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I. מבוא 

 

 כללי .1

 

התחום של  את . הספר אינו מתיימר להקיף"גונייתוח אר" ו"פשינוי ארגוני" עוסק בנושאי זה ספר

על נושאי מפתח "שינוי ופיתוח ארגוני", או את הספרות המתייחסת אליו, אלא להעמיק בחשיבה 

בשני חלקים  נדונים של "שינוי ארגוני" ושל "פיתוח ארגוני"נושאים האחדים הנכללים בו. 

עצמו: ִספרם של אליהו מ' גולדרט  על אותו מקור כאשר ההמחשות וההדגמות מבוססות נפרדים,

 אוריה"יהמתחלקים ל"ת מרכזיים כל חלק בנוי מכמה נושאים .המטרהוג'ף קוקס 

ר ארגונים ק  מדעי ההתנהגות בכלל ומח  מלקוחה ממדעי החברה או  אוריהי. הת"ול"פרקטיקה

 שתהליך השינוי ,ברינגטון ל"מציאות" המתגלה במפעל הייצורהפרקטיקה מתייחסת בפרט; 

 נֹושאית,תהייה  כאןההצגה מכיוון ש. המטרהוהפיתוח הארגוני המתחולל בו מתואר בספר 

יישברו בהכרח. כדי לקבל תמונה  הרצף הכרֹונֹולֹוגי שלולילה והִמרקם האֹורגני של סיפור הע

, חשוב שהקורא יקדים ויקרא את נתונים הדבריםכן כדי להבין את ההקשר הכללי שבו ו שלמה

 .הנזכר הספר

 

 לימדתיבהן עם זאת, במשך השנים  .ןעל יד ןומכּוו ותאורטייהת סוגיותעל ה הנוכחי מושתתספר ה

ספר הדגמתה באמצעות המצאתי כי  האקדמית אשקלון מכללהבמסגרת ה "שינוי ופיתוח ארגוני"

 ;רובן סמויות –כולל תובנות רבות בתחומים האמּורים  . הספרמביאה לתוצאות טובות המטרה

שהיו  –תלמידיי בשיעור זה  ילוי של תובנות אלה מעשירה ומעמיקה את חווית הלמידה.חדוות הג

 ראויים להערכה מיוחדת. –וסייעו לי לחדד סוגיות ועניינים שונים  שותפים למסע,

 

אוריה )מתחומי מדעי החברה וההתנהגות( לבין הפרקטיקה )מקרה הבוחן של יהשילוב בין הת

והמחשה  לאפשר הבהרה –מצד אחד  כפולה:מטרה  נועד להשיג( המטרהבספר  מפעל ברינגטון

לעומקו של מקרה אמפירי  לרדת –מצד שני אוריה בתחומים הנדונים; יתשל היבטים שונים של ה

זאת, החיבור הנוכחי אינו רק מבחינה  ולהציע ניתוח שיטתי ומקיף שלו. דיוני,אם כי בִ  מרתק,

 .אלא חיבור העומד בפני עצמו, ביקורתי בוועיון  גולדרט וקוקס ספרם של הרחבה של

 

ה אור על שלל נושאים הניצבים בפני כל חוקר ארגונים, מנהל,  עיון בשינוי ובפיתוח ארגוני זֹור 

 מתעניין.א משכיל קורהספר מיועד גם ל. מפקד, עובד או סטודנט בתחומים המתאימים

 

מזמנו היקר והאיר בפני היבטים , שהקדיש לי ז"ל אני מודה מקרב לב לד"ר אליהו מ' גולדרט

 שונים של תורתו.
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 "המטרה" –רקע  .2

 

 והמחברים על הספר .א

הוא אחד מספרי הניהול , 1985-ב באנגלית השפורסם לראשונ(, The Goal) המטרההספר 

כשהמהדורה  מיליון עותקים. מארבעהלמעלה  פרסומו נמכרו מאזהנמכרים ביותר בכל הזמנים. 

זה  משמש הוא לאור, נמכרו למעלה מחצי מיליון עותקים תוך פחות משנה.היפנית שלו יצאה 

 1שפות. 21-קולג'ים ואוניברסיטאות ברחבי העולם. הספר תורגם ל 200 במעלמכבר ספר חובה 

וחמישה ספרי הניהול -, כאחד מ"עשריםטייםהספר מופיע ברשימה מיוחדת שפרסם כתב העת 

 ."בה שלנו בניהולששינו את דרך החשי –המשפיעים ביותר 

 

פיזיקאי בהשכלתו )תואר ראשון  היה נולד לרב אברהם יהודה. (2011-1947ד"ר אליהו גולדרט )

ומחנך, סופר, מדען, אילן( -במדעים מאוניברסיטת תל אביב; תואר שני ושלישי מאוניברסיטת בר

(, TOC) ם"ת האילוצי. נודע בעיקר בשל פיתוח "תורבעיסוקו פילוסוף ואיש עסקים פורץ דרך

כמסגרת כללית, המסייעת לארגונים וליחידים לקבוע מה לשנות )למצוא את הנקודה אותה נכון 

מה לשנות )ליצור פתרונות פשוטים ומעשיים(, וכיצד לגרום לשינוי )לבנות סביבת שיפור ְ לשנות(, ל

 יציבה ומתמשכת(.

 

"תורת האילוצים" בתחומי  סק ביישוםהמכון שגולדרט ניהל, אשר לו סניפים ברחבי העולם, ע

ד"ר גולדרט היה מבוקש ברבים הממשלה, החינוך, הצבא והבריאות.  התעשייה, השירותים,

ד"ר גולדרט נפטר מסרטן הריאות בשיא פעילותו ההגותית מהתאגידים הגדולים ברחבי העולם. 

 2והמקצועית.

 

 עם ספרות יפה.ג'ף קֹוקס הוא סופר הנודע ביכולתו לשלב תפיסות ִעסקיות מתקדמות 

 

 על העלילה .ב

ניתנו לו שלושה חודשי חסד שבמהלכם עליו  רֹוגֹו ניצבת משימה בלתי אפשרית:"בפני אלכס 

להפוך את מפעלו הכושל להצלחה כלכלית. בשוק תחרותי, בלי מּוצרים חדשים בצינור, ללא 

אם  –לי כן ואו ש;תרחִ נס יציל את המפעל מהתמֹוטטּות. נס לא מ משאבים להשקעה, נדמה כי רק

שעל פיהן פעלו  את מרבית האִמתֹות והנחות היסוד נגדיר ּכנ ס את נכֹונּותֹו של אלכס לבחון מחדש

 מנהלי הייצור מאז התרחשה המהפכה התעשייתית" )גב הספר(.

 

 תרשים ארגוני .ג
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 הנפשות הפועלות .ד

 :יקֹונ  חברת אּו .1

 של החברה יו"ר מועצת המנהלים – 3-ג' בארט גראנבי ה

 

 ואר:יו  נ  חטיבת אּו .2

 סגן נשיא, אחראי על החטיבה –ביל פיץ' 

 מנהל שיווק –ג'וני ג'ונס 

 עוזר של מנהל החטיבה –נתן סלווין 

 חשב –איתן פרוסט 

 עוזר חשב –ניל קרביץ 

 מנהל מפעל מקביל )אחד משלושה( ]אחר כך מנהל הפריון בחטיבה[ –הילטון סמית 

 

 מפעל ברינגטון: .3

 מנהל – (Rogo) אלכס רֹוגֹו

 מנהל ייצור ]אחר כך מנהל המפעל[ –בֹוב דונובן 

 [במפעל אחראית על בקרת מלאי ]אחר כך מנהלת ייצור –סטייסי פוטזניק 

 חשב ]אחר כך חשב החטיבה[ –לּו 

 אחראי מחשב –ראלף נאקאמורה 

 מנהל כוח אדם –סקוט דולין 

 יו"ר ועד העובדים –מייק אודונל 

 מנהל בקרת איכות –לנגסטון  אלרוי

 אחראית על קשר עם העובדים –ברברה פן 

 מזכירת המנהל –פראן 

 

יקֹו )  (UniCoחברת אּונ 
 (3-)ג' בארט גראנבי ה

יוואר נ  חטיבת אּו
(UniWare) 

 )ביל פיץ'(

  

מפעל ברינגטון 
(Bearington) 

 )אלכס רוגו(

)הילטון 
  ת(סמי
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 אחרים: .4

"פיזיקאי, ישראלי, יודע את  –)דמותו מעוצבת על פי דמותו של גולדרט עצמו  יועץ תהליכי –יונה 

לעצמו . בעוד שאלכס נדרש להיות 'עם הרגליים על הקרקע', יונה יכול להרשות (3התשובות"

 'לרחף'.

 יקֹונִ הנשיא של אחד הלקוחות הגדולים של אּו –ברנסייד ]באקי[ 

 שתו של אלכסִא  –ג'ולי 

 ילדיהם של אלכס וג'ולי  –דייב ושרון 

 של אלכס אימו

 מּה של ג'ולייִא  –עדה בארנט 

 

כי בהתבוננות פסיכואנליטית, מעניין לציין את היעדרם או את חולשתם של ה"אבות" בספר. יצוין 

הן אביו של אלכס הן אביה של ג'ולי אינם מוזכרים בשמם. אנו יודעים על אביו של אלכס רק 

, ואימה היא (161ט" )נ  אְר ר רק כ"סבא ב  אביה של ג'ולי מוזּכ ;(71שהוא "נדרס על ידי אוטובוס" )

 .את העניינים מול ִבּתה כמו מול אלכס למעשה המנהלת

 

למעט אולי  –האופן שבו מתוארות דמויות הנשים: רובן ככולן  אבל מעניין אף יותר להתבונן על

מוצגות כבעלות הבנה מוגבלת ואולי אף שכל רפה; זאת לפחות עד שהן מפתיעות  –סטייסי 

רשימת "בהתאם למונח שהופיע ב –ומוכיחות אחרת. תופעה בולטת היא מה שמכּונה היום 

ְבָרה"  –ורק טיימס" י-של ה"ניו 2010המילים החדשות הטובות ביותר" של  ְסג  "ה 

(mansplainingהמונח מֹו .)  גבר המסביר לאישההמוּכרת לכל אישהה על פעולה נפוצה, ר : – 

מה היא איך לעשות משהו שהיא כבר יודעת לעשות, או ל   –המלווה לא פעם בסלחנות  ,ביהירות

שהיא בקיאה בו הרבה  ה באוזניה על משהוצ  ְר טועה בקשר למשהו שהיא בעצם צודקת לגביו, או מ  

ע  יותר ממנו. תופעה זאת מונעת מנשים להשמיע את  ת. היא זֹוקולן ולהישמע כאשר הן בכל זאת מ 

דה, הניהול, כמו עולם העבו –באותתה להן שעולמות מסוימים  דוחקת נשים צעירות לשתיקה,

 4שלהן. אינם העולמות –הפיקוד וכדומה 

 

הספר "המטרה": שיחה בין אלכס לאמו מתנהלת באופן כמה דוגמאות לתופעה זאת מתוך להלן 

ה... אנחנו בכלל א  -הבא, מנקודת המבט של אלכס: "'תראי, אימא, המצב במפעל לא כל כך טוב ו

מא מכווצת את גבותיה. 'המפעל הגדול שלך לא עושה כסף?', היא שואלת, ילא עושים כסף'. א

גיע, על הרובוטים האלה או מה שמם, ואתה ראנבי שמ'אבל אתה מספר לי על האיש החשוב הזה ג  

בכלל לא עושה כסף?'. 'זה מה שאמרתי, אימא'. 'הרובוטים האלה לא פועלים?'. 'אימא...'. 'אם 

הם לא פועלים, אולי תחזיר אותם לחנות'. 'אימא, תשכחי כבר מהרובוטים, טוב?'. היא מושכת 

. 'כן, אני יודע', אני אומר, ]בפטרונּות[ הבכתפיה 'רק ניסיתי לעזור'. אני מושיט יד ומלטף את יד

(. מסתבר 71עכשיו. יש לי המון עבודה'" )'תודה, באמת תודה על הכול. בסדר? אני מוכרח ללכת 

אם כן כי למרות שאמו של אלכס מציגה בפניו את שאלות היסוד הקובעות את גורלו של המפעל 

החורגת מנושאי "עבודה" רציניים: "יש כמו את גורלו שלו, הוא דוחה את דבריה כ"שיחה בטלה" 

 לי המון עבודה".
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הוא מגלה שבהם  ,לפחות עד לאותם רגעים נדירים במסעדה –אלכס מתייחס בדרך כלל אל ג'ולי 

כאשר ג'ולי . נשגבים מבינתהכמי שהדברים  –בכל זאת יש לה משהו בעל ערך להגיד ש בהפתעה

לל שינוי ביחסים, אלכס "לוחץ באצבעותיו על מטיחה בפניו שהיא לא מאמינה שהוא יצליח לחו

ג אילו בעיות ך מושגשר האף שלו", ואומר: "איך אסביר לך את המצב כך שתביני? ]...[ ג'ולי, אין ל

 (.97יש לי במפעל" )

 

מבין כמה  ב, בבית, אניתו שרון: "רק באותו עראופי דומה מתקיימת בין אלכס לבין בִ  תשיחה בעל

אני יושב ליד השולחן במטבח עם בלוק ניירות ועיפרון וחושב על מה שהוצע הפתרון הוא פשוט. 

היום, ואז שרון נכנסת. 'שלום', היא אומרת ומתיישבת. 'שלום', אני משיב לה. 'מה קורה?'. 'לא 

הרבה', היא אומרת. 'רק רציתי לראות מה אתה עושה'. 'אני עובד', אני אומר לה. 'אני יכולה 

. 'אהה... אני באמת לא יודע', אני אומר. 'זה חומר טכני, זה בטח ישעמם לעזור?', היא שואלת

לא אם  ה שאלך?'. פרץ של רגשי אשם. 'לא,אותך'. 'אהה' היא אומרת, 'האם זה אומר שאתה רוצ

 (.215את רוצה להישאר'..." )
 

 ואולם, יש לומר, לאחר שהוא נמלך בדעתו אלכס מציב לבתו ובנו אתגר להתמודד אתו. הוא

אומר: "טוב, עכשיו שניכם הולכים לחדר השני. אתן לכם עשר דקות, ואז נראה מי מכם יעלה את 

הרעיון הכי טוב ]...[". אלכס מדווח: "הם הולכים ואני זוכה בכעשרת דקות של שקט ושלווה, ואז 

 (.216אני רואה את שניהם מופיעים מעבר לפינה", ומעלים את רעיונותיהם )
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IIוי ארגוני. המטרה: שינ 

 

 מושגי יסוד .1

 

 כללי א.

"שינוי ארגוני" כולל כמובן שני מושגי יסוד שיש לדון בהם בנפרד לפני הבנת משמעּותם כִמכלֹול: 

 "שינוי" ו"ארגון". חלק זה מציע דיון ראשוני במושגים אלה.

 

 ב. שינוי

 כללי: .1

 רות לנו.ּכהיסודיות ביותר המּומן התופעות  תהוא אח – "קביעות"או  "יציבות"ולִצדו  – "שינוי"

כשם ששינוי מרכזי בטבע, כך הוא מרכזי בהוויה ובחוויה האנושית. לחוויה זאת שני פנים: מצד 

יתר, חוסר גיוון והיעדר -ולִשגרה; מצד שני ִשגרת אחד האדם שואף ִליציבות, לסביבה מּוּכרת

האדם נזקק  עם הקביעּותו היציבותבבד עם -וקה פסיכולוגית. בדחידוש משמשים מקור למצ

, לשבירת הִשגרה, לחידוש ּולהעשרה. כך, חיינו מתנהלים בנתיב כלשהו בין הקטבים של לשינוי

מסוימים נוטים לחיים דינמיים )"יש אנשים שמטפסים על הרים. יש  אנשים 5דינמיקה.-קהסטטי

חקים"(; אנשים שצונחים מגבהים. יש אנשים שרוכבים על סוסים; ויש כאלה שגומאים מר

לחיים סטטיים )"אבל אני אוהב להיות בבית. עם התה והלימון והספרים הישנים. כן,  –אחרים 

 6להיות בבית; עם אותה האהובה ואותם ההרגלים"(.אני אוהב 

 

ר לנו, ואף ּכללא שינוי לא יתקיים העולם המּו ללא שינוי אין תנועה, אין התחדשות ואין חיים.

או  פעולה ,כל מחשבה כה בהכרח בשינוי.רּוכל תופעה טבעית ּכ משמעות.שלנו יהיה חסר  מנּוקיּו

 ,מהות השינוי אדם חושב נדרש לפיכך להבנה עמוקה של בהכרח בשינוי. יםכרּושלנו ּכ רגש

 שלכותיו.והשינוי השל תוצאות  ו, כמו גםמנגנוניו ותהליכי

 

ת ספר תיכון המחליט לקיים תברר מן הדוגמה הבאה: חישבו על בימרכזיותו של מושג השינוי ת

את כל השיעורים במשך השנה סביב "נושא מרכזי" אחד. מה טבעי יותר מאשר בחירה בנושא כמו 

 –"שינוי"? אין ספק כי אפשר לנהל בהצלחה רבה סביב נושא זה את מכלול השיעורים 

 קה.בהיסטוריה, בתנ"ך, בספרות ובגיאוגרפיה כמו בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה ובמתמטי

 

"שינוי" הוא אחד המושגים היסודיים ביותר בכל תרבות. לכל אחד מִאתנו יש תחושה 

אמצעית ומידית. -אינטואיטיבית לגבי משמעו של מושג זה, המבוססת על התנסּות מקיפה, בלתי

כדי להיטיב ולהבין מהו "שינוי" אפתח  עם זאת, ראוי להקדיש שיקול דעת נוסף למושג מפתח זה.

יתר  –כפי שיתברר במהרה  –לֹוניֹות, אשר יציעו לנו מושגים ראשונים ואשר יחייבו בהגדרות מי

 הרחבה והעמקה.
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כמו "שולחן"(  –ן בין "מושג" )נטול הקשר, כפי שהוא מופיע לדוגמה ב"מילון כללי" אבחין להל

"(. "שולחן אור –לבין "מונח" )תלוי הקשר, כפי שהוא מופיע לדוגמה ב"מילון למונחי שרטוט" 

 אתחיל בבחינת המושג "שינוי" )במשמעותו הכללית(, ואחר כך אפנה למונח )במשמעותו המדעית(.

 

 הגדרֹות מילֹוניֹות: .2

 :(changeשינוי ) א(

 7]שינוי חלקי[". או לתנאים אחרים ]שינוי כוללני[ הפיכה למצב אחר"

 

לעומת ]של הבדל בדבר [ ]מעורבּות מכוחות הטבע או היווצרותה ]התערבּות מכוח האדם[ גרימ"

 8[".קודם מצב

 

 9".שבאמצעותם משהו הופך לאחר]מעורבּות טבעית[  או תהליך ]התערבּות אנושית[ פעולה"

 

 אפשר לסכם הגדרות אלה באמצעות התרשים הבא:

 

 

 
 

 דבר אחר )בכללו או בחלקו(               דבר אחד

 הפיכה/הבדל
 

 ממד הזמן

 

 א את הזמן לא יתרחש שינוי כלל.אם נקפי שינוי מתרחש בזמן.

חדלה להיות  ,T  =(Time)תית ביחס למצב ברגע יימת האמבמצב נתון חל שינוי כאשר קביעה מסּו

 .T+1תית ברגע יאמ

 1מנקודת ראותנו, נקודת המוצא ונקודת הסיום הן שרירּותיֹות, ומותנות בקיום תצפיות: תצפית 

– T 2; תצפית – T+1. 

 

 גורמי השינוי

 

 גרימה/פעולה –תערבּות אנושית ה .1

 היווצרות/תהליך –מעֹורבּות טבעית  .2

 

 תוצאות תהליך השינוי

 

 2תצפית  1תצפית  ציר הזמן

T T+1 
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לכל הפחות, תכונות מסוימות של הדבר ִנבדלֹות בהשוואה למצבו  ,דבר אחד הופך לדבר אחר; או

 הקודם.

 

 :(transformationטרנספורמציה ) ב(

בר לְטַרְנס"  ";-: מע 

 

 צורת הִמבנה של דבר".: תצורה, פֹוְרַמְצָיה"

 

 10".שינוי צורה, מצב, מהות או פעולה של דבר: ְטַרְנספֹוְרַמְצָיה"

 

 11".שינוי כולל או דרמטי בצורה או בהופעה של דבר"

 

לפיכך נבחין לצרכים מעשיים בין "שינוי" )העשוי להיות חלקי או כולל(, לבין "טרנספורמציה" 

 (.שניווכח בהמשך, "מהותי" או, כפי – בלבד ני"כולל")שתציין שינוי 

 

 ארגון ג.

 כללי: .1

כשם שהבנת תהליכי השינוי מהּותית לכל תחומי החיים, כך נודעת לה חשיבות רבה בהקשר 

 הארגוני. הבה נתבונן ראשית בייחודו של הקשר זה.

 

 . הקושי בהגדרת ארגון:2

 399-469) סט  ר  ְק י סֹו?" תפסו מקום של כבוד בפילוסופיה המערבית מאז ימxשאלות מסוג "מהו 

, התהלך בעירו אתונה –, או לדורבן המעורר סוס עצל בדומה לזבוב טרדן – סוקרטס .לפנה"ס(

"מהו יופי?" "מהו טוב?" "מהי אמת?" "מהי  בשאלות מביכות כגוןאליהם ופנה  נטפל לאנשים

 .פחות להעלות את השאלה: "מהו ארגון?"-לאראוי באותה מידה, , וכדומה. ידיעה?"

 

כדי ללמד תינוק בגיל הִשכלי  "זהו ארגון". – ולומר הצביעהקושי לחקור ארגונים מתחיל בקושי ל

המתאים מהו "כדור", אנו מצביעים שוב ושוב על כדורים ואומרים "זה כדור!", עד שבהצבעה 

נוספת תוך שאלה "מה זה?" הוא ישיב נכונה בכוחות עצמו. במשך הזמן נוכל ללמד אותו הבחנות 

 כמו זו שבין "כדורגל" לבין "כדורסל". –קות יותר ד

 

בניגוד  – המילה "ארגון"על מה נצביע כאשר אנו רוצים ללמד מישהו מהו "ארגון"? מסתבר כי 

 ת לו תוקףיכולים לת ננּו, ולפיכך איו בעיןיכולים לראות יננּומציינת משהו שא –למילה "כדור" 

וף לכל התנסות מוגדרת; אין להשיגו בחושים כשם )כעצם ממשי(. "ארגון" אינו כפ כאובייקט

 12.שאין לדמיינו

 

]תרגיל: נסו לדמיין ארגון במנּותק מדוגמאות מּוחשיֹות שאתם מּכירים )כמו משרד ממשלתי, 

 אוניברסיטה, בנק וכולי(... האם הצלחתם?[
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, ליםמנה – רכיבים ואירועים שוניםכאשר אנו מתבוננים בארגונים, כל מה שאנו רואים הוא 

; שתיית תה, הקלדה במחשב, ישיבות, מוצריםמשרדים,  ִמבנים, ספקים, לקֹוחֹות, עובדים,

 ואירועים נפרדים רכיביםדימויים של  מצויים לפנינושל ארגון,  כוללני מקום דימויוכדומה. בִ 

א יותר ְמִנָיה כזאת של חלקים מגדירה "ארגון" ל רים להוות שלם אחד סמוי מן העין.שאמּורבים 

 13מגדירה "מכונית".ה מפורטת של כל החלקים מאשר רשימ

 

הקושי בהגדרת ארגון הניע חוקרים אחדים להימנע מהגדרה פורמלית ולהתייחס אליו כ"משהו 

שאנחנו פשוט מּכירים אינטואיטיבית". כך לדוגמה אומרים בלאּו וסקוט: "כאשר אנו מדברים על 

ְימֹון  14תכוונים ולמה איננו מתכוונים במונח זה".ארגון ברור למדי בדרך כלל למה אנו מ רץ' וס  מ 

טוענים: "קל יותר, וככל הנראה גם מועיל יותר, לתת דוגמאות של ארגונים פורמליים מאשר 

 15להגדיר את המונח".

 

ולתהות על קנקנו של מושג חמקמק זה. נתחיל, כפי שעשינו  , ננסה להתעמק מעט יותרבכל זאת

 מילון הכללי.לעיל, בפנייה אל ה

 

 הגדרות: .3

 הגדרות מילוניות של ארגון: א(

קשורים הבנה או הסידור של פריטים המתייחסים או הִמ  [;...דבר כלשהו ]הפעולה של ארגון  .1

 . ]סדר[זה לזה

 

 גוף מאורגן של אנשים עם תכלית מיוחדת. .2

 16[תתכליתיּו]סדר + )קולקטיב אנושי( + 

 

 או:

 

 ר של פרטים שונים לדבר שלם.הכנה, עריכה וסידו .1

 ]סדר[

 

 חברה, אגודה שנתאגדה לשם מטרה מסוימת. .2

 17[תתכליתיּו]סדר + 

 

כל אחד עיקריים: "סדר" + "תכלית". בכל הגדרה מלאה של "ארגון" מופיעים שני רכיבים 

 מרִּכיִבים אלה הוא תנאי הכרחי )אם כי לא מספיק בפני עצמו( לשם הגדרה מלאה של "ארגון".

 

. "מערכת" למונח "מערכת"של "סדר" של המונח "ארגון" במשמעות  תלב לסמיכּו יש לשים

(system )ב".רּככלול מּוכ"קבוצה של דברים או חלקים מקושרים היוצרים ִמ ת לדוגמה מוגדר 

 18ב משמש ל"תכלית" מוגדרת, הדמיון בין "ארגון" לבין "מערכת" רב.כאשר הִמכלול המּורּכ
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ב "סינרגטי" שבו השלם גדול מסך הכול חלקיו )כשם ש"סלט" גדול יותר מערכת יוצרת מצ

 מהמלפפון והעגבנייה המרּכיבים אותו(.

 

אפשר להגדיר כל "מערכת" כ"ארגון" )ראו מערכת -אפשר להגדיר כל "ארגון" כ"מערכת"; אי

כאנית כמו "שעון"(. "ארגון", במשמעות המשמשת כאן, הוא "מערכת" שבִלבה מצוי "ק ולקטיב מ 

בנה או מערכת של קווי מדיניּות וכללי פעולה; ארגונים יסוד המפתח של ארגון אינו ִמ  אנושי".

מורּכבים מאנשים ומיחסיהם זה עם זה. ארגון מתקיים כאשר אנשים מקיימים פעולות גומלין, 

וי "תכלית ארגונית" היא מצב רצ כדי לבצע ִתפקודים חיוניים התורמים להשגת תכליות נתונות.

 19.שהארגון מבקש להשיג

 

אפשר לסכם ולומר כי "ארגון" נתפס בתודעה המערבית כפעולה של "סידור" המבטיחה 

שנועדה  )מערכת( תשלמּו תריכים יחדיו, ליצהדדית בין הפרטים או החלקים השונים הערּו-תתלּו

שיחידים ארגון נוצר לתכלית בסיסית של מילוי מטלות  מוגדרת. "מטרה"או  "תכלית"להגשים 

 מתקשים או אינם יכולים כלל למלאן בכוחות עצמם.

 

 פורות ארגוניות:מטָ  –הגדרות שיטתיֹות של ארגון  ב(

שנועדו לקשר אליו מושגים  מטפורותבהגדרת "ארגון" היא הצעת  קושידרך אחת להתמודד עם ה

ים מתחומים מפגש בין שתי מחשבות או שני מושג היא "מטפורה" ים יותר.נִ בָ חשיים או מּומּו

ְמָשָגה" של תחום חשיבה  שונים, האחד עיקרי והאחר ִמשני; או, במילים אחרות, מטפורה היא "ה 

 metaphoraאנו משתמשים ב"מטפורות" )מיוונית  20אחד במושגים של תחום חשיבה שונה ממנו.

 ."העברה"( כאשר אנו מנסים להבין יסוד אחד של ההתנסות במונחים של יסוד אחר –

 

. בחיינו מכיוון שרוב תהליכי החשיבה שלנו הם מטפוריים מטבעם כל כך מרכזיות ןרות המטפו

ידי שימוש במטפורות באורח כה מורגל ואוטומטי עד כדי כך שאיננו  אנו ממשגים את העולם על

יומית על -רית רוב הזמן, ופועלים יוםדעים לפעולה זאת. כתוצאה מכך, אנו חושבים מטפֹומּו

המטפורה ממסגרת את ההבנה שלנו  21ת שבאמצעותן אנו מבינים את העולם.בסיס המטפורו

 נוטה לדחוק לשוליים פירושים אחרים.ופירושים אחדים,  היא מדגישהבחנת אך חלקית. בדרך מּו

 

כמה הרעיונות המקובלים ביחס ל"ארגונים" בנויים על מספר קטן של מטפורות  מראה עד מורגן

 ת, ואינן מוציאות זו את זו. מטפורות ארגוניות בולטות על פי מורגן:המשלימו – מּוָבנֹות מאליהן

. קרטייםרֹומטפורה העומדת ביסוד התפתחותם של הארגונים הביּו ארגונים כמכונות: .1

 רכבות מחלקים השלובים זה בזה, שכל אחדמּומבוססת על ההנחה שארגונים הם מכונות ה

 .]ראו הגדרת "מערכת"[ למהם ממלא תפקיד מוגדר היטב בִתפקּוד הכול

 מת הלב בהבנת צרכים ארגוניים ויחסיםמטפורה הממקדת את תשּוארגונים כאורגניזמים:  .2

קרטיה היא רק אחד מהם. רֹוסביבתיים. ארגונים נתפסים כשייכים למינים שונים, שהביּו

]ראו "מערכת פתוחה"  מינים שונים מתאימים להתמודד עם התביעות של סביבות שונות

 .ם ]ראו "מחזור חיים" להלן[. ארגונים נולדים, גדלים, מתפתחים, שוקעים ומתיהלן[ל
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 מידהפנה את תשומת ִלבנו לחשיבות של עיבוד מידע, לְ המטפורה מ   ארגונים כמוחות: .3

 ומספקת מסגרת התייחסות להבנת ארגונים מודרניים במונחים אלה. ואינטליגנציה,

 מתמקדת בהבנת ארגונים באמצעות רעיונות, ערכים, נורמות,מטפורה ה ארגונים כתרבויות: .4

 טקסים ואמונות כמציאות המובנית חברתית.

 מטפורה המפנה את המבט למערכות שונות של אינטרסים, ארגונים כמערכות שלטון: .5

 צמה המעצבים את הפעילויות הארגוניות.וקונפליקטים ויחסי ע

במחשבותיהם,  דיםשאנשים הופכים ללכּוגורסת המטפורה  ארגונים כבתי סוהר נפשיים: .6

 מודע.-מראש אחרות שמקורן בלא-ברעיונותיהם, באמונותיהם או בתפיסות

 הבנת ארגונים כמערכות היוצרות את עצמן, מקיימות ארגונים כזרימה וכטרנספורמציה: .7

 ֹוִבים חיוביים ושליליים, ותהליכים דיאלקטיים שונים.שזרימה מעגלית של ְמ 

 המוקד במטפורה זו הוא על ההיבט הנצלני של ארגונים; מצב שבו ארגונים כמכשירי שליטה: .8

 22אנשים מסוימים כופים את רצונם על אחרים.

 

 ארגונים כמכונות וכאורגניזמים: ג(

 כללי: (1

אתייחס בקצרה להלן לשני סוגי המטפורות הבולטות שהציע מורגן: "ארגונים כמכונות" 

 ניזמים".ו"ארגונים כאורג

 

 ארגונים כמכונות: (2

 זמנים מודרנייםהמטפורה של "ארגונים כמכונות" באה לידי ביטוי בולט בסרטו של צ'רלי צ'פלין 

(Modern Times ,הסרט יוצא נגד מה שצ'פלין רואה כעודף מיּכ1936; ארצות הברית .)ן תעשייתי ּו

ם" ]על שם הנרי תחֹו את קו הייצור למכוניות  ופולחן כוזב של יעילות נוסח ה"פֹוְרִדיז  פורד, שבפ 

נות העיקריות של הסרט עוסקות בעבודה במפעל מודרני שבו  היה חלוץ הייצור ההמוני[. הסצ 

 העובדים על פס הייצור הופכים למכונות אוטומטיֹות.

 

 

 

התרשימים הארגוניים המוכרים לנו בנויים בדרך כלל מתיבות המכילות את שמות העובדים או 

ידים וממארגים של קווים ישרים שמראים את הִמדרג ביניהם. הם נראים בדרך כלל כמו התפק

תרשימים של אדריכל או תרשימי מעגלים חשמליים, והם מדגישים את הרעיון שהארגון דומה 

למנגנון מכני, הבנוי מחלקים בעלי תפקידים מובהקים, שמתחברים זה לזה בדרכים מסוימות 
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התרשימים הארגוניים אינם משקפים את הרגשות בארגון או את אופן בלבד. עם זאת ברור כי 

פעילותו הממשי. לאמיתו של דבר, ארגונים אינם דומים למנגנונים מכניים: הם דומים יותר 

 23לאורגניזמים.

 

 ( ארגונים כאורגניזמים:3

ל המטפורה של "ארגונים כאורגניזמים" מאפשרת לנו לתפוס אותם כסוג מיוחד ש כללי: )א(

 (.life cycle(; וכן לייחס להם "מחזור חיים" )open system"מערכת" המכּוָנה "מערכת פתוחה" )

  

אנרגיה עם הסביבה. דגם -מערכת פתוחה מקיימת חילופי חומר )ב( ארגונים כמערכות פתוחות:

אנרגיה במערכת פתוחה הוא מעגלי באופיו. מערכות אלה ניזונות -הפעילויות של חילופי חומר

שהן משנות אותן  –צורה כלשהי של אנרגיה שהם מייבאים מן הסביבה  –( inputsתשומות" )מ"

(. מערכות פתוחות מייצאות throughputsאו מארגנות אותן מחדש באמצעות "תהליכי המרה" )

( האנרגטי שלהן מפעיל מחדש את feedback( כלשהן אל הסביבה, וה"משוב" )outputs"תפוקות" )

 המערכת.

 

 

ולות" המערכת הפתוחה אינם יכולים כמובן להיות אטּומים לגמרי )כמתקיים ב"מערכת "גב

אנרגיה עם הסביבה. בה -"עצמים דוממים"(, שהרי הם צריכים לאפשר חילופי חומר –סגורה" 

במידה, הם אינם יכולים להיות חדירים לגמרי )שהרי במצב כזה לא תהיה כל הבחנה בין המערכת 

תאבד את זהותה הייחודית(. לפיכך, אנו נוהגים להגדיר גבולות אלה  לבין סביבתה, והיא

 למחצה".-כ"חדירים

 

אנרגיה עם הסביבה מתבטאים לדוגמה בקליטת מים ומזון מן הסביבה, -חומרבגוף האדם, חילופי 

בעיבודם באמצעות מערכת העיּכּול, ובפליטת הפרשות; או בקליטת חמצן מן הסביבה 

 חמצני אל הסביבה.-באמצעות הנשימה, ובפליטה של פחמן דו )האטמוספרה(, בעיבודו

 

אנרגיה עם הסביבה מתבטאים לדוגמה בתשומות של "חומרי גלם" -במפעל ייצור, חילופי החומר

כאניים וידניים, ובתפוקה של  ו"כוח עבודה" מן הסביבה, בהמרתם באמצעות תהליכים מ 

הפעלת המערכת נודע בארגונים כלכליים  "מוצרים" אל הסביבה. ה"משוב" החיוני לצורך המשך

ועסקיים כ"הון חוזר" )ההון הנזיל של המפעל האמּור לספק את דרישותיו לכיסוי ההוצאות 

 תשומות
(inputs) 

 תפוקות
(outputs) 

 משוב
(feedback) 

 תהליכי המרה
(throughputs) 
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השוטפות(. ה"הון" הוא מבחינה זאת ה"חמצן" של הארגונים העסקיים; ולפיכך לא לחינם בנקים 

 מפרסמים עצמם כ"חמצן של המדינה".

 

התייחסות לארגון כאורגניזם או כיצור טבעי מאפשרת לנו גם  מחזור החיים הארגוני: )ג(

להתייחס מטפורית ל"מחזור החיים" הארגוני: תהליך השינוי הכולל של יצורים טבעיים, 

 בשלבים נבחין כךהמשתרע בין הקטבים של הלידה )התהוות( מצד אחד ושל המוות מצד שני. 

 24."מוותבות", "דעיכה", ולבסוף גם ""התייצ מוגדרים של "התהוות", "צמיחה", ארגוניים

 

 

 מחזור החיים
 

 בעניין זה של "מחזור חיים ארגוני", יש להבחין בין היבט תיאורטי לבין היבט אמפירי.

היבט תיאורטי: עצם העּובדה שארגונים רבים מתכלים ונעלמים אין בה כדי להעיד כי לכולם  .1

)חשבו עקרונית על מפעל  לא חייבים "למות"באופן עקרוני, ארגונים  25נמנע.-צפוי סוף בלתי

 .משפחתי המתקיים עד סוף כל הדורות(

היבט אמפירי: עם זאת, יש טעם לדבר על "מחזור חיים ארגוני", מכיוון שהלכה למעשה רוב  .2

יוזמות  100רובם של הארגונים אכן "מתים". סקר שנערך בארצות הברית גילה כי מכל 

מנתוני  26בלבד. 2 –שנה  50, ואחרי 38 –נותרות אחרי חמש שנים ִעסקיות המתחילות את דרכן 

התמותה של ארגונים בארצות הברית, בבריטניה ובאיחוד האירופי עולה כי ארגונים עסקיים 

אחוזים מהם מחזיקים מעמד חמש  25-חדשים נוטים לקרוס הרבה יותר מארגונים ותיקים. כ

שנים. מסיבה זאת, כרבע מכל הארגונים  יותר מעשר –אחוזים מהם  20-או שש שנים; וכ

 27העסקיים הם בני שנה אחת או פחות, והגיל הממוצע הוא שבע שנים בלבד.

 

נאלץ לסגור את שעריו בתחילת  –שנה  1,400-בן יותר מ –הארגון הִעסקי העתיק ביותר בעולם 

החלה קונגו גומי, שנקראת על שמו של המייסד וש החברה היפנית לבניית מקדשים: 2007

בניית  –לספירה. סוד ההצלחה של החברה היה בעובדה שפעלה במגזר יציב  578-לפעול ב

 28עד אשר שינויים גורפים, חברתיים וכלכליים, ערערו גם אותו. –היסטיים מקדשים בוד

 

 אֹוטֹוֹולעומת זאת, מקדשים בודהיסטיים בסין סוגלו באופן מעורר השתאות: מנהלי מקדש ּפ

'ִג'יא   כי בכוונתם להנפיק לאתר הדתי מניות  2012במזרח המדינה הודיעו ביוני שְנג שבמחוז ז 

בבורסה בשווי מיליוני דולרים; זאת בדומה למקדשים אחרים שביצעו מהלך דומה, ועל רקע 

צמיחה     דעיכה  

 התהוות מוות

 התייצבות
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אּוִלין  מתכנן להנפיק  –הנודע באמנויות הלחימה המפורסמות שבו  –שמועות שאפילו מקדש ש 

 29מניות.

 

 מעשיים, יש טעם לדבר על "מחזור חיים ארגוני". נראה כי לצרכים

 

אנו יכולים לראות עליות ומורדות במהלך מחזור החיים של ארגון נתון. כך נקבל למעשה דפוסים 

 פרטיקּולריים שונים בתוך מחזור חיים אוניברסלי לכאורה, שיבחינו בין ארגונים שונים.

 

 

 פרטיקולריגרף אוניברסלי, ובתחתיתו גרף  –מחזור החיים 
 

ביכולתנו להשפיע על צורת העקומה של "מחזור החיים". כך לדוגמה, שינוי ב"אורח החיים" עשוי 

להתבטא בשינוי ב"איכות החיים" וכן ב"אורך החיים": אם נקפיד על פעילות גופנית סדירה 

וך ומתאימה ונשנה את הרגלי התזונה, נזּכה באיכות חיים טובה יותר ואולי גם במשך חיים אר

יותר. כך, גם הבטחת ה"בריאות" הארגונית עשויה לשפר את איכות החיים ואת אורך החיים 

 הארגוני. עם זאת, אין ביכולתנו כיצורים חיים לשנות את עצם העובדה של קיום "מחזור חיים".

 

 מרכזיותו של שינוי בהקשר הארגוני: ד(

סביבה. -חסי הגומלין מערכת"גישה מערכתית" לחקר ארגונים ממקדת את תשומת ִלבנו בי

הסביבה כוללת את כלל המערכות המקיפות את הארגון והמשפיעות עליו. הסביבה של כל ארגון 

תרבותיים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים, טכנולוגיים,  –סבוכה ביותר, וכוללת היבטים רבים 

 גיאוגרפיים, וכדומה.

 

 סביבה והשלכותיו:-טיעונים לגבי הקשר ארגון

 .אנרגיה-ומחליף ִאתה חומר עצם הגדרתו כ"מערכת פתוחה", ארגון נתון בהכרח ב"סביבה"מ .1

ארגון אינו יכול להיוותר אדיש לסביבה, כשם שסביבה אינה יכולה להיוותר אדישה לארגון.  .2

דג אחד עצם קיומה של מערכת פתוחה כלשהי בסביבה משמעו שהסביבה תשתנה בהכרח )

 (.משנה את האוקיינוס

 ארגון שורד לאורך זמן רק אם קיימת התאמה בינו לבין סביבתו. .3

 הסביבה משתנה תדירֹות. .4

מכיוון שהסביבה משתנה תדירֹות, ארגון חייב להשתנות בהתאם )להסתגל( כדי להבטיח את  .5

 ., לפחות בקצב שבו סביבתו משתנהשרידּותֹו
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צויים בעולם שאחד ממאפייניו הסביבה עצמה ִמשתנה לאחרונה בקצב גובר והולך. אנו מ .6

הבולטים הוא השינוי עצמו. השינוי, ולא היציבות, הוא הגורם הקבוע היחיד בחיינו. הגידול 

והתפתחות הטכנולוגיה תוך האפשרויות החדשות שהם פותחים בפנינו  ,בכמות הידע המדעי

 .מגבירים את מהירות השינויים ואת חריפותם. אלה מחישים מִצדם את קצב חיינו

השינויים המהירים המתחוללים בסביבה הארגונית הופכים את ההסתגלות לבעיה מתמדת  .7

 ומתמשכת; מכאן ששינוי ותמורה, חידוש והמצאה הופכים בתקופתנו למטרות בפני עצמן.

( מובנת כיום כ"קיפאון" stabilityדריכה במקום פירושה צעידה אחורה: "יציבּות" ) .8

(stagnation.) שנלוותה לשינוי ארגוני משמעותי, הושעתה על ידי  ,הוודאּות-י איהחרדה מפנ

 ודאּות המקושרת לדריכה במקום.-החרדה מפני אי

 

 יש לזכור:

 

 "אם אנחנו רוצים שכל דבר יישאר כמות שהוא, מן ההכרח שכל דבר ישתנה".

 30)ג'וזפה ת' די למפדוזה(               

 

ים הגורפים אינם שורדים. ִמפעלים למכונות כתיבה ארגונים עסקיים שאינם מסתגלים לשינוי

לדוגמה, שלא עמדו על משמעות חדירתם המהירה של המחשבים לתחום עיבוד התמלילים ולא 

שינו את פס הייצור או את יעדי השירות שלהם, נעלמו מן העולם. כך גם בתחום התקליטים או 

ים, לא עבר לייצור דיסקים קלטות הווידיאו. מי שלא נתן דעתו לחדירתם של התקליטור

 ולמכירתם והוסיף לעסוק בייצורם של מוצרים ששוב לא נמצא להם קונה, עסקיו התחסלו.

 

מוצרים רבים עברו תהפוכות לנגד עינינו. כך לדוגמה האנציקלופדיה המסורתית הפכה למקוונת, 

לפון הנייד . בדומה לכך, הטSMSאלבומי התמונות הפכו לדיגיטליים והמברקים הפכו למסרי 

ואולי  ;, וכן את מקומם של המחשבוניםוהמחשב תופסים בהדרגה את מקומם של העטים בחיינו

 .הספרים המודפסים על נייר מקומם של בהדרגה את יתפוסאף הספר האלקטרוני 

 

כיום אין מדובר אם כן רק בחברה מקרית כלשהי שנדחקה לאחור על ידי העתיד, אלא בענפים 

ה חברות תעופה מסורתיות, חנויות כלבו מהדור הישן, רשתות שידור, חברות ל  א  בין ש –שלמים 

 31התרופות הגדולות, יצרניות הרכב האמריקניות, ענפי העיתונות והמוזיקה או ענף הדפוס.

 

ִהתעלמות מתמורות מהירות אלה וחוסר נכונות לסגל את הפעילּות הפנימית למתרחש בסביבה 

מכיוון שהשינוי עצמו בלתי  32ן הרות אסון לארגונים מכל סוג שהוא.ה ,החיצונית בזמן תגובה קצר

הליכי ניהול שינוי (. תchange managementנמנע, כל ארגון נדרש להתמודד עם "ניהול שינוי" )

 ם חיוניים להצלחה ארגונית, מכיוון שהם משפיעים על כל התהליכים הארגוניים האחרים.ה

 

ת לשינויים סביבתיים, למשברים ארגוניים או לציפיות כיום יש להגיב במהירות ובהחלטיּו

משתנות של הלקוחות. הגלובליזציה והטכנולוגיה המתקדמת האיצו את הקצב שבו ארגונים בכול 
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המגזרים צריכים לסגל עצמם כדי להיוותר תחרותיים. הלך החשיבה של מנהיגי ארגונים 

 33שינוי מהיר ולמשברים פוטנציאליים.צפוי ולהיות נכון ל-ומנהליהם צריך לפיכך לצפות ללא

 

פשוטה מיסודה. השאלה המנחה צריכה להיות: האם הצעדים הננקטים סוגיית ה"הישרדות" 

ממלאים את שאיפות הרווח שלכם? כדי לשרוד לאורך זמן, כל עסק צריך למכור משהו, להרוויח, 

השימוש בכספם של עלויות אשר להכניס יותר מזומנים ממה שהוא מוציא, ולהרוויח יותר מ

ההון,  דול בהכנסות, הרווח הגולמי, מחזורהגי –אחרים. הרכיבים הבסיסיים של הרווח 

זהים בכל עסק, מכל סוג שהוא ובכל מקום בעולם. תפקיד מנהיגי  –המזומנים והתשואה על ההון 

 כך שיעשה כסף, הישאר לפניה, ולהבטיח שהעסק ממוצבהעסק הוא להשיג את עקומת השינוי ול

 34.בהווה ובעתיד

 

צ'אראן מדגיש כי רק על ידי התבוננות הרחק מעבר לאופק והתחשבות במגמות התפתחות שאולי 

אינן נראות רלוונטיֹות כרגע, אפשר לבצע באמת ובתמים את סוג הניתוח ההכרחי כהכנה לשינוי 

ר מה אריק שמידט, יו"ר "גוגל" אומר: "יש אנשים שרואים דב 35מהיר ולהזדמנויות חדשות.

 ושואלים 'למה?'; אני חולם על דברים שמעולם לא היו ושואל 'למה לא?'".

 

הישרדות מצריכה הסתגלות מתמדת לסביבה המשתנה ללא הרף; אולם האם נוכל לחזות את 

מגמות השינוי הללו ולהיערך לקראתן בהתאם? האסטרטג העסקי דניס גאבור מציין כי "הדרך 

בכל מקרה, תהליכי שינוי ארגוני הם  36א להמציא אותו".הטובה ביותר לחזות את העתיד הי

אחוזים מכלל תכניות השינוי בארגונים מופסקות  70-סבוכים וקשים לביצוע. מסתבר כי יותר מ

התוצאות המקוות מהן: המטרות אינן מושגות, המדיניּות -השגת-טרם זמנן או כושלות בשל אי

 37אינה מיושמת, וכדומה.
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 שג שינוי. אריסטו והבנת המו2

 

 כללי א.

, ואינן יכולות לשמש לנו מכשיר ת וכוללניות מאודמֹועמּוהמילוניות שהוצעו לעיל הגדרות ה

 אֹופרטיבי להבנת תהליכי שינוי מּורכבים. כדי להתחיל להבהיר ולהבחין את המושג, ראוי לפנות

ילוסופית שתורתו הפ –ה"ס( נלפ 322-384) אריסטו – אחד מאבות הפילוסופיה היווניתאל 

 .17-והפיזיקלית שימשה בסיס להבנת העולם הגשמי עד לתחילת המאה ה

 

 יסודות עיקריים בתהליך השינוי ב.

לטענת אריסטו, אם אנו רוצים לתאר את הטבע שסביבנו, עלינו בראש ובראשונה לדעת לתאר 

נדרש ניתוח בכל תהליך שינוי? כדי להשיב על כך  אם כן היסודות המצויים בהכרחמהם שינויים. 

 של מושג השינוי. )הגיוני( לוגי

 

 :, באשר ליסודות השינוי והתהליך הקשור בואריסטו מקדים וקובע

 

 38"מה שהולך ונוצר, באשר הוא הולך ונוצר, הולך ממשהו אל משהו".

 

 בתהליך השינוי או ההשתנות אנו מבחינים ביסודות אלה:

 

שהו". המצב התחילי מ  ה"ִמ  – נקודת המוצא שממנה מתחיל השינוי מצב תחילי. 1

 מתאפיין בהיעדר התכונה שתופיע במהלך השינוי.

ה"אל משהו". מדובר בתכונה  –המטרה או התכלית של תהליך השינוי  מצב סופי. 2

 הנרכשת במהלך השינוי.

"מה שהולך  –ה הדבר משתנ שבומצע שהשינוי מתרחש בו או קורה לו,  משהו קבוע. 3

 .נה אבל נותר קבוע במהלך השינוי(ונוצר" )משהו שִמשת

 

 מצב סופי          מצב תחילי 

 ונוצר"( ך)"באשר הוא הול תהליך השינוי     

 

          T            1+T 

 "אל משהו"        הולך ִממשהו""            

 )קיום תכונה(   )רכישת תכונה( )היעדר תכונה(        

 אחרי השינוי       ינויבמשך הש      לפני השינוי    

 )הוויה, מצע, עצם( "מה שהולך ונוצר" – "משהו קבוע"                
 

 הוויה, מצע, עצם. –"מה שהולך ונוצר" 

 תהליך השינוי. –"באשר הוא הולך ונוצר" 

 מצב תחילי. –"הולך ממשהו" 

 מצב סופי. –"אל משהו" 
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 דוגמת השולחן:

 תכונה של יציבּות( יציב )נעדר-מצב תחילי: שולחן לא

 >רכישת תכונת של יציבּות  –ייצּוב השולחן  –תהליך השינוי: התערבּות אנושית  <

 מצב סופי: שולחן יציב )קיּום תכונה של יציבּות(

 שולחן משהו קבוע:

 

 ג. למהותו של העצם

ר על אפשר לדב-מהבחינה הלוגית הפשוטה כל שינוי מחייב שלושה יסודות אלה. איעל פי אריסטו, 

ושני  , שהשינוי מתחולל בוקבועהשינוי מחייב דבר מה  ;השתנות סתם ממצב אחד למצב אחר

שינוי וקיים לאחר גמר השינוי; בהמצבים הם שלו. מדּו ר במשהו שקיים לפני השינוי, מתמיד ב 

שינוי. ית בעברית הפילוסופ ."הוויה"או  "מצע"אריסטו  על ידי נהּומכ אותו משהו משהו השֹורד ב 

 39."עצם"של ימי הביניים נקראה ההוויה הזאת 

 

 40ת".יֹורציפות דרך ]ה[היפעלּו"ההוויה ]=העצם[ היא מה שנשאר בִ 

 

מכאן ואילך, נתבונן בדוגמה של ארגון הנמצא בתהליך שינוי. השאלה המסקרנת הראשונה העולה 

 – כולו השינוי תהליךלאורך ותר קבוע ורצוף שנ "עצם"או  "הוויה", "מצע"מהו אותו  בהקשר זה:

 [?מכווןלדוגמה, תהליך "פיתוח ארגוני" ]המציין ככלל שינוי ארגוני 

 

 – א" ל"א"-ִמ"לאלתאר את תהליך ה"פיתוח הארגוני" כמעבר  פי אריסטו, אין זה נכון על

היעדר ה( ו"יעיל") תהחיובי תכונהה –זוג הניגודים  בנוסף עליעיל" נעשה "יעיל". -לדוגמה, "לא

הוא הדבר העובר את השינוי והשינוי מתחולל בו  :שלישי יסודלכל שינוי דרוש  –( יעיל" לא")ה של

הוא השורד בשינוי ומתמיד  –, שאת טיבו יש עדיין לברר "עצם"ה –שלישי זה  יסוד(. "ארגון")

 היסודתיאור השינוי מחייב התייחסות אל  החשוב ביותר בשינוי. יסודגם ה ןבמהלכו, ולכ

 ארגון"התיאור הנכון:  ."ארגון"ה – שהשינוי מתרחש בו או קורה לו, ולענייננו ו דברשלישי, אותה

 41.יעיל" ארגוןיעיל" נעשה "-לא

 

 ד. הבחנה בין סוגי עצמים

 אריסטו מבחין בין שני סוגי עצמים:

 

 שהשינויים החלים בהם נגרמים תמיד מבחוץ מוצרים מלאכותיים. 1

 קרון השינוי מצוי בתוכםיות בעצמם, כלומר עהמסוגלים להשתנ יצורים טבעיים. 2

 

 הוא; אולם הוא מצע של שינויים " )חי או צומח(, בדומה ל"עצם מלאכותי" )דומם(,עצם טבעי"

אריסטו מביא את הדוגמה הבאה: בזרע  נושא בחּובֹו את גורמי ההשתנות שלו. מתייחד בכך שהוא

בוגר דווקא, ולא לאלון בוגר. הברוש הברוש נוכח משהו האחראי לכך שהזרע יתפתח לברוש 
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בזרע הברוש, ותהליך הצמיחה של הברוש הוא תהליך  בר קיים באופן פוטנציאלי, "בכוח"הבוגר כ

 של מעבר מ"ברוש בוגר בכוח" ל"ברוש בוגר בפועל".

 

יש להדגיש כי גם כאשר עקרון השינוי מצוי בכוח בתוך היצור החי, אין הכרח שזה יתממש. 

הברוש לא יתפתח מברוש בוגר  –כמו שמש, קרקע ומים  –ם חיצוניים מסוימים בהיעדר תנאי

מושפעים  –בדומה למוצרים מלאכותיים  –בכוח לברוש בוגר בפועל. לפיכך, יצורים טבעיים 

על ידי עיקרון  גםהם מתייחדים מהם בכך שהשינוי שחל בהם נגרם  מגורמים חיצוניים; אבל

 שינוי המצוי בתוכם.

 

"יצורים  של או של "מוצרים מלאכותיים"שלנו בקטגוריה הארגון  להכליל את ראוי האם

 טבעיים"?

 

כניות וביולוגיות.  יש להזּכיר כי מורגן התייחס לשני סוגים בולטים של מטפורות ארגוניות: מ 

כנית)מטפורה  מבחינה זאת, מקובל להתייחס ל"ארגון" הן כ"מוצר מלאכותי" הן כ"יצור  (מ 

. עם זאת, עולה השאלה האם אכן יש לתפוס "מכונות" כ"מוצר ה ביולוגית()מטפור טבעי"

 מלאכותי" דווקא?

 

העוסק בנושא האבולוציה, בין "עצמים פשוטים"  42,השען העיוורריצ'רד דוקינס מבחין בספרו 

מציין עם  הוא)השייכים לתחום הפיזיקה( לבין "עצמים מּורּכבים" )השייכים לתחום הביולוגיה(. 

הוא  ,שהם מעשה ידי אדם עניין זה את המחשבים והמכונות: למרותיוצאים מן הכלל לזאת כ

 מתייחס אליהם כאל עצמים מורכבים )שייכים לתחום הביולוגיה( לכל דבר ועניין.

 

נוכל לגזור גזרה שווה לגבי "ארגון", ולהתייחס אליו בכל מקרה כ"עצם מורּכב" )השייך לתחום 

י", בניגוד ל"עצם פשוט" )השייך לתחום הפיזיקה( או ל"מוצר הביולוגיה( או כ"יצור טבע

מלאכותי". התייחסות כזאת מתאימה גם להגדרה המקובלת של "ארגון" כ"מערכת פתוחה" 

 אנרגיה עם הסביבה(, בניגוד ל"מערכת סגורה".-)המקיימת חילופי חומר

 

 הסיבות לכל דבר ולכל שינוי ה.

 נרחב יותר משלנו. "סיבה"דבר ולכל שינוי. שימושו במונח  נה ארבעה סוגי סיבות לכלאריסטו מֹו

 43לארבעה סוגים של הסבר, לארבע תשובות על השאלה "משום מה?". הכוונה

 

יר דבר מה ולהבין את טיבו עלינו לדעת כדי להּכ "המה שממנו" –הסיבה החומרית . 1

]עצם[  דבר איןממה הוא עשוי, ממה הוא נוצר. 

ר שממנו הוא עשוי. חומ ללאלהתקיים  יכול

 חומר הוא כל מה שאינו צורה.

הצורה )המופשטת( נמצאת מעל ומעבר לחומר  להיות" "המהּו –הסיבה הצורנית . 2

במובן  "צורה"מדובר ב לא)המוחשי(. 

בתבנית החיצונית של הדבר  י, אויומ-היום
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בנה המופשט של ִמ , אלא בהנתפסת בחושים

 הסיבה הצורנית .הנתפס במחשבה הדבר

 טיבו של הדבר. את מציינת את מהותו או

הצורה או הסיבה הצורנית אומרת מהו הדבר. 

. ההגדרה צורתוהדבר מציינת את  תהגדר

מפרטת את המין של הדבר, לאיזה סוג של 

דברים הוא שייך, וכך עונה על השאלה "מהו 

X?" 

תרחשותו או לה של הדברמה שהביא להיגרמּות  "העושה והמשנה" –הסיבה הפועלת . 3

 .של השינוי

התכלית מזוהה תמיד עם משהו טוב )או הנתפס  "המה שלמענו" –הסיבה התכליתית . 4

לפחות ככל שמדובר בעשייה אשר  ,כטוב(

האדם שואפים להשיגו. כפי -בני האנושית

שמובן מן ההקשר, לכל דבר בטבע יש סיבה 

 תכליתית.

]תפיסתו של אריסטו דומה לתפיסה היהודית, 

כי הכול נברא לטובת האדם. כך הגורסת 

לדוגמה: "כל האילנות, להנאתן של בריות 

 נבראו" )בראשית רבה י"ג, ד"ה ב([

 

 דוגמת השולחן:

 .(wood-ו tree)בעברית, הן צורה הן חומר; באנגלית:  : עץ"המה שממנו" –הסיבה החומרית  .1

 :להיות" "המהּו –הסיבה הצורנית  .2

 ו דברים או לעשות עליו עבודה".)א( "רהיט המשמש להניח עלי

 ".]אחת או יותר[ "ִמשטח המּונח על רגליים )ב(

 : הנגר."העושה והמשנה" –. הסיבה הפועלת 3

: הנחת דברים וביצוע עבודה ]שימו לב לכך ש"הסיבה "המה שלמענו" –. הסיבה התכליתית 4

חייבת לכלול אותה  א לעיל(, אך אינה2הצורנית" עשויה לכלול את הסיבה התכליתית )הגדרה 

 ב לעיל([.2)הגדרה 

 

ת אלא משלימות ציאֹוקת הסבר שונה של "הדבר". הסיבות אינן מֹוּפס  כל אחת מארבע הסיבות ְמ 

כל דבר באמצעות כל ארבע הסיבות. מדובר בארבעה סוגי הסבר ויש אפוא להסביר זו את זו, 

 רבעתם.שונים שכל אחד תורם להבנה של הדבר, והבנה שלמה כוללת את א

 

 ובארגונים?

 

מחייבת לחזור ולבחון ממה הוא נוצר וממה הוא  –"המה שממנו"  –הארגון של  הסיבה החומרית

באשר לארגונים, בחינה זו אינה פשוטה. "ארגון" הוא מושג מופשט ולא "עצם" דוגמת אלה  עשוי.
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להצביע  לראותו, יכולים יננּוהמילה "ארגון" מציינת משהו שאשאריסטו מתייחס אליהם. כזכור, 

כעצם. ה"ארגון" אינו כפוף להתנסות מוגדרת כלשהי; אין להשיג אותו  ת לו תוקףתל עליו או

 .בחושים, כשם שאין לדמיין אותו

 

ת, רהיטים וכדומה כחלק ו, ִמבנים, מכונ)כעצמים( עם זאת, ב"ארגון קלסי" אפשר ִלמנֹות אנשים

י" )המתנהל באמצעות רשת האינטרנט( נמצא מן הסיבה החומרית שלהם. גם ב"ארגון וירטואל

לכל הפחות "אנשים" )שניים או יותר(; שהרי מעצם ההגדרה, בִלבו של הארגון )במשמעות שאנו 

 מיחסים לו( מצוי "קולקטיב אנושי".

 

המעיד על  שלו פשטמבנה הפנימי המּומתייחסת ל –"המהּו להיות"  –של הארגון  הסיבה הצורנית

" )נטול הקשר(; של ה"ארגון" כ"מושגאת הסיבה הצורנית  ללי מבקש לתפוסהמילון הכ .מהותו

את הסיבה הצורנית של ה"ארגון" כ"מונח" )תלוי הקשר(; לדוגמה:  הספרות המקצועית מציינת

 "קולקטיב אנושי )מערכת חברתית( ערּוך שיטתית, שנועד לקדם מטרה מסוימת".

 

נ –של הארגון  הסיבה הפועלת ה והמש  היא מייסדיו, יזמיו, מנהיגיו, מנהליו וסוכני  –ה" "העוש 

 השינוי המתערבים בו.

 

היא המטרה שִלשמה הוקם, או שאותה הוא  –"המה שלמענו"  –של הארגון  הסיבה התכליתית

 משרת. לכל ארגון יש כמובן, מעצם ההגדרה )התכליתית(, מטרה משל עצמו.

 

 מהותי לעומת שינוי מהותי-שינוי לא ו.

זהותו  את מהותו או מאבד את ואה .נשמרת פי אריסטו, כל עוד צורתועל , ר כמות שהואנותדבר 

שאינו שינוי  ישינוי: שינו יעם חילופי הצורה. מושג הצורה מאפשר לנו לערוך הבחנה בין שני סוג

 44."שינוי מהותי"לעומת  "מהותי-שינוי לא"צורה ושינוי שהוא שינוי צורה, או 

 

 .בתור דבר פרטי הדבר מאפיין את "חומר"הומשותפת;  תכונה כללית מציינת תמיד "צורה"ה

 

כדי שנוכל לדבר על "שני דברים" )פרטיים( כגון "שולחנות", ולא על "דבר אחד" )כללי( בלבד, 

( כל אחד מן ה"דברים" עשוי מִּפיסֹות חומר שונות )יהיה זה אותו 1צריכים להתקיים שני תנאים: )

 –( כל פיסת חומר כוללת את התכונה הכללית המשותפת 2ר כלשהו(; )חומר עצמו, או חומר אח

 לכל הִּפיסֹות "צורה" זהה.

 

 דוגמאות:

 

בהיותם "שולחנות": "ִמשטח המונח על  –ה"צורה" של שני שולחנות נתונים  – שולחנות( 1)

זהה )זאת גם כאשר "צורתם" הנתפסת באמצעות החושים שונה(; עם זאת, פיסות  –רגליים" 

 "חומר" שמהן הם עשויים שונות ונבדלות )גם אם מקורן באותו גזע עץ עצמו(.ה
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"הצורה" של שתי טיפות מים זהה; עם זאת, הן שתיים ולא אחת מכיוון שהן  – טיפות מים (2)

 עשויות מפיסות חומר שונות ונבדלות )גם אם מקורן זהה(.

 

 Chateau) "שאטֹו לאִפיט" בקבוקי יין מסיבה זאת ממש, אני קונה בחנות שני – בקבּוקי יין( 3)

Lafite אינם לחלוטין; ובכל זאת  זהיםשני הבקבוקים  ,מבחינת צורתם המעולה. 1962( מבציר

 סכומים כה גבוהים כדי לרכוש את לשלם ה לי טעםלא הי אם הייתי מסתפק בצורתם בלבד, אחד.

, שלהם "חומר"הם אלא השל "צורה"מה שעושה אותם לשני בקבוקים נבדלים אינו ה שניהם.

 .שונות ונבדלותהבקבוק ותוכנו עשויים מ"פיסות" חומר שאני מתעניין בו בנבדל מן הצורה: 

 

; ובכל זאת זהים , שני בתי ספר כאלהמבחינת צורתם – דתיים לבנות-בתי ספר ממלכתיים( 4)

אלא  ות"()"המהּו להי נבדלים אינו הצורה שלהם ארגוניםמה שעושה אותם לשני  .אינם אחד

ִמבנים, מנהלים, מורים,  –ותוכנו עשויים מ"פיסות" חומר  הארגון. )"המה שממנו"( החומר שלהם

תורם לכל הוא התפת, ואילו החומר הצורה היא כללית ומשּו .שונות ונבדלות –תלמידים, וכדומה 

היא זאת הסיבה לכך שיש טעם לֲאִמיָרה של תלמידה ש ייחודו בתור דבר פרטי. בית ספר את

 "לומדת בבית ספר א ולא בבית ספר ב".

 

 מהותי לבין שינוי מהותי יתבררו היטב אם נבדיל בין שני סוגי תכּונֹות:-ההבדלים בין שינוי לא

 

[ 1ת1]ע מים קרים[ )מעבר מ1]עצם  1ימשיך להתקיים ע [1]תכונה  1גם ללא ת תכונה מקרית:

 המים. כתכונה מקרית של "טמפרטורה" – ([2ת1]ע מים חמיםל

 

 אדים[ ל1]ע מים[ = מעבר מ2]ת גז[ ל1]ת נוזל)מעבר מ 1לא יתקיים ע 1ללא ת תכונה מהותית:

 ."נזילּות" כתכונה מהותית של המים – ([2]ע

 

אנו רואים אם כן כי ההבדל בין "תכונה מהותית" לבין "תכונה מקרית" עשוי להיות כמותי 

בדל במהּות(. כך לדוגמה מ"נקודה קריטית" )כלומר, הבדל במידה( ולא רק איכותי )כלומר, ה

העצם משנה את  –חימום מעבר לנקודת הרתיחה או קירור מעבר לנקודת הקיפאון  –מסוימת 

. במילים אחרות, כפי שהדבר נוסח לגבי קרחל מיםאו מ אדיםל מיםמהותו, זהותו או הגדרתו מ

 (.differentמשמעו "שונה" ) –במקרה זה  –( more(, "יותר" )complexityת" )בּוהמונח "מורּכ

 

. אם אסיר רגל אחת משולחן שולחןהבדל במידה המשנה את העצם יתברר גם מן הדוגמה של ה

 –בעל ארבע רגליים, עדיין תקבעו ככל הנראה שהוא נותר שולחן )הזקוק אולי לתיקונו של הנגר 

גל יים? אני מניח שאם "העושה והמשנה"(; אולם מה יקרה כאשר אסיר שתיים, שלוש או ארבע ר 

גליים, תקבעו שאין מדובר עוד ב"שולחן", ותגדירו את העצם שקיבל צורה  אסיר את כל ארבע הר 

]אחת  חדשה כ"ִמשטח"; זאת משום שבהגדרה מילונית, "שולחן" הוא "ִמשטח המּונח על רגליים

: צורתו נמצא אם כן כי מ"דבר אחד" קיבלנו "דבר אחר", השונה ממנו מהותית 45".או יותר[

שונה, הגדרתו אחרת, ונמצא אותו בערך שונה במילון הכללי. אפשר לקבוע בהתאם לכך כי "כמות 

 "תכונה מהותית". –הרגליים" של השולחן היא "תכונה מקרית"; "קיום הרגליים" 
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המאפשר עדיין החזרת העצם  –"שינו צורה"  –הסרת הרגליים היא דוגמה ל"שינוי מהותי" 

"העושה והמשנה"(. שינוי מהותי שאינו מאפשר החזרת העצם לקדמותו הוא  לקדמותו )בעזרת

ר"( או "ְגִריָסה" )שבה  –"שרפה" )שבה העצם "שולחן" מפסיק להתקיים והופך לדבר אחר  פ  "א 

 הוא מפסיק להתקיים והופך ל"נסורת"(.

 

יחסית; אולם מהותי" לבין "שינוי מהותי" פשוטה -בעצמים מלאכותיים, ההבחנה בין "שינוי לא

מה קורה בארגונים? בשל טיבם המתעתע, הבחנה זאת קשה במיוחד. מתי ארגון שומר על צורתו, 

 על מהותו, על זהותו, ומתי הוא מאבד אותם והופך לארגון אחר?

 

ת ההבחנה בין סוגי השינוי: חישבו לדוגמה על תיּויהבה נבחן דּוגמה קונקרטית, שתצביע על בעי

של גולני". ראשית, האם אכן מדובר במקרה זה  82ית, נאמר "גדוד יחידה צבאית פיקטיב

ב"ארגון"? מהו "ארגון"? האם יחידה צבאית עומדת בהגדרות אלה? ]"התאגדות של יחידים 

 סדר + תכלית[. –למטרה מסוימת" 

 

מהותי; -ועתה, הבה נתבונן בכמה מצבי שינוי כדי לקבוע האם מדובר בשינוי מהותי או בשינוי לא

 , במילים אחרות, מה מאפשר לסב ונכדו לומר "שנינו שירתנו באותו הגדוד"?או

מה קורה כאשר כל חיילי הגדוד משתחררים ובאים במקומם אחרים? האם מדובר עדיין  .1

 באותו הגדוד עצמו?

 מה קורה כאשר כל מפקדי הגדוד משתחררים ובאים במקומם אחרים? .2

 דוד משתחררים ובאים במקומם אחרים?מה קורה כאשר כל חיילי ומפקדי הג .3

 מה קורה כאשר נוספת לגדוד פלוגה, לדוגמה "פלוגת נשק"? .4

 מה קורה כאשר הגדוד עובר לבסיס קבע חדש? .5

מה קורה כאשר הגדוד מקבל אמצעי ניוד )לדוגמה, נגמ"שים או מסוקים( או אמצעי לחימה  .6

 )לדוגמה, נשק אישי או מחלקתי( חדשים?

 ("?28(" ל"גדוד רעם )82ה כאשר שמו של הגדוד משתנה, לדוגמה מ"גדוד ברק )מה קור .7

 לחטיבה אחרת, לדוגמה מ"גולני" ל"גבעתי"? – כפי שהוא – מה קורה כאשר הגדוד עובר .8

 מה קורה כאשר הגדוד משנה את ייעּודֹו ועובר הסבה, לדוגמה מ"גדוד חי"ר" ל"גדוד ִשריון"? .9

 

ה את "גדוד גולני" לאותו ארגון עצמו אם כך, אנו ניצבים עת ה בפני השאלה המכרעת: מה עוש 

 לאורך זמן? בעניין זה אציע כמה קווים מנחים:

 

מהותי לבין שינוי מהותי תלויה בהיקף ההגדרה שלנו -ראשית, יש להעיר כי ההבחנה בין שינוי לא

האם אנו מתייחסים את העצם )הגדרה רחבה או הגדרה צרה יותר(, שהיא שרירּותית מיסודה. 

של גולני"? ככל שנקבע  82ל"גדוד"; ל"גדוד חי"ר", ל"גדוד חי"ר של גולני", או ל"גדוד חי"ר 

הגדרה )מלשון "גדר"( צרה יותר, כך גם יגבר הסיכוי שמקרים שונים יפלו מחוץ לגבולות ההגדרה. 

דר זה ייפול מחוץ לגבולות של גולני", כל גדוד שאינו גדוד מוג 82כך לדוגמה, אם נגדיר "גדוד חי"ר 

של גולני(; אם נגדיר "גדוד חי"ר של גולני", כל גדוד שאינו גדוד  28ההגדרה )ובכלל זה גדוד חי"ר 

של גבעתי(; אם נגדיר "גדוד  82חי"ר של גולני ייפול מחוץ לגבולות ההגדרה )ובכלל זה גדוד 
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זה גדוד שריון(; אם נגדיר "גדוד", חי"ר", כל גדוד שאינו גדוד חי"ר ייפול מחוץ להגדרה )ובכלל 

כל הגדודים באשר הם ייפלו במסגרת ההגדרה. הסיבה להשפעה זאת היא ש"צורה = הגדרה", 

 ולפיכך כל שינוי בהגדרה משנה בהכרח את ה"צורה"; שינוי צורה = שינוי מהותי.

 

מה( הם זניחים, שנית, שינויים ב"חומר" )כוח אדם, ִמבנה ארגוני, בסיס קבע, אמצעי לחימה וכדו

 ארגון דוגמת "גדוד גולני".ים על "מהותו" או על "צורתו" של שהרי אינם משפיע

 

סים בעינינו שלישית, שינויים ב"תכלית" )כמו המעבר מ"גדוד חי"ר" ל"גדוד שריון"( נתפ

לֹוס כמשמעותיים. יש להדגיש  אֹולֹוגי, מלשון ט  ל  "תכלית" ביוונית(  –כי "ההסבר התכליתי" )הט 

לפי אריסטו הוא מרכזי ביותר; זאת לטענתו משום שמבין ארבע הסיבות הנודעות, התכלית היא 

העקרונית של "ארגון" כוללת את  ההגדרהזאת ועוד,  46הנותנת את ההסבר המלא ביותר לתופעה.

הרכיב התכליתי. לפיכך, שינוי התכלית פירושו שינוי בהגדרה של הארגון. מכיוון שההגדרה היא 

 הסיבה הצורנית" )ה"מהו להיות"(, הרי שפירושו של שינוי ההגדרה הוא שינוי המהות.למעשה "

 

מגוון מוצרים  מפעל "סולתם" שינה את תכליתו ממפעל לייצור מרגמות למפעל לייצור דוגמה:

 עד כמה שינוי זה נראה לך משמעותי או מהותי?בתחום הבישול, האירוח ומוצרי נוי לבית. 

 

בארגונים סבּוכה ביותר. מהותי" -וי מהותי" לבין "שינוי לאחנה בין "שיננוכחנו לדעת כי הב

משמעיים, והתופעה כולה מתאפיינת -הגבּולֹות בין שני סוגי שינוי אלה בהקשר הארגוני אינם חד

בעמימּות ובמּופשטּות. אפילו סוגיית ה"תכלית" אינה פשוטה. האם מעבר ממפעל לייצור לחם 

נ ט למפעל לייצור עוגות )כ ְנטּוא  ִרי א  "אם אין לחם, שיאכלו עוגות"( הוא אכן שינוי  –מאמר מ 

תכלית? האם מעבר מייצור מחשבים לייצור מדפסות, טלוויזיות, מקררים וכך הלאה  משמעותי ב 

 הוא שינוי כזה?

 

פר אותה ומחולל "שינוי מהותי"  נראה כי מעל לכול, מה שמבטיח את המשכיּותֹו של הארגון או מ 

מד ה"סמלי": הלוחמים הצעירים של "גולני" מזדהים מעל מכול עם סמל העץ הבודד של  הוא המ 

החטיבה; עם הסיסמה בעלת המטען הרגשי "גולני שלי" )השולטת בִהמנון החטיבה(; עם הּכּומתה 

החּומה; עם מורשת הקרב של החטיבה, ובכלל זה האמירה המפורסמת של בני מסס )לוחם מגדוד 

 כיפורים(: "העיניים של המדינה"...מון במלחמת יום ה, שלחם בחר51

 

חוזר לאוגדה ברמת הגולן: מחזירים עטרה ליושנה: האוגדה החדשה  210"המס'  דוגמה:

כך הוחלט בצה"ל לפני כמה שבועות  –שתחלוש על גזרת רמת הגולן תיקרא אוגדת 'הבשן' ]...[ 

ר, כדי להציב בגזרה אוגדה עם מורשת , כפי שהיה בעב210-]...[. מספרה של האוגדה ישונה ל

, בפיקודו של האלוף )מיל'( דן לנר, 210קרב. במהלך מלחמת יום הכיפורים לחמה אוגדה 

בגזרת רמת הגולן והשתתפה בבלימת הסורים ובמאמץ ההבקעה של צה"ל )חדשות היום, 

22.12.2013.) 

 

היות ל ,"בית"ר ירושלים"דוגמת  ,קבוצת כדורגל כלשהיגורם לבדומה לכך, שאלו עצמכם מה 

אותה קבוצה עצמה לאורך זמן? האם גם כאשר כל הרכיבים שמכֹוננים את הקבוצה משתנים 
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מנהלים, מאמנים, שחקנים וכדומה; צורת ניהול; ִסגנון ִמשחק;  בעלים, )בעלי התפקידים ובכללם

עים מדי פעם עדיין מדובר באותה קבוצה? אינטואיטיבית, אנו שומ ,ליגה; מגרש ביתי, ועוד(

, מהם גורמי ההמשכיות עם זאתאוהדים שמפטירים: "בית"ר ירושלים כבר לא אותה קבוצה!". 

כול עם הצבע הצהוב ועם סמל אוהדי בית"ר ירושלים מזדהים מעל לשל הקבוצה לאורך זמן? 

המנורה, כשם שחיילי גולני מזדהים מעל לכול עם סמל העץ הבודד ועם הכומתה החומה, וכשם 

 חנים מזדהים ומזוהים מעל לכול עם הכומתה האדומה וכנפי הצניחה.שהצנ

 

"מורשת החטיבה" מתוארת באתרה הרשמי באופן הבא: "לו היה צה"ל משּול לאדם, אין ספק כי 

חטיבת גולני. חטיבת החי"ר הוותיקה בצה"ל ידועה בנשמה היתרה  –ִלבֹו היה שייך ליחידה אחת 

מיעה את רוח החטיבה ונלחמת בנחישות תוך ידיעה שאין שבה היא מכשירה את לוחמיה, מט

חלופה לניצחון". מהם אם כן המאפיינים המזהים את החטיבה? מסתבר כי מה שמייחד אותה הם 

מד הסמלי הצרוף ומציינים את "שותפות הגורל" בין מושגים כמו "נשמה" או "רוח", המצויים במ  

ה, אוהד שרוף של בית"ר ירושלים שתשאלו אותו אנשים שונים )כדוגמת הסב והנכד(. באותה מיד

 "מהי בית"ר ירושלים בשבילך?" ישיב קרוב לוודאי: "בית"ר היא הנשמה שלי".

 

האם ידוע לך מי עומד בראש "חברת קוקה קולה העולמית"? היכן נמצא מרכז  דוגמה:

ותם? מי החברה? כיצד נראים הִמבנים שלה? היכן ממוקמים מפעלי הייצור שלה? מי מנהל א

 עובד בהם? מי עוסק בשיווק ובמכירות? מי אחראי על התובלה?...

 

 ככל הנראה ההיבטים החומריים של חברת "קוקה קולה" המהוללת אינם מעניינים אותנו

ובדרך כלל איננו יודעים עליהם דבר וחצי דבר. ההיבט המשמעותי הוא בעיקרו של כהוא זה, 

"טעם החיים" )שגם אותו איננו יכולים לזהות דבר זה ה"סמלי": הנוסחה היוצרת את 

ולִצדה מאפייניּה הסמליים של החברה כמו הלֹוגֹו,  –בוודאות, כפי שמוכיחים מחקרי טעימה( 

 –הצבעים הטיפוסיים )אדום ולבן( והצורה הסוגסטיבית של הבקבוק )המדמה חיטובי אישה( 

מוחשי של הפירמה, שמשקף את -. )"מוניטין" הוא נכס בלתיהם אם כן "התכונות המהותיות"

. המוניטין של קוקה קולה הם הפער בין שוויה הכלכלי המלא לשווי הנכסים המוחשיים שלה

 (.הגורמים ללקוח ברחבי העולם לבחור מוצר של החברה ולא של חברות אחרות

 

 סיכוםז. 

מצויים ות הבמהלך הדברים דנתי ביסוד לפי אריסטו. "שינוי"הצעתי כאן ניתוח לוגי של המושג 

מצע, הוויה או עצם(; בהבחנה  –)מצב תחילי, מצב סופי ומשהו קבוע בכל תהליך שינוי מקובל 

במחזור החיים המאפיין את היצורים הטבעיים;  שבין מוצרים מלאכותיים לבין יצורים טבעיים;

ועלת, רנית, הסיבה הפבסיבות שמציע אריסטו לכל דבר ולכל שינוי )הסיבה החומרית, הסיבה הצּו

, מהותי(-מהותי לעומת שינוי לא בסוגי שינויים שונים )שינוי –הסיבה התכליתית(, ולבסוף 

ניתוח זה ילווה אותנו באופנים שונים  .ובתכונות ִמקריֹות ותכונות מהותיות הנלוות אליהם

 .בהמשך דיוננו
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 . סוגי שינוי3

 

 (אריסטו)שינוי מהותי  – מהותי-לאשינוי  .א

 

 ימהות-שינוי לא

(alterations) 

 שינוי מהותי

(coming-to-be's  אוpassing-aways) 

 שינוי שאינו שינוי צורה.

שינוי בחומר, שאינו משנה את התכונה הכללית 

של הדבר, אלא מעניק לו את ייחודו בתור דבר 

 חומר הוא כל מה שאינו צורה. פרטי.

 .שינוי צורה

זהותו בתור  שבאמצעותו הדבר מאבד אתשינוי 

 ר ממין מסוים והופך לדבר ממין אחר.דב

 

קטגוריה  תהבחנה זאת משמשת כנקודת מוצא להבחנות שלהלן. בכנף הימנית של הלוחות נמצא

 קטגוריה המקבילה ל"שינוי מהותי". –מהותי"; בכנף השמאלית -המקבילה ל"שינוי לא

 

(; objectsם" )מתחום ה"פיזיקה" ומתייחסות ל"עצמי תשומת לב: בעוד שההגדרות שלעיל הןל

 (.cognitionמתחום ה"פסיכולוגיה" ומתייחסות ל"הּכרה" ) ההגדרות שלהלן הן

 

 (ואצלאוויק ואחרים)מעלה שנייה שינוי מ – מעלה ראשונהשינוי מ ב.

 

 שינוי ממעלה ראשונה

(first order change) 

 שינוי ממעלה שנייה

(second order change) 

 המערכת )ההּכרתית(: בתוךשינוי 

"שינוי המתרחש בתוך מערכת נתונה, אשר היא 

שינויים ממעלה ראשונה  ".העצמה אינה משתנ

הם שינויים הנעשים במסגרת הערכים, 

. יםהאינטרסים, ההנחות והנורמות המקובל

הם בבחינת תיקונים  אין בהם פריצת דרך.

נים פנימיים שוטפים בדרך כלל, ולכן הם מכּו

. (more of the same) "עוד מאותו דבר"

כשמתבצעים שינויים ממעלה ראשונה, 

ת משתנה; יש המשכיּו אינה הבסיסית המערכת

ברורה בין מה שהיה ובין מה שמתרחש לאחר 

 השינוי.

 המערכת )ההּכרתית(: שלשינוי 

]ההּכרתית[  נה את המערכת"שינוי המש  

עצמה"; "שינוי בגוף החוקים השולטים במבנה 

שינויים או בסדר הפנימי" של המערכת. 

מתייחסים לתמורות בגרעין,  ממעלה שנייה

ביסודות, בפרדיגמה. שינויים אלה משקפים 

 ההנחות, הערכים, ערעור של ָאשיות התפיסה

או של הקולקטיב האנושי  של הפרט היעדים או

 שומר על זהותו העצמית.הוא כי  םא –הארגוני 

אין המשכיות  ;בשינוי כזה נעשית קפיצה

 הווה שלאחר השינוי.בין הברורה בין העבר ל

 

עוד ' של , מתכוןדוגמהל]"בעוד ששינוי ממעלה ראשונה נראה תמיד כמבוסס על השכל הישר 

לשכל הישר; קיים  מנוגדצפוי ו-, הרי שינוי ממעלה שנייה נראה בדרך כלל מוזר, בלתי'[מאותו דבר

מעלה ראשונה נראה שינוי מ 47בתהליך השינוי". ]ואולי אף אבסורדי[ יסוד מתמיה, פרדוקסי
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בין  לדוגמההבחנה  באותו ראש"; לעומת שינוי ממעלה שנייה שנעשה "בראש אחר"."כאילו נעשה 

 ,"שינוי ממעלה ראשונה" לבין "שינוי ממעלה שנייה" היא שינוי דעתך לגבי יצרו של אדם כלשהו

 או להפך(.יצרו של האדם בכלל )מ"טוב מנעוריו" ל"רע מנעוריו",  לגבילעומת שינוי דעתך 

 

ההבחנה בין סוגי שינוי אלה חיונית מכיוון שבנסיבות מסוימות, שיש ללמוד לזהותן ולהּכירן, 

 העצמ המערכתש מפני להשגת היעד או התכלית הרצויה; זאת אינו מביא "שינוי ממעלה ראשונה"

י ממעלה שינו"הניסיון לגרום ל". שינוי ממעלה שנייה" ולשם כך דרוש לעבור שינוי, תא החייביה

שתי דוגמאות  48.ולהרחיק אותנו מן הפתרון את הבעיה ריףעלול להחה בנסיבות אל "ראשונה

ב בכוח ר לוחץככל שהנהג  שבו על כלי רכב המתחפר בחול;ראשית, ִח  ת יבהירו עניין זה:ראשוניֹו

ד שנית, ִחשבו על בעל עסק המשקיע ומפסי יותר. כלי הרכב מתחפר, כך גם יותר על דוושת הדלק

כספים; וככל שההפסד גדול יותר, כך גם הוא משקיע כספים רבים יותר. הפתרונות במצבים אלה 

 ב"עוד מאותו דבר". ,נראהכל כ ,אינם מתמצים

 

שהן בדרך  –יודגש כי לא רצוי לראות בדוגמאות שלהלן "פתרונות קסם" לבעיות חיים  דוגמאות:

"שינוי ממעלה ראשונה" לבין "שינוי  אלא המחשה בלבד של ההבדל בין –כלל סבוכות מאוד 

 ממעלה שנייה".

 

 אספסוף ואזרחים הגונים –דוגמה א 

 

ציווה מפקד הצבא לטהר הפגנה בכיכר העיר  19-באחת המהומות הפריזאיֹות המרובות במאה ה

באמצעות יריות אל ה"אספסוף". הקצין ציווה על חייליו ִלתפוס עמדות ירי, הרובים כּוונו אל 

ימים, שלף את חרבֹו וצעק במלוא גרונו: "אדונים וגבירות, ההמון, וכ אשר ִהשתררה דממת א 

קיבלתי פקודה לירות אל ה'אספסוף'; אולם מכיוון שֲאני רואה לפני מספר רב של אזרחים הגונים 

ומכובדים, אני מבקש מהם להסתלק, כדי שאּוכל לירות בשקט אל ה'אספסוף'". הכיכר התרוקנה 

 49.תוך דקות אחדות

 

 –בצורה האופיינית ל"שינוי ממעלה ראשונה"  –הקצין העומד מול המון מאיים מקבל פקודה 

נגד, על ידי "עוד מאותו דבר". מכיוון שִּפקּוָדיו מזוינים ואילו -להילחם באלימּות על ידי אלימּות

את ההמון אינו מזוין, אין ספק שגישה כזאת עתידה להצליח; אולם בהקשר הרחב יותר פעולה ז

לא תהווה שינוי אלא תבעיר את העוינּות הקיימת. קל מאוד להצית את חומר התבערה במקרה 

זה; קשה למדי לנטרל אותו. באמצעות הצעד שלו, הקצין יוצר "שינוי ממעלה שנייה": הוא מוציא 

( שעד לאותו רגע הכילה אותו ואת ההמון )המושתתת על frame of mindאת המצב מן המסגרת )

, ויוצר מסגרת חדשה בדרך המקובלת על כל המעורבים )המושתתת על שיתוף פעולה(. עימּות(

המציבה את הצדדים מאותו צד של המתרס, במקום משני ִצדדיו  –באמצעות מסגרת חדשה זאת 

 50מתעוררות הידברות והסכמה במקום מרחץ דמים צפוי. –המעומתים 

 

יבה גברית" לבין "חשיבה נשית". ככל הדוגמה הבאה טומנת בחּובה הבחנה חשובה בין "חש

שנשים חותרות יותר ל"שוויון בהזדמנויות" ולא בהכרח ל"שוויון בתוצאות" )"להיות כמו גבר"( 
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ומדגישות את ייחודן, אנו חוזים בשינויים תרבותיים ברוכים החורגים מן הנהוג בתרבות הגברית 

של נשים לתפקידי ניהול בכירים הדומיננטית. שינויים כאלה ניּכרים והולכים עם כניסתן 

 והשתתת ִסגנון ניהולי שונה.

 

ימת המלחמה והחכמה הנשית –דוגמה ב   א 

 

יהבסרט הצרפתי  ִמי קטן אך -, הצבא הספרדי הבלתיקרנבל בְפַלְנְדר  מנוצח מתקדם אל כפר ְפל 

הרס. משגשג. שליח ספרדי דוהר ומוסר לכפריים את הפקודה להיכנע, או שהכפר יופקר לשוד ול

ימה מכיוון שאין בכוחם ובכוח ביצּוריהם  הוא מסתלק מבלי לחכות לתשובה. הכפריים אחוזי א 

רה  עליהם להגן על הכפר ככל יכולתם ולא להיּכנע  –לעמוד בפני הצבא הפולש. אולם אין להם בר 

ל לכוחות הספרדיים הנודעים לִשמצה ולראות כיצד נשותיהם נאנסות ורכושם נשדד. הם נלכדים ע

רות", ואינם רואים פתרון הרסני פחות.  כן ב"אשליה טיפוסית של בר 

 

אבל הנשים מציעות תכנית שונה לחלוטין, כמעט "מטורפת", ההופכת את הקערה על פיּה: 

חו" את הנשים לחסדיהם של התוקפים הספרדים. לא תהיה זנ  הגברים "יברחו" מן הכפר, ובכך "יִ 

שלא יהיו גברים ללחימה או לכניעה; יהיה רק כפר ובו נשים "לחימה" ואף לא "כניעה", מכיוון 

מצב שאין כמותו לעודד הפגנת אבירּות  –חסרות אונים, הזקוקות להגנתם של חיילים אמיצים 

מצד הספרדים. ואכן, כאשר "הכוחות הכובשים" מתקבלים בחמימות על ידי הנשים, התנהגותם 

ות: הם מגלים כלפי הנשים אבירּות וכבוד, אם כי עולה בהרבה על תקוותיהן הצנועות של הכפרי

מלּווים שפע חיזורים רומנטיים )אשר אינם כלל למורת רוחן של הגבירֹות(. הואיל ועליהם לנוע 

רצון ממארחותיהם המקסימות ומעתירים עליהן -ה בהתקדמותם, הספרדים נפרדים באיצפונ

 51מתנות יקרות על אירוח כה מענג ותרבותי.

 

רות" שכללו "לחימה" או "כניעה" )זאת בניגוד להבחנה הגברים ה ונחו על ידי "אשליה של בר 

רות של "לחימה"  (. הנשים הציעו דרך flight –או "בריחה"  fight –הפסיכולוגית הקלסית בין הבר 

שלישית, המבטלת את שתי הבררות שהציעו הגברים: "בריחה". דרך זאת שינתה את נקודת 

גשית אשר על פיה ביקשו הגברים לפעול במצב הנתון, והציעה מסגרת אחרת המבט המּושגית והִר 

ההולמת במידה שווה, או אפילו טובה יותר, את העובדות של אותו מצב. בכך שינתה את כלל 

 52משמעּותֹו וִאפשרה לשני הצדדים דרכי פעולה חדשות.

 

 נן"()בעקבות מבצע "עמוד ע 26.11.2012דפנה גולן, "זמן הנשים", הארץ, 

 

ודאות, כשגברים מוליכים אותנו שוב ושוב לעוד מלחמה -"יותר מדי שנים אנחנו חיות באי

מיותרת ורעה, וגברים מפרשנים לנו את המלחמה המיותרת כהכרחית וצודקת ומדויקת. עלינו 

 ."לסרב להאמין שאין דרך אחרת

 

 בראש"-"הולכים ראש –דוגמה ג 
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ם של הישראלים בדרכים. ניסיון לעקוף מישהו בכוח יביא הדוגמה האחרונה מזכירה את התנהגות

 ה; זאת בשל ההנחה שהכביש הוא זירהבדרך כלל לתגובה )מילולית, ולעתים גם פיזית( אלימ

בראש" או "מתנגחים" אתך. הישראלי -עימות מתמיד שבה נהגים אחרים "הולכים ִאתך ראשל

א מוכן להרוג או להיהרג כדי להימנע ייר", והואפיתח לממדים מפלצתיים את החשש "לצאת פר

 אחת נהגים מנסים "להוריד נהג כזה מהכביש", ואפילו שולפים סכינים.-מכך. לא

 

 "חבר טוב אמר לי פעם / לפעמים כשאתה לא יוצא פראייר / אתה לא יוצא בכלל".

 )ארז לב ארי(                                                                                                                  

 

זהו אם כן הצד המחוספס והקוצני של קליפת הצבר; אבל יש גם תוך רך ומתוק יותר: מחווה של 

בקשה להשתלב בתנועה תתקבל בדרך כלל בהסכמה ובמחווה "אבירית" מקבילה של רצון טוב. 

ף תוכל לעשות "חסד" עם אדם אחר ובכך אחרי הכול, במצב זה כבודך )הגברי( אינו נפגע, וא

 להדגיש את עליונותך.

אם "נשנה את הראש" ונצא אל הכביש בהנחה שהוא זירה לשיתוף פעולה ולא לעימות מתמיד, 

 אחרו לבוא...יהתוצאות המעשיות לא 

 

רק עשרה אחוזים מן הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות הן נשים; רק עשרים  נושא למחשבה:

 53אחוזים מן הנהגים המעורבים בתאונות עם נפגעים הן נשים.וחמישה 

 

ֲעָבר מתפיסה המושתתת על "עימות" לתפיסה  –ג התייחסו ל"שינוי ממעלה שנייה" -דוגמאות א מ 

לעומת קיבעון ב"שינוי ממעלה ראשונה" המתבטא בגישה של  –המבוססת על "שיתוף פעולה" 

ר של משא דוג (.more of the same"עוד מאותו דבר" ) ְקש  מאות אלה מקבילות במידה רבה, בה 

המושתתת על ֲעָמדֹות ועל  תפיסה מסורתית של "משחק תחרותי של סכום אפס"ומתן, למעבר מ

הצד השני מפסיד בהכרח(, לתפיסה חדישה של  –)כאשר צד אחד זוכה  win-loseאוריינטציה של 

)שני הצדדים  win-win שלינטציה מושתתת על עקרונות ועל אוריה" "משא ומתן אינטגרטיבי

 54זמנית(.-עשויים ִלזּכֹות בו

 

מה שבולט יותר מכול בדוגמאות אלה הוא ש"שינוי בהּכרה" עשוי להתבטא גם ב"שינוי בהוויה"; 

 ה"הלכה" משפיעה על ה"מעשה". מכאן מתבררות גם האִמירֹות הבאות:

 

סביבה או ליחסינו עם אחרים, עלינו ם הם מתייחסים לִא "בכדי לשנות את התנאים מחוץ לנו, בְ 

 קודם כול לעשות שינוי בתוך עצמנו".

אָמה(                        אי ל  אל   55)הד 

 

"מכיוון שיחסים חברתיים ורעיונות הּכרוכים בהם הם שני צדדים של אותו מטבע, שינוי 

 ים עצמם".במשמעּות המונחים המתייחסים ליחסים חברתיים ּכרוך בשינוי ביחסים החברתי

ר וינץ'(                         56)ִּפט 
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אדם יכולים לשנות את חייהם באמצעות שינוי -"התגלית הגדולה ביותר של בני דורי היא שבני

 גישתם ]...[. אם משנים את הגישה, אפשר לשנות את החיים".

 57)ויליאם ג'יימס(             

 

 ל את עצמך"."שום דבר לא ישתנה אלא אם כן תשנה קודם כ

אִני ָבָשאם(               58)ל 

 

להלן אציע דוגמאות נוספות להבדל בין "שינוי ממעלה ראשונה" לבין "שינוי ממעלה שנייה" 

י חיים אחרים, תוך דגש על "ִהתכוונּות פרדוקסית"  ר  ְקש  סוג של מה שמכונה היום  –הנוגעות לה 

 "הפּוך על הפּוך".

 

נלאית לפתור ב"כוח" בעיה -תביעה "הי ה ספונטני!", או לחתירה הבלתיז מתייחסות ל-דוגמאות ד

ָנָחה  שאנו ניצבים בפניה; וכן ל"שינוי ממעלה שנייה" שעשוי להתקיים עם ההרפיה, המנּוחה או הה 

מתברר כי ככל שאת חושבת יותר על 'הירגעות', כך גם . הרפיית המוח והגוף כאחד – של העניין

כמו פתיחות מחשבתית, סקרנות  –ן אפשרות לכפות פעילויות מסוימות תהיי מתוחה יותר. אי

לעניין זה, השאיפה להיות מאושר וליהנות מהחיים. הבעיה  –ממשית, חשיבה ביקורתית או 

 שניצבת בפנינו לא פעם היא 'לנסות מבלי לנסות'.

ְקּדֹוָטה מקדימה אספר כי במסגרת תפקידי כפסיכולוג ארגוני במחלקת מדע י ההתנהגות כָאנ 

של צה"ל, נפגשתי עם סמח"ט כדי להכין סדנה מקצועית לקציני החטיבה. הסמח"ט פנה אליי 

מתוך חשש שבמקרה כזה  ,בשאלה האם כדאי שהוא והמח"ט ישתתפו בסדנה. הבעתי הסתייגות

 הקצינים לא יהיו ספונטניים. תשובת הסמח"ט: "אין בעיה! אני נותן פקודה וכולם ספונטניים!".

 

 האֹוְרַגְזָמה הנחשקת –גמה ד דו

 

ְזָמהההתעוררות המינית  ת; ככל שרוצים בהן יותר, מצפים ומתאווים הן תופעות ספונטניֹו והאֹוְרג 

תרחשנה. אחת הדרכים להכשיל מפגש מיני היא לתכנן אותו ולהגות יותר, כן פוחת הסיכוי שהן ִת 

של  מינית היענּותקרים רבים של חוסר פרטיו האפשריים. הניסיון הקליני מראה כי ִמ בכל פרט ִמ 

בשעת המגע המיני להפיק מתוך עצמה "איכשהו" את אותן  מאמציה הנואשיםנובעים מ האישה

 59ספר הדרכה כלשהו היא אמורה לחוש בכל שלב.על פי  פי ציפיותיה או התחושות אשר על

 

 האדם שלא נרדם – הדוגמה 

 

הגורמת להם  –להירדם באמצעות פעולה של הרצון  ה מכריחים עצמםנָ נדודי ש  הנוטים לִ  אנשים

יכולה להתרחש כאשר  נהבעה תופעה ספונטנית, ואיה היא מעצם ִט נָ להישאר ערניים ביותר. ש  

 כופים אותה.

 

מן ההוראה הפרדוקסית,  למדי נה יכולים להפיק עזרה מהירהנדודי ש  הסובלים ִמ ן מ רבים

 ום את עיניהם עד אשר ישקעו בתרדמה עמוקה.האבסורדית לכאורה, לשכב במיטה ולא לעצ
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, ולאפשר לעצמם את ההרפיה או המנוחה מנוע מהם לדחוק עצמם להירדםלִ  מטרת הוראה זאת

 60.הנדרשת

 

שמעת מזרחית מאמנת אותך 'להרשות לעצמך' לישון כאשר אתה סמוליאן מציין כי "ִמ  הערה:

ישון, בין אם אתה ישנוני בין אם שמעת מערבית מלמדת אותך להכריח את עצמך לִמ  ישנוני;

 61לאו".

 

בתרבות המערבית, אנו נכנסים לעתים קרובות לעימות חזיתי עם ילדינו הפעוטים באשר לשעת 

מתוך מניעים, לגיטימיים ככל שיהיו, כמו רצונה של האם לסיים את היום  –השינה. פעמים רבות 

כבה הופך למסּויט. גם כאשר הילד טקס ההש –ולהקדיש זמן לעצמה או לבילוי משותף עם בעלה 

מתעקש שאינו עייף ואינו רוצה לישון, הוא מוכרח להיכנס למיטה ולשמור על שתיקה. התוצאה: 

 ילד נזוף וכעוס, מתייפח ומייבב, שמתקשה לישון ועובר שוב ושוב חוויית חיים מלחיצה.

 

 תיאור מקרים –"התכוונות פרדוקסלית"  –ויקטור פרנקל  – ודוגמה 

 

ד מפני הזעה פרנקל מספר על רופא צעיר שבא אליו בטענה שהוא פוח. פחד מפני הזעה מוגזמת: 1

ארבע שנים לפני שפנה לפרנקל. הוא סיפר שכאשר הוא  במשך יה הזאתבֹומוגזמת. הוא סבל מהפ

הזעה  –אותו הדבר שממנו פחד הציפייה לחרדה גרמה לו בדיוק  ציפה להתפרצות התופעה,

כמה הוא מסוגל להזיע. הרופא נהג בהתאם  עד יעץ לו שיחליט להראות לאנשים מוגזמת. פרנקל

 62יה.בלעצתו של פרנקל, ואחרי שנים של סבל הוא היה מסוגל לשחרר את עצמו לצמיתות מן הפֹו

 

ימה מפני מעליות. היא פחדה שתחלה ותסתחרר, לא אישה חשה א   . פחד מפני עלייה במעלית:2

ס ]התרפיסטית[ נכנסה עם האישה למעלית, היא ביקשה ממנה ָק ני שלּולפ תוכל לנשום ותתעלף.

ס ָק פעמים. לּו 20להתעלף הרבה פעמים, אם אפשר לפחות פעם אחת בין קומה אחת לשנייה, עד 

 בזמןהבטיחה לאותה אישה, כי תעיר אותה מהר כדי שתוכל להתעלף שוב עד הקומה הבאה: "

ס, כדי ליצור מצב מתאים ָק התעלפויות", אמרה לּו 20-ב תקומות, עלינו להתנסֹו 20אנו עולות ש

ך את פחדה הראשוני של אותה לרּכ כדי ת פרדוקסלית. העיצוב ההומוריסטי הזה הספיקלהתכוונּו

קס אישה כדי שתסכים להתנסות בניסיון הטיפולי. "אחרי שעברנו את הקומה הראשונה", לּו

האישה עדיין עמדה על רגליה. בקומה השנייה מספרת, "עשיתי עצמי כאילו אני מתוסכלת מכך ש

ההתעלפויות.  תכסִמ חקתי בה למהר אם ברצונה למלא את נענעתי את ראשי בחוסר סבלנות וד

בקומה החמישית אמרתי לה בכעס שהיא הבטיחה לפחות התעלפות אחת והגיע הזמן למלא את 

אחרי  [....] לפחות ובקומה העשירית התחננתי לפניה שתעשה כל מאמץ כדי להזיע הבטחתה.

ללא התעלפויות, חגגנו את ניצחונה על פחדיה בקפיטריה  צוחקת, 20-שהאישה הגיעה לקומה ה

ת הפרדוקסלית. לפני סיומו של ואחר כך חזרנו לעבוד על הנסיעה במעלית באמצעות ההתכוונּו

וצאות הקומות ללא ת 20היום, האישה הצליחה, ללא עזרתי, לנסוע למעלה ולמטה בבניין בן 

 63מזיקות".

 



34 

 

ה לשאלה מבריאה במקום הפחד. מובן שהיא אינה מתייחסת למשאהתרפיסטית מציעה אם כן ִמ 

זאת ברצינות, ואינה רואה אותה כמוחלטת. כוונתה רק שהמטופלת תאמץ אותה אל ִלבה, ואז 

תוכל לצחוק על עצמה בתוך תוכה. הצחוק וההומור מכל סוג יוצרים מרחק. הם מרחיקים את 

מטופל מן ההפרעה שלו. אין דבר שיכול ליצור את המרחק הזה בין האדם לבין הדבר שהוא ה

 64מפחד ממנו יותר מן ההומור.

 

 הדוגמה הבאה היא העמוקה והכוללנית ביותר:

 

 חיפוש משמעות – זדוגמה 

 

כמה  ]מלכּה היווני האגדי של קֹוִריְנתֹוס; בשל 65סיפֹויז  המיתוס של ס  אלבר קאמי פותח את ספרו 

ד גוש סלע במעלה הר, אשר בהגיעו לפסגה שב והתגלגל מיד למטה[  ע  רות נגזר עליו לגלגל ל  עב 

פסוק אם כדאי "בעיה פילוסופית רצינית באמת יש רק אחת: ההתאבדות. לִ  :בדברים הבאים

 66.או לא כדאי, פירושו לענות על שאלת היסוד של הפילוסופיה" החיים האלה לחיות את

 

תל הוא מגיע למסקנה האבסורדית הבאה: "קודם ביקשנו לדעת, אם ורכב ומפּולאחר דיון מ

פך מזה, כי נ   יטיב לחיותם כשלא החיים זקוקים למשמעות כדי שנחיה אותם. עתה מתברר הה 

 67תהיה להם משמעות".

 

 אפשר לסכם את המהלך שמציע קאמי באופן הבא:

 סיזיפי לחפש משמעות לקיום."עוד מאותו דבר": ניסיון  –שינוי ממעלה ראשונה  .1

 קיום.ל הנחה שאין משמעות"קפיצה קוונטית":  –ממעלה שנייה  שינוי פרדוקסי .2

 

 יק ממשמעות".יק כמשמעות, כדי לא להיות ר  "האדם מעדיף את הִר 

 )פרידריך ניטשה(                                                                    

 

חכמה מתבטא לא ביכולת לענות על שאלות קשות, אלא ביכולת לדעת לא לשאול "חלק גדול מן ה

 שאלות שאין שום סיכוי לקבל עליהן מענה".

 )חיים שפירא(              

 

 יוזמה –שינוי ממעלה שנייה; תגובתיּות  –שינוי ממעלה ראשונה  ג.

(. proactivityין יוזמה )( לבreactivityבהקשר זה ראוי להציע הבחנה חשובה בין תגובתיּות )

ככלל, רצוי להיות הצד היוזם ולא הצד המגיב. לפיכך, מנהלים מסוימים אינם עונים בעצמם 

לשיחות טלפון, ומעדיפים לקבל הודעה מי התקשר ובאיזה עניין כדי ליזום שיחה מאוחר יותר. 

בבוקר" כדי  בדומה לכך, כאשר פונים אליהם בעניין מורּכב, הם מציעים "להיפגש שוב מחר

 לראות "מה עושים בעניין".
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כמו לדוגמה ההחלטה האם לקבלת על  –כאשר "צֹונ ח" עליך עניין המחייב שיקול דעת או הכרעה 

. ; "לקחת את הזמן"רצוי לבקש שהּות כדי להרהר בו –עצמך תפקיד מסוים במסגרת העבודה 

לחשוב על זה יום" ו"אני רוצה לישון אני מציע להבחין בין שתי ֲאִמירֹות: "אני רוצה  ,בהקשר זה

 על זה לילה".

 

"עוד מאותו דבר". מכיוון  –הֲאִמיָרה הראשונה עשויה להוביל למצב של "שינוי ממעלה ראשונה" 

שאני חייב לקבל החלטה עד מחר בבוקר, אני "שובר את הראש" ומנסה בכל כוחי להגיע לפתרון. 

הוא בדרך  –הּכרּוך בלחץ גבוה  –עם ראש בקיר"  מצב שבו אנו "שוברים את הראש" או "הולכים

פרודוקטיבי. כאשר שמו של מישהו פורח מזיכרוני ואני "עושה כל מאמץ" כדי להיזכר בו, -כלל לא

יני מצליח בכך בדרך כלל. רק כאשר אני "מניח לזה" ועובר לעיסוקים אחרים, אני נזכר בו לפתע  א 

 כבאורח פלא.

 

מאפשרת, אם כי לא בהכרח,  –שִנלווה אליה מסר של הרגעה  –ייה לעומת זאת, הֲאִמיָרה השנ

 "שינוי ממעלה שנייה".

 

לא פעם אנו מתעוררים בבוקר ו"יודעים" מהו הפתרון )זוהי התחושה המביאה אותנו לקרוא 

ּוִריָקה!" "יש קריאתו המפורסמת של ארכימדס, כאשר גילה את החוק  –"מצאתי!"  –!" או "א 

ע בנוזל מאבד ממשקלו כמשקל הנוזל שהוא דוחה(. ידיעה כזאת לא מתעוררת שלפיו גוף המשוק

אלא מתוך תהליך  –המבוסס על חשיבה ליניארית, מּורגלת והגיונית  –מתוך מיצוי השכל הישר 

. לשאלה "איך הגעת לזה?" התשובה היא "זה פשוט לשכל הישר ומנוגד לכאורהצפוי לא , תמיהמ

(: התעוררות רוח ממרום; inspirationמילה "השראה" )בא לי". זוהי המשמעות של ה

אינטואיציה; הארה פנימית. כאשר אנו מאפשרים לעצמנו "מנוחה", אנו מאפשרים גם להשראה 

 לנּוח עלינו, ככל שרּוחה טובה עליה.

 

( כי ברגעים קריטיים, כאשר העמדה המּודעת מתמוטטת והאדם חש Jungבעניין זה העיר יּונג )

ונעדר כיוון, מתעוררים לעתים מחשבה "גואלת", חזון או "קול פנימי" בעלי "כושר  חסר אונים

 68ִשכנוע שאין לעמוד בפניו", ו"מעניקים לחיים כיוון חדש".

 

גולדרט מציג זאת כך: "אני מדבר על מקרים שבהם היינו טרודים בבעיה במשך שבועות ואולי אף 

היה ברור כל כך שלא יכולנו להבין מדוע לא ראינו  הנורה נדלקה. הפתרוןחודשים. אזי, בוקר אחד 

 69אותו לפני זמן רב".

 

רב כאשר הם עובדים  לאונרדו דה ויצ'י: "אנשים בעלי גאונות נשגבה משיגים לעיתים את המ 

שלהם הם משווים , כלם עסוק ברעיונותיהם ובהשלמת תפיסותיהםמכיוון שִש  ; זאתפחות מכול

 70צורה אחר כך".

 

מחקר לדוגמה, ערכו לאחרונה מגלים כי "אם לא נחפש פתרון, אולי נמצא השראה". מחקרים שנ

לעתים קרובות עולות בנו מחשבות כי  מלמד, שבסנטה ברברה קליפורניהבאוניברסיטת  שנערך
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יצירתיות בזמן עיסוק במטלה שאינה קשורה אליהן. החוקרים הסיקו כי מטלות פשוטות, 

 הובילות להגביר את היצירתיות בפתרון בעיות. המחקרים מאפשרות למחשבה לנדוד, עשויוה

מודע שלנו לעשות את העבודה. במקום להשתגע -תת למוח הלאכי "עלינו להתרגל ל   להמלצה

וכך אולי להגיע להשראה השתחרר, להירגע, ל , מוצעבחיפוש אחרי תשובות טובות ומשופרות

 71".ולתובנות חדשות

 

ל באתגר קשה בעבודתו, לפנות לעזרת הכינור. אחד מחבריו אלברט איינשטיין נהג, כאשר נתק

סיפר: "לא פעם ניגן בכינור במטבח בשעת לילה מאוחרת, וִאלתר מנגינות בזמן שהרהר בבעיות 

ה בו השראה והוא ָר יעֹוסבוכות. לפתע, באמצע הנגינה, היה מכריז בהתרגשות, 'מצאתי!' כאילו נִ 

 72מצא את התשובה לבעיה באמצע הנגינה".

 

 לא כל מטלה שאינה קשורה לעיסוקנו הנוכחי משפרת בהכרח את יכולת היצירתיות.יוער כי 

זמן הביצוע עולה  –שאינן אוטומטיות  –כמה פעולות תובעניות  במקביל כאשר אנו מבצעים

. מאגר המשאבים המנטליים העומד לרשותנו מסוגל ליצור הספק גוברות הטעויות והשגיאותו

ההפרעה ההדדית  מטלה גוזלים חלק מהספק זה. במטלות שאינן אוטומטיות,קבוע, וכשמבצעים 

לפיכך, לא מומלץ לעשות שיעורים  73רבה יותר, וחלה ירידה משמעותית באיכות התפוקה.

 הדורשים חשיבה, ובו בזמן להאזין למוזיקה המחייבת כשלעצמה ריכוז.

 

 אפקטיביּות –יעילּות  ד.

 "אפקטיביותלבין " (efficiency) "יעילות"בין  שלעיל היא זו הבחנה דומה להבחנות הדּואליֹות

(effectivenessבעוד .) המושג השני משמעו, "לעשות דברים נכון" שהמושג הראשון משמעו 

 ".ניםהנכוים "לעשות את הדבר

 

גארי האמל מציין כי "כמנהלים, אנו שבויים בידיה של פרדיגמה המעמידה את השאיפה ליעילּות 

עד אחר. אין זה מפתיע, מכיוון שהניהול המודרני הומצא כדי לפתור את בעיית מעל כל י

נכונים נכון, ובכך -לעשות דברים לא אפשרהבעיה המתבלטת בהקשר זה:  74היעילּות".-אי

)חוסר  נכון-לכיוון הלא נסיעה עלדוגמה . חישבו לאו ממטרתנו מיעדנו להתרחק עוד יותר

עשויים להחליט להאיץ את  שאיננו מגיעים ליעד בזמן, אנו. במצב כזה, מכיוון אפקטיביּות(

הפעולה בחזקת  אצת. הקמ"ש( 100קמ"ש  80לדוגמה, במקום  –)לשפר את היעילות  המהירות

", תפנית"ראשונה( לא תועיל במקרים כאלה. מה שנדרש הוא  "עוד מאותו דבר" )שינוי ממעלה

בדומה לכך, אם שמנו  )שינוי ממעלה שנייה(.שינוי כיוון הפעולה, -"שבירה" של היגיון החשיבה

 אס רחוב ביאליק בחיפה במקום בבאר שבע, אין טעם למהר להגיע ליעד.-פי-בג'י

 

בדומה לכך, אם נתמודד עם החלפת גלגל במכונית על ידי "פתיחת" הברגים על ידי סיבובם לכיוון 

 שגת היעד או המטרה.הנגדי, ככל שנפעיל כוח רב יותר או מנוף גדול יותר כך נתרחק מה

 

ועוד, אם הכבאי יציב את הסולם ויכוונו לחלון הלא נכון, אין זה משנה באיזו מהירות יטפס עליו. 

 , האישה הלכודה באש בחדר אחר עלולה להיצלות במקום להינצל.26-עד שיגיע לקומה ה
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מיליארדי  60-נאמר הונו ב 2008-בהטוב בעולם והאדם העשיר בעולם" ) וורן באפט, "המשקיע

 :75דולרים(, אמר

 

 אם אתם מוצאים את עצמכם בבור, הכי חשוב להפסיק לחפור.

 76)וורן באפט(                                                                      

 

ְדלּות" אינה בהכרח תכונה טובה: "חכם עצל" )הפועל בִנְרּפּות בכיוון  מתברר אם כן כי "ִהְשת 

 נכון(.-ן(, עדיף על פני "טיפש חרוץ" )הפועל בנמרצּות בכיוון הלאהנכו

 

 מקִבילֹות:

 

 אפקטיביּות יעילּות

 שינוי ממעלה שנייה שינוי ממעלה ראשונה

 שינוי של המערכת שינוי בתוך המערכת

 שאלה מנחה: מה )עושים/מבצעים(? שאלה מנחה: איך )עושים/מבצעים(?

 

 לוב בין אפקטיביות לבין יעילות:קיימות ארבע אפשרויות לשי

 

 חוסר יעילּות יעילּות 

 ( עשיית הדברים הנכונים נכון1) אפקטיביּות

 חרוץ(-)חכם

 נכון-( עשיית הדברים הנכונים לא2)

 עצל(-)חכם

נכונים -( עשיית הדברים הלא3) חוסר אפקטיביּות

 חרוץ(-)טיפש נכון

נכונים -( עשיית הדברים הלא4)

 ל(עצ-)טיפש נכון-לא

 

( מחייבת "שינוי 2(; זאת מכיוון שהשגת היעד במצב )3( על פני המצב )2רצוי להימצא במצב )

( מחייבת "שינוי 3ממעלה ראשונה" )נדרש שינוי ב"איך?" בלבד(, בעוד שהשגת היעד במצב )

( 4במצב ) להימצאכמו כן, רצוי  ממעלה שנייה" )נדרש שינוי ב"מה?"( שהוא תובעני הרבה יותר.

נכון )אם אתה רץ לכיוון -(, מכיוון שלפחות לא מושקע מאמץ יתר בכיוון הלא3פני מצב )על 

 יעד, רצוי שתעצור במקומך או לפחות תתמהמה במקום להזדרז(.המנוגד ל

 

 כלל: "'מה?' קודם ל'איך?'"
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 באופן הבא: פחות זה הרבה יותרליאו בבאּוטה מבהיר עניין זה בספרו 

 

ות רות לכם בעצם לעשות את הדברים להפך: הן אומרות כיצד לעש"רבות משיטות הייעול מו

עצמכם מה עליכם לשאול את . מן הדברים כדאי שתעשו ]...[ דברים מהר בלי לנסות להבין אלה

בכל מה שאתם עושים היום, השבוע, השנה, או בחיים באופן כללי,  מתוך העשייה שלכם חיוני.

 –ומה לרתימת הסוסים לפני העגלה ולא מאחוריה שאלו את עצמכם מה חיוני ]...[. הדבר ד

 77."כשתזהו את הדברים החיוניים, תצליחו להשיגם

 

 מנהיגות –ניהול  ה.

(. ניהול מכּוון leadership( לעומת "מנהיגּות" )managementהבחנה נוספת לעניין זה: "ניהול" )

ם נכון" )שינוי ממעלה ראשונה(; ל"עשיית דברי – (efficiency)( ול"יעילות" stabilityל"יציבות" )

ל"עשיית הדברים  –( effectiveness( ול"אפקטיביּות" )innovationמנהיגּות מכּוונת ל"חדשנות" )

הנכונים" )שינוי ממעלה שנייה(. "ניהול" מוודא הליכה מאורגנת בדרך; "מנהיגּות" מציינת 

ה, מנהיג מדומה ל"מורה במובן ז בהתאם למטרה או ליעד שנקבעו., ומתווה את הדרך עצמה

 78".רוחנימנהל מדומה ל"רועה ; דרך"

 

את קביעת המטרה או היעד. אנו לומדים היטב על  –ראשית לכול  –תפקיד ה"מנהיגּות" כולל 

הרפתקאות אליס חשיבות קביעה זאת מן השיחה הבאה שהתקיימה בין אליס לבין החתול בספר 

זו דרך עליי ללכת מכאן?', היא שאלה את החתול, : "'התואיל להגיד לי בבקשה באיבארץ הפלאות

'זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע', אמר החתול, אליס ענתה שלא ִאכפת לה כל כך לאן 

תגיע, והחתול המחייך אמר לה בצורה שאינה ִמשתמעת לשתי פנים: 'אם כך, לא משנה באיזו דרך 

עוסקת בציון הדרך אל המטרה או היעד לאחר קביעת המטרה או היעד, המנהיגּות  79תלכי'".

 ובהתווייתה.

 

. כה חפץ ולינסקי ציינו כי "אין טעם להציע לאחרים ללכת אחריך באותה דרך שבה הם הלכו עד

]רוצה לומר,  מלכתחילה נשטיין ניסח בדרכו המיוחדת ש'אם הרעיון אינו אבסורדייאלברט אי

ולינסקי מוסיפים ומצביעים על "הפרדוקס של חפץ  80שינוי ממעלה שנייה[ הרי שאין לו תקווה'".

המנהיגות": "מצד אחד, מנהיגים אמיתיים הם אלה שיאתגרו אחרים להגשים חלומות באמצעות 

הליכה ְבדרך השונה מהּותית מזו הקיימת ]...[. מצד שני, ככל שהפער ]בין הדרך הקיימת לבין זו 

ים נִ ּכְ מבהירים כי מנהיגים מס   תר". הםהחדשה[ גדול יותר, כך יזכה המנהיג לביקורת רבה יו

אדם דרך שינוי קשה, הם קוראים תיגר על -כאשר מדובר במנהיגּות, כשהם מובילים בני עצמם:

יום שלהם, כלי העבודה שלהם, נאמנּויֹותיהם ודרכי -הרגלי היום – של אלה דברים היקרים לִלבם

 81ובתמורה מציעים להם חוסר ודאות. –החשיבה שלהם 

 

ציון הדרך אליהם והתווייתה על ידי המנהיגּות )עיסוק בשאלת חר קביעת המטרה או היעד, לא

ה"מה?"(, הניהּול מוודא הליכה מאורגנת בדרך זאת )עיסוק בשאלת ה"איך?"(. בהקשר לקבלת 

קבלת החלטות הניהול, מפקד גדוד מודיעין שדה בצה"ל אומר: בעקבותיהן ו ,המנהיגּות הנחיות
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הוא 'אל תגידו לנו איפה להתמקם, אל תגידו לנו באילו אמצעים להשתמש, רק "המוטו שלנו 

 82תגידו מה המשימה ומה אתם רוצים לדעת. אנחנו נשבור את הראש לבד'".

 

באה לידי ביטוי במושגים כמו "דירקטיבה" ו"דירקטור". "דירקטיבה" היא הנחייה המנהיגות 

הוא חבר במועצת מנהלים של  ". "דירקטור(ף לושנותן הדרג המדיני לדרג הצבאי הכפו זו )מסוג

ְקט"  יעדאל ה כיוון שיש לנקוט כדי להגיע –חברה. שני המושגים מתקשרים ל"דיירקשן"   –)"ִדיר 

 ישר, בלתי אמצעי(.

 

ההבחנה בין "ניהול" לבין "מנהיגּות" אינה מחייבת בהכרח ששני התפקודים יתבצעו על ידי 

בהתאם לדרג  הילים שונים ביניהם. תמהילים אלה משתנים גםאנשים שונים; יש להּכיר בתמ

על  –?"; ככל שהדרג יורד ככלל, ככל שהדרג עולה גובר הדגש על ה"מההניהולי או הפיקודי: 

 עם זאת, בכל דרג קיים עיסוק ברמה מסוימת של "מה?". .ה"איך?"

 

סגּור  ו. סגּור –מ   מחדש-מ 

מחדש" -( מקביל למונח "ִמסגּורsecond order changeהמונח "שינוי ממעלה שנייה" )

(reframing" .) סגרתִמ" (frame )– מהסכ  ל" בדומה( "scheme) – בנה קוגניטיבי כ"ִמ  מוגדרת

 "מחדש-רסגּוִמ "תהליך ה 83".כלשהומכליל שאנשים משתמשים בו כדי להעניק משמעות לתחום 

 84.נתון סגרת איכותית חדשה על תחוםלהכפפת ִמ לפיכך  מתייחס

 

אנו "מטילים" ִמסגרות על ה"מציאות", והן המעצבות את המשמעות ואת ההבנה שלנו אותה. 

שינוי המסגרות פירושו שינוי ה"מציאות" כפי שהיא נתפסת בהּכרתנו. כך לדוגמה, ִמסגרת החלון 

שממנו אנו מביטים על העולם ממסגרת את שדה הראייה שלנו. אם נסתכל על הנוף מחלון אחר, 

 ח מציאּות אחרת.נראה בהכר

 

, לא תצליח להגיע לפריצת קופסהאחד ממנהלי יבמ ציין: "אם אתה חושב שאתה נמצא בתוך 

יבמ", -באתר האינטרנט של יבמ, תחת הכותרת "לעבוד ב 85.]מכאן, "לחשוב מחוץ לקופסה"[ דרך"

שבה  מופיע המסר: "דמיין ארגון חופשי לחלוטין מִמגבלות. חשוב על חברה שביצעה מהפך בדרך

חברת טכנולוגיית המידע הגדולה  –אנשים מתקשרים ועושים עסקים זה עם זה. אנחנו, יבמ 

גמישים ופתוחים מספיק כדי להמציא עצמנו מחדש בכל פעם; יצרנו תרבות שבה יחידים  –בעולם 

 86משגשגים וחופשיים להצליח, בתנאים שלהם".

 

ובאפשרות המוצעת לנו לממש יכולת זאת.  הישגינו תלויים אם כן במידת האמּונה שלנו ביכולתנו

מנהלים ומפקדים מוכשרים יודעים להציב את הרף גבוה מספיק )אבל לא גבוה מדי, כדי למנוע 

ִתסכולים חוזרים ונשנים(, ובכך גורמים לנו להגיע להישגים שלא האמנו שאנו מסוגלים להגיע 

 אליהם.

 

 מחדש-רסגּומ   – אדוגמה 
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שהתפרסם  אירוע מחדש, מוצג להלן סיפור-סגורת של ִמ להדגמת החשיבות המרכזי

 American Naval Institute:87-, כתב העת של הProceedings-ב

 

"שתי ספינות קרב שיועדו לשייטת אימונים קיימו ִתמרונים ימיים במשך כמה ימים במזג אוויר 

ה. הראות קשה. שימשתי אז בספינה המובילה, והייתי במשמרת בגשר הפיקוד עם רדת הליל

 הייתה גרועה עם ערפל סמיך, כך שרב החובל נשאר על הגשר והשגיח על כל הפעילויות.

 קצת אחרי שהחשיך, הצופה בשולי הגשר דיווח, "אור בכיוון החרטום הימני".

 'האם הוא יציב או נע לאחור?' קרא רב החובל.

 וכן של התנגשות עם הספינה.הצופה ענה, 'יציב, רב החובל', שפירושו היה שאנו מצויים בנתיב מס

 מעלות'. 20רב החובל קרא אל האתת, 'אותת לספינה: אנו בנתיב התנגשות, מציע לך לשנות נתיב 

 מעלות'. 20לשנות נתיב  לךהתקבל איתות חזרה, 'מציע 

 מעלות'. 20רב החובל אמר, 'שלח, אני רב החובל, שנה נתיב 

 מעלות'. 20ב 'אני רב טוראי, באה התשובה. "מוטב שתשנה נתי

 מעלות'. 20בשלב זה, רב החובל היה מלא זעם. הוא סינן, 'שלח, אני ספינת קרב. שנה נתיב 

 תשובה, 'אני מגדלור'. המיד הגיע

 שינינו נתיב..."

 

ר "ִמגדלור", head onבחיינו מצויים "מגדלורים" מסוגים שונים. כאשר אנו נעים חזיתית ) ב  ( אל ע 

 ד מועד ולשנות כיוון; אחרת יהיו לכך תוצאות הרסניֹות.אנו נדרשים לזהותו ִמבעו

 

 מחדש-רסגומ   – בדוגמה 

 

"כאשר היא שכבה לידי, קול פנימי חזר ואמר לי: 'תירגע, אתה לא הרופא הראשון ששוכב עם 

 88"., אתה וטרינר']![ יר לי: 'דיקמטופלת שלו'; אך קול פנימי אחר חזר והזּכ

 

 בכל מקרה:

 

ניסיון  א בדרך כלל תגובה יעילה יותר לתסכול מאשרוינוי התפיסה שלנו ה"ברור לגמרי כי ש

 89לשינוי העולם.

 

באופן זה: אנו מתחילים בִמסגרת חשיבה אחת ושומרים על  לעתים קרובות בדיחות בנויות

ההיגיון הפנימי בתוכה; אזי, אנו שוברים את מסגרת החשיבה הזו ואת העקיבּות של הדברים 

צפויה, -ְנָטה" )עוקץ( הממסגרת את הדברים מחדש ונראית על פניה מוזרה, לאומציעים "ּפּוא  

מנוגדת לשכל הישר, מתמיהה, פרדוקסית ולעתים אף אבסורדית )"שינוי ממעלה שנייה"(. 

ְנָטה" )ספרדית  ( היא לעניין זה "נקודת הִמפנה", שממנה ואילך point; אנגלית puentaה"ּפּוא 

 הדברים נראים באור חדש.

 

 סיכום ז.
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 ראינו כמה סוגי שינוי:

 

 מהותי-לא

 ("המה שממנו" – )"חומר"

 מהותי

 ("המהו להיות" – )"צורה"

 מעלה ראשונה

 )"תיקונים בתוך המערכת ההּכרתית"(

 מעלה שנייה

 )"שינוי של המערכת ההּכרתית"(

 יעילּות

 "איך?"( –)"עשיית דברים נכון" 

 אפקטיביּות

 "מה?"( –)"עשיית הדברים הנכונים" 

 ניהול

 )"הליכה מאורגנת בדרך"(

 מנהיגות

 )"ציּון והתוויית הדרך"(

סגּור   מחדש-מ 

 )"ראיית הדברים באור חדש"(
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 סוגי שינוי: "המטרה"

 

 סוגי השינוי שהתחוללו במפעל ובקרב עובדיו ומנהליו א.

 הסיבות לשינוי במפעל )על פי אריסטו(: .1

 הסיבה הצורנית: א(

שהרי המפעל לא  –השינוי שהתרחש במפעל אינו שינוי "צורה" )"המהּו להיות"(  ברור בעליל כי

 איבד את זהותו, את טיבו או את מהותו; הגדרתו לא השתנתה והוא לא הפך לדבר ממין אחר.

 

 הסיבה החומרית: ב(

למרות ש"צורת" המפעל לא השתנתה, הוא לא נותר כפי שהיה והתחוללו בו שינויים ב"חומר" 

שממנו"(. עם זאת, גם שינויים אלה היו מוגבלים למדי. לא התקיימו זעזועים גדולים )"המה 

רות ההצלחה(. המוצרים, הלקוחות והספקים לא השתנו  בהרכב האנושי של המפעל )עד לקטיפת ּפ 

ִמבנים,  –באופן מהותי. גם היבטים חומריים עיקריים אחרים הּכרּוכים בִתפקּודֹו של המפעל 

 לא השתנו מעיקרם. –י גלם, וכדומה מכונות, חומר

 

חדשה. היה עליו  NCXגולדרט הבהיר כי אלכס לא היה צריך לרכוש תנור תרמי חדש, או מכונת 

 90רק לשנות חלק ממדיניות הייצור שהונהגה במפעלו.

 

 הסיבה התכליתית: ג(

פי אריסטו ההסבר המרכזי ביותר לכל דבר ולכל שינוי על  –תכליתו של המפעל )"המה שלמענו"( 

 גם היא לא השתנתה מעיקרה )אם כי מטרתו הובהרה(. –

 

בעקבות התערבותם של "העושים והמשנים" )אלכס רוגו, צוות הניהול הבכיר, ביל פיץ', יונה(, לא 

"שינוי שאינו שינוי מהותי" )-התחולל במפעל "שינוי מהותי" )"שינוי צורה"( אלא "שינוי לא

 ד, שגם הוא לא היה ניּכר. כמו כן, לא התחולל בו "שינוי תכלית"."שינוי חומר"( בלבאו  ,צורה"

 

 ובמפעלים אחרים: השינוי במפעל בהשוואה למצב בחטיבה כולה ייחודו של ד(

מהותי", וכי לא התקיים בו "שינוי תכלית", -גם אם נניח כי השינוי שהתחולל במפעל היה "לא

 דוגמת שיפור בתפוקה ]עלייה –כמותי ִעסקי  אפשר עדיין להּכיר בו כשינוי "משמעותי". שינוי

ב"כסף שהשקיעה  [, במלאי ]ירידה(65ב"שיעור שבו המערכת יוצרת כסף באמצעות מכירות" )

הוציאה שב"כסף  [ ובהוצאות התפעול ]ירידה(66המערכת ברכישת דברים שיש בכוונתה למכור" )

 אינו מבוטל. –[ (66המערכת כדי להפוך מלאי לתפוקה" )

 

בר להבדל שנוצר בין המפעל לפני תהליך השינוי לבין המפעל לאחריו, התגלו הבדלים בינו לבין מע  

 המפעלים האחרים בחטיבה. אביא כמה עדויות לעניין זה:

 

רווח תפעולי ראשון לאחר  –חשב החטיבה, איתן פרוסט, מציין כי חלה בחטיבה תפנית פיננסית 

בעקבות ההצלחה של מפעל ברינגטון. בניגוד  –ִניוואר שבעה חודשי הפסדים רצופים של חטיבת אּו
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למצב במפעל זה, כל פעילויות הייצור האחרות בחטיבה השיגו שיפורים שוליים בביצוע או נקלעו 

 להפסדים.

 

מבשר לאלכס כי  –מנהל השיווק בחטיבה  –לאחר הביקור של באקי ברנסייד במפעל, ג'וני ג'ונס 

קדם את כל המוצרים של מפעל ברינגטון; זאת מכיוון שזהו הוחלט להכין מסע פרסום חדש שי

 (.254) בזמן המפעל היחיד בכל החטיבה שיכול להפיק מוצר איכות

 

וואה למצב במפעלים בהשוואה בין מצב המפעל לפני תהליך השינוי לבין המצב לאחריו, ובהש

 מהותי".-אם כי "לא ,במפעל התחולל שינוי "משמעותי" –האחרים בחטיבה 

 

 סוג השינוי שהתחולל בהּכרתם של עובדי המפעל: .2

אנו עוברים ממישור ה"הוויה" )תחומה של הפיזיקה(  –בניגוד לעצמים  –בהתייחסות לאנשים 

למישור ה"הּכרה" )תחומה של הפסיכולוגיה(. נשאל: האם התרחש שינוי באופן שבו אנשים 

 חושבים; במה שהם יודעים.

  

העובדים מן השורה )כולל המנהלים הזוטרים, להוציא יחידי סגולה  מבט חטוף יגלה לנו כי ברמת

"שינוי  –אם בכלל  –כמו מייק, מנהל העבודה במחלקת הטיפול התרמי( התחולל ככל הנראה 

 ממעלה ראשונה", שאין בו פריצת דרך.

 

רֹוגֹו או אולי לגבי האופן שבו הדבר ִנראה לאלכס  –לגבי האופן שבו העובדים "מבינים" את המצב 

 הקטע הבא הוא המאלף ביותר: –

 

ברנסייד, בליווי ג'וני ג'ונס, מגיע לביקור במפעל במסוק לאחר ההצלחה של תהליך השינוי; ניגש 

(. כאשר 253לכל עובד שהוא רואה, לוחץ ידיים, טופח על השכם ומברך כשחיוך נסוך על פניו )

(. בסיום 254הוציא את ההזמנה שלו )אלכס מגיע, ברנסייד מהלל את העבודה הטובה של המפעל ש

הביקור, כאשר אלכס וג'וני ג'ונס נותרים לבדם ומחליפים חוויות, אלכס מעיר: "מאחוריי, אני 

שומע שני פועלים מדברים: 'מה כל העניין הזה?' שואל האחד. 'אל ת'ָשל אותי', אומר השני. 'בטח 

בה מדברים העובדים, שיש בה כדי לרמוז לנו ( שslang( ]שימו לב לעגה )255עשינו ָמ'שּו בס'דר'" )

בניגוד לתרבות ה"גבוהה" של המנהלים. היחס ה"חם" שמגלה ברנסייד  –על תרבותם ה"נמוכה" 

הוא  –שבינה לבין העובדים נשמר פער תרבותי ניּכר  –נתפס כחריג בארגון שבו יחס ההנהלה 

 בדרך כלל "קר" ולעתים אף מנּוּכר[.

 

עד כדי כך שאינם יודעים  בהּכרה"-"לאשר להעלות על הדעת שהעובדים עולה השאלה: האם אפ

מה מתרחש במפעל, מהם תהליכי השינוי שעבר וכיצד אלה השפיעו על ִתפקודו? בכל מקרה, ברור 

רים לשינוי שהתחולל במפעל אם לא רובם מכאן כי לפחות חלק מן העובדים , ומגלים אינם ע 

 .לכאורה "ראש קטן"
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רתו של המיעוט שהיה רוב העובדים והמנהלים הזוטרים לא היו מודעים לשינוי; בהּכככל הנראה, 

 .כ"עוד מאותו דבר"( ,ביסודו של דבר ,)הנתפס מודע לו התחולל "שינוי ממעלה ראשונה" בלבד

 

 :צוות הניהול הבכיר של המפעלשל  סוג השינוי שהתחולל בהּכרה .3

 אפקטיביּות:-יעילּות א(

כס דאג בעיקר ל"יעילּות" )"עשיית דברים נכון"( מבלי להתחשב בתחילת הדרך, אל

ב"אפקטיביּות" )"עשיית הדברים הנכונים"(. כך לדוגמה אלכס "יורד אל העם" )שהרי ככלל הוא 

לא מתחבר עם העובדים( ומפתיע שלושה עובדים שיושבים על ספסל באחד האגפים הפתוחים, 

. כאשר אחד מהם מבחין בו, הוא מפנה את תשומת קוראים עיתון בצוותא ומפטפטים זה עם זה

ה ל"נחש החומק לו בין לב עמיתיו והשלושה מקפלים את העיתון בזריזות ונסוגים, בדֹו מ 

רותח ומפטיר: "לכל הרוחות, העובדים , שתופס את העובדים כ"בוגדים", אלכסהעשבים". 

תו דבר", שעל פיּה אם המפעל השבוי בתפיסה של "עוד מאו –[. אלכס ?יודעים שהמפעל בצרות" ]

מאיים בחּומרה על מנהל העבודה: "אם אין לך מספיק עבודה  –בצרות סימן שצריך לעבוד יותר 

בשבילם אני אמצא להם מחלקה אחרת; כעת, לך ומצא להם משהו לעשות. או שאתה מעסיק את 

ית: מנהלים (. צעד זה מרמז על תופעה כלל49האנשים שלך או שאתה מפסיד אותם, הבנת?" )

פרישה למלוא הרוחב, בביטוי "מּוָטת כנפיים"[;  –דואגים במידה רבה ל"מּוָטת השליטה" ]מּוָטה 

יהיו אלה  –ונמדדים על פי כמות המשאבים האנושיים והאחרים המצויים בתחום אחריותם 

 נחוצים או לא נחוצים להגשמת המטרה או התכלית.

 

עבודות שנועדו למנוע אבטלה, כאשר  – workfareדחק" ) "עבֹודֹות –ומהי התוצאה של צעד זה? 

השגת תועלת כלכלית היא שיקול ִמשני בלבד(: "ִמקצה המעבר אני מפנה ראש מעבר לכתפי. מנהל 

העבודה נתן לשלושה להעביר חומרים מצד אחד של המעבר לִצדו השני. אני יודע שזה בטח רק כדי 

עובדים. לּולא אמרתי משהו, מי יודע כמה זמן היו  שיעשו משהו, אבל מה אכפת לי, העיקר שהם

 (.50יושבים שם" )

 

אעיר כי נראה שאלכס משתית בארגון "תרבות חשדנּות" במקום "תרבות אמּון". גישתו הולמת 

האדם ביסודם -" )המניחה כי בניxיותר, בהתאם להבחנתו הקלסית של מק'גרגור, את "תיאוריה 

" )המניחה כי yקוקים לפיקוח מתמיד( מאשר את "תיאוריה עצלים וחסרי אחריות, ולפיכך ז

 91האדם ביסודם חרוצים ואחראים, ולפיכך אינם זקוקים אלא לתמיכה ולעידוד(.-בני

 

צֹות  נים בתכלית את התנהגותם וִמשתדלים ְלר  העובדים, הערים לעינו הפקוחה של המנהל, מש 

בהם מתקיימת "אבטלה סמויה" )מצב שבו אותו בכל מחיר. תופעה זאת ניּכרת בארגונים רבים ש

עובדים אינם מועסקים באופן מלא משום שאין מספיק עבודה לעשותה(. ברבים מהם, העובדים 

נאלצים להעמיד פנים שהם עסוקים )תסמונת "משחק הטטריס" במחשב, והעלאה מהירה של 

שיפה(. "כללי המשחק" כדי למנוע ח –או, בעגה הצבאית, לחיצה על "כפתור בֹוס"  –"שומר מסך" 

בהקשר זה ִמתמצים בכך שהעובדים מִצדם "ִנראים עסוקים", והמנהלים מִצדם לא בוחנים 

 .באמת לעומק מה הם עושים
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לא מזמן ראיתי קריקטורה שבה מוצג מנהל הנכנס למשרד ופונה אל עובד היושב מובטל בשאלה 

 ראיתי שאתה נכנס!".הנחרצת: "למה אתה לא עובד?". תשובת העובד: "מצטער, לא 

 

 :הצגת האני בחיי היומיוםתופעה זאת אינה חדשה כמובן. ארווינג גופמן תיאר אותה בספרו 

 

צורה אחת של גינּונים, שנחקרה במוסדות חברתיים, היא זו המכּונה "להיראות עובד". 

, אלא גם במוסדות רבים כאלה נהוג ִלְתבֹוע מן העובדים לא רק להפיק תפוקת עבודה בזמן נתון

להיות מוכנים, כשהם נקראים לכך, ליצור רושם שהם עובדים קשה באותו רגע. והנה דברים 

שנכתבו על מה שנעשה בִמְסָּפָנה אמריקנית במלחמת העולם השנייה: "משעשע היה לראות את 

השינוי הפתאומי שחל בעובדים בכל פעם שהגיעה שמועה כי מנהל העבודה נמצא באונייה 

לכת, או בסדנה הסמוכה, או שמפקח מטעם המשרד הראשי הגיע. אחראים הנבנית והו

אל תניח לו ". "להיראות עובדיםקבוצותיהם ומדרבנים את הפועלים "למיניהם היו רצים אל 

היו מילים שנשמעו מכל צד ועבר; ובָמקֹום שבו לא הייתה עבודה,  "לתפוס אותך יושב ככה!

ֹופפים אותו, או מהדקים הידוק נוסף ומיותר מסמר היו הפועלים תופסים קטע צינור, מּכ

 92שכבר היה מהודק היטב למקומו ]...[.

 

ְגָבָרת היעילות אינה מקרבת בהכרח את המפעל אל מט רתו, ואולי אף מרחיקה אותו ממנה. ה 

אלכס מעיר: "אני מסתכל סביב, ורוב האנשים כן עובדים. אנשים שעומדים ללא מעשה הם בגדר 

רק מאוחר יותר אלכס (. 50כל אחד עובד כמעט כל הזמן. ואנחנו לא עושים כסף" ) חריג. כמעט

הגורר ו מ"עודף בכוח עבודה" "כושר ייצור עודף", הנובעכי  –בעקבות התערבותו של יונה  –לומד 

עלולה להיות בעוכרי המפעל; והרי זה בדיוק מה שאמר לו מלכתחילה , (89)עודף" מלאי "צבירת 

כפי שמספר זאת אלכס עצמו: "הוא נותן לי איזה תירוץ שהם כמעט מילאו את  מנהל העבודה,

 (.49הִמכָסה שלהם והם מחכים לחלקים נוספים" )

 

כי לעתים )במצב של יעילּות ללא אפקטיביּות( רצוי לעבוד  –בניגוד לשכל הישר  –מסתבר אם כן 

 פחות מאשר לעבוד יותר; או במילים אחרות:

 

 בכלל, לא כדאי לעשות היטב. מה שלא כדאי לעשות

 93)וורן באפט(                                                    

 

נכונים נכון" -לאחר השינוי שנערך בהנחייתו של יונה, אלכס עובר ממצב של "עשיית הדברים הלא

לּות(. סדר )יעילּות ללא אפקטיביּות( למצב של "עשיית הדברים הנכונים נכון" )אפקטיביּות ויעי

הדברים, שבו "אפקטיביּות" קודמת ל"יעילּות", חיוני כמובן: ראשית כול, יש "לעשות את 

הדברים הנכונים"; רק אחר כך, "לעשות את הדברים האלה נכון"; זאת לפי הכלל: "מה?" קודם 

 ל"איך?".

 

ּות( מבחינת גישתו של אלכס, אנו רואים מעבר מקביל מ"ניהול" גרידא )המושתת על יעיל

ל"מנהיגּות" )המושתתת על "אפקטיביּות"( המלווה ב"ניהול". סדר הדברים, שבו "מנהיגּות" 

קודמת ל"ניהּול", חיוני כמובן: ראשית לכול יש "לציין ולהתוות את הדרך", ורק אחר כך "לוודא 
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בהקשר זה לקביעת ה"יעד" או ה"מטרה"  מתייחסתהליכה מאורגנת בדרך זאת". "מנהיגּות" 

עה על הדרכים להשיגה )לדוגמה, פיתוח "מערכת מדדים" המגדירים אותם(; "ניהול" והצב

ל"שיטות עבודה": כללים המסדירים את ִתפעול כוח האדם, המכונות, המשאבים  מתייחס

 (.65והאמצעים הארגוניים האחרים )

 

ביּות אלכס רוגו עבר ממצב של עיסוק ב"יעילּות ללא אפקטיביּות" למצב של עיסוק ב"אפקטי

כתוצאה  ויעילּות"; ממצב של עיסוק ב"ניהול ללא מנהיגּות" למצב של עיסוק ב"מנהיגּות וניהּול".

 מכך עסק הן בבניית ערך מהותי לטווח ארוך, והן בעמידה ביעדים בטווח הקצר.

 

סגּור –מעלה שנייה -מעלה ראשונה ב( סגּור-מ   מחדש:-מ 

 

 מחדש".-התחולל "שינוי ממעלה שנייה" או "ִמסגּור אלכס רוגו וצוות הניהול הבכירבהּכרתם של 

 

המערכת ההּכרתית של אלכס רוגו וצוות הניהול הבכיר השתנתה מיסודה, לפחות ככל שמדובר 

 .הניהוליים ורות בגרעין, ביסודות, בפרדיגמהלתמבתפיסות של "ארגון" ו"ניהול". אנו עדים 

הנחו אותם. ש היעדים או נחות, הערכיםהה, שינויים אלה משקפים ערעור של ָאשיות התפיסה

התבטא בראיית  "תמסגר"שינוי ה עבר להווה.המשכיות ברורה בין  לא התקיימה בעקבות השינוי,

 ."מציאות" באור חדשה

 

להלן תיאור כללי של התהליך שהתרחש בהקשר זה, על שלביו וצעדיו. נוכל להבין ממנו מה נדרש 

 מחדש".-וג "מעלה שנייה", או "ִמסגּורִשגרתי ונדיר מס-כדי לבצע שינוי לא

 

 בסדר"( והּכחשתה:-בשורה מרה )"הדברים לא –שלב ראשון  (1

ייר, יונה קובע נחרצות: -לקראת סיום השיחה "על הדרך" בין יונה לבין אלכס בשדה התעופה אֹו ה 

 "המפעל נמצא בבוץ". בשלב זה, אלכס עסוק ככל הנראה ב"ניהול רשמים", שנועד לשמור על

"הדימוי העצמי" שלו: "רק רגע, אולי עשיתי עליך רושם שאינו נכון', אני אומר לו. 'יש כמה 

 (.36בעיות, אבל לא הייתי אומר שהמפעל בבוץ'" )

 

מתברר אם כן כי הקושי הראשוני העיקרי שִעמו מתמודד אלכס אינו לראות את הפתרון, אלא 

בסדר". כאשר יונה ואלכס יוצאים -ים לאלהיות מסוגל לראות את הבעיה; להּכיר בכך ש"הדבר

בסדר במפעל שלי?". -שמשהו לא לחשודאל הִמסדרון, אלכס מגלה סקרנות ושואל: "מה גרם לך 

מּודע, שבו הדברים גלויים -כאן פועל בבירור אצל אלכס "מנגנון ההּכחשה": מנגנון הגנה לא

נה משיב: "אתה אמרת לי לכאורה לעיניו של האדם אף שאינו יכול לתפוס את משמעותם. יו

בעצמך". אלכס מתקומם: "לא, אני לא אמרתי"; ויונה: "אלכס ]...[ היה ברור לי, מדבריך שלך, 

שהמפעל שאתה מנהל אינו כה יעיל כפי שאתה חושב. למעשה, בדיוק ההפך הוא הנכון. אתה מנהל 

ודעים כי הבעיה היא קודם (, אבל אנו יefficiencyיעיל". יונה מתייחס ל"יעילּות" )-מפעל מאוד לא

 (.effectivenessכול זו של "אפקטיביּות" )
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לאחר דין ודברים באשר למדדים ותקפּותם, שבעקבותיהם אלכס מפגין רגשות כעס, עלבון, 

תמיהה והתנצלות, יונה פוסק: "אתה חושב שאתה מנהל מפעל יעיל ]...[ אבל דרך החשיבה שלך 

מה לא נכון בחשיבה שלי? ]אלכס:[ חילופי הדברים הבאים: " אינה נכונה". מכאן ואילך מתנהלים

[ ]אלכס:[ למה אתה מתכוון? ]יונה: כן, בדיוק. ]יונה:[ היא אינה שונה מזו של רוב המנהלים.

כל האחרים בעולם הזה, הרי שקיבלת כל כך הרבה דברים כמוָבנים  כמעט אלכס, אם אתה כמו

 (.37מר יונה" )מאליהם, עד שאתה בעצם בכלל לא חושב, או

 

ובכן, אלכס מנסה ליצור את הרושם ש"הכול בסדר", ושעולם כִמנהגו נוהג. יונה מבהיר לו את 

הסיכון הּכרוך בעמדה כזאת, שביסודה קבלת הדברים כמוָבנים מאליהם, ללא הרהור וערעור. 

נטרה "הכול בסדר!", אני יודע שיש  )אציין כי כיועץ, כאשר אני מגיע לארגון ושומע מפי כול את המ 

 סיבה לדאגה(.

 

גולדרט מציין כי טבע האדם הוא כזה, שכל עוד הוא חושב שהוא כבר יודע, הוא אינו טורח לחשוב 

מחדש על הפתרון. כך, כאשר אנו מעוניינים לעורר אנשים לחדש, עלינו קודם כול לשכנע אותם 

 94שהפתרון ה"מקובל" שגוי, אחרת הם לא יחשבו אלא פשוט יצטטו.

 

תנאי היסודי לשינוי: אל תקבל את הדברים כ"מובנים מאליהם"; אל תניח ש"הכול בסדר" או ה

 .[אם-בי-כלשון המוטו שקבע תומס ווטסון האב בחברת איֲחשֹוב! ] –ש"יהיה בסדר" 

 

 הקושי הכרוך בתפיסה כי "הכול בסדר" או "יהיה בסדר" מתברר מן הדברים הבאים:

 

 1992זרועית לפיקוד ולמטה, אוגוסט -ני בוגרי המכללה הביןקטעים מנאום של יצחק רבין בפ

 

היום את לימודיכם במכללה לפיקוד ולמטה. מחר אתם מתפזרים  אתם מסיימים .בוגרי פו"מ

ם תחת פיקודכם יהיו עשרות ומאות ואולי אלפי חיילי ביחידות צה"ל. השונים לתפקידיכם

 ]...[. וחיילות

 

"יהיה  רוף של שתי המילים:יזה צ ושם משפחה, ם פרטיש   ם,לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש ש  

הוא  יום של מדינת ישראל,-בחיי היוםן עים אותמשרבים שו רוף המילים האלו,יצ בסדר".

 יהירות, שחצנות, בסדר:-מה שלא כול מאחורי שתי המילים האלו חבוי בדרך כלל נסבל.-בלתי

 ]...[ מקום ן להםשאי שררה,כוח ּו ותחושת ביטחון עצמי מופרז,

 

בחוסר אחריות  הגובלת והוא סממן לאווירה שנים, ה"יהיה בסדר" מלווה אותנו כבר זמן רב,

אותו  עין,ת אותה קריצ אותה טפיחת כתף חברמנית, ה"יהיה בסדר", ברבים מתחומי חיינו.

 שישנה. לבטלנות ת שאיננה,עיּוולמקצ לחוסר משמעת, הם סממן לחוסר סדר, "סמוך עליי",

אוכלת  היא לאו דווקא בצה"ל. רים רבים בישראל,ּונחלת ציב לצערי הרב, אווירת ה"חפיף" היא,

מאוד  שהרבה רושויש"יהיה בסדר" פ אנחנו כבר למדנו בדרך הקשה והכואבת בנו בכול פה.

 .בסדר-לא
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בסדר"(, והתפיסה הנלווית אליה כי "הכול בסדר" או -הכחשת "בשורות מרֹות" )"הדברים לא

 ן סיכונים ממשיים.יהיה בסדר", מֹונעֹות מִאתנו לבצע שינויים נדרשים, ונושאֹות בחוב"

 

ראה הצורך בשינוי: ,לאחר תקופת הבשלה, השפעות ההּכחשה נעלמות והולכות –שלב שני  (2  ונ 

כאשר המשמעּות חודרת למּודעּות ועוברת עיבוד רגשי, והשפעות ההּכחשה נעלמות  –במבט לאחור 

דבריו של יונה בשדה התעופה נראים לאלכס הגיוניים למדי: "כעת, אני תוהה אם  –ת והולכו

 (.41ייתכן שיונה קרוב אל האמת יותר ממה שחשבתי תחילה" )

 

יונה מציין בפני אלכס כי כל שעליו לעשות הוא לפקוח את עיניו, שאינן רואות בשל תהליך 

(. בפגישתו עם צוות הניהול 89ואה אותם'" )ההּכחשה: "הדברים ממש מונחים לפניך, אבל אינך ר

של המפעל, יונה מעביר מסר דומה: "אם אתם כמו מרבית היצרנים, הרי שיש לכם כושר ייצור 

 (.154שמסתתר מעיניכם בגלל צורת חשיבה שבחלקה היא שגויה" )

 

 ."כאשר משהו נראה לנו מובן מאליו מאין כמוהו, פירושו שזנחנו כל ניסיון להבין אותו"

 )ברטולט ברכט(                   

 

יש לציין כי מצב דברים זה, שבו איננו רואים את אשר מונח לפנינו, אינו יוצא דופן. לטענת ניטשה 

(: "והנה הרגיל אין קשה ממנו להּכרה; משמע לראייתו בבחינת בעיה; המדע העליז)בחיבורו 

 משמע כזר, כרחוק, כמשהו 'מחוץ לנו'".

 

ּוי אינו מצוי בטווח ידיעתנו בשל היעדר תנאים מוקדמים נדרשים כדי לכונן את הקרֹוב והגל

)כמו ידנו שלנו( אל עבר עינינו, ילכו קווי המתאר שלו  כלשהו הידיעה. כך לדוגמה, אם נקרב עצם

 וייטשטשו עד שנתקשה לראותו כלל: כדי לראות נדרש מרחק מסוים.

 

רגון נעוץ בכך שנקודת המבט שלו מאפשרת לו ראייה יתרונו הבולט של היועץ כגורם חיצוני לא

ע". ג  ח  לרגע רואה כל ּפ   אחרת. זוהי גם הסיבה לכך ש"אֹור 

 

מביאה ל"התפקחּות" של אלכס: תחושתו גוברת שאכן "יש בעיה", ונפרצת  התערבּותֹו של יונה

י נכֹונּות הדרך לחשיבה על דרכים שבאמצעותן אפשר לפתור אותה. מה שמתחייב עתה הוא גילו

 לפעול לביצוע השינוי הנדרש.

 

עות ההּכחשה ליצירת שינוי נדרש, יש להתגבר על השפ –אם כי לא מספיק  –כתנאי הכרחי 

שהם" )מתוך זרּות וריחּוק מתאימים(. "נקודת מבט חיצונית" מסייעת  ולהתבונן בדברים "כמות

 יה" המחייבת פתרון.לא פעם לראות דברים הנעלמים מן העין, ואף להּכיר בהם כ"בע

 

היועץ הארגוני צריך להציע נקודת השקפה "חיצונית" למערכת. כאשר הוא ממחזר או משחזר את 

 .הוא אינו נחוץ כלל –ישר קו" ִאתם כאשר הוא "מי –השקפותיהם של המנהלים או המפקדים 
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 גילוי נכֹונּות אישית לבצע שינוי ממעלה שנייה: –שלב שלישי  (3

אה את הצורך בשינוי ומּכיר בכך ש"שינוי ממעלה ראשונה" אינו מספק, הוא אחרי שאלכס רו

"לראות את הדברים באור  –מחדש" -מגלה נכֹונּות אישית לבצע "שינוי ממעלה שנייה" או "ִמסגּור

 (.56חדש" )

 

ָשב המפעל לּו: עליך להניח כי אתה הולך  משמעות גישה זו מתבררת מן העצה שאלכס נותן לח 

 (.52את ספרי הלימוד ולהמציא מחדש את המונחים הִנדרשים להצלחת המפעל )לשכתב 

 

גילוי הנכונות האישית לבצע את השינוי הנדרש מתבטא בהחלטתו לעשות "כל שביכולתו כדי 

(. בשלב זה מתחייב תכנון שיוביל, בלוח זמנים נקּוב, לתחילת "שינוי" או 60להציל את המפעל" )

 ינטגרציה פנימית והסתגלות חיצונית."תנועה" במטרה להבטיח א

 

גילוי נכֹונּות אישית הוא תנאי הכרחי לביצוע שינויים אישיים וארגוניים עמוקים. זוהי הסיבה 

לכך שתכניות גמילה דֹוחֹות על הסף אנשים שאינם מגלים נכונות לשנות את אורח חייהם ולקבל 

יא המכשירה את האדם לנקוט פעולה על עצמם את הסבל והייסורים הכרוכים בכך. הנכֹונּות ה

 צפויים כאחד.-ולהתמודד עם קשיים ואתגרים, צפויים ולא

 

לשם יצירת שינוי יש להּכיר בצורך בשינוי )תוך התגברות על מנגנון ההכחשה(; לזהות את סוג 

 השינוי הנדרש, לגלות נכונות אישית ולקבל החלטה לבצעו.

 

עשיים הכרוכים ב"תקיעּות" ועם ההכרח "לצאת מן התמודדות עם הקשיים המ –שלב רביעי  (4

 הקופסה":

רוי באפלה: "כעבור חצי שעה, אלכס מבקש "לראות את הדברים באור חדש", אבל הוא עדיין שָ 

האפלה בראשי דומה לזו שבחוץ. מתרוצצים בראשי מּושגים כמו שולי רווח והשקעות הון ותכּולת 

זהו אותו קו מחשבה בסיסי שהנחה את כולם מזה מאה  עבודה ישירה, והכול מאוד קונבנציונאלי.

שנה. אם אמשיך ִאתו, אגיע לאותן מסקנות שמגיעים כולם; ומשמעות הדבר שלא תהיה לי בנושא 

 (.56הבנה טובה מזו שיש לי כרגע. אני תקוע" )

 

כאן שבה ומהדהדת השיחה בין אלכס לבין יונה בשדה התעופה, שבה אלכס התריס שדרך 

לו אינה שונה מזו של מרבית המנהלים, ויונה הטיח כנגדו שזוהי לב ִלבה של הבעיה: החשיבה ש

 הליכה בתלם החרּוש והמקובל אינה יכולה להוביל אל היעד או אל המטרה הרצויה.

 

 "כל האחרים עושים את זה", הן המילים המסוכנות ביותר בעולם העסקים.

 95)וורן באפט(                                                                                            

 

ּולטימטּום במשך שלושת החודשים הבאים, ובכך נעתר לא כל שביכולתואלכס מחליט לעשות 

כיצד לעשות זאת? "מה, לכל הרוחות, אני  –אז עולה השאלה המכרעת  רק שהציב בפניו ביל פיץ'.
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ל מה שביכולתי בִמסגרת ]![ מה שידעתי. עשייה נוספת של אותו באמת יכול לעשות? כבר עשיתי כ

 (.60שינוי ממעלה ראשונה[ לא תועיל במאומה" ) – more of the sameהדבר ]

 

ר" תיאוריה באופן סמוי ו"טבעי", מבלי להציגה צמתו של הספר, ה"מדב  : כאן מתבררת עוהערה

 עיּכול מבחינה זאת(.החריג והקשה יותר ל –ככזו )לפחות עד לחלק האחרון 

 

אלכס ָּכלּוא אם כן ב"ִמסגרת" או ב"קופסה"; הוא נתקל בקירות האטּומים, ואינו מוצא דרך 

 לפרוץ החוצה. 

 

הּכרה בצורך בשינוי, זיהוי סוג השינוי הנדרש וגילוי נכונות לבצעו אינם ערובה לקיומו הלכה 

לצאת מן  –גרות או מפרדיגמות ישנות למעשה של תהליך שינוי. יש הכרח להתנער מתפיסות, מִמס

 הקופסה החשוכה, ולראות את "האור בתחילת הִמנהרה", המצביע על דרך חדשה.

 

יין יְטֶגְנְשט  יג ו   דרכו של הפילוסוף לּוְדב 

 

בפילוסופיה אתה מוצא את עצמך נאלץ להתבונן במוצג בדרך מסוימת. מה שאני עושה זה להציע, 

ת להתבוננּות בו. אני מציע אפשרויות שלא חשבנו עליהן קודם לכן. או אף להמציא, דרכים אחרו

אם חשבת שקיימת אפשרות אחת, לכל היותר שתיים, הרי אני מביא אותך לידי מחשבה על 

אפשרויות אחרות. יתירה מזו: אני מביא אותך לידי סברה שאין שחר להניח שאפשר לכלוא מוצג 

המעצור הרוחני שלך ואתה חופשי להתבונן סביבך, במסגרתן של אפשרויות דלות. כך משתחרר 

לראות את תחומי השימוש של המבע ולתאר את הסוגים השונים של שימושים אלה ]...[. אדם 

הנתון במבוכה פילוסופית כמוהו כאדם הכלוא בתוך חדר: הוא מבקש לצאת החוצה, אך אינו 

סה את הארובה, אבל היא צרה יודע כיצד; הוא מנסה את האשנב, אבל הוא גבוה מדי; הוא מנ

 96מדי. אילו רק התבונן סביבו היה מגלה שהדלת פתוחה כל הזמן!".

 

 צעדים מעשיים נדרשים בדרך השינוי: –שלב חמישי  (5

אילו צעדים  :לאחר שראינו את האור בתחילת הִמנהרה של הדרך החדשה, מתעוררת השאלה

 מחדש"?-"ִמסגּור ממעלה שנייה" או מעשיים נדרשים לשם הנהגת "שינוי

 

יש  –( צעד שני 2אסור לקבל דבר כמובן מאליו; ) –( צעד ראשון 1אלכס, בעזרתו של יונה, משיב: )

( צעד 4אין לפסול על הסף אפשרות כלשהי; ) –( צעד שלישי 3לבדוק בזהירות כל מה שקורה; )

ב בצד אגודל  –רביעי  טית ובצעדים בהליכה ִא  –לאחר הבחירה בדרך פעולה, יש להתקדם ָעק 

 (.160, 158ולהימנע מדילוגים גדולים ) –קצרים ומדּודים 

 

ן" ) ִאיז  ( שביסודה "צעד Kaizenבאשר לצעד האחרון, ראוי לציין את השיטה היפנית המכּונה "ק 

קטן לשינוי גדול" )במסגרת תפיסה של "שינוי מתמיד"(. שיטה זאת גורסת כי לשם השגת הצלחה 

וד צעדים קטנים ועקיבים. מבחינה זאת, זהו המשך טבעי של גישתו של גדולה ומתמשכת יש לצע

ה, שגרס: "גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד אחד  אּו צ  ם ל  אֹוִאיז  הפילוסוף הסיני מייסד הד 
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יתרונותיהם של "צעדים קטנים": מסייעים לריכוז ולהגברת ההתמקדות; מסייעים  97קטן".

 לאורך זמן; מגבירים סיכויי הצלחה; מאריכים ימים. לשמירה על האנרגיה ועל ההתלהבות

 

בדומה לכך, הפילוסוף הסיני הגדול קונפוציוס הציע שלא להתמקד באירוע הגדול והדרמטי אלא 

אט, אבל השפעתם לאורך זמן -כאלה שמצטברים אט –ברגעים קטנים אשר חוזרים ונשנים 

 98דרמטית לא פחות.

 

 פתני... ההצלחה ניזונה מעצמה"."שינוי הדרגתי עדיף על כישלון שא

 99)טוני שוורץ(              

 

. לעתים מזומנות, הליכה בקו ישר ללא סטיות( –לינארית )'דּוך' שינוי מוצלח אינו חייב להתקדם 

אל עבר  –( עם מגמה כלפי מעלה spiralהצעידה מתאפיינת במעגלי שינוי עוקבים דמויי סליל )

 ת עשויה להציע לנו הזדמנות חיונית לתהליכי משֹוב וללמידה.התכלית או המטרה. המעגליּו

 

מחדש" מחייבת כמה צעדים מעשיים -הצעידה בדרך "השינוי ממעלה שנייה" או "הִמסגּור

( יש 3( יש להתבונן בהם בעין בוחנת ולזהות את הבעיה; )2( יש לחשוף את הדברים; )1עוקבים: )

לה אפשרית )דפ"א(, מבלי לדחות דרך כלשהי על הסף; לגלות התייחסות רצינית כלפי כל דרך פעו

( לאחר החלטה על דרך הפעולה הנבחרת )דפ"ן(, יש להתקדם בקצב המאפשר הבשלה והטמעה; 4)

לבחון את ההתקדמות לפי אבני דרך בהתחשב בִמכשולים ובעּכבות, וליהנות מהצלחות קטנות 

 ובנות מדידה המגבירות את הנכֹונּות להמשיך ולהתקדם.

 

 (:retrospective evaluationהערכה במבט לאחור ) –שלב שישי  (6

 )א( התבוננות על התקופה שלפני השינוי:

אלכס מבין בדיעבד שהלך "כמעט בעיניים עצּומֹות בתלם של ְנהלים שגויים בלא להבין כלל את 

תיאורטיות  (. משפט תמים זה צופן בחּובֹו הבחנות273השלכותיהם ההרסניות והמרחיקות לכת" )

( אלכס התמקד ב"יעילּות" ִמבלי שנתן דעתו על "אפקטיביּות", ובכך חיזק "נהלים 1חשובות: )

 ( אלכס עסק בהליכה מאורגנת בתלם )"ניהול"( במקום להתוות את התלם המבטיח2)שגויים"; 

 התקדמות לקראת השגת היעד או המטרה )"מנהיגות"(.

 

בראשותו של אלכס נבע בין השאר מכך שלמרות ש"כל  העיוורון שבו לקה צוות הניהול הבכיר

העובדות היו ידועות" פשוט לא היה ]לו[ תהליך חשיבה שיטתי שיאלץ ]אותו[ לבדוק וינחה ]אותו[ 

 (.332בשלב מוקדם יותר" )

 

והתוצאות השליליות ואף  ,פעם משמעּויֹות ההליכה ְבדרך שגויה-רק בראייה לאחור ִמתבררֹות לא

 רּוכֹות בה.ההרסניות הּכ

 

 השינוי: התבוננות על התקופה שלאחר )ב(
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בשיחה בין אלכס לבין בֹוב מתברר טיבו של השינוי שהונהג בהּכרה של צוות הניהול הבכיר של 

ה, אני משוכנע שעשיָת שם את הדבר הנכון ]"עשיית הדברים הנכונים"   –המפעל: "]אלכס:[ ִּתְרא 

יעילּות[. אתה לא משוכנע? ]בֹוב:[ אולי עשיתי את  –נכון" אפקטיביּות, ולא רק "עשיית דברים 

הדבר הנכון, אבל הייתי צריך להפר את כל החוקים בשביל זה. ]אלכס:[ אז סימן שהחוקים היו 

צריכים להיות מּופרים ]...[, ואולי הם לא היו חוקים טובים מלכתחילה" ]"שינוי בגוף החוקים 

זוהי בעצם הגדרה של שינוי ממעלה שנייה על פי ואצלאוויק  –השולטים במבנה או בסדר הפנימי" 

 (.177ואחרים[ )

 

בֹוב מציין מאוחר יותר את חשיבות צעדו של אלכס, שהכריח את צוות ההנהלה "לחשוב מחדש על 

הדרך ]אקט מנהיגותי: התוויית הדרך, ולא רק הליכה מאורגנת בה[ שבה אנו עושים דברים" 

חת ההגדרות האינטואיטיביֹות המקובלות ל"תרבות ארגונית" היא: "הדרך (. יש לציין כי א276)

מכאן נובע כי השינוי שהתחולל במפעל הוא ביסודו "שינוי התרבות  100שבה אנו עושים דברים".

המוגדר בהקשר זה במושגים של  –הארגונית". אלכס מחזק את המסקנה שהשינוי שהונהג במפעל 

הוא אכן "שינוי התרבות הארגונית": "שינוי סולם החשיבות של  –( reframingמחדש" )-"ִמסגּור

זהו המעבר מ"עולם העלות"  –מחדש" -המדדים, המעבר מִמסגרת אחת לִמסגרת אחרת ]ה"ִמסגּור

ל"עולם התפוקה"; לפי יונה, ל"מדע החדש של ארגוני ייצור"[, הוא ללא ספק שינוי תרבות. 

 (.296כאן. זהו שינוי תרבות" )והאמת היא, שזה בדיוק מה שאנחנו עברנו 

 

מנהל מפעל מתחרה ועתה מנהל הִּפְריֹון בחטיבה ש"אף  לשעבר הילטון סמית', אלכס משוחח עם

שה" פעם לא חיבב אותו במיוחד", "לא סבל את הסגנון שלו" מכיוון ש"תמיד 'מכר' משהו שהוא ע

לח של סוגי השינוי שהוצגו סיכום מוצ בשיחה זאת מוצע (, וזכה ליחס דומה מִצדו של הלה.30)

לעיל ושל ההבדלים ביניהם: "]אלכס:[ 'הילטון, מדובר כאן בהנחות בסיסיות מוטעות'. ]הילטון:[ 

'איני רואה כלל שאתה מדבר על משהו בסיסי' ]...[ 'במקרה הטוב זהו סתם היגיון פשוט' ]מאפיין 

וגם כך אני מאוד נדיב  "הנראה תמיד כמבוסס על השכל הישר"[, –"שינוי ממעלה ראשונה" 

אליך'. ]אלכס:[ 'לא, זה יותר ִמסתם היגיון פשוט. מפני שכל יום אנחנו עושים דברים ]עיסוק 

ִלים הקיימים שבהם משתמשים רוב האנשים  ב"מה?" או באפקטיביּות[ שעומדים בניגוד גמור לְנה 

צפוי ובניגוד -ר, בלתי"הִנראה בדרך כלל מוז –בייצור'" ]אלכס מאפיין "שינוי ממעלה שנייה" 

 (.260לשכל הישר"[ )

 

אלכס מסכם את תהליך השינוי שהתחולל במפעל באמירה הבאה: "אני חושב שהפרנו כמעט כל 

ר ]אלכס מאפיין שינוי  ּכ  כלל מכללי הניהול המקובלים. אבל הצלחנו. שינינו את פני המפעל ללא ה 

נוי היה אכן "משמעותי", אך לא מהותי[. עד כדי כך שהוא הציל את החטיבה כולה" ]השי

 (.266"מהותי" כפי שאלכס מציין[ )

 

 –הּכרּוכים בהכרח ב"הפרה של חוקי המשחק"  –מחדש" -"שינויים ממעלה שנייה" או "ִמסגּור

מתברר כי הם  בדיעבדחסרי היגיון, פרדוקסיים ואפילו אבסורדיים; אולם  מלכתחילהנראים 

 (.266כנעים" )למרות טיבם השנוי במחלוקת( )"הגיוניים" ו"מש –"מאירי עיניים" 
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"שינוי  –שינויים עמוקים כאלה גוררים אחריהם לעתים מזומנות גם "שינוי התרבות הארגונית" 

 הדרך שבה אנו ]הקולקטיב הארגוני[ עושים דברים".

 

 סיכום ב.

 

 "המטרה", על פי מישורים תיאורטיים ומוקדי התייחסות –סוגי השינוי 

 

 סוגי שינוי מוקדי התייחסות ורטימישור תיא

 מהותי, אבל משמעותי-לא המפעל הוויה –פיזיקה 

 מעלה ראשונה, אם בכלל עובדים ומנהלים זוטרים הּכרה –פסיכולוגיה 

 מעלה שנייה אלכס רֹוגֹו וצוות הניהול הבכיר

 מחדש-ִמסגור

 

 אלכס רֹוגֹו וצוות הניהול הבכיר, על ציר הזמן –סוגי שינוי 

 

 אחרי תהליך השינוי ני תהליך השינוילפ

 מעלה ראשונה

 

 יעילּות ללא אפקטיביּות

 ניהול ללא מנהיגּות

 מעלה שנייה

 מחדש-ִמסגור

 אפקטיביּות ויעילּות

 מנהיגּות וניהול
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 . תהליך השינוי ושלביו4

 

 גישתו של קורט לוין א.

, נחשב בעיני רבים כאבי הפסיכולוגיה אמריקני-(, פסיכולוג גרמניLewine( )1947-1890קורט לוין )

החברתית הניסויית המודרנית. לוין הביא למהפכה בפסיכולוגיה החברתית, בהראותו כי אפשר 

לחקור תופעות חברתיֹות מורּכבֹות באמצעות שיטות ניסוי מבוקרות. כמו כן, לוין היה אחד 

לוין עומדות בבסיסו של  שתי מימרות ידועות של קורטמאבות התחום של "הפיתוח הארגוני". 

 :זהתחום 

 

"There is nothing so practical as a good theory." 

"If you want to study an organization (system, group) try to change it." 

 

 חשיבות התיאוריה ביחס לפרקטיקה מתבררת גם ממקורותינו:

 

 תזה בלוד, נשאלה שאלה זו בפניהם:"וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נ

 תלמוד גדול או מעשה גדול?

 , נענה רבי עקיבא ואמר: תלמוד גדול.נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול

 נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה ]...["

 )תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף מ' עמ' ב'(

 

 קורט לוין על פישלבי -תהליך השינוי התלת ב.

 :שלבי השינוי .1

 

 ( של הרמה הקיימת.unfreezing) הפשרה .1

 ( אל הרמה החדשה.changing) תנועה .2

 ( על הרמה החדשה.refreezing) הקפאה מחדש .3

 

 101:השינוי דגם

 

 

 מצב
 קיים

 
 מצב
 עתידי
 רצוי

 התערבות

 הקפאה הפשרה תנועה

 מחדש
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יש לציין, לפני שנמשיך לדון בדגם של קורט לוין, כי מבקריו טוענים כי הוא פשוט בעליל ואולי אף 

הדגם, התופס את הארגון כ"קוביית קרח", אינו מתאים לדעתם למציאות. ארגונים פשטני. 

לעולם אינם קֹופאים, ועוד פחות מכך מּופשרים, אלא הם ישויות נזילֹות עם זהויות רבות. אם 

עם  102אפשר אכן לזהות שלבים, אלה חופפים זה לזה ומפעפעים זה אל תוך זה בדרכים שונות.

זה והשפעתו אינן מבוטלות, והוא משמש עדיין נקודת מוצא טובה לניתוח זאת, חשיבותו של דגם 

 תהליכי שינוי ארגוני.

 

 שינוי הכולל:תהליך ה .2

 :א( הגדרות

)"כמו נהר הזורם במהירות  (quasi-stationary) "כביכול משקל יציב שיווי"המערכת מצויה ב .1

 .(103נתונה בכיוון נתון לאורך תקופה מסוימת"

ראה "יציב" כביכול, הוא למעשה מערכת רוחשת וגועשת של חלקיקי יסוד שיחסי ]שולחן, הנ

 הם המבטיחים את קביעּותֹו[ –דחייה -המושתתים על משיכה –הגומלין ביניהם 

 (.force field) "שדה כוח"ידי  תמך עלהמשקל נִ  שיווי .2

ְקטֹור צמה של הנטייה לשינויומשמעו הכיוון והע "כוח" .3  .()ראו להלן ו 

 (.restricting forces) "כוחות מרסנים"( וdriving forces) "כוחות מניעים"שדה הכוח כולל  .4

 ונים אל החיובי, או הרחק מן השלילי. הם מובילים לתנועה. התנועהמכּו "כוחות מניעים" .5

 שמשיםאו חברתיים. מחסומים אלה מ , נפשייםידי מכשולים פיזיים בת עלעשויה להיות מעוּכ

 של כוחות מניעים.הפעלתם אינם מובילים לתנועה, אך משפיעים על  אלה ";וחות מרסניםכ"

]אם נטיח חפץ כלשהו אל הקיר, התנועה תעוּכב והוא לא יוכל להמשיך בתאוצתו )בלי קשר 

 למידת העוצמה שהפעלנו בעת ההטלה(, בשל המחסום הפיזי המשמש כ"כוח מרסן"[

)המביא  חוסר איזון, ערעור יסודות או מתח במערכת מתרחששלב ההפשרה מתעורר כאשר  .6

 .(104צמת הזרימהנוי בכיוון הזרימה של הנהר או בעומִצדו לתנועה: שי

 

 ייצוג וקטורי של "שדה כוח": ב(

ְקטֹור"  ביטוי מתמטי המציין צירוף של  –התרשים שלהלן מציג "שדה כוח" בייצוג וקטורי ]"ו 

י חץ, שאורכו מסמל את גודל הווקטור[. בתרשים מוצג גוף כיוון וגודל )עוצמה(; מסומן על יד

(. אם עוצמתם של וקטורים ִתשתנה, נקודת האיזון תשתנה equilibriumבמצב של שיווי משקל )

 עד אשר הסך הכול האלגברי של הווקטורים יחזור לאיזון.

 

 כוחות
 מרסנים

 כוחות
 מניעים

 דתנקו
 איזון
 רצויה

 נקודת
 איזון 
 נוכחית 
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ון בין כוחות שבו המערכת מצויה בנקודת איז ,מתחילים את תהליך השינוי מ"מצב קיים"אנו 

)שלב  הנתונה רים את נקודת האיזוןמפ  אנו מניעים לבין כוחות מרסנים )שלב ההקפאה(. 

או הפחתה  כוחות מניעיםשל העוצמה של  הגברה מתוכננת ומתערבים במערכת על ידי ,ההפשרה(

ההתערבות מסתיימת עם ההתייצבות )שלב התנועה(.  כוחות מרסניםמתוכננת של העוצמה של 

המהווה מבחינתנו "מצב עתידי רצוי", והבטחת האיזון בין הכוחות המניעים ובין הכוחות  בנקודה

 המרסנים בנקודה חדשה זו )שלב ההקפאה מחדש(.

 

 :מרסנים הפחתת כוחות – כוחות מניעים הגברתג( 

 האם רצוי יותר להגביר את "הכוחות המניעים" במערכת או להפחית את "הכוחות המרסנים"?

 

 גוררת בעקבותיה לעתים קרובות מתח גבוה יחסית, היוצר כוחות "כוחות מניעים"הוספת  .1

 מנוגדים מידיים המכוונים לשמירת שיווי המשקל.

]אם נדחוף מישהו כדי להעבירו למקום אחר הרצּוי לנו, רבים הסיכויים שהוא יתנגד וינסה 

 [גובר והולך.; כתוצאה מכך, נידרש להפעיל כוח למנוע מִאתנו להגשים את רצוננו

 .כוחות מנוגדים פחותים יותרמביאה למתח נמוך יחסית ול "כוחות מרסנים"הפחתת  .2

 ]אם נצליח לשכנע אותו שעליו לעבור למקום אחר, התנועה עשויה להיות קלה בהרבה[

"הואיל ועליית המתח מעל לדרגה מסוימת ּכרּוכה על פי רוב בעלייה מקבילה של תוקפנּות  .3

ִצמצום הגישה המפוכחת, ברור כי באופן כללי השיטה השנייה עדיפה על השיטה ורגשנּות וב

נזּכה  האנרגיה או הכוח שנשקיע במצב זה יהיו מצומצמים יותר, ולפיכך 105היוצרת לחץ גבוה".

 יתרון "כלכלי" )חיסכון במשאבים נדירים(. ב

מנגנוני "בקרובות  לעתים משוקעיםלרוע המזל, קשה להגיע לכוחות מרסנים, מכיוון שהם  .4

 .תרבותיות-חברתיות "נורמות קבוצתיות"באו  אישיים-פסיכולוגיים" הגנה

על  ,במינונים שונים ,אפשר כמובן להגיע לנקודת איזון חדשה על ידי פעולה מקבילה ומקוזזת .5

 הכוחות המניעים והמרסנים גם יחד.

 

 17-הולנד במאה ה –כוחות מרסנים  פחתתדוגמה להשפעה של ה

 

פרי' של עולם הרוח האירופי. -טיהיא הייתה אזור 'דיּו 17-"להולנד יתרון אחד גדול: במאה ה

להבדיל מאומות אחרות, כאן לא היה אדם מחויב לשלם על רעיונותיו. ההולנדים הסובלניים 

בדי משקל כגון האינקוויזיציה, האשמות בכפירה, סד העינויים והעלאה על נפטרו מכמה פריטים ּכִ 

עיטורי הכבוד המשמעותיים שקידמו את פניו של כל הוגה דעות מקורי בכל מדינה  – המוקד

, 17-אירופית אחרת. מכל ארבעת הוגי הדעות הגדולים שהגו משנות פילוסופיות מקוריות במאה ה

חיו תקופות מסוימות בהולנד. )הרביעי, לייבניץ,  –דקרארט, שפינוזה, ולֹוק  –לא פחות משלושה 

הולנד אף הפכה למרכז משגשג של תעשיית  .ול בָהנֹובר, וביקר בהולנד פעמים אחדות(חי מעבר לגב

מה בשל אותה אווירה ליברלית, ויצירותיהם של הוגי דעות מתקדמים כמו גלילאו  הדפוס, במידת

רעיונות חדשניים כפי שלא שגשגו בשום מקום  בהולנד שם. בתקופה זו שגשגו לאור והובס יצאו

 106אחר".
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 הון אנושי –כוחות מרסנים  פחתתלהשפעה של ה דוגמה

 

מחקר קנדי גילה באשר לטיב הקשר בין השיפור בהון האנושי לבין צמיחה כלכלית, כי היתרון 

בהקטנת מספר האנשים בעלי הכישורים הנמוכים גדול יותר מהגדלת מספר האנשים בעלי 

 107הכישורים הגבוהים.

 

כיתה עשויה לשפר את הלמידה פי כמה מאשר הוספת בדומה לכך, הוצאת תלמיד גרוע אחד מן ה

 תלמיד טוב )אחד או יותר(.

 

 ]אחרי הכול: "תפוח רקוב אחד מקלקל את כל הסל"[

 

 108ייןאדגר ש   –שלבי -מנגנוני השינוי התלת ג.

 :כללי .1

 שלבשלבי של קורט לוין ויוצא ממנו. עם זאת, הוא מוסיף לכל -יין מקבל את דגם השינוי התלתש  

 בולטים. מנגנוניםל לוין ש

 

שאפשר  ( משהו לפניunlearn) "לשכוח"זנחה בדרך כלל: יש לבעיה שנִ  ִלבנוה את תשומת נ  פְ מ   ייןש  

 :משהו חדש (learn) יהיה ללמוד

 

סטר הציע לו  סטר זן קשיש. המ  במסורת הזן קיים סיפור על פרופסור פיקח ונלהב שבא ללמוד ממ 

ת התה לתוך הספל עד שזה עלה על גדותיו. כאשר הפרופסור הביע ספל תה, ועם הסכמתו מזג א

ל מלא לא יכול  כ  סטר המשיך למזוג. "ש  בנימוס את תמיהתו לגבי הספל שעלה על גדותיו, המ 

סטר. כדי ללמוד משהו חדש , היה עליו קודם כול לרוקן [learn] לקלוט שום דבר חדש", הסביר המ 

 109.[unlearn] את הספל שלו

 

 ,כדי ששינוי יופיע, יש להתמודד עם מנגנוני ההגנה הנוטים להתעורר ביעד השינוימבהיר כי  ןייש  

 :מוטיבציה לשינוי וליצור

 

נוחות או מתח, שהם -התמודדות עם מנגנוני ההגנה הכרוכים ב"התנגדות לשינוי" מעוררת אי

 .no pain, no gain –חיוניים לכל תהליך שינוי או למידה 

 

 יש לזכור:

 

 נֹוחּות, אפילו אם השינוי הוא מרע לטוב".-שינוי אינו מתחולל ללא גרימת אי"

 )ריצ'ארד הוקר(                 
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 שלבי השינוי ומנגנוניהם: .2

 )א( שלב ההפשרה:

פּות1)  ( שלילת תק 

 אשמה-( עירור חרדה2)

 ( יצירת ביטחון פסיכולוגי.3)

 

 שלב התנועה: )ב(

 מחדש קוגניטיבית.-( הגדרה1)

 

 שלב ההקפאה מחדש: )ג(

 ( שילוב תגובות חדשות באישיּות1)

 ( שילוב תגובות חדשות ביחסים משמעותיים מתמשכים.2)

 

 פירוט מנגנוני השינוי של שלב ההפשרה: .3

שבמהלכו אנשים  – "שלב ההפשרה"מנגנונים הנכללים במתייחסת ל ייןש  של  תרומתו העיקרית

שמשמעה יצירת מוטיבציה  –"הפשרה"  .כֹונּות מתעוררת לקיימונעשים מּודעים לצורך בשינוי, והנ

אפשר כדי ש ותםא מוגדרים שיש להפעיל ב שלושה מנגנוניםר  עָ ב הְמ היא תהליך מורּכ –לשינוי 

 יהיה לעבור לשלב ה"תנועה":

 

 :תפּושלילת תק   א(

ניגוד לתחושה ב, ומחייבים שינוי בסדר"-הדברים "לא ו של המצב הקיים:מידע השולל את תקפּות

 המקובלת והמזיקה בפוטנציה כי "הכול בסדר" וכי "יהיה בסדר".

 

 אשמה:-עירור חרדה (ב

 להתקייםאם לא נשתנה לא נוכל ש –"שזה בנפשנו"  תחושההמתבטאת ב –"חרדה קיומית"  עירור

המתבטאת בהּכרה שאנו  –ערך; וכן "אשמה"  משמעות או שקיומנו יהיה חסר כלל, או לפחות

 או לפחות להתמדתו )בניגוד להשלמה גרידא עם הגורל(. ,)ש"הדבר בידינו"( למצב שנוצר םאחראי

 

 :ם או הסרת החסמיםידי הפחתת האיּו יצירת ביטחון פסיכולוגי על (ג

ח לניהול שינוי אפקטיבי הוא היכולת לאזן בין מידת האיּום הנוצר על ידי ְפּת  שלילת התקפות  המ 

, לחוש את השולל יטחון פסיכולוגי מספיק שיאפשר לקבל את המידעלבין ב אשמה-ועירור החרדה

משקל, הערעּור או . עם ההוצאה משיווי הולקיים מוטיבציה לשינויה הקיומית, האשמ-החרדה

 ולמנוע אובדן כושר תפקוד. תנועה בכיוון הנכוןו יציבות להבטיחהניעּור, עלינו 

 

 דוגמת האישה המּוּכה: .4

יש . ייןש  של המנגנונים הִנדרשים לשם יצירת מוטיבציה לשינוי על פי  אביא דוגמה לפעילותם

להדגיש שמדובר בהדגמה בלבד ולא בהצעת מתּכֹון להתערבות. המציאות היא כמובן סבּוָכה 
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הרבה יותר מכל דגם. כל מי שעוסק ביצירת מוטיבציה לשינוי, או התנסה בה, מּכיר בוודאי את 

 הקשיים הרבים הכרוכים בכך.

 

אירועים משטרתיים: הודעה על "סכסוך שכנים"; בּפתח אישה חבּוָלה )סימנים אדומים, כחולים 

אפשר היה לחקור ללא הגשת תלונה -אי –ושחורים(; טענה מקובלת: "נפלתי במדרגות"; בעבר 

ד ישיר למעשה, וכדומה(; היום, לאחר שינוי החוק  השוטר עצמו  –)של האישה, של שכן שהיה ע 

 יש את התלונה.רשאי להג

 

האישה סובלת ומתייסרת )לעתים קרובת, הבעל מאשים  –מעגל הקסמים: הבעל מּכה ומתעלל 

ה  צ  האישה סולחת )לעתים  –את האישה, וזו מִצדה מאשימה את עצמה(; הבעל ִמתנצל וְמפ 

 קרובות, תוך תחושה שאין לה ברירה(, וחוזר חלילה.

 

קסמים שבו היא שבויה, בהתאם למנגנונים שהציע כיצד אפשר לסייע לאישה לצאת ממעגל ה

 בהתייחס לשלב ה"הפשרה" של קורט לוין? ייןש  אדגר 

 

פּות של המצב הקיים  א( "לא כך צריך להיות!". על האישה "לשכוח"  –להביא לשלילת הְתק 

(unlearn תפיסות מּושרשֹות )–  ,"כמו "קדושת המשפחה", "נאמנּותfor better and for 

worse לפני שתוכל ללמוד התנהגויות חדשות. כדי ששינוי יופיע יש להתמודד עם  –, וכדומה

מנגנוני הגנה מבּוצרים היטב כמו: "אני יודעת שהוא בכל זאת אוהב אותי", "אני חייבת 

להישאר בשביל הילדים", "הוא לא יותר גרוע מכל גבר אחר", "מה לעשות, זה הגורל שלי", 

י עוזבת את הבית" ]זו אולי הבעיה הקשה ביותר בהקשר זה: הסיכוי "הוא יגמור אותי אם אנ

 שהבעל יתנקם ויפגע באישה או בילדים[...

 

ְשָמה" שהאישה  –אשמה -לעורר חרדה ב( הבהרת "הסכנה הקיּומית" הכרוכה במצב הקיים וה"א 

ן את חֹולקת בעצם תרּומתה להתמדת המצב אם לא לגרימתו. ִשכנוע שללא שינוי, האישה תסכ

 חייה, או לפחות לא תוכל להשיג את המטרות או האידיאלים שהציבה לעצמה )ולילדיה(.

 

הנֹוחּות הנגרמת על ידי התמודדות עם מידע מאיים כזה עשויה להביא לדחייתו ולעתים אף -אי

. יודגש כי אנחנו לומדים בקלות רבה להיות לדחיית האדם הנושא אותו )"פגיעה בשליח"(

ר איננו מצליחים להשיג תוצאה רצויה, אנו מסיקים לעתים קרובות שאין לנו חסרי ישע. כאש

 110שליטה על חיינו או על חלקים מסוימים מהם. חשיבה מסוג זה מולידה ייאוש וכניעה.

 

אשמה יש ליצור "ביטחון פסיכולוגי" שיאזן את תחושת ה"איּום", ימנע -במקביל לעירור חרדה ג(

 .את ההּכחשה ויאפשר התמודדות

 הקניית ביטחון פסיכולוגי כוללת שלושה היבטים:

הבהרה כי קיימות חלופות סבירות למצב הקיים והצבעה על ּכיוון של ִּפְתרֹון אפשרי, כמו  (1

 "מקלט לנשים מּוּכֹות".
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כמו: "איך אגיע לשם?"; "איך אשיג  –הסרת חסמים ומענה על שאלות מעשיֹות ומידיֹות  (2

לארוז?"; "איך אקח את כל מה שצריך?"; "איך אאסֹוף את  כסף למונית?"; "מה עליי

 הילדים מהגן?", וכדומה.

 ביד(.-יד –ליווי )צמּוד  –במקרה הצורך  (3

 תהליך השינוי ושלביו: "המטרה"

 

 כוחות מניעים וכוחות מרסנים א.

 להלן הכוחות המניעים והכוחות המרסנים העיקריים שפעלו במפעל ברינגטון:

 

 כוחות מרסנים כוחות מניעים

 ההתערבות של ביל )אולטימטּום(

 ההתערבות של יונה )ייעוץ(

ההתערבות של אלכס )מנהיגות וניהול(, בסיוע 

 צוות הניהול הבכיר

 ההתנגדות לשינוי של אלכס

 ההתנגדות לשינוי של המנהלים )והעובדים(

 ההתנגדות בחטיבה )הילטון סמית(

 שיטות ניהול, מדדים ונהלים ישנים

 

)ההנחה המובלעת  הליך השינוי המתואר בספר מתמקד במידה רבה בהגברת הכוחות המניעיםת

 .(התנגדויות קיימות ועשויה להפיג חדשות לא תעורר בהכרח התנגדויות שהתערבות מתאימההיא 

 

 שלבי השינוי ומנגנוניו ב.

 הפשרה: .1

 א( ביל שולל את תקפּות המצב הקיים:

)אלכס מציין את "]חוסר[  רות שהוא נתפס על פניו כמשּולח רסןמתוך צעד מכּוון ושקּול, למ

ביל שולל את תקפות המצב הקיים ומבהיר לאלכס: "זה לא רק עניין (, 10 –הטקט האופייני לו" 

(: המטרה היסודית של ארגון עסקי, והתנאי 13של שירות ללקוח. המפעל שלך מפסיד כסף" )

, במילים אחרות, להבטיח "משוב" בצורת "הון חוזר" "לעשות כסף" )או םההכרחי להישרדותו, ה

המשמש להפעלה רצופה של המערכת(; לארגון ִעסקי ה"מפסיד כסף" לאורך זמן אין לפיכך זכות 

קיום. המסר הוא אם כן: קו הסיבֹולת נחצה, וציפיותיו ותקוותיו של אלכס לגבי המפעל אינן 

 תקפֹות עוד.

 

 ף. הכלל השני: לעולם אל תשכח את הכלל הראשון.הכלל הראשון: לעולם אל תפסיד כס

 111)וורן באפט(                                                                                                                 

 

 אשמה:-ביל מעורר חרדה ב(

משלוותו. המסר האישי ביל נכנס למפעל כרוח סערה, ועושה כל הנדרש כדי להוציא את אלכס 

מתבטא בין השאר בכך שהוא מחנה את רכבו  –מובטח" "מקומך אינו  –יר שלו כלפי אלכס והיש

 (.10-9בחנייה של אלכס ויושב על הכיסא שלו )
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לאחר מכן, ביל מעורר באלכס תחושת חרדה קיומית המנוסחת במושגים של "ִלחיֹות או למּות". 

ועץ בו עיניים רצחניֹות ואומר: "זה הסוף שלך, רוגו". עירור הוא יושב מאחורי השולחן שלו, נ

החרדה הקיּומית האישית מתבטא גם באמירה החריפה: "אני כאן כדי להוציא אותך מזה חי". 

האיּום מתייחס גם לחייו המקצועיים של אלכס: "אם לא תצליח להזיז את העניינים כאן, לא 

, לא תצטרך לדאוג למפעל הזה, כי לא יהיה לך אותו. תצטרך לדאוג יותר לשום יחסי עבודה. בכלל

 (.11בעצם, אולי אפילו לא תצטרך לדאוג לעבודה כלשהי, כי לא תהיה לך, רוגו" )

 

: "הוא מפסיק לרגע, כאילו , שכמוה "להיות או לחדול"בשלב זה, ביל מנחית את המּכה הניצחת

הוא הולם באגרופו על השולחן  –אח טר –לתת לי זמן לקלוט את זה, ואז ]לשם הדגשה דרמטית[ 

ִטיח   ומניף אצבע לעברי ]מתוך איּום ישיר, המדמה כיוון של אקדח קטלני[". מיד אחר כך הוא מ 

בפניו: "ואם אתה לא יכול להוציא את ההזמנות מהמפעל ]...[, אז אני אראה לך איך לעשות את 

עשות, לא ִאתך ולא עם המפעל הזה זה. ואם גם אז לא תוכל לעשות את זה, אז לא יהיה לי מה ל

ה לָך  ל, אז ִהנ  ְהָּפְך  –]...[. אם אתה רוצה את השורה התחתונה, א  יש לך שלושה חודשים לעשות מ 

אפשר להספיק לעשות את זה בשלושה חודשים?". ביל -במפעל הזה". אלכס שואל: "ונניח שאי

(. ביל 13צה לסגור את המפעל" )עונה נחרצות: "אז אני מתכוון ללכת למועצת המנהלים עם המל

 ( בפרק זמן קצר למדיי.deadlineמציב אם כן בפני אלכס "גבול לא יעבֹור" )

 

פרת האיזון במערכת או הוצאתה משיווי הביל מבהיר לאלכס כי התערבותו נועדה לסייע לו על ידי 

בשביל לנער החיוניים כדי לחולל את שלב ה"הפשרה", הקודם ל"תנועה": "הגעתי הנה  –המשקל 

 (.13ניעור רציני אותך ואת כל האחרים כאן במפעל" )

 

ל,  בנוסף לעירור חרדה, ביל מבהיר לאלכס כי גם אם אינו אחראי לגרימת המצב שנוצר במפעל )"א 

[(, הוא אחראי לפחות להתמדתו )יש 13ה שנפל בחלקך פה לא היה במצב הכי טוב" ]מָ אני יודע ְש 

[; לפני כן עבד בהנדסת ייצור ושימש כמהנדס 13ישה חודשים בלבד ]לזכור: אלכס נמצא במפעל ש

[(. ביל מוסיף ומבהיר כי אחריּות זאת מחייבת את אלכס 29, 25שנים ] 15-פרויקט בחברה במשך כ

לנקוט צעדים מתבקשים לשינוי המצב: העניין בידיו )לשבט או לחסד(, ואינו נתון לחסדי הגורל 

 בלבד.

 

 פסיכולוגי: ביל יוצר ביטחון ג(

ביל פונה בשלב זה, כִמתבקש, ליצירת ביטחון פסיכולוגי. כדברי אלכס עצמו: "כעת מגיע תֹוָרם של 

דברי הרגעה, עידוד וחיזוק". ביל מביע את אמונו כי ביכולתו של אלכס לשנות את המצב: "נתתי 

ל... נו, לך את המשימה הזאת כי חשבתי שאתה האיש המתאים להפוך את המפעל הזה ממפסיד 

(. יש לזכור כי ביל הוא זה ש"הביא את אלכס 13לפחות לקצת רווחי. ואני עדיין חושב כך" )

להנהלה", ואף זה ש"ִארגן הכול, ודאג שיוכל לחזור ללימודים ולקבל את התואר בִמנהל עסקים" 

 (. לבסוף, הוא חוזר ומדגיש את כובד האחריות המוטלת על אלכס ואת משמעותה: "אבל אם29)

 (.13אתה באמת רוצה להצליח בחברה הזאת, אתה צריך להראות תוצאות'" )

 

 אלכס מּכיר בהדרגה בהיעדר התקפּות: ד(
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המּכה שהוא מנחית מעוררת אצל . ייןש  ביל מפעיל אם כן היטב את כל מנגנוני ה"הפשרה" שמציע 

עלה מוצלחת של אשמה מלּווה בשמץ של ביטחון פסיכולוגי. עם זאת, גם הפ-אלכס תחושת חרדה

פות של המצב  מנגנונים אלה אינה מביאה לתוצאה מידית ואוטומטית. ההּכרה בהיעדר התק 

 עוצמה. עם הזמן, אלכס-הקיים במפעל דורשת תקופת הבשלה וִהתגברות על מנגנוני הכחשה רבי

(. כאשר אלכס נתקל ביריבו 23מּכיר בכך שהמפעל מצוי "במצב אנּוש" )ו "מתעורר למציאּות"

הילטון סמית, עם נטישתו את הישיבה של ִביל, הוא נדחק לפינה ונדרש להודות כי המפעל נמצא 

 (.42ב"מצב חירום" )

 

 אלכס מחליט להתמודד עם האיּום: ה(

אשמה ויצירת הביטחון -לאחר פעולה מוצלחת של מנגנוני שלילת התקפות, עירור החרדה

אלכס נענה לבסוף לאתגר, מגלה נכונות  –כתרומה משותפת של ביל ושל יונה  –הפסיכולוגי 

ומחליט שיעשה "כל שביכולתו כדי להציל את המפעל". יחד עם זאת, מסתבר כי יכולתו ככל 

 (.60הנראה אינה מספיקה, ולפיכך הוא נדרש לסיועו של יונה )

 

 יונה, התורם לשלילת התקפות, מסּפק לאלכס ביטחון פסיכולוגי לשם התמדה בתהליך: ו(

רם את חלקו למנגנון "שלילת התקפות" בשיחה הנוקבת שניהל עם אלכס בשדה התעופה. יונה ת

אישית מעיקרה(, הוא טיפל פחות במנגנון "עירור -בשל מעמדו )החיצוני למערכת( וגישתו )הלא

 אשמה".-החרדה

 

ביטחון פסיכולוגי המאפשר לו להמשיך  –בדרכו היבשה והעניינית  –בהמשך, יונה סיפק לאלכס 

התקדם בתהליך גם כאשר החול בשעון אוזל והולך. כאשר אלכס ציין בפניו כי עומדים לרשותו ול

הניד ראשו בקוצר רוח והפטיר כי  –שָבטח בתהליך שניתב ביד אמּונה  –רק שלושה חודשים, יונה 

(. גם לאחר חודש, כאשר אלכס חש כי 87"שלושה חודשים הם די והותר זמן כדי להראות שיפור" )

 (.152ב חסר תקנה, יונה התעקש כי "חודשיים הם עדיין מספיק זמן כדי להראות שיפור" )המצ

 

 תנועה: .2

תגבר על תחושת האיּום וממליץ על תנועה: א(  צוות הניהול מ 

בשלב מסוים, ומתוך הּכרה בכך שהתמדת המצב הקיים טומנת בחובה סיכון גדול יותר מאשר 

הוודאות, סטייסי דוחקת באלכס -להיכנס לתחומה של איהניסיון מעורר החרדה לשנות אותו ו

(. גם בֹוב מדגיש כי הגישה שפיתחו כדי להתמודד 164"לקחת את הסיכון ולבצע את השינויים" )

 (.165עם המצוקה "שפויה", ומפנה לאלכס שאלה ישירה: "אז איך אנחנו ניגשים לבצע אותה?" )

 

ית או מציאותית מנסים כמעט תמיד להמיר את מנהיגים בטוחים בעצמם ובעלי השקפה אופטימ

תחושותיהם בהזדמנויות, אף כי בטווח הקצר מה שנראה כהזדמנות עשוי למעשה להיות איּום. 

 מרחב קוגניטיבי רחב מאפשר להם לראות באיּום חלק מהזדמנות רחבה יותר.

 112)ראם צ'אראן(                                                                                                                              

 

 "התנעת מנועים", "נוע, נוע סוף!" או "פקודות, עבור!": –אלכס מורה על תחילת תנועה  ב(
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ה על תחילת התנועה: "יופי. בואו נתחיל  אנו יכולים להצביע במפורש על הרגע שבו אלכס מֹור 

מקבלת צוות כוונון משלה.  NCX-10-]...[. הדברים מתבצעים כך: הבביצוע, אני אומר 

והמכונות האחרות מתחילות לעבוד. קבלן הִמשנה שבקצה העיר שמח מאוד לקבל  Zmegma-ה

את עודף החלקים שלנו לטיפול תרמי. במחלקה שלנו לטיפול תרמי מוצבים שני אנשים בכל 

הכבשנים מחלקים ולמלא אותם באחרים.  משמרת והם מוכנים ומזומנים בכל רגע לרוקן את

דונובאן שיחק קצת עם הגדרות התפקידים כך שטיפול תרמי מקבל מעכשיו מנהל עבודה משלו כל 

 (.192הזמן ]...[" )

 

 ההתערבות ותוצאותיה: ג(

לעתים, כפי  113פיטר דרוקר הפנה את תשומת ִלבנו לכך ש"אין לבלבל בין תנועה לבין התקדמות".

מכוונת שאינה מקדמת -תנועה לא –ל, עשויה להתקיים "מהומה רבה על לא מאּומה" שנוכחנו לעי

אותנו לקראת המטרה ולעתים אף מציינת נסיגה )מצב של "יעילּות" ללא "אפקטיביּות"(; אולם 

להתקדמות: כתוצאה מהתערבותם המוצלחת של ביל, יונה, הביאה  אכן במקרה זה התנועה

מחדש קוגניטיבית של המצב -בצעה במהלך שלב התנועה הגדרהאלכס וצוות הניהול הבכיר הת

 במפעל שִאפשרה את הצלחתו, ובעקבותיּה את הצלחת החטיבה כולה.

 

 הקפאה מחדש: .3

הספר מסתיים לפני שלב ה"הקפאה מחדש", שבו תהליכי השינוי הרצויים ממוסדים והתגובות 

 החדשות משולבות באישיּות וביחסים משמעותיים מתמשכים.

 

עם זאת, רמזים להּכרה בחשיבות ההקפאה מחדש מצויים גם במהלך הדרך: "'זה מובן לחלוטין', 

אומר לנגסטון ]מנהל בקרת האיכות[ בחיוך, 'כרגע אנחנו מאתרים בצורה שיטתית את הגורמים 

 –לבעיות של איכות בצווארי הבקבוק ובעיבּוד שאחריהם. ברגע שנדע מהו הכיוון ]אפקטיביּות 

[, ננהיג נהלים מוגדרים לגבי חלקים המנותבים לצווארי הבקבוק ולעיבודים השונים "מה?"

"איך?"[. וברגע שיושלמו הנהלים ננהיג פעולות הדרכה, כך שאנשים יוכלו ללמוד את  –]יעילּות 

"הדרך שבה אנו עושים דברים"[. אבל זה בוודאי ייקח זמן  –הנהלים ]הטמעה בתרבות הארגונית 

 (.183מה" )
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 . שינוי ומשבר5

 

 מהות המשבר א.

 :הגדרת משבר .1

 ה"נקודכאו  "נקודת הכרעה"כ פנה לחיוב או לשלילה","נקודת ִמ כ( מוגדר crisis)" משבר"

 114קריטית".

 

 :שינויומשבר  .2

במצבי משבר נֹוָצרים תנאים של חוסר איזון במערכת. חוסר איזון, כפי שראינו בהתייחס לשלב 

רט לוין, הוא הזדמנות לשנות את שדה הכוח וליצור תנועה המכּוונת ה"הפשרה" בדגם של קו

 לייצב מחדש את המערכת במצב עתידי רצוי.

 

ץ  ם באישה שהִילֹוד ּפֹור  ח  ר" היא, בין השאר, "]בִמקרא[ ִּפי ָהר  ְשב  משמעה של המילה העברית "מ 

ר ְוכ   ְשב  ד מ  ָדה' )ישעיה לז, ג("; וכן "]בתלמוד[ ויוצא בו לאוויר העולם: 'ִּכי ָבאּו ָבִנים ע  ִין ְלל  ח א 

ד'  ל  ּת  ד ש  ְמִּתיִנין ָלּה ע  ר, מ  ְשב  מ  ל ה  כיסא שהיו מושיבים עליו את היולדת בשעת הליָדה: 'ָיְשָבה ע 

ר, הכרוך בייסורים, מביא ִאתו לידה של דבר חדש. 115)ערכין א, ד(". ְשב   מכאן: מ 

 

ר" –"משבר"  ב  ָּכה. ועם זאת, "מה שלא שובר מן המילה "ש  : ריסוק, ריצוץ; אבל גם צרה, אסון, מ 

 אותך מחשל אותך".

 

 הסימן היפני ל"משבר"

 

 

( לשינוי, לחדשנּות opportunityתנאי חוסר איזון הנובעים ממשברים טומנים בחובם הזדמנות )

 ., כפי שמתברר מן הסימן היפניוליצירתיּות

 

הם מצבים מייסרים ויקרים; מאידך גיסא, הם מזמנים למנהיגים מחד גיסא, משברים ארגוניים 

ולמנהלים הזדמנויות יוצאות מגדר הרגיל להתגבר על התנגדות לשינוי ואף ליישם שינויים 

יסודיים )במסגרת המגבלות שאציין בהמשך(. למעשה, משבר מצריך שינויים קיצוניים 

משמש הזדמנות ל"שינוי מכוונּות"  באסטרטגיה, במבנה ובתרבות של הארגון. לפיכך, הוא

 116אוריינטציה(, החיוני לעתים לשם הבטחת האפקטיביּות הארגונית.-)רה
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לדברי ריצ'רד פלורידה, "הטבע מתעב חלל ריק. על כל מוסד שנכשל, על כל מוסד שתועלתו פגה, 

של  נוצרו מיד חדשים שמילאו את החלל. תקופות משבר קודמות הביאו אחריהן עידנים חדשים

גאונּות וחדשנּות. אלה היו זמנים שבהם עוצבו טכנולוגיות חדשות, ומודלים עסקיים חדשים, ואלו 

היו גם התקופות שבישרו את הופעתם של מודלים כלכליים וחברתיים חדשים ושל דרכים חדשות 

 לחלוטין לחיות ולעבוד".

 

ם שעצים משירים את "המשברים יכולים להיות קשים, לפעמים כואבים להחריד, אך ממש כש

. (reset) עליהם בסתיו כדי לפנות מקום לעלווה החדשה באביב, כך גם כלכלות מאפסות את עצמן

תקופות משבר חושפות מה עובד ומה לא. אלה הזמנים שבהם מערכות והרגלים מיושנים ולקויים 

יּות מתמוטטים ונופלים לצד הדרך. אלה הזמנים שבהם זרעי ההמצאה והחדשנּות, היצירת

והיזמּות, פורצים ופורחים בשיא תפארתם, ופותחים פתח להתאוששּות באמצעות עיצובן מחדש 

 117של הכלכלה והחברה".

 

 ."משבר הוא דבר שחבל מאוד לבזבז"

ר(     )פול רֹומ 

 

 :ודאות-משבר כתקופת אי .3

לות משבר מתברר בדרך כלל בדיעבד כתקופת מעבר שבה הדרכים הישנות לביצוע דברים ביעי

 ."ודאות-אי"מצב של  לפיכך משבר הואחדלו לעבוד, אבל הדרכים החדשות עדיין לא הומצאו. 

 118."חרדות"הוודאות היא מקור ל-יתפתחו הדברים. אי כיצדברור  זוהי תקופה שבה לא

 

 :התאמה-משבר ואי .4

 119התאמה בינן לבין סביבתן.-מערכות אנושיות עוברות משבר כאשר מתפתחת אי

 

 :חציית סף סיבולתמשבר ו .5

 120.הקודמת אפשר להמשיך בִשגרת החיים-משבר משמעו חציית סף סיבולת שממנו והלאה אי

 

 :הסלמה .6

 121.משבר נוטה להסלמה

 

 משברה גילויי ב.

 :גמישות .1

 122.)נפשית וגופנית( משברי מערכת אנושית עלולה לאבד חלק מגמישותה במצב

 

 :פקוד ותפוקותת   .2

 123בתפוקות.פקוד ומשבר פוגע בִת 

 

 :גבולות המערכת .3
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 המשבר יוצא מגבולות המערכת. ככל שהמשבר מחריף, כך הוא חדל להיות בעיה של המערכת

 לכן, "צרֹות באות בצרורות". 124והופך לעניין הנוגע גם למערכות אחרות. ,שבה הוא פורץ

 

 :דימוי עצמי .4

ל אלה מובילים בשלב כ –ם מתעצמים והולכיה, קשיי מערכת מתדרדרשל אפקוד שנפגע, מורִת 

 125מסוים לירידת הדימוי העצמי.

 

 התמודדות עם משברים .ג

 :ארבעה דפוסי תגובה טיפוסיים למשבר .1

ְסְטרּוְקִטיִבית(  גישה הרסנית שילוב של פגיעה: א(  .(תאקטיביּו) פעילּות עם)ד 

ְסְטרּוְקִטיִבית( גישה הרסנית שילוב של בריחה: (ב  .ת(יּופסיב) סבילּות עם )ד 

 .(תפסיביּו) סבילּות עםגישה בֹונה )קונסטרוקטיבית(  שילוב של היענות: (ג

 126.(תאקטיביּו) פעילּות עם גישה בֹונה )קונסטרוקטיבית( שילוב של התמודדות: (ד

 

 

 דפוסי תגובה טיפוסיים אלה עשויים לאפיין אנשים שונים, או אותו אדם בזמנים שונים.

 

 משבר:ההתמודדות עם שלבי  .2

 מתעלמים ממנה.ו מתכחשים לה ךא ,המציאות מאיימת אזהרה: א(

 להתעלם ממנה.להתכחש לה ו אפשר-המציאות טופחת על הפנים ואי הלם: ב(

; )משיכת במֹוְשכֹות לעצירת הסוסים לפני התהום( הכוחות לעצירת ההידרדרות גיוס בלימה: ג(

 התמצאות )אוריינטציה(. אפשר לעצמנול מסביב, לאתר את מיקומנו ולזאת כדי שנוכל להסתכ

 כיוונים חדשים. חיפושו ן העברמ התנתקות התארגנות: ד(

 127.סלילת נתיב חדש וצעידה בו שינוי: ה(

 

 הנהגה יחסים תגובות פיּוןא   השלב

 התעלמות אזהרה

 מהמצב

 מרגיעה כרגיל הכחשה

 )"הכול בסדר"(

 מבולבלת חיפוש אשם חרדה ה נוחתתהמּכ הלם

 רך()אבדן ד

 
 פגיעה

I 

 
 בריחה

II 

 
 היענּות

III 

 
 התמודדּות

IV 

 סביל פעיל

 הורס

 בונה
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 כעס מניעת מפולת בלימה

 אין אונים

 רּכזתממ מתחים

 השלמה יערכותה התארגנות

 תובנה

 חידוש ההנהגה שיתוף פעולה

 ר לניהול(ב  )מע  

 תקווה התמודדות שינוי

 משמעות

 ונת למטרותמכּו רגילים

 )דרך חדשה(
 

 אנרגיה ומתח: –תפקיד הניהול בעת משבר  .3

מצב משברי". הקפאה מחדש מתבצעת לפיכך רק לאחר הגיוני להקפיא "אין זה ברור כי 

"שינוי" או "תנועה"( המביאה לסיומו של המשבר )מצב עתידי  –התמודדות מוצלחת )"התערבות" 

רצוי(. עם זאת יש לזכור כי מתחת לחזּות של "עסקים כרגיל", המאפיינת את שלב ה"הקפאה 

המעבירה תדיר את המסר כי "הכול מחדש", טמונים גרעיניו של המשבר הבא. הנהגה מרגיעה 

בסדר" או "יהיה בסדר" עלולה להעיב על ההּכרה באיומים החבויים מאחורי החזּות של "עסקים 

 מבוקרת.-כרגיל", ולהביא להתפרצותם בצורה לא

 

ככלל, אפשר לחזות משברים ארגוניים, וכאשר מזהים אותם אפשר למונעם זמן רב מראש, כל עוד 

אך בשל סיבות שונות, הסיכוי לזהות את נה בסימני האזהרה המוקדמים. הנהגת הארגון מבחי

הסימנים המוקדמים ולנקוט אמצעי זהירות מתאימים הוא נמוך למדי. אחת הסיבות העיקריות 

לכך היא הצלחה בעבר: מנהליהן של חברות מצליחות נוטים להתעלם מסימנים המעידים על 

שו אותם ביעילות בעבר, ומתעלמים מן העתיד. משבר מתקרב; הם דבקים באסטרטגיות ששימ

נטייה זאת היא תסמונת מוּכרת, שלאור תוצאותיה הצפויות תוארה כתסמונת של "הצלחה 

 128מולידה כישלון".

 

תפקיד הניהול אינו למנוע כל "מתח"; זאת מכיוון שמידה מסוימת של מתח חיונית לִתפקודה 

מהותי בין ניהול מערכת ארגונית לבין ניהול המערכת התקין של כל מערכת )ולעניין זה, אין הבדל 

"ניהול עצמי"(. על הניהול להבטיח איזון מתאים בין "מתח" לבין "רגיעה": אם  – תהאישי

העובדים שלווים מדי ואינם ערים לאיּומים, יש להגביר את רמת המתח; אם העובדים חרדים מדי 

 129ית את רמת המתח ולאפשר תִפקוד תקין.מפני האיּומים, יש לבצע פעולות הרגעה כדי להפח

שביל הזהב בין אזורי הנוחות  –ככלל, רצוי לעודד כל אדם למצוא את "אזור ההעזה" שלו 

 130והחרדה.

 

מאבק למען מטרה בעלת ערך בעיניו. "האדם אינו זקוק למצב של היעדר מתח, אלא לחתירה ול

 קרא לו להגשים אותה.הוא אינו זקוק לפורקן מתחים בכל מחיר, אלא למשמעות שת

 131)ויקטור פרנקל(                    

 

 מציג את התרשים הבא כדי לתאר את היחס שבין "אנרגיה" לבין "מתח": תייר
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 ביאור מונחים

 

 ת נפשית.במרץ או בחיוניּו תאפייןמצב נפשי המ – אנרגיה

 לפעולה. תבחוסר מנוחה, בהתרגשות ובמּוכנות כללי מתאפייןמצב נפשי ה – מתח

 הרפיה רצונית של המתח שנלווית אליה תחושה של מנוחה. – רגיעה

או מצב פנימי שמקורו  הפחתה בכושר לבצע עבודה שמקורה במאמצים קודמים; – עייפות

 תחושת ליאות או יגיעה. ;יכולת פחותה זו לבצע ה שלבמאמץ ממושך, העומד ביסוד

 

יכוז ָשקט ונינוח, בתחושת ביטחון עצמי ואולי "אנרגיה רגועה" מתבטאת במצב רוח טוב, בר .1

 אפילו באושר ]המצב הרצוי[.

"עייפות רגועה" מתבטאת גם היא במצב רוח טוב; אך זה מלּווה בעייפות ובישנּוניּות ]מצב  .2

 רצוי פחות[. 

"אנרגיה מתוחה" מתבטאת במרץ ובחיוניות; אך אלה מלּווים במתח, בעצבנות ובחרדה ]מצב  .3

 ות[.רצוי פח

"עייפות מתוחה" מתבטאת ב"ריקון מצברים", ב"חידלון" או ב"תחושת התאפסּות" של האדם  .4

בתשישות המלּווה במתח, בעצבנות, בחרדה ולעתים קרובות בדיכאון. במצב זה מתעוררות  –

 רצוי[.-בדרך כלל מחשבות שליליות, לרבֹות הערכה עצמית נמוכה ]המצב הלא

 

 מתח אנרגיה מצבים

 (+) + גיה רגועה""אנר

 (+) - "עייפות רגועה"

 (-) + "אנרגיה מתוחה"

 (-) - "עייפות מתוחה"

 

 מתח

 נמוך גבוה

ה
אנרגי

 

ה
מוכ

נ
 

עייפות 
 מתוחה

ה
ה
גבו

 

אנרגיה 
 מתוחה

עייפות 
 רגועה

אנרגיה 
 רגועה

 

 ריגוש שלילי

 ריגוש חיובי
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מתח" ולשמור ככל האפשר על רמה יציבה של -תפקידה של ההנהגה לאזן את רמת ה"אנרגיה

הצורך, עליה להגביר  של מתח; במקרהושל אנרגיה  סבירה ומבוקרתרמה  –"אנרגיה רגועה" 

)עייפות , להפחית מתח )אנרגיה מתוחה( או להגביר אנרגיה ולהפחית מתח גועה()עייפות ר אנרגיה

 132מתוחה(.
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 שינוי ומשבר: "המטרה"

 

 הגדרתם וגילוייהם –מהות המשברים בספר  א.

סקי –המפעל  .1  ניהּולי:-משבר ע 

 הגדרת המשבר: א(

ּומֹו, הוא הבין המשבר מזּוהה עם "נקודת מפנה" או "נקודת הכרעה". לאחר שאלכס הּכיר בקי

 שכדי לשפר את ביצועיו של המפעל נדרשת תפנית שיסודה בהכרעות קשות.

 

ודאות" וב"חרדות" ִנלוֹות של אלכס ושל צוות הניהול הבכיר. המשבר צוין -המשבר ּכרּוך ב"אי

 –אפשר להמשיך בִשגרת החיים -שממנו והלאה אי –באופן הבולט ביותר כ"חציית סף סיבולת" 

 –י אקט זה, שאליו נלוותה התערבותו של יונה, המשבר לטימטּום של ביל פיץ'. בלעד  על ידי האו

היה מסלים עד למצב שבו הארגון כולו היה מצוי בסכנת "דעיכה"  –המתברר כ"נקודה קריטית" 

קודם כול התנהלות  –להבנתו של יונה, ולאחר מכן גם של אלכס  –ואולי אף "מוות". המשבר ציין 

 התאמה של המערכת לסביבתה.-ערכת עצמה, ורק לאחר מכן אילקּויה של המ

 

 ב( גילויי המשבר:

המשבר הביא לאבדן חלק מן הגמישּות של המפעל ולפגיעה בִתפקּודֹו התקין ובתפוקותיו: עיסוק 

, 24, 12(; איחורים במועדי הספקה )10(; שיתוק וחוסר יכולת תכנון )22מתמיד בכיבוי שרפות )

(. מאחורי המפעל מסתתרת "מפלצת", שתמוה שאיש לא מזהה אותה: 36, 24)(; ערמות מלאי 36

"ישנם שני בניינים צרים וארוכים. אלה המחסנים שלנו. הם מלאים עד התקרה בחלפים ובסחורה 

שטרם נמּכרה ושעד היום לא הצלחנו להיפטר ממנה. עשרים מיליון דולרים מלאי של מוצרים 

(. כתוצאה מן המשבר, "התפוקה לעובד בטח 46נה אותם" )מוגמרים ]...[ מחכים שמישהו יק

(. אלכס מזהה אם כן נקודות חולשה שונות; אבל לא 24(, ו"המפעל מפסיד כסף" )21מגוחכת" )

 רואה את התמונה הכללית המעידה על משבר חריף.

 

אלכס, משפחתו של אלכס,  :המשבר פרץ מגבולות המפעל, והשפיע גם על מערכות אחרות

 , ספקים, החטיבה, התאגיד.לקוחות

 

 משבר עסקי: –החטיבה  .2

בחטיבה מתהווה משבר עסקי המביא לכך שהיא מתמודדת עם "ההפסדים הגדולים ביותר שידעה 

חת,13מעודה" ) ברי ִפי פ   לסכנה גדולה ביותר: החטיבה מצויה (. המשבר מביא את החטיבה אל ע 

 (.29בת בפני "מכירת חיסול" )(, וניצ30"בסכנה רצינית של מחסור במזומנים" )

 

משבר נוטה מטבעו להסלמה, וכך גם בחטיבה: "אנחנו מידרדרים לתהום כל כך עמוקה, שעלול 

 (.13להיות שלא נוכל לצאת ממנה" )

 

 משבר כלכלי: –העיר והמשק  .3



71 

 

ניּכרים סימני משבר כלכלי: חנויות רבות סגורות או  תושבים( 30,000) ברינגטון הריגם בעי

(; במבט מן הכביש המהיר נוצרת תחושה שהעיר כולה עומדת למכירה 19סות בלוחות עץ )מכו

 (.20(; העיר מאבדת מעסיקים רציניים בקצב של אחד לשנה בערך, לאורך שנים )19)

 

)תקופת  "מיתון"תיאור המצב במפעל, בחטיבה ובעיר מעורר את התחושה שהמשק כולו מצוי ב

נסיגה או שפל בפעילות הכלכלית(. ואכן, בשלב מסוים ג'וני ג'ונס נאנח ומציין בפני אלכס: "'אתה 

ראוי לציין את דבריו הסותרים של  ,(. עם זאת308כנראה אינך יודע עד כמה עמוק המיתון'" )

 (.24אלכס: "אני יודע שיש שוק טוב, כי המתחרים כן מצליחים למכור" )

 

 משפחתי:-מקצועי, אישי וזוגי-שבר ניהולימ –אלכס  .4

 כללי: א(

אלכס עצמו מּודע, בראייה לאחור, למכלול המשברים שפקדו אותו. הוא מציע את רשימת המלאי 

[ הייתי בצרה צרורה, המפעל שלי היה תחת איּום ממשי 1הבאה: "חלחלה אוחזת בי כשאני נזכר: ]

[ ובנוסף לכל אלה, הימים והלילות 3ף התהום; ][ הקריירה שלי הייתה על ס2של סגירה ]...[; ]

 (.266-265שהשקעתי בעבודה דחפו את חיי הנישואין שלנו אל סף האבדֹון" )

 

( 1מתוך תיאור זה אפשר להצביע על שלושה משברים עיקריים שחברו יחדיו בחייו של אלכס: )

ה להתירו. פרטי משפחתי; סבך שקש-( משבר זוגי3( משבר אישי, )2מקצועי, )-משבר ניהולי

אפרט את מאפייני  כאןמקצועי יידונו בהרחבה בהקשרים שונים בהמשך; -המשבר הניהולי

 משפחתי.-המשבר האישי והמשבר הזוגי

 

 משבר אישי: ב(

 ירידה בדימוי העצמי: (1

גורר ִעמו ירידה בדימוי העצמי. אנו רואים עדּות לכך גם במקרה  ,הפוגע בִתפקוד ובמוראל ,משבר

הנובעת מן  –(. תחושה זאת 20ס: "אני מתחיל להרגיש כאילו מעלתי באמּון של כולם" )של אלכ

הכרחית להשלמת שלב ההפשרה ולתחילת התנועה לקראת מצב עתידי  –אשמה -המנגנון חרדה

 ,רצוי. הסיכון הוא כי ללא יצירת ביטחון פסיכולוגי האדם עלול למצוא עצמו ברפיון ידיים מוחלט

(. בראייה 17אלכס אכן חש כי "העולם שלו התמוטט" ) מוטטות. בשלב מסויםפילו על סף התוא

טו עמדתי להפוך מכוכב עולה מבריק לסתם אפס מאופס" -טו-לאחור הוא מציין: "בקיצור, או

(266.) 

 

 מצע החיים:אמשבר  –מעברים  (2

ענתה: ( בספר הנושא שם זה. לטSheehy( טבעה גייל שיהי )passagesאת המושג "מעברים" )

נתונות לחיזוי,  זאת בלבד שהן תקופות של משבר, של שיבוש ושל תמורה קונסטרוקטיבית לא"

 היתר(. שיהי מתייחסת בין 38: 1985אף רצּויֹות, שכן פירושן גידול והתפתחות" )שיהי  הן אלא

למה שהיא מכנה "משבר אמצע החיים". תחילתו בהרגשה עמומה כי "הגעתי למן קו צהריים 

מוטב לי לערוך סקר, לבחון מחדש היכן הייתי ולהעריך מחדש כיצד אנצל את משאבי מעתה בחיי. 

ואילך. למה אני עושה כל זאת? במה אני מאמין באמת? מתחת להרגשה עמּומה זו מונחת העובדה 
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שבתקופה זו אין מּודעים לה עדיין במלואה, כי יש לחיים מדרון יורד, כִצדו האחר של הר שטיפסנו 

נראה  133.סגתו, ואדם חש: יש לי רק כך וכך זמן למצוא את האמת שלי קודם שתרד החשכה"אל ּפִ 

לכאורה כי משבר אמצע החיים מרומז גם אצל אלכס: "הנה אני פה, בן שלושים ושמונה, ואני 

 (.25מנהל מפעל ִמסכן" )

 

 משפחתי:-ג( משבר זוגי

בשלב מסוים, כדברי אלכס, גם והלכה.  התדרדרהמערכת היחסים בין אלכס לבין אשתו ג'ולי 

(; ומכאן מתברר כי המשבר גלש והיה לא רק זוגי 61בסדר" )-הילדים "הריחו כנראה שמשהו לא

אלא גם משפחתי. יצוין כי מצב כזה, שבו הילדים חשים כה מאוחר כי קיים מתח או משבר 

בטיב היחסים  סביר. לילדים עניין רב ביותר-נראה על פניו לא ,במערכת היחסים בין הוריהם

 ת על גורלם, עד כדי נטישה. לפיכךהאלה, והם מּכירים בכך שכל מתח עשוי להשפיע ישירו

אפילו לפני  –ממשיים או מדומים  –רגישּותם מחודדת ביותר, ולעתים הם חשים במשברים 

שההורים עצמם מּודעים להם. מי שמגלה אטימּות הוא ככל הנראה אלכס, שאינו מפרש נכון את 

 הילדים, ולא בהכרח הילדים עצמם.מצב 

 

ל. אין לי אליה הסנטימנטים  ג'ולי ציינה בפני אלכס את בדידותה: "זאת לא העיר שגדלתי בה, א 

ל, אין לי חברים כאן. ִמלבדך אין לי עם מי לדבר, ואתה לא בבית רוב הזמן" ) (. 18שיש לך ]...[ א 

לקריירה שלו על חשבון  רבהס חשיבות מכך שאלכס מייח היא סברה כי הבעיה נובעת בין היתר

הבית: "אתה הולך ועוזב אותי לבד לילה אחרי לילה. לא פלא שאני בודדה ]...[. מאז שעברת 

(. בהמשך, היא אומרת 96לניהול, הקריירה שלך קודמת לכול והאחרים מקבלים רק מה שנשאר" )

ך ]...[. אבל אני בהחלט מתוך הבנה והזדהות עם מצבו של אלכס: "איני זקוקה לכל הזמן של

 (.97זקוקה לחלק כלשהו ממנו, וכך גם הילדים" )

 

גם להערכתו של אלכס, היחסים המתוחים בינו לבין זוגתו נבעו מכך שבמשך תקופה ארוכה הוא 

(. במשך הזמן, ועם התעצמּות המשבר, אלכס לא ממש "ראה" 12בקושי הקדיש לג'ולי תשומת לב )

מעט גברים, שעם השנים אינם מבחינים בשינויים החלים אצל בת  את ג'ולי )כפי שקורה ללא

ער  זוגם, או שאינם מייחסים להם משקל ראוי(. לאחר שג'ולי משנה קיצונית את תסרוקתה )מש 

חלק למתולתל וצבוע(, היא פונה אל אלכס ושואלת: "היי, מוצאת חן בעיניך התסרוקת שלי?". 

ָּפר אמר שזה מבליט לי אלכס מגיב בחוסר עניין מופגן: "כן, נ הדר". ג'ולי מתחנחנת בפניו: "'הס 

את העיניים', היא אומרת ומעפעפת אליי בריסיה הארוכים". אלכס מגיב באדישּות: "יופי"; 

וג'ולי: "אתה לא נראה מתלהב במיוחד". כאן אלכס פותר אותה בתירוץ שחזרה עליו לאורך זמן 

(. השאלה המנסרת בחלל 17יה לי יום קשה" )יוצרת מצוקה ממשית אצל ג'ולי: "מצטער, ה

 האוויר: "בסדר, אני מבינה; אבל מה ִאתי?!".

 

גם בִעתות ִשגרה, סדרי העדיפויות של אלכס העיבּו על יחסי הזוגיות שלו ועל קשרי המשפחה. 

ְּפִרים לו משהו  –כעדות ג'ולי  –ִטרדתו של אלכס בענייני עבודה הביאה לכך  שהילדים היו ְמס 

, המשבר בעבודה בִעתות חירום על אחת כמה וכמה (.97-96יים או שלוש עד ששמע אותם )פעמ

 "גלש" אל היחסים הזוגיים והמשפחתיים, והמשברים השונים הזינו זה את זה.
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תופעה זאת  עדר ִתקשורת ממשית בין בני הזוג.חוסר תשומת הלב הביאה לרדידּות היחסים ולהי

'ולי ואלכס לאחר שהחליטו לשקם את מערכת היחסים ביניהם: מתגלה היטב בשיחה שמקיימים ג

ג'ולי אומרת: "כשאז דיברָת ִאתי תפסתי פתאום כמה מעט אני יודעת על מה שאתה עושה ]...[. 

חבל שלא סיפרת לי יותר במשך כל השנים". אלכס מושך בכתפיו ומשיב: "אני לא יודע למה לא 

(. מצב זה היה 256שלא רציתי להעמיס עליך את זה" )סיפרתי. בטח חשבתי שלא תרצי לשמוע, או 

ככל הנראה שונה מזה שהתקיים בתחילת מערכת היחסים ביניהם: אלכס שואל: "את זוכרת 

אחרי שנישאנו ושנינו עבדנו, היינו חוזרים הביתה ופשוט מדברים זה עם זה , שלפני המון זמן

ום?", וממהר להוסיף: "זה היה טוב" שעות ומתחלקים בתלאות ובמצוקות שעברו עלינו במשך הי

(. לאחר הידוק היחסים, הדברים נראים אחרת: "כבר די מאוחר, הילדים ישנים מזמן. ג'ולי 257)

ואני יושבים במטבח; לכל אחד ספל תה חם ביד. אני מספר לה על מה שהתרחש היום במפעל. היא 

 .(281מגלה התעניינות רבה; היא אפילו טוענת שזה ממש מרתק" )

 

בהתבוננות לאחור, ג'ולי הבחינה היטב ב"ִמדרון החלקלק" המאפיין את המשבר: "תקופה ארוכה 

פשוט גלשנו במורד. למעשה, התרחקנו זה מזה. אני ראיתי איך אתה, עם השנים, נעשה יותר 

ויותר שקוע בענייני העבודה שלך. וכפיצוי על כך שאני מאבדת אותך השקעתי את עצמי בדברים 

 (.256וח הבית ובילוי עם חברות. שכחנו מה באמת חשוב" )כמו טיפ

 

סטפן קֹוִבי שואל: "כמה אנשים מצטערים על ערש דווי שלא בילוי זמן רב יותר בעבודה?". הוא 

ן" )החשּוב(, ומפציר בנו שנָפנה מקום לחשּוב ולא רק  ְצּפ  מבחין בין ה"שעון" )הדחּוף( לבין ה"מ 

 134נטפל בדחוף.

 

ד ממנגנוני ההתמודדות של גברים בחברה המערבית עם רגשי האשם הכרוכים לעניין זה, אח

כות". זמן איכות מחייב "נוכחות" בחוסר הקדשת זמן מספיק לאישה ולילדים מכּונה "זמן אי

(presence( :הכוללת ארבעה רכיבים ,)מכוונּות" 1" )–  ,הענקת תשומת לב מלאה לפעולת הגומלין

פתיחּות וזמינּות לפגוש את האחר היכן שהוא  –( "הדדיּות" 2חרים; )מבלי להיות טרוד בדברים א

 –( "הקשבה" 4אותנטיּות וערנּות לתגובות האמיתיות שלנו; ) –( "אינדיבידואליּות" 3נמצא; )

 135הפגנת דאגה באמצעות מעורבות פעילה.

 

היומיים  היא מסע הצופים בן –נפקדות -או למצב של נוכחות –דוגמה מובהקת לחוסר נוכחות 

 –שאליו יוצא אלכס עם בנו דייב. לאחר שבנו העיר אותו בשעות הבוקר בעקבות הבטחתו, אלכס 

(. במלך המסע 99מגלה חוסר רצון, ו"רוטן משהו שלצופה אסור לשמוע" ) –ששכח מכל העניין 

בילדים  –( misuseלרעה )-ואולי אף משתמש –הוא טרוד מעל לכול בבעיות העבודה, ומשתמש 

ואילך(. אלכס מגיע לתובנות באשר  99ילים על לוח משחק במקום להיות נוכח ִאתם ולמענם )כחי

"כמעט דורך על הילד  –באופן מוחשי וסמלי  –לאירועים התלויים בתהליכי ייצור כאשר הוא 

 (.106, 102שנמצא לפניו" )

 

ירה לו פתק בשלב מסוים ג'ולי מגיעה לסף הסיבולת, שהיא אינה מסוגלת לחצותו. היא משא

ל, לא יכולה להיות תמיד האחרונה בתור אצלך. אני זקוקה  המתמצת היטב את תחושתה: "א 
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ליותר ממך, ועכשיו כבר ברור שאתה לא ִתשתנה. אני נוסעת לכמה זמן. צריכה לארגן לי את 

 (.124ת שאתה עסוק. שלך, ג'ולי" )הדברים בראש. מצטערת שאני עושה לך את זה. אני יודע

 

מבינה אם כן את אלכס, אבל אינה יכולה להצדיק אותו. היא מחליטה לנקוט צעד קיצוני  ג'ולי

הקשר אחר. הצעד שנועד בין השאר "לנער" את אלכס; זאת בדומה לאופן שבו פעל ביל פיץ' ב

מתבטא בכך שהותירה את ִבתם שרון אצל אימו של אלכס; זאת מבלי שטרחה הקיצוני של ג'ולי 

יצוין כי מבחינה זאת, אנו מזהים היטב גם  (.124סביר את המעשה ה"מוזר" )אפילו להיכנס ולה

. אלכס לא יםבמקרה זה את שלב ה"אזהרה" ואת שלב ה"הלם" המאפיינים התמודדות עם משבר

 השכיל "להקדים רפואה למּכה", וכאשר ג'ולי עוזבת את הבית הוא נותר המּום.

 

שווה בין המצב שבו גרו יח דיו לבין המצב שבו הם חיים )זמנית( בנפרד: "כשגרנו בהמשך, ג'ולי מ 

באותו בית, הרגשתי שקיבלָת אותי כמובן מאליו. עכשיו אתה מביא לי פרחים. אתה עושה מאמץ 

 (.257מיוחד כדי להיות ִאתי. אתה מוצא זמן לעשות דברים ִאתי ועם הילדים" )

 

ופן מתמיד ולהשקיע יש לטפח אותם באמסתבר כי כדי להבטיח את קיּום היחסים ואת חיּוניּותם, 

ה  – "צריך לאתגר בשביל לשמר" – בהם זמן ומאמץ ואין לקבל אותו כמובן מאליו. אם לא ִתְרא 

ן להיעלם. אפשר לעשות זאת גם באותו בית, ועם ב –פשוטו כמשמעו  –את בת הזוג, היא עלולה 

 זוג שאנו חיים ִאתו שנים רבות.

)"להקדים  רצוי להתמודד עם הבעיות טרם יתלקח משבר עמוקכפי שנראה בהמשך, אפשר ואף 

; משברים אינם בהכרח ההזדמנות הטובה ביותר לחולל שינוי, וסכנה מוחשית רפואה למּכה"(

 עלולה להיות טמונה בהם להתמוטטות המערכת ואף להתפרקותה.

 

ני יצאנו באותו רענון היחסים בין אלכס לבין ג'ולי מתבטא לדוגמה בדברים הבאים: "ג'ולי וא

מוצאי שבת ובעצם נהנינו מאוד. לא עשינו משהו מיוחד. הלכנו לסרט, אחר כך אכלנו משהו קל, 

ובשביל הכיף נסענו דרך הפארק בדרך הביתה. סולידי מאוד, אבל בדיוק מה שהיינו צריכים. היה 

מי בית הספר טוב לתפוס שלווה ִאתה. אני מודה שבהתחלה הייתה לי הרגשה כאילו אנחנו שוב בי

או משהו. אבל אחרי זמן מה החלטתי שההרגשה אינה רעה כל כך. החזרתי אותה להוריה 

ן שלה הדליק את האור במרפסת" ) (. 187בשתיים לפנות בוקר, והתמזמזנו קצת בחנייה עד שהזק 

זוכה  –המתבטא בין השאר בכך שאלכס מאפשר לעצמו "לזרום" עם בת זוגו  – שינוי מרענן זה

ה על ידי שני הצדדים: "היא שותקת לרגע. בסוף היא מחייכת ואומרת בכנות: 'היה נורא להערכ

 (.227כיף להיות ִאתך בשבועות האחרונים'. 'תודה. ההרגשה היא הדדית', אני אומר" )

 

 (.257מכאן ואילך, אלכס משתדל "שלא לקבל ]את ג'ולי[ כמובן מאליו" )

 

 העובדים: .5

ם עמומה, אם בכלל. כאשר אלכס משוחח עם אחראי המשמרת אדי תחושת המשבר בקרב העובדי

הוא מעיר כי למרות שהם  –עובד בדרג הביניים, שהיה אמור להיות מּודע למה שמתרחש במפעל  –
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אינם משתלטים על שום דבר, "אדי כמובן אינו מבחין בכך. לגביו, הכול כרגיל; ואם הכול כרגיל, 

 (.57סימן שזה בסדר" )

 

מתוך תחושת הכרח, יותר מאשר מתוך  –, כאשר אלכס מדבר בגילוי לב רב יותר בדומה לכך

עם יושב ראש ועד העובדים מייק או'דונאל, הוא מציין בפני מייק כי מדובר לכל היותר  –בחירה 

 (.174בעשרים עובדים )מתוך למעלה משש מאות( ש"ירגישו את השינוי" )

 

 במפעלההתמודדות עם המשבר  ב.

 התגובה של אלכס לנוכח המשבר:דפוסי  .1

 א( כללי:

מקצועי הפוקד אותו אינם כוללים "פגיעה -דפוסי התגובה של אלכס לנוכח המשבר הניהולי

אם כי אפשר להצביע על רמזים ל"פגיעה עצמית" בעלת פוטנציאל הרסני: נהיגה  –במפעל" 

לומטר מכאן, יש כדברי אלכס: "בהמשך הכביש, כקי )אולי תוך שתיית אלכוהול;שקולה -לא

פיצרייה קטנה ]...[. אני רואה שם את האור הנופל על הפחיות הקרות האלה... 'אם כבר אז כבר'. 

(. מעבר 47 –]...[" "אני לוגם לגימה אחרונה של בירה ; 43 –אני מוציא שישייה של באדווייזר" 

 של "התמודדות". לכך, אפשר להצביע על מעבר מדפוס של "בריחה", דרך "היענּות", ועד לדפוס

 

 בריחה: ב(

אלכס החל את ההתמודדות עם המשבר במה שנראה כ"בריחה" )שילוב של גישה הרסנית עם 

(, והשיטוט חסר 42יל פיץ' )סבילּות(. הביטוי הבולט ביותר לכך הוא "הסתלקותו" מהישיבה של ב

נוהג ללא מטרה לאחר נטישת הישיבה הוא אינו חוזר מיד למפעל, אלא  שבא בעקבותיּה. המטרה

: "אני מפנה את המכונית לכביש כלשהו, נוהג לי עד במצב של "אובדן דרך" או תכלית ברורה,

וצה להיות בחוץ" שנמאס עליי ואז אני בוחר בכביש אחר. לא ִאכפת לי היכן אני נמצא, אני רק ר

ין בזמן המצאות במקום שהיה עליו להימצא בו כד-או ה"ִנְפָקדּות" )"אי "היעדרות"(. ה42)

 נוגדת כמובן נורמות ניהוליות. מסוים", על פי חוק השיפוט הצבאי(

 

נֹוָיה( אעיר כי נטייתו של אלכס ל"בריחה" נובעת גם מתחושה גוברת של "חרדת רדיפה" ר  . היא )ּפ 

: , המנוסחים במונחים צבאיים )ביטחוניים ולא רק בטיחותיים(מתגלה לדוגמה בדברים הבאים

ק ויוצא מהמכונית. בקופסת הזכוכית של המשרד שמולי דּומיית מוות. כאילו "אני לוקח את התי

שמכינים לי מארב. אני יודע שכולם מחכים לי שם בפנים, מחכים להתנפל עליי ]...[ אני יורד 

לכיוון הדלת שמובילה למפעל, ואני נכנס. אני מוציא מהתיק שלי משקפי מגן שתמיד נמצאים 

, ]כדי שלא 'לחטוף בראש'[ עם קסדות. אני חוטף אחת, חובש אותה ִאתי. ליד הקיר ישנו מדף

(. ובמקום אחר: "הדבר הראשון שאני עושה כשאני מגיע למשרד הוא לוודא 49ונכנס פנימה" )

(. ושוב, תיאור 61שפראן תחסום את הדלת בפני ההמון המתגודד בחוץ, מוכן להתקפה חזיתית" )

"ג'יימס בונד": "התעוררתי מסיוט שהיה לי בקשר  שנראה לכאורה כאילו הוא לקוח מסרטי

למפעל. רצתי הלוך ושוב במעברים כשביל פיץ' רודף אחרי במרצדס האדומה שלו. בכל פעם שהוא 

כמעט דרס אותי חמקתי בין המכונות או זינקתי על מלגזה חולפת. הוא צעק עליי דרך החלון על 

תי במחלקת המשלוח. בגבי היו ערימות של כך שהשורה התחתונה אינה טובה מספיק. בסוף נלכד
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קופסאות קרטון ]המייצגות כנראה את "המלאי מעל לראש" המצוי במפעל[ ומולי טסה המרצדס 

קמ"ש. ניסיתי לסוכך על עיניי מפני האורות המסנוורים. בדיוק כשפיץ' כמעט  150במהירות של 

 (.239ח המאיר את פניי" )תפס אותי התעוררתי וגיליתי שהאורות המסנוורים הם אור היר

 

 היענּות והתמודדות: ג(

לאחר פרק זמן קצר יחסית, אלכס מתעשת ומפגין סימנים של "היענּות" )שילוב של גישה בֹונה עם 

סבילּות(. המפעל נראה עתה כחלק מן הנוף, כעובדה ניצחת, "כאילו תמיד היה שם וכאילו תמיד 

(; ומכאן מסתמנים הניצנים 47לו "המון מה לעשות" ) (. לפתע פתאום הוא חש כי יש43יהיה שם" )

הראשונים של "התמודדות" )שילוב של גישה בֹונה עם פעילּות(: אלכס מגלה נכונות לנקוט פעולה 

(. כצעד ראשון, אלכס מרכז את צוות 60יכולתו כדי להציל את המפעל )ומחליט לעשות כל שב

 הניהול הבכיר לקראת שלב ה"תנועה".

 

 ההתמודדות עם המשבר: שלבי .2

 כללי: א(

אזהרה, הלם, בלימה,  –בספר מופיעים בבירור השלבים השונים של התמודדות עם משבר 

 על הִאפיּונים, התגובות, היחסים וטיב ההנהגה הּכרוכים בהם. –התארגנות, שינוי 

 

 אזהרה: ב(

ם הגלּום בו. יש נראה כי אלכס התעלם תחילה מן המשבר העמוק שפקד את המפעל, למרות האיּו

עובדים )מחצית  600לשים לב לעובדה כי המפעל היה נתון כבר בתקופת "צמצומים", שבה פוטרו 

שיך לנהל (. אלכס הּכחיש את חּומרת המצב והמ23מן המספר הכולל של העובדים במפעל( )

תו כלפי ולכן גם לא חש צורך בִּפְתרֹון. התנהלו ,אלכס לא ראה בעיה "עסקים כרגיל". בשלב זה

 עובדיו ומנהליו הייתה מרגיעה; בכך רק החריף את הבעיה.

 

 הלם: ג(

ָּכה: ביל פיץ הגיע למפעל וחולל סערה ) תה המ  (. עם הצגת האולטימטּום טפחה 10ואז ניח 

המציאות על פניו של אלכס ולא הייתה לו עוד אפשרות להתעלם ממנה. הוא חש מותש לחלוטין, 

כפי  –(. אלכס איבד את עשתונותיו או 13נתון במצב של הלם ) גופנית ונפשית כאחת, והיה

" או "יצא מאיּפּוס". מרגע זה, הוא מצוי בעלטה out-"היה ב –שמקובל לומר בלשון עממית 

(blackout:)  אני לא זוכר את עצמי עוזב את החלון. אני לא יודע כמה זמן עבר. פתאום אני מוצא"

(. כפי שמקובל בשלב זה, אלכס כעס על ביל 14ה בחלל ]...[" )עצמי יושב על יד השולחן שלי ובוה

פיץ', והצביע עליו כאשם במצב שנוצר: "הפנים שלי לוהטים ]...[ אני כל כך רותח מכעס על ביל 

 (.16פיץ', עד שאני מדמיין שאני מצלצל אליו וצורח לו באוזן: הכול באשמתך!" )

 

בעקבות שלב ההלם, הוא הרהר בינו לבין  ,דר"בס-יש לציין כי גם כאשר אלכס חש ש"משהו לא

עצמו: "אני מנהל מפעל שאמור להיות טוב, לעזאזל, וזה באמת מפעל טוב ]...[. יש לי מכונות, יש 

בשלב זה, הוא  (.24לי אנשים. יש לי כל החומרים שאני צריך ]...[. אז איפה לעזאזל הבעיה?" )

 עדיין מתּכחש לכך שהבעיה כרוכה גם בו עצמו.
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 ד( בלימה:

מפולת. הוא פנה אל לּו והבהיר לו כי ראשית לכול יש "להשיג תמונה ברורה של  למנועאלכס ביקש 

לאחר תקופה של הפגנת הנהגה מבּולבלת, אלכס  (.54מה שעליהם לעשות כדי להחזיק מעמד" )

ן גייס כוחות לעצירת ההידרדרות ונקט צעדים המובילים לריכוזיּות: , לּו, החשב את אליו הוא זימ 

; לאחר מכן קרא לסטייסי, (73, 51) שנותרו לו שנתיים עד לפרישתו לגמלאות נאמנו האישי

לבוב, מנהל  – ולבסוף(; 74) , שהיו לו ִעמה קשרים אישיים מיוחדיםהאחראית על בקרת המלאי

נס את (; ואז, כי76(. הוא התבונן בשלושתם וחשב שיש צורך להסביר להם כמה דברים )75הייצור )

 (.77כולם בחדר הישיבות וִשרטט להם על לוח הקיר את תרשים המטרה )

 

 ה( התארגנות:

התנתקו ממה שהיה,  –שהגיעו להשלמה ולתובנה  –בכוחות משותפים, אלכס וצוות הניהול הבכיר 

 ביססו ההנהגה וחיפשו כיוונים חדשים.

 

 ו( שינוי

את יסודות המפעל וצעדו במסלול של מכאן ואילך, אלכס וצוות הניהול הבכיר בנו מחדש 

 התחדשות וצמיחה המכוון לקראת מצב עתידי רצוי והמעניק משמעות ותקווה חדשה.

 

 :אצל אלכס מתח-מצבי אנרגיה .3

 מתח":-נרגיהבמונחים של "א

שהתבטא  –אלכס היה נתון ככל הנראה במצב של "עייפות רגועה"  ,המּודעּות למשברלפני  (1)

בעקבות זאת, שפקדו את הארגון.  בישנּוניּות ובהתעלמות מן האיּומים בחוסר מתח מספיק,

שאך החמירו את מצב המפעל )או  ,הנהגתו התאפיינה בניסיונות הרגעה של העובדים והמנהלים

 (.counter productiveהיו 

 

אלכס עבר למצב של "עייפות  –לאחר התערבותם של יונה ושל ביל  – המּודעּות למשברעם ( 2)

 ,תשהתבטא בתשישות המלווה בעצבנות, במתח, בחרדה, בדיכאון ובמחשבות שליליֹו –חה" מתו

 .לרבות הערכה עצמית נמוכה

 

שמתבטא במרץ ובחיוניּות  –לאחר פרק זמן מסוים, אלכס עבר למצב של "אנרגיה מתוחה"  (3)

וטחת יותר, הנהיג את צוות הניהול ביד ב הוודאות הרבה,-למרות אי המלווים במתח ובעצבנות.

 מבוטלת של מתח ושל חרדה.-אם כי עדיין ניּכרה בו מידה לא

 

רק לאחר התבססות תהליך השינוי והשגת ההצלחות הניּכרות הגיע אלכס למצב של "אנרגיה  (4)

ט ונינֹוח, בתחושת ביטחון עצמי ואולי אפילו ב –רגועה"   אושר.שמתבטא בריכוז ָשק 
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 פנהת מ  ונקוד. שינוי ו6

 

 פנהדת מ  נקו א.

 :הגדרות מילוניות .1

 

 (turning point) פנה"הגדרות מילוניות של "נקודת מ  

 

 136."זמן שבו מופיע שינוי מכריע במצב, במיוחד כזה בעל תוצאות מועילות"

      

 137.דרכים, מקום שממנו מתחיל משהו חדש" "פרשת

 

 138."שינוי כיוון"

 

 אנדי גרוב: – "פנה אסטרטגיותנקודות מ  " .2

 מתייחס אנדרו גרוב, נשיא ומנכ"ל חברת "אינטל" לשעבר, למה רק פרנואידים שורדיםרו בספ

פנה כזאת מציינת (. נקודת ִמ strategic inflection pointפנה אסטרטגית" )שהוא מכנה "נקודת ִמ 

"פרק זמן בחיי עסק שבו עומדים יסודותיו להשתנות. שינוי כזה עשוי להתבטא בהזדמנות לנסוק 

 139עלול לבשר על תחילת הסוף". אחדשים, אבל בה במידה הולגבהים 

 

פנה אסטרטגיות יכולות להופיע בעקבות שינוי טכנולוגי, אבל הן יותר גרוב מבהיר כי "נקודות ִמ 

פנה ידי מתחרים, אבל הן יותר מתחרות גרידא. נקודות ִמ  משינוי טכנולוגי. הן יכולות להיגרם על

ניהול של העסק, וייתכן שלא יהיה די בעצם אימוצה של רת ההן שינויים בהיקף מלא בצּו

צמה בצורה ערמומית כל ופנה אסטרטגיות צוברות ענקודות ִמ  טכנולוגיה או במאבק במתחרים.

 140שתנה, ובכל זאת יודעים שמשהו השתנה".עד שלעתים קשה להגדיר בדיוק מה למעשה ִה  כך

 

]או  משנה את סימנו מחיובי לשלילי [...] הכי "כאשר קצב השינוי בתלילותה של עקומ צייןגרוב מ

פנה מצויה פנה' מבחינה מתמטית. במושגים פיזיים, נקודת הִמ , לפנינו 'נקודת ִמ משלילי לחיובי[

 141:[" ]הְקָערה נהפכת על פיהאו להפךמקעורה לקמורה במקום שבו העקומה משתנה 

 

 פנהעקומת המ  
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ולל ב"נקודות ִמפנה אסטרטגיות", גרוב מייחס למרות טיבו ה"איכותי" לכאורה של השינוי המתח

לו משמעות "כמותית". לדעתו, ההבדל בין שינוי רגיל לבין נקודת ִמפנה אסטרטגית הוא עוצמת 

ההשפעה הפוטנציאלית של השינוי על העסק: "אנו המנהלים אוהבים לדבר על שינוי, עד שאימוץ 

רטגית אינה עוד שינוי אחד. היא דומה השינוי הפך לקלישאה של ניהול. אך נקודת ִמפנה אסט

לגלים הסוערים שסירת מנוע מותירה מאחוריה במהלך נסיעתה בנהר; הגלים הסוערים 

והמסּוּכנים שאפילו חותרים מיומנים נזהרים מפניהם לעומת מים שקטים ביום רגיל: גם מנהלים 

 בחיי העסק".ותיקים ומנוסים מתקשים להתמודד עם העוצמה החריגה של 'נקודת מפנה' 

 

ת את נקודת הִמפנה האסטרטגית בכך שּכינה אותה "שינוי  ", כלומר עוצמת x 10גרוב אף ּכימ 

 142משינויים שהעסק רגיל אליהם. 10השינוי גדולה פי 

 

 צ'ארלס הנדי: – "עקומת זיגמויד" .3

 ברוב המקרים, גילוי מוקדם של נקודת ִמפנה אסטרטגית הוא המפתח להתמודדות מוצלחת עם

תופעות רבות עוצמה אלה. על ידי נקיטת פעולה לפני שנגרם הנזק הטמּון בנקודת ִמפנה 

אסטרטגית, ארגונים יכולים לא רק להדוף איּום בטווח הקרוב אלא אף לפתח עוצמה פנימית 

 143.שתעזור להם בזמנים קשים בשנים הבאות

 

 דוגמת הסחר במניות

 

(. דפוסי העלייה במניות ובאגרות חוב אינם ניתנים volatilityשוק המניות מתאפיין בתנודתיּות )

בדרך כלל לניבוי. השינויים במדד זה יוצרים התפלגות המתבטאת בסיכון. אולם ִחשבו על סוחר 

המסוגל לחזות מראש את "נקודות הִמפנה" בשוק. סוחר כזה, שימכור או יקנה מניות לפי העניין 

 לא בפז.צעד אחד לפני כולם, ייהנה מיתרון שלא יסו

 

מצוינות לנָצח", כי חברות מנצחות כאלו  – 10ג'ים קולינס ומורטון האנסן כתבו בספרם "פי 

"ממשיכות לקיים 'פרנויה בונה' גם בזמנים טובים, בהּכירן בכך שמה שחשוב ביותר הוא מה שהן 

עתידיים  מבינים כי הם לא יכולים לצפות אירועים 10עושות בטרם הסערה מּכה ]...[. מנהיגים פי 

לקראת מה שאין  –מראש, כל הזמן  –בעקיבות ובאמינות. לכן הם מתכוננים אובססיבית 

 קודת המפנהנ
 העסק שוקע

 נוסקהעסק 
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ביכולתם לחזות. הם מניחים כי סדרה של אירועים רעים המתרחשים בזה אחר זה ובמהירות 

 144עשויים למחוץ את החברה באופן בלתי צפוי ובכל עת".

 

ת מעביר אותנו באורח טבעי למה שהגורו הצורך בגילוי מוקדם של נקודות ִמפנה אסטרטגיו

ם ה העמּויבשל אופיהְנִדי שואל:  יד"."עקומת זיגמֹו( מכנה Handy) יִד צ'רלס הנְ הניהולי הבריטי 

 ?הפנה", כיצד תדע מהו הרגע הנכון לנקוט פעולשל "נקודת ִמ 

 

ו או של חייו, אלא ארגונ ]איש אינו יודע היכן הוא מצוי על גבי הגרף של אינך יכול לדעת ,לפי גרוב

]או  עדיין בריא ארגונךאולם אינך יכול לחכות עד שתדע. עליך לנקוט פעולה כאשר  בדיעבד[;

כאשר אתה עדיין בריא[: "התנופה של העסק העומד איתן על רגליו מספקת בועה טובה שבתוכה 

לות רבה אפשר לפעול למיצובה מחדש של החברה. בחסותה של בועה זו אפשר להנהיג שינויים בק

 – פירוש הדבר 145יותר מאשר במצב שבו כל סימני החיּות של העסק כבר מצביעים כלפי מטה".

 .יועל השיפוט האיש טואיציהלהסתמך על האינ יש מצב שבופעולה כאשר לא הכול ידוע; 

 

משברים המאיימים על שרידותו של הארגון נתפסים כמניע החזק ביותר לשינוי. הם עשויים 

גון למחשבה מחודשת על דרך פעולתו, ולהמריץ אותו לעשות דברים אחרת. לדחוף את האר

כשאין מצוקה, כישלון או סימנים של כישלון צפוי ממריצים את הנוגעים בדבר לעשות מעשה. 

נעים כל מחשבה על שינוי פני המֹו ,לחיזוקים חיוביים זוכים משבר, ההתנהגויות והנהגים הרווחים

 146הדברים.

 

י להפנות את תשומת לבנו ל"עקומת ִד חסרונות בולטים, שהביאו את הנְ  בעלתהיא גישה זאת 

 יד".זיגמֹו

 

 .)שוכבת על גבּה( Sעקומת זיגמויד היא עקומה בצורת האות 

 

 

זיגמויד מסכמת את סיפור החיים עצמם: התחלה ִאטית ומהוססת, עלייה ואחר כך  עקומת

של צמיחה מתמדת הוא להתחיל עקומת  למרבה המזל, יש חיים מעבר לעקומה. הסוד. שקיעה

יד חדשה לפני שהראשונה דועכת. המקום הנכון להתחיל את העקומה השנייה הוא בנקודה זיגמֹו

גיעה זמן, משאבים ומרץ להגיע לעקומה חדשה לפני שהעקומה הראשונה מ עדיין , שבה יש לנוא

 .למיצויּה
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שהכול פועל  מצייניםל היחיד או אל הארגון כל המסרים המגיעים א אבנקודה הבעיה היא כי 

כל שאנו יודעים על שינוי, בין אם זהו שינוי אישי או שינוי  .ושלא נדרש שינוי כלשהו כשורה

גבי  על בארגוני, אומר לנו שהאנרגיה הממשית לשינוי באה רק כשאנו עומדים נוכח אסון בנקודה 

 על הרצוילמקום ולהגיע למעלה  טפסכדי לאבל בנקודה זו נדרש מאמץ עצום ; העקומה הראשונה

התחום המקווקו מציין תקופה של מבוכה שבה סדרים ישנים מתקיימים  גבי העקומה השנייה.

 לצד סדרים חדשים.

 

, שבה עומדים לרשותנו משאבים רבים שאת חלקם אפשר להפנות למטרות אבניגוד לנקודה 

אבים )הִעסקיים, הארגוניים והניהוליים( המש בלטווח ארוך )כמו מחקר ופיתוח(, הרי בנקודה 

מתדלדלים וגוברת הנטייה להפנותם להישרדות לטווח קצר. כך לדוגמה ההון נשחק והולך, 

והמנהיגים או המנהלים מאבדים מן העוצמה ומן היוקרה שלהם, ומתקשים לסחוף אחריהם את 

מצב שליטה שבו אנו אנו מצויים ב אהעובדים לתהליכים קשים ומכאיבים. כמו כן, בנקודה 

 במצב של אבדן שליטה שבו "הדברים מנהלים אותנו". – ב"מנהלים את הדברים"; בנקודה 

 

זוהי הדרך לבנות  :אחדשה בנקודה העקומה משכילים לנצל את ההצלחה ולהתחיל את ה חכמים

בצעד זה יש משום ויתור מחושב על פוטנציאל מסוים  בזמן לקיים את ההווה.-עתיד חדש ובו

ב(, לטובת הישגים אפשריים טובים בהרבה לטווח -טווח הקצר )התחום המקווקו בין נקודות א לל

 הארוך.

 

 עשויהש ;תורת העקומה השנייה מניחה שהעבר עשוי שלא להיות המנחה הטוב ביותר לעתיד

עלינו להישמר שלא ננטוש את העקומה הראשונה בשלב מוקדם מדי.  . עם זאת,להיות דרך אחרת

השנייה זקוקה למשאבים ולזמן, שאותם רק העקומה הראשונה יכולה לספק. העקומה העקומה 

סוד האיזון הוא להניח לעבר ולעתיד להתקיים זה לצד זה  השנייה צריכה לצמוח מן הראשונה.

 147בהווה.

 

 דוגמת הכדורגל

 

מאמני כדורגל מנוסים יודעים כי לעתים יש לשנות גם "הרכב מנצח"; גם לקבוצה ותיקה 

שומנת יש להזרים "דם חדש", כדי להבטיח את הצלחתּה העתידית. כך יוצרים מתח תחרותי ומ

זמנית בבניית -בין "ותיקים" לבין "צעירים", תוך ניצול המשאבים הקיימים במערכת והשקעה בו

 משאבים חדשים.

 

 והלקח הארגוני דוגמת השבץ המוחי
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ובות בהמלצת רופאיהם לשנות את סגנון ( מחליטים לעתים קרstrokeאנשים שסבלו משבץ מוחי )

חייהם, להתחיל בפעילות גופנית נמרצת ולהקפיד על תזונה נכונה. הבעיה היא שבשלב זה קשה 

לגייס את המשאבים הגופניים והנפשיים לביצוע שינוי מעין זה. האנרגיה הנדרשת לשם שיקום 

עוד טרם התרחשות של אירוע  גופני גבוהה בהרבה מזו הנדרשת לפעולות מניעה קבועות וסדורות

טראומטי. רצוי לשנות את סגנון החיים כאשר האדם בריא, ולא להמתין למחלה קשה. עם זאת, 

מחקר שנערך באוניברסיטת קֹולֹוָרדֹו העלה כי הגורמים המעוררים להתחיל בדיאטה כוללים 

, יום הולדת עגול, קודם כול נזיפה מרופא, וכן אירוע מיוחד או שינוי בחיים )חתונה, גירושים

 148עבודה חדשה(.

 

ארגונים, בדומה לבני אדם, מציגים דפוסי התנהגות מסוימים כגון הכחשה של סימני אזהרה 

מוקדמים והימנעות מנקיטת אמצעי זהירות נדרשים. ההשוואה לפתולוגיה של האדם מתאימה 

של החולה  גם מבחינת התוצאות לטווח הארוך: כפי שכל משבר בריאותי מדרדר את מצבו

ומעמיד אותו בסיכון נוסף, כך משברים חוזרים ונשנים מעוררים סיכון חמור לתוחלת החיים של 

ארגון "חולה". מבחינה זאת, הנטייה למשברים חוזרים ונשנים משקפת פתולוגיה כרונית, שעלולה 

  149בסופו של דבר להיות קטלנית לגבי ארגון המּועד למשברים.

 

 !לא כשחייבים –ברים כשיכולים החכמה היא לעשות את הד

 

נובעת מתפיסה מידית  –ההחלטה מתי ליצור את עקומת הצמיחה השנייה נותרת אינטואיטיבית 

עיון שיטתי ומשיקול דעת. עם זאת, אפשר לומר כי כאשר אנו ולא מ ,אמצעית של הדברים-ובלתי

 זהו הזמן –ם יפה( חשים שהכול מסתדר, שהכול פועל לטובתנו, שאנחנו "על הסוס" )מצליחי

וא תיגר על ההנחות לקראלץ ינגם אם לא נגשים אותה מיד,  .השנייהעקומה ה את להתחיל להכין

כך נוכל לקדם טוב יותר  העקומה הראשונה ולהמציא כמה חלופות אפשריות. העומדות בבסיס

 את פני הבאות.

 

מונעים במידה רבה על ידי  משבר או חולי, אנו מתוך מצב שלהקושי נובע מכך שכאשר אנו פועלים 

אדם משתכנעים ביתק קלות לעשות משהו -הרגש )ולטענת אריסטו, כפי שנראה בהמשך, בני

 נדרשיםבריאות, אנו  הצלחה או מתוך מצב שלכאשר הדבר מרגש אותם(; כאשר אנו פועלים 

 בשיקול שכלתי קר. –להיות מונעים במידה רבה על ידי הראש 
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 מטרה"שינוי ונקודות מפנה: "ה

 

 ירידה מתמדת לפני ואחרי שאלכס נכנס לתפקיד א.

בשלב מסוים בעבר, טרם תחילת סיפור המעשה, התחוללה במפעל ברינגטון "נקודת מפנה 

המדדים העיקריים השתנו מחיובי לשלילי; או צורת  –אסטרטגית" שבמסגרתה העסק שקע 

 העקומה השתנתה מקמורה לקעורה.

 

ל, אני יודע שמה שנפל האלכס קיבל את האחריּות על  מפעל כאשר זה היה כבר בירידה )]ביל:[ "א 

ע[ –]או ליתר דיוק  ך פה לא היה במצב הכי טובבחלק ִכי ר  לא השכיל להּכיר בכך או [(. הוא 13" ]ב 

לנקוט צעדים מתאימים כדי לבלום את הירידה )]אלכס:[ "אני נמצא כאן שישה חודשים. אני 

ר טוב, נעשה יותר גרוע מאז שהגעתי; אבל אני עושה כמיטב יכולתי" מודה שִבמקום שיהיה יות

 [(. יש להעיר כי מאמץ אינו ערובה לתוצאות חיוביות )ראו "יעילּות" ללא "אפקטיביּות"(.13]

 

שינוי הכיוון נעשה אם כן כאשר הארגון כבר היה "חולה" )בנקודה ב על גבי עקומת זיגמויד, אם 

לנייד את  את קשהבנקודה זהיה בקו הבריאות. כפי שציין הנדי,  לא למטה מזה(, ולא כאשר

ן; לפיכך ההישג של אלכס מרשים אף יותר, ואפשר או לשקם את האמּו הנדרשים המשאבים

 לתארו כ"נס".

 

 שינוי הכיוון ב.

 –מחדש" -המרמז על "מעלה שנייה", "אפקטיביּות", "מנהיגּות", "ִמסגּור –"שינוי הכיוון" במפעל 

לה באופן בולט עם יצירת "הנתיב המהיר" לחלקים של צוואר הבקבוק ועם החלת החוקים התג

החדשים להפעלת צווארי הבקבוק בהפסקת הצהריים: האיחור הגדול ביותר של המפעל היה עתה 

ימים. השיפור במדדים ִאפשר להוציא את  58 עמד עלימים בלבד, כאשר שבוע לפני כן  44של 

 (.182מו גם הזמנות נוספות )ההזמנות הקריטיות, כ

 

בעקבות יישום מוצלח של תהליך השינוי השתנתה צורת העקומה מקעורה לקמורה, והמפעל הגיע 

לשיא חדש של הזמנות. סטייסי הצביעה על משמעות נקודת המפנה, בציינה שלא זאת בלבד 

 (.198שכמות התוצרת שיצאה מהמפעל גדלה אלא גם המלאי בתהליך ירד )

 

 ה זמנית לצורך עלייהיריד ג.

לאחר שינוי צורת העקומה, וכאשר בצוות הניהול רווחה התחושה שהמפעל נמצא על הפסים 

(. ירידה זמנית זאת בישרה את 201הנכונים, התעוררו לפתע פתאום "צווארי בקבוק חדשים" )

המשך העלייה, לאחר שראלף נאקאמּוָרה פיתח שיטה ממוחשבת חדשה לבקרת לוח הזמנים 

(. מכאן מתבררת חשיבות ִתחזּוק ההישגים של תהליך השינוי, 223רור חומרי הגלם )לשח

 וההתמודדות המתמדת כדי למנוע מעידֹות, התדרדרּות ושקיעה.

 

 המשך העלייה ד.
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לאחר ההתגברות על הירידה הזמנית, ָשבּו המדדים והראו מגמה חיובית: "רמות המלאי ירדו 

ות; עצירת חלק מהחומרים הביאה לכך שכבר איננו חנּוקים פלאים, והן ממשיכות לרדת במהיר

ממלאי בתהליך. חלקים מגיעים אל צווארי הבקבוק בזמן המתאים, והשטף בתוך המפעל ָחָלק 

הרבה יותר משהיה"; זאת ועוד, גם הנצילּויֹות השתפרו לאחר צריכת המלאי העודף. לבסוף, חוסל 

בר ההזמנות המתאחרות, והפיגור הודב ק: "כלומר, השירות ללקוח השתפר; התפוקה עלתה; גם צ 

 (.224אנחנו שוב על דרך המלך" )

 

(. ג'וני ג'ונס, 236המסקנה המתבקשת, כפי שאלכס ציין בפני יונה: "באמת עשינו מהפך במפעל" )

(. על 262מנהל השיווק בחטיבה, מאשר כי "המפעל של אלכס הוא היחיד שמסוגל לחולל ִנסים" )

 ת מהדהד המשפט המופיע על גב הספר: "ונס לא מתרחש. ואולי בעצם כן ]...[".רקע אמירה זא

 

רות ההצלחה והמשך הדרך ה.  קציר ּפ 

סוגרים את המפעל שלי? לא,  –מהו, אם כן, גזר הדין  מספר: "לבסוף, איני יכול להתאפק: אלכס

ור ִמכרה זהב? ]...[. אומר ביל. כלל וכלל לא. אתה חושב שאנחנו מנהלים גרועים עד כדי כך שנסג

 (.263ברכותינו, אלכס, אתה תהיה זה שיחליף אותי" )

 

בניגוד לאלכס, בֹוב דונובן התמנה לנהל את המפעל כאשר זה היה מצוי בדרכו אל הפסגה )לקראת 

על ידי אלכס הייתה צריכה לפיכך  לבוב על גבי עקומת זיגמויד(. מסירת מפתחות המפעל אנקודה 

דדים מורים כי כל המאזהרה מעין זאת: אני מפקיד בידיך מפעל "בריא", שבו להיות מלווה ב

עם זאת, אל תמתין למשבר הבא והי ה  .הנהיג שינויזו שטות ל תהיההדברים פועלים כשורה וכי 

עקומת צמיחה חדשה תוך ניצול ההצלחה וגיוס המעמד והיוקרה שתרכוש עם  להתחילנכון 

 זהב עשוי להתדלדל בשלב כלשהו, ויש לחפש ערוצים חדשים.גם ִמכרה  תחילת תפקידך החדש.

 

כפי שנראה בהמשך, "תורת האילוצים" עשויה להתמודד עם דרישה זאת, ביוצרה מנגנון מּובנה 

שבו השינוי יהפוך לנורמה  – לטענת גולדרט, רק תהליך של שיפור מתמשך לשינוי ארגוני מתמשך.

לא כל שינוי הוא שיפור; אבל בוודאי שכל שיפור הוא  .עשוי לקיים הצלחה ארגונית לאורך זמן –

 150שינוי: איננו יכולים לשפר משהו מבלי לשנותו. 
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 . התנגדות לשינוי ומוטיבציה7

 

 התנגדות לשינוי א.

רגש, עמדה או פעולה המבטאים  –נמנע; וכך גם "התנגדות לשינוי" -"שינוי" הוא בלתי

ארגונים מּכירים בערכו של  151ות לקבל את השינוי.רצון או חוסר נכונ-שביעות-הסכמה, אי-אי

 152השינוי, מגלים רצון לבצעו ומעודדים אותו; אך בו בזמן מתנגדים לו.

 

אדם. הוא -רגלים, על אמונות ועל ערכים של בניכל שינוי מעורר התנגדות כי הוא קורא תיגר על ה  

 153לחוש חוסר ביטחון.להטיל ספק ו –דרך, כיוון, משמעות  –דורש להסכים לחוות אובדן 

 

גולדרט מבהיר כי כל שינוי נתפס כאיום על הביטחון. באשר להתמודדות עם התנגדות לשינוי הוא 

מציין כי כל מי שחושב שהוא יכול להתגבר על התנגדות רגשית באמצעות היגיון, לא היה נשוי 

 154מעולם. אנחנו יכולים להתגבר על רגשות רק באמצעות רגשות עזים יותר.

 

 , נודעת להנעה חשיבות רבה במיוחד.ל ההתנגדות לשינויבש

 

 הנעה ב.

 הנעה ותנועה: .1

 (.motionמן המילה פירושה הקניית "תנועה" ) (motivation)"הנעה" 

 

 טמון בגמישות תודעתית המאפשרת לו לכוון את פעילותו בהתאם לרצונו. מן הבהמה תר האדםמֹו

אדם מצומצם בהרבה מאשר אצל בעלי -ית אצל בניטווח ההתנהגויות המוכתבות אינסטינקטיב

בלבד )כמו נדידת בעלי חיים  "תנועה"התנהגות אנושית אינה לפיכך שאלה של חיים אחרים. 

המושתתת על כוונה,  "מּונעת" , אלא שיש לראות בה פעולהבמסלולים מוגדרים ומוכוונים מראש(

 155נועדה לממשם. פעולה זומשמעות או רצון, ש

 

כלשהו. ההנעה מקיפה מגוון תהליכים  "מניע"מכוונת שהאדם נוקט מחייבת כל פעולה 

ת , נטיֹו)כמו אצל בעלי חיים( לרבות דחפים ותשוקות שמקורם ביולוגי – בזה-המשתלבים זה

 156אדם(.-)האופייני לבני תת ויישום של כוונות מּודעֹושֹונרּכ העדפותו

 

 רגשות והנעה: .2

. משמעותו המקורית הייתה לנדוד או לעבור "לנוע"( – movere ,נגזר מהלטינית) emotionהמונח 

 עומדים "תנועה" או "שינוי". –כמו ביסוד ההנעה  –ממקום למקום. לפיכך, ביסודם של הרגשות 

 

הסיבה האופיינית להופעת רגש היא תפיסה של שינוי משמעותי במצבנו האישי או במצבם של 

 157סיכון גדול או סיכוי גדול. הקרובים לנו. בשינוי משמעותי זה טמון
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 בשימת לב לנו לזהות שינויים בעלי משמעות. אנו מגיבים המסייעת רגשות הם מערכת אתרעה

הוא אינו מניח לנו  – מן המצב הרגיל. היוצא מן הכלל נתפס כמשמעותי או סטייה לכל חריגה

 ראה.נִ לא  להתעלם ממנו. בניגוד לכך, המצב הרגיל מתקבל כמובן מאליו, בטוח וכמעט

 

נו, שאפשר לסמלם על ידי ר באירועים רבים בחייביצירת רגשות ניּכ שינוייםל מרכזי שה תפקידה

 עומד שינוי כלשהו "אושר"ביסוד רגש הכך לדוגמה, . המוות-השלילי של הלידה-הקטבים החיובי

אינם  – ברשלכאורה אינם חסרים ד – אנשים עשירים .)חתונה, הולדת נכד או נכדה, זכייה בלוטו(

, ואינם מתרגשים מכך. כך בהכרח מאושרים: אחרי זמן מה הם מתרגלים לעובדה שיש להם הכול

 עשרות שבו השתתפו, קולג'שנערך בבוסטון  מחקר 158קורה שגם העשירים הם לעתים אּומללים.

 כי העשירים אינם שבעי רצון באופן כללי, העלה ,מיליון דולר לפחות 25בתי אב שלהם נכסים של 

רם להם לחרדות עמוקות הקשורות לחיי האהבה, העבודה והמשפחה. נהנתנּות ווכי כספם ג

אד  159ת עשויים להפוך לשגרתיים עד כדי כך שהם מאבדים כל יתרון פסיכולוגי.צרכנית ומותרֹו

 –וינר, מגדולי חוקרי האושר, הציג זאת אולי בצורה הקולעת ביותר: "לא המצליחים מאושרים 

 יחים"; הצלחה אינה מביאה בהכרח אושר, אבל אדם מאושר יצליח יותר.המאושרים מצל

 

מכריחה את  ,)מצב שבו "זה לא מזיז לי", ולכן איני "נע"( תת, שהיא היפוכה של אדישּוהתרגשּו

היא דרך  –בניגוד למצבים רגילים  –תגובה לשינויים בלבד  האורגניזם לגייס תשומת לב מיוחדת.

לשימוש במשאבים מוגבלים. מנקודת מבט אבולוציונית עדיף למקד את  חסכונית ויעילה במיוחד

)הולדת בן או בת,  ת לשינוייםדעּו, שכן מּואו קבועים בשינויים ולא בגורמים יציבים הלבתשומת 

גורמת היערכות חדשה ומידית החיונית לקיומנו.  מות הורה, התאלמנּות, קידום בעבודה, וכדומה(

אין עוד טעם לבזבז זמן ואנרגיה על ש מכיווןילות הנפשית שלנו פוחתת הפע ,משהתרגלנו לשינוי

 160מצב שכבר הסתגלנו אליו.

 

שאחרים לא יתפסו אותם יתר" ִיטה להקדיש תשומת לב לאירועים -אדם הסובל מ"רגישּות

יבזבז זמן ואנרגיה ברמה גבוהה ובאופן תכוף יותר, ועלול במהרה לדלדל את  כמשמעותיים;

ניים והרגשיים. לפיכך, כמו בכל מערכת אחרת, יש להבטיח שיווי משקל של משאביו הגופ

 ה"מערכת הרגשית" של האדם.

 

בכל רגש טיפוסי קיים רכיב של "הנעה", המכוון את רצונותינו או את מּוכנותנּו לפעול בנסיבות 

יוון לשמר או לשנות מצב כלשהו. המּוכנּות לפעולה היא סוג של רצייה לפעול בכ –הקיימות 

מסוים. המחויבות העמוקה הּכרּוכה ברגשות מתגלה כרכיב הנעה חזק. הקשר ההדּוק בין רגשות 

אדם -לבין נטייה לפעולה הופך את הרגשות לאמצעי יעיל למדי לשכנוע אנשים. אריסטו טען שבני

 161משתכנעים ביתר קלות לעשות משהו כאשר הדבר מרגש אותם.

 

ל"שלב ההפשרה" של קורט לוין מתייחסים הן למימד  ייןש  ר מבחינה זאת, המנגנונים שהציע אדג

אשמה, -השכלי או הרציונאלי )שלילת תקפּות( והן למימד הרגשי או האמוציונאלי )עירור חרדה

 ויצירת ביטחון פסיכולוגי(.
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 התנגדות לשינוי ומוטיבציה: "המטרה"

 

 התנגדות לשינוי א.

. לעובדה מתמיהה המטרהה לידי ביטוי בולט בספר התנגדות לשינוי, הטבעית לכל ארגון, לא בא

לכאורה זאת כמה סיבות: ראשית, מטרת הספר להציג את השינוי באור חיובי ככל האפשר, 

על המצוקות הּכרּוכֹות בו. שנית, הספר מתמקד בדרג הניהול הבכיר, ולא בעובדים  הולמנוע הדגש

ם ערים לשינוי, ולפיכך אינם נדרשים או במנהלים הזוטרים. שלישית, העובדים בכל מקרה אינ

 להתמודד ִעמו.

 

צוות הניהול הבכיר מִצדו מתגייס ומתייצב לדגל מיד עם קריאתו של אלכס, כמעט ללא כל היסוס 

או פקפוק, ותומך בו ללא סייג ובהתמדה. כך לדוגמה מתקיימת השיחה בין אלכס לבין לּו, לאחר 

יץ': "שנינו שותקים כמה זמן. לּו מדליק סיגריה. שאלכס סיפר לֹו על האולטימטום של ביל פ

ל, אם פיץ' אומר  אנחנו יושבים לנו. בסוף אני אומר, 'תראה, אני עדיין לא אמרתי נואש'. 'א 

שאנחנו גמורים...'. 'הוא לא אמר זאת. יש לנו עוד זמן'. 'כמה זמן?', הוא שואל. 'שלושה חודשים', 

 ה. אין סיכוי שנצליח'".אני אומר. הוא קרוב לצחוק. 'שּכח מז

 

בזק -בשלב זה, אפשר היה להניח שההתנגדות תהיה עזה יותר; אולם היא נבלמת באמצעות ִשכנוע

קיי?'. לרגע, איני אומר דבר ]...[. אני שומע את -של אלכס: "]אלכס:[ 'אמרתי שאני לא מוותר. או

ל. אני אושיט -מר, 'אולּו נושף נשיפה ארוכה של עשן. הוא נשמע כמקבל עליו את הדין ואו קיי, א 

(. 54לך את כל העזרה שאוכל. אבל...'. הוא משאיר את המשפט לא גמור, מנופף ידו באוויר" )

 מסתבר אם כן כי ההתנגדות לשינוי מתפוגגת ונפתרת ב"נשיפת עשן" וב"נפנוף יד" חטוף.

 

העובדים מאמצים אחוזים מכלל  10-וולץ' כי כ-יש להזּכיר בהקשר זה את סברתם של וולץ' ו

אחוזים אולי  75דברים חדשים במרץ ובאופטימיּות ]לקבוצה זו אין ייצוג ממשי בספר שלנו[. עוד 

קיי, בואו -אינם מובילים את השינוי, אך לאחר שמשכנעים אותם שהשינוי נחוץ הם אומרים, 'או

צמו ויתר צוות , ובמידה רבה גם אלכס עּול –כפי שראינו  –בוצה זו משתייך נעשה את זה' ]לק

אחוזים[ הם מתנגדים שמבוצרים בדרכיהם הישנות עד כדי כך  15הניהול הבכיר[. הנותרים ]

אין זכר בספר  –'גרעין קשה', המצטיין ב'ראש קשה'  –שיילחמו בשינוי עד הסוף המר ]לקבוצה זו 

 שלנו[".

 

הוא מקיים עם עדּות מסוימת להתנגדות, שאלכס משכיל להתגבר עליה, עולה מן ההידברות ש

יושב ראש ועד העובדים של המפעל מייק או'דונאל. מייק מגיב לבקשתו של אלכס בדברים 

הפורמליים הבאים: "אתה יודע יפה מאוד מה הבעיה: החוקים החדשים שלך לגבי הפסקות 

צהריים בטיפול תרמי ובמכונה האוטומטית ]...[ עומדים בניגוד להסכם. אני מתייחס לפרק שבע, 

ארבע ]...[. ִתראה, אני מעריך את העובדה שאתה מנסה להסביר את כל זה ]...[; אבל יש לנו סעיף 

הסכם. ואם נסתכל על זה מהכיוון השני, מה יבטיח שלא תתחיל לשנות עוד כל מיני דברים שלא 

ימצאו חן בעיניך? ]...[. בסוף הוא אומר, 'אצטרך לחשוב על זה ולהתייעץ. אתה תשמע ממני" 

(174.) 
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ִמתרצה  –בדומה לאחרים  –(, מייק 174לאחר שיחה זאת, שהתנהלה "במשך כל הבוקר" )

במהרה: "בשעות אחר הצהריים של אותו היום, הטלפון שלי מצלצל. 'שלום, זה או'דונאל. אתם 

יכולים להמשיך עם החוקים החדשים של הפסקות קפה והפסקות צהריים. אנחנו לא נתנגד'" 

(178.) 

 

 מוטיבציה ב.

 כללי: .1

הנעת אחרים מרכזית להפעלת "מנהיגּות" שנועדה מיסודה "ללכת בראש כדי להראות את הדרך 

 ללא הנעה מתאימה, המנהיג עשוי להראות את הדרך, אבל האחרים לא ילכו אחריו. 162לאחרים".

 

להלן אבחן כיצד התמודד אלכס רוגו עם משימת ההנעה הּכרּוכה במנהיגות; אך ראשית, אפנה 

 ן בהנעה של אלכס עצמו.לדיו

 

 :מקורות המוטיבציה של אלכס .2

פות, לעירור חרדה שעליהם הרחבתי את  –אשמה ולהקניית ביטחון פסיכולוגי -מעבר לשלילת התק 

אפשר לציין גורמים נוספים שהניעו את אלכס לנקוט פעולה כדי לשנות את מצבו  –הדיבור לעיל 

 של המפעל.

 

י: "נורא לחשוב על כך שבפעם הבאה ששמי יופיע בעיתון, ראשית, אלכס דאג למצבו האיש

(; "לעזאזל, אני עלול למצוא עצמי ברחוב בעוד שלושה 20הסיפור עלול להיות על סגירת המפעל" )

 (.30חודשים!" )

 

ר ההזמנות שנשארו; ואז  ב  שנית, אלכס דאג למצבם של עובדיו: "הם יתנו לנו זמן לסיים את צ 

 (.23ומם בשורות המובטלים" )איש יתפסו את מק 600

 

שלישית, באלכס קיננה עדיין תחושת אחריּות )מסויגת(: "זה לא שאני מרגיש כאילו אני חב את 

 (.60חיי למפעל, או לעיר, או לחברה; אבל אני כן מרגיש מידה של אחריּות" )

 

": "ובנוסף תועלת-רביעית, אלכס ביקש למנוע מצב שבו השקעתו תרד לטמיון, בגישה מעין "עלות

 (.60לכך, הקדשתי נתח גדול מחיי לאּוִניקֹו. אני רוצה שההשקעה הזאת תשתלם" )

 

 תפקיד הרגשות של אלכס: .3

רגשני, שגישתו ככלל עניינית ומחושבת. לפיכך, לא מתגלים לנו ביטויים -אלכס מצטייר כאדם לא

זה הוא מצבו לאחר רבים של התנהגות חמת מזג או חסרת שליטה. יוצא דופן בולט לעניין 

(, והשיג אכן 13האולטימטום של ביל, שנועד "לנער ניעור רציני אותו ואת כל האחרים במפעל" )

את מטרתו בכך שריגש עמוקות את אלכס ועורר את ה"הלם" שִחייב הקדשת תשומת לב למצבו 
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(, ונקלע לפרק 17של המפעל. בעקבות האולטימטום, אלכס חש כי "העולם שלו מתמוטט" )

 "חשוך" בחייו.

 

סערת רגשות בולטת נוספת ניּכרת באלכס עם הסתלקותו מן הישיבה של ביל, המסתיימת 

בנסיעתו הסהרורית שבמסגרתה הוא עובר ִסמלית מחשכה לאורה או ממוות ללידה חדשה: 

[. אני מסתכל וקר. אור השמש עז משהיה ]רגע של 'הארה'"מבעד לשמשה הקדמית העולם בהיר 

זה עתה יצאתי מטראנס ממושך ]תעלת הלידה[. הכול מּוּכר, אך נראה חדש בעיניי"  סביבי כאילו

]לידה מחדש[. לאחר המעבר מסתיים טקסית מצב הרוח הסביל, ומסתמנת גישה פעילה: "אני 

ה"ִסִּפי"[. אני מרגיש פתאום שיש לי המון  –לוגם לגימה אחרונה של בירה ]סיום השלב הִליִמָנִלי 

 (.47מה לעשות" )

 

 גישות ואמצעים: –הבטחת מוטיבציה על ידי אלכס  .4

 אלכס נוקט גישות ואמצעים שונים כדי להבטיח את המוטיבציה של מנהליו ושל עובדיו.

 

ותו במידע, אם כי לא בצורה מלאה. אלכס פועל אם אלכס משתף א –באשר לצוות הניהול הבכיר 

מעיקרו.  גשישופך את הלב" או נוהג באופן ִר כן באופן שכלתני, ומפעיל שיקול דעת מחושב, ולא "

שלושה חודשים  –כך לדוגמה הוא פונה אל בוב וסטייסי ואומר: "קיבלנו אולטימטום מפיץ' 

להביא למהפך במפעל, או שהוא מחסל אותנו סופית ]ביטוי לחרדה קיומית כמנגנון של שלב 

שו מאבדן שיווי המשקל ההפשרה[ ]...[. שניהם המומים. כעבור כמה דקות ]לאחר שהתאוש

מלבד  –בעקבות ה'הלם'[ שניהם מציפים אותי בשאלות. אני עונה להם ומספר להם את הידוע לי 

([; 'אינו 29(, ו'עומדת בפני מכירת חיסול' )13החדשות על החטיבה ]ש'התדרדרה לתהום עמוקה' )

נחית את המּכה", אבל נמנ81רוצה ִלזרֹות בהלה'" ) ע מעוצמה רבה מדי (. נראה שגם אלכס "מ 

במילים אחרות, אלכס מעביר לצוות הניהול  שעלולה להוביל ליציאה מוחלטת משיווי משקל.

 ע שיוביל ל"נסיגה".מלהעביר לו מידת", ונמנע הבכיר מידע שיוביל ל"התקדמּו

 

עם השותפות המבוקרת במידע, אלכס קורא למחויבּות ולמעורבּות של צוות הניהול הבכיר: 

שהוא קיבל  כשםממש  ;(81ת החודשים הבאים אני אזדקק לכל מה שתוכלו לתת" )"במשך שלוש

 (.60על עצמו את המחויבות לעשות "כל שביכולתו כדי להציל את המפעל" )

 

בנוסף לכך, אלכס אינו נמנע מהרעפת מחמאות על הצוות: "פנטסטי, ראלף, אני חושב ששניכם 

(; "עבודה יפה אני אומר ]לאלרוי לנגסטון 173) ]ראלף וסטייסי[, עשיתם עבודה נפלאה ]...["

 (.183ולברברה פן[ כשהם קמים ללכת" )

 

במקביל להנעת צוות הניהול הבכיר, אלכס חש צורך לעורר שיתוף פעולה מצד ועד העובדים, 

ומוכן לנדב מידע ככל הנדרש לצורך זה: "הגיע זמן שנעדכן את הוועד לגבי מצבו של המפעל. 

אני מתאר בפני ]מייק[ את המצב שהמפעל נמצא בו. ואז אני מספר לו על כמה במשך כל הבוקר 

 (.174מהדברים שגילינו, ומסביר למה השינויים כל כך חשובים" )
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הושפעו במידה מסוימת  חרונים בתור" מבחינת אלכס, אלהפעם כ"א-באשר לעובדים, הנראים לא

דו עורך כינוסי בזק )או "שיחות מהביקורים של ביל פי'ץ ושל באקי ברנסייד. אלכס מצִ 

( לעדכון, ולהבהרת השינויים הנדרשים: "אנחנו מקיימים , בעלות אופי "הטפתי"מוטיבציה"

פגישות של חמש עשרה דקות עם כל העובדים במפעל, הן מנהלי עבודה והן פועלים ]אלכס לא 

ם שעובדים מבדיל הבדל של ממש ביניהם[. היום אחר הצהריים נעשה אותו דבר עם האנשי

במשמרת השנייה, ואני אבוא הנה מאוחר בלילה כדי לדבר גם עם המשמרת השלישית. כשכולם 

(. 177כיוונית מובהקת[" )-נכנסים פנימה הבוקר, אני קם, עומד לפניהם ומדבר ]בתקשורת חד

בכינוסים אלה הוא עומד בקצרה על מצבו של המפעל, ופונה בקריאה לשיתוף פעולה עם ההנהלה: 

דבר החשוב ביותר שאתם יכולים לעשות הוא לעבוד ִאתנו ]...[; וביחד, נעבוד כולנו כדי לאפשר "ה

(. אלכס מצפה אם כן ל"יישור קו" של העובדים, ומוסיף איּום 178למפעל הזה להמשיך ולעבוד" )

מרומז על הפסקת עבודתו של המפעל. התחושה היא כי אלכס עושה הכול כדי להימנע מביטול זמן 

ודה בטווח הקצר; זאת מבלי להּכיר בכך שאולי תהיה בכך משום תרומה מכרעת בטווח עב

 הארוך.

 

בנוסף למידע שאלכס מעביר בכינוסי העובדים, הוא מפרסם עלוני מידע ה"מסבירים את הרקע 

ואת הסיבות לשינויים המתרחשים במפעל" וכן "מדווחים על התפתחויות והתקדמות במפעל". 

בלוח המודעות  –בהמלצת ברברה פן, האחראית על קשר עם העובדים  –ה שימוש כמו כן, הוא עוש

 (.183, 182, 177ובכרזות )

 

לבסוף, אפשר למצוא רמז גם לִתמרוץ עובדים ולקידומם: כאשר אלכס מבקר דרך קבע אצל 

מייק, מנהל העבודה במחלקת הטיפול התרמי, הוא "זורק כמה רמזים על כך שגמול הולם מאוד 

(. לאחר הצלחתו, אלכס מביע את הערכתו 193ל בחלקו של זה שיצליח לשפר את התפוקה" )ייפו

ומעשיר את עיסוקו: "אני רוצה שתיקח לך חופשה מחר בלילה ]...[, כי ביום שלאחר מכן אני רוצה 

שתבוא לעבוד ביום. אני אסדר שבֹוב יפגיש אותך עם מישהו מהנדסת ייצור כדי לכתוב את 

 (.194כים אלה, כך שנוכל להתחיל להפעיל אותם בכל שלוש המשמרות ]...[" )הנהלים לתהלי
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 . סיכום8

 

 בספר המטרהשהתחוללו  יםסוגי השינוי א.

 המפעל: –המישור האונטולוגי  .1

מהותי" )"שינוי חומר", אף הוא מוגבל למדי( ולא "שינוי מהותי" -במפעל התקיים "שינוי לא

 תחולל בו "שינוי תכלית".)"שינוי צורה"(. כמו כן, לא ה

 

בכל מקרה, איננו יכולים להתייחס לשינוי שהתחולל במפעל כ"מבּוטל" )כחסר ערך או משמעות(: 

בהשוואה בין מצב המפעל לפני תהליך השינוי לבין המצב לאחריו, ובהשוואה למצב המפעלים 

התגלה ב"מדדים  האחרים בחטיבה, אפשר לקבוע כי במפעל התקיים שינוי "משמעותי". שינוי זה

 אובייקטיביים" שונים: עלייה בתפוקה; ירידה במלאי; ירידה בהוצאות ִתפעול.

 

 מהותי, אם כי משמעותי".-לפיכך אפשר לקבוע: במפעל התקיים "שינוי לא

 

 המישור האפיסטמולוגי: .2

 כללי: א(

 צוות הניהוללבין אלכס רוגו ו מצד אחד להבחין בין המנהלים הזוטרים והעובדים מן השורהיש 

 .הבכיר מצד שני

 

 המנהלים הזוטרים והעובדים מן השורה: ב(

 התחולל "שינוי ממעלה ראשונה", אם בכלל. מן השורה העובדיםו המנהלים הזוטרים בהּכרת

 

 אלכס רוגו וצוות הניהול הבכיר: ג(

 ממעלה שנייה" אוושל אלכס בפרט, התחולל "שינוי  ,בכלל המנהלים הבכיריםשל  בהּכרתם

 מחדש".-"ִמסגּור

באשר לאלכס, יש להבחין בין התקופה לפני שהתחולל תהליך השינוי לבין התקופה לאחר 

אלכס רוגו עבר ממצב של עיסוק ב"יעילּות ללא אפקטיביּות" למצב של שהתחולל תהליך השינוי: 

 עיסוק ב"אפקטיביּות ויעילּות"; ממצב של עיסוק ב"ניהול ללא מנהיגּות" למצב של עיסוק

 ב"מנהיגּות וניהול".

 

 טיב השינוי שהתחולל במפעל ב.

אעמוד להלן על טיב השינוי שהתחולל במפעל בהתאם לגישות התיאורטיות השונות שהוצעו לעיל, 

 באמצעות לוח השוואה ותרשים מסכם:
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 גישות תיאורטיות ותהליך השינוי בספר "המטרה" –לוח השוואה 

 

 הדגם

 שלבי-התלת

 )קורט לוין(

י מנגנונ

השינוי בדגם 

 שלבי-התלת

 (ייןש  )אדגר 

שלבי 

ההתמודדות 

 עם משבר

 )אורי מרי(

נקודות 

מפנה 

 אסטרטגיות

 )אנדי גרוב(

עקומת 

זיגמויד 

)צ'ארלס 

 הנדי(

תהליך השינוי 

 "המטרה" בספר

 )גולדרט וקוקס(

 

 אזהרה ]הקפאה[

 

 

 

 הפשרה

 

 

שלילת 

 תקפּות

עקומת שינוי 

 בסימן שלילי

 )קעּורה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אירועים מכוננים:

השיחה עם יונה 

 בשדה התעופה +

האולטימטום של 

 ביל פיץ'

)שבועיים לאחר 

 מכן(

 הלם

)יציאה 

משיווי 

 משקל(

 

 

 עירור

 אשמה-חרדה

יצירת ביטחון 

 פסיכולוגי

הטמעת המסר, 

 התפקחּות

 ומּודעּות למשבר,

גילוי נכונות לפעול 

 והחלטה

 בלימה

 

התגברות על  התארגנות

 התנגדות לשינוי,

גיוס צוות הניהול 

 והנהגתו

מחדש -הגדרה

 קוגניטיבית

 תחילת ביצוע שינוי תנועה

עקומת שינוי 

 בסימן חיובי

 )קמּורה(

 נקודת ִמפנה

 

 

 
]סיום המשבר 

הקפאה  ייצוב[ –

 מחדש

שילוב תגובות 

חדשות 

 באישיּות
סיפור  סוף

 המעשה

שילוב תגובות 

חדשות 

ביחסים 

 משמעותיים
עקומת 

צמיחה 

 חדשה
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 גישות תיאורטיות ותהליך השינוי בספר "המטרה" –תרשים מסכם 
 
 

 

סובבת  במרכז סיפור המעשה עומדת "נקודת ִמפנה" המשמשת כציר שהעלילה כולה הערות:

נפלאותיה של "תורת האילוצים", ולרמוז על כך ש"נס  ; זאת כמובן מתוך מגמה להציג אתסביבו

 אכן התרחש". לתשומת לב: התוויית העקומה לפני סיפור המעשה ואחריו משוערת בלבד.

 

 חודש בלבד. –שלב ה"הפשרה" נמשך כחודשיים; שלב ה"תנועה", עד לשלהי ה"הקפאה מחדש" 

 מחדש-הקפאה

אלכס נכנס 
 לתפקיד

 חודשים( 6)

 פנהנקודת ִמ  פנהנקודת ִמ 

 ציר הזמן

סיפור  לפני סיפור המעשה
 המעשה

 אחרי  סיפור המעשה

        +-         +- 

 ביל – אּולטימטּום

 לםה

 בלימה 

 והתארגנות

 תנועה

 נוישי

 יצירת עקומת
 צמיחה חדשה

ְנדי(  )ה 

-        + 

 פנהנקודת ִמ 

 יונה –ייעוץ 

 

 אזהרה

 החלטה

 יונה –ִמפגש 
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IIIהמטרה: פיתוח ארגוני . 

 

 מושגי יסוד .1

 

 גוניפיתוח אר א.

 . "פיתוח ארגוני" לעומת "שינוי ארגוני":1

( בנקודות זמן 2( הבדל, )1( כולל שלושה רעיונות: )organizational change"שינוי ארגוני" )

 163( בין מצבי יחידות או מערכות ארגוניות.3שונות, )

 

ארגונים,  ( בִתפקוד שלplanned( או מתוכנן )unplannedמתוכנן )-"שינוי ארגוני" הוא שינוי לא

 164כתוצאה מהשפעות פנימיות או חיצוניות.

 

 –" מכוון( הוא, בראש ובראשונה, "שינוי Organizational Development – OD"פיתוח ארגוני" )

 165.הקייםשינוי תכליתי שמטרתו לשפר את המצב 

 

י מכאן עולה כי "פיתוח ארגוני" הוא תמיד "שינוי ארגוני" )מסוג מוגדר(; אבל לא כל "שינו

 ארגוני" הוא "פיתוח ארגוני".

 

 הגדרות מקצועיֹות של "פיתוח ארגוני": .2

"מערכת של טכניקות שמקורן במדעי החברה, שעוצבה לשם תכנון שינוי בסביבת העבודה 

 166הארגונית לשם הגברת הפיתוח האישי ולשם שיפור היעילות של הִתפקוד הארגוני".

 

של ארגון ושל תהליכי החידּוש שלו, במיוחד באמצעות  "מאמץ ארוך טווח לשיפור ִּפתרון הבעיות

 –תוך דגש מיוחד על צוותי עבודה פורמליים  –ניהול יעיל ושתפני יותר של התרבות הארגונית 

( ושימוש בתיאוריה ובטכנולוגיה של catalyst( או זרז )change agentבסיועו של סוכן שינוי )

 167(".action researchפעולה ) מדעי ההתנהגות היישומיים, ובכלל זה מחקר

 

( ניהול שתפני של צוותים ותרבות 1"]פיתוח ארגוני[ צריך לכלול לפחות את המאפיינים הבאים: )

( דגש 4( מיקוד בולט בצוותי עבודה שלמים, )3( שימוש נרחב במחקר פעולה שתפני, )2ארגונית; )

( שימוש 6קפה מערכתית, )( שימוש בנקודת הש5בולט על תהליכים קבוצתיים וארגוניים, )

 168בתפקיד ההנחיה".

 

( שנועד להגביר את היעילות והבריאות 4( מנוהל מלמעלה, )3ארגוני, )-( כל2( מתוכנן, )1"מאמץ )

( התערבּויֹות מתּוכננות ב'תהליכים' הארגוניים, תוך שימוש בידע ממדעי 5הארגוניות באמצעות )

 169ההתנהגות".
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( מיקוד 1להשפיע על התפתחותו ארוכת הטווח באמצעות: ) "תהליך התערבות בארגון שנועד

( עניין בהתמודדות עם 3( דגש על טווח רחב של ערכים הּומניסטיים, )2בתהליכים התנהגותיים, )

 170פתרון בעיות וחיפוש הזדמנויות לצמיחה".

 

את "יישום של תהליכי תכנון, פיתוח ופתרון בעיות לִתפקוד הכולל של הארגון באופן שיחזק 

המשאבים הפיזיים, הכספיים והאנושיים ]...[, יסייע לארגון להבשיל, ויהיה קשּוב לסביבה 

 171שהארגון נוטל בה חלק".

 

"תהליך וטכנולוגיה נלווית המכוונים לשיפור ארגוני. התהליך והטכנולוגיה מבוססים על ערכים, 

ארגונים. בעוד שפיתוח כלומר משקפים תפיסה נורמטיבית מסוימת על אודות ארגונים ואנשים ב

ארגוני אינו מכתיב תצּורֹות ארגוניות, הוא מרמז על תנועה לקראת תרבות ארגונית יצרנית 

 172ו'בריאה' לגבי אלה החיים ועובדים בארגון".

 

( תהליכים אישיים, 2( ערכים הּומניסטיים, )1"במרכז ]הפיתוח הארגוני[ עומדים שלושה דברים: )

( אפשרות צמיחה של 3ארגוניים המּושרשים עמּוקֹות בערכים כאלה, )-יןאישיים, ארגוניים וב-בין

 173יחידים ושל כל הישּויֹות החברתיות האחרות לקראת מטרות שאליהן מתאווה כל יחידה".

 

 סיכום ההגדרות של פיתוח ארגוני: .3

"פיתוח ארגוני" הוא סוג מוגדר של "שינוי ארגוני", המתייחד לפחות בשלושה ממדים שיש 

 להביאם בחשבון בניהול תהליכי שינוי:

 

 הכוונה / יוזמה / תכנון / פתרון בעיות / חידוש / צמיחה / שינוי תרבותי תהליכים: א(

 גישות, שיטות וכלים ממדעי החברה / סוכני שינוי / ערכים )הומניסטיים( אמצעים: ב(

 ת ארגונית / יצרנּות.יעילות / בריאּו-פיתוח אישי / שיפור ארגוני / אפקטיביות מטרות: ג(

 

 ב. פיתוח ארגוני וייחודו

( הופיעה לראשונה בשלהי שנות Organization Development - ODתפיסת "הפיתוח הארגוני" )

תפיסה זאת מדגישה כמה מאפיינים המבדילים את הפיתוח הארגוני  20.174-של המאה ה 50-ה

 מגישות אחרות לשינוי ולשיפור ארגוני:

 

כמו חברה, מפעל, מחלקה או קבוצת עבודה;  –גוני מיושם על המערכת הכוללת ראשית, פיתוח אר

כמו ניהול  –זאת בניגוד לגישות המתמקדות בהיבט אחד או בהיבטים אחדים בלבד של המערכת 

 מערכות מידע או ייעוץ למועסקים יחידים.

 

מגישות המדגישות שנית, פיתוח ארגוני מבוסס על ידע ונהלים במדעי ההתנהגות. בכך הוא נבדל 

יישום של הנדסה וחקר ביצועים, שבהתמקדן בהיבטים טכניים, נוטות להזניח את הצרכים 

 האישיים והחברתיים.
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שלישית, פיתוח ארגוני הוא תהליך סתגלני וגמיש יותר לתכנון וליישום שינוי מכפי שמקובל 

 175ים.בתכנון ִעסקי, ואינו מציע מתּכֹון קבוע מראש למצב הרצוי של הדבר

 

ר לּכוונה  ב  רביעית, פיתוח ארגוני ּכרּוך ביצירת שינוי ובביסּוסֹו לאחר מכן. הוא חותר מע 

 הראשונית ליישם תכנית שינוי, ונועד להבטיח את ייצוב פעילויות הארגון ומיסודן לטווח ארוך.

 

 חמישית, פיתוח ארגוני כולל שינויי אסטרטגיה, ִמבנה ותהליכים ארגוניים.

 

יתוח ארגוני מכּוון לשיפור היעילּות הארגונית. עניין זה ּכרוך בשתי הנחות עיקריות: )א( שישית, פ

ארגון יעיל מסוגל לפתור בעצמו את בעיותיו. הפיתוח הארגוני מסייע לחברים לרכוש את 

ונה המיומנּויֹות והידע הנחוצים כדי לפתור בעיות בכוחות עצמם. במובן זה פיתוח ארגוני ש

, שבהם מומחה חיצוני פותר ישירות בעיות ארגוניות או ממליץ על ם של שינוי מכווןמסוגים אחרי

פתרונות מוגדרים לבעיות אלה; )ב( ארגונים יעילים הם בעלי איכּות גבוהה של חיי עבודה וִּפריון 

גבוה. הם מסוגלים למשוך מועסקים יעילים ולהניע אותם, ואלה מבצעים את העבודה ברמה 

 176גבוהה.
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 ח ארגוני: "המטרה"פיתו

 

 בחינת ממדי ההגדרה א.

הממדים  גוני שהתחולל במפעל, בהתאם לשלושהאבחן להלן את אפיוניו של תהליך הפיתוח האר

 שנזכרו לעיל: תהליכים, אמצעים ומטרות.

 

 תהליכים: .1

שכללו יוזמה, תכנון ופתרון בעיות  –תהליכי הפיתוח הארגוני התכליתיים שהתקיימו במפעל 

נועדו לשפר את המצב ולהבטיח חידוש, צמיחה  –של אלכס, צוות הניהול הבכיר ויונה  משותף

 לפחות, אנו עדים ל"פיתוח ארגוני" מקובל. ,ושינוי תרבותי. מבחינה זאת

 

 אמצעים: .2

 גישתו של יונה: א(

האמצעים שהונהגו בתהליך הפיתוח הארגוני לא כללו גישות, שיטות וכלים ממדעי החברה. גישתו 

נראית קרובה יותר להנדסה או לחקר ביצועים, ומתמקדת  –סוכן השינוי החיצוני  –של יונה 

בהיבטים טכניים ולא אנושיים. נקודות המוצא שלו: פיזיקה, מודלים מתמטיים, ניתוחים 

 סטטיסטיים מופשטים )העומדים מעל ומעבר לכל התגלמּות מוחשית(.

 

התעופה, כ"פיזיקאי". הוא מציין כי במהלך לימודיו אלכס מזהה את יונה, במפגש ביניהם בשדה 

(. תחילה 33באוניברסיטה קיבל ִמלגה כדי ללמוד כמה מן המודלים המתמטיים שיונה פיתח )

(. מאוחר יותר, כאשר 34נראה לאלכס כי יונה הוא איש אקדמיה, שאינו מתמצא בעולם העסקים )

זי מפעלי הייצור המגלה בקיאות יוצאת  –אלכס פונה בתמיהה אל יונה  ושואל אותו אם  –דופן בר 

הוא אינו פיזיקאי, יונה משיב: "אני מדען ]...[, וכרגע אפשר לומר שאני עוסק במדע הארגון, 

 (.36ובעיקר בארגוני ייצור" )

 

יונה עושה שימוש ישיר בידע המתמטי שלו. כך לדוגמה הוא מבהיר לאלכס: "'ישנה הוכחה 

ר כושר הייצור מותאם בדיוק לביקוש השוק, לא פחות ולא יותר, מתמטית שמראה בבירור שכאש

התפוקה יורדת, בעוד שהמלאי מגיע לשמיים ]...[; והיות שהמלאי עולה, הרי שעלות אחזקת 

 (.91עוָלה ]...[" ) –שהיא הוצאות תפעול  –המלאי 

 

 גישתו של אלכס: ב(

(. בדומה ליונה, הוא מתעניין 25) אלכס הוא בעל תואר ראשון בהנדסה ותואר שני בִמנהל עסקים

בהיבטים טכניים יותר מאשר בהיבטים אנושיים. המכונות קורצות לו במיוחד: "המפעל כולו הוא 

הוא  NCX-10-בעצם אולם אחד ענק, מרחב עצום מלא במכונות", הוא אומר בהתפעלות. על ה

 (.21מעיר: "ממש מכונה סקסית!" )

 

ברקע העמּום ונתפסים כָמָסה חסרת זהות ייחודית: "פה ושם,  העובדים, לעומת המכונות, מצויים

לרוב כמעט נחבאים בין המכונות, נמצאים האנשים. הם מסתכלים כשאני עובר על ידם. חלקם 
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מנופפים לי לשלום. אני מנופף חזרה. קרונית עוברת בנהימה, נוהג בה ברנש שמן מאוד. נשים 

ת ארוכים. אחד, שנראה די מטונף ולבוש בסרבל חסר עובדות עם חוטים ססגוניים על יד שולחנו

צורה, מתאים את המסכה על פניו, ומצית מבער ריתּוך. מאחורי הזכוכית, ג'ינג'ית שמנמונת 

(. מתיאור זה עולה לכאורה כי אלכס מתייר בארץ 15מקישה על מסוף מחשב עם צג כתום ]...[" )

 קזוטיים.מעין ספארי הזוי המאוכלס ביצורים א –נודעת -לא

 

אנושית" של אלכס מתגלה גם בטיב היחסים שהוא יוצר עם אלה העובדים -אישית-גישתו "הלא

במחיצתו: גם לאחר חצי שנה ויותר במפעל, אלכס אינו מּכיר אישית את המנהלים והעובדים, 

הוא מציין  ,וככל הנראה לא שוחח ִאתם אי פעם על נושאים שאינם מקצועיים גרידא. כך לדוגמה

הוא תוהה בינו לבין עצמו (. בדומה לכך, 10הוא "פונה לעובד יומי, שמתברר שהוא המכונאי" ) כי

(. גם לגבי סטייסי פוטזניק, 14לגבי מזכירתו הצמודה פראן: "בת כמה היא? בטח ארבעים וכמה" )

האחראית על בקרת המלאי במפעל והמקורבת אליו במיוחד, אלכס מתוודה כי "כמעט שאינו יודע 

. היא עונדת טבעת, אך אף פעם לא הזכירה בעל. כמעט שאינה מזכירה דבר על חייה האישיים דבר

(. בדומה לכך, לאחר חודשים של קשר מקצועי אמיץ עם יונה, 74" )בקשר לחייה מחוץ למפעל

אלכס נותר בתמיהותיו: "'הרבה זמן זה די הטריד אותי' ]...[ 'מתי היה לו זמן ללמוד כל כך 

לא מדבר על תיאוריות, אני מדבר על היּכרות אינטימית עם דרך פעולתם של כל הרבה? ואני 

הגלגלים המניעים את המפעל. ככל הידוע לי, הוא לא עבד מעולם אפילו יום אחד בחייו בתעשייה. 

הוא פיזיקאי. קשה לי להאמין שמדען היושב במגדל השן שלו יכול לדעת כל כך הרבה על ִּפרטי 

(. נראה כי גם לאחר העבודה 269" )'ית על רצפת הייצור. משהו לא מסתדריומ-המציאות היום

המשותפת והמוצלחת של אלכס עם יונה היחסים ביניהם לא היו אישיים, ואלכס לא טרח לשאול 

 או לא קיבל תשובה נאותה לגבי טיב עיסוקו של יונה ובוודאי שלא לגבי חייו הפרטיים.

 

 ערכים: ג(

חלקּו מסורתית מערכת משותפת של ערכים הומניסטיים המקדמים יועצי הפיתוח הארגוני 

מעורבּות מּועסקים ותקשורת פתוחה. עם הזמן הרחיבו את הערכים המסורתיים הללו וגילו עניין 

רב יותר ביעילות ארגונית, בתחרותיּות ובתוצאות של השורה האחרונה; ותשומת לב רבה יותר 

 177גון.להיבטים הטכניים והאסטרטגיים של האר

 

תהליך הפיתוח הארגוני שהתקיים במפעל התמקד אכן בשיפור היעילות הארגונית ובתוצאות 

השורה האחרונה, והקדיש תשומת לב להיבטים הטכניים והאסטרטגיים של הארגון; עם זאת, 

 "ערכים הומניסטיים" לא עמדו בחזית התהליך.

 

גש על מעורבּות מועסקים או על אלכס וצוות הניהול הבכיר, בהנחייתו של יונה, לא שמו ד

למטה, ללא -כיוונית, מלמעלה-דפוס התקשורת שהתבלט במפעל: תקשורת חד. תקשורת פתוחה

ובוודאי שלא בתהליך  –פנייה לקבלת משוב מן העובדים או שיתופם בתהליך קבלת ההחלטות 

 קביעת המדיניות.

 

ודה ואת העובדים מן השורה על כאשר אלכס הגיע לבסוף לידי החלטה שיש ליידע את מנהלי העב

 –מתוך תחושה של חוסר ברירה, ולאו דווקא מתוך בחירה רצונית  –חשיבות צווארי הבקבוק 
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עשרה דקות, שבהן נשא נאום מוכן מראש שהסתיים -הוא קיים ִאתם פגישות עדכון של חמש

דה שלכם באמירה: "מה ששמעתם עכשיו הוא התחלה. עם זאת, עתיד המפעל הזה ומקומות העבו

יובטחו רק אם נתחיל שוב לעשות כסף. הדבר החשוב שאתם יכולים לעשות הוא לעבוד ִאתנו... 

 (.178וביחד, נעבוד כולנו כדי לאפשר למפעל הזה להמשיך ולעבוד'" )

 

ְנִג'י מסּכם: "במשך השנים  גישה זאת נוגדת את המקובל כיום בתהליכי פיתוח ארגוני. פיטר ס 

למטה או -בנה חדשה של תהליך השינוי הארגוני. הוא אינו מלמעלההאחרונות התעוררה ה

 178ערּוך בהתאם להבנה משותפת של מערכת". –למעלה, אלא השתתפּותי בכל הרמות -מלמטה

 

 מטרות: .3

נטתה להזניח את הצרכים האישיים והחברתיים. ו התמקדה בהיבטים טכניים גישתו של יונה

היעילּות הארגונית, -ים במפעל כוון לשפר את האפקטיביּותלפיכך, תהליך הפיתוח הארגוני שהתקי

 את איכות העבודה של כל החברים בארגון. –ופחות מכך 

 

ברור כי אלכס אינו רואה בשיפור איכות העבודה יעד מרכזי. לא זאת בלבד, אלא שהוא מציין 

בין שמדובר במפורש בפני מייק או'דונאל, יושב ראש ועד העובדים של המפעל: "אתה בוודאי מ

 (.174הכי הרבה בעשרים איש שירגישו את השינוי" )

 

 בחינת ההתאמה למאפייני הפיתוח הארגוני ב.

ראינו לעיל כי כמה מאפיינים מבדילים את הפיתוח הארגוני מגישות אחרות לשינוי ולשיפור 

 ארגוני. הבה נבחן עד כמה הפיתוח הארגוני שהתנהל במפעל תואם למאפיינים אלה:

 

ת, בדומה לדגם הפיתוח הארגוני המקובל, תהליך השינוי מיושם על המערכת כולה ולא על ראשי

 היבט אחד או היבטים אחדים בלבד שלה.

 

שנית, בניגוד לדגם המקובל, התהליך אינו מתבסס על גישות, שיטות וכלים ממדעי החברה; 

 דויקים.הגישה נראית קרובה יותר להנדסה ולחקר ביצועים, ומושתתת על מדעים מ

 

שלישית, בניגוד לדגם המקובל, תהליך השינוי סתגלני וגמיש לכאורה בלבד. כאן נדרש פירוט: 

 –תהליכי הפיתוח הארגוני שהונהגו במפעל הושתתו על מתּכֹון למצב הרצוי של הדברים )"תורה" 

בנה "תורת האילוצים"(, ופחות מכך על סתגלנות וגמישות בתכנון וביישום. יונה פועל מתוך ה

יסודית של ִמפעלי ייצור, אותם "הּכיר על בוריים". כבר בשיחה הראשונה עם אלכס בשדה 

התעופה, לפני שרגלו דרכה במפעל, יונה מתאר את המתרחש בו: "בחייך, תגיד בכנות! המלאים 

שלכם מגיעים עד התקרה, לא? ]...[ והכול תמיד יוצא באיחור? ]...[ אתם לא יכולים לספק שום 

מן?". אלכס תוהה: "היי, רגע... איך בכלל אתה יודע על הדברים האלה?"; יונה משיב דבר בז

ראשית, תחושה אינטואיטיבית; שנית, התנסות הּכרתית: "סתם הרגשה ]...[.  –תשובה כפולה 

 (.36וחוץ מזה אני רואה את הסימפטומים האלה בהרבה מפעלי ייצור. אתם לא לבד" )
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יונה יודע על הקשיים שאליהם נקלע המפעל, הוא משיב בעצמו  כאשר אלכס שואל עצמו כיצד

שיונה משתמש בשיטה מוגדרת המבוססת על שלושה "ממדים בגלגולם הטבעי כשאלות פשוטות" 

 –(. הוא גם מּכיר בכך שכאשר יונה מפנה אליו שאלות, הוא גם מספק לו למעשה את התשובות 72)

. אלכס מסּכם את הדברים באמירה: "בכל פעם שאני (266"אני הייתי רק מכשיר", הוא מתוודה )

מדבר עם יונה יש לי הרגשה ברורה שלא רק שהוא מוכן עם השאלות שלו, הוא גם מוכן עם 

השאלות שלי ]...[; בכל פעם שדיברתי עם יונה על הצרות במפעל, תמיד הייתה לי ההרגשה שהוא 

 (.269צפה מראש את התגובה שלי" )

 

תב על ידי יונה הוא לפיכך סתגלני וגמיש לכאורה בלבד, בעוד שלמעשה הוא תהליך השינוי המנו

ידוע וגזור מראש ומנוהל בהתאם. יונה, הנושא את שמו של הנביא המקראי, מזכיר במידת מה את 

מקרהו של נפוליון. נפוליון אמר: "הייתה לי תחושה פנימית לקראת מה שעומד להתחולל לפני ]...[ 

שהו שלא חזיתיו מראש". הביוגרף שלו מרז'קובסקי הבהיר: "האדם חלש הוא מימי לא אירע לי מ

ונפוליון ידע, מתוך 'זיכרונו' הוא ידע מה שיבוא, כשם שהוא יודע  –ואינו יודע מה שעתיד לבוא 

 179את שעבר. והוא הכול יכול, משום שהוא יודע הכול. הידיעה והיכולת הן כאן היינו הך ]...[".

 

דגם המקובל, הפיתוח הארגוני חותר להבטחת ייצּוב ומיסוד תוצאות השינוי רביעית, בדומה ל

 בארגון )לקראת שלב ה"הקפאה מחדש"(.

 

 חמישית, בדומה לדגם המקובל, הפיתוח הארגוני כולל שינויים באסטרטגיה ובתהליכים.

 

ביא את שישית, בדומה לדגם המקובל, מטרת השינוי לשפר את היעילות הארגונית, תוך ניסיון לה

מנהלי הארגון למצב שבו יוכלו לפתור את הבעיות במפעל בכוחות עצמם ולהבטיח ִּפְריֹון גבוה. עם 

 זאת, אין דגש על שיפור חיי העבודה ועל הבטחת רווחתם של העובדים ושל המנהלים.

 

לסיכום: תהליך השינוי המתואר בספר תואם בחלקו את מאפייני הפיתוח הארגוני המקובל. הוא 

גד לו בעיקר בגישה הכוללת, בחוסר הגמישות והסתגלנות, ובהיעדר דגש על חיי העבודה ועל מנו

 רווחת העובדים והמנהלים.
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 סוכני שינוי .2

 

( change agentsאחד האמצעים המקובלים ל"פיתוח ארגוני" הוא סוכני שינוי. "סוכני שינוי" )

שינוי, לקדמם, להטמיעם או לתמוך הם יחידים, קבוצות או ארגונים השואפים לחולל תהליכי 

( לבין "סוכני internal change agentsבהם לאורך זמן. אנו מבחינים בין "סוכני שינוי פנימיים" )

 180(.external change agentsשינוי חיצוניים" )

 

כל מנהל או עובד עשוי להיות סוכן שינוי. "סוכן שינוי פנימי" יכול לבוא מתוך היחידה הארגונית 

המכּונה בדרך  –מה או מרמה ממונה בתוך הארגון הכולל. לעומת זאת, "סוכן שינוי חיצוני" עצ

 אינו בא מתוך הארגון. –( consultantכלל "יועץ" )

 

יתרונו של "סוכן שינוי פנימי" בכך שהוא מּכיר את העובדים והמנהלים, את המטלות ואת 

תונים ובהבנת המערכת. עם זאת, ִקרבתו מה שמסייע לו בפירוש נ –ארגונית -הפוליטיקה הפנים

הנהלת הארגון שוכרת לִעתים יועץ חיצוני לשם יצירת תהליכי  181היתרה עשויה להתברר כחיסרון.

תלויה, משוחררת מאינטרסים -שינוי. עמדתו הייחודית מאפשרת לו נקודת מבט לא

ת הארגונית. הוא ארגוניים וממאבקי כוח פוליטיים, ולפיכך גם ראייה שונה של המציאו-פנים

עשוי לאתגר את ההנחות הארגוניות ואת דגמי הפעילות המקובלים; להתעלם מן החשיבה 

עם זאת, יועצים חיצוניים  182המקובלת על האופן שבו נעשים דברים, ולחולל שינוי קיצוני.

נמצאים בדרך כלל בעמדת חיסרון מכיוון שהם נעדרים הּכרה של ההיסטוריה, התרבות והסגל של 

 183רגון.הא

 

יש להדגיש עם זאת כי לשם הצלחת תהליכי שינוי קיצוני לא די ביועץ מוכשר ומיומן; נדרשת גם 

מנהיגּות פעילה ונחושה מִצדם של המנהל הכללי של הארגון ושל צוות הניהול הבכיר העומד איתן 

 184לימינו.

 

 חסרונות יתרונות 

 מּכיר את העובדים והמנהלים, יועץ פנימי

את הפוליטיקה את המטלות ו

 הפנימית

 נקודת מבט פנימית

 ארגוניים-אינטרסים פנים

 תלות

 נקודת מבט חיצונית יועץ חיצוני

 נטול אינטרסים פנים ארגוניים

 היעדר תלות

אינו מּכיר את העובדים 

והמנהלים, את המטלות ואת 

 הפוליטיקה הפנימית
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 סוכני שינוי: "המטרה"

 

 נוי פנימיים הן חיצוניים.במפעל ברינגטון פעלו הן סוכני שי

 

סוכני השינוי הפנימיים היו ביל )הממונה הישיר(, אלכס )המנהל הכללי( וכן צוות הניהול הבכיר 

של המפעל. ביל תרם בעיקר לייזום השינוי ולזירוזו, ובמידה מוגבלת גם לתמיכה בו; אלכס וצוות 

 תרמו גם לקידומו ולהטמעתו.הבכיר  הניהול

 

שתרם רבות לניתובו של השינוי המתוכנן. נקודת  –יונה  –סוכן שינוי חיצוני במקרה זה פעל גם 

מערכתי במפעל. -תלויה של יונה הייתה חיונית לשם החלת השינוי הכלל-המבט החיצונית הבלתי

יונה ִּפיָצה על היעדר הּכרתו את ההיסטוריה, התרבות והסגל של המפעל בכך שניחן בהבנה עמוקה 

שינוי ששבר את  –ימים במפעלי ייצור. השינוי הקיצוני שיעץ לחולל במפעל של התהליכים המתקי

 נתמך על ידי תהליך שיטתי ומבוקר. –דפוסי החשיבה הניהולית והארגונית המקובלת 

 

 –שעבר מעיסוק בניהול בלבד למנהיגּות וניהול  –הצלחת תהליך השינוי נזקפת לזכותם של אלכס 

ִצדו לאורך כל הדרך, בה במידה שהיא נזקפת לזכות הייעוץ וכן לצוות הניהול הבכיר שעמד ל

 המופלא של יונה. 
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 . ייעוץ מהו3

 

( הוא אדם המצוי בעמדת השפעה על יחיד, קבוצה או ארגון; אך אין לו consultant"יועץ" )

( הוא אדם שיש לו managerעוצמה ישירה לשנות דברים או ליישם תכניות. לעומת זאת, "מנהל" )

ישירה על הפעולה. ברגע שאתה נוטל לידיך שליטה ישירה, אתה פועל כמנהל )ולא שליטה 

 185כיועץ(.

 

(. במובן interventionהמטרה או התוצר הסופי של כל פעילות ייעּוצית נקראת "התערבות" )

הכללי ביותר, התערבות היא כל פעולה שאדם נוקט במערכת שבה אינו חבר. מטרתו של היועץ 

המושג "התערבות" מתייחס לשאלות: כיצד ובהתאם  186רבויות מוצלחות.היא לעסוק בהתע

לאילו אמות מידה היועץ הארגוני קושר יחסים עם הלקוח ומנהל אותם; אילו צעדים הוא נוקט 

 187כדי להשיג את מטרות הייעוץ?

 

 אם נקבל את ההנחה כי הדרך הטובה ביותר לחשוב על יחידים, על קבוצות ועל ארגונים ככלל היא

וכן את ההנחה הנלווית שיש להגדיר "יעילּות" כסוג כלשהו של  כעל מערכות דינמיֹות מּורּכבֹות;

 change( או "סוכן השינוי" )consultantיכולת "התמודדּות", הרי נובע מכך שתפקיד ה"יועץ" )

agent.188( הוא לסייע למערכת לשפר את יכולתה הפנימית להתמודד 

 

( הּכרּוך בקשירת יחסים בין איש helping professionסייע" )פיתוח ארגוני הוא "מקצוע מ

הספרות על פיתוח ארגוני רואה את איש המקצוע כ"יועץ"  מרביתהמקצוע לבין חברי הארגון. 

 189המספק שירותים מקצועיים: ִאבחון הבעיה, סיוע בגיבוש פתרונות וביישומם.

 

בדים בדרך כלל מטעם חברת ייעוץ, יועצים חיצוניים אינם חברי הארגון של הלקֹוח; הם עו

אוניברסיטה או מטעם עצמם. ארגונים שוכרים יועץ חיצוני כדי לספק מּומחיּות שאינה מצויה 

בארגון עצמו, ולהביא אל תהליכי הפיתוח הארגוני נקודת מבט שונה ואולי גם אובייקטיבית 

 190יותר.

 

( ניתוח מידע באמצעות 2מידע; ) ( הספקת1: )היתרתפקידי יועץ הפיתוח הארגוני כוללים בין 

( הכשרת לקוחות או כפופים 4( ִאבחון בעיות ארגוניות ועסקיות מורכבות; )3כלים מתוחכמים; )

( הקשבה ומתן 5להשתמש בדגמים ִאבחוניים המאפשרים להם לקבל החלטות טובות יותר; )

( 7מקובלות; )-או לא( סיוע ליישם החלטות קשות 6תמיכה, ניחומים ועצה טובה בזמנים קשים; )

מתן תגמולים חיוביים או שליליים לסוגים מסוימים של התנהגויות, תוך שימוש בסמכות 

( העברה אנכית או אופקית של מידע שאינו נע בשרשרת 8המיוחדת של אדם הבא מן החוץ; )

( קבלת החלטות ומתן פקודות כאשר מנהלי הקו אינם יכולים לעשות זאת 9הפיקוד הרגילה; )

הוודאות לגבי -( נטילת אחריּות להחלטות, ספיגת החרדה הּכרּוכה באי10יבות כלשהן; )מס

 191התוצאות, והצעת החוסן הרגשי שיסייע לאחרים להתמודד עם מצבים קשים.
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 היועץ: "המטרה"

 

יונה מתאפיין כיועץ חיצוני קלסי, הפועל ככל הנראה מטעם עצמו, בהיותו מצוי בעמדת השפעה על 

( ועל ארגון )מפעל ברינגטון(, ללא עוצמה ישירה לחולל שינויים או ליישם תכניות. יחיד )אלכס

אלכס(, ובמידה מוגבלת בהקשר הקבוצתי )יונה -אישי )יונה-התהליך מנוהל בעיקרו בהקשר הבין

וצוות הניהול הבכיר(. עם זאת, משמעות הייעוץ מתייחסת למערכת כמכלול ותומכת ביכולתה 

 הייעוץ מביא לשיפור במפעל עצמו, וכתוצאה מכך גם תורם לחטיבה כולה. הפנימית להתמודד.

 

יונה נוקט פעולות שונות שיש בהן משום "התערבות" בארגון שאינו חבר בו. בין מכלול תפקידיו: 

הספקת מידע, ובעיקר ידע שאינו זמין; ניתוח מידע באמצעות כלים מתמטיים וסטטיסטיים 

בעיות ארגוניות ושיפור הכושר הִאבחוני של המנהלים בארגון;  מתוחכמים; ִאבחון )משותף( של

ִטית וללא בגישה קֹורק –ה טובה בזמנים קשים הקשבה ומתן תמיכה )במשורה(, ניחומים ועצ

מקבל יונה את הבשורה על קידומו של אלכס בתגובה נדושה ושגורה:  ,יתר. כך לדוגמה-רגשנּות

יורק ולעדכן אותו בהתפתחויות האחרונות. הוא שמח -וסוף אני מצליח להשיג את יונה בני-"סוף

 (.263'מזל טוב', אומר יונה, עלה והצלח'" ) לי, אם כי אינו נשמע מופתע ]...[.בשבי

 

יונה משמש בתפקיד "מסייע", הּכרוך ביחסים אישיים בינו לבין אלכס כנציג הארגון, והוא מספק 

ונות לבעיות ארגוניות ויישומם. יונה מדגיש שירותים מקצועיים של ִאבחון וסיוע בפיתוח פתר

יעילּות ארגונית ותוצאות של השורה האחרונה, ושם לב לפרטים הטכניים והאסטרטגיים של 

 הארגון.
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 ייןאדגר ש   – של ייעוץדגמים שלושה . 4

 

יין אדגר  ש 

 

עסקים על  ( נודע במשרתו האחרונה כפרופסור לִמנהל בבית הספר למנהלSchein) ייןש  אדגר ה' 

ן במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) (. הוא למד באוניברסיטאות שיקגו, סטנפורד MITשם סלֹוא 

והרווארד, ושימש כיועץ ניהול ופיתוח ארגוני לחברות עסקיות ולסוכנויות ממשלתיות רבות 

 בארצות הברית וברחבי העולם.

 

קר התרבות הארגונית. ת וחלוץ מחל הפסיכולוגיה הארגוניהוא אחד המייסדים ש ייןש  אדגר ה' 

 Organizational Culture and) תרבות ארגונית ומנהיגות –בספר ששימש ציון דרך בתחום 

Leadership )– מהי תרבות, מה היא עושה וכיצד היא מתייחסת ליעילּות ארגונית. ייןש   הסביר 

 

ישת מפתח פילוסופית לפיתוח הגדיר ג ייןש  (, process consultationבעבודתו בייעוץ תהליכי )

 192ארגוני.

 

 תמומחיּוה דגם .א

איזה סוג  והחליט הבעיה זיהה את – מנהל או קבוצה כלשהי בארגון – חזה מניח שהלקֹו דגם

יכול לאסוף את המידע  אינו ה. לאחר שהעריך כיז בנושא סיועמידע נדרש ולמי לפנות כדי לקבל 

הוא מצעות המשאבים הארגוניים הפנימיים בלבד, או להתמודד עם הבעיה בכוחות עצמו או בא

ביותר מעין אלה הם שכירת מנתח מערכות  הבולטיםהמקרים  פונה לייעוץ לקבלת שירות זה.

או שכירת ארכיטקט לעיצוב של  ,מתן עצה משפטיתכנת מחשב, שכירת עורך דין לולכתיבת ת

 193בנה חדש.ִמ 

 

ר לי כמה זה יעלה לי". ; השב עליה ואמֹויא...ה ח אל היועץ: "הבעיה שליתמצית המסר מן הלקֹו

 יכול חלקֹו. כך, הן"רֹוְת ל הבעיה, והבא לי ּפִ את עֹומעליי פסיכולוגית, המסר הוא: "אנא הסר 

ש"הבעיה עתה  –ו לעניינים אחרים, בהניחו שהמומחה שולט במצב להפנות את תשומת ִלב

 שימושי, אפשר תמיד להאשים את היועץ. או המידע אינו ן אינו עובד,רֹוְת בבעלותו". אם הּפִ 

 

 זה יפעל בהצלחה: דגםשהנחות היסוד הבאות צריכות להתקיים כדי 

 את הבעיה. נכוחהח ִאבחן הלקֹו .1

 .הנדרשים תהמומחיּוהמידע ו את יכולותיו של היועץ לספק את נכוחהח זיהה הלקֹו .2

 להשיג. עליוו המידע שת אאת טיב המומחיּוכן את הבעיה ו הבהיר ליועץח הלקֹו .3

 194שירות.הת בהשגת המידע או כֹורּוח חשב לעומק וקיבל על עצמו את התוצאות הּכהלקֹו .4
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על כתפיו  כבד מּוטלעומס  אולם למעשה ;ת מיוחסת ליועץזה היא שהמומחיּו דגםהאירוניה של 

ע הנחוצים, לזהות את הבעיה, לאתר את המידע ולרכוש את שירותי הסיונדרש  הוא :חשל הלקֹו

 וכן ליישם את הפתרונות המּוצעים.

 

 חולה-רופא דגם .ב

את  צמה הנוספת לאבחןומחה, בכך שהוא מעניק ליועץ את העהמּו דגםהרחבה של  זה הוא דגם

 נוחות-אימעם ה במעּוו  ח חֹוהלקֹו .אותה ויפתרשמחיות מּואו המידע הסוג  עלולהמליץ  הבעיה

, וניתן לו המנדט "למצוא מה לקוי, סייע. היועץ נקרא למחלה, או מזהה תסמינים של יכלשה

 195ולהמליץ כיצד לתקן זאת".

 

. ִאבחון המחלה את אלא גם התרופה את הצעת ח מאציל ליועץ לא רקהיא שהלקֹו דגםתמצית ה

את  הפועל לפי דגם זה נוטל ח הופך לתלוי מאוד ביועץ. כמו במקרה של היועץ המומחה, יועץהלקֹו

 .בתחושה כי "הוא מצוי בידיים טובות" ח להירגעו ומאפשר ללקֹוהבעיה על עצמ

 

 זה יפעל בהצלחה: דגםשהנחות היסוד הבאות צריכות להתקיים כדי 

 196.כיעיל יּוּכרבחון עצמו תהליך הִא  .1

 197ע.את התסמינים של הארגון ואיתר את האזור הנגּו נכוחהח פירש הלקֹו .2

 בחון תקף; הםאת המידע הנדרש לשם עריכת ִא  יחשפּו האדם או הקבוצה שהוגדרו כ"נגועים" .3

 לא יסתירו נתונים או יגזימו בתסמינים.

 198רשם המוצע.ידי היועץ, ויפעל לפי הִמ  בחון המוצע עלאת הִא  נכוחהח יבין ויפרש הלקֹו .4

 199שהיועץ יעזוב. לאחר ולשמור על בריאותויכול להתמיד  חהלקֹו .5

 

אולם קרוב  בנקודת זמן נתונה; את חוליו אאת התרופה" ובכך לרפח להיות נכון "לקחת על הלקֹו

או לאבחן את מצבו ולרפא את  בעתיד טוב יותר לבריאותולא ילמד כיצד לדאוג  שהוא לוודאי

 200עצמו.

 

 הייעוץ התהליכי דגם. ג

 כללי: .1

ונה את באופן שבו היועץ ב ן בעיקרטמו( process consultation" )כייהייעוץ התהל" דגם ייחוד

 "ייעוץ תהליכי" מוגדר באופן הבא: , ולא במה שהיועץ עושה.בינו לבין הלקוח היחסים

 

מערכת של פעולות מצד היועץ המסייעת ללקֹוח להּכיר ולהבין את אירועי התהליך המתרחשים 

 201בסביבתו, ובהתאם לכך גם לפעול עליהם.

 

ח שהלקֹוהיא  –ל היועצים האחרים השוָנה מהותית מזו ש –של היועץ התהליכי ההנחה המרכזית 

ח להתמודד עם הבעיה, הוא בעל הבעיה וממשיך להחזיק בבעלותו זאת. היועץ עשוי לסייע ללקֹו

מפתח של הייעוץ התהליכי היא ההנחת בשום תנאי ובשום שלב.  אולם אינו מפקיע אותה מידיו

 202.התרופה מציאתפעיל ברב באורח מעֹוכן להיות ו הבעיה לִאבחוןח חייב להיות שותף שהלקֹו
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 –שאיננו שולט בתכנים המקצועיים המוגדרים  –גולדרט אומר כי יתרונו של יועץ תהליכי חיצוני 

בכך שהוא יודע פחות, לא יותר, מאשר אלה הנועצים בו. לפיכך הוא אינו שבוי בתפיסות ובהנחות 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    '[]'מחוץ לקופסה היסוד שלהם, ויכול להציע פתרונות חדשניים ומקוריים

.203 

 

 אתפתרון הבעיות במקומם או  אתלא ולעצמם,  לסייעלאחרים  מדגיש את הסיועתהליכי"  "ייעוץ

 204.ה בחינת "כזה ראה וקדש"מומח ה שלמתן עצ

 

טיב  –האבחון, הצעת הפתרונות ויישומם  ת עלאחריּו בלח לקהיועץ התהליכי מעודד את הלקֹו

 –חשוב מכך ותיפתר,  גישה זאת מגבירה את הסבירות שהבעיה המידית .תהליך ההתערבות

 שהיועץ יעזוב. בדרך זאת גם לאחר כך שיוכל להמשיך ,ן בעיותרֹוְת ּפִ למיומנויות  שהלקוח ירכוש

 

 זה יפעל בהצלחה: דגםשהנחות היסוד הבאות צריכות להתקיים כדי 

 .בקשר אליהאו מה לעשות  האינו יודע את מקור בלא ,כלשהי נוחות-חש איח הלקֹו .1

 עשויה הסיועלספק את  וכלעומד לרשותו ואיזה יועץ י סיועיודע איזה סוג  ח אינוהלקֹו .2

 להידרש.

 ויש לו ם,ידי מטרות וערכים שהיועץ יכול לקבל נע עלהוא מּו .ח "כוונה קונסטרוקטיבית"ללקֹו .3

 יכולת להיכנס ליחסי סיוע.

 ח יודע איזה סוג של התערבות יעבוד במצב הנתון.הלקֹו .4

 205.בכוחות עצמו גל ללמוד כיצד לאבחן ולפתור בעיות ארגוניותח מסוהלקֹו .5

 

 שלבים: .2

( מגע 1ייעוץ תהליכי כולל כמה שלבים מוגדרים )המקיימים ביניהם חפיפה ופעולות גומלין(: )

( בחירת מצע 3חוזה פורמלי וחוזה פסיכולוגי; ) –( הגדרת היחסים 2ראשוני עם ארגון הלקֹוח; )

 206( סיום.7( הפחתת המעורבות; )6( התערבות; )5סוף נתונים וִאבחון; )( אי4ושיטת עבודה; )



108 

 

 דגמי הייעוץ: "המטרה"

 

 דגם הייעוץ התהליכי א.

 כללי: .1

במסגרת השינוי המתוכנן המיועד לשפר את מצבו של המפעל, יונה מעצב ִסדרה רצופה של 

יץ'. ִסדרת ההתערבויות שהוא שלושת חודשי האּוְלִטימטּום של ביל פ –התערבויות בפרק זמן נתון 

מסייעת לאלכס להבין את אירועי התהליך המתרחשים  –המתמָצה ב"תורת האילוצים"  –פעל מת  

במפעל ואת ההיגיון המערכתי שלהם, ובהתאם לכך גם לפעול עליהם. מכיוון שבתחילה אירועי 

ץ המרּוחק יכול התהליך נעלמים במידה רבה מעינו של אלכס, שחי את הִשגרה המּורגלת, היוע

 לסייע לו ב"חשיפת" הכוחות הסמויים הפועלים בו.

 

נוחות כלשהי לגבי המצב במפעל; אך הוא אינו יודע מה לקּוי ומה לעשות בקשר -אלכס חש אי

צפויה. -לכך, ונזקק לסיועו של יונה. הפנייה לסיועו של יונה היא אקראית, ונובעת מפגישה בלתי

איזה סוג של סיוע יונה עשוי להציע לו, אבל נותן בו אמּון בסיסי  אלכס אינו יודע להגדיר בדיוק

מסִּפיק כדי להיכנס ליחסי סיוע. למרות הכחשתו הראשוניֹות, אלכס מעוניין לשפר את המצב 

 במפעל. עם זאת, הוא מגשש באפלה ומתקשה לזהות מה יש לשפר וכיצד יש לעשות זאת.

 

של המפעל, ויודע כיצד לעשות זאת. למרות זאת, הוא  יונה מּכיר מידית באפשרות לשפר את מצבו

אינו ממהר לאבחן את הבעיה בכוחות עצמו, ובוודאי שלא להמליץ מטעם עצמו על הדרך לתקנה 

 חולה(.-)כנהוג בדגם המומחיּות או בהרחבתו בדגם רופא

 

שהוא בעל יונה חותר, ראשית לכול, לסייע לאלכס לסייע לעצמו. לפיכך, הוא מעביר לו את המסר 

תרופה בהתאם לִמתווה  הבעיה וממשיך להחזיק בבעלות זאת, ומסייע לו לאבחנּה ולהציע לה

יחד ִאתו. אלכס מקבל, לפחות לכאורה, את ההחלטות הביצועיות; אך הוא מּודע שהוא אורג 

 לבסוף לכך שיונה הוא זה שהביא אותו לאמץ אותן.

 

מפיק  –ל ידי מטרות וערכים המקובלים על יונה המגלה כוונה קונסטרוקטיבית ומּונע ע –אלכס 

ככל הנראה תועלת מהשתתפותו בתהליך הִאבחון ופתרון הבעיות. הוא מקבל את סוג ההתערבות 

של יונה, מגלה כושר למידה גבוה, מפתח ומחדד את המיּומנּויֹות החיוניות של ִאבחון ופתרון 

 הול הבכיר שלו.בעיות, ואף מיישם אותן בהצלחה בעבודה עם צוות הני

 

 שלבים: .2

 א( מגע ראשוני עם הלקוח:

שהתקיים לאחר שנים שבהן שני הצדדים לא  –במקרה זה, המגע הראשוני בין היועץ לבין הלקוח 

ייר שבשיקאגו.-היה מקרי, והתרחש "על הדרך" בשדה התעופה אֹו –ראו זה את זה   ה 

 

 חוזה פורמלי וחוזה פסיכולוגי: –הגדרת היחסים  ב(
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 formal"חוזה" בין היועץ לבין הלקוח כולל שני היבטים: האחד מתייחס להחלטה הפורמלית )ה

contract )–  כמה זמן יוקדש לייעוץ, איזה שירות יבוצע ואיזה סכום ישולם; השני מתייחס

מה הלקוח מצפה להרוויח ביסודו של דבר מן  –( psychological contractל"חוזה הפסיכולוגי" )

 207היועץ, ומה היועץ מצפה להרוויח מהם. היחסים עם

 

במישור הפורמלי, כאשר אלכס שואל את יונה לגבי עלות הייעוץ, הוא מציע לו את העסקה הבאה: 

"אתה תשלם לי את ערך הדברים שתלמד ממני". אלכס מתעניין כיצד ידע מהו ערך זה, ויונה 

ברור שערך הדברים שלמדת  משיב שיהיה לו מושג לאחר סיום העבודה: "אם המפעל יתמוטט,

 –לא תהיה חייב לי דבר; אם, לעומת זאת, תלמד ממני מספיק כדי להרוויח מיליארדים  –אינו רב 

אז תשלם לי בהתאם, הוא אומר". אלכס משועשע מן הִעסקה, מּכיר בה כהוגנת, ו"חותם" עליה 

 (.88-87בלחיצת ידיים )

 

יע לו לעמוד באולטימטום שהציב בפניו ביל פיץ', במישור הפסיכולוגי, אלכס מצפה מן היועץ לסי

ולשפר את מצבו של המפעל. ציפיותיו של יונה, בדומה למניעיו ולאישיותו בכלל, ברורות פחות. עם 

זאת, הוא מבקש להבטיח לאורך כל הדרך שאלכס אכן נחוש בדעתו להכניס שינויים במפעל, 

 (.153-152ושהוא ישקיע בהתמדה את המאמץ הנדרש לשם כך )

 

 בחירת שיטת העבודה: ג(

יונה אינו נדרש לבחור שיטת עבודה מיוחדת לצורך הייעוץ הנתון. הוא מיישם ככל הנראה, גם 

 בהקשר זה, את "מדע הארגון" שפיתח מתוך הידע והניסיון שרכש במשך השנים.

 

בחון: ד(  איסוף נתונים וא 

ו לאבחן את הארגון הנתון. "תחלואיהם" בשל גישתו הייחודית, יונה אינו נדרש לאסוף נתונים א

של ארגוני ייצור ידועים לו, ואין זה חיוני מבחינתו להיחשף מקרוב לארגון מסוים. כאשר יונה 

 –בדרך משדה התעופה  –מגיע לבסוף לביקור קצר כדי לבחון במו עיניו את המצב במפעל, רק אז 

(. בסך הכול, במשך כל 153ל )הוא מבקש מאלכס לספק לו "הכי הרבה חומר רקע" על המפע

כדי ללמוד על סוגיית "צווארי  –ולמשך זמן קצר  –תהליך הייעוץ יונה מבקר במפעל פעמיים בלבד 

למידה זאת חיונית לאחר  ואילך(. 205ואילך(, ואחר כך על "חזרתם" של אלה ) 153הבקבוק" )

 שהתחוללו במפעל שינויים מסוימים שיונה נדרש לעקוב אחריהם.

 

 התערבות: ה(

 ראו גישות ושיטות ההתערבות של יונה להלן.

 

 הפחתת המעורבּות: ו(

( מעורבות מופחתת היא החלטה 1תהליך הפחתת המעורבות כולל כמה מאפיינים: )

( המעורבות בדרך כלל לא 2צדדית של היועץ או של הלקוח; )-הדדית ולא החלטה חד-מוסכמת

( הדלת תמיד פתוחה מצד 3מה נמוכה ביותר; )צונחת לאפס, אלא עשויה להימשך זמן מה בר

 208היועץ לעבודה נוספת אם הלקוח יחפוץ בכך.



110 

 

 

יונה משיג את הסכמתו של אלכס להפחתה הדרגתית של מעורבותו, למרות הקושי של הלה לקבל 

זאת. כאשר אלכס מבשר ליונה על מינויו למנהל החטיבה, יונה משיב יבשות: "'מזל טוב ]...[; עלה 

. לפני שיונה מנתק את הטלפון, אלכס ממהר לבקש: "חוששני שמזל לא יספיק כאן; והצלח'"

העניין הזה ממש גדול עליי, תוכל להגיע לכאן ולעזור לי?". יונה משיב: "גם אילו היה לי הזמן, 

איני חושב שזה רעיון טוב ]...[. ככל שאתה מטפס גבוה בסולם והאחריות המוטלת עליך גדלה, 

מוך יותר ויותר על עצמך. לבקש ממני לבוא עכשיו יוביל אל ההפך; זה רק יגביר עליך ללמוד לס

את התלות". ואלכס: "אני מסרב לראות את ההיגיון בדבריו. 'אינך יכול להמשיך וללמד אותי?'". 

יונה משיב: "כן, אני יכול ]...[; אבל ראשית עליך לגלות מה בדיוק אתה מעוניין ללמוד". הוא 

הוא מותיר את הדלת פתוחה להמשך הקשר ביניהם: "צלצל אליי שוב ]...[. צלצל מסיים, תוך ש

 (.264-263אליי כשתהיה לך תשובה" )

 

 הצעת מידע והפגנת מּומחיּות ב.

אחת הדילמות העומדות בפני כל יועץ היא כיצד לסייע במצב שבו קיימת בחירה ממשית בין מתן 

 –ה; או סיוע ללקוח לחשוב על פתרון בעצמו תפקיד מומח –עצה, הוראה לאחרים מה לעשות 

תפקיד יועץ תהליכי. דילמה זאת רווחת כל כך מכיוון שכאשר אנו מתבקשים לסייע, קיימת נטייה 

אוטומטית להניח כי אנו "יודעים" משהו שמבקש הסיוע שואף לדעת. קשה פסיכולוגית להתנגד 

נט" שהא דם האחר מניח כנראה שאנו יכולים לניצול המצב ולא למלא תפקיד של "מומחה אינסט 

 209למלא.

 

 לאבחן את הבעיה הוא מסייע לאלכסבדרך כלל, יונה ממלא בדרך כלל תפקיד של יועץ תהליכי: 

מספק לו עצות או הוראות מפורשות. עם זאת, אפשר לזהות  מבליבעצמו,  ולחשוב על הפתרונות

 –עצות ומכתיב ִמרשמים להצלחה נותן  –לעתים מקרים שבהם יונה מאמץ במופגן תפקיד מומחה 

נט" הנהנה מהפגנת עליונותו. כמה מקרים בולטים כאלה  אם כי בשום מקרה לא "מומחה אינסט 

 מופיעים להלן:

 

אך פוסל אותן  –כאשר אלכס מתלבט לגבי משמעותה של "המטרה", הוא מעלה אפשרויות שונות 

לשם הגדרת "המטרה", יונה פיתח (. 47-46על הסף משום שאינן תואמות את גישתו של יונה )

מערכת מוגדרת של שלושה מדדים, שהוא נוקב בשמותיהם: תפוקה, מלאי והוצאות תפעול. יתר 

השיעור שבו  –על כן, הוא קובע מסמרות ומגדיר פסקנית כל אחד ממדדים אלה: "תפוקה" 

ת דברים כל הכסף שהשקיעה המערכת ברכיש –המערכת יוצרת כסף באמצעות מכירות; "מלאי" 

כל הכסף שהוציאה המערכת כדי להפוך מלאי לתפוקה  –שיש בכוונתה למכור; "הוצאות תפעול" 

(. אלכס מקבל את דבריו של יונה כ"תורה מסיני", ואינו מהסס להשתמש ישירות 65-66)

בהגדרותיו. כאשר הוא עורך למנהליו סקירה על מצב המפעל, הוא כותב על הלוח את הגדרותיהם 

המדדים. כאשר לּו מתפרץ ושואל "מאיפה בכלל השגת את הגדרות האלה?", אלכס  של שלושת

 (.77משיב בכנּות: "מזה שהיה פעם המורה שלי לפיזיקה, הוא נתן לי אותן'" )

 



111 

 

יונה אינו מהסס גם להציע כיווני תשובה או פתרונות לשאלות העולות במהלך הייעוץ. כאשר 

נוספים, יונה עונה במפורש כי אינו מתכוון לכך אלא  אלכס שואל אותו אם עליו לפטר עובדים

מציע שיבדוק כיצד הוא מנצל את כושר הייצור של המפעל. הוא מקדים ומעיר כי הבדיקה תעלה 

(. בהזדמנות אחרת, יונה מכתיב ללא כחל ושרק: 90שאופן הניצול אינו תואם את המטרה )

(. בדומה 91מנית הגדלת התפוקה" )ז-"המטרה היא הקטנת הוצאות תפעול והקטנת מלאי ובו

לכך, יונה מורה במפורש לאלכס: "מה שעליך לעשות עכשיו הוא להבחין בין שני סוגי אמצעי 

ייצור במפעל שלך. סוג אחד הוא מה שאני מכנה אמצעי ייצור צוואר בקבוק. הסוג השני, הוא 

נה הנהן בראשו ואמר ]תוך (. בדומה לכך: "יו141פשוט מאוד אמצעי ייצור שאינו צוואר בקבוק" )

שהוא קובע בפסקנות:[ 'נכון מאוד. מה שאתם צריכים לעשות הוא למצוא דרך לשחרר את החומר 

ורק בהתאם לקצב זה"  –לחלקים האדומים בהתאם לקצב שבו צווארי הבקבוק זקוקים לחומר 

(218.) 

 

כי צוות הניהול מחכה השונה מאחרים בכך שהוא "מבין עניין". אלכס מציין  יונה נתפס כמומחה

באמת יודע מה הוא עושה"  –לפגוש את יונה, "שאינו דומה לשום יועץ שהם ראו אי פעם בעבר 

(153.) 

 

 סיכום ג.

בגישתו גם מאפיינים של  פעם-מתגלים לא בעוד שיונה משתמש בעיקר ב"דגם הייעוץ התהליכי",

ת לבעיות מזוהות. ואכן, אלכס "דגם המּומחיּות" שמתבטא בהספקת מידע וידע ובהכתבת פתרונו

כמי שאמּור "להסיר מעל  –שמִצדו מתסכל בדרך כלל ניסיונות כאלה  –פעם אל יונה -מתייחס לא

 גבו את עֹול הבעיות, ולהביא לו פתרונות מוחלטים".

 

להלן כמה דוגמאות למערכת יחסים מורּכבת זאת, שבה אלכס מפעיל לחצים ישירים על יונה 

מלחצים  –באופן אלגנטי פחות או יותר  –וחלטות, ויונה בתבונתו מתחמק לספק לו תשובות מ

 אלה:

 

 '- - -"אני אומר לו, 'איך יכול להיות ש 

אני מפסיק מפני שיונה פולט משהו בעברית. הוא מושיט יד לכיס מכנסיו ומוציא משם שעון 

 עתיק.

 הוא אומר. 'מצטער, אלכס, אבל אני רואה שאפספס את הטיסה שלי אם לא אזדרז',

 הוא קם ולוקח את מעילו".

 'חבל', אני אומר, 'דווקא גיריָת את סקרנותי בכמה דברים שאמרָת'.

 יונה משתהה לרגע.

'כן, תראה, אם תתחיל לחשוב קצת על מה שדיברנו, תוכל להוציא את המפעל שלך מהבוץ שהוא 

 (.36נמצא בו'" )

 

 "הוא עולה לתוך המטוס.

 לי?' אני צועק אליו.'היי, אתה יכול להגיד 
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 (.39'תחשוב על כך, אלכס. אתה יכול למצוא את התשובה בעזרת השכל שלך', הוא אומר" )

 

"אלכס, אני באמת מוכרח לרוץ. ואני יודע שאתה חכם מספיק להגיע לכך בעצמך; כל שעליך 

 (.66לעשות הוא לחשוב על כך ]...[" )

 

 "יונה, אתה לא יכול לברוח לי ככה פתאום.

 חות מחכים לי, הוא אומר.לקו

 יונה, אין לי זמן לחידות. אני זקוק לפתרונות, אני אומר לו.

 הוא מניח ידו על זרועי.

אלכס, אם פשוט אומר לך מה לעשות, בסופו של דבר אתה תיּכשל. אתה חייב להגיע בכוחות 

 (.93עצמך להבנת הדברים, כדי להצליח ביישום הפתרונות, הוא אומר" )

 

את באחד הימים לא תהיה זקוק לי עוד. ואילו נתתי לך רמז וחסכתי לך את ההתנסות "כשתבין ז

האישית, הייתי הגרוע מכל המורים, וראוי היה לגרש אותי מכאן. ובכן, אל נדבר בזה עוד, אלא 

 .נתאמן!"

ל, המורה לאֹו)                                                                               ִריג  ן ה   210(זן באמנות הקשתיג 
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 . יחסי סיוע5

 

 לורנס מ' ברמר –כללי  א.

תהליך של מתן אפשרות לאותו אדם לצמוח בכיוונים שבהם הוא  ו של דברביסוד ואלזולת ה סיוע

 211בוחר, לפתור בעיות, ולעמוד בפני משברים.

 

 ואוקובע באם ה ומיחה שלבוחר במטרות הצה, המסתייעידי  חייב להיות מוגדר בעיקר על סיוע

עבור אנשים בהיא מכרעת. כל פעולה  הסיועהאיכות ההתנדבותית של תהליך  .בסיוע ן בכללמעוניי

 212זמתם או הסכמתם היא לעתים קרובות מניפולטיבית והרסנית.ואחרים ללא י

 

ע סיונועד להביא לידי  סיועכל במסתייע.  עצמאות פיתוחבדרך כלל  היא ה של יחסי סיועהמטר

 213עצמאות. לידי עצמי, ובסופו של דבר

 

המוגש  הסיועלמלא את צורכיהם. סוג  יוכלוהמסתייעים בהם שב מיצירת תנאים מורּכ סיוע

 214באותו זמן. המסתייעבצרכיו של  יםתלוי וּכמּותֹו

 

על כן ו ;רגשות ה שלת, או הבנדעּומקלות על ביטוי, מּוהכוללים מיומנויות  הסיועכל סגנונות 

 215רציונלי של בעיות, קבלת החלטות ונקיטת פעולה.פתרון 

 

, בגישה קונקרטית כבוד, בפתיחות, בדאגהב ,חמימות, ביהתאמפהמסייע צריך להתאפיין ב

 216.ית ובמכּוונות לאחרים ולמצוקותיהםתקשורתוספציפית, ביכולת 

 

 ייןאדגר ה' ש   –ייעוץ תהליכי ויחסי סיוע  ב.

יין טוען כי יועצים אפקטיבים הם יהול יחסי סיּוע בארגונים. ש  "ייעוץ תהליכי" הוא דגם כללי לנ

מסייעים טובים העוזרים לאחרים להשיג את המטרות שהציבו לעצמם. ייעוץ תהליכי הוא גישה 

 217לביצוע יחסי סיוע אלה, המכּוונת לסייע לאנשים ולקבוצות לסייע לעצמם.

 

זאת מתוך הּכרה כי כאשר הנועצים  היועץ התהליכי משתדל שלא לכפות את דעתו על הנועץ;

הם מתנגדים, מתרעמים על כך שכוונתם לא הובנה, ממציאים  –חשים שהיועץ נקט צעד כזה 

רלוונטית, -סיבות מדוע הפתרון המוצע לא יעבוד, מציעים מידע חדש שהופך את העצה ללא

 218וכדומה.

 

מבקש סיוע או עצה מתעב אם נתבונן היטב נראה כי אחת הסיבות להתנגדות זאת היא שהאדם ה

לעתים קרובות להיות במצב זה. באותה מידה שהמסייע עשוי לחוש "מעל למסתייע" מעצם 

בקשת הסיוע, המסתייע עשו לחוש "מתחת למסייע". המסתייע נזקק לסיוע, ועם זאת אינו אוהב 

 219להיות במצב של בקשת סיוע.

 

 .סייע להם לגלות אותו בתוכם""איננו יכולים ללמד אנשים שום דבר; אנו יכולים רק ל
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 )גלילאו גלילי(                   

 

"אחת הטעויות של העולם המערבי היא שלעתים תכופות מדי אנו מסייעים למי שיכולים לסייע 

 לעצמם".

 )ב"פ סקינר(                   

 

 יום אחד מעד ג'אוג'ואו בשלג וקרא,

 "עזרו לי! עזרו לי לקום!"

 שכב לִצדו.נזיר בא אליו ו

 ג'אוג'ואו קם והלך לדרכו.

 220מעשי זן( –)שיחות מטורפות 

 

ן עובר מתחת. הוא  ְנס  ן, ושאב מים, כשהבחין בנ  ְנס  ר במנזר של נ  ג'ֹושּו עמד על הסולם מעל לבא 

ן טיפס על הסולם  ְנס  נאחז באחד משלבי הסולם, טלטל את רגליו באוויר וצעק: "הצילו! הצילו!". נ 

ן על מנת להודות לו. הוא ואמר, "אחת,  ְנס  שתיים, שלוש, ארבע, חמש". אחרי רגע ג'ֹושּו פנה אל נ 

 אמר, "מורי, אני אסיר תודה על שהצלת אותי לפני רגע".

 

ן לא "מושיע"  ְנס  ן "להציל" אותו. נ  ְנס  הערה של יואל הופמן: בהצגה שלו, ג'ֹושּו מבקש ממורו נ 

ן לא נחפז "להציל" את ג'ֹושּו, לא רק משום שקריאתו אותו כקדוש, אלא מטפס לאט בסולם. נ   ְנס 

של ג'ֹושּו להצלה היא הצגה, אלא גם מפני שאפילו במקרה של צורך בהצלה אמיתית )מכבלי 

הסבל(, כל מה שהנך יכול לעשות למען הזולת )ולמען עצמך( הוא ללכת בדרכך, צעד אחר צעד. 

ן "מציל" את ג'ֹושּו, ג'ֹוש ְנס  ן על שגרם אילו היה נ  ְנס  ּו לא יכול היה להציל את עצמו. ג'ֹושּו מודה לנ 

 221לו להבין זאת.
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 יחסי סיוע: "המטרה"

 

 כללי א.

דמותו של יונה אפּופה ִמסתורין. הוא משתדל לחמוק מכל מצב המחייב חשיפה וִקרבה או העלול 

אנו יודעים מעט מאוד נתפס" במידה רבה. -ליצור יחסי תלות בינו לבין נועצו, ולפיכך הוא "בלתי

 .(41"סיגר טוב" ) – (33על מאפייניו החיצוניים, מלבד המידע שהוא חובש כיפה ומעשן סיגר )

 

ברור לנו בדיוק במה: "'מצטער שאיחרתי', -(, אם כי לא33יונה מציין שוב ושוב שהוא "עסוק" )

ילה, אני חושב שעד הוא אומר. 'הייתי בארוחת ערב בענייני עבודה ]?[ והשיחה נמשכה לתוך הל

(; "כשאני פונה ללכת, אני רואה את יונה, עדיין בלי מקטורן או עניבה, 86שלוש לפנות בוקר'" )

מדבר עם איש נאה למראה בחליפת פסים כחולה מהודרת, ליד הדלת הראשית. הם יוצאים יחדיו 

ורה שמחכה לרחוב ואני משרך דרכי כמה צעדים אחריהם. האיש מוביל את יונה ללימוזינה שח

בפינה. כשהם מתקרבים אליה, ממהר הנהג לצאת ולפתוח להם את הדלת האחורית. אני שומע 

את האיש הנאה בחליפה הכחולה אומר, כשהוא נכנס למכונית אחרי יונה, 'אחרי הסיור במתקנים 

(; "ואז אני נזכר 93אנחנו מוזמנים לישיבה עם יושב הראש ועם כמה מחברי מועצת המנהלים'" )

יורק ]...[. אני מת לדעת מה יש למורה לפיזיקה לעשות -שיחה שהייתה לי עם יונה בניוב

(; "'אלכס, לא הייתי ִמתקשר אליך הביתה, אבל במשך 101בלימוזינות עם אח"מים עתירי הון" )

כמה שבועות לא אוכל לשוחח אתך'. 'למה לא?' 'זה סיפור ארוך ואני לא יכול להיכנס לזה עכשיו', 

 (.231מר. 'אבל אני בטוח שתהיה לנו הזדמנות לדון בכך פעם'" )הוא או

 

עיסוקיו העלּומים של יונה מביאים אותו לקצוות תבל: "הוא רצה לדבר ִאתך לפני שעזב את 

(; 82יורק. אולי תוכל לתפוס אותו במלון שלו ]...[" )-לונדון היום ]...[. הוא טס בקונקורד לניו

יונה, 'אבל אני צריך לתפוס את המטוס לשיקאגו בעוד שלושים וחמש "'לכם אולי יהיה זמן', אמר 

 (.231(. "מאין אתה מתקשר? ]שואל אלכס[. סינגפור ]משיב יונה[" )220דקות'" )

 

(. "לוקח לפראן חצי 61מסיבה זאת, אלכס חש כי קשה לתפוס אותו ובוודאי גם להישען עליו )

(; "אני חושב לעצמי היכן יונה בימים 141ום" )שעה לאתר באיזה אזור של העולם נמצא יונה הי

 (.226אלה" )

 

אסטרטגיה חמקנית זאת היא המאפשרת בין השאר ליונה להשיג את מטרת הייעוץ התהליכי 

 סיוע לאלכס לסייע לעצמו, במקום הלעטתו בפתרונות מן המוכן. :מעיקרו שהוא מנהל

 

 טיב יחסי הסיוע של יונה ב.

יוזמתו שלו; הוא זה הקובע שהוא מעוניין בסיוע, ומגדיר ככלל את אלכס פונה אל יונה מתוך 

 אם כי טיבו המדויק ִמתחוור לו רק מאוחר יותר. –מהותו 

 

ככלל, יחסי הסיוע של יונה מבוססים על קידום הצמיחה של הנעזר ועל פיתוח עצמאותו: על סיוע 

את צרכיו המקצועיים,  לאלכס לסייע לעצמו. יונה יוצר את התנאים שבהם אלכס יוכל למלא
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ומנתב בדייקנּות וברגישּות את סוג הסיוע שניתן ואת כמּותֹו. יונה מסייע לאלכס לפתור בעיות, 

לקבל החלטות ולנקוט פעולה באופן שקול ומחושב. תרומתו מרכזית בהתמודדות עם המשבר 

הבנה של רגשות. ניהולי שאלכס מתמודד ִאתו. יונה עוסק פחות בביטוי, במּודעּות או ב-הִעסקי

נראה כי הוא דמות שכלתנית יותר מאשר רגשית. הוא אינו מצטיין במיוחד באמּפתיה, בחמימות, 

גם כאשר אלכס מבשר ליונה על מינויו למנהל החטיבה, תגובתו מאופקת בדאגה או בפתיחות. 

וד ומגלה עם זאת, הוא מתייחס לאלכס בכב(. 263ולקונית במובהק: "מזל טוב ]...[ עלה והצלח" )

 222תקשורת עניינית.ב טובה יכולת

 

 השלכות יחסי הסיוע על אלכס ג.

 ספק את יעדם:-יחסי הסיוע הייחודיים שיונה משתית עם אלכס משיגים ללא

 

הם  –מוגבלים ככל שיהיו  –לאט אני מגיע למסקנה שהכלים היחידים העומדים לרשותי -"לאט

 (.60י והשכל שלי. זהו זה. מלבדי אין לי דבר" )העיניים והאוזניים שלי, הידיים שלי, הקול של

 

"רק אחרי שאני כבר שקוע במעדן העגל המוקרם מתחילות מחשבותיי להתבהר. מה היה אופיים 

הרת ם היה דבר מה משותף. הם היו על טשל התשובות, הפתרונות, שיונה גרם לנו לפתח? לכול

עם. האם היה לנו האומץ לנסות וליישם בזמן עמדו בסתירה לכל מה שלמדנו אי פ-השכל הישר ובו

אותם לולא העובדה שנאלצנו להשקיע עבודת פרך בפיתוחם? קרוב לוודאי שלא. לולא הִשכנוע 

אינני חושב שהיינו  –לולא תחושת הבעלות שפיתחנו תוך כדי התהליך  –שנרכש תוך כדי המאבק 

 (.267מעזים ליישם ממש בשטח את הפתרונות שלנו" )

 

כלל הצורך בדחיפה חיצונית כלשהי שתעזור לנו להּכיר במשהו שאינטואיטיבית כבר  "קיים בדרך

 (.268ידענו מקודם" )

 

והסיום האולטימטיבי של הספר: "עכשיו אני מבין ָלָמה הוא סירב להמשיך ולייעץ לנו. יונה אמר 

ני מוכרח זאת בצורה הברורה ביותר. אנחנו חייבים ללמוד לעשות זאת בלא כל עזרה מבחוץ. א

ללמוד את תהליכי החשיבה הללו, ורק אז אדע שאני ממלא את תפקידי. 'אנחנו צריכים להיות 

 (.333ה'יונה' של עצמנו'" )
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 הסוקרטית . הגישה6

 

 דע את עצמך.

 )סוקרטס(

 

 כללי א.

סוקרטס הפך את הפילוסופיה לדרך חיים ולידע מעשי. הוא הטיף לגישה של חניכּות תמידית 

 223מוצא של יישום ידע המתחדש ללא הרף. מתוך נקודת

 

הסוקרטית מנסה לסייע לאנשים למצוא את הפתרונות לבעיותיהם ואת דרך הפעולה  הגישה

האישית שלהם. השואל מכוון את הִנשאלים על ידי הצבת בעיות )כגון "מהו צדק?" "מהו אומץ?" 

זה "מהי מידה טובה?"(; ואז על ידי שאילת שאלות שנועדות לכוון את  חשיבתם. במקום להציע ת 

בעצמו, סוקרטס מניח לאיש שיחו לעשות כן, ואז מדובב ומפתח את המשתמע מדבריו. השיטה 

מיועדת, בראש ובראשונה, ללמד את הנשאלים כיצד לחשוב בכוחות עצמם ולפתור בעיות חדשות 

 הִמזדמנֹות בפניהם.

 

ו. אלא מנהל חקירה כמוהו וִאת לדברי סוקרטס, המורה אינו יודע בהכרח יותר מן התלמיד,

תי בין המורה לבין התלמיד הוא מאמץ משותף של השניים בחיפוש אחר האמת; הקשר האִמ 

. הוא שולט בָאמנות הצגת השאלות. לא העובדה החקירהואולם למורה יש ניסיון וטכניקה לשם 

ו אחר האמת. שהוא יודע יותר הופכת אדם מסוים למורה, אלא יכולתו ללוות אדם אחר בחיפוש

 224המורה אינו מלמד באמצעות מונולוגים, אלא באמצעות דיאלוג.

 

מישהי שאינה יולדת בעצמה, אך מסייעת בתהליך הלידה. הוא  –סוקרטס הציג עצמו כמיילדת 

טען שאינו יודע דבר, אך הוא לפחות מּודע לעובדה הזאת. הוא תיאר את תפקידו כמי שיכול 

שלהם באמצעות השאלות שהוא שואל אותם והתשובות שהוא  לגרום לאחרים לראות את הידע

 225מפיק מהם.

 

סוקרטס אינו מומחה בתחום או בפעילות מסוימת, ואינו מתיימר להיות בעל ידע שיציב אותו מול 

המומחים בתחומם במעמד של שווה מול שווים. עם זאת, אנו מבחינים כי למרות טענתו שאינו 

ָלה שהוא משתמש בה בשיטתיּות. סוקרטס ִמצטייר אם כן כסוג של יודע דבר, יש לו טכניקת ְשִאי

"יועץ תהליכי". הוא חוקר את המומחה, ובעזרת ִסדרה של שאלות נוקבות יותר ויותר גורם לו 

לסתור את עצמו ובסופו של דבר להודות שבעצם אינו יודע את מה שבתחילת השיחה חשב שהוא 

משמעית למונחים העיקריים -הגדרה ברורה וחד יודע. הוא מראה לו כי אינו מסוגל לתת

 226המשמשים אותו בפעילותו.

 

 שאילה ותהיה לעומת קביעה והגדרה ב.

התמונה שהצטיירה עד כה היא אולי פשטנית מדי, ואינה מּכירה בניגודים ובמתחים. בדיאלוגים 

תרוצץ מ –איש הדיאלוגים המוקדמים  –של אפלטון מתגלים לעינינו שני סוקרטס. הראשון 
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ברחובות ובשווקים, פונה אל העוברים והשבים, מציג להם שאלה, חוקר ומביך אותם. הוא יודע 

שאינו יודע דבר, כך לפחות הוא טוען. והוא גם יודע שאלה הִמתיימרים לדעת אינם יודעים מה 

מדבר אל מי שכבר  –איש הדיאלוגים המאוחרים  –שהם חושבים שהם יודעים. סוקרטס השני 

 ים לתורתו, חושף לפניהם את רעיונותיו, עונה על השגותיהם, ממלא תפקיד של מורהמקורב

 227."המרביץ תורה לתלמידיו"

 

ידיעה וקוטב הקביעה הוודאית, -קוטב השאילה, החקירה, החיפוש והאי –בין שני הקטבים האלה 

חד ]בדומה לפתח מצד או ילותו של הפילוסוף: לשאול, לתהותניצבת פע –הידע המבוסס וההוראה 

לדגם של היועץ התהליכי[; לקבוע, להגדיר, לגלות את המהות שמאחורי החזּות, את המציאות 

שמאחורי התופעה מצד שני ]בדומה לדגם של היועץ המומחה[. בסופו של דבר, מטרתו של 

שיחו אלא להדריך אותו לעבר האמת. הוא לא רק מבחין -סוקרטס האפלטוני אינה להביך את בן

ִמשתנה, -ההקשר של ההוויה הבלתי –רעיוניים שונים, אלא בעיקר מעדיף אחד מהם בהקשרים 

 228שמבחינתו היא עולם האמת.

 

 שאילת שאלות ככלי ניהולי ג.

ג'ודית רוס טוענת כי מציאת פתרונות מידיים לבעיות של כפופים יעילה בטווח הקצר, אבל במבט 

בכוחות עצמם. פתרונות אלה עשויים לטווח הארוך עדיף לתת לעובדים לספק את הפתרונות 

פניית שאלות פתוחות, שבכוחן גם להגביר את כישורי העובד, את הביטחון שלו  להתעורר מתוך ה 

ואת תחושת הבעלּות שלו על התוצאות. משום כך, שאלה מעצימה מספקת בטווח הקצר את הערך 

מתן כלים לעובד לטפל  של יצירת פתרון לעניין העומד על הפרק, ובטווח הארוך את הערך של

 בעניינים דומים באופן עצמאי בעתיד.

 

( יוצרות 1השאלות היעילֹות והמעצימֹות ביותר יוצרות ערך באחת או יותר מן הדרכים הבאות: )

( 4( מסייעות לחשוב באופן אנליטי וביקורתי; )3( בונות יחסי עבודה בריאים יותר; )2בהירּות; )

( מעודדות חשיבה פורצת דרך 5צפויות; )-דרכים חדשות ולאמאפשרות להרהר במצב ולראות ב

( יוצרות 7( קוראות תיגר על הנחות קודמות; )6)"מעלה שנייה", "ִמסגּור מחדש", וכדומה(; )

 בעלּות על הפתרונות.

 

עלולים להשפיע לרעה על העובדים. בכלל זה אפשר למנות שאלות שסוגי שאלות  קיימים

דם לא הצליח או לא יכול להצליח, המכניסות אותו למצב של המתמקדות בסיבה שבגינה הא

 מגננה.

 

צרו תרבות המעודדת שאילת שאלות בונות יעובדיהם אם יעם ם ִארגונם וייטיבו עלפיכך, מנהלים 

אנו יודעים  229חשיבה, ויימנעו מתשובות מהירות ומשאלות המכניסות את העובד למצב של ִמגננה.

 מעיר, כי אם נספק לאנשים את התשובות, הם לעולם לא יישמואינטואיטיבית, כפי שגולדרט 

עליהם להמציא את התשובות בעצמם. אם אתה רוצה לצאת למסע אגו,  –אותם הלכה למעשה 

 אולם אם אתה רוצה להבטיח נקיטת פעולה, עליך התשובות;ולהראות כמה אתה חכם, תן את 
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אנשים ממציאים משהו בעצמם, הם  להימנע מלתת אותן. כאשרו לגלות משמעת עצמית ניכרת,

 230גם לוקחים בעלות עליו ומחויבים כלפיו.

 

"הנה עכשיו, כמו בחלום, ניעורו בו הדעות האלה, אבל אם מישהו ישאל אותו לעתים קרובות 

דע אותם בדייקנות, לא פחות מכל יובאופנים רבים על אותם הדברים, אני מבטיח לך שבסוף הוא י

דע בלי ללמוד מאף אחד ]...[. הוא עצמו, כשיישאל, ידלה את הידיעה יאחד אחר ]...[. הוא י

 מעצמו".

 )סוקרטס(                         
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 הסוקרטית: "המטרה" הגישה

 

 כללי א.

 הסוקרטית" מוזכרת בספר, במפורש או במובלע, פעמים אחדות: "הגישה

 

י מוכרח להודות ]...[ שהדרך כאשר אלכס וג'ולי משחחים במסעדה המפוארת, אלכס אומר: "אנ

של יונה, שבה הוא מוביל אל התשובות באמצעות הצגת שאלות, 'הגישה הסוקרטית' שלו, היא 

מאוד יעילה בקילוף השכבות העבות העוטפות את כל מה שמקובל ]...[. בכל פעם שאני מדבר עם 

עם השאלות שלי.  שלא רק שהוא מוכן עם השאלות שלו, הוא גם מוכן ש לי הרגשה ברורהיונה י

 יונה נוקט אם כן (.269, 268נראה לי שהגישה הסוקרטית היא הרבה יותר מסתם הצגת שאלות" )

בשיטה הסוקרטית; שיטה זאת אינה מבוססת על הצגת שאלות גרידא, והיא ביסודה  בבירור

 עמוקה הרבה יותר.

 

לזה. דברים -ות קשורים זהאלכס וג'ולי: "]אלכס:[ 'דברים מתחילים להי בשיחה בין מאוחר יותר,

שמעולם לא חשבנו שיש ביניהם קשר כלשהו מתגלים פתאום כתלויים זה בזה. גורם יחיד הוא 

:[ 'אתה יודע מה , שואלת בעיניים נוצצותהסיבה לקשת רחבה כל כך של תופעות שונות ]...['. ]ג'ולי

באותה צורה, תיארת כרגע? אתה תיארת את הדיאלוגים הסוקרטיים. הם בנויים בדיוק 

באמצעות אותם הקשרים בדיוק, אם... אז. אולי ההבדל היחיד הוא שהעובדות שם אינן עוסקות 

בחומר אלא בהתנהגות האנושית'. ]אלכס:[ 'מעניין, מעניין מאוד. אם חושבים על כך ]...[. בתחום 

לכל אחד  כרוכים גם חומרים וגם התנהגות אנושית. אם אותה שיטה יכולה לשמש –ניהול  –שלי 

אלכס מרמז כאן לשני המישורים שבהם  (.315מהם, הרי שזהו כנראה הבסיס לשיטות של יונה'" )

 ההכרתי.-עסקנו: המישור הפזיקלי, והמישור הפסיכולוגי

 

 הסוקרטית יישום הגישה ב.

 כללי: .1

 יונה משתמש בהרחבה ב"שיטה הסוקרטית" שבה היועץ מכוון את הנועצים על ידי הצבת בעיות,

 ואז על ידי שאלות שנועדו לכוון את חשיבתם.

 

 דוגמאות ליישום השיטה על ידי יונה: .2

ייר, יונה מטיח מטר של שאלות:-בפגישה הראשונה בשדה התעופה אֹו  ה 

 "אתה אומר שהמפעל שלך משתמש ברובוטים?

 כן, בכמה מחלקות, אני אומר.

 האם הם באמת הגבירו את הפריון במפעלך?

אומר, היה לנו רגע, אני סוקר את הִתקרה כדי להיזכר במספר המדויק, אני חושב  ודאי שכן, אני

 שזה שלושים ושישה אחוז שיפור בתחום אחד.

באמת... שלושים ושישה אחוז? שואל יונה. אם כן, הרווח של החברה מהמפעל שלך גדל בשלושים 

 ושישה אחוז הודות להכנסת כמה רובוטים? ממש לא ייאמן.

 חיוך קטן.אני מחביא 
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לא, אני אומר, הלוואי שזה היה כל כך פשוט! הכול הרבה יותר מסובך. תראה, רק במחלקה אחת 

 היה שיפור של שלושים ושישה אחוז.

 אם כך, לא שיפרתם ממש את הפריון, הוא אומר.

 אני מרגיש שהחיוך שלי קופא.

 אינני בטוח שאני מבין, אני אומר.

האם המפעל  –ביני לבינך  –ומר, הרשה לי לשאול אותך משהו יונה רוכן קדימה, כלוחש סוד, וא

 שלך סיפק ולו מוצר אחד יותר ליום, כתוצאה ממה שקרה במחלקה שבה הותקנו הרובוטים?

 אני ממלמל, אה, אני צריך לבדוק את המספרים...

 האם פיטרתם מישהו? הוא שואל.

 אני נשען אחורנית, מביט בו. ְלמה, לעזאזל, הוא מתכוון?

אתה מתכוון, האם עשינו איזה שהם צמצומים? מפני שהכנסנו רובוטים? אני אומר. לא, הגענו 

להבנה עם הוועד שאיש לא יפוטר בגלל שיפור פריון. העברנו את האנשים לתפקידים אחרים. 

 כמובן שכאשר מצב המפעל נעשה גרוע, אנחנו מפטרים אנשים.

 האדם במפעל, הוא אומר. אבל הרובוטים עצמם לא הפחיתו את הוצאות כוח

 לא, אני מודה.

 אם כך, האם המלאים שלכם ירדו? שואל יונה.

 אני משתנק.

 היי, יונה, מה זה? אני אומר לו.

 רק תענה לי, האם המלאים ירדו?

 אם לומר ככה, כלאחר יד, אינני חושב. אבל אני אצטרך לבדוק את המספרים.

רוצה, אומר יונה, אבל אם המלאים שלך  ]המסקנה המתבקשת[: תבדוק את המספרים אם אתה

דבר שללא  –לא ירדו ]...[ והוצאות על כוח אדם לא ירדו ]...[ ואם החברה לא מוכרת יותר מוצרים 

אז אינך יכול להגיד לי שהרובוטים העלו את  –ספק אינה יכולה, שהרי אינך מספק יותר מוצרים 

 פריון הייצור במפעל שלך.

 הרגשה שמרגישים במעלית כאשר ניתק פתאום הכבל. אני מרגיש בבטן את אותה

כן, אני מבין את דבריך, פחות או יותר, אני אומר לו, אבל הנצילויות שלי עלו, ההוצאות שלי ירדו 

- - - 

]מתברר, אם כן, שיונה מנהל את השיחה כבדרך  האומנם? שואל יונה. הוא סוגר את הספר שלו

ן שהוא מּכיר על בוריה את 'תורת ארגוני הייצור', הוא אינו אגב, תוך כדי עיסוק בדבר אחר. מכיוו

 .חייב להקדיש לעניין תשומת לב רבה[

בוודאי שכן. למעשה הנצילויות נעות סביב למעלה מתשעים אחוז. וההוצאות ליחידה ירדו באופן 

ניכר. אני רוצה להגיד לך שבימים אלה, אם רוצים להחזיק מעמד בתחרות חייבים לעשות הכול 

 כדי להיות יותר יעילים ולהפחית בהוצאות ]...[

 עם נצילות כל כך גבוהה, אתה ודאי מפעיל את הרובוטים שלך באופן קבוע, אומר יונה.

בוודאי, אני אומר לו, אנחנו חייבים. אחרת, נפסיד את מה שחסכנו על ההוצאות ליחידה, 

לגבי יתר אמצעי הייצור. אנחנו  והנצילות תרד. אותו הדבר אמור לא רק לגבי הרובוטים, אלא גם

 חייבים להמשיך ולייצר כדי להישאר יעילים וכדי לשמור על היתרון שלנו במחיר.

 באמת? הוא שואל.

 בטח. כמובן, אין זה אומר שאין לנו בעיות.
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]...[ 

 אלכס, תגיד לי שוב, למה אתה חושב שהרובוטים שלך הם באמת שיפור כל כך גדול?

 יון, אני אומר.מפני שהם העלו את הפר

 ומה הוא הפריון?

 אני חושב לרגע, מנסה להיזכר.

לפי הדרך שהחברה שלי מגדירה את זה, אני אומר לו, ישנה נוסחה שמשתמשים בה, משהו כמו 

 הערך המוסף לעובד שווה ל...

לא חשוב איך החברה שלך מגדירה זאת, זו אינה המשמעות האמיתית של פריון, הוא אומר. 

הנוסחאות ואת כל זה, ותאמר לי במילים שלך, מניסיונך שלך, מה זאת אומרת  תשכח לרגע את

 להיות פריוני?

]...[ 

 מרחוק אני אומר לו, אני חושב שזאת אומרת שאני משיג משהו.

 בדיוק! הוא אומר, אבל אתה משיג משהו באיזה מובן?

 במובן של המטרות שלי, אני אומר.

 [ כשאתה פריוני אתה משיג משהו במובן של המטרות שלך, נכון?אומר יונה ]...[ ברכותיי ]... !נכון

כאן מופיע בפירוש סימן קריאה, ולא רק סימני  –]כלומר, יונה מציין שאלכס אכן 'למד משהו' 

 שאלה[.

 .נכון, אני אומר ]...[

והוא אומר, אלכס, אני הגעתי למסקנה שפריון הוא הפעילות שמקרבת את החברה אל מטרתה. 

המקרבת את החברה אל מטרתה היא פריונית. כל פעולה שאינה מקרבת את החברה אל  כל פעולה

 המטרה אינה פריונית. האם אתה ִאתי?

 כן, אבל ]...[ באמת, יונה, זה נורא פשטני, אני אומר לו.

 זהו היגיון פשוט, הוא אומר ]...[

לקראת המטרה שלי אז  אבל זה יותר מדי פשוט, אני אומר לו. זה לא אומר לי כלום. אם אני נע

 אז מה? –אני פריוני ואם לא, אז אינני פריוני 

 מה שאני אומר הוא שפריון הוא חסר משמעות אלא אם יודעים מה היא המטרה, הוא אומר.

]...[ או קיי, אם ככה, אני אומר לו, אתה יכול לראות את הדברים כך. אחת ממטרות החברה שלי 

 שר אני מעלה את הנצילות, אני פריוני. זה הגיוני.היא להעלות את הנצילות. לכן, כא

 יונה עוצר בבת אחת. הוא מסתובב אליי.

 אתה יודע מה הבעיה שלך? הוא שואל אותי.

 בטח, אני אומר לו, אני צריך נצילות יותר טובה.

לא. זֹו אינה הבעיה שלך, הוא אומר. הבעיה שלך היא שאינך יודע מה היא המטרה. ודרך אגב, 

 מטרה אחת, תהיה החברה אשר תהיה. ישנה רק

לרגע אני נבוך. יונה מתחיל ללכת שוב לעבר השער. נראה שכולם עלו כבר למטוס. רק שנינו 

 נשארנו באולם ההמתנה. אני ממשיך אחריו.

 חכה רגע! למה אתה אומר שאינני יודע מה היא המטרה? אני כן יודע מה היא, אני אומר לו.

מטוס. יונה פונה אליי, הדיילת שבכניסה מסתכלת עלינו. באמת? אז בינתיים כבר הגענו לדלת ה

 תאמר לי מה היא המטרה של מפעל הייצור שלך? הוא שואל.

 המטרה היא לייצר מוצרים ביעילות המרבית האפשרית, אני אומר.
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 לא נכון, אומר יונה. זו אינה המטרה. מה היא המטרה האמיתית?

 אני מביט בו ותוהה.

 פת מבעד לדלת.הדיילת מתכופ

 האם מישהו מכם עולה למטוס הזה?

יונה אומר לה, רק שנייה, בבקשה ואז הוא פונה אליי, בחייָך, אלכס, מהר, תאמר לי את המטרה 

 האמיתית, אם אתה יודע מה היא.

 אני מציע.וח, כ

 .הוא נראה מופתע. ובכן ]...[ לא רע אלכס. אבל, לא צוברים כוח מעצם העובדה שמייצרים משהו

הדיילת מתעצבנת. אדוני, אם אינך עולה למטוס הזה, אתה חייב לחזור לטרמינל, היא אומרת 

 בתקיפות.

יונה מתעלם ממנה. אלכס, אינך יכול להבין את משמעות המילה פריון, כל עוד אינך יודע מה היא 

 המטרה. ועד אז, אתה רק משחק בכל מיני משחקים עם הִמסּפרים שלך.

 שוק, אני אומר לו, זאת המטרה. או קיי, אם כן פלח

 (.39-34האומנם, הוא שואל" )

 

 (.89"]יונה לאלכס:[ בוא ונראה אם אוכל לעזור לך על ידי כמה שאלות ותשובות בסיסיות" )

 

אלף וסטייסי.  "בשעה עשר אנחנו כבר בחדר הישיבות של המפעל. יושבים סביב שולחן, לּו, בֹוב, ר 

 יונה מהלך לפנינו.

 (.205חיל עם כמה שאלות פשוטות', הוא אומר ]...[" )'בואו נת

 

 דוגמה ליישום השיטה על ידי אלכס: .3

 הסוקרטית. להלן דוגמה לכך: אלכס לומד אף הוא ליישם את הגישה

 "'האם היית אומר שהמטרה של החברה הזאת היא לעשות כסף?'

 ]לּו[ פורץ בצחוק.

 'אתה צוחק?' הוא שואל, זאת חידה?'.

 תענה לי?'.'לא, רק 

 'בוודאי שהמטרה היא לעשות כסף!' הוא אומר.

 אני חוזר על כך בפניו, 'אם כן, המטרה של החברה היא לעשות כסף, נכון?'

 'כן', הוא אומר. 'אנחנו צריכים גם לייצר מוצרים'.

 קיי, רק רגע', אני אומר לו, 'ייצור מוצרים הוא רק אמצעי להשיג את המטרה'.-'או

על כל קו המחשבה הבסיסי. הוא מקשיב. הוא ברנש בהחלט נבון, לּו. לא צריך עובר ִאתו אני 

 .]כלומר, מתקרב להבנת העניין[ להסביר לו כל דבר קטן. בסוף כל העניין, הוא מסכים ִאתי

 'לאן אתה חותר אם כן?'

 (.52איך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו מרוויחים כסף?' ]...[" )

 

 מונחים העיקריים המשמשים את אלכס בפעילותויונה מערער על הבנת ה ג.
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סוקרטס נהג לפנות אל המומחים, אל המנוסים, ולשאול אותם על מה ששייך לתחום התמחותם. 

הוא הביא אותם לבסוף להּכרה כי למרות התחושה שהם בקיאים בתחום התמחותם, הם אינם 

 231מבינים את מונחי היסוד שהם משתמשים בהם.

 

 יך המשותף עם יונה:אלכס, בעקבות התהל

"מה היא המטרה האמיתית? איש אפילו לא שואל כאן משהו כל כך בסיסי ]...[ האם מישהו מבין 

 (.42-41באמת ובתמים מה אנחנו עושים?" )

 

"ובכן, מה היא המטרה? מה אנחנו אמורים לעשות כאן? מה מניע את גלגלי המקום הזה? מה 

 .עיל את השיטה הסוקרטית כלפי עצמו[]אלכס מפ (43גורם לו להמשיך לעבוד?" )

 

"ייתכן שהמטרה היא שילוב כלשהו של יעילות, איכות וטכנולוגיה. אולם, בכך אני חוזר לומר 

 (.46שיש לנו הרבה מטרות חשובות. וזה בעצם לא אומר דבר ]...[. אני תקוע" )

 

 :הערעור של יונה מביא אכן את אלכס לידי מבוכה ותחושת בלבול ואבדם הדרך

"מתרוצצים בראשי מושגים כמו שולי רווח והשקעות הון ותכולת עבודה ישירה. והכול מאוד 

קונבנציונלי. זהו אותו קו מחשבה בסיסי שהנחה את כולם ִמזה מאה שנים. אם אמשיך אותו, 

אגיע לאותן מסקנות שמגיעים כולם; ומשמעות הדבר שלא תהיה לי בנושא הבנה טובה יותר מזו 

 (.56. אני תקוע" )שיש לי כרגע

 

 שאילה וחקירה לעומת קביעה ודאית ד.

ושל קביעה ודאית  ]סוקרטס המוקדם[, יונה נע לעתים בין הקטבים של שאילה וחקירה מצד אחד

 :]סוקרטס המאוחר[ מצד שני

ייר?'-"']אלכס ליונה:[ זוכר את הפגישה שלנו באֹו  ה 

 לך משהו לומר לי עכשיו'. 'כן, כמובן שאני זוכר, 'הוא אומר, 'ואני מניח שיש

 אני קופא לרגע. אני תופס שהוא מתכוון לשאלה שלו, מה היא המטרה.

 'נכון', אני אומר.

 'נו?'.

אני מהסס. התשובה שלי כל כך מגוחכת בפשטותה עד שאני פתאום חושב שזו ודאי לא התשובה 

 הנכונה. שהוא יצחק לי. אבל, אני אומר לו אותה.

י היא לעשות כסף', אני אומר לו, 'וכל מה שאנחנו עושים הוא אמצעי כדי 'המטרה של ארגון יצרנ

 להשיג את המטרה'.

 אבל יונה אינו צוחק.

הוא מעניק לאלכס  ( ]במילים אחרות,64'טוב מאוד, אלכס, טוב מאוד', הוא אומר בשקט" )

 ִמשתנה[.-חשפָת אכן את ההוויה הבלתי'חותמת כשרות': 
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 סיכום .7

 

ן התקיים תהליך "פיתוח ארגוני" התואם במידה רבה את הדגם המקובל. עם זאת, במפעל ברינגטו

התהליך נבדל בכך שהתבסס על גישה הקרובה יותר להנדסה ולחקר ביצועים והושתת על מדעים 

מדויקים )בניגוד לגישות, שיטות וכלים ממדעי החברה(; בכך שלא היה הלכה למעשה סתגלני 

על שיפור חיי העבודה ועל הבטחת רווחתם של העובדים  פן מפורשבאו וגמיש; ובכך שלא שם דגש

 ושל המנהלים.

 

חלקם פנימיים )ביל, אלכס וצוות הניהול  –הפיתוח הארגוני נוהל באמצעות "סוכני שינוי" 

הבכיר(; חלקם חיצוניים )יונה(. הצלחתו נזקפת לפעולה המשולבת והמתואמת של כל הסוכנים 

 .ם כאחדהחיצוני והפנימיי – הללו

 

יונה נהג מבחינות רבות כ"יועץ פיתוח ארגוני" טיפוסי, ושאף לסייע לאלכס לסייע לעצמו. הוא 

מילא בדרך כלל תפקיד של "יועץ תהליכי", ורק לעתים פנה לתפקיד של "יועץ מומחה". "יחסי 

לאבחן  להכיר בבעיה של המפעל, הסיוע" של יונה נועדו ליצור את התנאים שיאפשרו לאלכס

בהתאם ותה, להציע דרכי פעולה אפשריות, ואף להגיע לדרך פעולה נבחרת כדי להתמודד אתה. א

המשקפים יחדיו, ככל הנראה, את אישיותו של  – ואף לאישיותו של אלכסשל יונה,  לאישיותו

שלהן; להבנה  אליהן או, למּודעּות רגשות יונה הקדיש תשומת לב מועטה בלבד לביטוי –גולדרט 

 ,אף שהתייחס אל אלכס בכבוד –ן פחות באמפתיה, בחמימות, בדאגה ובפתיחות הוא הצטיי

 .באופן ענייני ומקדםותיקשר ִאתו 

 

את שאלות  עם אלכסשיטה הסוקרטית". הוא ליבן ה"הלמה במידה רבה את  יונהגישתו של 

 והאיר את עיניו לגבי המונחים המיוחדים –ניהול מפעל ייצור  – היסוד של תחום התמחותו

על פי השיטה של  אם כן בדרך כלל . בדרך כלל, יונה פעלשל תחום זה העומדים בתשתיתו

לעתים  עם זאת, המתמקד בחקירה ובדרישה ובכך מידמה ל"יועץ תהליכי"; ,"סוקרטס המוקדם"

ל"יועץ  מידמהעל פי השיטה של "סוקרטס המאוחר" המתמקד בקביעה ודאית ובכך נהג 

 מומחה".
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IVתהליך השינוי . המטרה: הצלחת 

 

 אליהו גולדרט – תורת האילוצים .1

 

 פתרונות מובנים מאליהם. –למצבים סבוכים 

 )המוטו של הספר "המטרה"(

 

 כללי א.

אפשרית ניצבה בפני אלכס רֹוגֹו: ניתנו לו שלושה חודשי חסד שבמהלכם היה עליו -משימה בלתי

מּוצרים חדשים בצינור, ללא  להפוך את מפעלו הכושל להצלחה כלכלית. בשוק תחרותי, בלי

משאבים להשקעה, נדמה היה כי רק נס יציל את המפעל מהתמֹוטטּות. ונס לא מתרחש. ואולי 

 כן...

 

תהליך הפיתוח הארגוני שהתחולל במפעל נראה בעיניים ביקורתיות כנס של ממש. תוך שלושה 

רבותי עמוק )ראו לדוגמה סביר לשם יצירת שינוי ת-פרק זמן קצר ביותר, ואולי אף לא –חודשים 

ואת דבריהם של וולץ'  232דבריו של קריימס כי "שינוי תרבותי אמיתי מצריך שנים, לא חודשים";

 233.וולץ' כי "למרבית תוכניות השינוי נדרשת בדרך כלל כשנה לפני שהן מתחילות להשפיע"-ו

מתסכל לכל מי  גולדרט עצמו אומר כי "שינו של ארגון לוקח, למרבה הצער, שנים; זהו תהליך

הצליח אלכס, בדחיפתו של ביל ובסיועו של  –( 234שמעורב בו, וכרוך לעתים קרובות ב'קורבנות'"

יונה, לחולל שינוי רדיקלי בהּכרה של מנהלי הארגון וליצור תפנית משמעותית באופן ִתפקודו. מהו 

 אם כן סוד ההצלחה של תהליך זה?

 

גוני במפעל ברינגטון בראש ובראשונה ליישום גולדרט מייחס את הצלחת תהליך הפיתוח האר

 מושכל של "תורת האילוצים". ראוי אם כן להציג בקצרה תורה זאת.

 

( הוא כל משאב המונע מִאתנו או מן הארגון שלנו להשיג ביצועים טובים constraint"אילוץ" )

 יותר ביחס למטרה.

 

וד במוקד הרִאיָיה הניהולית, כי ביסוד תורת האילוצים עומדת "ההבנה שהאילוצים חייבים לעמ

 (.7בהם מותנית השגת יעדי המערכת" )

 

, ובדרך שבה אפשר להגשים אותו. זוהי מערכת של מכוון"תורת האילוצים" עוסקת בשינוי 

עקרונות ניהוליים המסייעת לזהות מכשולים המֹוְנִעים את השגת מטרותינו ולהגשים את 

 השינויים הנדרשים כדי להסירם.

 

ה של כל מערכת הכוללת שלבים רבים תהיה מוגבלת על תתפוקת האילוצים" מּכירה בכך ש"תור

חוזקה של כל שרשרת תלויה בחוליה החלשה ביותר  – ידי השלב הפרודוקטיבי פחות מכול. לפיכך

 שלה.
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 "תורת האילוצים" כוללת שלושה רכיבים:

טתית על שלוש השאלות החיּוניֹות מערכת של כלים לפתרון בעיות: נועדה לענות הגיֹונית ושי .1

לכל תהליך שיפור מתמשך: "מה לשנות?" )איתור הבעיות היסודיות(; "ְלָמה לשנות? )יצירת 

 פתרונות מעשיים ופשּוטים(; "כיצד לגרום לשינוי?" )הנעת אנשים למציאת פתרונות כאלה(.

יּוניֹות כמו תקשורת, יומיים, שמטרתם לשפר מיומנויות ניהול ח-מערכת של כלי ניהול יום .2

 החלת תהליכי שינוי, בניית צוותים והעצמה.

פתרונות יצירתיים לתחומי יישום ייחודיים, שמטרתם לשפר תהליכי ייצור, הפצה, שיווק  .3

 ועוד. הול פרויקטים, קביעת כיוון החברהומכירות, ני

 

 (.332עם זאת, "אין הכוונה רק לשיטות סתם אלא בעצם לתהליכי חשיבה" )

 

 ב. משמעויות לגבי ניהול ארגוני

 הספר מציע לנו כמה משמעויות חשובות של תורת האילוצים לגבי ניהול ארגוני בכלל:

 כל ארגון הוקם למטרה כלשהי; אין ארגון שהוקם למען עצם קיומו בלבד. .1

 כל ארגון בנוי על יותר מאשר אדם אחד, שאם לא כן אין הוא ארגון. .2

ם למטרה כלשהי, וכל ארגון בנוי על יותר מאשר אדם אחד, יש להסיק אם כל ארגון הוק .3

 שהגשמת המטרה של ארגון דורשת מאמצים מתואמים של יותר מאדם אחד.

אם דרושים לנו מאמצים מתואמים, הרי שתרומתו של כל אדם יחיד להשגת המטרה של  .4

 הארגון תלויה בביצועיהם של האחרים.

ים, והתרומה של חולייה אחת תלויה במידה רבה בביצועיהן של אם נדרשים מאמצים מתואמ .5

סתם ערימה של חוליות נפרדות, אלא  לא נוכל לִהתעלם מהעובדה שארגון אינויתר החּוליֹות, 

 ת או לפחות כסריג.ו כשרשריש לראות

מכיוון שחוזקה של השרשרת נקבע על ידי החוליה החלשה ביותר, הרי שהצעד הראשון בשיפור  .6

 (.329-328גון חייב להיות זיהוי החוליה או החוליות החלשות ביותר )אר
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 ג'ון קוטר –הובלת שינוי  .2

 

 של תהליכי פיתוח ארגוני. או הכישלון מציע מתכון משלו לבחינת סיכויי ההצלחה 235קוטר

 

חברות הוא שתהליך  100-והקיף יותר מ שנה 15-במשך כ ך קוטרהלקח הכללי ביותר ממחקר שער

 דרה של שלבים הדורשים בדרך כלל פרק זמן ארוך למדי. דילוג על שלבים יוצרוי עובר דרך ִס השינ

 לעולם אינו מביא לתוצאה משביעת רצון.אך אשליה של מהירות, 

 

השפעות ל וליךעלולות לה מן השלביםת בכל אחד טעויות קריטיֹושני כללי ביותר הוא שלקח 

 לחות שנרכשו בעמל רב.הצ מבטלותו תנופההרסניות, המאטות את ה

 

נמנעות. אפשר -שגיאות שונות נפוצות בהנהגת תהליכי שינוי. עם זאת, "שגיאות אלה אינן בלתי

למנוע אותן בעזרת מּודעּות ומיומנות, או לפחות לרּכך אותן במידה ניּכרת. המפתח טמון בהבנה 

בי שבכוחו להתגבר על של-מדוע ארגונים מגלים התנגדות לשינוי נדרש, מהו בדיוק התהליך הרב

מדוע המנהיגות הדרושה כדי להניע את התהליך הזה בצורה  –הִשגרה ההרסנית, ומעל לכול 

 236שפויה מבחינה חברתית חשובה יותר מניהול טוב".

 

 שמונה שלבים לשינוי הארגון

 

 ביסוס תחושה של דחיפות: .1

 מים המסתמניםבחינת הסביבה הארגונית והאיּו –

 וניתוחםמשברים פוטנציאליים או הזדמנויות עיקריות  זיהוי משברים, –

 צמה מספיקה:ויצירת קואליציה מנחה בעלת ע .2

 להנהיג את מאמצי השינוי כדי צמה מספקתוכינוס קבוצה בעלת ע –

 כצוות כך שתפעל יחדהקבוצה  ארגון –

 :ואסטרטגיה חזון פיתוח .3

 מאמצי השינוי הכוונתחזון שיסייע ל ניסוח –

 אסטרטגיות להגשמת החזון פיתוח –

 :והאסטרטגיות החזון הפצת .4

 את החזון והאסטרטגיות החדשות הפיץשימוש בכל כלי אפשרי כדי ל –

 של הקואליציה המובילה ומופת ידי דוגמה הוראת התנהגויות חדשות על –

 פי החזון: העצמת אחרים לפעול על .5

 סילוק מכשולים לשינוי –

 חותרים תחת החזוןאו מבנים ה שיטותשינוי  –

 מקובלים-עידוד נטילת סיכונים ופיתוח רעיונות, פעילויות ופעולות לא –

 תכנון הצלחות לטווח קצר ויצירתן: .6

 שיפורים גלויים לעין בביצועים לקראת תכנון –

 יצירת שיפורים אלה –
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 רה באנשים המעורבים בשיפורים ותגמולםהּכ –

 :פיםוסנ יםביסוס השיפורים ויצירת שינוי .7

 מדיניות שאינם תואמים את החזוןקווי שימוש במהימנות גוברת לשינוי מערכות, מבנים ו –

 קידום, טיפוח ופיתוח של אנשים היכולים ליישם את החזון –

 , נושאים וסוכני שינוי חדשיםמיזמיםתהליך באמצעות ב פחת רוח חיים מחודשתה –

 :בתרבות הארגונית מיסוד גישות חדשות .8

 רת הקשרים בין התנהגויות לבין הצלחה ארגוניתהבה –

 מנהיגות והצלחתה בניית פיתוח האמצעים להבטחת –
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 הובלת שינוי: "המטרה"

 

תהליך הפיתוח הארגוני נותב על ידי יונה ביד ֲאמּונה, בסבלנות ובתבונה רבה. יונה הנחה את 

גנת "מומחיּות"; הנהיג התהליך באמצעות גישה של "ייעוץ תהליכי" המלווה בהצעת מידע ובהפ

 והפעיל בהצלחה רבה את "הגישה –ים אם כי קרים יחסית ומחושב –"יחסי סיוע" מועילים 

ללא  –הסוקרטית". לפיכך, השלבים הנדרשים לצורך תהליך השינוי הארגוני התבצעו כִסדרם 

 .גם בפרק הזמן הקצר שעמד לרשות הארגון –קיצורי דרך, דילוגים או טעויות קריטיֹות 

 

את השגיאות הנפוצות  לארגון, ושאותן הטמיע אלכס, מנעו המּודעּות והמיומנות שהציג יונה

שלבי שיטתי )"תורת האילוצים"( שבכוחו היה -בהנהגת תהליכי שינוי. יונה הציע תהליך רב

להתגבר על הִשגרה ההרסנית שהייתה נהוגה בארגון, והביא את אלכס לפתח כישורי מנהיגּות 

ולציון והתוויית הדרך(, בנוסף לכישורי ניהול  –לעשיית הדברים הנכונים  –טיביּות )דאגה לאפק

 ולהליכה מאורגנת בדרך(. –לעשיית הדברים נכונה  –)דאגה ליעילות 

 

צדדית. כפי שמבהיר בלנצ'ארד, מנהיגות אינה -יש לציין כי מנהיגותו של אלכס הייתה ביסודה חד

מנהיגות  שוב שתהיה לה תכלית נעלה יותר. הוא מגדירצריכה לעסוק בהשגת מטרות בלבד; ח

על אחרים על ידי כך שיינתן דרור לכוח שלהם להטביע חותם לטובת  כ"יכולתו של אדם להשפיע

הכלל )מה שטוב ביותר לכל המעורבים(". בלנצ'ארד סבור כי טיפוח המועסקים חשוב לא פחות 

כדאיות תוך כדי פעילות שיש בה ִאכפתיות  מאשר רווח כספי. לפיכך, יש לחתור ל"השגת תוצאות

בדומה לכך, ג'ק וסוזי וולץ' סבורים כי "בהיותך מנהיג, הצלחה  237והגינות לרווחת המעורבים".

היא לאפשר לאחרים לצמוח; היא לגרום לאנשים שעובדים בעבורך להיות חכמים יותר, גדולים 

לקרן זווית את השיקולים הּכרּוכים אלכס לא הצטיין בתחום זה, ודחק  238יותר ונועזים יותר".

 בגורם האנושי.

 

ביסוס תחושת הדחיפות, כתנאי להצלחת תהליך הפיתוח הארגוני, נעשה במשּולב על ידי 

התערבותם של ביל ושל יונה. הם פעלו ל"הפשרת" המצב הקיים על ידי "שלילת תקפותו" ו"עירור 

לוגי" המֹונע קיפאון והמאפשר אשמה" אצל אלכס, במקביל ליצירת "ביטחון פסיכו-חרדה

"תנועה". אלכס הּכיר בדחיפּות הצורך בשינוי לאחר תהליך מייסר של "הכחשה", האופייני 

נקודת  –לתופעה של "התנגדות לשינוי". לבסוף, הוא נוכח לדעת כי הארגון מצוי ב"משבר" 

 המחייב "התערבות". –הכרעה או נקודה קריטית 

 

" ולאחריה "היענות", אלכס סיגל דפוס של "התמודדות". דפוס לאחר תקופה קצרה של "בריחה

שהתעורר מתוך מּודעּות למציאות המאיימת )לאחר תקופה של התעלמות ממנה, ולאחר שזו  –זה 

 : הואאפשר היה להתעלם ממנו עוד(, גילוי נכונות והחלטה לשנותה-טפחה על פניו באופן שאי

התארגנות" שכללה את גיוס צוות הניהול וגיבושו התבטא ב"בלימה" של התדרדרּות המפעל, ב"

כקואליציה מנחה שיש בכוחה להנהיג את מאמצי השינוי, וב"שינוי" בפועל של המצב הקיים 

 לקראת מצב עתידי רצוי.
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יונה, דרך חדשה להתחדשות אלכס וצוות הניהול הבכיר התנתקו מן העבר והתוו, בעזרת 

מתו. חזון זה י השינוי כמו גם אסטרטגיֹות מוגדרות להגשחזון שסייע לכוון את מאמצ –ולצמיחה 

הנוגדת את כללי הניהול  (,מחדש"-"שינוי ממעלה שנייה" או "ִמסגּורהתגלם בהבנה חדשה )

 המקובלים במפעלי ייצור.

 

אלכס וצוות הניהול הבכיר קיימו מאמץ מוגבל להפיץ את החזון והאסטרטגיות החדשות בקרב 

שגישתם היסודית ל"פיתוח ארגוני" הדגישה את ההיבטים ה"טכניים" העובדים; זאת מכיוון 

יותר מאשר את אלה ה"אנושיים", ולא העמידה במרכז ערכים הומניסטיים כמו מעורבּות 

מועסקים ותקשורת פתוחה. בעניין זה, הם פעלו בניגוד לפילוסופיה של פיטר דרוקר הקובע כי 

עם זאת,  239ובנהלים. המעורבות היא הדבר החשוב". "ניהול עוסק בעיקר באנשים, ולא בטכניקות

 –כמו כינוסי עובדים קצרים, עלון חדשות ואמצעי פרסום אחרים  –הם הפעילו אמצעים שונים 

לטת הייתה על נחיצותו ועל מטרתו. התחושה השכדי להפיץ מידע חלקי על עצם קיומו של השינוי, 

לכת בה, עתידו של הארגון מובטח. לפיכך, כי כל עוד המנהלים מבינים מהי הדרך וכיצד יש ל

תפקידה "טכנית", ככל שהתעוררה דרישה לכך. שינויים בדפוסי התנהגות על רצפת הייצור נעשו 

 היה שולי. כמופת לעובדים החברתי של הקואליציה המובילה-הפסיכולוגי

 

כוחות מרסנים" " או להתגבר על "מכשולים" אלכס וצוות הניהול, בהנחייתו של יונה, דאגו לסלק

; זאת, תחת החזון החותרות שיטות )המשפיעים על ההוצאה לפועל של "כוחות מניעים"(, ולשנות

 .מקובלים-נטילת סיכונים ופיתוח רעיונות, פעילויות ופעולות לאמבלי להעצים אחרים או לעודד 

 

התחוללה  הצלחת תהליך השינוי ניּכרה לעין, וביצועי הארגון השתפרו פלאים. תוך זמן קצר

רות  בארגון "נקודת ִמפנה", והמדדים הארגוניים שינו את סימנם משלילי לחיובי. מי שזכה בּפ 

ההצלחה )בדמות תמריצים וקידום( היו בעיקר המנהלים הבכירים שהנהיגו את תהליך השינוי, 

 שבכללו של דבר לא היו מּודעים למהותו ולעומקו. ,ופחות מכך המנהלים הזוטרים והעובדים

 

בשל ִמשכו הקצר של תהליך השינוי, ובשל העובדה ששלב "ההקפאה מחדש" אינו מתואר לפרטיו 

בספר, אנו יודעים מעט יחסית על ביסוס השינויים שהונהגו בארגון. בדומה לכך, מידע מועט בלבד 

פרט להצהרה שאכן התרחש בהקשר  –מצוי בידינו על מיסוד הגישות החדשות בתרבות הארגונית 

נוי תרבותי". מכל מקום, אנו יכולים לחזות את הצורך להתחיל עקומת צמיחה חדשה לפני זה "שי

 ההגעה לשיא ארגוני נוסף.



132 

 

 סיכום .3

 

תהליך השינוי שהובילו אלכס וצוות הניהול הבכיר, בהנחייתו של יונה, הביא אכן לתוצאות 

בחיבור זה הרחבנו את "ִנִסיֹות". גולדרט תולה תוצאות אלה בכוחה של "תורת האילוצים". 

היריעה והצבענו על ההקשר של התהליך ותוצאותיו במסגרת הבנה יסודית של "שינוי ארגוני" ושל 

 "פיתוח ארגוני".
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