
 מנהיגות בתנועה

 מרחבי מנהיגות 4 
ן ענבר שריפט "רס יותם הכהן   

צוותיתלמידה  ניהול משימתי  

 תכנון מערכתי מנהיגות הסתגלותית



 המסע האישי והמשותף

 ההיסט המערכתי

 (סביבות פעולה)הנוספת החוליה 

 4-ו 3מנהיגות 

 התנסות



 ההיסט המערכתי



 ההיסט והתהוות הלמידה

 כיפוריום פוסט מלחמת ן "אמ

 2006ן פוסט "אמ

  "ן רשתי"אמ"/"ן"אממעשה " –  2012ן "אמ

 "ל רשתי"צה/"ל"אסטרטגיית צה – 2016ן "אמ



  הדרגים בידי כאשר ,זו בפעם דווקא 
  כתב לפיצוח המפתח היה ן"באמ המקצועיים

  מול לנצלו השכיל לא הוא ,האויב של החידה
  בפעם דווקא .והמדיניים הצבאיים הקברניטים

  הייתה המודיעינית הקונספציה כאשר ,זו
  בהנחלתה תקלות התגלו ,נכונה כלל בדרך

  ממושך תהליך זה היה בעיקרו .לקברניטים
  חלק ,כאמור .רבות והשלכות שותפים לו שהיו

  בלעדית מצויות היו לא אלה "החמצות"מ
 מצויות חלקן אולם ,המודיעין של בחצרו
   .בחצרו

 (ח וינוגרד המלא"דו –סיכום פרק המודיעין )
 

 



 החיפוש אחר מודיעין רלוונטי

2006: 

 (שנים 6מיצוי עבודה של )רגע האמת 

 (התסכול)המקום הכי נמוך בתל אביב 

הידע לא משפיע על  ) פס הייצור נכשל
 (קבלת ההחלטות

 

 קריסה של הפרדיגמה המסורתית למודיעין



 2006יולי 

ִביב ֵתל אָּ מּוְך בְּ קֹום ֲהִכי נָּ מָּ  בַּ
אֹות י ִלרְּ פַּ  נֹוֵשא כַּ

ה ה טֹובָּ  ֵעצָּ
יֹוֲעֵצינּו ֵרינּו וְּ ה ֶאת שָּ ִאירָּ  מְּ

ֶאה הּוא ֹחֶשְך רְּ ל ֶשאַּ כָּ  וְּ
הֹון ִתמָּ  וְּ



 המסע



 מנהיגות הסתגלותית

מנהיגות 
מנהיגות   מעצבת

 אותנטית

 מנהיגות כריזמטית

 מנהיגות משרתת
מנהיגות  

 טרנספורמטיבית

מנהיגות  
 דמוקרטית

 רשתות

CAS 

מנהיגות  
למידה/ידע  

תורת המערכות  
כאוס/   

 גמישות

 מנהל עסקים

 פילוסופיה
ארגונית סוצילוגיה  

פסיכולוגיה  
 חברתית

 מקורות מהמסורת

 תורות המזרח

 פסיכולוגיה חיובית

מדע 
 המדינה

 מודל הטווח המלא 

מנהל   Vs. מנהיג    

 תיאוריית התכונות



 הנוכחיאתגרי המנהיגות בעידן 

doalog.co/vuca 

http://doalog.co/vuca
http://doalog.co/vuca


 2020פיתוח מנהיגות 
 .הכשרה מוכוון דרג או תוכןפיתוח  –פיתוח רוחבי 

 .  בארגוןהפרטים המתייחס לשונות בין פיתוח  –אנכי פיתוח 

 .הארגון לאחריות הפרטתנועה מאחריות                              

לפרדיגמה    .בתפקידמנהיגות שוכנת באדם או במסגרתן מפרדיגמות מעבר  –רשתי פיתוח 

 " דמוקרטיזציה של מנהיגות".מנהיגות היא תהליך קולקטיבי המופץ ברשת של אנשיםבמסגרתה 

פשוט או תכנית המספיקים לפיתוח רמות המנהיגות  אחד אין מודל  –מתהווה מנהיגות 

עידן של חדשנות מואצת במסגרתה  נדרש . המורכבהקולקטיבית הדרושות למפגש עם העתיד 

 .חדשותארגונים מתנסים בגישות חדשות ומשלבים רעיונות מגוונים בדרכים 

 

 



 המסע  
מעבר לגבולות  )מנהיגות מודיעינית  –חבצלות 
 (הסמכות

 

/ ירושלים / פילוסופיה ) קודמת לתודעה ההווייה
 (דואלוג

 

 ראות
oמעבר  )שפעה על תפיסת הביטחון של ישראל ה

 (לגבולות

oטכנולוגי  -אדם מדעי כח 

oהכשרת מנהלים מהמגזר החברתי 

 

ליווי תהליכי חשיבה  –יובל ויותם  – דואלוג
 אסטרטגיים

הפתעה   –צבי לניר 

חשיבה  , בסיסית

 מערכתית

 

אמנות   –נווה שמעון 

 מערכתית

 

מנהיגות   –רון חפץ 

 הסתגלותית

 

 –נחשון בן עמינדב 

 מנהיגות בסף הכאוס
 





Manual ְלמנהילּות?! 

 





 כלים טכניים, אתגר הסתגלותי

 בין אתגר טכני ואתגר הסתגלותי

 ?העבודהסוג  ?של מי האחריות הפתרון ויישומו הגדרת הבעיה

 טכנית סמכות/הממסד ברור ברורה

 וגם  גם סמכות/הממסד   מורכב ברורה לא

המנהיגות   למידה דורש מסגור דורשת

 מהתהווהה

 הסתגלותית

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%9C_%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%95%D7%AA


  פתרונות ליצור ויותר יותר מתקשים אנחנו 

  מדגיש - מכך כתוצאה .הסתגלותיים־הוליסטיים

  פעולתנו בהגיון משועבדים אנחנו - חפץ

  לבעיות טכניים פתרונות לחיפוש ובהחלטותינו

  פריצות ולהשגת להתבוננות היכולת את ומאבדים

 .ההסתגלותי מהסוג דרך

 — מחינוך למצויינות אל נכות מנהיגותית 

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113534.pdf
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113534.pdf


 השפעה רלוונטית

 אתגרים פיקודיים ומקצועיים חדשים

 (המודליםנחת עם -אי)למנהיגות ממנהיג 

 (כמות והשפעה)מבוטיק למפעל 

 (פער מתודולוגי)מפיתוח מובנה למתהווה 

 

 
ואני עוד מאותו הדבר, משהו השתנה בסביבה  



 סדר-סדר בתוך אי
  "גם וגם"

 מנהיגות בקו 

  ממנהיג למנהיגות

  יצירתיות

  חוסן אישי וארגוני פיתוח צוות 

גמישות  

 רגשית

 חקר מוקיר  

   סדר-אפשור אי

 שיתוף ויצירת שותפויות

 למידה בזמן תנועה

Reflection in action 

 אחריות אישית מורחבת  

   אקוסיסטםתפיסה של 

 תנועה בין היררכיה לרשת  

תפיסה של שינוי  

 והשתנות מתמדת  



 מודרנית-מנהיגות פוסט/  הפנתגרםמודל 

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113714.pdf 

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113714.pdf
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113714.pdf
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113714.pdf
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113714.pdf
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113714.pdf
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113714.pdf


 סביבות מנהיגות 4 –החוליה הנוספת 



 



 קונקרטי
 מופשט

 פנימי

 מערכתי

 מנהיגות ככלי משלים

 מנהיגות כליבה

No man’s land 

known 

complicated 

complex 

chaos 

 ריבוי שחקנים

 רשתיות

 תכנון וניהוג עיצוב

 מימוש למידה

doalog.co/cynefin 

 סביבה מוכרת

מוטת ניהול  

 ברורה

 אינטימיות

סביבות  4מודל 

 הסבר: המנהיגות

http://doalog.co/cynefin
http://doalog.co/cynefin


 קונקרטי
 מופשט

 פנימי

 מערכתי

 מנהיגות ככלי משלים

 מנהיגות כליבה

 צוותי משימה

קבוצת הלמידה  

 הצפונית

ן"מעשה אמ  

 תכנון וניהוג עיצוב

 מימוש למידה

ן בצבעים"אמ  

doalog.co/maaseaman 

 –פורום ההיגוי 

ן"מעשה אמ  

סביבות  4מודל 

 דוגמא: המנהיגות

http://doalog.co/maaseaman
http://doalog.co/maaseaman


 התנסות



סביבות  4מודל 

 פירוט: המנהיגות

 קונקרטי
 מופשט

 פנימי

 מערכתי

ניהול צוות  

(מנהל/מנהיג)  

  Agile מנהיגות למידה

Lean 

(הנהלה)מערכתי תכנון   

 מנהיגות הסתגלותית

Team Learning 

 הובלת קבוצת למידה אסטרטגית

ארגוניתשינוי אסטרטגיה   

(מנהיגות)  

 חשיבה מערכתית היעדר סמכות

 עיצוב סביבה חדשנית

Volatile 

Uncertain 

Complex 

Ambiguous 

 מים"בלתהתמודדות עם 

 תפוקות 

 דוגמא אישית

 מקצועיות

 יעילות

 מנהיגות אותנטית

 (  צרכי לקוח)אפקטיביות 

 תכנון   סדר במורכבות

 שיתופי פעולה

 מנהיגות רשתית

 מסגור הלמידה התמודדות עם עמימות

 יצירת היגיון בסבוך אפשור שיח פתוח

 חזוןחילול  שותפיםזיהוי ורתימת 

 וודאות-התמודדות עם אי

 מענה יצירתי



למידה תוך כדי 

 התנסות 

 קונקרטי
 מופשט

 פנימי

 מערכתי

 התנסות

 המשגה משותפת

 סדנאות רשתיות זיהוי ההיסט ושינוי

doalog.co/maaseaman 

 קהילות ידע

ODT | OJT 

 ארכיטקטורה

 ניתוח אירוע

 היכרות עם המערכת

 החלפת תפקידים

 ללמד לשוחח

 גישות ותפיסה

 מיצירתיות לחדשנות

 יצירתיות

 מיומנויות

 משקפיים מערכתיות

 סיפורי השראה

 ביבה מאפשרתס

Singularity: 

No 

Simulation 

Simulate 

 יזמות

 גנאולוגיה

סביבות  4מודל 

הכשרות  : המנהיגות

 מנהיגות

http://doalog.co/maaseaman
http://doalog.co/maaseaman


 מנהיגות אחרת 



 התנסות ולמידה

 זיהוי  לכידה


