם קלים לזיהוי אך כיוון הפתרון שבהם הפוך כלומר קשים לזיהוי,  -או שהם לא אינטואיטיבים

 לאינטואיציה )במקום להוסיף, לגרוע, או להיפך(. להלן פירוטם עם כמה תוספות: 

Meadows, D. (2001): Thinking in  System,  in: "Dancing with Systems", Whole earth, winter 2001  p. 
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 אילוצים, מדדים, מספרים: 

הקובעים את היקף ומהירות הזרימה לתוך או החוצה מהמערכת )לדוגמא, הספיקה של ברז הגורמים 

המילוי ופתח הניקוז של האמבטיה קובעים את מהירות המילוי והריקון שלה(, מפעלים קובעים מדדים 

למלאי, בנקים קובעים רמות של ריבית ועמלות, מדינות קובעות רמות מיסים או רמות שכר מינימום, וגם 

רמת הוצאות מותרת, רמת השקעה בבריאות או חינוך,  ורמת חוב לאומי. שינוי  של מי שמחזיק בברז 

יקבע את מידת השינוי בזרימה ואת הכללים לניהולה אך במגבלת היכולת של הכלים הקיימים )גודל 

 הפתח של הברז או נפח הדוד לחימום המים(

 

 נים ביחס לקצב הזרימה:( והמחסbufferגודל המאגרים, סופגי הזעזועים )



תפקידו של סופג הזעזועים הוא לייצב את המערכת כאשר קיים חוסר איזון בין המאגרים לקצב השינוי 

בהם כתוצאה מתהליכי הזרימה )פנימה והחוצה(. הגודל שלו משפיע גם על כמות המשאבים שהארגון 

ר לבין גודל הזרימה בוא שמשפיע מחזיק )כלומר משפיע על היעילות(, אך במקביל היחס בין גודל המאג

על היציבות; כאשר התהליך הארגוני הוא איטי גודל בלם הזעזועים יכול להיות קטן, אך כשמהירות 

התגובה הנדרשת היא גדולה גודלו של בלם הזעזועים צריך להתחזק )לדוגמא, העוצמה של בלם זעזועים 

מתו של בלם זעזועים יכול להיות מהלך ברכב כבד לעומת רכב קל(. לפיכך, שינוי בגודלו או עוצ

 משמעותי, אך הוא נגזרת של היקף הזרימה ולכן קשה לשינוי.

 

 מבנה התשתיות והתהליכים

למבנה הארגוני יכולה להיות השפעה מרחיקת לכת על תפקודו של הארגון אך שינויו עשוי להיות יקר. 

בקבוק יכולים להיות קלים יותר לשינוי. לעומתו, שינוים בתהליך, תנודות בתהליך, מגבלות, וצווארי 

לדוגמא, כאשר אגם מים טבעי מזדהם, קשה מאד לבנות מאגר חליפי לזיהום המפעלי יחד עם מערכת 

 הובלה וטיהור וגם מערכת לשימוש במים המטוהרים.

 

 משך העיכובים ביחס לקצב השינוי

ביכולת להתארגן מול השינויים ואף מידע שמגיע מהר או לאט ביחס לקצב השינוי יכול להוות מכשול 

יכול לגרום לתגובת יתר. בהמשך לדוגמא הקודמת, לבנות מפעל לטיהור שפכים ייקח כחמש שנים והוא 

יפעל למשך כשלושים שנה. כתוצאה, תחילת טיהור המים תתעכב למשך חמש שנים אך, הידיעה כמה מים 

בזמן התכנון ולכן עשויה לגרום לבניית מאגר  שנה לא יכול להיות ידוע 30יצטרך המאגר לצבור לאורך 

בגודל שאיננו מתאים לצרכים. דוגמא אחרת היא בניית מערכת תחבורה ערונית המונית שתיקח כמה 

שנים ובינתיים תגרום להפרעות לתחבורה הקיימת ותצטרך לענות על צרכי התחבורה הרבה שנים 

 קדימה.

 

 תיקון שהם מנסים ליצורעוצמת מעגלי המשוב השליליים ביחס למידת ה

מעגלי משוב שליליים מאיטים תהליכים וגורמים להתייצבות כאשר המידע מגיע בזמן, מתקיימת היכולת 

לשמור על המאגרים בגודל המתאים, באמצעות שליטה טובה על היקפי כניסות ויציאות של חומרים 

לא מתוכננות או מזדמנות הכיס ואנרגיות. כאשר החסכון המשפחתי השוטף צובר מספיק כספים להוצאות 

המשפחתי ישרוד. היכולת לדעת את הצרכים או לשלוט בהם תביא להתאמת רמת החסכון השוטף לצרכים 

פעמיים רק במידה שיש יכולת לשלוט על החסכון השוטף והמנעד שלו לאור השינויים בהוצאות -החד

כמות ההכנסות המשפחתיות ורמת  המשפחתיות. צריך להיווצר תיאום בין כמות ההוצאות המשפחתיות,

 החסכון המשפחתי.

 

 

 הרווחים מלולאות המשוב החיובי



לולאת משוב חיובית מאיצה את פעולת המערכת. במצבים רבים האטת מעגל המשוב החיובי עדיפה על 

האצת מעגל המשוב השלילי. מאמץ לחיזוק מעגלי משוב חיוביים מביאים לשיפור ראשוני בתפקודה אך 

ים את תוצרי הלוואי השליליים. ככל הפעילות מואצת כך תוצרי הלוואי השליליים יכולים גם מגדיל

להפוך לחסמים להמשך ההתפתחות שלה. לכן, שינוי במצאעות חיזוק מעגלי משוב חיוביים צריך לקחת 

בחשבון אפקטים הפוכים שחלקם עשויים להיות לא צפויים, לדוגמא, מהלך של התחזקות בשוק יכול 

להתמוטטות של מתחרים. כתוצאה, גודל החברה הופך להיות מאיים וגורמי נגד כמו הקהילות  להביא

הסובלות ממחירים גבוהים מידי עשויים לעורר רגולטורים לפעול כנגד )ראה לדוגמא פירוק חברת 

טראס כנגד מיקרוסופט או הפעלת הפיקוח  -הטלפונים אמריקאית באמצע המאה הקודמת, תביעות אנטי

בנקים כנגד חוסר תחרות בשוק הבנקאי, או ניסינות לחיסול מונופול המלט בישראל (. מאידך, ריסון על ה

 עצמי הוא לא מהלך שקל לשכנע לאמצו.

 

 מבנה זרימת המידע )למי יש או אין גישה למידע(

קל יותר לשנות א ת מהלכי זרימת המידע מאשר את המבנה הארגוני בכללו. זאת הסיבה מדוע מאמצים 

קבל מידע יותר מלא ושיפור רמת השקיפות הינן דרישות חוזרות ונישנות כלפי ארגונים שמשתמשים ל

בכספי ציבור או נסחרים בבורסה. למידע גלוי ישנה השפעה מחזקת  על התחרות )אנשים לא אוהבים 

למצוא את עצמם בתחתית הדירוג( כמו שמידע על סקרי בחירות מעודד אנשים לפעול בתמיכה או 

תמודדות עם מגמת שינוי בכוח הפוליטי של נבחרים כאשר היא מתפרסמת בזמן שתגובה עדיין בה

אפשרית. באותה מידה, המנעות מפירסום פרטי מידע והסתרתו יתרמו למניעת פעולה בזמן הקצר אך 

 עשויים לעודד גורמים אינטרסנטים לחשוף מידע מוצנע )למשל, עתונות חוקרת(.

 

 ולים וענישה(חוקי המערכת )כמו תגמ

תשומת לב לחוקי המערכת ולמי שמכתיב אותם עשויים ליצור מנופי שינוי בטווח המידי. החוקים הללו 

מכתיבים את כיווני הפעולה, את המוטיבציות לפעול ואת המגבלות שבתוכם פועלים. הנעת גורמי מפתח 

בהתאמה. שינויים במדיניות   לשינוי נהלי עבודה, תצורות תיגמול או ענישה יכוונו את השינוי בפעולה

)מדיניות מלאי, הרשאה להחלטות, חופש פעולה במורד ההררכיה הארגונית( לפעמים קלים יותר לביצוע 

 מאשר שינויים מבניים או תשתיתיים. 

 

 הכוח להוסיף, לשנות, להתפתח, וההתארגנות העצמית של המבנה

של צוות שיש לו חופש פעולה באופנים החופש להתארגנות עצמית , להשתנות מתוך החלטה פנימית 

שמשפיעים על מעגלי המשוב החיוביים והשליליים, מעודדים זרימה יותר חופשית של מידע וקובעים 

נורמות פעולה חדשות בהתאמה למציאות התפקודית כל אלה מאפשרים בסופו של דבר התחברות טובה 

. במקרים רבים די קל לחלקי ארגון ( שבתוכה מתקיימת הפעילותecosystemיותר למרחב הפעולה )

שונים להתאים את עצמם בעצמם למתרחש סביבם בעיקר אם חופש הפעולה הזה מתאפשר כחלק 

 מהמדיניות של הארגון )בהתאמה לסעיף הקודם(.



 

 המטרה

שינוי במטרה של ההתארגנות משפיע על שינויים של רבים מהמנופים שתוארו לעיל. לדומא, הפיכת חוף 

חוף לשימוש הציבור תגרור באופן מידי שינויים במודל הדיווח על זיהומי חוף ומים, על החלת ים סגור ל

כללי התנהגות חדשים לגביו ובו )מעגלי משוב שליליים(, יניע את המוסדות שבסביבה לשנות מודלים של 

ים בחוף, התנהגות כמו פירסום )פתיחת ערוצי מידע(, פתיחת אטרקציות ציבוריות שיביאו ליותר משתמש

 ולהקצאת מאמצים לשמירת הניקיון )מעגלי משוב חיוביים( ואולי גם להטלת קנסות על מזהמים וכד'.

 

 תפיסת העולם, הפרדיגמה היוצרת את המערכת

פרדימות הם רעיונות, כללים של חשיבה והתיחסות למציאות המקבעים המבנה המורכב.  שינוי פרדיגמות 

לשינוי, אין להם מגבלות מעשיות ותמיד הם בעלי פוטנציאל  הם קשים אך לפעמים הם לא יקרים

להשפעה רחבה מאד.  שינוי פרדיגמה יקרה באמצעות הצבעה עיקבית על אנומליות בפעולת המערכת, על 

כשלים וחוסר התאמות לפעולה מתואמת בתוך המרחב החברתי , הכלכלי והפיזי אך מצריכה פתיחות 
10

 

 

 הכוח לשנות ערכים

ים וסדרי עדיפויות ערכיים שמהם נגזרות תפיסות העולם והפרדיגמות, יחד עם הכוח לפעול שינויי ערכ

בהתאם לסדרי עדיפויות ערכיים. חידוש מערכות של אמונות בסיסיות על מקומו של האדם מול או כחלק 

 מהטבע, על תפקידו החברתי של מנהל והמחוייבות שלו לקהילה ולסביבה, או מערכת האיזונים הראויה

בין מחזיקי העניין השונים של הארגון )האם מקומם של בעלי המניות עדיף על זה של האחרים ; האם 

הללו לא שינויים קלים  –תועלת חברתית שווה בערכה לתועלת כלכלית; וכד'(.כמו השינויים הקודמים 

 אך אין להם גבולות ואין לשער את ההשלכות שלהם והשפעתם על מנופי שינוי אחרים.

 

  

היכולת למנף את כל אחד מהשינויים הללו משתנה בהתאם למצבים ארגוניים, חלקם קלים למימוש אך 

השפעתם חלשה או קצרת טווח, חלקם קשים לשינוי אך השפעתם עשויה להיות מרחיקת לכת. בחירת 

 מנופי השינוי היא אחד מהתפקידים המרכזים של מחוללי שינוי בארגונים והראיה המורכבת של שינוי

יכולה לסייע לבחור בין חלופות על בסיס השילוב בין הקושי לחולל את השינוי )משאבים ומחויבות 

נדרשים( לבין כמה מרחיקת לכת יכולה להיות השפעתו )כוללנית ומתמשכת(. כלי עזר לבחירת מנופי 

 שינוי יכול להיות מערכת סיווגית המבוססת על הטבלה הבאה:
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 הרחבה על שינויי פרדימות ראה בפרק על אסטרטגיה 



 שינוי סיווג מנופיטבלה מס' ::: 

 

  \השלכות השינוי 

 קושי לשנות          

 משמעותי ומתמשך מקומי וקצר טווח

משאבים בקשה 

 ובמחוייבות

 מבנה ארגוני;

 קיצור עיכובים;

 מעגלי משוב חיוביים ושליליים;

 ערכים תפיסות, עולם ופרדיגמות

 

 

 קל

 צורות הפצת מידע ופירסום; 

 תהליכי עבודה;

 אילוצים וענישה;מדיניות, מגבלות, 

 בלמי זעזועים;

 מטרות ארגוניות;

 

 מבנה זרימת המידע

 ביזור קבלת החלטות

 

והיא יכולה לשמש ככלי עבודשה בתכנון מהלכי שינוי. יש  של מנופי שינויגנריות מאות ישנן דוגבטבלה 

 לזכור כי כל מקרה הוא ייחודי ולכן כדאי למלא את הטבלה בהתייחס לכל מקרה לגופו.  

 

 

 הלכה למעשה

תכנון: הקצאת זמן מוגדר ומנגנוני למידה מוכנים מראש בתוך מקטעי שינוי שמאפשרים התנתקות מהרצף 

 לצורך למידת המתרחש ויצירת תובנות לגביו.

תכנון צעדי פתיחה : יצירת סדרה של מערכות חלקיות שמאפשרות חיכוך לצורך למידה של מה עובד ומה 

 לא

עבוד אליה מיקוד התיכנון בשלב הראשון והגדרה ברורה של כוונה של תכנית עם גמישות וללא שי

 הכרזה על הלוגיקה החדשה וזיהוי של תהליך היווצרותה –המערכה כולה 

 קבלת משובים מהשטח כל הזמן והקשבה אליהם, לקרוא סימנים

שלו(  במצבי תחרות: הגדרת הרציונאל של היריב ) מה הוא רוצה להשיג ומה האינטרסים החיוניים

ומעקב אמפטי על האופן שבו הוא מממש את הרציונאל שלו ועל האופן שבו פעולתנו משבשת את 

 הרציונאל שלו

 ארגון משאבים והיכולות במישות להתהוות



הכנסת וקטור חדש למערכת )כוח משנה כיוון( ואז לחכות לראות איך המערכת מתארגנת מולו, סביבו, 

 איתו ונגדו.

 מלמעלה למטה תכלית ברורה ונחישות

יצירת מבוכה המאפשרת לאטרקטור חדש להתרחש ולווקטור חדש להיווצר )דוגמאת תכנית לפיתוח 

 מהנלים עם דורון רובין בתקופה שהצבא לא ידע מה הוא רוצה מעצמו בתחומי הניהול(

 זיהוי פוטנציאלים לאובדן שליטה ותכנון מהלכי הידברות ודיאלוג מפצים

 ם באופן טבעי )ניגודי אינטרסים, ניגודי מגמות, ניגודים ערכיים(ניצול של מתחים שקיימי

התייחסות לאירועים שמתרחשים מחוץ  –( והכלת השונות הנוספת reframingהרחבת הקונטקסט )

 הרחבת גבולות; –לארגון כחלק ממנה וצירופן אליה

 יכולת לזהות גבולות ומגבלות,  בתי כלא מחשבתיים והשתחררות מהם

כל מהלך משנה את טווח האפשרויות הבאות, כל אירוע הוא  –התייחסות לכל מהלך כנקודת התחלה 

 התחלה חדשה ולאו דווקא המשך של רצף מן העבר

 כל אחד וסיפורו, שמירה על המגוון –ראיית המספרים השונים 

 כל אחד עושה את הכי טוב שהוא יכול –אין אשמים 

 ת, בין רמות חשיבה; איזונים ושיווי משקל ניידים כל הזמן מחדשניידות תמידית בין רמות ארגוניו

 חיים על רצפים:

 השפעה ---הכלה 

 שליטה –חופש 

 פועל בתוך המורכבות; בדידות ואומץ\כמה מורכבות יש באדם שמנלך 

 

 כדרך התערבות לשינוי( fraction)חיכוך 

במודל המורכבות והכאוס. ההבדל במודל המערכתי סוכן השינוי  מעורב בארגון בצורה אחרת מאשר 

מתמצה בעיקר ברמת החיכוך שסוכן השינוי מזמין את עצמו להיות בו. בעוד במודל המערכתי סוכן 

השינוי ישמש בתפקידים של צופה, מסתכל מהצד, מפרש ומשקף, מנחה ומדריך, הרי המודל החדש מזמין 

. סוכן השינוי לקוח חלק פעיל רמת מעורבות והשפעה דרך נוכחות בצורה הרבה יותר משמעותית

 בחוללתו של השינוי דרך:

 תחושה של נקודת החיכוך שבה מתבטאת התופעה הארגונית המצריכה  שינוי

נוכחות פיזית הכרחית לצורך שותפות בחוויה הארגונית שהיא המקום שבו מתהווים דברים חדשים 

 בזמן אמתהשינוי להבין את המתרחש  ת של סוכןלומהווה את הבסיס ליכו

שינויים קטנים שעשויים לשנות את  –נוכחות פיזית בתוך ההתרחשות היא שמאפשרת יצירת פרפרים 

 כיוון ההתרחשות

אתה יכול להיות שם עד שמישהו ייכנס )על  –כל זמן שאף אחד לא שם  –ממלא את החוליה החסרה 

 בסיס הזמנה מצידך או מתוך התפתחות טבעית(



ה עצמה , על 'רצפת הייצור' ותוך כדי פעולתה )'להחליף מנוע תוך כדי התערבות בדינאמיקת העבוד

 נסיעה'(

 )המקום של כוחנות?( להיות שחקן פעיל ברשתכדי  relatingהתערבות דרך 

 תצפית ופרשנות לא מספיקות –השפעה מחייבת נוכחות בתוך האינטראקציות 

 יבת שימוש בשפת הארגון הספציפיתימח

 )'ניצחונות קטנים'( שאפשר לחשוף נוכחות בדרך שלא תוכל להישחקפעולה מתחת לראדר עד 

ריחוק יכול להיות  –הדרך להבין את מה שמתהווה הינה להיות שם כשזה קורה ולהשתמש בזה בזמן אמת 

 אובדן הזדמנות להשפיע

 באופן מחדש רכיבי השפה פירוק והרכבה שלמאפשרת הבנתה  –השפה מבטאת תפיסת עבודה 

 כמקור לידע שימושי, לאנרגיות לשינוי  (common senseכמת ההמונים )חו -שימוש ב

 

 

 

 תהליכי בניית הסכמותו The Whole in Mind)לטבול בשלם )

הוליזם והוליסטיות אינם מושגים חדשים בתחום הארגוני. החתירה להבין שלם בתוך המסגרת ש גישת 

השלם הוא שבתוך הגבולות. בראיית המורכבות והכאוס  –מערכות קשורה גם אופן הגדרת הגבולות 

הוא אתגר קבוע שאיננו מגביל את עצמי לגבולות שנקבעו מראש או ע"י אנשים החיפוש אחר השלם 

במצב מסויים. השלםמ  מנקודת מבט אחת יכול להיות חלקי למשהו גדול יותרק על בסיס שתי הגישות 

רכיה )כפי שקיים בגישה המערכתית שבה כל מערכת הינה אולם בראייה החדשה אין בו את מרכיב ההר

 על בעת ובעונה אחת.–מערכת ומערכת  -תת

העדשות השונות ונקודות המבט השונות של שותפים לתהליך, מייצרות ראיות שונות של שלמים שונים 

( את כל השותפים היא inclusionשמשחקים במקביל. החתירה לראות שלם משותף ולכלול בתוכו )

 יחודית לגישות החדשות הללו.י
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כאמור, מודל הסתכלות על ארגון עשוי לסבול מפער של הפשטת המציאות מול קריאת המציאות עצמה. 

מודל הוא כלי עזר בלבד להבנת המציאות. המודל יכול לשמש בשתי צורות ראשיות: למי שמאמין  –לכן 

ראייה שונות  ת, ניתן להתייחס אליו כאל סדרה של עדשות המספקות זוויובאובייקטיביות של המציאות

שרק לאחר שהסתכלת מכל הזויות אתה יכול לבחור את הזוית של הארגון. הרעיון שבמודל הוא 

. לעומת זאת, למי שמאמין בארגון כשילוב של סיפורים, המודל יכול לשמש לחוללות של שינוי המתאימה

באמצעות תהליך  –ילים, ובאמצעותו ניתן לבנות סיפור אינטגרטיבי שיהפוך לזיהוי הסיפורים המוב

 מוסכם, שלאורו הארגון יתארגן מחדש.הארגוני הסיפור ה-הייעוץ ל

כבר בשנות התשעים של המאה העשרים הוצע כי הפרקטיקה הייעוצית התרחבה מעבר ליכולת להשתמש 

 Gallessich  (1985 ;pבמודל יחיד באופן אפקטיבי בגלל הקושי שלו לענות על בעיות מעשיות מגוונות. 

הינו   8GDתיאוריה. ברוח זו, מודל  -( הציעה לשלב בין עקרונות של מודלים שונים ליצירת מטא345

מאמץ לחבר בין מגוון רחב של מודלים לכדי מודל ארגוני שיאפשר שימוש הן בפרספקטיבה מערכתית 

 והן בפרספקטיבה של מורכבות וכאוס.

 

 

 מודל ארגוני מכיל בדרך כלל שני סוגי מרכיבים:

המוצגות ע"י תיבות. לאורך העשורים האחרונים הוצגו מודלים  –תת המערכות המרכזיות או פרקטלים

על  Beer 1980של וייסברוד; או  BOX 6 של מקינזי;  S6רבים להסתכלות על ארגונים ) דוגמת, 

 תשעת התיבות שבו(. במשמעויות רבות המודל המוצע הינו אינטגרציה של המודלים הללו למכלול שלם.

המיוצגים ע"י חיצים. החיצים משקפים תהליכי השפעה הדדית  –ות המערכ-תהליכים המקשרים בין תת

 המערכות ומאפשרים לחקור דפוסי קשר החוזרים על עצמם:-בין תת

  החיצים הכתומים המבטאים מחד, את התוצרים הארגוניים המועברים לסביבה ומאידך את

כלומר את  – גיהאסטרטהתשומות הנדרשות מן הסביבה. חיצים כתומים אלה מייצגים את הפאן 

 מידת ההתאמה של הארגון לסביבתו או את מידת האפקטיביות שלו

 ( מבטאים את מידת ההלימה בין תתיוהחיצים הכחולים )הנמצאים בתוך העיגול המקווק- 

הארגונית ואת  היעילותהקובעים את  –המערכות המרכיבות את תהליך ההמרה של הארגון 

יצירתיותה
12
 הארגונית. 

 המודל יוצג בהמשךפירוט מלא של 
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 .7Gנכתבו בשיתוף פעולה עם דר' אורי גלוסקינוס ומבוסס על עידכון של מודל חלק זה מבוסס על מאמרים קודמים ש 
12

 מצב שיש בו פוטנציאל של חדשנות.  –התאמה בין מערכות  -מערכות. יצירתיות מייצגת אי -יעילות מייצגת התאמה בין תת 



 להתערבויות בהתארגנות חברתית 8GD: מודל 2איור מס 

 

 

 

 

האיור משקף את הצורך בחקירת ההתאמה של כל אחת מתת המערכות לסביבה והמידה שבה היא 

משפיעה באופן ישיר על התוצאות הארגוניות, יחד עם הצורך לחקור את מידת ההתאמה ההדדית שבין כל 

 תת מערכת לכל אחת מן האחרות, והאופי של ההשתנות ההדדית שלהן. לכל ארגון יכולים להיות ביטויים

בהתאם לענף ותעשייה שבה הוא פועל ובהתאם לשלב ההתפתחות  –שונים של יעילות ואפקטיביות 

(1991במחזור החיים הארגוני )ראה למשל, אדיז'ס, 
13

 . בעיקר יש לשים לב לסוגיות הבאות:

 מערכות מחזקות אחת את השנייה או מחלישות? -באיזו מידה תתי 

 מערכת -מסוימת כאשר יחולו שינויים בתת מערכת-מהם השינויים העשויים להתרחש בתת

 אחרת?

                                                 
13
 ספריית המרכז הישראלי לניהול צמיחה והתחדשות בארגונים(:  1991אדיזס י. ) 

 התרבות 
 הארגונית

 מנהיגותניהול ו

 מטרות
 אסטרטגיהו

 דפוסי התנהגות 
 אנושיים

 מבנה ארגוני
 וטכנולוגיה

 מנגנונים תומכי
 שגרה 

 תוצאות
 ארגוניות

 

 ויצירתיות יעילות

 הסביבה
 
 

 

 אפקטיביות

 

 

 

 

 ייבוא
 תשומות

 

 הסביבה



 מערכות מופיעות כיום במרכז תשומת הלב של מנהלים )לדוגמא, אצל הבכירים לרוב-אילו תת- 

לרוב מנהיגות  -מבנה ותרבות ארגונית; בדרג הנמוך  -אסטרטגיה וסביבה; בדרג הביניים לרוב 

 וניהול התפעול( ואילו בשוליים?

עדשות להסתכלות על ארגונים \ודל הינה לראות אותו כמכלול של פריזמות דרך אחרת להשתמש במ

ריבוי סיפורים יכול להביא תועלת בכך שהוא  ,יתבנרטיהגישה ה(. לפי Morgan, 1986)בהמשך ל 

הסתכלות על הארגון דרך  .כאל מבטים שונים על הארגון אפשר להתייחס אל מכלול הסיפורים הללו מ

בות, מבנה וכד' יכולה לספק מידע מגוון, תובנות מגוונות, מנופי שינוי מגוונים עדשות של מנהיגות, תר

ולכן גם גיוון רחב של אפשרויות לפעולה. כל עדשה יכולה לספק סיפורים אחרים על העבר, ההוה, 

כך, אם נרצה . ובכך לפתוח נגישות למנופי שינוי מרובים שמתוכם ניתן לבחור והעתיד של הארגון

תהליך הייעוץ כתהליך שפותח אפשרויות חדשות לארגון, אפשרויות שלא ניראו לו פתוחות  להתייחס אל

 לפני תהליך הייעוץ, הרי שמודל כזה יכול להוות כלי מסייע משמעותי.

 

 

המערכות שבמודל )בהמשך מובא מגוון של שאלות וסוגיות בהן  -להלן תיאור תמציתי של כל אחת מתתי 

 מערכת בנפרד(-ם כל תתמומלץ לעסוק כאשר מאבחני

 

 :כרשת הסביבה

מנקודת המבט של התיאוריות החדשות קשה להגדיר מהו פנים ומהו חוץ. הדרך הפשוטה לעשות זאת 

הינה על בסיס מספר האינטראקציות שהסוכנים מקיימים ביניהם. קבוצת הסוכנים שהיקף האינטראקציות 

וב המקרים הסביבה הינה "נתונה", ומקובל איתם ומשמעותן נמוכה יותר נחשבים כחלק מהסביבה. בר

לחשוב עליה כאילוץ, שהארגון צריך ללמוד ל"חיות" איתו. בעבר רק לארגונים גדולים הייתה יכולת 

בשל שינויים טכנולוגיים וחברתיים,  –לעצב סביבה עסקית של ענף שבמסגרתו פועלת החברה. אך  כיום 

ביבה ולא רק להיות מושפעים ממנה. דוגמאות כוללות את גם ארגונים קטנים יכולים ליצור אפקט על הס

ההצלחה של טבע לעצב את ענף התרופות הגנריות, ההצלחה של 'גוגל' בעיצוב ענף מנועי החיפוש 

בעיצוב הסביבה של הרשתות החברתיות וההצלחה של "להבי  Facebookבאינטרנט, ההצלחה של 

ונה של חברה יפנית בשווי של כמיליארד דולר. ישקר" לעצב את שוק כלי החיתוך עם הרכישה האחר

לארגון, כמו גם  -נוסיף גם כי מתוך נקודת המבט של המדעים החדשים, הגבולות של פנים הארגון וחוץ

( הפכה את רעיון הגבול בין ארגונים לרעיון הרבה Co-optationתופעות של שיתוף פעולה בין מתחרים )

כוונים -מערכת הנמצאת ביחסי גומלין דו-ש"סביבה" הינה תתיותר מופשט ונזיל מאשר בעבר. מכאן 

אינטנסיביים עם הארגון עצמו. שתי הסוגיות המרכזיות החשובות לארגון ביחס לסביבתו הינן: א( קצב 

המגדירה את הקושי להבין  -ב( מידת המורכבות שלה -הודאות, ו-המגדיר את רמת אי -ההשתנות שלה 

ות. מיקוד תשומת הלב על כן יהיה בחקירת האופן שבו הארגון מצליח את המתרחש ולקבל החלטות טוב

להשתמש במשאבי הסביבה מחד והאופן שבו הוא מצליח למכור לה את שירותיו ומוצריו מבלי לפגוע 

 )ואולי אף תוך כדי שיפור( בה.



 

 ניהול ומנהיגות

הספרות בנושאי המנהיגות והניהול עוברת תקופת עדנה מתמשכת המאריכה את המדפים בספריות. 

לפיכך, הגישות לבחינת איכות המנהיגות והאפקטיביות שלה הן רבות. מן הגישה של זיהוי הכריזמה , דרך 

,  ועד הצורך לאזן בין מיקוד באנשים למיקוד במשימה  ועבור אל המנהיגות הגמישה למצבים משתנים

 (.Minzberg, 2009המנהיגות הנותנת משמעות ומנהיגות שקטה )להרחבה ראה, 

בתהליך האבחון ניתן להשתמש במגוון מודלים ותיאוריות. חשוב להבחין  מי הם האנשים  שההשפעה 

)מה  םשלהם על הארגון היא מכרעת )המנהלים(, אף כי אלה לא כוללים בהכרח את המנהיגים הפורמאליי

מהחברים בארגון,  כל אחדקורא "הקואליציה הדומיננטית"(, לבין הפוטנציאל המנהיגותי של  Beerש 

שיבוא לידי ביטוי, כאשר המנהלים מאפשרים למנהיגות זו לבוא לידי ביטוי. מאחר שתהליך ההתערבות 

ולות בארגון עוסק בזיהוי השינויים שישפרו את האפקטיביות הארגונית,  ישנה חשיבות גבוהה  לאתר יכ

 הובלת שינוי הקיימות אפילו בין "החיילים מן השורה".

 

 

 תרבות ארגונית

הערכים, האמונות והנורמות שהתפתחו ( כוללת את Schein, 1985) כפי שהגדירה שיין תרבות ארגונית

של  םתרבות זו ניזונה מחד ממאפייניה על פני תקופת זמן וקובעים חלק ניכר מהתנהגות חברי הארגון.

ומאידך, מהתרבות של הקהילה שבתוכה  –הארגון והאירועים הקריטיים שנצברו בהיסטוריה שלומייסדי 

צומח הארגון ומסורות של התרבות העממית. השאלה האבחונית המרכזית הינה מידת האפקטיביות של 

התרבות, במובן שהיא ממקדת את האנרגיה והפעילות של האנשים אל התוצאות הנדרשות. דבר זה יכלול 

את המידה שבה התרבות הארגונית מאזנת בין שמירה על מסורות עבר, המשמרות את הייחודיות, את  גם

זמנית צריכה התרבות הארגונית להיות גמישה, -"גאוות היחידה" ואת מנגנוני ההצלחה ההיסטוריים. בו

 בכדי לאפשר לארגון לאמץ אל תוכה את אותה חדשנות ההכרחית להישרדות בעתיד.

 

 ני וטכנולוגיהמבנה ארגו

הדדי בכדי לממש את -המבנה הארגוני הוא הפתרון המעשי לחלוקת הארגון לחלקים המסוגלים לתפקד א

המגדירים את תהליך זרימת העבודה )ראה למשל הסיווגים  –האסטרטגיה העסקית והטכנולוגיה שנקבעו 

י בין צרכי הארגון המבניים של יצחק סמואל או הנרי מינצברג(. המבנה הארגוני יוצר מתח תמיד

ומכך ליותר ויותר יחידות ייחודיות, לבין הצורך לחזק את מנגנוני התיאום והשליטה,  –להתמחות 

שיאפשרו לכל היחידות המתמחות ליצור תהליך סינרגטי. זו הדילמה שכונתה על ידי לורנס ולורש 

תר, הוא מתפצל לתתי הדילמה של דיפרנציאציה ואינטגרציה: ככל שארגון פועל בסביבה מורכבת יו

יחידות מרובים יותר, אך בו זמנית זקוק גם למנגנוני תיאום מרובים יותר. במקביל יוצר המבנה הארגוני 

מה שמצריך תכנון   -את המתח שבין תחומי הסמכות לבין תחומי האחריות של בעלי התפקידים השונים 



על ניהול התפעול. שרשרת יצירת  כולל ההשפעות שיש לכך –תפקידים ופורמליזציה של התנהגויות 

 מערכת זאת.-הערך של הארגון הוא חלק מתת

 

 אסטרטגיה 

בעשורים האחרונים התפתחה מאד החשיבה על תהליכים ליצירת אסטרטגיה ארגונית
14

. ברוב הגישות 

הללו, יצירת הייחודיות של הארגון הינה מרכיב מהותי בתוך תהליך החקירה והעיצוב של אסטרטגיה 

מערכת זו כוללת אם כן את מכלול הפעילויות לקביעת הכיוון של הארגון וכוללת "בחבילה" -ת. תתארגוני

להגשמתם. אופן ההתערבות, הנקרא לפעמים "סדנה  המטרות והאסטרטגיה ,החזון, היעדיםאחת את 

וב אסטרטגית", כרוכה  בהתכנסות הנהלת ארגון לצורך קביעת מסלולו העתידי של הארגון. אם זאת, עיצ

 זבנג וגמרנו", אלא תהליך שמבשיל בהדרגה."פעמית של -אסטרטגיה לא חייב להיות פעולה חד

 

 

 מנגנונים תומכי שגרה

 –בכל מערכת ארגונית קיים רובד ביניים בין הרמה האסטרטגית )מקרו( לבין הרמה הטקטית )המיקרו( 

 –היא הרמה התפעולית )נקראת לפעמים "רמת המידרו"(. תת מערכת זו עניינה בתרגום של האסטרטגיה 

תוכנית מעשית הניתנת לבקרה ולמדידה והמכוונת באופן מעשי את  -המופשטת בעיקרה, לטקטיקה 

ה ושיטות ( כמו מנגנוני הגיוס והאיוש, תהליכי תקינbest practicesהפועלים להשגתה. תהליכי הניהול )

מערכת אחת -עבודה, תהליכי התכנון והבקרה, ניהול הכספים והייצור,  כולם מהווים מרכיבים בתת

יחידות ארגוניות הוא -שמהותה העיצוב של התנהגות הארגון. ניהול מערכות היחסים והממשקים בין תת

ל הארגון והיא נמדדת כן, בניהול החיים השוטפים ש-מערכת זו. תת מערכת זו עניינה אם -חלק טבעי מתת

יעילהבמידה שבה היא מצליחה ליישם את האסטרטגיה בצורה  
15
. 

כאשר הם עוזרים בתיאום ותכלול  תהליכי הניהול בארגון הם תומכיםWeisbord (1986) על פי 

(coordination & integration של פעולות הארגון, כאשר הם מסייעים בבקרה ובמעקב )

(monitoringאחרי מה שק ) ורה, וכאשר הם יוצרים את ההזדמנויות לטפל באירועים שהם "מתחת

 שנהלים לא נותנים להם מענה סדור מראש. –לרדאר" 

המערכות האחרות בכך שהיא מחזיקה את  -מערכת זו כאחת שחוצה את תת –אפשר לחשוב על תת 

לחה, איך לעצב חזון תהליכי העבודה הקשורים בהם: איך לעצב מבנה, לקבוע תהליכי עבודה ולהעריך הצ

ואיך לקבל החלטות אסטרטגיות, איך למיין אנשים , לקלוט, להעביר בין תפקידים לקדם או לשחרר אותם 

מהארגון, איך לשווק מוצרים ושירותים ולתכנן מכירות, איך לתקצב, לתמחר ולנהל תזרים מזומנים, איך 

מערכת זאת מרכזת -על, תת-ועוד. במבט לנהל יצור או שירות, לבנות את מערך התפעול ולהפעיל אותו,

בשפת הניהול  –את כל ההיבטים של הניהול השוטף, של תהליכי קבלת ההחלטות ועבודת המטה 

 הקלאסית: התכנון והתקצוב, הביצוע, והמדידה והבקרה בכל היבטי הפעילות של הארגון.
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 המתאר עשרה סוגים של תהליכים אסטרטגיים – 2006הנרי מינצברג, "ספארי אסטרטגיות",  ראה 
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 2003ראה למשל, בוסידי וצ'אראן: "מבחן הניהול בביצוע"  



פורמאליים  -תהליכים הלאפורמאליים. לפעמים ה -תהליכים ארגוניים יכולים להיות פורמאליים ולא

תומכים בפורמאליים ולפעמים סותרים אותם )תהליך השיכנוע במסדרונות מיועד להכין ולתמוך במה 

שייקרה בדיון ההנהלה הקרוב או יכול לנסות ליתר אותו על ידי סגירה מראש של ההחלטה; תהליכי 

 או "מעל לרדאר"(.חסימת מידע ותהליכים כוחניים אחרים יכולים להתרחש "מתחת לרדאר" 

נוצרים מבנים ארגוניים  –תהליכים מסייעים מאורגנים בדרך כלל על פי מקצועות מובילים ובהתאמה 

שמפרידים תחומי תוכן ומקצועות: מחלקת שיווק, מחלקת מידע, מחלקת הנדסת ייצור, מחלקה משפטים, 

ך את התנהלותו השוטפת של חשבות וניהול פיננסי וכד'. הכל אחד מהגופים הללו מתרחש תהליך שתומ

 הארגון. בדרך כלל מקובל לחלק אותם לפי הקטגוריות הבאות:

 הכולל תקינה, רכש ,ייצור, אחסון, מכירות וכד' –ניהול שרשרת הערך 

 הכולל גיוס, הכשרה, תנועתצ כ"א, הערכה, פיתוח, פיטורין וכד'. –ניהול המשאב האנושי 

 מזומנים, השקעות, בקרה כספית, חשבות ודיווח וכד'.הכולל מימון, תזרים   -ניהול הכספים 

הכולל דיונים והכנתם, ניהול המידע והידע, תכנון ובקרת ביצועים  –עבודת מטה וקבלת החלטות 

 וכד'.

 

מנגנונים ארגוניים יכולים להיות גם לא יעילים. לדוגמא, ישבות מנהלים ארוכות מידי, מערכות מדידה 

נכונים, ספרי נהלים כבדים ולא מעודכנים וכד'. מנגנונים תומכים יכולים שאינן מודדות את הדברים ה

להיות בדמות ישיבות עדכון שבועיות קצרות שפותרות בעיות, מדיניות ברורה ורלוונטית למתרחש 

 בסביבה העסקית, מנגנוני הערכת ביצוע מבוססי מידע תקף, תהליכי הפקת לקחים כנים וכד'.

 

 דפוסי התנהגות אנושיים

והיא שמייחדת בדרך  –מערכת זו נמצאת בדרך כלל במרכז תשומת הלב של יועצים לפיתוח ארגוני -תת

כלל את היועץ הארגוני בהשוואה ליועצים מדיסציפלינות אחרות. רוב ביצועי הארגון הם תוצאה של 

כי התנהגויות אנושיות המושפעות מהעמדות, הרגשות והערכים של האנשים המבצעים. ההנחה הינה, 

אנוש, האופן שבו ההשתייכות לארגון משפיעה -מאחר שארגונים נוצרו מתוך צרכי ההתארגנות של בני

אם האנשים שמרכיבים את הארגון אינם מרוצים  –עליהם הוא מרכיב מרכזי ביותר להסתכל עליו, שהרי 

 מה זכות הקיום שלו? –ממנו 

להשפיע, אם כי לפעמים באיחור מסוים, מחקרים מראים גם שרמת שביעות הרצון של האנשים עשויים 

שחלקם  –ובייחוד בולט הדבר בארגוני שירות ובארגונים עתירי ידע  –על רמת הביצועים של הארגון 

בקרב הארגונים הולך וגדל בעשורים האחרונים. בנוסף, לתחושות ולעמדות הנוצרות אצל האדם במסגרת 

יו האחרים )אישיים, משפחתיים( ועל אופי מעורבותו חייו בארגון ישנן השפעות והשלכות על מרכיבי חי

 בקהילה

 

 תוצאות ארגוניות

 (:Triple Bottom Lineבעולם של היום מקובלים שלושה סוגים של תפוקות ארגוניות )



  או המוצרים ומידת הרווחיות הנגזרת מהם \: רמת ואיכות השירות ו כלכליותתפוקות 

  לקוחות; צרכנים(, קהילות ומחזיקי עניין שונים: ההשלכות לגבי אנשים חברתיותתפוקות( 

  ההשלכות על איכות הסביבה ומידת הפגיעה בטבע או ניצול בזבזני של סביבתיותתפוקות :

 משאבי טבע מתכלים.

תוצאות ארגוניות ניתן לחלק לשני סוגים, תוצאות רצויות ותוצאות בלתי רצויות שהן תוצר של תהליכי 

 הייצור )"מפעל הזבל"(. 

תפקיד ההנהלה הוא לאזן בין הדרישות, הצרכים והאינטרסים של מחזיקי העניין השונים ולמזער ככל 

האפשר את התוצאות הבלתי רצויות של הארגון. השאלה היא עד כמה היא מצליחה בכך? האיזון הזה הוא 

 שבסופו של דבר אמור לכוון את התהליך הגדרת המטרות הארגוניות.

 

 תקשרים בין תת המערכו

המערכות  אף כי מקובלה היא בין  -רק מחקרים מעטים בחנו באופן אמפירי קשרים אפשריים בין תת

דוגמא מקיפה לניסיון לעצב מודל  (.Tsui et. Al. 2007)החוקרים והמנהלים כי קשרים כאלו קיימים 

יו של קשרים בין משתנים כאלו ולתת משמעות לחיצים המקשרים אפשר למצוא אצל דאובר  ושותפ

(Dauber et. al. 2012 .המנסים לכרוך מגוון רחב של תופעות ארגוניות בתוך מודל מאגד אחד )

התועלת במודל כזה היא בכל שהוא מנסה להגדיר משמעויות לחיצים שבו )ובכך למעשה מוסיף למודל 

 הדומה לו בהיבטים רבים(.  Beer, 1980של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (Dauber et.al. 2012מערכות בארגון )-בין תת קשרים והשפעות: 2איור מס @@@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גם אם המודל הזה איננו מושלם, מנקודת מבטו של תהליך האבחון הארגוני ושל הניסיון לשנות ארגונים 

 ארגוני לגופו.הדבר החשוב הוא לבדוק את יחסי הגומלין הללו בכל מקרה 

 

 סיום

בתהליך מהפכני )במושגי קוהן והמהפכות המדעיות(  21-התיאוריה הארגונית נמצאת בתחילת המאה ה

העשוי להסתיים ב'קריסה' חזרה אל התיאוריה המערכתית או בהשתלטותם של המדעים החדשים על 

אחת וגם אינן מהוות שתי התיאוריות לא יכולות לחיות בכפיפה  –השיח הארגוני. כפי שנראה כרגע 

האחת את התרחבותה של השנייה )כמו שקרה במעבר בין התיאוריה הניוטונית לתיאורית היחסות 

 –הכללית(. רב השונה על המשותף ויש גם סתירות מעשיות שאינן מאפשרות גישור. מי משניהן "תנצח" 

תרבות 
 ארגונית

 תפעול מבנה אסטרטגיה

לגיטימציה 
 מהסביבה

סביבת 
 הביצועים

 למידה ממעלה שניה
 למידה ממעלה ראשונה

 הערכת ביצועים

 הפעלה ויישום
 הכוונה

 צועיםיהערכת ב

 התנהגותדפוסי 

 משוב מהשוק

 התאמה

 רכישת לגיטימציה

 לחץ לציות

 סביבה פנימית

 סביבה חיצונית



י התיאוריות הישנות. הדרך לכך היא דרך שקל יותר לתארה במונחי התיאוריות החדשות מאשר במונח

 האם זה מרמז על מי תשלוט בעתיד?
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