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שיתוף פעולה פנימי;

שיתוף פעולה חיצוני;

בולשיט עסקי;

ניהול שטויות;

אופטימיזציה ארגונית;

תכנון;

ארגון;

בקרה;

 מנהיגות/ הנהגה;

קבלת החלטות;
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הבאת הארגון למצב  :יצירת אופטימיזציה ארגונית

;תפקוד אופטימלי

 באופן שתאפשר , ותמרון בהעיצוב הסביבה המשימתית

.ותקל על השגת היעדים



המחייב שינוי  -דינמיתהליך 

הסרת  של -והתאמה 

הפוגמים ביכולתו  מכשולים

של הארגון להגשים את  

.ייעודו
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 משאבי

;אנוש

הון;

  נכסים

;חומריים

ונכסים לא-

.מוחשיים



למידה  , משוב, חניכה: באמצעותאחידות

;ארגונית

באמצעות הקפדה על מגוון של עובדים  שוני

הערכת תרומה  ; והימנעות מאפקט הדמיון בגיוס

.  ניהול פלורליסטי וסובלני; ייחודית של עובדים
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תפקידי  
החלטה

תפקידים  
בינאישיים

תפקידי  
מידע



  דמות ציבור

ייצוגית  

(Figurehead) ;

מנהיג(Leader);

  איש קשר

(Liaison :)  מנהל

רשת של קשרים  

פנים וחוץ 

.ארגוניים



פתיחות ניהולית;

מעורבות עובדים;



מצד הנהלה  פתיחות ניהולית

של ארגון היא תפיסת תפקיד 

מרחב  פתוחה המאפשרת

פעולה לעובדים ביוזמות עצמיות  

וביצירת קשר עם גורמים בתוך 

.  לארגונםומחוץ

סגירות  המושג ההפוך הוא

המאופיינת בתסמונת , ניהולית

ובקשר של ', הכל דרכי'של 

. מנהלים בלבד עם גורמי חוץ



מעודדת את העובדים  פתיחות ניהולית

עם מידה  -לחשיבה עצמית וליוזמות 

נכבדה של סובלנות לטעויות שהן חלק  

עידוד רב זה כולל. מכל תהליך לימודי

לגילוי פתיחות לביקורת  , לשאילת שאלות

ולהעלאת חלופות מרובות וחדשניות ככל 

.האפשר

אגיליות  תורמת לפתיחות ניהולית

,  (הגמישות האסטרטגית)הארגונית

של  " המערכת החיסונית"ומחזקת את 

.הארגון
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,  עצמאית וביקורתית, העובדים נדרשים לחשיבה מעמיקה

.  ולחיפוש מתמיד אחר דרכים משופרות לביצוע משימות

ואספקת משוב הדדי  , תוך שיתוף רב במידע וידע, זאת

.  מעמיק על ביצועים



ככל שהמנהלים פתוחים  

, וקשובים יותר לצורכי הכפיפים

,  כך ירדה מידת הלחץ שלהם

ימי המחלה  , התפוקה עלתה

,  צריכת תרופות פחתה, פחתו

,  ובאופן כללי, השינה השתפרה

רמת שביעות הרצון עלתה  

!מאוד



מאופיינת בתלונות  

עובדים על חוסר  

-על אי, עצמאות

שיתופם בקבלת  

החלטות ועל חוסר  

גיוון בעבודה  





על  : השפעה על תהליכי עבודהיש לעובדיםמצב שבו

.המשפיעים עבודתםהחלטות ופעולות

ומהווה נדבך חשוב  , היא מאפיינת מחויבות גבוהה לארגון

.ביכולת של הארגון להגיע לתפוקות גבוהות

עמיתים בעבודה משפיעים לטובה על סקרים מלמדים כי

.מעורבות עובדים בעבודה הרבה יותר מאשר מנהלים



  קיים קשר ישיר

בין קשרי עבודה 

טובים  

למעורבות  

!עובדים









יזם(Entrepreneur);

 מטפל בבעיות

(Disturbance 

handler);

 מקצה משאבים

(Resource 

allocator);

משא  מנהל

(.Negotiator)ומתן



מפקח(Monitor);

מפיץ מידע

(Disseminator);

הארגוןדובר

(Spokesperson.)



ארגון תכנון

הנהגה בקרה



 תכנון(Planning :)בניית שיטות להשגתו; הצבת מטרות  ;

;ויצירת היררכיית פעולות בהתאמה

ארגון(Organizing :) התאמת המבנה והקשרים הארגוניים

;אופטימיזציה של קשרי הגומלין; למטרות הארגון

בקרה(Controlling :)בחינת הפערים בין התכנון לביצוע  ,

וביצוע תיקונים  , ובין התכנון להשתנות הסביבה המשימתית

.בהתאמה

הנהגה(Leading:)תקשורת ארגונית  , מוטיבציה

;(בכך נעסוק בשיעור הבא)אפקטיבית וכדומה 
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:על ידי, הבאת הארגון להצלחה

של קשרי הגומלין  אופטימיזציה

-בין מחלקות ובין בודדים -שלו 

הפוגמים  , מכשוליםבאופן שיוסרו

ביכולתו של הארגון להגשים את 

:ייעודו

 בין מחלקותנתקיםמניעת;

 טלאנטים'העצמת';

 עובדים מניעת סיטואציה של

.מנותקים



הגידים  . פ שבין חלקי המערכת"השת: פנימי
מקנה למערכת את הוא. המחברים את אבריה

שלה ( יליות'האג)רמת הגמישות האסטרטגית 
שלה  " המערכת החיסונית"את רמת , משמע)

(.לעמוד בפני משברים צפויים

החיבור בין המערכות בסביבה  : חיצוני
או בין תתי המערכות המרכיבות את , המשימתית

מקנה לתתי המערכות את הוא. מערכת העל
לנצל הזדמנויות ולדעת , היכולת להיות אפקטיביים

.לחמוק מאיומים פוטנציאליים



פ "שיתוף פעולה פנימי ולשתאופטימיזציה של היחס שבין

:כפי שמבטאת הנוסחה למטה, חיצוני
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המנהל  

...כאינסטלטור



תהליך הניהול  

כולל גם את 

תהליכי קבלת  

החלטות  

ויישומן באורח  

.יעיל



החלטות אמורות להתקבל  

באורח דמוקרטי במידת  

ולהיות מיושמות ; האפשר

כך שמגוון  , באורח דיקטטורי

הדעות הדרוש לקבלת החלטה  

טובה לא יפגע ביישום  

(.21-11' עמ, 2010, ס'אדיג)



שהאדם  מודעתקוגניטיביתפעולה

כדי להתכונן לקראת , מבצע

למשימה  , אירועים עתידיים

. מטרהמסוימת או לצורך השגת

אפקטיבי יכול לסייע לאדם  תכנון

או לצמצם את , להימנע משגיאות

כולל  התכנון. הסבירות להן

ארגון כל הפרטים באותה  את

כדי לגבש שיטת ביצוע  , פעולה

.  בתהליך חשיבה שיטתי



 גיבוש זה נעשה באמצעות

קבלת  הוא מערב. הערכת מצב

בין אפשרויות הפעולה  החלטות

-העומדות לרשות האדם -

של סדר הפעולות  וארגון

.הנבחר

הוא  התוצר של פעולת התכנון

אשר , תוכנית פעולהגיבוש של

של  תנחה את ההתנהגות

ואת האופן שבו , הארגון ואנשיו

.הוא פועל בסביבתו



  ניסיון לעצב את העתיד

ולנבא כיצד  ; מחד גיסא

יגיבו היריבים וגורמים  

,  בסביבה המשימתית

.  מאידך גיסא

  חוסר היכולת שלנו

לנבא בוודאות את 

העתיד  

תוצאות בלתי  ולהעריך

,  (צים"תב)צפויות 

.הופך כל תכנון להימור
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 המתארים טרנד חדש בעולם  , יחסית' צעירים'אלו מונחים

.הניהול

  הם נולדו על רקע במידע הרב על ארגונים שמתחיל

להתבהר מניתוחי הרשת וממידע נוסף שנאגר ומנותח  

.בארגונים

 בולשיט'מסתבר שפרים רבים של ניהול הם פשוט  '

...צרוף







דרוקרפיטר 

"If you can't 

measure it, 

you can't 

manage it…”



הם מתמכרים לשפות חדשות ולא , בין היתר

בודדים  , שגם בתוך הארגון, מובנות של מושגים

...  מבינים אותם עד הסוף

  המצב הזה יוצר קצרים בתוך הארגון והתמשכות

וקצרים עם הסביבה  ; של תהליכים ללא תועלת

...המשימתית ועם הלקוחות
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