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 :להבין את הארגון

;  ארגונים בין סדר לכאוס
  ;עוצמה; הארגון כרשת

 פ "שת

להבין את 
 :הסביבה

מערכות  ; כאוס; אי וודאות
 צים"תב; מורכבות ורשתות

 :לדעת להתמודד

תכנון בתנאי  , ידע, רעיון מחולל
 ...התאוששות; חוסר וודאות









וכאוס מאופיין  

 !מסגרתבהיעדר 









   1:45, תיאורית הדומינו של חמאס: 3המחשה 





 ארגונים צעירים  מאפיין

וקטנים בתחילת הדרך 

 ;(ארגוני הזנק, למשל)

  במצב זה ההזדמנויות

אך גם הסיכון  , בשיאן

להידרדר לכאוס  

 .ולהתפורר

 





הוא מסוגל להתאים  , ככל שהארגון קרוב יותר לסף הכאוס

את עצמו לתנאים חדשים בסביבתו המשימתית במהירות  

 ולהפך; ממשאביושאינה גוזלת הרבה 



  דוגמה יפה לחיים בצל הסכנה שהופכים אדם לאנטי

-ב, שביר הוא המקרה של רוצח סדרתי שנורה למוות

כשהגיע אליה  , על ידי נערת ליווי, 2015ביולי  18

 . לרוצחה

באינטרנט   האשהיצר קשר דרך , ניל פולס, האיש

 .וקיבל ממנה את כתובתה

    אחרי שנכנס לביתה הוא שלף אקדח וניסה לחנוק

כשהניח לרגע את האקדח בצד כדי להשתלט  . אותה

 .וירתה בו למוות -עליה היא חטפה את הנשק 







  אריסטוקרטיה

ממחלקות הליבה  

מבטיחה את השגת  

מטרות הטווח הארוך  

 ;של הארגון

  השליטה אינה

טוטאלית ומאפשרת  

חופש פעולה סביר  

וגמישות יחסית לחלקי  

 .הארגון

המצב האידיאלי לארגונים  

 !צבאיים





 קיפאון נדרש כדי שלא

זכויות היתר  יערערו על 

 ;כל פעם מחדש

אנטי   תרבות

 ;אינטלקטואלית בעליל

רק בשירות   חדשנות

 .האוליגרכיה



 ראש קטן וגוף גדול מאוד•

 ;עצלות וחוסר יכולת•

 ;אובדן גמישות•

 סכנת התפוררות ואובדן רלוונטיות•

:  לידיעתכם

 !!!זה גבר



הוא מסוגל להתאים  , ככל שהארגון קרוב יותר לסף הכאוס

את עצמו לתנאים חדשים בסביבתו המשימתית במהירות  

 ולהפך; ממשאביושאינה גוזלת הרבה 



 איך

זה   למהו

נמשך  

זמן רב 

 ?כל כך





פרוצדורה במקום 

 מהות



 פרוצדורה במקום מהות  





מי שלא שולט ביד 

, פרוצדורותברזל ב

גם לא יצליח להביא  

 מהותאת ה

הארגונית שלו לידי 

 ! ביטוי







 ...בפרק המאפיינים הארגוניים של משטרת ישראל





33 



 - כאורדר)

יצירת סדר  

חדש מתוך 

 (הכאוס



דרוש , לשם כך

משבר חזק  

שיגרום להם  

לאבד את  

 העוצמה

 



לא הספיק  

ליצור  כדי 

תנאים 

 ...לשינוי



 זרימת

 אינפורמציה

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

7 

8 

 רמת גיוון 0

 ושונות

 עושר

 הקשרים

רמת  

 מוטיבציה

רמת  

ההיררכי

 ה



השליטה והבקרה בקרבת  , הסמכות, האחריות1.

 .הפעילות או רחוק ממנה

 'שלטון הביורוקרטיה'היררכיות נמוכות מול 2.

קיום אריסטוקרטיה ארגונית קטנה מאוד  3.

,  הליבה או אריסטוקרטיה מתנוונתממחלקות 

 ;ההופכת לאוליגרכיה

 'שלטון הנהלים'נהלים מול מעט 4.

מול מעמד ירוד  ( 'החוכמה למטה')מעמד גבוה 5.

 (.'החוכמה למעלה')לעובדי השטח 



חסמים ארגוניים מול ריבוי חסמים  היעדר . 6

 (.'הכל דרכי'תסמונת , למשל)

מול ( כולם מחוברים מכולם)קשרי גומלין ריבוי . 7

השטח , המטה, נתק בין הפיקוד -מיעוטם 

 .'הסביבה המשימתית'ו

 .על נושאים מקצועיים מול ריבים על אגוריבים . 8

 .מהותלפני פרוצדורה . 9
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