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ךותב Æתוטשפ ואצמ ,המוהמה ךותב¢
Æהינומרה ואצמ ,המירצה

¢Æתונמדזה תנכוש ישוקה לש ובילב 
®ןייטשנייא טרבלא©

יכילהתב החמתמ ,םילהנמל הריכב תנמאמ ,תיאקיזיפו תוגיהנמ חותיפל תצעוי̈ Duality ל¢כנמו תדסיימ ,MScÆ̈ ןמלגיז לכימ
ÌBimodal ManagementÆ לוהינה תסיפת תחתפמ ,םילהנמ תרשכהו ינוגרא חותיפ

ןמלגיז לכימ ∫תאמ

שדחל יסאלק ןיב שגפמ ≠ ≥± ≠ה האמב תוגיהנמו לוהינ
םיווח םילהנמ Æםעפ יאמ רגתאמו בכרומל ךפה ≥± ≠ה האמה לש תיקסעהו תילוהינה הביבסב טווינ

≠אלהו תימאנידה ,תילוהינה תואיצמה ןיבל ,הטילשו תואדוו ,ןונכתב יעבטה ךרוצה ןיבש רעפה תא םוימוי
הנעמ רצייל םישקתמ ,לוהינה םלועב ועבקתהש ,תויתרוסמ לוהינ תושיגו םייסאלק םילדומ Æתיאדו

םילהנמ ≥±≠ה האמה לש החתפב Æםויכ תבכרומה לוהינה תביבס תרציימש םירגתאה םע םשגפמב יביטקפא
תורכהו תיטנוולר הסיפת Æורשכוה םהילאש ולאמ םירחא קחשמ יללכ םיטלוש הבש הריזב םמצע םיאצומ
יתועמשמ גיהנמל ךופהלו ךרע רצייל ,תויביטקפאב טוונל להנמל ורשפאיש םה םישדחה קחשמה יקוח םע
Æותביבסב

אפקט הפרפר ≠ ניהול אפקטיבי
בסביבה של מורכבות ואי ודאות
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øהנתשנ המ

תוילכלכ תוריז לש הירוטסיהה לע ריהמ טבמ
תוליפנ ,תועוב לש תועפות יכ ,דמלמ תויקסעו

:ומכ Æדימת ונתיא ויה ¢םירוחש םירוברב¢ו םיקווש
תעוב תוצצופתה ,±π≤π ¢רוחשה רבוטקוא¢ רבשמ
יארשאה רבשמ ≠ וא ≥∞∞∞ היגולונכטה
רפסמ ,תאז םע Æ≥∞∞∏ ≠ב לחהש תואתנכשמהו

ץאומ ןפואב םישחרתמה ,םייתועמשמ םיכילהת
תואדוה רסוח לש םתמצעהל םימרות ,ונתפוקתב
וב םישחרתמ ולא םיכילהת Æתויטואכ תועפות לשו
:םיבחרמ רפסמב תינמז

תולובגה ,לעופב Æתולובג תליפנ ≠ יזיפה בחרמב
Æ¢הדש¢ ותואב םילעופ ונלוכ Æםימייק תמאב םניא

יתשר םלועל ונרבע ≠ עדימהו תרושקתה בחרמב
Æרתויב ההובג תוירושיק לעב

םיחותיפו םייוניש לש ץאומ בצק ≠ ןמזה דמימב
Æתינמז וב םיבר םימוחתב

הללוחתהש הרידאה הכיפהמה ,לשמל ךכ
הלידגה היגולונכטהו עדימה ,תרושקתה ימוחתב
םימוחתה תשולשב תוחתפתהה תא תיטמרד
רבעמהו תולובגה תליפנ לע הלקה ,וז Æליבקמב
תילכלכ תואיצמ בציעש ךילהת ,ילבולג קושל
בלשמ Æתחא תילכלכ הריזל ךפה סובולגה ≠ השדח
ונלוכ ,יונישה לחה ןכיהמ רתאל השק רבכ םיוסמ
תויקסעה תוביבסה Æםיעפשומו םיעיפשמ
,תוימאנידב תונייפאתמ םויה לש תוינוגראהו

Æ¢הטמלמ תווהתמ¢ש תועפות ,תוירושיק ,תונוש
≠¢רפרפה טקפא¢ ידי לע תטלשנש הביבס יהוז
םיאצויש םייתדוקנ םיעוריאל ההובג תושיגר תלעב
ןדיעב ¢ילוהינה הדשה¢ Æהטילש ללכמ תוריהמב
ובש תולובג רסחו חותפ הדשל ךפה שדחה
¢סואכה ףס¢ לע תשחרתמ תימוימויה תודדומתהה
הזכ הדש Æתואדו יאל תואדו ןיבש ידימתה שגפמב ≠
טולשלו קיודמב ןנכתל ,תוזחל ינורקע ישוק ביצמ
ליחהל ןויסינ לכ Æםיכילהתה לכב טלחומ ןפואב
,יוזיח ,ןונכת ,יכרריה לוהינ לש םייסאלק םילדומ
,האצותל הביס ןיב רישי רשקו ,השקונ היגטרטסא

חכונל רבשמ תשוחתב בושו בוש םייתסהל ןודנ
Æהשדחה לוהינה תביבס תרציימש םירגתאה

יאש ,הלגת הבחרה ונתביבס לע תוננובתה
יתלב םה רדסה רסוחב לודיגו תוימאניד ,תואדו
תילאקיזיפה תויקוחהו עבטה ךרד יהוז ,םיענמנ
םיקסע תוביבסו םינוגרא Æוב תטלשה תיסיסבה
תוכרעמ ןה ולא Æקוידב תויקוח התואל םיפופכ
תוכרעמכ תוגהנתמ ןניאש תובכרומ ,תויטואכ
םיקוחל תותייצמ חרכהב ןניא ןכלו תויסאלק
תוביבסב החלצהב להנתהלו להנל ידכ Æםייסאלקה
תכרעמ םע תורכיהו תינכדע תוננובתה תשרדנ ולא
םינפהל וביטיה הזה ןורקיעה תא Æהשדחה םיקוחה
קושב תוליבומ לע הרימש Æלשמל ,לגוגב םשיילו

לש ומוציעב המישרמ תיקסע החימצו יתורחת
דומילל לדומכ לגוג תא תוכפוה ,ףרוג ילכלכ רבשמ
תאצל ףאו החלצהב טוונל ןתינ דציכ יוקיחלו

לש דוסה Æילבולגה קושב הלטלטה ףרח םיקזוחמ
Æחטשה תא ¢תארוק¢ש תינכדע לוהינ תסיפת ≠ לגוג

יאו תובכרומ לש הביבסב יביטקפא לוהינ
תואדו

ÌBimodal Management ≠ ילאודה לוהינה תסיפת
ונתפוקתב קימעמו ךלוהה רעפה עקר לע החתפתה
ןיבל ,תוגיהנמו לוהינב תויסאלקה תוסיפתה ןיב
השיג יהוז Æחטשב םילהנמ םישגופה םירגתאה
דרפנ יתלב קלח םיקסע תוביבסבו םינוגראב האורה
יפ לע Æ¢תויעבט תוכרעמ¢ ןה ולא ךכיפל ,עבטהמ
הניה להנמה לש תיעבטה ותביבס ,וז הסיפת
תטלשנ רשא ,תיטואכ ,תימאניד ,תבכרומ תכרעמ
ראש לכ לע םילחש םיקוחו תועפות ןתוא ידי לע
םילכו תויונמוימ ,תילוהינ השיג Æעבטב תוכרעמה
,ולא תוכרעמל םיכיישה תויקוחבו ¢הפש¢ב ורבדיש
הינומרה ורצי ,הביבסה ינייפאמל המילהב ויהי
Æםירגתאה לומל םייביטקפא ויהיו לוהינה תביבסב

לע תססבתמ Bimodal Management תסיפת
,םיטנווקה תרות :םישדחה םיעדמה תונורקע
Æתותשרה תרותו ®Complexity© תובכרומה תירואית
תא ריבסהל ידכ ולא תונורקעב שומיש השוע איה
םינוגראש ,ימאנידה ,יתשרה ,ילבולגה םלועה
תא ןיבהל ידכו ונממ קלח םיווהמ םיקסע תוביבסו

לש תבכרומה ותביבס תא תלהנמש תויקוחה
:היגוסה שדחמ תנחבנ וז הסיפת עקר לע Æגיהנמה
øשדחה ןדיעב תועמשמ תרציימש תוגיהנמ יהמ

רסחו חותפ הדשל ךפה שדחה ןדיעב ¢ילוהינה הדשה¢
ףס¢ לע תשחרתמ תימוימויה תודדומתהה ובש תולובג
תואדו יאל תואדו ןיבש ידימתה שגפמב ≠ ¢סואכה
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תוגיהנמו לוהינ יכ ,עיצמ Ì ילאודה לוהינה לדומ
ינמז≠וב םושיי םיבייחמ שדחה ןדיעב םייביטקפא
ןונכת :הרואכל םידגונמ הלועפ ינפוא ינש לש
תתל ידכ ,תינמז וב םייקתהל םיכירצש ,ןורמתו

Æתבכרומ לוהינ תביבסב םלש הנעמ
,הטילש ,רורב ןוויכ ,הובג דוקימ גציימ ≠ ןונכתה

Æתויגטרטסא תוינכת יפל תולהנתהו חותינ תלוכי
תאירק¢ ,תילוהינ תושימגב אטבתמ ≠ ןורמתה
תוחכונ ,םדאל תונווכמ ,וישכעו ןאכ ¢הפמה
לגוסמה להנמ Æתחתופמ תישיאניב היצקארטניאו
,ךרוצה יפ לע תולהנתהה ינפוא ינש ןיב בלשל
בטיה ביגי ,רתוי יביטקפאו שימג ןפואב דקפתי
םעו ומצע םע הינומרהבו ןוזיאב לעפיו ,םייונישל
Æותביבס

לע רומשל הכירצמ ילאודה לוהינה תסיפת
¢םגו םג¢ תסיפת יהוז Æתישגרו תיתבשחמ תושימג
Æ¢וא ,וא¢ לש תיסאלקה הבישחה םוקמב

≠ םלוע תפקשהכ
לוהינה ימוחת לכ לע הכילשמ תילאודה הסיפתה

הנבמב היוטיב תא תאצומו תינוגראה תולהנתההו
םימוחתבו תורישב ,תרושקתב ,תוברתב ,ינוגרא
הניה תילאודה השיגה ≠ בחר רשקהב Æםיפסונ

תוננובתה תרציימה ,םייח ךרדו םלוע תסיפת
תויקוחה םע המילהב תאצמנש תיתביבסו תימצע
םייח ונא ןהב תוכרעמלו ונל תיעבטה תילאקיזיפה
Æםילעופו

≠ ילאוד לומ יסאלק
תסיפת תא תרתוס הניא תילאודה הסיפתה

Æףסונ דמימ ףיסוהל האב אלא תיסאלקה לוהינה
דוקימ ,היגטרטסא ,יוזיח ,ןונכת ,תיסאלקה הייארב
≠ל הרואכל הריתס םיווהמ ,ההובג הטילשו םידעיב
¢הריתס¢ Æתווהתה רשפאל תלוכיו רותלא ,תושימג
ונא דוע לכ תמייקתמ ןורמתל ןונכת ןיבש וז

הייארב םלועה לע לכתסהל םיכישממ
הייאר ,הילא ונכנוחש תימוטוכידה תילאנויצנבנוקה
רושימב וזה הריתסה תא בשיל ןתינ אל Æ¢וא ,וא¢ לש
םא קר ,אלא ,ונלגרוה וילא ינטשפה תוננובתהה
הבישחב ¢תיטנווק הציפק¢ תושעל םינכומ היהנ
תא הליכמש תילאוד הסיפת ,תרחא הסיפת ץמאלו

¢דבוע¢ש ןורקיע והז Æ¢םגו םג¢ ,הכותב םידוגינה
קלח םניה םיקסע תוביבסו םינוגרא Æעבטב בטיה
Æהגצה התואמ

≠ תוילוהינה תובוגתה ראוטרפר תלדגה
תא ביחרהל להנמה תא הנימזמ תילאודה השיגה

יוטיבל איבהלו תוילוהינה תולוכיה ראוטרפר
,ומכ ונתיאמ דחא לכב השעמל תומייקש תויונמוימ
םילדומ רשא ,רותליא ,תישוח הטילק ,תושיגר
תבחרה Æןחותיפ תא םידדועמ םניא םיינרמש
להנמל תרשפאמ תובוגתהו תויונמוימה ראוטרפר
חווטל יביטקפא הנעמ תתלו רתוי בוט דדומתהל
תימאניד תואיצמב םיירשפא םיבצמ לש בחר
Æהווהתמו

הביבסב תויונמדזההו הדימלה בחרמ תא ףנמל
≠ תבכרומ

תועפותל היצמיטיגל תנתונ תילאודה השיגה
םירבשמ וא תוערפהכ תובשחנ תיסאלקה היארבש
תואדו יא ,סואכ ,וז תולכתסהב Æלוהינה תביבסב
רבשמ וא םויא יבצמכ םיספתנ םניא ¢יופצ יתלבה¢ו

וז השיג Æתכרעמל יעבטו ילארגטניא קלחכ אלא
םולשב הלא תועפות ליכהל םילהנמל תרשפאמ
ןהש תויונמדזההו הדימלה בחרמ תא ןוחבלו

רסח ןויסינב היגרנא עיקשהל םוקמב ,תורציימ
Æןתוא עונמל יוכיס

≠ םישנא ןווכומ לוהינ
,םדאל ההובג תונווכמ חפטמ ילאודה לוהינה

תויתרושקת ,תויטנתוא ,תושיגר ,םישנאב ןומא
ידדה דובכ ,ישיאניבה בחרמב תיבטימ תולהנתהו
לש םילקא דדועמה לוהינ ןונגס והז Æתוחיתפו

ןיינעה ילעבל רשפאמ ,שומימו תימצע תונגראתה
הבחר תועדומ ךותמ ,רשפאה לככ בחר יוטיב בחרמ
לש םתמצועלו תויתשרה תוביבסל הקומעו

Æםיישונא םיקשממ

≠ האצותל קר אלו ךילהתל תונווכמ
,ךילהתבו ךרדב דקמתמ תילאודה השיגב לוהינ

לוהינ והז Æתואצותו םידעי ,ןוזחב דוקימל ליבקמב

תוגיהנמו לוהינ יכ ,עיצמ Ùילאודה לוהינה לדומ
ינש לש ינמז≠וב םושיי םיבייחמ שדחה ןדיעב םייביטקפא
םיכירצש ,ןורמתו ןונכת :הרואכל םידגונמ הלועפ ינפוא
לוהינ תביבסב םלש הנעמ תתל ידכ ,תינמז וב םייקתהל
תבכרומ
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חטשב תווהתהל תונרעבו תושיגרב לגודה
ביגהל הרטמב ,הביבסה יאנתב םינטק םייונישלו
םייוניש םתואש ינפל ,יטנוולר ןפואבו תמא ןמזב
Æלודג רבשמל םיחתפתמ

תואדוו יא יבצמב תנחבנ תיתועמשמ תוגיהנמ
אל ,רבעב בטיה ודבעש תונורתפ רשאכ ,סואכו
תובושת¢ Æםייביטקפא תויהל םיכישממ חרכהב
,הלא םיבצמב Æתומייק ןניא ≠ שארמ תויופצ ¢תונוכנ

ךומסל ,¢ילוהינ הרדש דומע¢ ןיגפהל שרדנ להנמ
יטנוולר ןפואב ביגהלו שמגתהל ,ןרמתל ותלוכי לע
תלוכי םעו ןוויכ דבאל ילבמ ,חטשב תווהתהל
Æוישנא ברקב תוביוחמו תוהדזה רמשל ההובג

יהוז Æהתנתשה ≥± ≠ה האמה לש לוהינה תביבס
תמייק הבש ,תיאדו אל ,תיטואכ ,תבכרומ הביבס
לכב טולשלו ןנכתל ,תוזחל תינורקע הלבגמ
רמשלו םייטנוולר ראשיהל ידכ Æםיכילהתה
,תוננובתהה תא ביחרהל םילהנמ לע ,תויביטקפא
םע דדייתהלו םתביבס לש תינכדע הסיפת ץמאל
ילאודה לוהינה תסיפת Æםישדחה קחשמה יקוח
םע הינומרה תרצוי ,הביבסה לש ¢הפש¢ב תרבדמ
תרשפאמ ךכ ידי לעו הלש תיעבטה תויקוחה
,תושדחתהל היגרנאו םיבאשמ תונפהל להנמל
ליכשי רשא להנמ Æתויונמדזה יוהיזו תונשדח
,תיטנוולר השיג ץמאלו םיעבקמ םיסופדמ דרפיהל
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ךרע םורתיו תקפסמ תואדווה יאש תויונמדזההו
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≥Æ ריבד תאצוה ,רוחשה רוברבה ,בלאט םיסנ π∞∞≤Æ
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πππ±Æ ןוחטיבה דרשמ תאצוה ,תוגיהנמל ס¢היב    
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