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"ייצור ידע"



עם סביבתואינטראקציה, כל העת, הוא מקיים, ולכן.



.  זו הסביבה שבה הארגון פועל•
מצויים בה כלל הגורמים 

על  משפיעיםהחיצוניים ה
.  הארגון

צרכיוהארגון מספק את •
,  משאבים: בסביבה הארגונית

.הון אנושי, חומרי גלם

שוני  יכולתו של הארגון ליצור •
מארגונים אחרים  או בידול 

בסביבה זו משפיעה על  
הצלחתו הפוטנציאלית של  

.הארגון



סביבה  
כללית

סביבה  
משימתית



ארגון

סביבה משימתית

סביבה כללית

גורמים

כלכליים

גורמים

דמוגרפיים

גורמים

ל"בינ

גורמים פוליטיים  

ומשפטיים

לקוחות

ספקים

מפיצים

מתחרים



  החלק הקרוב לארגון

: קרוי סביבה משימתית

אותם אלמנטים בסביבה  

המשמשים , הארגונית

את הארגון לשם השגת  

.מטרותיו

 היא כוללת אלמנטים

,  מפיצים, לקוחות: כמו

.ספקים ומתחרים



זה החלק המרוחק יותר בסביבה הארגונית.

בין לאומיים; כלכליים; הוא כולל גורמים טכנולוגיים ;

.ותרבותיים; חברתיים; דמוגרפיים; משפטיים; פוליטיים
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מערך הואמבנה ארגוני

קשרי ושל, של תפקידים

.ביניהםהגומלין

 המבנה מבטא את

חלוקת הארגון ופעילותו  

לתפקידים  , למחלקות

.ולתחומי סמכויות



  הוא שמאפשר את גדילת

הוא שתומך באיברים  ; הגוף

והוא  ; הפנימיים ומגן עליהם

, שמאפשר לנו את הגמישות

במידת , לבצע תנועות חדות

.הצורך

 עצמות השלד מחוברות זו לזו

שחלקם נועדו  , מפרקים

לאפשר תנועה קלה של 

.העצמות



 מאפשר את צמיחת  ' בריא'מבנה

הארגון ואת גמישותו במצבים  

הוא שמקנה את  . המחייבים זאת

ויוצר את מנגנוני  ; הביטחון לארגון

ההיזון  מערכת)ההגנה של הארגון 

.ואת התנועה בין חלקיו; (שבוהחוזר

המבנה הארגוני,כמו אצל בני אדם-

משקף את יתרונות -השלד שלו 

הוא קובע גם את . וחסרונות הארגון

, המחלות שבהן הארגון ייטה ללקות

.ואת מידת החוסן שלו



מבנים  , לכאורה

ארגוניים אמורים  

לתת מענה לשיקולי  

יעילות ותכליתיות  

.בארגון

מבנים ארגוניים רבים הם תוצר של התארגנות , למעשה•

,  תרבותיים, ומהשפעה של שיקולים פוליטיים, עצמית

.חברתיים ואישיים



השפעות  : למשל

משפחתיות

פעמים רבות לא ניתן  

להבין מבנה ארגוני  

של חברה  

בלי משפחתית

להבין את הבעיות 

כי , המשפחתיות

המבנה נועד לפתור  

,  את הבעיות הללו

ולא נבנה להשגת  

,  לכן. מטרת החברה

ארגונים רבים כאלה 

כיפת  'סובלים מ

שמונעת  ' זכוכית

מהם לפרוץ 

...קדימה



השפעות  : למשל

היסטוריות

לא , כך למשל

נבנתה משטרת  

ישראל על דגם  

של ארגון 

משטרה  

אלא  , אופטימלי

פשוט הוכנסה  

לשלד המבני 

והחוקי של 

, קודמתה

משטרת המנדט  

.הבריטי
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היא פוגעת בראייה  , אבל

ההוליסטית של הארגון בעיני  

' מטרת העל'מעוותת את ; העובדים

,  באמצעות המטרות המחלקתיות

.שלעיתים אף מנוגדות אליה

היא יוצרת יריבויות מקצועיות  ,

ומאבקי  ' אנחנו והם'תחושות של 

.עוצמה על תקציבים ועל אגו

  התוצאה של כל אלה היא בעיה

.היעדר שיתוף פעולהמובנית של 



קשרי  
הגומלין  
ביניהם

/ העובדים 
המנהלים

המחלקות



אותן לפי  מקבציםו, פורסים את מכלול משימות הארגון

.התמחויות

כך שכל  , אותן ליחידות ולתתי יחידותמקבצים, לאחר מכן

.  אחת תהיה אחראית על נתח מסוים מן המשימות

  כל אופן הקבצה של מכלול התפקידים בארגון לתתי

.  יחידות יוצר תבנית ארגונית מסוג מסוים

(שיווק פרסום וכדומה, כספים)לפי פונקציונליות : למשל  ,

.על בסיס גאוגרפי וכדומה, על בסיס מוצרים או תהליכים



קבוצת עובדים  ,
מונהגת על ידי  

,  מנהל אחד לפחות
שקובצה יחד על 
בסיס התמחות  

.מסוימת

  מחלקות יכולות
להתקבץ בתוכן  
. למחלקות משנה



מחלקות

מחלקות משנה
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באמצעות 

'רשת'

באמצעות  

'עץ מבנה'







n(n-1)/2=78





צומת

קשר

דרך הקישורים ניתן  
, להעביר חומר
אנרגיה ומידע



קשרי  
עבודה

קשרי  
היררכיה



סניף בנק לפני המעבר

(לבנקאות דינאמית





קשרי היררכיה  

חזקים  

!קשרי עבודה



:עובדים מעדיפים יחסי עבודה טובים ואמון על פני כל היתר

95%–שכר ותנאים נלווים

95%–עניין בעבודה

91%–חוסן כלכלי של הארגון

91%–חשש נמוך לפיטורין

91%–יכולת קידום והתפתחות מקצועית

88%–איזון בין שעות עבודה לפנאי

78%–קרבת מקום העבודה למגורים





(hub & spoke)רשת טבור וחישורים -' ארגון ב(integrated)רשת משולבת -' ארגון א

תקשורת בין סניפים•

רמת מעורבות עובדים •

גבוהה

צוותים מגבים אחד  /סניפים•

את השני

תקשורת דרך המטה בלבד•

רמת מעורבות עובדים •

נמוכה

צוותים/ אין גיבוי של סניפים•







של תחנת  ' תרשים עץ'

,  משטרה קהילתית

באדמונטון קנדה
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רמת  
היררכיה

רמת היררכיה

רמת היררכיה

רמת היררכיה

רמת היררכיה



 מוטת השליטה מגדירה את מספר הכפופים שיש למנהל

בארגון ולפיכך קובעת גם את מספר דרגות ההיררכיה 

.ומספר המנהלים בארגון

:מוטת שליטה צרה

הרבה מנהלים  
מפקחים על עובדים  

מעטים

:מוטת שליטה רחבה

מעט מנהלים  
מפקחים על עובדים  

רבים



 מספר העובדים

של ולניהוללפיקוחשנתונים

שכלפיו יש לקיים  , אדם אחד

.את הדיווח

האחריות  היקף

מזוהה בדרך  ...(להלכה)

על ידי בתרשים הארגוניכלל

.סמכותקווי

 למספר הכפיפים זיקה חשובה

התפקיד ולמעמדו של לאופי

.בעל התפקיד בארגון

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2018/08/היררכיה-ומוטת-שליטה.jpg




  מספר הרמות

.בתרשים הארגוני

מספר העובדים  ,

שמדווחים ישירות  

מהווים  , לאותו מנהל

את מוטת השליטה  

.שלו



מנהל

עובד עובד עובד עובד עובד עובד עובד עובד

עוזר



מנהל

מנהל 
משנה

עובד

מנהל 
משנה

עובד

מנהל 
משנה

עובד

עוזר





חסרונותיתרונות

הארגון  , השליטה רחבה יותרשמוטתככל 

ופחות מושפע מפוליטיקה  , יותר יעיל

(פחות מנהלים)ארגונית 

מוטה רחבה מדי , בנקודה מסוימת, אולם

מורידה אפקטיביות ופוגעת בביצועי  

העובדים שסובלים מחוסר תמיכה  

ניהולית

הוא יכול  . אין פיקוח צמוד מידי על העובד

, והדבר מעודד יזמות, לפתח אוטונומיה

.קבלת החלטות ונטילת סיכונים אישיים

היא אינה מאפשרת למנהל לתת מענה  

מיטבי לכפופים לו

, בדרך כלל, חוסר הפורמליות מייצר

אווירה משפחתית

בין העובדים קשה  התקשורת הרוחבית

.יותר



החוקים וקוד ההנהגות , מידת הדומיננטיות של הנהלים

.ההוראות וההנחיות מלמעלה, הארגוני

גדל חופש הפעולה של , ככל שהארגון פורמלי פחות

וגדלה , גדלה היצירתיות ומעורבות העובדים, העובדים

.גם רמת שביעות הרצון, בדרך כלל



היא מידת האחידות שבה מבוצעים תהליכים סַטְנַדְרִטיַזְצָיה

.בארגון

המפעיל אנשים ומתאם ביניהם באמצעות  , זהו מנגנון תיאום

לפני , הוראות ותקנות סטנדרטיים שנקבעו מראש, נהלים

.תחילת העבודה

 תגבר  , השליטה בארגון תהיה צרה יוצרשמוטתככל

.הסטנדרטיזציה בהתאמה

ככל שתעלה כך תגבר הפורמליות ותקטן היצירתיות!



 מכסה קבועה שצריך לעשות: התפוקהסטנדרטיזציה של;

 השכלה נדרשת מינימלית: הכישוריםסטנדרטיזציה של  .

רק רופאים מורשים בבתי חולים לבצע פעולות  , למשל

.מסוימות

 הליך עבודה קבוע: העבודהסטנדרטיזציה של.







  צמצום מוטת שליטה
יותר  , משמעו יותר תקנים
וזה  , מנהלים ויותר קידום
בחיוב  בדרך כלל מתקבל 

.בארגון
  הרחבה משמעה צמצום

,  תקנים ופגיעה במנהלים
את  לסכלהכלשיעשו 
.השינוי

הרחבת מוטת  , על כן
בדרך  , השליטה מתבצעת

.ברגעי משבררק , כלל



מאפשרת לארגונים  , מטבע הדברים, הטכנולוגיה

לקיים מוטת שליטה רחבה ולחסוך בדרגי ביניים  

.של מנהלים ובמנגנונים

ארגונים גדולים רבים נבנו לפני  , יחד עם זאת

ומתקשים להתאים את המבנה  , העידן הטכנולוגי

.שלהם לשינויים בסביבת העבודה שלהם
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(1)? מה למדנו בחלק הראשון

 סביבת הארגון  למדנו כי
סביבה משימתית  נחלקת ל

שמקיימת אינטראקציה  
סביבה  קבועה עם הארגון ו

.במעטפתכללית 

 מהו מבנה ארגוני המשגנו
ומה הגורמים שמשפיעים 

.עליו

 מורכבלמדנו שהמבנה
;  מהפרטים בארגון

מהמחלקות ומקשרי הגומלין  
ושיש שתי דרכים ; ביניהם

עץ  'באמצעות : להציג מבנה
'  תרשים עץ'או ' מבנה

.רשתובאמצעות 



מה למדנו בחלק  
(2)? הראשון

 למדנו להבדיל בין
קשרי ; קשרי היררכיה

וקשרים  ; עבודה
לאפקטיביות  שחסרים
.הארגונית

 מוטת  הבדלנו בין
על ; רחבה וצרהשליטה 

יתרונותיהם  
וחסרונותיהם של שני 

.הסוגים
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הארגון הוא ישות  
ייחודית שאמורה  
להיבנות בהתאם  

למטרותיו ולסביבה  
שבה הוא מתפקד

קיימים עקרונות  
אוניברסליים לעיצובם  

של ארגונים
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ביזור 
(Decentralization):

י "החלטות מתקבלות ע
רבים במקומות שונים  

בארגון

ריכוזיות
(centralization:)

רק בודדים מקבלים 
החלטות



  בארגון ריכוזי ההנהלה הבכירה מקבלת את מרבית ההחלטות ללא
.התייעצות עם הדרגים הנמוכים יותר

מפוזרות סמכויות ההחלטה בין מנהלי הביניים בדרגים  , בארגון מבוזר
היחידות הארגוניות לנהל  -זוהי מידת חופש הפעולה של תת. השונים

.באופן עצמאי למדי את ענייניהן ולשאת באחריות לתוצאות

או לרוחב/ביזור יכול להיות לעומק ו.

מגדיר את היקף הסמכויות של מנהלי הביניים להחליט  עומק הביזור
.על פעולות היחידות שהן עומדים בראשן

הוא מגוון תחומי הפעולה בהם ניתנת סמכות קבלת  רוחב הביזור
,  א"כ, למנהל סמכויות בתחומי השיווק, לדוגמה. ההחלטות למנהל

כלומר היקף , הביזור יכול להיות מקבילי, במקרה זה. ייצור ועוד, רכש
סמכויות שונות  -או בררני, סמכויות זהה בכל אחד מן התחומים

.בתחומים שונים



הוא מגוון  הביזוררוחב
תחומי הפעולה בהם  
ניתנת סמכות קבלת  

ההחלטות למנהל

מגדיר את  הביזורעומק
היקף הסמכויות של  

מנהלי הביניים להחליט  
על פעולות היחידות  
.שהן עומדים בראשן
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  הארגון הביורוקרטי על פי

עצמאי ובלתי תלוי  ובר הוא 

.  בסביבתו

להשפיע מסוגלהוא , אבל

.על הסביבה ולעצבה

ארגון  , בתכנון נכון, משמע

להגשים  יצליחביורוקרטי 

.ביעילות כל מטרה



מורכבת יותר, החלה להתפתח גישה אלטרנטיבית.

  כיוון שכושר ההישרדות של ארגון נובע מיכולתו להתאים

לא  , את מבנהו לתפקודו למאפייני הסביבה בה הוא פועל

אשר מתאימה לכל  , תבנית ארגונית אחתיכולה להיות 

!  הארגונים



גישת  /תורת
הסמיכויות

גישת  /תורת
ההתניות

תורת  
התלות



  ארגונים יכולים לכלול כמה מבנים ארגוניים לא זהים באותה

מבלי שההבדלים הללו יאיימו על קיומו של הארגון  , עת

.  כמערכת אחת

המבנה  , לכן. ישנם ארגונים הפועלים בכמה סביבות שונות

ובעל יחידות פעולה שאינן זהות  , שלהם חייב להיות מורכב

.במהותן



holacracy-הולוקרטיה

ראו פירוט  )

...(בהמשך



 היררכיה ושליטהאם מילות המפתח בביורוקרטיה הן...

ומבוססת  , שליטהנטולתהיררכיה ונטולתהיא ההולוקרטיה

,  במבנה פתוח יותר ושקוף יותר, מעגלי פעילותעל 

.הפועלים להשגת מטרות ספציפיות
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הוא קובע גם  

את המחלות  

שבהן הארגון  

ייטה ללקות  

ואת מידת 

החוסן שלו





 בסיסייםמבנים;

  מבנים
;משולבים

  ומבנים
,  מתקדמים

שנועדו לפתור  
בעיות שיצרו  

המבנים  
.הקיימים



"ייצור ידע"



פונקציונלי
/ ראשוני 

יזמי

חטיבתי



:  הוא בעצם היעדר מבנה מסודר
קבוצה קטנה של אנשים פותחת  

על , במידה רבה, שמתנהל, עסק
.  סף הכאוס

גםהרגישות גבוהה מאוד 
גםו; למתרחש בין החברים

לסביבה המשימתית שבה פועל 
.  הארגון

בתחילת  ( טק-היי)ארגוני הזנק 
בעלי מבנה , למשל, דרכם הם

.ראשוני



 דומהבתוך כל מחלקה עובדים אנשים בעלי ידע ומיומנות



בינוני-לארגון קטן;

  שמייצר מספר קטן

;של מוצרים

  שמאופיינים בדפוסים

שהם , קבועים

,  מבוססי טכנולוגיה

שאינה דורשת תיאום  

או חדשנות/ו

 ושפועל בסביבה

.יחסית יציבה





חסרונותיתרונות

,  יעילות, התמחות

קריירה

;עמימות של מטרות הארגון•

בעיות קשות של שיתוף פעולה •

...(.  אנחנו והם)

.  העדר גיוון וחדשנות•

אין עתודה ניהולית שרואה את •

הארגון כמכלול



מילה על ההבדל בין אפקטיביות  

!יעילותל

היכולת  : יעילות
לבצע דברים ללא  

בזבוז של זמן  
אנרגיהאו

:  אפקטיביות
היכולת להשיג 

מטרה נתונה

יש  . וגם יעיל אבל לא אפקטיבי; ארגון יכול להיות אפקטיבי ולא יעיל

כי יעילות מונעת יתירות ויתירות  , גם סתירה מובנית בין שני המושגים

!דרושה לאפקטיביות



כל חטיבה היא יחידה עצמאית.

בתוכה מרוכזות כל הפונקציות הרלוונטיות לייצור מסוים  ,

.  לאוכלוסייה מסוימת או למתן שירות

לפי מקום גאוגרפי; החטיבות מחולקות לפי מוצר או שירות  ;

.וכדומה, לפי סוגי לקוחות



לארגון גדול;

 שפועל בסביבה לא

;יציבה

  שמייצר מספר מוצרים

;או לקוחות/ו



חסרונותיתרונות

גמישות והתאמה  •

;לשינויים מהירים

;שביעות רצון לקוחות•

שיתוף פעולה טוב יחסית  •

;בתוך החטיבות

ראיה הוליסטית של •

.המנהלים

כפילויות  : חוסר יעילות•

;ואי ניצול משאבים

פ בין  "היעדר שת•

;חטיבות

.מקשה על התמחות•













"ייצור ידע"



המבנה  
המטריציוני

המבנה  
המעורב

גם חטיבות  : גם וגם

וגם מטה גדול
עם פיצול  , אותו גם וגם

האחריות בין המנהלים  

למטה



בארגון פועלות יחידות פונקציונליות  ,

;פ ההנהלה"ת

היחידות  : עקרון אחידות הניהול נשמר

להן  אין, אבל; נותנות שירות לחטיבות

!סמכות מקצועית עצמאית עליהן



,  מבנה מעורב הוא מבנה חטיבתי

שהמטה שלו גדל למחלקות  

:פונקציונליות

בגלל  )הן מהסיבות הנכונות •

;  (צורך

והן מהסיבות הלא נכונות  •

...(.התנפחות)



חסרונותיתרונות

גמישות והתאמה לשינויים  •

;מהירים

;שביעות רצון לקוחות•

שיתוף פעולה טוב יחסית  •

;בתוך החטיבות

ראיה הוליסטית של •

;המנהלים

.התמחות במטה•

העברת ידע בין חטיבות•

לקונפליקטים בין  פוטנציאל•

קו למטה

כפילויות ואי  : חוסר יעילות•

;ניצול משאבים

פ חלש בין חטיבות  "שת•

;(אבל טוב יותר מהחטיבתי)







המבנה  
המטריציוני

המבנה  
המעורב

גם חטיבות  : גם וגם

וגם מטה גדול
עם פיצול  , אותו גם וגם

האחריות בין המנהלים  

למטה











הביורוקרטיה  

מופיעה והיעילות  

מזרזת צמיחה

זכויות יתר

מוות ארגוני

שלטון  

הביורוקרטיה  

ושלטון  

הנהלים



המבנה 

:  המעורב

הביורוקרטיה  

עדיין  

פרודוקטיבית

המבנה 

:  המטריציוני

שלטון  

הביורוקרטיה  

ושלטון  

הנהלים









אין שיתוף פעולה  

בין מנהלים

אין קשר בין הצוותים  

(מטריציוניתשיטה )





חסרונותיתרונות

כל המחלות של ארגונים  גמישות בהצבת אנשים

הארגון עסוק . ביורוקרטיים

כל העת בעצמו

מחייב כישורים בינאישיים  

.טובים

תסמונת  . בריחה מאחריות

...הילד להורים גרושים







"ייצור ידע"



(1)? מה למדנו בחלק הראשון

 סביבת הארגון  למדנו כי
סביבה משימתית  נחלקת ל

שמקיימת אינטראקציה  
סביבה  קבועה עם הארגון ו

.במעטפתכללית 

 מהו מבנה ארגוני המשגנו
ומה הגורמים שמשפיעים 

.עליו

 מורכבלמדנו שהמבנה
;  מהפרטים בארגון

מהמחלקות ומקשרי הגומלין  
ושיש שתי דרכים ; ביניהם

עץ  'באמצעות : להציג מבנה
'  תרשים עץ'או ' מבנה

.רשתובאמצעות 



מה למדנו בחלק  
(2)? הראשון

 למדנו להבדיל בין
קשרי ; קשרי היררכיה

וקשרים  ; עבודה
לאפקטיביות  שחסרים
.הארגונית

 מוטת  הבדלנו בין
על ; רחבה וצרהשליטה 

יתרונותיהם  
וחסרונותיהם של שני 

.הסוגים



?  מה למדנו בחלק השני

 מרכוז של  למדנו להבדיל בין
ביזור  ובין ; סמכויות לביזורן

ביזור  של סמכויות ולעומק
.לרוחב

המבנה הביורוקרטי ראינו ש
;  היה המבנה הארגוני הראשון

הומצא מודל 1958-אבל כבר ב
הארגון  . הולוקרטיהה: מנוגד

.  המבוזר

 הכרנו שלושה מבנים ארגוניים
הפונקציונלי , הראשוני: בסיסיים

.והחטיבתי

 מבנים  הכרנו שני סוגים של
המבנה המעורב  : משולבים
שמנקז  , המטריציוניוהמבנה 

המחלות 'לתוכו את מירב 
'הארגוניות



ראשוני חטיבתי פונקציונלי

מטריציוני מעורב



היעדר מבנה מסודר: ארגון ראשוני יזמי.

הארגון מתפתח ומחייב  : מבנה פונקציונלי
.התמחות

הייצור מתפשט למוצרים  : מבנה חטיבתי
.נוספים

האחריות  , אבל; המטה גדול: מבנה מעורב
...נשארת בשטח

 המטה משיג סמכויות: מטריציונימבנה  ;
והאחריות מתפצלת 



מבנים  

:  מתקדמים
הניסיונות 

עם  להתמודד

חסרונות  

המבנים  

הקיימים



מבנה ללא  
:  היררכיה

הולוקרטיה

מבנה מודולרי  
וירטואלי/ 

ארגונים  
היברידיים



,  (למיקור חוץ)חלק מהפעילויות המסורתיות עובר לקבלני משנה 

. חלק מהארגוןאינםש



חסרונותיתרונות

גמישות והתאמה לשינויים  

בסביבה

אבדן ידע

תלות באחרים.חיסכון בעלויות

בתחום היתרון  התמקדות 

.היחסי

פ עם החברות  "קשיי שת

האחרות

שמירה על גרעין קטן של  

שמחזק לכידות  , עובדים

.  ומחויבות



holacracy-הולוקרטיה



 היררכיה ושליטהאם מילות המפתח בביורוקרטיה הן...

ומבוססת  , שליטהנטולתהיררכיה ונטולתהיא ההולוקרטיה

,  במבנה פתוח יותר ושקוף יותר, מעגלי פעילותעל 

.הפועלים להשגת מטרות ספציפיות



  דגש על העבודה שצריכה להתבצע ולא האנשים

!שמבצעים

נשלטת על ידי מנהל אחד דומיננטי ואפילו  אינההמערכת

:קבוצה קולקטיביתלא על ידי

 ההיררכיה(Top-Down )  מוחלפת במבנה פתוח יותר

הפועלים  , מעגלי פעילותהמבוסס על, ושקוף יותר

.ספציפיותמטרותלהשגת



http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2014/12/ארגון-שריג.png


הפעלת  
עובדים

תרבות

מבנה ניהול



עם השפעה מקסימלית בין , ככל שניתן, היררכיה שטוחה

.  העובדים לבין עצמם

המאופיינת , הקפדה למנוע היווצרות אריסטוקרטיה ארגונית

בזכויות יתר



  פתיחות ניהולית מקסימלית בצד הבנה

;  ברורה של חלוקת הסמכות והאחריות

 דגש חשוב יש לתת לקישוריות שבין

ולמנוע  , המחלקות וראשיהן, העובדים

במבנה ובתהליכי העבודה" צווארי בקבוק"



עם השפעה מקסימלית בין , ככל שניתן, היררכיה שטוחה

.  העובדים לבין עצמם

המאופיינת , הקפדה למנוע היווצרות אריסטוקרטיה ארגונית

.בזכויות יתר

כל עובד בארגון יכול  , במקום להיות חברים בצוות יחיד

בהתאם לנקודות החוזק  , להיות חבר בכמה מעגלים

.ותחומי העניין שלו

  כמעט כולם מקבלים אחריות על מספר משימות

.מפורשות וברורות, שהציפיות מכל אחת מהן מוגדרות



דגש על שיתוף פעולה בין המעגלים ובתוכם  !



 שמתווים כיוון  , שייסדו את הארגוןבעליםיש

;ומגדירים לו מטרות

גיוס אנשים: שעוסק בפרוצדורותמנגנוןיש  ,

.וכדומהייעוץ משפטי, פיטורין, תשלום משכורות

 מקובע ומשתנה תדירות  איננוהמבנה הארגוני

ללא הכוונה  ,התארגנות עצמיתבדרך של

.  מלמעלה

איך זה יכול לעבוד  ?



כמו שהצומת מסתדרת מעצמה. בהתארגנות עצמית? איך זה עובד



 שתפקידם להשיג ישירות את )מעגלי ליבהיש

.םמעגלים אחריויש ( מטרות הארגון

צוותי משימה כל מעגל בנוי מ(Task Force 

Teams )שמתארגנים  , לפתרון בעיות אד הוק

.סביב הזדמנויות שונות

בניגוד  )מושגת הם מתפרקים כאשר המטרה

לארגונים רבים שממציאים להם מטרות על מנת 

;...(להמשיך ולשרוד



וכמעט כולם מקבלים אחריות על מספר משימות ,

מפורשות  , מוגדרותשהציפיות מכל אחת מהן 

.וברורות

  אחת המשימות שמקבל חלק מן העובדים

היא משימה  ו( Lead Links)יוצרי קשרים:קרויה

אלה אחראים על הקצאה  עובדים:מנהלתית

מנהלתית של עובדים למשימות מסוימות או העברתם  

להורות  שתהיה להם סמכות מבלי,אבל; ממשימה

.בדיוק עליהם לעשותמהלעובדים ששיבצו



מנהיגים'בכל מעגל ישנם'(Leaders )  המובילים
תחומי פעילות באופן ספונטני ובדרך  

בתקופת זמן אחת  מנהיג. התארגנות עצמיתשל
אחר בתקופת זמן מנהיגיצטרף למסגרת של 

;אחרת לפי העניין בתחום העיסוק שהתווה

פועלים במסגרת של הגדרות  אינםהעובדים
כל עובד , במקום להיות חברים בצוות יחיד.תפקיד

בהתאם  , בארגון יכול להיות חבר בכמה מעגלים
.לנקודות החוזק ותחומי העניין שלו



מה כל משימה כוללת ואיך הצוותים  ' ההחלטות
השונים אמורים לתפקד ולחלק את העבודה  

ששותפים לו  , מתקבלות בתהליך מחייב, ביניהם
מעגלי הליבהל, יחד עם זאת. מעגלהחברים בכל 
קבוצות שונות את  -להכתיב לתתשמורה זכות

.תחומי האחריות המצופים מהם

שבכל יחידה חייבים העובדים  , עיקרון חשוב הוא
200-כל יחידה שהגיעה ל, לכן. מקושריםלהיות 

עובדים מתפצלת כי מעבר לכך קשה לעובד להכיר  
.את כל עמיתיו



היררכיהחסריארגונים: הולוקרטיה



(Gore & and Associates)' גור ושות

תאגיד בבעלות פרטית  •
ויש  , דלאוור, בניוארקשבסיסו 

לו מפעלים במדינות רבות  
.  באירופה

הוא ידוע בעיקר כמפתח של  •
מאז  . בדים עמידים למים

ולאורך  1958היווסדו בשנת 
לא  , שנות פעילותו60כמעט 

...ידע המפעל הפסד



Valveחברת

העוסקת , אמריקאיתחברה•
והפצה משחקי וידאובפיתוח

היא שוכנת  . דיגיטלית
ארצות  ,וושינגטון,בבלוויו
.הברית

על ידי  1996נוסדה בשנת•
לשעבר מיקרוסופטעובדי

והתפרסמה בזכות המשחק  
 Half-Life, הראשון שפיתחה

.  1998ששיווקו החל בנובמבר



!'ארוחות חינםאין': חסרונות

גמישות סדר



חסרונות

למחלקות  /מבנה שטוח הוא אופטימלי לארגונים•

הוא פועל היטב  . בעלי מספר קטן של עובדים

עלול להתגלות  , אולם; איש20בקבוצות של 

.  כבעייתי מאוד בקבוצות גדולות



...תמיד יהיועוצמהתהליכי צבירת 

כשמספר , כיוון שטבען של רשתות להתמרכז•

של  עצמתיתהעובדים גדל נוצרת שכבה חבויה אך 

.  ניהול בחברה

ניתן לדמות זאת להיררכיות שבין התלמידים  •

הילדים הפופולריים הם בעלי העוצמה  : בתיכון

די כוח על  " בעייתיים"ומאידך גיסא יש ל; מחד גיסא

.  מנת לגרום לבעיות

.כל יתר העובדים מצויים בתווך•



צעיריםתרבות ארגונית של 

.עובדים מבוגרים ומנוסים נפלטים החוצה•

גם לא מוכנים לשלם להם משכורות ראויות  •

!  כי לא מעריכים אותם, לניסיונם

כתוצאה מכך יש מחלקות שסובלות באופן כרוני  •

.  ממחסור בכוח אדם

,  מכונות בשווי מיליוני דולרים עומדות מובטלות•

כיוון שהארגון מסרב להעסיק מכונאים בשכר 

...גבוה





 כל אחת מהן מכונהTAING(Adaptive Interactive 

Nuclear Group )

יוזמה של גורם כלשהו בארגון/כל אחת מבוססת על רעיון.

או להיכשל, לשרוד ולהצליח, לכל אחת סיכוי.



 נחשב לגבול האפקטיביות של קבוצות120כי.

באופן עצמאי, היא תפעל להשגת מטרה מוגדרת מראש.

 מתפרק: לא הצליח. יופי: הצליח: אבולוציוניהמבחן  !



ויתור על  אין: גם וגם, לכאורה

הקיים ואין פגיעה ישירה  

,  בחלוקת העוצמה בארגון

שמעוררת את ההתנגדות  

.לשינוי

תהליכים הפועלים על  , למעשה

משנים ', מתחת לרדאר'הארגון 

ובסופו  , את התרבות הארגונית

של יום משנים לאט ומתחת  

.גם את ליבת הארגון, לרדאר



 בחלק מהיחידות הארגוניות תפעל
לדוגמה מערך  )המערכת המסורתית 

;(הכספים

בעיקר -ביחידות אחרות בארגון , אבל
מערכות עם שמתמשקותכאלה 

,  מהירות, חיצוניות המחייבות זריזות
והתאמות למציאות משתנה באופן  

גמישה  ,תפעל מערכת אחרת-תדיר 
ובעלת יכולת להתאים את עצמה 

.לנסיבות משתנות



המופעל בארגון, תחום פעילות חדש;

הדורש מגוון התמחויות לא בהכרח  , תחום מחקר ופיתוח

;במשרה מלאה

המשלב בעלי מקצוע שאינם עובדי הארגון, תחום פעילות  ,

;ואו העובדים במשרה מלאה בארגון

 ( מבית הקפה/ עבודה מהבית )פעילות חסרת גבולות מבנה

.גלובלית/או חסרת גבולות גאוגרפיים /ו

שאינו חלק מתחום  , חדירה לתחום פעילות/התנסות

הפעילות הטבעי של הארגון



יחידות הפיתוח בארגון;

שיווק;

מכירות;

משאבי אנוש;

סניפים בארגונים מבוזרים;

שרות לקוחות

ועוד.



אזורים  . ההנהלה נדרשת  להגדיר אזורים היברידיים בארגון

משוחררים מגישת הניהול המסורתית כולל ביורוקרטיה  

.ושליטה מסורתית

המבקש לפתח דבר חדש , עובד או גורם חיצוני לארגון

פונה לגורם  , באמצעות המשאבים העומדים לרשות הארגון

אם ההצעה נראית להנהלת הארגון נחתם  . מסוים בהנהלה

זה מצדו , בערבו של יום הסכם העמדת משאבים עם היזם

לחלק את /דואג לגייס את השותפים הנוספים ולהעמיד

.  המשאבים בין השותפים



הוא פועלת בדומה לחברה  . המיזם החדש עצמאי לחלוטין

לארגון  )הכוללת מבנה בעלות השונה מחברת האם , בת

,  בדומה למניות, המסורתי מעמיד המשאבים בטוחות

(.אגרות חוב והלוואות בנקאיות

  השותפים המרכיבים קבוצת גרעין גם כזו חסרת גבולות

יכירו האחד את השני בין היתר באמצעות טכנולוגיות  

ללא חסמים מבניים האחד  , ויוכלו לפעול במישרין, זמינות

.עם השני



גרעין הינו בעל היררכיה -ניהול קבוצות גרעין וקבוצת קבוצות

י מודל  "ניהולית ברורה ויבוצע בשקיפות בין היתר עפ

TAING המיועד לניהול מבנה ארגוני רישתי ומערכות

.21-מורכבות במאה ה

תתקיים שקיפות מרבית בקבוצות העבודה החדשות  ,

.והחלטות תתקבלנה על ידי הקבוצה

המבנה הארגוני הפורמלי  . מבנה המיזמים החדשים רשתי

.בהכרח רלוונטי, איננו



היזמים להם תעמיד את המשאבים / בחירת הנושאים 1.

.החומריים והאנושיים

העמדת המשאבים באופן שיאפשר התנהלות עצמאית של 2.

.תת המבנה ההיברידי

;  אבטחת השקיפות עבור השותפים לקבלת החלטות3.

.ועבור אלו המעמידים את המשאבים

לוודא קבלת החלטות על המשך פעילותם של המרכיבים 4.

 ACPדוגמת , י עקרונות ברורים"עפ, ההיברידיים

(.הישארות הלקוחות)



הארגון חסר ההיררכיה הוא חלק מארגון  , כאן

דפוסי עבודה ותרבות ארגונית  , בעל מבנה, אחר

!שונים לחלוטין

  אין מגבלות על אופן ההתהוות של החלקים

כך שעם הזמן יכולה להתהוות  , החדשים בארגון

.בהם היררכיה דומיננטית



הקבצה לפי תחום התמחות  : פונקציונלי

תהליכי  , כישורים(. תת מערכות)ותפקוד 

.וידע ומיומנות דומים, עבודה

לקוח  , מוצר, הקבצה סביב תכנית: חטיבתי

.או אזור גאוגרפי



הקבצה בו זמנית על פי : מטריציוני

תוך שילוב היררכיה  , פונקציות וחטיבות

.מקצועית

הקבצה בו זמנית על פי  : מעורב

ללא היררכיה  , פונקציות וחטיבות

.  מקצועית



כולל מיקור חוץ: מודולרי וירטואלי.

היעדר שליטה מרכזית: הולוקרטיה.

גם וגם: היברידיים.



"ייצור ידע"



 התנהגות  , (2004)בר חיים אביעד

.132-77' עמ', כרך א, ארגונית

 מבנה ארגוני, (2018)פנחס יחזקאלי  ,

.6/8/18, ייצור ידע

 מוטת שליטה  , (2018)פנחס יחזקאלי

.6/8/18, ייצור ידע, בארגון

סוגים של  , (2018)כספי ברוך אושרית

.6/8/18, ייצור ידע,מבנים ארגוניים

 ארגונים ללא  , (2018)פנחס יחזקאלי

.14/8/18, ייצור ידע,היררכיה

שעומדים לרשותכם  , וחומרים נוספים

!באתר שלי

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%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99/#sthash.9MXe7EF0.dpbs
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%9E%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F/#sthash.LpNcHT2A.dpbs
http://www.ידע.com/2018/08/06/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99/#sthash.tXasiAGP.dpbs
http://www.ידע.com/2018/08/14/%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%94/


 גישת ההתניות  /
הסמיכויות בתורת 

;הארגון

מבנה ארגוני;

מוטת שליטה;

היררכיה;

התמחות;

פורמליזציה;

 סטנדרטיזציה/ תקנון;

ריכוזיות;

סביבה ארגונית;

מערכת מורכבת;

מערכת פתוחה;

סביבה משימתית;

סביבה כללית;

 גישת ההתניות  /
הסמיכויות בתורת 

;הארגון

מוטת שליטה;



מבנה פונקציונלי;

מבנה חטיבתי;

 המטריציוניהמבנה;

מבנה מעורב פשוט;

מבנה מודולרי וירטואלי;

ארגון שריג–הולוקרטיה.


