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הדרך שבה אנחנו מסתכלים על העולם . מפתיע לגלות עד כמה אנחנו עדיין שבויים בדימוי המכונה
תפיסה שמנסה להכפיף את המציאות תחת  , 17 -נשענת על תפיסה ניוטונית שמקורה עוד במאה ה

. מערכת חוקים אחידה ומוצקה

. דימוי הארגון כמכונה משרת את הצורך שלנו כבני אדם לשמר את תחושת השליטה על המציאות
הכללים הברורים לפיהם פועלת המכונה מייצרים תחושה של וודאות וגורמים לנו להרגיש כי קיים 

.קשר ברור בין סיבה לתוצאה וכי נדע לחזות את התוצאות וההשלכות של פעולותינו

מרבית המנהלים  , על אף שהסביבה העסקית בה פועל הארגון משתנה באופן מהיר, במילים אחרות
 –עסוקים בשימור האשליה שמגוננת ושומרת עליהם מפני החרדה הגדולה ביותר שיש לכל מנהל 

.לא לעמוד ביעדים
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במרבית המקומות למנהל עדיין . פלא שדימוי המכונה עדיין מושרש בתרבות הניהול שלנו לא
,  יודע, חושב –הראש דבר המצביע על הפער בתפיסת התפקיד של  , …head of" ראש"קוראים 

שאין לה שום צורך  ) hired hands: בתחילת המאה הקודמת כונו עובדים( ,היד המבצעתמפעיל ובין 
.לחשוב אלא רק לבצע את המוטל עליה

 – 20-הגישה הקלאסית שהתהוותה בראשית המאה ה. של הניהולהשלב הראשון באבולוציה זה 
זה שמגדיר כיצד יש להקצות את . זה שמקבל את ההחלטות: זה שאומר מה לעשותהמנהל הוא 

זו גישה המשמרת את . הטובה ביותר) או התוצאה(המשאבים על מנת לקבל את התשואה 
מתוך הנחה שבשל סמכותו והאחריות שניתנה  –מלמעלה למטה  -השליטה בארגון בידי המנהלים 

.המנהל הוא הקובע, לו

3



של המאה   80 -שבשנות המגלים  ,אם בוחנים את התפתחות תפיסת תפקיד המנהל לאורך השנים
:  ומושגים כמו, מנהיגות בניהולפתאום התחילו לדבר על . משמעותית הקודמת חלה תפנית

ישה הומניסטית לניהול עמדו במרכז השיח הניהולי  ערכים וגניהול לפי  ,תרבות ארגונית, מנהיגות
.האקדמי והמעשי

הרי מאסלו דיבר על פירמידת הצרכים כבר בשנות , לא שלפני כן הממד האנושי לא קיבל התייחסות
של " האריסטוקרטי"אבל הדיון על העובד כאדם היה במידת מה מתנשא והנציח את מעמדו , 50 -ה

).מקרגורשל  Y -ו Xע מודל "ע. (המנהל

פאר היצירה , נפגעה תעשיית הרכב האמריקאית, בעקבות השלכות אמברגו הנפט 70 -בשנות ה
האמריקאים שניסו להבין מה סוד הקדם  . וגאוות אמריקה וחברות  יפניות החלו לתפוס את מקומן

היפני החלו לאמץ אלמנטים מתרבות הניהול היפנית שהפכה למודל לחיקוי והערצה בקרב  
.  האמריקאים

,  המשך למסורת העבודה המשותפת בשדות האורז, הייתה זו תפיסת הניהול המשפחתי היפנית
המתבסס על יחסי אמון קהילתיים ומשפחתיים שהעלתה על  " שבט תעשייתי"הרואה בתאגיד 

ולמעשה היוותה  ) מצד המנהל(סמכות נדיבה , )מצד העובד(לויאליות ומסירות : הפרק מושגים כגון
את נושא הניהול והחלה את הדיון בתפקיד  ) בעיקר האמריקאית(בסיס לשינוי בתפיסה המערבית 

.המנהל כמנהיג
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.  ליפנים את כל ההתפתחות סביב סוגיית המנהיגות והניהול אנו חבים ,עד כמה שאני מבין
ניסו להבין טוב יותר כיצד על המנהלים לבצע את  -שנלחצו מהישגיהם של היפנים  -האמריקאים 

.  בין ניהול ומנהיגות) פיצול" (ספליט"תפקידם ויצרו 

שרואה באנשים עוד משאב בדרך   –' כשוטר הרע'המנהל הוגי ניהול אמריקאים הבינו כי תפקיד 
התעשייה , עובדה. כיוון שזה לא עובד יותר. צריך להצטמצם או להיעלם, לעמידה במשימה

.האמריקאית נכשלה בתחרות מול היפנים שקידשו ערכים אחרים של משפחתיות ולויאליות

זה שמתייחס לאנשים ודרכם מצליח   ,'השוטר הטוב' –מכאן עלתה ופרחה תפיסת המנהל כמנהיג 
.זה שמבין שהבדל נעוץ באנשים וביכולת להוביל אותם ולא לנהל אותם; לבצע את המשימה
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הרעיון של . הולכים זה שאומר לאן, מכאן שהשלב השני באבולוציה של הניהול היה המנהל כמנהיג
, "הבוס יודע כל"אבל הוא עדיין שימר את תפיסת , המנהל כמנהיג יוצר השראה היה מהפכני במידה

,  במקום המנהל שאומר מה לעשות. דאון ואת זרימת הכוח מלמעלה למטה-את יחסי הכוחות טופ
שמחליט לאן להוביל את הארגון וכל המונהגים מיישרים קו לפי  איש החזון נולד הדימוי של המנהל 

.  החזון הזה

אנשים  , למנהל יש את כל התשובות: אבל הנחות היסוד בבסיס תפיסת המנהיגות עדיין היו ש
.עושים מה שאומרים להם לעשות וסיכונים גדולים דורשים שליטה רחבה
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הגלובליזציה וההתפתחות הטכנולוגית מאיצים תהליכים כלכליים  . לא שוקט על שמריו העולם
.  וחברתיים שמשפיעים על הסביבה העסקית

.עוצמת השינוי גדלה וארגונים חייבים להגיב לסביבה המשתנה כדי לשרוד, קצב ההשתנות גובר

-דימוי המכונה כבר לא תקף ובמקומו התפתח הדימוי של הארגון כאקו. אנו חיים בעולם מורכב
.בסביבתה ומגיבה להן בהתאם הלותמערכת מורכבת המושפעת מהתמורות , סיסטם

7



לרגע על מרכיבי  כדי להמשיך את הדיון בהתפתחות האבולוציה של הניהול חייבים להתעכב
ישנם ארבעה מושגי יסוד העומדים בבסיס תאוריית  . סיסטם-האקו, הסביבה הארגונית המורכבת

:Complex Adaptive Systems –המערכות המורכבות המסתגלות 

לעובדים יש יותר , היום יותר מתמיד .סוכנים עצמאייםהמערכת מורכבת מ: סוכנים עצמאיים1.
והתנהגות המערכת נגזרת   חופש פעולה שמוגדר על ידם במרחב בו הם פועלים

.מהאינטראקציה שאותם סוכנים עצמאיים מקיימים
קטן להוביל  " מנוף"המאפשרת ל, ליניאריות-מורכבת מתקיים חוסר-במערכת: ליניאריות-אי2.

ליניארית קשה למצוא קשר בין תגובות המערכת לבין התשומות -במערכת לא. מהלך גדול
היעדר  (היא מתנהגת באופן בלתי צפוי ואינה מאפשרת לחזות את התוצאה . המוכנסות לתוכה

)  קשר בין סיבה לתוצאה
.  מושך הוא אוסף יציב של מצבים המתווה את המציאות הנוכחית שלפיה אנו מתנהלים :מושך3.

המושך נוצר ". מבנה שאליו מתכנסת דינאמיקה של מערכת או מצב עניינים"או במילים אחרות 
מתוך מערכת יחסים בין הממדים המושכים שמגדירים את המרחב ומניעים את המערכת  

.  המורכבת להתנהגות מסוימת

גורמים שונים במערכת חוברים יחד ללא הכוונה ויוצרים משהו שלא ניתן  : עצמיתהתארגנות 4.
תוצאותיה של ההתארגנות העצמית אינן ידועות מראש ולכן אינן  . היה לעשות במבנים הקיימים

.חיוביותבהכרח 
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מערכת שלא ניתנת לשליטה או   מערכת מורכבת אינה. הוא רק משתנה, תפקיד המנהל לא מתייתר
צריך יד )  bottom-upשבמהותה היא (לניהול ועל אף חוסר הליניאריות וההתארגנות העצמית 

.סיסטם-לנהל את האקו מכוונת שתסייע
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 -מצד שמאל . התמונות בשקף הזה מגדירות במדויק את תפקיד המנהל בעידן של מורכבות
הגדרת   -אבל מצד ימין . שלכאוס) חוקי בנייה במקרה הזה(התארגנות עצמית ללא גבולות ברורים 

מצמצמת את דרגות החופש של הסוכנים באופן שמאפשר התארגנות עצמית   ,גבולות ברורים
.מבוקרת ומוסדרת

מכאן שחלק מתפקידי המנהל בעידן המורכבות הם להגדיר את הגבולות הברורים בתוכם על 
מבלי שהגבולות הללו ייצרו מסגרת חונקת ומצומצמת מדי שלא תאפשר להם , העובדים לפעול

.המנהל מגדיר את האיזון בין סדר לחופש פעולה –במילים אחרות . לפעול מתוך חופש פעולה
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הוא אינו זה שנמצא . המרכזית שלו על מנהל להשתחרר מתפיסת התפקיד, על מנת לעשות זאת
.לאן ללכת ובהתאם מוביל ומכוון את כולם, יודע מה לעשות, באמצע

ראשון בין שווים שתפקידו למקסם את , ולא המרכז שלו, המנהל עובר להיות חלק מהמעגל
את הפתרונות , )עצמית(את מציאת הדרך הנכונה ביותר להתארגנות , החשיבה המשותפת

.עליו חדשות לבקרים" נוחתים"המתאימים ביותר למצבים מורכבים חדשים ש
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.  מהנדס אינטראקציות: השלב השלישי של האבולוציה בתפקיד המנהל הוא –שלתפיסתנו  מכאן
לקרות דרך רתימת העובדים  לגרום לעבודהתפקידו המרכזי של המנהל בסביבה המורכבת הוא 

המנהל הוא . תוך שהוא עוזר לכל אחד ולכולם כצוות לנווט בעולם מרובה אינטראקציות, העצמאיים
.  מחבר בין האנשים ורותם אותם לתכנון העבודה ולביצועה – פסיליטייטור

ואם משנות השמונים הוא , אם עד שנות השישים המנהל היה זה שניהל את המשימה. אני אסכם
תפקידו הוא לנהל את  21 -הרי שבעשור השני של המאה ה, נתן גם דגש להובלת האנשים

.חיבור בין האנשים לניהול המשימה, האינטראקציות בין האנשים בסביבתו

, top-downבמונחים ... שנועדו להשפיע על, בניגוד לשני השלבים הראשונים באבולוציה של הניהול
ניהול האינטראקציות הוא להתנהל עם כיוון ש –מהפכני  –הרי שהשלב השלישי הוא רבולוציוני 

מינימום אגו ומקסימום  : מדובר בשינוי מהותי בתפישת התפקיד. ולא מעליהם... האנשים
.אינטליגנציה רגשית
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סביב תפיסת המנהל  , מציגים את התזה שהעליתי במונחים אופרטיביים שלושת השקפים הבאים
.המשתנה בכל אחת מהתקופות

.המנהל היה בעיקר מנהל המשימה ומעט מוביל של אנשים, בשלב הראשון
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הנעתם ויצירת המחויבות  , התווספה לניהול המשימה גם התכולה של הובלת האנשים, בשלב השני
. יותר" רכות"שלהם למקום העבודה בדרכים 
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המנהל עדיין מחויב  . ניהול המשימה מקבל מקום קטן יותר, בשלב הנוכחי של התפתחות התפקיד
עיקר  . אבל הוא עושה זאת דרך העצמאות והאחריות של האנשים שלו, לתוצאות כלפי מעסיקיו

שעלולות להפריע לאנשיו לבצע  )אינטראקציות בעייתיות(עבודתו היא בלפנות את הדרך ממכשולים 
.מכשולים שיכולים להיווצר בתוך היחידה אותה הוא מנהל וגם מחוץ לה. את עבודתם
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גוגל הוקמו על התפיסה שיש לתת  .אנסה לתת כמה דוגמאות לכך מארגונים מובילים בעולם
תפיסה שמעמידה בסימן שאלה גדול את הצורך . לאנשים לעשות את עבודתם לא להפריע להם

במנהלים
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 -המבוסס על למעלה מ, בתהליך הנדסי ממש? האם צריך מנהלים. וזה אכן מה ששאלו בגוגל
people analyticsוניתוח של תצפיות  10,000

.כפי שהיא נתפסת מעיניהם של העובדים, גוגל ניהלו פרויקט שבא לבחון את השאלה
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לפי הסדר בו , המנהלים שלהם התשובה הורכבה משמונה דברים שעובדים בגוגל מחפשים אצל
.  הם מופיעים בשקף

ניהול   –טוב  ר'קואצמה שמעניין לראות הוא שהדבר הראשון הוא לא להיות מנהל טוב אלא 
של השגת תוצאות הוא  וההנושאההבנה המקצועית טכנולוגית היא במקום האחרון . אינטראקציות

.במקום טוב באמצע

18



, הולאקרטיהראשונה לאמץ מבנה ארגוני . בעולם עוד חברה מהמתקדמות והמובילות. זאפוס
.המבטל דרגים ונשען רק על תפקידים

זה שיאפשר לכל , טוען פה שתפקיד המנהל הוא לשים את האנשים בקונטקסט הנכון זאפוסל "מנכ
תפקיד המנהל הוא אף , בפרשנות שלי. אחד לממש את המאווים והלהט שלו בצורה הטובה ביותר

. הנדסת אינטראקציות –שוב . עליו להגדיר את הקונטקסט בהתאם לאופי אנשיו. יותר רחב מזה
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התרבות הארגונית של   שקפים המתארת את 120במצגת מהפכנית של . נטפליקס –דוגמא אחרונה 
אנשים אחראיים שמניעים את   –טוענים אנשי החברה שהם מחפשים סוכנים עצמאיים , נטפליקס

אנשים כאלה זקוקים לחופש כדי לממש את האחריות ). ולא צריכים מישהו שיניע אותם(עצמם 
.שלהם בצורה הטובה ביותר
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אלא דרך התוויה של כללים  , מכאן שניהול אנשים כאלה לא נעשה באמצעות חוקים בירוקרטיים
המאפשרים להם להתנהל באופן עצמאי ובדרך של התארגנות עצמית  – simple rules – פשוטים
תוך הגדרת גבולות התוחמים את מנעד  , לאפשר חופש פעולה והחלטה. מבלי לייצר כאוס, חופשית

.ההתארגנות העצמית

לפעול : המסר המרכזי. expenses  -מתוארים הכללים הפשוטים לחיוב הוצאות , בדוגמה המצורפת
מסר שנפרט לארבעה כללים ברורים המאפשרים לכל אחד לקבל  , לטובת האינטרסים של הארגון

דוגמא קלאסית לתפקיד המנהל  . החלטה עצמאית מבלי להכניס את הארגון להוצאות מיותרות
.בעידן של מנהיגות חדשה
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הרי  . עליהם עלולים להישמע כמו מדע בדיוני לחלק מהמנהלים אני יודע שחלק מהמסרים שדיברתי
.בו צריך להשיג תוצאות ולא להתעסק בדינמיקה ובאינטראקציות, "האמיתיעולם "אנחנו ב

שבעיני היא אחת ההוגות החשובות של דורנו בתחום  , בחרתי להביא ציטוט של מרגרט וויטלי
נ.עצמוהציטוט מדבר בפני . הניהול
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,  עושים בנדון –משאבי אנוש ופיתוח ארגוני  –אז אמרנו שהמציאות משתנה והשאלה היא מה אנחנו 
. החדשה לפחות בכל מה שקשור להכשרה ופיתוח של מנהלים בעידן המנהיגות

האופן בו אנחנו מבצעים את מרבית תכניות פיתוח המנהלים שלנו לא . מתחוור שלא יותר מדי, ובכן
.אני מודה –גם אצלנו . השתנה באופן דרמטי

המבנה הקלאסי של תכנית פיתוח מנהלים לא השתנה עשרות שנים והוא עדין מורכב מרצף של 
)  ?היועץ שלא ניהל בחייו? מי(בהם מנסים להקנות מיומנויות ) לרוב(מפגשי סדנא בקבוצה מעורבת 

הם מתרסקים   –שגם אם התכנית עזרה להם  לא פלא שמרבית המנהלים מרגישים. ידע ותפישה
.מחוץ לחדר על קרקע המציאות הארגונית
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.שנים 15דברים לא השתנו מאז שאני זוכר את עצמי בתחילת דרכי לפני 1.

.  איזה מיומנויות הם צריכים :השאלה המרכזית בבסיס תכנון תכנית פיתוח המנהלים היא2.

בגישה הריכוזית , משהו מעט מתנשא. דמות מנהל מיטבי" להנדס"זה יושב על תפיסה שניתן 3.
.של העבר

אף שכל התיאוריה הניהולית העכשווית מדברת על כך שמנהיגות משתפת היא אפקטיבית   על4.
עדיין כל תכניות פיתוח המנהלים שמות את למידת המנהל כאינדיבידואל  , יותר מתקופה הזו

ששמה את כל יהבה על הלמידה הפרטנית –הרגל מגונה שיש לנו מימי מערכת החינוך . במרכז
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חברת ייעוץ ותיקה ומובילה בתחום הטאלנט והמנהיגות   – DDIמחקר של . קצת נתונים כמותיים אז
מדבר על כך שמנהלים מרגישים שתכניות ההכשרה  ) יועצים בעולם 1,100 – 1970מאז  קיימת(
. ולא התקדמו כלל בשנים האחרונות' תקועות'

היא תחושה גורפת בקרב משאבי אנוש ומנהלים שארגונים חסרים את עומק הספסל  הנתוצאה
.הניהולי של מנהלים שיודעים להתמודד בהצלחה עם אתגרי הניהול העתידיים
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במונחים של ביצועים  (בדק גם באופן השוואתי מה עושות החברות המצליחות  DDIאותו מחקר של 
על היכולת להתמודד עם מורכבות  לא בכדי הוא גילה שפיתוח מנהלים בהן שם דגש) פיננסיים

כל זאת בגישה מגוונת  , )הנדסת אינטראקציות(הסביבה החיצונית ועל נושא הכישורים הבינאישיים 
.שאינה מתבססת על מפגשי סדנא –יותר להכשרה 
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אנחנו מאמינים שהכשרת מנהלים  . הכשרת המנהלים אני רוצה להציג את הפתרון שלנו לסוגיית
.צריכה להישען על מגוון רחב יותר של אמצעים ומיקודים

מה  –התמונה הכללית ניתנת בשקף הזה ולאחר מכן אפרט כל אחת מהזרועות ואציג המחשות 
.ניתן לעשות בפועל

: יש פה למעשה שתי מיומנויות על שנדרשות למנהל כדי להתמודד עם אתגרי המנהיגות החדשה
בתור מהנדס אינטראקציות עליו לפתח מנעד רחב של כישורים בינאישיים וכמי שפועל בסביבה  

הדרך בה הוא מבין את העולם ופועל בו על . שלו מייקינג-הסנסעליו לשפר את יכולות  –מורכבת 
.  מנת להשיג אפקטיביות מרבית

המעצימים אותה ומאפשרים יצירת תובנות  , מתחת לשתי המיומנויות הללו יש שלושה ערוצי למידה
חקירה עצמית מעמיקה  , למידה דרך חוויה בלתי אמצעית: אישיות מותאמות לאופי האדם והתפקיד

ננ.הפיתוחויצירה משותפת של ידע עם הקולגות לתהליך 
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פאל ופיילספר סיפור רכבת 

29



30



31



32



33



,  אנחנו חושבים שסדנאות מיומנות הן עדיין חשובות. להבין שאני לא מדבר על מהפכות חשוב
.פרקטיקותהיכן שמנהלים צמאים לקבל  –בעיקר בדרג הניהול הראשוני 

במסגרת חמשת הזרועות  (אחרות  ופרקטיקותחשוב לשלב תמהיל של טכניקות , יחד עם זאת
.כבר מהדרג הזה) שהצענו

.בהתאם לדרג הניהולי, כפי שאנחנו מבינים אותו, השקף מתאר את התמהיל
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אבל צריך לדעת גם לצאת מהתבנית , הלמידה בקבוצה היא עוגן חשוב. בלי מהפכות .כאמור
המוכרת ולהעשיר את שיטת הלמידה 
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!רבה תודה
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