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נפלאות ה¢אי ידיעה¢
ניהול רלוונטי במציאות משבשת

Æםיריכב םילהנמ תנמאמ ,תיאקיזיפ ,תוגיהנמ חותיפל תצעוי ¨Duality ל¢כנמו תדסיימ ≠ .MSc ¨ןמלגיז  לכימ
תובכרומה תיירואית ,הקיזיפה םוחתמ םייעדמ תונורקע תמשיימ ÌBimodal ManagementÆ לוהינה תסיפת תחתפמ
©Complexity® םינוגראבו םילהנמ ברקב תויביטקפא םדקל ידכ ,תותשרה תרותוÆ

ןמלגיז לכימ ∫תאמ

תשבשמ תואיצמל םיאבה םיכורב ≠ ≥±≠ה האמה
םירכומה םלועה ירדס תא רערעמ ונתפוקתב תויושחרתההו םיעוריאה ףצר Æעגתשה ריואה גזמ קר אל

תשוחת םג תרערעתמ ,עדיה רוערעל ליבקמב Æםייחה ימוחת תיברמב ¢םיעדוי¢ ונאש המ תא רגתאמו
זאו בטיה התוא רידגהל שי היעב רותפל ידכש ונתוא ודמיל Æהנקמ עדיהש תולגוסמהו הטילשה ,תואדווה
המל םרוג המ ,לובגה רבוע ןכיה רורב דימת אל תרשוקמו תיתשר ,תילבולג הביבסבש אלא ,התוא ¢חתנל¢
םייח ונא ןהב תוכרעמה Æחטשב תיתימאה הקימאנידה תא ףקשמ חרכהב וניא יגולה חותינה עודמו
ןיע ףרהכ ךופהל לוכי עדי הב הביבסב Æונכנחתה םהילע ןויגיההו רדסה יקוחל תותייצמ ןניא םידדומתמו

ובו עדיה לע ךמתסהל םירגתואמ ונא ,®רטיווט ,קובסייפ ∫האר© ןורתי חיטבמ וניא ןויסינו ןוכיסל סכנמ
Æתיוושכעה תואיצמל ותופקתב ידימת קפס ליטהל תינמז
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ענומ ינא ךיא בשוחו הדובעל עיגמ ינא רקוב לכ¢
תחאב ריכב להנמ ינזואב ןנולתה ¢ÆÆÆםויה סואכה תא
ידי לע תראותמש סואכה תייווח Æוניתושיגפמ
םויכ םילהנמו םייח ןכא ונא Æתירקמ הניא םילהנמ
בצקה ,ידימתה יונישה Æתשבשמ ,תיטואכ תואיצמב
תותשרב ההובגה תוירושיקה םע ףורצב ,ץאומה
עקרק םירציימ דחי ולא לכ ,םיברועמ ונא ןהב
קוידב תרזוח הניאש  ,הכפכפה ,הביצי אל ,הליזנ
ץרמ לש ßגטוקה רבשמ  Æםיימעפ סופד ותוא לע
תיתעדות ,תילכלכ ,תיתרבח עקרק לע ץרפ ≥∞±≥
ץיק לש ßגטוקה תאחמ תא החימצהש וזמ תרחא
Æיתרבח קדצ ברע ,≥∞±±

םימייק םניא תולובג ,תילאבולג ,תיתשר הביבסב
,ילאריו ןפואב םיטשפתמ םייתדוקנ םיעוריא Æתמאב
םישובישו תולק תוערפה Æבחרו רהמ ,טלשנ יתלב
ללוחל לאיצנטופ ילעבכ םילגתמ הרואכל םיחינז
המגמ יווק ,םיחמומ תויזחת Æהמצע בר טקפא
דחא םדא לומ לא םידמגתמ תונקסמ תקסהו

תא קישמו היסינותב הרייעב ומצע תיצמש לכסותמ
Æעונמל ןתינ אל הזה סואכה תא Æיברעה םימעה ביבא

תואדוול הקושתה

הנש ינפל ,רבעב דבעש המ ,םייטואכ םיבצמב
הפמל יטנוולר חרכהב וניא ,תוקד μ ינפל וא
,רחא ןמז לכבמ רתוי ,הלא םיאנתב Æעגרכ הווהתמש
תא ןוחבל ,רוצעל שי Æ¢תעדל¢ רהמל אל בושח
וזיאבו ¢תויאדוו¢ ה דוסיה תוחנה תא ,תודבועה
עדיה Æוישכעו ןאכ היצאוטיסל תופקת ןידע ןה הדימ
Æוב עבקתהל ןיא ,תאז םעו ךרע בר אוה םייקה
רתוי םיתיעל הבושח העידיה≠יא ,תיטואכ הביבסב
Æהעידיהמ

לע םימייאמ םייטואכ םיבצמ םתוא ,ךדיאמ
תררועתמ יטמוטוא ןפואבו הטילשהו עדיה תשוחת
יא Æתידיימ תואדוולו רדסל תישונאה הקושתה
Æהתוא ליכהל השק ,באוש םוקאו ומכ איה תואדוה
אוה הלאש ינמיס ריאשהל אלו רהמ רותפל ךרוצה
תא ,תוטבלתהה תיווח תא םיריכמ ונלוכ Æלודג

אלש רקיעהו ¢והשמ רבכ טילחהל¢ זעה ןוצרה
ונא ,הלא םיאנתב Æוזה תומימעה תא ךישמהל
המב העידיה≠יא ללח תא תוריהמב אלמל םיבאשנ

,הרגמ תוינכת ,םילדומ ,ןויסינ :ונרובע יאדווש
תואדו¢ תריציל םיעצמא ינימ דועו םיחמומ תוכרעה
אלש ,הטילשב הארינו שיגרנש רקיעה ,¢טנטסניא
לש םייאמה בחרמב םיפושח ףסונ עגר ונמצע אצמנ
Æהעידיה יא

סכודרפ¢ הנכא ותוא ,ידרוסבא בצמ רצונ ,ךכ
הריצע תינויח םהב םיבצמב אקווד ≠ ¢העידיה
םידמצנ ונא ,תואיצמה לש ¢תינעדי¢ אל הניחבו
םתוא תא ףולשל םירהממו אצמנבש עדיל
ותואב¢ ונרובע ודבעש םיבוטהו םינשיה תונורתפה
תניפס לע תוטלתשהה ,לשמל ךכ Æהרואכל ,¢בצמ
תובר ינימ תחא המגוד איה ,≥∞±∞ ≠ב הרמרמ
תשמחב© ¢דבעש המ¢ לע ¢עדי¢ה הב היצאוטיסל
םע שגפמב ומצע חיכוה אל ®תורחאה תוניפסה
שביש וליפאו ®הרמרמה םע© וישכעו ןאכ תואיצמה
רבודמ םעפה ילואש תורשפאל תילאיר תוכרעיה
Æןוויכ רבוש ,¢רחא והשמ¢ ב

ןה ץחל יבצמב תופלשנש תוריהמ תובושת
ךרד תורבוע ,רבעה תעידי לע תוכמתסמה תובושת
תא תושדקמ ,םייטמוטואה הבשחמה יסופד
תוקפסמ ןה העגרה תלולג ומכ Æתונשיה תוחנהה
,תינמז ¢תואדו תיילשא¢ ,יתדוקנ ,ידיימ הנעמ
היהש המש הריבס יתלבו היומס הווקת הירוחאמש
תונורתפ תבכרומו תימאניד תואיצמב Æהיהיש אוה
תא שטשטלו תועבקתה רצייל םילולע הלאכ
הביבסבש לזמ הזיא Æתיתימאה בצמה תנומת
Æ¢רוצעל ןמז ןיא¢ ש ץרתל רשפא הריהמ

העידי יאל הנמזה

םלועל וחמצי אל ,םיקדוצ ונא ובש םוקמה ןמ¢
Æורישב יחימע הדוהי רמוא ¢ÆÆÆםיחרפ

םלועל וחמצי אל ¢םיעדוי¢ ונא וב םוקמב
Æםייתריצי תונורתפ

,ונאש ,חונ אלו םייאמ קיר ותוא ,העידיה יא
אוה ,ונממ תאצל םירהממ ךכ לכ ,וניגיהנמ דחוימב
הבישחה תא רוצעל ונתוא ץלאמש בלשה םג
וב בחרמ חתפנ הז בלשב Æתיטמוטואה הבוגתהו

תא רגתאל ,קפס ליטהל ,רערעל :ירשפא לכה
יהוז העידיה יא Æןוויכ תונשל ≠ רקיעבו ויליאמ רורבה
םישדח תונויער לש הטיבנ תרשפאמש הממחה
ימישרתב םידוכל םניאש הלאכ ,םירזחוממ םניאש

תואדוב איהש תחא הבושת ןיא תיטואכ הביבסב
הלעמלמ עיגת אל םג איה םתסה ןמ ,¢הנוכנ¢ה הבושתה
Æ¢עדוי¢ש דחאהמ
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תונרקס ,םייתבשחמ תונועבקבו םירוגש המירז
תומכסומהו םייקה עדיה תולובגב המוחת הניאש
בחרמ  איה העידיה יא Æ¢ךירצו ןוכנ¢ש המ לע
,שדחה רדסה הווהתמ וכותמש סואכה ,לאיצנטופה
םישדח הבשחמ יסופדו תיתועמשמ הדימל
Æםייטנוולרו

Æ¢חוכ אוה עדי¢ תיסאלקה םלועה תסיפתב
,¢המצוע איה העידי יא¢ יכ עיצהל שקבא הז רמאמב
תואיצמב תיטנוולרה ,השדחה המגידרפה יהוז

Æתבכרומו הנתשמ

,לכה עדויש הז ≠ וננמז ןב גיהנמה
לואשל ≠מ ץוח

,תעדל ונתיאמ תשרודש תוברתב םייח ונא
םג הנייהתש דאמ יוצרו תוריהמ תובושת תשדקמש
Æבוט תספתנ הניא העידי יא Æתונוכנ

תוטלחהב תויועט לש רתויב ץופנה רוקמה¢
,הנוכנה הבושתה תאיצמ לע שגדה אוה תוילוהינ
Æ®רקורד רטיפ© ¢הנוכנה הלאשה תאיצמ לע םוקמב
,הבושתה תא שארמ תעדל ילבמ ,לואשל תלוכיה
העפשה יבחרמב אצמנש גיהנמל תיטירק תכפוה
םישנא דועב םיעגונש םישנאב עגונש ,תומייקו

קשמ הווהמ ולש הטלחה לכש ,תותשר םיעינמש
תוריהמב חתפתמש יתדוקנ ,יעגר ,רפרפ יפנכ
ןכוסמ המכ Æםוקמבו ןמזב תובחר תוכלשהל
¢עדוי¢ אוהש המ תא תעדל ךישממ גיהנמ ותואשכ
הלוכ הפמהשכ ¢דימת דבעש המ¢ תא תושעלו

רצוע וניא אוהש ןכוסמ המכ Æעגרל עגרמ הנתשמ
ךכ לכהו תוטושפה ,תויסיסבה תולאשה תא לואשל
לע היהתש המחלמל ךרעיהל ךישממ ,תויטירק
ץר ותוא ומכ גהנתמ םצעבו התיהש וז ךמס
עיגמ ,רטמ האמ תצירל םיכורא םישדוח ןנוכתמש
Æלסרודכ ÆÆÆםיקחשמ ןאכש הלגמו שרגמל

Æהעידי יאל תונמדזה םגו הנמזה איה הלאש
בחרמ רצייל איה וננמז ןב גיהנמה לש ותוירחא
ללוחל ,הב םולגה לאיצנטופלו העידי יאל רשפאמ
לע ןביאב תועטקנ ןניאש תולאש חפטמש םילקא
Æתונוכנו תוידימ תובושתל תיביטמיטלוא השירד ידי
øהמגידרפ וזיא יפ לע øתואיצמ וזיאב øימל תונוכנ

יטנוולר תויהל ידכ ,לאשת

ץמא  ,לואשל ידכ אבה רבשמל הכחת לא ≠ יתמ
תוננובתהו םייח ךרדכ ¢תולאשה תליאש¢ תא
לואשל תונמדזהה לע רתוות לא Æתילוהינ
Æתורגתאמ תויצאוטיסב

תונווכמש תונווגמ תולאש רדגה ≠ המ
אל תיטואכ הביבסב Æתונוש תוביטקפסרפל
Æהכרד תוארל ¢הנוכנה¢  איהש תחא תיווז תמייק
Æלאשתש המב היולת ¢בצמה תנומת¢

תולאש תושרדנ תבכרומ תואיצמב ≠ הזיא
דוסיה תוחנה לע דחוימבו אשונ לכ לע Æתוטושפ
Æ¢תויאדווה¢

לש היגרנא¢ רשפאמש םילקא רוצ ≠ ךיא
םע דימ תאצל ידכ חרכהב אלש ,¢הליאש
ךותב ¢ןמז קספ¢ חק ,תונעל רהמת לא Æהבושת
Æשדח עדי לש תווהתהל סנאßצ תתל ידכ הלאשה
,דבלב תיעגר איה הבושתבש ¢תואדו¢ה אליממ
Æתואדו לש היילשא

ןיא תיטואכ הביבסב ≠ ø הבושתה םע המו
,¢הנוכנ¢ה הבושתה תואדוב איהש תחא הבושת
דחאהמ הלעמלמ עיגת אל םג איה םתסה ןמ
תוברת חפטל ליכשיש גיהנמ Æ¢עדוי¢ש
לש תימצע תונגראתה ,קפס תלטה תרשפאמה
העידיב תבתכומ הניאש תינרקס הדימל ,עדי

שי ,םיברה תמכח לש תיעבט תווהתהו שארמ
,םייטנוולר תונורתפל ברקתיש רתוי בוט יוכיס
Æחטשב הרוקש המל םימאתומ

הצירפו תונרקס ,שפוחל החטבה הב שי ,הלאש
םוקאוה תא ליכהל לכונ קר םא ,םישדח תוזוחמל
תויהל ונמצעל רשפאנ ,תרציימ איהש תומימעהו

בוט תואריהל שרודש וגאה תא עיגרנו םיעתפומ
Æתעדל ןתינ אלשכ וליפא ,בצמ לכב תעדלו

,קפס תלטה תרשפאמה תוברת חפטל ליכשיש גיהנמ
הניאש תינרקס הדימל ,עדי לש תימצע תונגראתה
תמכח לש תיעבט תווהתהו שארמ העידיב תבתכומ
תונורתפל ברקתיש רתוי בוט יוכיס שי ,םיברה
Æחטשב הרוקש המל םימאתומ ,םייטנוולר
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øיטנוולרה גיהנמה תא ההזנ ךיא

המזירכה לש הרהוז םעמעתמ תיטואכ הביבסב
ךרדה ןמסמ  ,לכ עדויה גיהנמה לש תיסאלקה
המוקמ תא הנפמ איה Æםעה לא רבדמה ¢הנוכנה¢
:םה הינממסש תוגיהנמל

ישונאה עדיה לש םתולבגומב הרכה ≠ תועינצ
Æונתיאמ םיקזחש םיכילהתב טולשל ונתלוכיו

ישונאה עבטב ,תויטופיש אלל ,הרכה ≠ הלמח
ומכ עדיל ךשמנה ,הטילשלו תואדוול קקזנה
Æרואה לא רפרפ

ןמאנ יכהש טפשמ ≠ ¢עדוי אל ינא¢  ≠ תויטנתוא
לש ןוקיסכלב ותוא עומשל לכונ ,תואיצמל
Æיטנוולרה גיהנמה

וניא ןעדיה םג ,תשבשמ תואיצמב ≠ וגאה לוהינ
Æ¢תואדווב תעדל¢ לוכי

הרכה ךותמ ,םעה םע רוביד ≠ םייניעה הבוג
Æוילעמ אלו חטשב אצמנ יטירקה עדיהש הקומע

תולודג תוכפהמ ≠ תואיצמל תמאתומ הסיפת
תא ריקוהל ליחתנ הבה Æןטק דעצב תוליחתמ

ריקונ ,ליבקמבו Æ¢עדוי אל ינא¢ רמול לגוסמש ימ
םילגוסמש ,קפסה יליטמ ,תולאשה ילאוש תא
תא ¢םישבשמ¢ םה םא םג ,תומימעה תא ליכהל
Æהרושבה חמצת םהמ יכ ,העידיבש הירופואה

לודחל אלו לואשל

הווהתמ ,ימאניד אוה עדיה םג ,ימאניד םלועב
לכל ןוויכ לכמו̈ Top down, Bottom Up ,תמא ןמזב
,םילהנמ ,םידבוע ברקב ,םוקמ לכב אצמנ ,ןוויכ
,םישנא ןיב ,םיקשממב ≠ רקיעבו םיקפס ,תוחוקל
עדיה םע ןרכנתסמ םימעפל Æתונילפיסידו תוקלחמ
,וזכ תואיצמב Æותוא רגתאמ םיתיעלו יסאלקה
,ןוגראב תעמטומ תויהל הכירצ ¢הליאשה תוברת¢
אלו תונוכנה תובושתה תא אצמל הרטמב קר אל
,לוהינ תסיפתכו םייח ךרדכ אלא ,רבשמ יעגרב קר
תיתבשחמו תישגר תושימגו תונמוימ חתפל הרטמב
םרוג אוה יתסיפת ןועביק יכ ,עבקתהל אל ידכו

Æתשבשמ תואיצמב גיהנמל ילרוג ןוכיס
ליכהל ,העידי≠יא לש בחרמ רצייל ליכשיש גיהנמ

איבי ,וב תומולגה תויונמדזהה תא תוהזלו ותוא
יתועמשמ ןורתי תלעב תיטנוולר תוגיהנמ חטשל
ידכ םייאדוו םילכ שפחל וכישמיש ולא ינפ לע
Æ¢סואכה תא לסחל¢

° העידי יא לש םיבוט םימי עדנש
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