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 לניהול שינוי בארגונים מורכבים קורס

 מרצה: ד"ר יובל דרור

ydror@upgrade.co.il 

מאוד ולכן ארגונים רבים עסוקים במרדף מרתוני, שנועד להתאים  דינאמית 21-הסביבה העסקית במאה ה

בכל הנושאים, ויש את הארגון למציאות העסקית המשתנה במהירות. השינויים מתרחשים בכל המגזרים ו

להם השפעה הדדית זה על זה. למרות הניסיון להתמודד עם השינויים בסביבה, ארגונים רבים לא 

מצליחים להתאים עצמם בזמן. זאת ועוד, שינויים ארגוניים רבים אינם מצליחים להשיג את מטרתם. 

ים לבין מודלים, גישות מטרת הקורס על כן הינה להפגיש בין בניסיון הרב בניהול שינוי שיש לתלמיד

 רלוונטיות לדרג הארגוני שבו הם עתידים לפעול.  תותיאוריו

בדגש על  והשלכותיהן לארגונים מסוגים שוניםוהשתנות הקורס יוקדש לעיון בתיאוריות על שינוי 

, . יבחנו שינויים כמו שינוי בסביבה הארגונית, שינוי ייזום, שינוי כפוי, שינוי מלמטההשירות הציבורי

יבחנו סוגיות כמו שינוי תרבות ארגונית, שינוי   .turn around-, ומשבר ו emergence-שינוי מתוכנן ו

. דגש יושם על תהליכים כוללניים מנטאלייםשינוי מנהיגות ושינויי מודלים שינוי טכנולוגי, אסטרטגיה, 

, NGO  - השלישי בארגונים גדולים ומורכבים בסקטורים שונים )ציבורי, למטרות רווח, המגזר

הקורס יעסוק גם בגישות התערבות מערכתיות לשינויים כוללניים. בין היתר יידונו תהליכים (.משפחתיים

 .,Whole Scale Change, Open Space, Future Search כמו

 

 בסס על ארבעה מרכיבים מרכזיים:תהקורס י

 דיונים כיתתייםו הרצאות תיאורטיות

 מפגש עם מנהל

 "י התלמידיםהצגת רפרט ע

 התנסות והדגמות של תהליכי שינוי

 

 עיקריותתיאורטיות  סוגיות

 במהלך הקורס ניגע באופן ישיר ועקיף בסוגיות הבאות:

 :ארגוני מתוכנן שינויגישות מרכזיות לו ארגוניםשינויי ב תהליכית להבנת-חשיבה מערכתית

 שינוי תרבות 

 שינוי תהליכי קבלת החלטות 

 מבנים תומכי שינוישינוי מבנה ארגוני ו 

 סוציוטכניקה,יצור ושרות, שנוי בתהליכי : שינוי טכנולוגי 

 מודלים פסיכולוגיים בניהול שינוי

 מודלים מנטאליים 
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 התנגדות לשינוי 

 משברשינוי כ 

 עיצוב אסטרטגיה בראיית יישומה

 :ת שינויתומכ מנהיגות, והובלת שינוי, שינויי בסביבה וחיזוי שינויים מנהיגות בדרג האסטרטגי 

 כוח ופוליטיקה: המו"מ התוך , תרבות תומכת אסטרטגיה, מבנה ארגוני האסטרטגיה: הטמעת

 ארגוני להטמעת אסטרטגיה

 השתנות ומחזור חיים ארגוני 

 )כאוס ומורכבות( הסתכלות על שינוי בראי ה"מדעים החדשים"

 

 מבנה הקורס

 הנחיות כלליות מומלצים חומר קריאה נושא תאריך

א: גישה מערכתית מבו אוק 24

 לשינוי

  

 אוק 25

שעור ]

 [כפול

 (2פיתוח מודל גנרי לשינוי )

4 rooms of change 

 הגשת ספר שינוי: ווצלוביק ויקלנד פיש 

 לעבודה צוותית

ותהליכים  התנגדות לשינוי אוק 31

 מונעי שחיקה משינויים

 פוקס

Charan (2000) 

 הגשת מאמר

 נבחר

 

 -י ומוכנות ארגונית לשינו נוב 1

whole scale change 

Dannemiller Tyson associates 

(2000) 

 

 נוב 7

 

 קוטר תוכניות לניהול שינוי

Kotter 

התחלת מצגות  

 תלמידים

ושינוי   Action Learning נוב 14

 כלמידה ארגונית

Marquardt: Action Learning 

(1999) 

 סנג'י: הארגון הלומד

 

 נוב 15

]שעור 

 כפול[

ח ופוליטיקה מנהיגות, כו

 ארגונית

Leading Transition: A New 

Model for Change 

 (open forumמפגש עם מנהל )

 

  Charan R. (2006) שינוי תרבות ארגונית נוב 20

שינוי בראיית ה"מדעים  נוב 28

 החדשים"

Smith: Complexity theory & 

Change management (2004) 

הגשת מאמרים 

 אישיים

 נוב  29

עור ]שי

 כפול[

כלים לניהול שינוי בקבוצות 

 גדולות

 Actionשיעור סיכום: 

Learning 

Future Search, Open Space 

 Knowledgeניתוח מאמרים אישיים: 

Café' 

 ווידיא סרטון

 

חומרי קריאה מומלצים לשיעור: הציפייה היא שהתלמידים יקראו חומר זה לקראת השיעור. לא תהיה 

 .הקריאה לבין מהלך השיעורבין חומר  מלאה חפיפה
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 משימות התלמידים:

 מבנה הציון הסופי:

 הציון יבנה על בסיס המרכיבים הבאים המפורטים בהמשך:

  40%עבודה צוותית 

  40%מאמר אישי 

  20%השתתפות בכיתה  

נוכחות מלאה והשתתפות בכל חלק משמעותי מחומר הלימוד לא מכוסה ע"י חומרי הקריאה לכן, נדרשת 

  .יםהשעור

 

סטודנטים. כל קבוצה תיקרא ספר מרשימת  3-5. בקבוצות של קריאת ספר והכנת מצגת ודיון בכיתה

שאלות של ל שמתייחסתתמצית של עד חמישה עמודים  תכלולהספרים ותכין דיון כיתתי. הכנת הדיון 

ומיים לכל הסטודנטים י WORDהתמצית תועבר כקובץ  לא תמצית של הספר(שינוי שעולות מהקריאה )

ותוצג ע"י  דקות 15שקפים(. המצגת תימשך עד  10. תוכן מצגת להצגה בכיתה )לכל היותר לפני הדיון

 . לו יוקדש חלק קצר מן השיעור . השקף האחרון במצגת יכיל שאלות לדיוןשני תלמידים לפחות

 :להכנת הדיון בכתה שאלת העבודה

 ?מהם סוגי השינויים שמדובר בהם 

 נגזרים מהתיאורים שבספר? \ינוי שמוצגים מה הקשיים בניהול ש 

  העקרונות שמתגבשים מתוך הקריאה לגבי ניהול תהליכי שינוי? \מה המודל 

  מערכות שלטון ציבוריות?לומה מזה רלוונטי לישראל 

 הספר הנבחר יוגש לאישור המרצה לא יאוחר מסוף השיעור השני של הקורס

 המצגות יוצגו בחלק השני של הקורס

פית תוגש לא יאוחר מסוף השבוע השלישי שלאחר תום העונה. העבודה הסופית תכלול הערות עבודה סו

הצגת  לאחרגם לחומרים רלוונטיים נוספים שעלו לדיון בכיתה  סשעלו תוך כדי המצגת בכיתה ותתייח

 המצגת בכיתה.

 .לפני תום העונההתלמידים מוזמנים להגיש טיוטות להערות 

 למייל של המרצה. WORDובקובץ  בליווי צילום של המאמר למדריך עבודות יוגשו בעותק נייר

 

 עבודת סיום אישית

ייבחר מתוך אחד ו יעסוק בסוגיה כלשהי של ניהול שינוי כל תלמיד יבחר לעצמו מאמר לניתוח. המאמר

 מכתבי העת הרשומים מטה. השאלות לקריאה הן:

 ? מדוע בחרתי את המאמר הזה 

 בקשר לשינוי ים מן המאמרמהם המסרים העיקריים העול? 
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  שעולות מתוך קריאת המאמר שמצריכות לדעתך עיון נוסף?  לניהול שינויבקשר מהן השאלות

 חקירה נוספת? התנסות בשטח?

  מה מתוך המחשבות והרעיונות שעולים תוך כדי הקריאה והביקורת ראויות בעינך ליישום

 בפועל? איך תוכל לנסות ליישמם בעצמך?

 ר יש לאשר אצל המרצה לא יאוחר מן השבוע השלישי של העונה.את המאמר הנבח

 למייל של המרצה. WORDעבודות יוגשו בעותק נייר למדריך ובקובץ 

העבודות יהוו את הרקע  –יש להגיש את העבודה הסופית עד ולא יאוחר מהשיעור השלישי לפני האחרון 

 לשיעור המסכם )האחרון(

 מילים בלבד. 1500-העבודה תוגבל ל

 עת לבחירת מאמר:-רשימת כתבי

 אקזקוטיב 

 The Academy of Management Executive  

 California Management Review  

 Journal of Organizational Change Management  

 The Journal of Corporate Transformation  

 Journal of Organizational Change Management  

 Organizational Science  

 Journal of Applied Behavioral Science  

 The McKinsey Quarterly 

 Harvard Business Review 

 Sloan Management Review 

 Journal of Applied Psychology 

 Academy of Management Journal

 )ניתן לבחור מאמרים גם מרשימת קריאת הרשות שבהמשך( עת בעלי מעמד דומה-או כתבי

 

 ה קריארשימת 

 ]*קריאת חובה[

*Charan R. (2006): "Home Depot’s Blueprint for Culture Change" Harvard Business 

Review 

*Drucker, P. (1985): Innovation and Entrepreneurship Heinmann Ltd. Part II (Ch. 

12-15)  

*Kotter, J. (1996): Leading Change 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?TXT=Y&querylocation=7&z=y&TTL=&ATH=&WRD=change+managemnt&Search.x=14&Search.y=0#4#4
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?z=y&EAN=9780875847474&itm=4
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*Smith , A (2004): Complexity theory & Change management in Sport Organizations 

 (במקראה)

*Thompson, A. (1989): "Implementing strategy" in: Strategy Formulation and 

Implementation 4th ed. Ch. 10 

 מכון לייעוץ ארגוני ועסקי. –אפגרייד   הטמעת שינויים טכנולוגיים(: 1993דרור. י. )*

 ספריית הפועליםשינוי (: 1979ווצלוביק ויקלנד ופיש ) 

 16ופרק  1-4ים פרק חלק ראשון, צריקובר ניהול שינוי ארגוני(: 2000) עמיר לוי*

 13-18ים פרקחלק רביעי:  .(: התמודדות עם משברים צריקובר1990אורי מרי )*

 7+13+14 פרקיםהוצאת שוקן : שיטות ארגון וניהול(1995)אמיתי קרן *

 : פרק טמכונת הארגוןיהודה שנהב: 

 ד'-אילן פרקים א'-אוניברסיטת בר של ההתנגדות לשינויהפסיכולוגיה (: 1998פוקס שאול )*

 ספריית אופקים -)חלק ראשון:  מותו של הקבע(. עם עובד   הלם העתיד(: 1972אלוין טופלר )

 מטר ניהול הארגון כגוף חי(: 1998חיס )-דה

 צ'ריקובר עיצוב ושינוי -ארגון וניהול(: 1997אהרון כפיר )

 יוני  משאבי אנוש.ולית הפוחתת של השינוי: (: "התפוקה הש1996*עמיר לוי )

 מטר הוצאה לאור להוביל שינוי(: 2005* קוטר ג' )

 הוצאת מטר הארגון הלומד(: 1995סנג'י פ )

 

 נוספתקריאה 

Abrahamson, E. (July-Aug 2000): "Change without Pain" Harvard Business Review 

Bainbridge, C. (1996): Designing For Change Wiley 

Bryson, J (1988' 2004): Strategic Planning for Public and Nonprofit 

Organizations  Jossey-Bass Pub. 

Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2005): Organization Development and Change 

(8
th

 Ed.) Cincinnati, Ohio: South-Western College Pub. Ch. 10 

Dannemiller Tyson associates (2000): Whole-Scale Change Berrett-Kohler Pub. 

Huy, Q. & Mintzberg, H. (Summer 2003): The Rhythm of Change, Sloan 

Management Review Vol. 44, No. 4, pp. 79–84 

Hyde, Albert C. "Customers, Clients, and Captives". The Bureaucrat. 

Klein, K. Buhl-Conn, A. Speer-Sorra, J. (2001): "Implementing Computerized 

Technology" Journal of Applied Psychology 86(5) pp. 811-824 

Kotter, J. and Cohen S. (2002): Heart of Change: Real Life Stories of how People 

Change Their Organizations 

Marquardt, M. (1999): Action Learnin in Action Davis-Black Pub. Ch. 2 & 3. 

http://sloanreview.mit.edu/smr/issue/2003/summer/
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?TXT=Y&querylocation=7&z=y&TTL=&ATH=&WRD=change+managemnt&Search.x=14&Search.y=0#10#10
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?z=y&EAN=9781578512546&itm=10
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?z=y&EAN=9781578512546&itm=10
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Nadler, D. Show, R Walton A (1995: Discontinuous Change Jossey-Bass 

Owen, H. (1997): Open Space Berrett-Koehler Pub. 

Pettigrew, A. M., Woodman, R. W., & Cameron, K. S. (2001): "Studying 

Organizational Change and Development: Challenges for Future Research". Academy 

of Management Journal, 44, 697-713.  

Peters, T. (1987): Thriving on Chaos, Part V: Learning to Love Change: A New 

View of Leadership Harper & Row Pub. 

Scott-Morgan, P. Hoving, E. Smit, H. & Van der Slot, A. (2001): The End of 

Change McGraw-Hill 

Senge, P.(1990): The fifth Discipline Doubleday 

Edgar H. Schein, Warren G. Bennis (1999): The Corporate Culture Survival 

Guide: Sense and Nonsense about Culture Change 

Weisbord, M & Janoff, S. (2000): Future Search Berrett- Koehler Pub. 

 הערה: את הקורס מלווה גם מקראה עם חומרי קריאה להרחבה בסוגיות נוספות אשר לא יידונו בקורס.

 

  ספרים לקריאה צוותית

Bethune, G. & Huller, S (1999): From Worst to First: Behind the Scenes of 

Continental's Remarkable Comeback. Wiley, John & Sons 

Gittell, J. (2003): The Southwest Airlines Way McGraw-Hill 

Wynbrandt, J. (2004): Flying High (Jet Blue) John Wiley & Sons 

Spencer Johnson, (1998): Who Moved My Cheese?: An Amazing Way to Deal with 

Change in Your Work and in Your Life  

Jim Collins (2001): Good to Great: Why Some Companies Make the Leap...and 

Others Don't 

Giuliani, R. (2002): leadership miramax books 

 הוצאת פקר' מי הזיז את הגבינה שלי(: 1998ג'ונסון ספנסר )

 עתרת הוצאה לאור עסקים טובים בניהול ישראלי(: 1988) רוןאה-ןיגאל ב

 הוצאת מטר מנהיגות :)?( גוליאני

 הוצאת מטר הדברים החשובים באמת: ג'ק: גק וולש

 מטר הוצאת : הצלחה נוסח אמריקהאיקוקה: (1985) איקוקהלי 

 הוצאת מטר מקדונלד(: 1987)לאב, ג'.

 פקר סוכנות לספרות לנצח נבנו(: 1996קולינס ופוראס )

 הוצאת פקר גלגל התנופהקולינס ג')?(: 

 ]ניתן לבחור ספרים נוספים מאותו סוג[

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?z=y&EAN=9780787946999&itm=27
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?z=y&EAN=9780787946999&itm=27
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?userid=an6sNKrCHg&isbn=0471356522&itm=2
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?userid=an6sNKrCHg&isbn=0471356522&itm=2
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?z=y&EAN=9780399144462&itm=1
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?z=y&EAN=9780399144462&itm=1
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?TXT=Y&querylocation=7&z=y&TTL=&ATH=&WRD=change+managemnt&Search.x=14&Search.y=0#2#2
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?z=y&EAN=9780066620992&itm=2
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?z=y&EAN=9780066620992&itm=2
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 רעיון מרכזי: –מבנה 

 צורות הסתכלות גנריות על שינוי ארגונים:

 מודל המערכת הפתוחה 

  4 –מודל Rooms 

 ( מודלים של כוח)"לווין( ומודלים של פתרון בעיות )הספר "שינוי 

 להרחיב בעניין אילו שינויים נידרשים במעבר  –ס 'מודל ההתבגרות וההשתנות מבפנים )אדיז

 משלב לשלב(

 סוגי תהליכי שינוי מתוכננים:

 המודל האסטרטגי הקווי 

 מודל הפיתוח הארגוני המעגלי 

 )המודל האקלקטי )קוטר 

 שינוי כתהליך למידה 

 יכים ארגוניים תומכי שינוי:תהל

 תרבות תומכת שינוי 

 מנהיגות תומכת שינוי 

 מבנה תומך שינוי 

 (:contemporaryמחשבות חדשות על שינוי )

 "שינוי ארגוני בראיית "המדעים החדשים 

 

 תוכנית קורס

 (1)משך  14.30-16.00 24/10. 1
 )משך שני ושלישי(16.00- 25/10-13.00. 2
 )משך רביעי(14.30-16.00 - 31/10. 3
 )משך חמישי( 1/11-14.30-16.00. 4
 )משך ששי( 17.45 -16.15 -7/11. 5
 )משך שביעי( 14.30-16.00 - 14/11. 6
 )משך שמיני ומשך תשיעי( 16.00- 13.00 - 15/11. 7
 (10)משך  16.15-17.45 -20/11. 8
 (11)משך 14.30-16.00 - 28/11. 9

 (13 ומשך 12)משך  16.00- 13.00 29/11. 10
 

 שעור מבוא:

 פתיחת מדריך

 הצגה עצמית

 

 מטרה : לספק הזדמנות לעיון מחודש על חווית השינוי והמשגתה באופן שיתרום לכם לתפקידיכם הבאים.

 הקורס עוסק בטריטוריה שאתם עדיין לא בה : הדרג והתפקיד שאליו תגיעו בעתיד ושאותו תשרתו בקרוב
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 לשרת סימבול )אנדרטת הצנחנים( יוסי היימן, גל הירש, להיות סימבול ,

לא בביקורת הקיים )לדוגמא, אם צריך יותר שאלות זה לא  –הקורס יגע יותר במה שצריך להתפתח אליו 

 אומר שצריך פחות תשובות(

הקורס יתבסס רבות על הניסיון שקיים בחדר: יזמין את כולם להסתכלות פנימה על תהליכי שינוי 

 ם.שהובלתם או שהייתם שותפים לה

( ולא רק על המבנה )טבלה היררכית של Weisbord ,7sהסתכלות על ארגון כמערכת: תהליכים )

השינוי המהותי בארגון קשור בהם יותר  –ריבועים(. נעסוק במה שקורה בין הריבועים והיחסים ביניהם 

 מכל דבר אחר

ות לבין עצמנו, לפתח הרעיון שמאחורי המטלות: להפגיש בין התיאורי –תאור כללי של הקורס ומטלות 

 מודלים שלנו, ללמוד אחד מהשני על תפיסות וניסיון ביחס לניהול שינוי \את התיאוריות 

( ולא Weisbord ,7Gהסתכלות על ארגון כמערכת: תהליכים )פירוט מודל המערכת החברתית הפתוחה: 

הריבועים והיחסים  (. נעסוק במה שקורה ביןשמשנים אותם רק על המבנה )טבלה היררכית של ריבועים

 השינוי המהותי בארגון קשור בהם יותר מכל דבר אחר –ביניהם 

 תרגיל:

 :מב"ל כמערכת חברתית

 מטרה: משהו מחוץ למערכת: מה החניכים יעשו אחרי שיעזבו?

 תהליכי לימוד 

 טכנולוגית כיתה 

 מנגנוני סיוע: תירגום 

 ערכים משותפים? אתיקה של למידה 

 ?מדיניות ואסטרטגיה 

 ול?תיגמ 

 תלמיד -יחסי מורה

 משוב? ]מערכת ללא משוב היא מערכת סגורה[

 תרגיל:

מנהלים שלכם, בדרג אחד או שניים מעליכם שעשה או ניסה לעשות שינוי \בהסתכלות על מפקדים 

גרם להצלחה תהליך השינוי? ]רשום  \בארגון: רשמן על צד אחד של הדף: מה הוא עשה נכון שסייע 

 ת לפחות[חמישה מאפייני התנהגו

מנע  \לחת השינוי או שהכשיל אותוצרשמו על צידו השני של הדף: מה הוא עשה או לא עשה שהפריע לה

 את הצלחתו? ]רשום חמישה מאפייני התנהגות לפחות[

 

 להביא לשעור הבא[ –]לאסוף את הדפים 

 הנחיות לפי הסילבוס:
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 מידעבודה קבוצתית: לפחות קוטר+ יהיו לכם עוד לפחות מאמר לכל תל

 הציון: לפי עומק התרומה האישית שתבוא לידי ביטוי בעבודה

 

 The 4 Room apartment of change: 32+שעור 

 עור הקודם: שלב כתיבת הדפים ילהתחיל מהתרגיל מהש

מהו התא הטבעי לו? איך אתה רואה -איך הוא ביחס למודל? –לסיים לאחר בניית המודל: האיש שבתיאור 

 את זה מהתיאור?

 ות לבניית התאוריה:הנחי

 חלק א

 ד 10-לענות על שבע השאלות באופן עצמאי 

 כמה ענו על הרוב כן ועל הרוב לא\לברר מי 

 ד 10 –אישית  –למלא את הריבועים 

  תיבות וללכת לפי הסדר 4ליצור על הלוח –דקות  10 –לשתף בתוך הקבוצה 

 ?האם אתם מזהים אדם כזה במציאות? היכן אתה באופן אישי 

 

 בחלק 

 ריבועים באותו מבנה 4לעבור לצד שני של הדף ולייצר 

נמצא  ד: תאר לך שאתה 10- [ כזה?היפותטימהן הרגשותיך כלפי אדם ] –עבודה אישית: לגבי כל ריבוע 

 ?מרגישאיך היית  –ניפגש עם אדם כזה או צריך לעבוד עם אדם כזה  במצב כזה או שאתה

 ד 10תיבה? לבקש ליצר שם מארגן לכל  - שיתוף בקבוצה 

 ד 10-בניית המודל במליאה 

 הרצאה על המודל:

 שמות החדרים

 , חדר מועדף לאדם מסויים )שהות יותר ארוכה במצב(החיים בדירה: המעברים מחדר לחדר

אלכסונים  +YESמתנגש עם  -YES- \ NO+ מתנגש עם NOאנשים שונים חיים ביחד:                     

 יאלקטיק( איך ההפכים מתארים את עצמם אחד את השני.)ד 8לא חיים טוב ביחד: עמ 

 : יכול להיות בכל מיני המצבים אך מרגיש יותר נוח באחד החדרים תיאור של אדםל     -יכול לשמש   

 \כעס \]שוק  תהליכי אבדן ואבל –: המצב מכתיב את ההתנהגות תיאור של מצבל -

 \חזון \חת מרחב חדשית< פ-< שקט -סבל \העלאת זיכרונות -עיבוד האבל\הכחשה

 פעולה

דיון ברמת הארגון )הכחשה ארגונית: אנשים מסתובבים במסדרונות עם אמירות  –דיון ברמה האישית 

מסויימות בעוד בתהליכים הפורמלים אין לזה ביטוי(. בתהליכי שינוי בארגונים לא תמיד ברור מתי עברת 

 צון אמיתית?האם הארגון בהכחשה או שעדיין בשביעות ר –מחדר לחדר 
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 אפשר לדלג-חייב לעבור דרך כל החדרים, אי –שינוי כולל 

 

 

Swedish guy: relevant when one want to facilitate an effective process of dealing with 

change: a descriptive model [how it’s really happen]? 

Contentment: we accept things the way they are, making the best of what is. What 

moves us out of this is an unfamiliar experience that disturbs us the status quo ["I like 

my sailing boat" story]. 

Denial: We’d rather not admit, let alone deal with what has happened: who move my 

cheese? We act as if everything is OK, 

But a deep inside little voice  nags are that outside is a mess. At some point we are 

likely to own up. 

Confusion: we admit we are frustrated and unsure of what to do. The decor of the 

room is high anxiety: we are in the mess and we know it! 

Now we are ready to new opportunities. 

renewal 

Changes processes keep people too long in the contentment room or in the denial 

room. Confusion room is the creative place if handled right. Usually people like to 

jump from denial to renewal: action orientation 

 

five stages of grief - Elisabeth Kübler Ross 

EKR stage Interpretation 

1 - Denial 

Denial is a conscious or unconscious refusal to accept 
facts, information, reality, etc., relating to the 
situation concerned. It's a defence mechanism and 
perfectly natural. Some people can become locked in 
this stage when dealing with a traumatic change that 
can be ignored. Death of course is not particularly 
easy to avoid or evade indefinitely. 
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2 - Anger 

Anger can manifest in different ways. People dealing 
with emotional upset can be angry with themselves, 
and/or with others, especially those close to them. 
Knowing this helps keep detached and non-
judgemental when experiencing the anger of 
someone who is very upset. 

3 - Bargaining  

Traditionally the bargaining stage for people facing 
death can involve attempting to bargain with 
whatever God the person believes in. People facing 
less serious trauma can bargain or seek to negotiate 
a compromise. For example "Can we still be 
friends?.." when facing a break-up. Bargaining rarely 
provides a sustainable solution, especially if it's a 
matter of life or death. 

4 - Depression  

Also referred to as preparatory grieving. In a way it's 
the dress rehearsal or the practice run for the 
'aftermath' although this stage means different things 
depending on whom it involves. It's a sort of 
acceptance with emotional attachment. It's natural to 
feel sadness and regret, fear, uncertainty, etc. It 
shows that the person has at least begun to accept 
the reality.  

5 - Acceptance  

Again this stage definitely varies according to the 
person's situation, although broadly it is an indication 
that there is some emotional detachment and 
objectivity. People dying can enter this stage a long 
time before the people they leave behind, who must 
necessarily pass through their own individual stages 
of dealing with the grief. 

(Based on the Grief Cycle model first published in On Death & Dying, 
Elisabeth Kübler-Ross, 1969. Interpretation by Alan Chapman 2006 

 לסיום השעור: לתת לכל אחד דף )לא שלו( מהשעור הקודם:

אדם ספציפי שאלו מאפייני ההובלה של -כשאתה קורא את הכתוב על הדף: נסה לדמיין כאילו מדובר בבן

תם מאפיינים את צורת המחשבה שלו על שינוי, מהם לכאורה העקרונות שלו לניהול שינוי שלו: איך היי

מה היה המסר שלו על איך לנהל שינוי? מה התיאוריה שלו על  –שינוי? אם הוא היה עומד ומרצה כאן 

 הובלת תהליכי שינוי?

 איך התיאור מסתדר עם המודל?



 12 

 לראות אם בעל הדף מזהה את האדם המתואר

 

 לאפשר זמן לסגירת הצוותים לעבודות הקבוצתיות -רךאם ישנו צו

1 

 : התנגדות לשינוי4שעור 

 מודל פיסיקאלי: קורט לווין

 כוחות מושכים ודוחפים –תרגיל על הפסקת עישון 

 התנגדות כמונח פיסיקלי: הקיר מחזיר כדור: כוח נגד כוח 

 המשכיות דינאמית –סטאטוס קוו  \משברי גיל המעבר  \מעברי חיים  \ דחייה –מודל פסיכולוגי: משיכה 

 :rooms 4מוכנות לעבור בין השלבים של -התנגדות לשינוי כאי

 מניעת גלישה משביעות רצון להכחשה 

 מעבר משב"ר לחידוש עצמי 

  השארות מספקת בבילבול –מעבר מהכחשה לבילבול 

  אי המוכנות להפנים המצאות בהכחשה –הכשת ההכחשה 

 

john fisher's personal transition curve 

anxiety 

The awareness that events lie outside one's range of understanding or 
control. I believe the problem here is that individuals are unable to 
adequately picture the future. They do not have enough information to allow 
them to anticipate behaving in a different way within the new organization. 
They are unsure how to adequately construe acting in the new work and 
social situations. 

happiness 

The awareness that one's viewpoint is recognised and shared by others. The 
impact of this is two-fold. At the basic level there is a feeling of relief that 
something is going to change, and not continue as before. Whether the past 
is perceived positively or negatively, there is still a feeling of anticipation, and 
possibly excitement, at the prospect of improvement. On another level, there 
is the satisfaction of knowing that some of your thoughts about the old 
system were correct (generally no matter how well we like the status quo, 
there is something that is unsatisfactory about it) and that something is going 
to be done about it. In this phase we generally expect the best and anticipate 
a bright future, placing our own construct system onto the change and seeing 
ourselves succeeding. One of the dangers in this phase is that of the 
inappropriate psychological contract. We may perceive more to the change, or 
believe we will get more from the change than is actually the case. The 
organization needs to manage this phase and ensure unrealistic expectations 
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are managed and redefined in the organizations terms, without alienating the 
individual.  

fear 

The awareness of an imminent incidental change in one's core behavioural 
system. People will need to act in a different manner and this will have an 
impact on both their self-perception and on how others externally see them. 
However, in the main, they see little change in their normal interactions and 
believe they will be operating in much the same way, merely choosing a more 
appropriate, but new, action.  

threat  

The awareness of an imminent comprehensive change in one's core 
behavioural structures. Here clients perceive a major lifestyle change, one 
that will radically alter their future choices and other people's perception of 
them. They are unsure as to how they will be able to act/react in what is, 
potentially, a totally new and alien environment - one where the "old rules" 
no longer apply and there are no "new" ones established as yet.  

guilt  

Awareness of dislodgement of self from one's core self perception. Once the 
individual begins exploring their self-perception, how they acted/reacted in 
the past and looking at alternative interpretations they begin to re-define their 
sense of self. This, generally, involves identifying what are their core beliefs 
and how closely they have been to meeting them. Recognition of the 
inappropriateness of their previous actions and the implications for them as 
people can cause guilt as they realise the impact of their behaviour.  

depression  

This phase is characterised by a general lack of motivation and confusion. 
Individuals are uncertain as to what the future holds and how they can fit into 
the future "world". Their representations are inappropriate and the resultant 
undermining of their core sense of self leaves them adrift with no sense of 
identity and no clear vision of how to operate. 

disillusionment  

The awareness that your values, beliefs and goals are incompatible with those 
of the organization. The pitfalls associated with this phase are that the 
employee becomes unmotivated, unfocused and increasingly dissatisfied and 
gradually withdraws their labour, either mentally (by just "going through the 
motions", doing the bare minimum, actively undermining the change by 
criticising/complaining) or physically by resigning.  

hostility  
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Continued effort to validate social predictions that have already proved to be 
a failure. The problem here is that individual's continue to operate processes 
that have repeatedly failed to achieve a successful outcome and are no longer 
part of the new process or are surplus to the new way of working. The new 
processes are ignored at best and actively undermined at worst.  

denial 

This stage is defined by a lack of acceptance of any change and denies that 
there will be any impact on the individual. People keep acting as if the change 
has not happened, using old practices and processes and ignoring evidence or 
information contrary to their belief systems.  

It can be seen from the transition curve that it is important for an individual 
to understand the impact that the change will have on their own personal 
construct systems; and for them to be able to work through the implications 
for their self perception. Any change, no matter how small, has the potential 
to impact on an individual and may generate conflict between existing values 
and beliefs and anticipated altered ones.  

One danger for the individual, team and organization occurs when an 
individual persists in operating a set of practices that have been consistently 
shown to fail (or result in an undesirable consequence) in the past and that 
do not help extend and elaborate their world-view. Another danger area is 
that of denial where people maintain operating as they always have denying 
that there is any change at all. Both of these can have detrimental impact on 
an organization trying to change the culture and focus of its people. 

 

 )גדי ברייר(יועץ לשינוי סוכן השינוי, מוביל השינוי, תפקידים בהתגברות על התנגדות: 

 שינוי ממעלה ראשונה ושניה )עוד מאותו דבר(, פתרונות מנציחי בעיה, פתרונות פאראדוכסאליים

I'm quite concerned about violence. There is a bullet hole in my dining room window 

and I came out one day recently to see gas pouring out of my gas tank from another 

bullet hole. There is a shooting at least once a week in my neighborhood. Yet 

increases in police funding and staffing have done nothing to reduce this violence. 

Instead, things are kind of deteriorating into a war between our youth and our police. I 

suspect martial law wouldn't do much better. And, there is still a 5 year wait to get on 

a list to qualify for housing assistance, in an area where homelessness is an epidemic. 

Most funds for education have been cut way back and there is no funding for other 

youth programs for the youth that are doing most of the shooting and killing.  

 

 דוגמא אחרת:

 הגדרת בעיה כ"בעיית משמעת" מנציחה פתרון של הקפדת יתר

 

 שינויים:סוגי 
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 יותר "תהליך: במונחי מערכת: עבודה על תהליכים פנימיים של יעילות –שינוי כפתרון בעיה 

 שינוי ממעלה שניה \סביבה: שינוי אסטרטגי  -שינוי כהתאמת ארגון

 אדיגס -ו OD –שינוי כתהליך התפתחותי 

 

 שעור:   תהליכי שינוי כוללניים

 Beckardהמודל של 

 יכים חלקיים בעלי אפקט כוללניתהליכים כוללניים ותהל

 משתתפים-רמיזה לכיוון מורכבות ותהליכים רבי

 תהליך אסטרטגי פנימי

 אדיז'ס? –תהליכי השתנות 

 הסתכלות מערכתית על תהליכים מערכתיים

 

 שעור    : תהליך השינוי

 שינוי והשתנות

 קוטר ובקורת על קוטר

 אדיז'ס: תהליכי השתנות טבעיים

Kotter: a practical framework for implementing each step in the 

change process, as well as a new 3-phase approach to execution: 

creating a climate for change,  

engaging and enabling the whole organization, and  

implementing and sustaining change. 

John P Kotter's 'eight steps to successful change' 

John Kotter's highly regarded books 'Leading Change' (1995) and the follow-
up 'The Heart Of Change' (2002) describe a helpful model for understanding 
and managing change. Each stage acknowledges a key principle identified by 
Kotter relating to people's response and approach to change, in which people 
see, feel and then change (see a more detailed interpretation of the 
personal change process in John Fisher's model of the process of personal 
change): Kotter's eight step change model can be summarised as: 

1. Increase urgency - inspire people to move, make objectives real and 
relevant.  

2. Build the guiding team - get the right people in place with the right 
emotional commitment, and the right mix of skills and levels.  

3. Get the vision right - get the team to establish a simple vision and 
strategy, focus on emotional and creative aspects necessary to drive 
service and efficiency.  

4. Communicate for buy-in - Involve as many people as possible, 
communicate the essentials, simply, and to appeal and respond to 
people's needs. De-clutter communications - make technology work for 
you rather than against.  

http://www.businessballs.com/personalchangeprocess.htm
http://www.businessballs.com/personalchangeprocess.htm
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5. Empower action - Remove obstacles, enable constructive feedback 
and lots of support from leaders - reward and recognise progress and 
achievements.  

6. Create short-term wins - Set aims that are easy to achieve - in bite-
size chunks. Manageable numbers of initiatives. Finish current stages 
before starting new ones.  

7. Don't let up - Foster and encourage determination and persistence - 
ongoing change - encourage ongoing progress reporting - highlight 
achieved and future milestones.  

8. Make change stick - Reinforce the value of successful change via 
recruitment, promotion, new change leaders. Weave change into 
culture.  

 

 Action Learning -: למידה ארגונית ו 8שעור 

 21ה –חשיבות הידע והלמידה בארגונים של המאה  מבוא

Action Learning  -   חומר שלMHA 

 סנג'י למידה ארגונית

 

 

 ג העליון+ כוח ופוליטיקה ארגונית בדר מנהיגות תומכת שינוי ]ותומכת למידה[:    שעור 

 בנוסף למתן תשובות \במקום  רהיכולת לשמר שאלות באווי

 המנהיג כיועץ, כסוכן שינוי –נעסוק בהיבטים של מנהיגות שפחות עוסקים בהם וחשופים אליהם 

 מנהיגות מערערת: שינוי ממעלה ראשונה ושנייה

 

 :Make the change stick: שעור   : שינוי תרבות

 

 שעור מסכם:

 סכמיםמצגת מסרים מ

 תרגיל מחשבתי: 

בהקשר לניהול  –לחשוב איך אפשר לנצל את השנה שעוד לפניהם כדי להיערך נכון לקראת התפקיד הבא 

 שינויים. שיתוף במליאה

 

 

 :מיני סדנא מסכמת \ נושא מיוחד

Think & Act Like A CEO בשירות הציבורי 

 ומם האפשרי באופן אישידיאלוג בצוותים קטנים סביב הרעיונות שעלו בקורס ואופן ייש
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 תרגיל גדול:

להטמעת שימוש בפיתוח מדדים וכלי מדידה לניהוג ארגון ציבורי: תרגיל שבו מגדירים  BSCשימוש ב

נושאים ) מערכה מיידית, הערכות למערכה -ביחד את הרובד הראשון לצה"ל ואחר כך בצוותים לפי תתי

 הבאה, אימונים ,וכו'(

אפשרי גם כסדנא בקייץ של סוף שנה  –יאליות ) במכללה למינהל שעות סמסטר 3-הגדלת הקורס ל

 ראשונה.


