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שזהו אחד הפרקים החשובים בתורת המערכות , אקדים ואומר

,  המורכבות

הם מתעקשים  , רבים מבינים אותו באופן אינטואיטיבי, למרות זאת

:משתי סיבות עיקריות, להתעלם ממנו

 לתורות הניהול המערביותשוויוןומוסרהאחת כניסת ערכים כמו  ,

וארחיב על כך )במהותם את ההיגיון של מערכת מורכבת סותריםש

;(בהמשך

ומושג העוצמה בפרט –תורת המערכות המורכבות בכלל , והשנייה-

ואומצו  ; כבר היו דומיננטית דיים בשנות העשרים של המאה הקודמת

באופן לא בשל ורחוק מהבנה שלמה על ידי תנועות פוליטיות  

–מאז הן מדיפות . סוציאליזםוהנציונלהפשיזם מהפכניות כמו 

במידה רבה של צדק  –באפו של איש המערב בכלל ובאפנו בפרט 

.  ריח רע ובאוש שגורם לנו לדחות אותן–



אנחנו  , כך נוצר מצב אבסורדי לפיו

מדחיקים תובנות חיוניות הקשורות לקיומנו  

.האישי והלאומי

אין בכוונתי למהול , הערת שוליים נוספת

.  את ההרצאה בגוונים פוליטיים

חשוב להדגיש כי הבנת עקרונות  

מערכתיים חיונית הן להשגת מטרות של  

. הימין והן של השמאל

ואפשר גם לומר שאף אחד משני הצדדים  

.הפוליטיים אינו מבין ואינו מיישם אותם



העברנו  , ואנחנו הממושמעים
התקשרנו   . את הסדר בבידוד

בזום עם הורינו וילדנו השארנו  
...את זקנינו לבד

 כדי לגלות שמנהיגנו התעלמו
מההתראות שהשמיעו לנו במו 

והרשו לעצמם להיפגש  ; פיהם
...  עם ילדיהם

השני גם זה . אחד התנצל אחרי
.אבל לא בזה עיסוקנו... לא

 שאלת ההרצאה היא למה הם
?עשו את זה



?למה





ם לאירועי  "מועדת הבדיקה של האושייבסויליאם ' פרופזוכרים את 

?צוק איתן



העובדה שלא מתנהלת שום "

,  ב"חקירה מול רוסיה או ארה

על ידי  , מן הסתם, מוסברת

העובדה שהמדינות האלה לא 

, רק שולטות במועצת הביטחון

אלא גם בעלות השפעה 

פוליטית אדירה בגופים כמו 

.מוסדות זכויות האדם

זה משהו שאנחנו  , לצערי

צריכים לחיות איתו כמצב נתון 

".בעולם
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הפורמלית או -יכולתמידת ה

;האחרת

  של בודד או של קבוצה במערכת

;מורכבת

באמצעים מגוונים -להניע-

לפעול  , גורמים אחרים במערכת

, מסוימותהגשמת מטרותלשם 

אפילו )מערכתיות או אחרות 

;(אישיות

וגם אם זה , כפיהואם ברצוןאם מ

.לאינטרסים שלהםמנוגד



:על כן

כוח  היאעוצמה

ארגוני  / מערכתי 

בעל ממד  

;אנרגטי

 עוצמה מניעה

!ארגונים



  חשיפה לתקשורת
...(סלבס)

יופי;

כישרונות שונים;

כריזמה;

עושר;

 קשרים לאנשים
;הנכונים בזמן הנכון

נחישות.

וכדומה.



מהם מרכיבי עוצמה אצל  

?(עוצמה לאומית)מדינות 

גאוגרפיה דמוגרפיה משאבים

טכנולוגיה יכולת נחישות



עמים ואומות שאינם  

מביאים לעולם דור חדש  

יצטמקו ובסופו  , יזדקנו

של דבר יתפוגגו בתהליך  

,  כואב אל דפי ההיסטוריה

תוך גילויים קשים של  

.ייאוש ונקמנות
גולדמן' דויד פ



מהות העוצמה

.אתה רוצה עוד, כשיש לך קצת

.אתה רוצה יותר, כשיש לך עוד

אתה  –הכלוכשאתה מאבד את 

מבין שהספיק לך הרבה 

...פחות





האנשים 

העשירים 

בישראל  

,  הם

,  למשל

...רכזות
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ריכוזי עושר יוצרים  

עוצמה והשפעה  

ומגבילים  , ברשת

שיתוף פעולה של 

!מדינות ומשטרות







טוען שמספר הערבים בארץ  ( 1998)שחאדהחסיבהבלשן 

גבוה היום ממספר היהודים בארצות הברית  השולטים בעברית 

אלא , רבים מהם לא רק מדברים בעברית. השולטים בעברית

,  גם כותבים את דבריהם בהזדמנויות שונות ישירות בעברית

...במרשם קניות וכדומה, כמו ביומן האישי





סמכות ואחריות  : פורמאליים
;באגו" נמהלים"ה

(:  ורן'הותניסויי )פורמאליים-א
שילוב אחד או יותר  
אישיות  : מהמרכיבים הבאים

היותו מרכז ידע  , יוצאת דופן
יכולת אישית יוצאת , משמעותי

דופן ליצור קשרים בינאישיים  
.  וכדומה







 קמילהאין התחדשות בלי;

 חושךאין אור בלי;

 עצבאין צחוק בלי...

האחד את רעהו ויוצרים  מגדיריםהניגודים

.  שלימות אחת

פרדוקסיםמערכת מורכבת יוצרת , על כן

בהיפוכה של הפעולה  , בדרך כלל, שמסתיימים

(כישלון–הצלחה , למשל)הקודמת 



  פחד זה מניע למשל

שיתוף פעולה בין גורמים  

שונים כדי לאחד את 

עוצמתם כנגד יריב  

. במערכת

 העוצמה  –שניהם

הם  –והפחד ממנה 

הגורמים שמניעים  

.ארגונים





עוצמה עקיפה  
סמויה  

(השפעה)

עוצמה ישירה  
גלויה

פעמים  , דומיננטיתסמויהכאשר ה... 

!הרבה יותר מן הגלויה, רבות



הוא יפעיל  , מנהל יכול לצעוק עליכם ואז
...עוצמה ישירה



והוא יכול גם ללמד אותם עקרונות תפקוד 

...זו השפעה. עמם לאורך שניםשישארו
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המשגנו עוצמה מהי;

שלימות הניגודים ושהפחד מעוצמת האחר  : הבנו את המושג

.מניע גורמים במערכת לא פחות מהעוצמה

בין אם הן , הבנו שעוצמה מניעה את כל המערכות האנושיות

.קבוצת מדינות וכדומה, מדינה, ארגון, משפחה, אדם

ושרכזות הן מחוללות ; הבנו שעוצמה מופיעה ברשת כרכזת

.עוצמה ארגונית

הכרנו את שבעת מאפייני העוצמה



...עוצמה מניעה ארגונים1.

;העוצמה ממגנטת את האחרים בסביבתה המשימתית2.

;עוצמה תהיה תמיד נחלתם של בודדים3.

;גם לחיוב וגם לשלילה, עוצמה תנוצל4.

;עוצמה עלולה לגרום למחזיק בה לאבדן פרופורציות5.

;עוצמה היא דינאמית ומשתנה6.

להקריס , אבל. הרבה זמן, בדרך כלל, לבנות עוצמה לוקח7.

!בן רגע-









,  חוק החזקה מבטא את העובדה

שעוצמה במערכת מורכבת  

מרוכזת בידי כמות קטנה מאוד  

ורוב הבאים אחריהם  , של גורמים

ארוך  ' זנב'יהיו , בסולם העוצמה

.של בעלי עוצמה זניחה

אנשים

עוצמה





ניתן לכנות את חוק החזקה גם 

.'חוק חלוקת העוצמה ברשת'

!עוצמה רבה נתונה בידי בודדים

עוצמה

אנשים



להשגת מטרות  -לחיוב

;הארגון

להשגת  -לשלילה

אחד  ; מטרות אישיות

הביטויים השליליים של  

העוצמה הוא  

שיתוף  מניעת

מעמיתים בעלי  פעולה

.מעמד שווה בארגון



 תמיד הוועדים הגדולים ישלטו בארגונים שלהם וישיגו

;לאנשיהם כל שברצונם

  צמיד המנהיגים ירשו לעצמם דבר אחד ויטיפו לנו דבר אחר

;...(כמו בפסח הקורונה)

תמיד שוטרים ייסעו במהירות גבוהה מעל המותר;

כי הם ? למה

!יכולים



למה הוא •

עושה 

?את זה

כי הוא  •

!יכול







 אציג לכם סרטון משעשע על מפגש בין

נושאת מטוסים אמריקנית לאנשים  

.המאיישים מגדלור על אי קטן

 אנשי הספינה שחושבים בטעות שהאי הוא

ספינה קטנה דורשים מהצוות לסור מדרכם 

עד שנופל , תוך שהם מנפנפים בעוצמתם

...להם האסימון



 הסרטון הבא משמיע שיחה אמיתית בקשר בין נושאת

מטוסים אמריקנית לצוות מגדלור ספרדי שמזוהה על ידם 

.בטעות כספינה

הם  , הם דורשים ממנה בהתחלה לזוז וכשהיא לא נענית

...כנראה מרגישים עוצמתיים מידי לשאול מדוע

מתערב הקפטן ומפרט עוד ועוד את עוצמת הספינה, אז:

השנייה בגדלה בצי.

 צוללות4-רבות ואניותמלווה על ידי

חלק מהקואליציה הבינלאומית

בדרך לתמרון חשוב במפרץ הפרסי...



צוות המגדלור מצידו מונה גם הוא את כוחו  :
,  בירות2-שני אנשים וכלב עם ארוחה ו

שאינם הולכים לשום מקום משום שהם  
ואם נושאת ; בתוך מגדלור על היבשה

המטוסים אינה חפצה להתרסק על  
...מוטב לה לשנות כיוון, הסלעים

 כך יוצא האוויר מהבלון והקפטן לומד על
...בשרו את מגבלות העוצמה











קריסה של עוצמה יכולה  

.ברגעלהתרחש 

בנימין בן אליעזר  : למשל

נכנס לחקירת  ( פואד)

המשטרה כמועמד מוביל  

.לנשיאות

הוא יצא ממנה גמור  

...מבחינה פוליטית
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:דרוקרפיטר 

"If you can't 

measure it, 

you can't 

manage 

it…”



, או ליתר דיוק

מבוססות  

ONA









 זה מזה נבדליםחברי הקבוצה
המתבטאת  , ביוקרתם האישית

במידת ההערכה והאהדה של  
.חבריהם

 או הסטטוס  –חלוקת העוצמה
,  החברתי  במערכת מורכבת

.הוא פירוט של ההבדלים הללו

  הראשונים בסולם בעוצמה הם
בעלי העוצמה הרבה ביותר או 

הסטטוס החברתי והארגוני 
.הגבוה ביותר

  האחרונים בסולם הם חסרי
.העוצמה



 מנהיגי  בראש הסולם עומדים

הקבוצה ונושאי התפקידים  

הפורמליים והבלתי  )המרכזיים

(.  פורמליים

  באמצע הסולם נמצאים חברי

.הקבוצה מן השורה

  בתחתית הסולם נמצאים חברים

.הולכים בתלםאינםש, יוצאי דופן



כי תכונת  

-העוצמה 

להצטבר בידי  

אינה  -מעטים 

מאפשרת סיכוי  

.לשוויון

שאלו כל 

קיבוצניק ויספר  

לכם כי גם בין  

השווים יש שווים  

!יותר





  אחדים מתקרבים

למשאבים ולעמדות  

;  ההשפעה

 מהםנדחיםאחרים.

ויידרשו  יקופחויהיו ש

לתת יותר ממה שהם 

.מקבלים ולהיפך





 תורמים  יציביםמבני סטטוס

לפעולה מתואמת יותר של חברי  

להפחתת מתח , הקבוצה

'  תעשייתישקט'ולוקונפליקט 

.בתוכה

 שבהם  -בלתי יציביםמבנים

משתנה מאזן העוצמה כל העת  

,  גורמים למאבקי כוח מיותרים-

,  ולבזבוז אנרגיה קבוצתית

.הנחוצה לשם ביצוע המשימות



 כארגונים עם

,  בעיות מבניות

שגורמות  

לחלוקת  

עוצמה  /סטטוס

בעייתית ובלתי  

!יציבה



 הוא מניע אנשים מסוימים

לשפר את מעמדם  

באמצעות הגדלת תרומתם  

.לקבוצה

 תגובה אפשרית אחרת היא

דווקא להתרחק מבעלי  

על מנת למנוע , סטטוס גבוה

.  מעצמם תסכול והשפלה
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סטטוס': המשגנו עוצמה מהי והכרנו מושג דומה לעוצמה  '
;מסוציולוגיה

שלימות הניגודים ושהפחד מעוצמת האחר  : הבנו את המושג
.מניע גורמים במערכת לא פחות מהעוצמה

בין אם הן , הבנו שעוצמה מניעה את כל המערכות האנושיות
.קבוצת מדינות וכדומה, מדינה, ארגון, משפחה, אדם

מושגים כמו שוויון ושוויון הזדמנויות מנוגדים לעצם  , לכן
.מהותה של מערכת מורכבת

ושרכזות הן מחוללות ; הבנו שעוצמה מופיעה ברשת כרכזת
.עוצמה ארגונית

הכרנו את שבעת מאפייני העוצמה:



...עוצמה מניעה ארגונים1.

;העוצמה ממגנטת את האחרים בסביבתה המשימתית2.

;עוצמה תהיה תמיד נחלתם של בודדים3.

;גם לחיוב וגם לשלילה, עוצמה תנוצל4.

;עוצמה עלולה לגרום למחזיק בה לאבדן פרופורציות5.

;עוצמה היא דינאמית ומשתנה6.

להקריס , אבל. הרבה זמן, בדרך כלל, לבנות עוצמה לוקח7.

!בן רגע-



שעוצמה  , הבנו

ארגונית  / קבוצתית 

ניתנת למדידה בקלות  

;יחסית

  המדידה מאפשרת לנו

להרכיב סולם עוצמה 

ארגוני או סולם סטטוס  

מבעלי העוצמה 

שיש  ; הגבוהה לנמוכה

לו משמעויות  

.  מוטיבציוניות
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 תחומי :וירטואלייםנכסים

,  סמכויות, תפקידים, עיסוק

.ידע וכדומה, תחומי אחריות

 נאמנים: אנושייםנכסים  ,

;תומכים וכדומה

 כמו שטחי  פיזייםנכסים

משרדים , כלי רכב, קרקע

;וכדומה



טריטוריות במערכת מורכבת  
"גבול"מתוחמות ביניהן באמצעות 



בגבול  

יש 

אלמנט  

מרתיע



ככל שהמציאות דינאמית 

הופכים גם  , יותר

הגבולות דינאמיים 

בהתאמה והם פועל יוצא 

של חלוקת העוצמה  

. המשתנה תדירות



"ייצור ידע" "ייצור ידע"

קווין ספייסי  

בית  "בסדרה 

מאבק ": הקלפים

בלתי פוסק  

להשגת עוצמה



!מערכת בלי מאבקי עוצמהאין

קין והבל

יעקב ועשיו





 מערכות
מורכבות  

מתפתחות  
דרך מאבקים  
.  וקונפליקטים

 ללא מאבק
ייקלע הארגון  

פער ל
!רלוונטיות



וגם  , בין ילדים במשפחה

...בקרב חיות בית



 כשאתה ילד או חתול אתה נלחם על תשומת

;לב ההורים

  כשאתה תלמיד אתה נלחם על תשומת לב

;המורה

 כשאתה עובד בארגון אתה נלחם על תשומת

;לב המנהל

 כשאתה מנהל אתה נלחם על נכסים

!ארגוניים וטריטוריות ארגוניות



כי כל דבר צריך להיות במידה.

כי ארגונים ביורוקרטים ממשלתיים הם ארגונים חולים  ,

.בקיפאון–שמצויים בסטגנציה 

שהמאבקים אינם , ואחד הסימפטומים של המחלה הזו הוא

מקצועיים אלא מאבקי אגו בלבד שמשתלטים על כל חלקה  

.טובה בפעילות הארגונית ועולים על גדותיהם



שסולם התפקידים  ככל

כך  עולההמקצועיים 

מרכזיותו של השימוש 

.  עולהבכוח 



מרכיבי המערכת  

מחלקים ביניהם את 

נכסיה לפי חלוקת  

,  העוצמה ביניהם

בדרך של מאבק  

כמו היררכיה  , למשל)

בין אחים וזכויות  

(.היתר הנלוות ממנה



שיתוק העוצמה אצל היריב:עיקרון ההפתעה ,

, שאם הוא איננו מצליח להתאושש ממנו בזמן

הוא מאפשר לצד המפתיע ליישם את תוכניותיו 

.  ללא הפרעה ממשית, הראשוניות



הינו דרך ( פ"שת)יצירת שיתוף פעולה

אפקטיבית מאוד להגביר עוצמה בטווח הקצר  

כך מוצא עצמו אותו . או יריב משותף/מול אתגר ו

יריב מתמודד נגד העוצמה המצרפית של 

( או קטן)שיכול להיות גדול , משתפי הפעולה

מחיבור העוצמות של כל הגורמים



שמתקיימת  
איזוניםמערכת 

בין בעלי ( זמנית)
עוצמה  



כל שינוי  

התחזקות או  )

החלשה של 

(  אחד הצדדים

יביא מיד  

לחידוש  

.המאבק



  קיימות טריטוריות ארגוניות

המועדות לשינוי יותר מאחרות  

(.סמכויות בפועל, למשל)

"שלום אמת  "

("Everlasting Peace")

במערכות מורכבות מתאר מצב 

שבו יחסי הכוחות בין המערכות  

בסביבה המשימתית יציבים  

.  לאורך זמן





  כל העצמה של צד חלש תביא מיד לערעור נוסף

.על המצב הקיים ולסכסוכים נוספים

הדרך לשמור על שלום בית בין ילדים  , על כן

!תמיכה בחזקבמשפחה היא תמיד 



בין ילדים במשפחה יש היררכיה טבעית;

הטבעית שלנו הנטיה, כשהגדול למשל גורם לקטן לבכות

.היא לרוץ לעזרת החלש

ומעכשיו הוא ; הקטן מבין שמצא שיטה להגביר את עוצמתו

ימרר את חיינו כל עוד יחשוב שהוא יכול להזיז את הקיר או  

.עוד ועוד, הגבול

כשאנחנו מגבים את בעל העוצמה באופן פומבי , לעומת זאת

גורמים לו בדרכים שונות להגביל את  , וכשהקטן אינו רואה

כי   ; ניצור שקט יחסי רב הרבה יותר, מאבקי העוצמה שלו

...לכולם יהיה ברור הסטטוס קוו



"למופתמשפחה"

"ללא תככיםארגון";

בארגוןערךצדק כ;

ל"יחסים בינמוסר ב

,  במידה רבה, אלה כולם

כי הם  , מושגים וירטואליים

מנוגדים לטבעה של 

!מערכת מורכבת



"ייצור ידע" "ייצור ידע"

קווין ספייסי  

בית  "בסדרה 

מאבק ": הקלפים

בלתי פוסק  

להשגת עוצמה



...אפשרויות4גורמים יש לפחות 2בין : במערכות מורכבות פועל עיקרון אחר



הפעלת  

עוצמה  

רבה

כישלון הצלחה

רבהקשר ישיר בין הפעלת עוצמה אין

להצלחה

הפעלת  

עוצמה  

מעטה



כשיש  

–מוצא 

...בורחים





  מערכות עלולות

למצוא את עצמן 

גרוע יותר במצב 

מנקודת הפתיחה  

.שלהן

גרמניה ויפן , למשל

בתום מלחמת  

העולם השנייה



  בעלות הברית

בתום מלחמת 

;העולם השנייה

  משה דיין ורעיון

;הנסיגה מהתעלה



"ייצור ידע" "ייצור ידע"

קווין ספייסי  

בית  "בסדרה 

מאבק ": הקלפים

בלתי פוסק  

להשגת עוצמה



גורמים ; יתרון גדל לגודל: עוצמה גוברת
פ"רבים מבקשים שת

חשש ואיבה גוברים מצד בעלי אינטרסים  
שלוחצים ליצירת בריתות נגד, מנוגדים

כל פעולה קטנה  . לחצים להמשך התפשטות
מניבה יתרונות גדלים והולכים

ההתנגדות גוברת ומשתווה  .: הגעה לשיא
לחיסכון לגודל

תחילת נסיגה ונטישה של בעלות  : הידרדרות
כל יתרון נוסף עולה במשאבים גדלים . ברית

והולכים

היפוך עוצמה
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הקטנת עוצמה  

יוצרת הזדמנות 

לגורמים אחרים  

וואקוםלהיכנס ל

שנוצר וזרז  

' לנגוס'לנסות 

בעוצמה זו עוד 

...יותר
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ליצור רכזת  

...זמןלוקח 

אותה ניתן  ' להקריס'

!בין רגע

,  מתחילה לאבד קשרים' רכזת'מרגע ש

...מתעצם והולךהתהליך 





השליטה על אחרים  ... שיכרון הכוח מסמא

... לנו זה לא יקרה... נותנת תחושת כל יכול

...נמצא דרך להסתדר

 לא חושבים שעושים משהו לא בסדר

...ומפתחים תחושה שמגיע לי

שאנשים , אובדן כוח הוא דבר כה מבעית

...  יעשו הכל לשמר אותו





"ייצור ידע" "ייצור ידע"

קווין ספייסי  

בית  "בסדרה 

מאבק ": הקלפים

בלתי פוסק  

להשגת עוצמה



וירטואליות" טריטוריות"ראינו שעוצמה באה לידי ביטוי ב  ,

.אנושיות ופיזיות

למדנו את משמעותו של הגבול שבין הטריטוריות;

שהוא האופן שבו מערכת מורכבת  , עסקנו במאבק העוצמה

.שמשתנה במהירות, מתאימה את עצמה למציאות דינאמית

 עולה על גדותיו'מאבק העוצמה ', חולהארגון'שבהבנו '

.ומציף את הארגון

עד , במערכת מורכבת הוא תמיד זמני" שלום עולמי"הבנו ש

.שמאזן העוצמה משתנה



 שמונעת מיריבינו להתאחד ' הואלסחוכמת 'דיברנו על

...נגדנו

 ודיברנו על נטייתה של מערכת מורכבת להיקלע למהפך

.עוצמה בגלל מאבק העוצמה



"ייצור ידע" "ייצור ידע"

קווין ספייסי  

בית  "בסדרה 

מאבק ": הקלפים

בלתי פוסק  

להשגת עוצמה



אנו  , פעמים רבות

מעריכים את עוצמתו 

של גורם במערכת 

שונהמורכבת באופן 

ממידת עוצמתו 

או מהאופן  /ו; בפועל

שבו הוא מעריך את 

:עצמו



 מצג שווא של
:  עוצמה

 חוסר מודעות
;לעוצמה

  מה שאתה רואה
זה מה שאתה  

...מקבל



בדרך של הונאה  , למשל

שגורמת לסביבה  

לאמוד באופן מופרז את  

פוטנציאל העוצמה של 

;אותה מערכת

 אפקט ההשפעה של

גדולהעוצמה 

מהפוטנציאל  

.שלה" אובייקטיבי"ה



:  כללי הטקס מחייבים אבל מי נתפס עוצמתי יותר, הנסיבות שונות, נכון

, בתקופת נשיאותו או מנהיג המדינה הקטנה, הנשיא האמריקני אובמה

ושמישהו אחר מחזיק  ; הולך על שטיח, נתניהו שסוקר מסדר כבוד

?עבורו את המטריה



כל הגברים והנשים  "ו... 

יש להם  . רק שחקנים

וכל , ויש כניסות, יציאות

איש משחק בימי חייו  

על  " ְשלל תפקידים שונים

.  בימות חברתיות שונות



האני '
'החברתי

האני '
'הפנימי

מי שאנחנו 

באמת

מי שהיינו רוצים  

שיחשבו שאנחנו



כדי שנוכל "

לתפקד בחברה  

אנחנו , באופן יעיל

הצגה  זקוקים ל

עצמית  

!  "אסטרטגית

ארווין  

גופמן



הזה מסמל  ' פרצוף'ה

את מי שאנחנו רוצים  

שאחרים יחשבו  

העצמי  'והוא , שאנו

.שלנו' החברתי







ראו לדוגמה את ספרו של 

,  יחזקאל דרור' פרופ

..."מדינות מטורפות"

ואנחנו מכירים כמה כאלה גם  

,  צפון קוריאה: בלי הספר

...איראן





 ילדה יפה שאיננה מודעת

;  ליופייה

  גורם במערכת שמוגבל

י "בהפעלת הכוח ע

/ נוהליים / חסמים חוקיים 

.אתיים

 יבשות שלא / מדינות

מצליחות להתרומם  

(אפריקה)מסיבות שונות 



ככל נתפס בעיני המתבונן מן הצדעוצמהבעל

בעוד הוא עצמו חווה דווקא את שבירות  ; יכול

.העוצמה ואת גבולותיה

לא , עלול בעל סמכות להימנע מלפעול, על כן

אלא כיוון שהוא רואה  , משום שהוא חסר סמכות

מכל אדם  , את המכשולים שעל דרכו ביתר חדות

.  אחר

החוק גם מספק תירוץ למחדלים של אי עשייה...



-לנשיא אובמה 

שפתח את כהונתו 

בנאום אהבה  

השתחווה  ; לערבים

בפני מלך סעודיה   

והפך נשוא לבדיחות  

,וללעג על ידם

...או לוולדימיר פוטין



2' ע, 6/3/14, הארץ, בידרמן

2014' פב, ב מול רוסיה במשבר אוקראינה"ארה



ב מתקיפת סוריה "נסיגת ארה

הביאה למדיניות אגרסיבית של 

הפיליפינים ויפן , סין כלפי קוריאה

:  משאבים)בסוגיות טריטוריאליות 

–התוצאה (. דגה ומחצבים

לראשונה מאז מלחמת העולם  

!יפן מתחמשת, השנייה





  מניפולציה

(Manipulation  :)

שכנוע לא רציונאלי 

של הזולת לעשות  

על ידי  , כרצוני

שכנועו שאין לו 

ברירה אחרת או 

אינטרס אחר

השתלטות גרמניה על  

כוסלובקיה ערב  'אוסטריה וצ

2-ע ה"מלה



ב  "עוצמתו של הקג, לעולם

תהיה קטנה , באמת

...מהפחד מפניו

עוצמתה של מדינה 

נמדדת בעוצמת הפחד  

!שהיא מטילה





חוסר הטמעה של כוח: תודעתית

  שמירה של כוחות קיצוניים

של צורך  יוצאי דופןלמקרים 

;בהישרדות

 אתיקה, נוהל, חוקמגבלות של

אישים של  ערכיםאו /מקצועית ו

;המנהיגים

 של לא יעילה הפעלה

.המשאבים



מצב כזה מאפיין  

בעיקר מערכות 

המפעילות , במצוקה

כל מה את 

להשגת  שברשותן

.מטרה נתונה



"ייצור ידע" "ייצור ידע"

קווין ספייסי  

בית  "בסדרה 

מאבק ": הקלפים

בלתי פוסק  

להשגת עוצמה



רישות(נטוורקינג-networking  )  הוא תהליך של השבחת
של  אופטימיזציה)החברתית והארגונית , האישית-הרשת 
רישות  )בתחומים החברתי , להשגת מטרות-( הרשת
.העסקי וכדומה, (רישות ארגוני)הארגוני, (חברתי

אם לבד ואם באמצעות סיוע , הדבר נעשה בשיטות שונות
.מקצועי

המציעות ייעוץ בתחום זה בתחום  , קיימות גם חברות
מפגשים חברתיים של אנשי כולל בשיטה של יצירת, העסקי

שמרחיבים  , עסקים ובעלי עסקים מרקעים שונים
ועשויות להוביל לשיתופי פעולה הרשתות החברתיותאת

.והזדמנויות עסקיות



  מחייבת עבודה סיזיפית

;הדרךתחילתוקשה ב

מתמדת של  הוספה

תחזוקהו, קשרי גומלין

,  של הקשרים הקיימים

;למנוע נטישה

  מחייבת כישורים

לא ארגוניים-פוליטיים

.  מבוטלים
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הגדלת עוצמה של רכזת מגבירה רצון 

אליה מצד גורמים ברשתלהצטרף





המחשנו אבחון של 

כזה בחלק  טלנט

הראשון של 

...ההרצאה



לאחר שעברה מסה 

קריטית של קשרים  

מתחילה  " רכזת"ה, נכנסים

לצבור במהירות גוברת  

,  והולכת קשרים נוספים

תוך השקעת מאמץ הולך  

.ופוחת מצד בעל העוצמה

"מסומנים"קצינים , למשל



הניצחון הישראלי הסוחף  

והתבוסה המוחלטת של  

6מדינות ערב במלחמת 

גרם לכך  , 1967-הימים ב

שפתאום התחילו מעצמות  

...  אחרתלהתייחס אליה 



רשת  הילת

;(פאסיבי)

רשת  מאיץ

(.אקטיבי)



קרבה  , למשל

ל  "של עובד למנכ

לרשת תמשוך

שלו גורמים 

;רבים בארגון

  מיקום משרדי

הארגון

...שלחבראני 





אומר רק 

שהשימוש בו הוא  

,  מוטהבדרך כלל 

כאשר הדבר  

מאבק משרת את 

של העוצמה

!המשתמש

' ע, 27/11/14, ישראל היום)

33)





"ייצור ידע"


