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מפגש 10
מנהיגות לדיאלוג
שיח רבים תכליתי

השאלה – מי לא כאן?
ׁשּום אָ ָדם אֵ ינֶּנּו ִאי ,כֻּלֹו ִמ ֶשל עַ צְ מֹו;
כָל אָ ָדם הּוא ִפסָ ה ִמן הַ יַבֶ ֶׁשת ,חֵ לֶ ק ֵמאֶ ֶרץ ַרבָ ה.
ִאם גּוׁש עָ פָ ר ִיג ֵָרף עַ ל־י ְֵדי הַ יָם ,אֵ ירֹופָ ה ִת ְהיֶה נ ְֶחסֶ ֶרת,
ַמ ָמׁש כְ מֹו לּוא הָ יָה כֵף־סֶ לַ ע,
כְ מֹו לּוא הָ יָה אֲ חֻּ זַ ת ֵמ ֵרעֶ יָך אֹו אֲ חֻּ זַ ְתָך ֶׁש ְלָך הָ יָה:
מֹותֹו ֶׁשל כָל אָ ָדם ְמפַ חֵ ת ִבי ,יַעַ ן־כִ י אֲ נִ י ְמש ָֹׂרג ְב ֶגזַע
הָ אָ ָדם.
וְלָ כֵן ְלעֹולָ ם אַ ל ִת ְׁשלַ ח ִל ְׁשאֹׂ ל ְל ִמי צִ ְלצְ לּו הַ פַ עֲמֹונִ יםְ --לָך
הֵ ם ְמצַ ְלצְ ִלים.
ג'ון דאן ( -,)1631 - 1572מתוך מדיטציה י״ז ,בתרגומו של רמי דיצני

The Art of Convening (Block, 2008)
• The task of leadership is to provide context and produce
engagement, to tend to our social fabric.
The leaders function is to engage groups of people in a way that
creates accountability and commitment.
• In this way of thinking we hold leadership to three tasks:

1. Create a context that nurtures an alternative future, one based
on gifts, generosity, accountability, and commitment.
2. Initiate and convene conversations that shift people’s
experience, which occurs through the way people are brought
together and the nature of the questions used to engage them.
3. Listen and pay attention.

האלכימיה של בניית שייכות

•
•
•
•
•

(עפ"י )Peter Block 2008

מנהיגות מכנסת
סקרנות  -שאלות חשובות יותר מתשובות ,קהילה
כמרחב אפשרויות.
הזמנה – אנשים מוזמנים ליטול חלק ,לקחת
אחריות.
שיח – הפרדה בין שיחה להחלטה ,שימוש במגוון
טכניקות .קבוצות קטנות וגדולות.
תקשורת – מאפשרת ,מעודדת אחריות ומחוייבות,
מכבדת.

ממנהיגות מובילה למאפשרת
על פי לוי ע2008 .

• קוטר מגדיר מנהיגות כ
"הנעת אנשים לביצוע משימות ,לאורך זמן
תוך מיצוי אמצעי ההנעה שאינם אמצעי כפייה"
(.)Kotter, J.(1990). What Leaders Really Do? Harvard Business Review, May-June pp. 103- 111

• ממנהיגות מסורתית ,כריזמה ,מומחיות ,תכליתיות
למנהיגות מעצבת ומתגמלת
(ובר תש"מ  ,פופר ורונן ,1992 ,דרוקר )1972
• ממנהיגות מעצבת ומתגמלת
למנהיגות משרתת ומאפשרת
(קולינס (Greenleif, 1977, Bennis, 1999 ,2001

ג'יימס קולינס מתאר את האנשים שהנהיגו את ארגוניהם
להצלחה יוצאת דופן במשך  15שנה ברציפות:

"מנהיגות שלב  5בונה מצוינות בת-קיימא

הודות למזיגה פרדוקסלית של נחישות עסקית
וענווה אישית" .
(קולינס ג'יימס ( ,)2000גלגל התנופה ,מטר  ,עמ' ) .64 ,46

Gets made without managers
team of innovative associates
• A $2.4bn, hi-tech materials company, known for its non-hierarchical, teambased culture as well as a diverse array of product innovations, including lifesaving cardiovascular devices, GORE-TEX® fabric, guitar strings and electronic
cables used in space missions, among hundreds of other products.
• Gore employs more than 9,500 associates in 30 countries worldwide.
Appeared on every list of the FORTUNE "100 Best Companies to Work For" for
three decades
• 'Budgets hinder associates from reacting in real time to changing
circumstances,'
• Small is beautiful - When Gore units grow to around 200 people, they are
usually split up.
• ‘Growth, then, 'It's all about how we bring new folks in, get them to
understand our values and focus leadership on fitting it all together,'

Gore-tex –
'focused on generating value through trust’
Terri Kelly, CEO
Traditionalists looking at Gore wonder how it works.
Kelly laughs - as she does frequently - and counters that
it works just fine, particularly in chaotic times like these.
The financial crisis is also a management crisis and the symptom,
she believes, of a wider issue: a deficit of trust.

Fundamental Beliefs:
- Belief in the Individual
- Power of Small Teams
- all in the Same Boat
- Long-Term View

Guiding Principles
- Freedom
- Fairness:
- Commitment
- ‘Make it rain’
- ‘Waterline’

מנהיגות לדיאלוג

מנהיגות – גישה קלאסית
• מיהו ?
דוגמא ומופת ,מאפיינים אישיים
מיוחדים

•

משימתו ?
להגדיר כיוון ולהנחות את הדרך לשם

•

דרכו?
לצוות אנשים ,לתת להם תפקיד
והשראה

•
•

מספק את האמצעים הנדרשים
מקיים הערכה ובקרה

על פי Block 2008

מנהיגות לדיאלוג
• מיהו ?
יוצר הקשר המאפשר עתיד אחר ,המבוסס
על יכולות ,נדיבות ,אחריותיות ומחוייבות
•

משימתו ?
לאסוף אנשים להגדיר את השאלות ואת
דרכי השיח המקדמות התארגנות

•
•
•
•

דרכו?
בגבה העיניים
מספק סביבה המאפשרת שיח והתארגנות
מקשיב ונותן תשומת לב

חמש עצות למנהיגות

משרתת,

James Autry. 2004. The Servant Leader

 להיות אתה עצמך  ,אנשים רגישים לזיופים. להיות רגיש ,השונות מצפה להתחשבות. להיות מקבל ,לשחרר את החבל ולהיות מוכן להפתעות. להיות נוכח ,מישהו זקוק לך מתן מרחב אינו בריחהממחויבות.

 להיות מועיל ,לשאול את עצמי :כיצד אביא להם עכשיו אתהתועלת המירבית?

אז איך ננווט במורכבות ?

מ'ארגון' ו'מערכת'
להתארגנות עצמית
ודפוסים
בסביבה מורכבת

מ'הסדרה' 'מערכתית'
ל יצירת מוקד משיכה
Dr. Shay Ben-Yosef :: Shayby1@gmail.com :: 972-54-211-2383 ::
www.shayby.co.il

אז איך
ננווט במורכבות ?
איסוף ושימוש תכליתי
בחכמת הרבים והשונים

Dr. Shay Ben-Yosef :: Shayby1@gmail.com :: 972-54-211-2383 :: www.shayby.co.il

על פי  James Surowieckiהתנאים להשגת חכמת
הרבים במיטבה הנם:
• גיוון  -להחלטות קולקטיביות יש סיכוי גבוה להיות טובות כאשר הקבוצה
שומרת על שונות האנשים המרכיבים אותה .מדוע? מכיוון שהשונות
מונעת מהקבוצה לקבל החלטות שמסתמכות על השפעה ,סמכות ,או
נאמנות קבוצתית וגורמת לקבוצה להסתמך על עובדות.
• עצמאות  -להחלטות קולקטיביות יש סיכוי גבוה להיות טובות כשהן
נעשות על ידיי אנשים בעלי דעות מגוונות ,אשר מגיעים למסקנות בלתי
תלויות ומסתמכים בעיקר על הידע שלהם.
• ביזור  -לקבלת החלטות ופתרון בעיות באופן מבוזר יש שתי השלכות
חשובות:
ביזור מטפח התמחות ויעילות
ביזור מאפשר מעגלי תגובה קצרים מול סביבות מורכבות.
• הסכמה  -להחלטות קולקטיביות יש סיכוי להיות טובות כאשר מתגבשת
הסכמה הזוכה לתמיכה רחבה ומתחשבת ב'קוים האדומים' של המיעוט.

שיח רבים תכליתי
למה?
ליצירת מחויבות משותפת ,כי נדרשת 'חכמת הרבים
והשונים' להבנת הנושא ולהתמודדות איתו ,כי מחפשים
חדשנות ,יצירתיות ויוזמה ,כי בונים על שיתוף פעולה
איך?
שיטות לדוגמא:
•
•
•
•
•
•
•

שיטת המרחב הפתוח ( ) Open Space Technology
חקר מוקיר ( ) Appreciative Inquiry
מיקור המונים ( )Crowdsourcing
תהליך )U process, Change Lab ( U
קפה עולמי ( )World Café
אמנות הארוח ( )The Art of Hosting
חקר עתיד ( ) Future Search

עקרונות מובילים לשיח רבים תכליתי:
.1
.2

.3

.4
.5

.6

.7

השתתפות – אפשר להכיל את כל החפצים בכך ,אנשים ממגוון רחב של קבוצות,
ארגונים ,גילאים ,אינטרסים בתהליך משתף ,מסיר מחיצות והרארכיה.
הסתמכות עצמית – שיטות עבודה עם קבוצות גדולות מאפשרות ומעודדות
התארגנות עצמית .המשתתפים מוזמנים לקחת אחריות ומנהיגות לקדם את מה
שחשוב להם.
גישה מערכתית מורכבת – עבודה עם קבוצות גדולות מושתתת על כינוס 'כל
המערכת בחדר' התבוננות משותפת על השלם ,חשיבה מערכתית ,שילוב נציגי
בעלי העניין השונים בתהליכי התכנון והביצוע.
קבוצות קטנות – חלק מהעבודה נעשה בקבוצות קטנות מתוך מגמה לאפשר,
מפגש אישי ,שיח עמוק והתפתחות יחסים
דיאלוג – עבודה עם קבוצות גדולות מזמינה דיאלוג משמעותי בין הנאספים כולל
במצבי מחלוקת ויריבויות.
הנעת שינוי – לעבודה עם קבוצות גדולות יש בדרך כלל תהודה ציבורית רבה.
אנשים וקבוצות שקולם לא נשמע ,נשמעים היטב .מכאן נפתחות הזדמנויות לחולל
שינוי.
יישומיות – עבודה עם קבוצות גדולות אינה תרגיל בדינמיקה קבוצתית או מרחב
לשחרור לחצים .היא מכוונת ומצליחה להביא לתוצאות ממשיות מתוך צירוף תבונת
הרבים ,כח הרצון ויכולת ההתארגנות.

מנהיגות כפתיחת מרחב
הריסון אוון ,מדריך לפותחי מרחביםwww.openspaceworld.org ,
המנהיגות במרחב פתוח מחייבת סגנון שאנשים מסוימים עלולים לחוש שלא בנוח עמו
ולהרגיש שהוא נוגד את האינטואיציה שלהם.
דבר זה נכון במיוחד לגבי אלה הרואים במנהיגות סוג של שליטה .אין שום ספק
שכאשר אנו יודעים בדיוק מה אנו עושים ולאן אנו רוצים להגיע ,יש צורך בבקרה
קפדנית .למעשה ,הבקרה היא לב לבו של ניהול טוב.
עם זאת ,אנו מסתבכים כאשר אנו מבינים את המנהיגות פשוט כניהול מתקדם ,ולכן,
אם המנהל שולט במתרחש ,הרי שמנהיג צריך לשלוט באופן מוחלט.
כיום ,בעולם שסימן ההיכר שלו הוא המרחב הפתוח המתפשט בהדרגה ,יודעים
מנהיגים רגישים שמרבית הדברים עימם עליהם להתמודד נמצאים מחוץ
לשליטתם ,ואולי מחוץ לשליטה בכלל.

מנהיגות המוגדרת רק במונחים של שליטה יכולה רק להיכשל.

אולם אין זו ההגדרה היחידה של מנהיגות.

תפקיד המנהיגות הוא לספק נקודת מיקוד לשם כיוון,
לא לכפות תוכנית פעולה מדוקדקת ונשלטת .את הפרטים יש
להשאיר בידי הגייסות,
ופירוש הדבר ,בין השאר ,שיש לתת אמון בגייסות.
בשום אופן לא יכול מנהיג כלשהו לפתור את כל הבעיות או
לנהל את כל הפעולות .המנהיגות במרחב פתוח מחייבת
לקבוע את הכיוון ,להגדיר ולכבד את המרחב ,ולהרפות.

מה במרחב?

חדר החדשות

חוק
לוח מודעות

ככר השוק

הזדמנויות
יוסי

משאבים
רונן

אתגרים
ציפי

שי בן יוסף – ניווט במורכבות

מנהיגות במרחב הפתוח
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

משתתפים מבחירה
קמים מהמקום ,מציעים נושא לדיון ותולים על הלוח
מובילים שיחה ,מגבשים המלצות
הולכים לחדר החדשות ומוציאים סיכום
מניעים יוזמה ,מגבשים צוות
עושים הגהה לחוברת הסיכומים
מתייצבים לפגישת ניתוב
פועלים למימוש היוזמה

מה השאלה?

גישת 'המומחה'
– אבחון תכנון ביצוע
•
•
•
•

מה הבעיה?
מה 'קרה' (פער בין תכנון לביצוע)
מה או מי לא בסדר?
איך נתקן?

גישה דיאלוגית
 שיח רבים•
•
•
•

מה המצב?
מה המצב דורש מאיתנו?
מה מרחב האפשרויות?
מה נוכל לעשות כדי לייצור
מציאות חדשה?

תודה
Thanks

Shay Ben Yosef Ph.D. ד"ר שי בן יוסף
Navigating Complexity ניווט במורכבות
www.shayby.co.il
Shay.BenYosef@mail.huji.ac.il

054-2112383

מאפייני המנהיגות משרתת  /מאפשרת:
על פי לוי ,ע2008:93 .
•
•
•
•
•
•
•

מעצבת יחד עם העובדים את החזון ,הייעוד והאסטרטגיה הארגונית.
בונה תרבות ואקלים של חדשנות ,יצירתיות ויזמות הנובעות מכל עובד
בארגון.
יוצרת מרחב מחיה לעובדים לממש את הפוטנציאל המקצועי שלהם.
מעודדת סקרנות ,חיפושי דרך לעשייה טובה יותר ,לקיחת סיכונים
ואחריות אישית.
בונה מבנים ארגוניים גמישים המבוססים על הגדרות תפקיד המשתנות
בהתאם לסיטואציה.
מעודדת שיתופי פעולה בין צוותים ובין מחלקות ומקצועות להפריה
הדדית.
מאפשרת מרחב למידה ופיתוח אישי גם מחוץ לארגון.

