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שעוסק בסוגים השונים  

' פעולות משותפות'של 

בין גורמים במערכת 

ובקשר ביניהם

,  וניתן להורדה בחינם
באתר pdfבפורמט 

'ייצור ידע'

ספר מומלץ







מטרה משותפת;

מרכיבים אוטונומיים;

תלות הדדית בין המרכיבים.

לכן התלות הזו בין מרכיבי המערכת  •

קריטית כל כך לפרודוקטיביות  

.  הארגונית

בלעדיה מערכת מורכבת לא תשיג  •

!את יעדיה



  קבוצות יכולות להשיג
לאשיחידים , מטרות

...לבדםמסוגלים להשיג 

 יוכל לאוארגון אחד
להשיג את מה שיוכלו 

להשיג קבוצת ארגונים  
!הפועלים יחד, שונים
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על , בניית גוף האדם

היא מבצע , חלקיו

משותף של גנים  

.שונים

כיוון שגן אחד לא 

יכול לעשות את 

עליו לחבור  , הפעולה

לגנים האחרים  

.  לצורך כך



שיתוף פעולה כמכפיל כוח





האטמוספרה

(Atmosphere), 

שכבת הגזים 

העוטפת את 

הכוכבים

ההידרוספרה

(Hydrosphere), 

שהיא החלק המימי 

של כדור הארץ

הביוספרה

(Biosphere), 

החלק של כדור  

הארץ שבו מצויים  

החיים

הליתוספרה

(Lithosphere), 

קליפת כדור הארץ



,  בקלות יחסית, הנוסחה הזו ניתנת

בעזרת ניתוח , לאבחון כמותי מספרי

ONAרשתות ארגוניות 

הצלחה





בהשגת  ,משמע

מטרות העל

!  שלה



"ייצור ידע"



 הן מהותה של מערכת  פעולות משותפות
.מורכבת

 האינטראקציות שמבצעים  / אלה הפעולות
הסוכנים  'המכונים )הגורמים במערכת 

יחסי הגומלין  במסגרת ( שלה' העצמאיים
.ביניהם

  מושג זה מתאר את מכלול הסוגים של עבודה
של יחידות או , משותפת של שני אנשים ויותר

.של ארגונים
 של פעולות משותפותרמות שונותקיימות



"אגבור"או " סינרגטיות", "סינרגיה"Synergy) )

,  של שני גורמים או יותר, בה בעת, פעולה משותפתהיא

מאשר הצירוף של פעולות כל תוצאה חזקה יותרהנותנת 

. אחד מהגורמים בנפרד

ברמה הגבוהה ביותר  סינרגטיותה, במערכת מורכבת

של מרכיבי המערכת  סימולטניתתושג בהפעלה

.באותה עת, המורכבת יחד



היא קרויה  
...התארגנות עצמית
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תהליך שמתרחש בכל מערכת ובכל חלקי  

כאשר גורמים שונים במערכת , מערכת

ללא הכוונה  , חוברים יחד בפעולות גומלין

ויוצרים משהו שלא ניתן היה  , מלמעלה

לעשות במבנים הקיימים

התארגנות  

הגדרה: עצמית
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הם משתפים פעולה 

ביניהם ומשפיעים זה על 

;  זה במספר דרכים

משפיעים על סביבתם  

החיצונית ומושפעים על  

ידיה

היא  ' התארגנות עצמית'הדוגמה הקלאסית של 

גניםשל ה



תוכל לאהתארגנות עצמית נמלה בודדתבלי

...להגיע מהרצפה אל הענף
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...'התארגנות עצמית': ? מי נותן להם פקודות



,  למשל, ניקח? איך נוצרת התארגנות עצמית

צומת מרומזרת במקומותינו ונכבה בה את 

נבטל את הסדר  , משמע. הרמזורים

...המלאכותי שהשלטנו בה





 אנו מכנים את . כאוסיעלה מתוך הסדר חדש נגלה כי

היא  . הצומת תסדר את עצמה: כאורדרהתופעה הזו 

.סדר חדשתיצור 

לא , כזה אנו מכירים למשל בצמתים גדולותסדר

...מרומזרות במדינות עולם שלישי

CHAORDER
בלגןסדר



כאורדר: בדרך של התארגנות עצמית, נוצר סדר מתוך הכאוס
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אי הרצון להתנגש  

והקלות היחסית 

ללכת בעקבות 

מישהו אחר

/ דפוס 

תבנית

זרמי תנועה שמושכים 

'סוכנים'עוד ועוד 







דוגמה 

התארגנות  ל

של  עצמית  

בעלי עסק 

דתיים נגד 

הרבנות





?איך נוצרת התארגנות עצמית



הנמלים  : פעולות משותפות בטבע

...והפטריות
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נמלים אלה פיתחו טכניקה  "...  

של גזירת פרחים ועלים לפיסות  

,  פיסות אלה משמשות. קטנות

מצע גידול  , לאחר עיבוד מסוים

כדי להכשיר גינה זו . לפטריות

ליעודה הנמלים אינן מסתפקות 

.  בדישונה באנזימים ובהפרשות

הן מייצרות גם חומרים  

אנטיביוטיים להגנת הפטריות  

בגינה מפני פטריות טפילות  

.וחיידקים
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בתמורה לשירותי הגנה  

הפטריות מפרקות  , והסעדה

עבור הנמלים את התאית של 

,  העלים לחלבונים ולסוכרים

ומנטרלות את רעלי ההגנה של 

.  העץ אשר ממנו נלקחו העלים

הן מצמיחות בגופן  , נוסף על כך

המשמשות  , בולבוסיותבליטות 

.מזון למארחותיהן
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, במרוצת הסימביוזה הזאת

,  שנהמליוןשהחלה לפני חמישים 

איבדו הנמלים חלק מהאנזימים  

שלהן ונעשו תלויות במיצי העיכול  

;  של הפטריות

בגלל הבליטות  , ואילו הפטריות

איבדו את יכולתן  , הבולבוסיות

גם  , ועקב כך, להתקבץ למבני על

את האפשרות ליצור מושבות 

חדשות באמצעות נבגים נישאים  

.ברוח
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הפטריות נעשו אפוא תלויות  

,  בנמלים בכל הקשור להגנתן

.  לתזונתן ואפילו לתפוצתן

כאשר מושבה של נמלים  , לראיה

המחנה  , מתפצלת לשתיים

קמצוץ של  עימוהפורש נוטל 

פטריות להקמת גן פטריות  

..."במקום מושבו החדש

,  מסע לתודעת הטבע, צבי ינאי)

(  277-276' עמ, 2005
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מכנה  דוקינס

:כ' התארגנות עצמית'

יחסים של  "

תועלת הדדית  

בין שני מינים  

"  שונים





היא מקנה לה 

גמישות , עוצמה

יכולת -יליות'ואג

הסתגלות  

לתנאים משתנים  

במהירות





"ייצור ידע"



שיתוף פעולה תוך תחרות

-שיתוף פעולה 
שילוביות

תיאום

סנכרון



שיתוף פעולה תוך תחרות

-שיתוף פעולה 
שילוביות

תיאום

סנכרון



מה שמתרחש כשדברים שונים נעשים בה בעת.

נגנים שונים שמנגנים בתזמורת, לדוגמה.





  צייתנות טבועה בתרבותו

.  של עם

  זו הסיבה אולי שבישראל

יצעדו במצעדים צבאיים  

חיימקה"תמיד כמו 

אבל יהיו בה  , "שלי

יזמים רבים של היי  

…טק





סנכרון הוא הכנסה של ממד הזמן לשיתוף הפעולה 
...(ליין-פ באון"שת)



שיתוף פעולה תוך תחרות

-שיתוף פעולה 
שילוביות

תיאום

סנכרון



חתונה ממבט  "אם תרצו זה כמו זוג ב

אינםשהיחסים בין הצדדים , "ראשון

אבל כשהם מגיעים  ; מתפתחים בקצב טוב

למפגש הזוגות הם מתחייבים להגן אחד על  

.ולא להגיע למצב שאחד מהם ייפגע; השני

  הם עושים את המינימום החיוני כדי שאחר

...לא לשתף פעולה, כפי הנראה, כך ימשיכו



שיתוף פעולה תוך תחרות

-שיתוף פעולה 
שילוביות

תיאום

סנכרון



למרות שיש המתעקשים להבדיל ביניהם.

המושג  : הוא מקור השם, לטעמי, ההבדל היחידי
נוצר בצבא והוא רווח בעיקר ביחידות  שילוביות 

.צבאיות

שיתוף פעולה((Cooperation וגם
)זרועית-שילוביות ביןאושילוביות

(Jointness  מוגדרים כאיחוד כוחות בין מרכיביה של
,  לכן. העל שלה-לשם השגת מטרת, מערכת מורכבת

מתאר המונח. הם חיוניים להשגת מטרות המערכת
פעולות  של, גבוהה, רמה ואיכות מסוימת

.מערכת מורכבתבין חלק ממרכיביה שלמשותפות





מחוץ  

לכללים

אופי  

הקשרים

פתיחות

סגירות

בתוך  גמישות

הכללים

פ"שת

תיאום

פ לתיאום"מהותי בין שתשוניקיים 



שיתוף פעולה תוך תחרות

-שיתוף פעולה 
שילוביות

תיאום

סנכרון
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:  שיתוף פעולה תוך תחרות
Competition-וCooperationשילוב של 



'מיקרוסופט'ו' אפל': למשל

http://www.rodriguezrodriguez.com/files/Microsoft%20Academic%202005%20PC%20Actual%20Junio05.JPG
http://www.1000bit.net/storia/IMAGES/APPLE/PUB/apple%20parla%20la%20tua%20lingua.jpg
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.nfc.co.il/uploadimages/XX-516277492047.jpg&imgrefurl=http://www.nfc.co.il/BringHtmlDoc.aspx?docid=117114&subjectid=1&h=187&w=250&sz=7&hl=iw&sig2=Ww7ovK9Wk4EY9PljolYUTQ&start=15&tbnid=zvHrHi-KFXIeBM:&tbnh=79&tbnw=106&ei=HMx4RcXlOJmoRZ_YgMwO&prev=/images?q=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F&svnum=10&hl=iw&lr=


96%-יותר מ"

מההכנסות של 

מגיעות  מיקרוסופט

ממכירות לא ישירות  

צרכן הקצה  . ומשותפויות

, בדרך כלל, לא רוכש

מערכות הפעלה  

אלא , מאיתנו' חלונות'

וכך  , מיצרן המחשב שלו

לגבי הרבה מקורות  

.הכנסה אחרים שלנו

סגן , לואיןדן 

נשיא מיקרוסופט
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,  בכל מחקר כלכלי עולה

11-ל7בין כי יש לנו 

שותפים עסקיים בכל 

זה המודל העסקי  .מוצר

וזו הסיבה לכך , שלנו

–שאנחנו כל כך גדולים 

כי ישנם כל כך הרבה  

אנשים וגופים שעובדים  

".איתנו

סגן , לואיןדן 

נשיא מיקרוסופט









"ייצור ידע"



?מה למדנו בחלק הראשון

  למדנו מדוע פעולות
משותפות הן קריטיות 
לפעולתה התקינה של  

.מערכת מורכבת
  המשגנו פעולות משותפות

והבנו כי לטבע יש דרך  ; מהן
לייצר פעולות  -משלו 

משותפות בין בני אותו מין 
–ואף בין בני מינים שונים 

. 'התארגנות עצמית'הקרויה 
המשגנו אותה ונתנו לה 

.דוגמאות
 לאחר מכן המשגנו כל אחת

מהפעולות המשותפות 
המתבצעות בקבוצות  

,  תיאום, סנכרון: אנושיות
ושילוביותשיתוף פעולה 

שיתוף פעולה תוך  , ולבסוף
.  תחרות



"ייצור ידע"



 בלתי פורמליותופורמליותיש התארגנויות.

מתרחשות בארגון גם פעולות משותפות  , לכן

.בלתי פורמליותוגם פורמליות

 מלך הכיתה/מלכתאבל יש גם את מורהבכיתה יש  ;

והם מניעים בתוכה תהליכים לא פחות ממנו

 מנהיגים בלתי  אבל גם מנהליםבארגונים יש

.'התארגנות עצמית'שנוצרים בפורמאליים

ההיררכיה  , שפעמים רבות, אנחנו גם יודעים

.  הפורמלית חלשה יותר מזו שאיננה פורמלית



"קליקה"( "Clique)"  היא תת

מערכת המהווה רשת שלמה  

.  בתוך מערכת על

 בשיתוף  קליקה מאופיינת

פעולה פנימי ובסגירות כלפי  

, פ זה"מכוון שת, על כן. חוץ

נגד מטרות , פעמים רבות

.הארגון

  את התוצרים של פעולותיו

שהן , קנוניות ארגוניות: נכנה

...תוצר של שיתוף פעולה



הוא  , (המגולם על ידי סיימון פג)ל'ניקולס אנג, גיבורנו
והוא  , שוטר ממושמע ומקצועי השייך למשטרת לונדון

.ללא ספק השוטר המצטיין בקבוצה
 על הישגיול'אנגומה הפרס שקיבל?
הממונים עליו מעבירים אותו לתחנת משטרה כפרית ,

כי הוא  ; שבה הישגיו לא יביכו את שאר השוטרים בה
מבצע את עבודתו כה טוב שהוא גורם לקולגות שלו 

.להיראות רע
  מסתבר שגם הממונים עליו הם חלק מהארגון הבלתי

מפקד התחנה שלו הוא זה  . פורמלי ונאמנים לכלליו
...שמסביר לו שהוא מביך את כולם







"ייצור ידע"



:דרוקרפיטר 

"If you can't 

measure it, 

you can't 

manage 

it…”



Organizational 

Network 

Analysis -

ONA









בין  
ארגונים

רמת  
הארגון

רמת המחלקה

רמת הפרט הבודד



"...טוב מראה עיניים"



סניף בנק לפני המעבר

(לבנקאות דינאמית







 כך יתנוונו קשרי  , יותרהיררכיככל שהארגון יהיה

בעיקר הקשרים שקריטיים  –העבודה בארגון 

כמו הקשרים בין  , לאפקטיביות הארגונית

;המחלקות

 בעיקר  ; כמות הקשרים הנדרשים החסריםותגדל

...אלה שבין המחלקות–



האטמוספרה

(Atmosphere), 

שכבת הגזים 

העוטפת את 

הכוכבים

ההידרוספרה

(Hydrosphere), 

שהיא החלק המימי 

של כדור הארץ

הביוספרה

(Biosphere), 

החלק של כדור  

הארץ שבו מצויים  

החיים

הליתוספרה

(Lithosphere), 

קליפת כדור הארץ
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;  היררכיות נמוכות•

;  חופש ארגוני•

;  היעדר חרדה ארגונית מכל סוג שהוא•

;  היקף משתתפים גדול יחסית•

;  רמת השתתפות גבוהה•

.תנאים אלה המאופיינים באקראיות ובחוסר דטרמיניזם
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כמות קשרי  , בארגונים

25%בין כ"בדרהעבודה נעה 

,  מפוטנציאל הקשרים60%-ל

תלוי בסוג הארגון ובגודלו



יזמים שהפכו  , לפיה

למנהלים דומיננטיים של 

לא , ארגונים שצמחו

.מצליחים לשחרר שליטה

 הם לא מרפים מדפוסי

הניהול הריכוזיים שאפיינו  

ושהצליחו ; אותם בעבר

, אבל עתה; מאוד עד כה

רלוונטיים לגודלו אינםכבר 

הנוכחי של הארגון  

.ולאתגרים העומדים בפניו





"ייצור ידע"



נטייה למכור  

אידיאליזציה של  

בלי  , התופעה

לעמוד על  

ועל , מורכבותה

הקשר שלה 

למשחק העוצמה 

!הארגוני





הרי שעבור 

זוהי  , מרכיביה

אסטרטגיהרק 

אחת מיני רבות 

לצבור  

...עוצמה



 כי מה שמניע מערכת זה

.בתוכהעוצמהמאבקי ה

 כי בעלי העוצמה משתפים

.עם אנשיהםרקפעולה 

 אינם  כי בעלי העוצמה

מעוניינים לשתף פעולה עם 

בעלי עוצמה אחרים כדי שלא 

כך שיתחרו  , להעצים אותם

.בהם בעתיד



  כמו שמינוי מקורבים

הוא אחת הדרכים  

...פ"להבטיח שת

  אחיו של הנשיא

,  (בובי)רוברט , קנדי

דמות מפתחהיה 

שתרמה הרבה  

להצלחות הממשל



גרועיםס למשטרה הם ה"אז מדוע היחסים בין שב

?בשירות הציבורי



Organizational 
Network 
Analysis - ONA



בגלל הקריטיות של העיסוק בפעולות  

התחום  -והכסף הגדול שבתחום –משותפות 

הזה שורץ שרלטני ניהול ודיס אינפורמציה



10

1

האם  

הדוגמה  

הזו  

?נכונה

ממש 

!לא

,בחיים

רק 

העוצמתי  

!אוכל





שזמין בעולם ההדרכות ' כסף הגדול'ה
בתחומי הניהול מעמיד בסימן שאלה את 

.  מידת אמתותן של קביעות רבות בתחום זה
רוב המניפולציות מתרכזות  , מטבע הדברים

במקומות בהם ניתן להרוויח בצורה הטובה  
.פ"שתכמו בסוגיית ה, ביותר

אנר הפוך שמפריך את הבדיות  'וכך צמח ז
...הללו בספרים







"ייצור ידע"







ממש כמו בצמתים הללו שהסרנו מהן את 

...הרמזור



...לכלולצריךזה 

;שליטה ובקרה בקרבת הפעילות, סמכות, אחריות1.

;היררכיות נמוכות2.

;היעדר אוליגרכיה ארגונית3.

;מיעוט נהלים4.

;('החוכמה למטה')מעמד גבוה של עובדי השטח 5.

;היעדר חסמים ארגוניים6.

כולם מחוברים מכולם ואין  )ריבוי קשרי גומלין 7.

;  (נתקים

הרבה ריבים על נושאים מקצועיים ובלי ריבים על  8.
.אגו



יליות'אג

אופטימלית







משתפות  אויבותאפילו מדינות 
...  פעולה תחת איום של הישרדות

1939באוגוסט 23-ה, מולוטובריבנטרופהסכם 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ironig/history/nazif/nazif.gif&imgrefurl=http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ironig/history/nazif/nazif1_3.htm&h=243&w=183&sz=3&hl=iw&sig2=JOY5-Ns8Sv91VPh0Y6R_Dg&start=10&tbnid=PlhmG6X_4PAeTM:&tbnh=110&tbnw=83&ei=N6R3RbDqDrvswgHc-MDUBg&prev=/images?q=%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94+%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA&svnum=10&hl=iw&lr=
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Hammer_and_sickle.png/150px-Hammer_and_sickle.png&imgrefurl=http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA&h=150&w=150&sz=7&hl=iw&sig2=B8VwdmXN6zY4tmB1_96I8g&start=1&tbnid=7uNl1FjJykQauM:&tbnh=96&tbnw=96&ei=V6R3RdT5EM6-wgGC0sGhBg&prev=/images?q=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA&svnum=10&hl=iw&lr=
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94:MolotovRibbentropStalin.jpg


בעלות הברית במלחמת העולם השנייה  
...שיתפו פעולה עם המאפיה האיטלקית

ושלוחותיה  ... 

ב  "בארה

לקראת  

הפלישה  

!  לסיציליה





בכל מקום צומחת פתאום  

...'וכובסלון , בגן: מסעדה

!ויתור על סדר יצר התארגנות עצמית
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8

סף 'מי שחי על 

נוטה  ' הכאוס

לחבור 

בהתארגנות  

עצמית לאחרים 

:לשם הישרדות

כנופיות ערביות  

;ויהודיות

;טרור ופשע מאורגן



11

9

מאפשרות להם  ... 

,  להפוך לבינלאומיים

לפעול ביתר חופשיות  

ולהתמודד בהצלחה עם 

גופי אכיפת החוק  

המקומיים

(68' ע, 2008, טל)
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0

אפשרה לקרטלים  

לחדור לשוק ההרואין  

ובתמורה  ; בניו יורק

הפכה המאפיה  

למפיצת הקוקאין  

העיקרית במערב  

אירופה  
(68' ע, 2008, טל)
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1

ארגוני הפשע  

המאורגן ובין  

ארגוני הטרור  

הבינלאומיים

(68' ע, 2008, טל)
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3

וגם ניסיונות  

לאפ "לשת

תמיד עולים  

...יפה

אמריפוליורופולאינטרפול







"ייצור ידע"



מה למדנו בשני החלקים  

?הראשונים

  למדנו מדוע פעולות

משותפות הן קריטיות 

לפעולתה של מערכת  

.מורכבת

  המשגנו פעולות משותפות

;  לסוגיהן

פ פורמלי ובלתי  "עסקנו בשת

;פורמלי

  סקרנו את היכולות לאבחון

ומדידה של שיתוף פעולה  

;לסוגיו

 ודיברנו על יצירת שיתוף

...פעולה בארגונים



"ייצור ידע"



האטמוספרה

(Atmosphere), 

שכבת הגזים 

העוטפת את 

הכוכבים

ההידרוספרה

(Hydrosphere), 

שהיא החלק המימי 

של כדור הארץ

הביוספרה

(Biosphere), 

החלק של כדור  

הארץ שבו מצויים  

החיים

הליתוספרה

(Lithosphere), 

קליפת כדור הארץ



אנוכיות פ"שת



אנוכיות  
פ"ומניעת שת

שיתוף פעולה

הנוכחיים , עם יריביהםעם תומכיהם

והפוטנציאליים











שיתוף הפעולה עם ברית המועצות 

יצר אויב  , במלחמת העולם השנייה

!עתידי קשה ועקשן לאורך זמן



מאובחנים כמשתפי  אינםבעלי עוצמה , לכן

הם משתפים פעולה רק עם  . פעולה גדולים

מיריביהם  פ "מונעים שתהכפופים להם ו

!!ומהמקבילים להם



כחלק ממאמץ  : הוא חלק ממאבקי העוצמה בארגון
או כהתארגנות מפחד של בעל , לצבירתה ולשימורה

...עוצמה אחרת



ופוגע 

!בחזקים
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ארגוני שירות למעט

ציבורי שיש להם  

...חרדה קיומית

מוביליםאלה 

תהליכים של שיתוף 

!פעולה





עדיף שישתין  "

מתוך האוהל  

החוצה ולא יישאר 

בחוץ וישתין  

"פנימה

יל'רצ'וינסטון צ



14

6

א "פ התקבע בדנ"השת

של המשטרה 

כאסטרטגיה מובילה  

,  מאמצע שנות התשעים

כשהחלה להיות  

מותקפת בתקשורת  

טוב ונעים להתחלק  )

...(באחריות



ראו את  ... אבל לא בתוך המשטרה עצמה

,  2014-מניצב משנה אילן מור העבודה של 

על שילוביות בין משרדית בתחנות משטרה



14

8

גם שירות הביטחון  

הכללי החל לשתף 

פעולה מתחילת  

המילניום במהלך  

האינתיפאדה השנייה

ופתאום גילה כמה הוא  )

...(מרוויח



וכשנוכחים שזה  

מצליח וכשההעצמה  

אינהההדדית 

מאיימת זה על  

, הטריטוריה של זה

פ נצרב  "השת, אזי

א של הארגונים"בדנ
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מעורבות 
עובדים

פתיחות 
ניהולית

התוצאההגורם



מצד הנהלה של  פתיחות ניהולית

פתוחהארגון היא תפיסת תפקיד 

מרחב פעולה לעובדים המאפשרת

ביוזמות עצמיות וביצירת קשר עם  

.  לארגונםגורמים בתוך ומחוץ

סגירות ניהוליתהמושג ההפוך הוא  ,

', הכל דרכי'המאופיינת בתסמונת של 

ובקשר של מנהלים בלבד עם גורמי 

. חוץ



מעודדת את העובדים לחשיבה  פתיחות ניהולית

עם מידה נכבדה של סובלנות  -עצמית וליוזמות 

זה . לטעויות שהן חלק מכל תהליך לימודי

לגילוי פתיחות  , עידוד רב לשאילת שאלותכולל

לביקורת ולהעלאת חלופות מרובות וחדשניות 

.ככל האפשר

תורמת לפתיחות ניהולית

ומחזקת את  , (הגמישות האסטרטגית)

.של הארגון" המערכת החיסונית"

http://www.ידע.com/wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-wiki/%d7%90%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa/


עצמאית וביקורתית, העובדים נדרשים לחשיבה מעמיקה  ,

,  זאת. ולחיפוש מתמיד אחר דרכים משופרות לביצוע משימות

ואספקת משוב הדדי מעמיק על  , תוך שיתוף רב במידע וידע

. ביצועים

  ההנהלה בעצם משחררת פיקוח ומאפשרת לעובדים

!התוצאות בהתאם. 'התארגנות עצמית'



פתוחים  מנהלים ככל שה

,  עובדיםלצורכי הקשובים יותרו

,  מידת הלחץ שלהםירדהכך 

ימי המחלה , עלתההתפוקה 

,  פחתהצריכת תרופות , פחתו

,  ובאופן כללי, השתפרההשינה 

עלתה  רמת שביעות הרצון 

!מאוד



מאופיינת בתלונות  
עובדים על חוסר  

-על אי, עצמאות
שיתופם בקבלת  

החלטות ועל חוסר  
גיוון בעבודה  



כמות הקשרים הממוצעת לעובדים  היחס שבין המדד מציג את 

.  ומנהלים בצוותים

מנהל מוגדר כמי שיש לו קשרי היררכיה מאומתים או הוא לבד  

בצוות



Organizational 

Network 

Analysis -

ONA



אקסלרודחוק

ברט אנדרסון דנינגחוק



ככל שבני אדם  
מדברים ישירות 

יותר פעמים  
ובתדירות גבוהה 

כך האמון , יותר
!ביניהם גדל



תדירות  ככל ש

בין קבוצות האיטרציות

,  בארגון גדולה יותר

גדלה מידת העדכון 

ובין הארגון  ,  ביניהן

וגם דרגת ; ללקוחותיו

.  החדשנות עולה



על החלטות : השפעה על תהליכי עבודהיש לעובדיםמצב שבו

.המשפיעים עבודתםופעולות

ומהווה נדבך חשוב ביכולת  , היא מאפיינת מחויבות גבוהה לארגון

.של הארגון להגיע לתפוקות גבוהות

עמיתים בעבודה משפיעים לטובה על מעורבות  סקרים מלמדים כי

.עובדים בעבודה הרבה יותר מאשר מנהלים

צריכים להתקיים שני תנאים, כדי שתהיה מעורבות עובדים גבוהה  :

.צוותים אחרים/עם מחלקות, אפקטיבייםו, רביםקשרים 



(צוותיים/קשרי עבודה איכותיים בין מחלקות)
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  כוח המשימה למאבק בפשיעה

.המאורגנת ובשחיתות הציבורית

בהשתלטות  כוח המשימה למאבק

גורמים עבריינים על שטחים ציבורים  

.וחופי ים

כוח המשימה למאבק בהסתה ברשת ,

.המובילה לטרור





"ייצור ידע"



חיצוני 
לקהילה

פנימי
לקהילה

מתוך 

הקהילה

מתוך 

הארגון
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תושב שכונה המקיים  

פעילות אינטנסיבית למען  

שיפור

,  איכות החיים בשכונתו

וסוחף אחריו את יתר 

;התושבים
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פעולות מסוימות  

על  , שנוקטת העירייה

מנת להביא את

תושבי השכונה 

להתארגנות לפעולה  

בנוגע לאיכות החיים  

בשכונתם

או שוטר שכונתי המארגן  

את התושבים לפעילות נגד  

הימצאות עבריינים  

בשכונתם
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  התנהגות קולקטיבית היא מצב שבו הפרטים
במערכת מורכבת מוותרים על מטרותיהן 

-כקולקטיב -הנפרדות ומתנהגים כגוף אחד 
.להשגת מטרת העל, המציית לחוקי תיאום

 התנהגות כזו מתרחשת כאשר נוצרת סכנה
.  משמעותית של הישרדות על הקבוצה

או ; הישרדות, מטרת העל היא בדרך כלל, לכן
.תופעת לוואי של טראומה קשה



הנציונל

סוציאליזם  

אחרי ההשפלה  

הלאומית בסוף 

מלחמת העולם 

;  השנייה

וההיפר  

אינפלציה  

בגרמניה בשפל  

העולמי הגדול







"ייצור ידע"


