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   VUCA -עולם ה 1.1

פי גבולות  משתנים,  עולם  ווירטואליים זסדרי  גיאוגרפיים  ועמידים    ,מסורתיים מבנים    ,יים,  ותיקים 

וכוכבים חדשים תופסים את מקומם בצמרת לפרק זמן ארוך או קצר. העולם נמצא בתהליכי   ,נפרצים 

להי  שעתידים  המקצועות  רשימת  והעדפותיו,  כלליו  את  משנה  העבודה  שוק  הולכת  שיבוש,  עלם 

”עולם    ,ומתארכת  בשיבוש“,  ”עולם  כמו  וביטויים  במילים  נפתח  ניהולי  כנס  או  מאמר  כל  וכמעט 

בהפרעה“, ”עולם בטרנספורמציה". תחושה של תוהו ובוהו, התערערות הסדר הקיים ופריצת גבולות  

שינוי, כיצד ישפיעו הכאוס, ההפרעה, השל פרטים וארגונים יוצרת מחנק ומעלה שאלה לא פשוטה: 

 חיינו? ההיבטים השונים בהחידוש והשיבוש על 

והשלכותיו על עיצוב שלו,  מיות  אדינ המורכבות והבעיקר ממדי    3,ודאות סביבתית -איהעיסוק במושג  

ארגונים, מופיע במאמרים קלאסיים של הספרות האקדמית כבר בשנות השישים. ההיבטים השונים 

בהיבטי  בעיקר  שנים  במשך  נחקרו  המושג  בעשורים  של  ארגונית.  והתנהגות  אסטרטגיה  של  ם 

והן בשילובים השונים  של המושג  האחרונים חוקרים רבים עסקו הן בהשפעות של כל אחד מהממדים  

ייחודו ביניהם, אך מרבית הספרות לא עוסקת בהשפעות ההדדיות של כל ארבעת הממדים זה על זה.  

ם  ממדיהעל הבנת האינטראקציות המורכבות בין  שמושם באמצעותו  בדגש  הוא    VUCA  מונח  השל  

לעובדות השונים   בספרות  הקונספטואליים  התיאורים  את  ההופכת  החיצונית,  המציאות  לאור 

 מוחשיות ונראות לעין.  

ונאנוס תנודתיות, חוסר  כמשקף    VUCA(, טבעו את המונח  1987)  4תיאוריות המנהיגות של בניס 

וע מורכבות  במושג    מימות ודאות,  השתמשה  האמריקאית  הצבאית  האקדמיה  משתנה.  במציאות 

אליהם  שלאחר סיום המלחמה הקרה והתפרקות ברית המועצות, כדי לבטא את השינויים והאתגרים  

. הדגש העיקרי בהקשר הצבאי היה המעבר 21-אמור היה הצבא האמריקאי להיערך לקראת המאה ה 

סות על חיזוי ותכנון מול שחקנים ידועים, אל עולם בעמימות מתורות לחימה ברורות ומובנות, המבוס

בו אויבים ”לא סימטריים“ ואמיתות סותרות ומורכבות דורשים תגובות מהירות ומגוונות, שגבוהה,  

ודאות. אם עד תום המלחמה הקרה  -יכולות הסתגלות וקבלת החלטות ברמות גבוהות של עמימות ואי

א האמריקאי לעימותים ארוכי טווח עם אויבים ידועים בעלי כוח  והתפרקות ברית המועצות נערך הצב

התמודדות עם  בסימטרית ו-מוכר, לאחר התפרקות ברית המועצות עלה הצורך ביכולות ללוחמה בלתי

מונעים על ידי מגוון רחב של סיבות,  האויבים זריזים ומפוזרים המאורגנים ברשתות ולא בהיררכיות ו

 אתניות או דתיות.  לרבות 

 

 

 (. פורסם בכתב העת " WORLD VUCAארגונים מסורתיים בעולם של מורכבות, חידוש ושיבוש  ) –תוהו ובוהו“  ”והארץ היתה 3

 , הפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. 2020,יוני  6חידושים בניהול", גיליון 

https://en-coller.m.tau.ac.il/sites/coller-

english.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/newsletter/yehezkel.pdf 

4 Bennis, Warren; Nanus, Burt (1985). Leaders: Strategies for Taking Charge 
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אליו מנהלים שבעולם העסקי כתיאור העולם התנודתי והסוער    VUCAעם השנים הוטמע המושג  

גם בעולם העסקי תם עידן היציבות היחסית של יחסי סחר ודומיננטיות  ך.  וארגונים חייבים להיער

דומים יחסית.  קבועה של שחקנים גדולים, מבוססי מודלים עסקיים, אסטרטגיות ומבנים ארגוניים 

ונכנסים אליה ארגונים חדשים מבוססי מודלים עסקיים יותר ויותר,  גלובלית    הופכת העסקית    הזירה

בקבלת  קוונטיים  שינויים  לבצע  עסקיים  ארגונים  נדרשים  זו  במציאות  משבשים.  לעיתים  שונים, 

 החלטות, בעיצוב  ארגוני, בניהול  חדשנות ובהשגת יתרונות תחרותיים. 

ן, מדיה, רפואה אפילו חינוך והשכלה "ו בנקאות, קמעונאות, ביטוח, נדלארגונים מתעשיות ותיקות כמ

גבוהה, עוברים תהליכי שיבוש מול מודלים עסקיים מתחרים ומול רגולציות משתנות, נלחמים על  

בעולם של   לזמישות  ונדרשים  ועל ספקים,  צפוי שעולם    VUCA.לקוחות  על הבלתי  הוא  בו הדגש 

 של חיזוי ותובנות המשליכים על התנהגותם של קבוצות ויחידים.    מעצים את המשמעות האסטרטגית 

 הם:   VUCA - מרכיבי ה 

  ככל שהעולם תנודתי יותר, הדברים משתנים מהר יותר.  – (Volatility) תנודתיות

יוצרים   אלו  שינוי.  וזרזי  כוחות  של  ומהירותם  אופיים  קרי  השינוי,  של  ולדינמיקה  לטבע  מתייחסת 

מאחר    ,חיזוילעוצמה שונים, המתרחשים בדפוס שאינו ניתן לניבוי ו בשינויים בקצב ומערבולת של  

קשורה ש בימינו  התנודתיות  ובעוצמת  בקצב  התאוצה  וגדלים.  הולכים  ותכיפותם  השינויים  קצב 

מאקרו ומתקצרים, -בשינויים  הולכים  חיים  מחזורי  עם  משתנות  בטכנולוגיות  ופיננסיים,  כלכליים 

 מודלים עסקיים חדשניים.  בתחרות גלובלית ובוריות, קישבבדיגיטציה, 

(, הכוללת Agilityמבחינה מעשית, מול התנודתיות הסביבתית נדרשים ארגונים להתארגנות זמישה )

קבול תהליכים, יכולת לנייד משאבים כולל כישרונות )טאלנטים( במהירות, להבטיח מענים   קיצור ומ 

 מהירות. בולקדם יוזמות בגמישות ו

 ככל שהעולם פחות בטוח, כך קשה יותר לחזות אותו. – (Uncertainty) סר ודאותחו

בה ניתן לחזות בביטחון את העתיד.  שמידה  לודאות, מתייחס להיעדר יכולת חיזוי ו-חוסר ודאות או אי

הדבר נכון במיוחד בסביבות שאינן מאפשרות כל חיזוי, גם לא על בסיס סטטיסטי, בשל פוטנציאל  

הפתעה גבוה לצד תחושת חוסר מודעות והבנה לקויה של סוגיות ואירועים. הקושי לחזות אירועים, 

להשתמש בניסיון העבר כדי לחזות את העתיד או לצפות את השלכות האירועים שהתרחשותם ידועה  

  מידע. מוגבלות זו נובעת מהיעדר מידע אך גם באך לא תוצאותיהם, נגזר ממחסור או מוגבלות בידע ו

והן ל”רעשים“. טופלר, בספרו ”הלם  ו/או פיצוץ מידע, התורמים הן להיווצרות ”איתותים“  מעודף 

מתאר את הדואליות הנדרשת לאיזון בין למידה מתבניות עבר לבין היכולת למנוע    , (1970העתיד“ )

 הטיות בחיזוי עתיד המתבססות על לקחי עבר. 

וניסיון מספיקים  -נתונים  אינם  איטיות  לניבותמיד  עבר  תגובות  שגורר  מה  עתידיות,  השלכות  י 

לדוגמ כמו  המאוחרות.  חדשים  מתחרים  של  כניסתם   ,UBER, VIA, AirBNB שהם מבוססי   , 

לתוך תעשיות ותיקות של תיירות )מלונות( והסעות   ,פלטפורמות דיגיטליות ועקרונות כלכלה שיתופית 

 ף כולו. )מוניות(, שיבשו בפועל הן ארגונים ספציפיים והן את הענ
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לאי הסיבות  אחת  היא  גם    ,ודאות -תנודתיות  לנבוע  עלול  ודאות  חוסר  היחידה,  הסיבה  אינה  אך 

 כפי שיפורט בהמשך.     ,VUCA– מממדים נוספים של ה

אי מעשית,  וחיזוי -מבחינה  אנליטיקה  מידע,  כריית  של  מתודולוגיות  מידע,  זמינות  מחייבת  וודאות 

לצד יכולות לשכוח למידה קודמת    ,למידה ארגונית מתוחכמות   מגמות, שיתוף מידע, פיתוח יכולות 

(unlearn),   למצבים המתאימות  אסטרטגיות  רזרבות  זמינות  תרחישים,  פיתוח  סיכונים,  ניהול 

ניצול המידע החדש ובחינתו מפרספקטיבות שוברות פרדיגמה. הכשירויות הנדרשות הן: ו היפותטיים  

 מסגרות חשיבה קונבנציונליות. יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה ופריצת 

 ככל שהעולם מורכב יותר, כך קשה יותר לנתח אותו.   – (Complexity) מורכבות

סוגיות,   בלבול  כוחות,  לריבוי  מתייחסת  סיבה  היעדרמורכבות  תהייה -שרשרת  ותחושת  תוצאה 

הרבים ופקפוק האופפת את הארגון הנדרש להתייחס למספר רב ולמגוון רחב של גורמים ולקשרים  

קושי לנתח אותה כדי להגיע למסקנות רציונליות, בשל    ישו  ,ביניהם. הסביבה הופכת מורכבת יותר

יווני השפעה ועוצמה ריבוי גורמים או שחקנים שונים זה מזה )הטרוגניות(, עם השפעות הדדיות וכ

 . לא ברורים 

שונות יכולה להיות בין אוכלוסיות יעד, בשל פריסה גיאוגרפית רחבה ודורות שונים היוצרים סביבה 

פנימית וחיצונית הטרוגנית ומורכבת. ההתפתחויות הטכנולוגיות תרמו לטשטוש גבולות בין תעשיות  

לא הייתה להם דריסת רגל  שעד לא מכבר  ם  ולענפילוו בפלישת שחקנים שונים ואחרים לתחומים  הן  ו

הם. כניסת חברות טכנולוגיות לתחומי הבנקאות, הקמעונאות, הרכב, החינוך וההשכלה הגבוהה, ב

מגדילים את המורכבות ומאתגרים את התעשיות המסורתיות. ההשפעות  היוצרת מתחרים חדשים  

העתיד על סמך נתוני עבר, יוצרת    ההדדיות של עליית המורכבות, בשילוב הדינמיות והקושי בחיזוי

 . בוכהסביבת קבלת החלטות מורכבת וס

דיפרנציאציה פנימית  מבחינה מעשית, התגובה לעליית רמת המורכבות הסביבתית צריכה להיות 

גבוהה, מנגנוני למידה מתוחכמים לטובת התמחות בשחקנים השונים ופיתוח מענים מדויקים לכל 

 אחד מהם.

 ( המל  diversityמגוון  הכללה  ו(  בתהליכי  הבין(inclusionוה  מהאתגר  ערך  ליצירת  יועילו  דורי  -( 

ובכך יועילו לקבלת החלטות ויעצימו יצירתיות   ,ויאפשרו נקודות מבט שונות ומגוונות בתהליכי חשיבה

 וחדשנות. 

 ככל שהעולם מעורפל יותר, כך קשה יותר לפרש אותו.  – (Ambiguity) עמימות

לבלבול    ות תורמ  האירועים,ורמת לקריאה שגויה של המציאות. משמעויות מעורבות של  עמימות ת 

מדויק שאינו   לא  או  סותר  נובעת ממידע שאינו שלם,  חסרת בהירות  ופרשנות  ותוצאה,  סיבה  בין 

 מאפשר הסקת מסקנות ברורות.

יות לפני  עמימות מתבטאת בחוסר יכולת של מקבלי החלטות להמשיג את האיומים או את ההזדמנו

 הופיע עשוי לשהם הופכים להיות קריטיים. הקושי בקבלת ההחלטות ולעיתים גם בביצוע תהליכים  

, או לחזות את תוצאותיו ביותר מדרך אחת נכונה נוכאשר קיים מידע שניתן להביבמקרים שבהם גם 

ביחס  חוסר בהירות    או במצב שלקיימת עמימות באשר להיגיון או לכללים שמאחורי המידע הזה;   
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להחליט  למשמעות של האירוע/המידע. לדוגמה, הצורך לקבל החלטה להיכנס לשווקים בצמיחה או  

מוצר/שירות שאינם בכישורי הליבה של הארגון, שעה שאין דרך אחת נכונה לחזות את  על רכישת  

 . הצלחתם 

עמימות עלולה להיות מוכלת גם במידע שמגיע לשומרי הסף של ארגונים )שירות לקוחות או מוקדנים  

ולפגוע  בלבול  ליצור  שעלול  מה  נכונה,  אחת  מדרך  ביותר  להתפרש  ויכול  למשל(  חירום  במרכזי 

 בתגובה מבצעית, תפעולית או שירותית.  

יה, העלאת השערות שונות ובחינתן, יוטעברמה המעשית, עמימות דורשת מארגונים יכולות ניסוי  

משמעות והטמעתם באמצעות נהלים ברורים, מדורגים ולעיתים  -המשגה מורכבת של תהליכים רבי

 גם גמישות מבצעית או תפעולית.  עת מתפצלים, אך בה ב

ככל שענף מורכב ותנודתי יותר, כך קשה יותר    5.קשורים זה לזה   VUCA-כאמור, ארבעת מונחי ה

טחון לגביו. כל הארבעה מייצגים אלמנטים מובחנים ההופכים את יחוסר הב  גוברלחזות את עתידו ו

ו יותר לתפיסה  בכל תחום לקשה  ארבעת להסביבה  ניתן להתרשם מהאופי המובהק של  שליטה. 

 .61תרשים מס' היסודות הללו ב

 

 

5https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-

mean/?sh=468c400717d6 
6 COPYRIGHT JEROEN KRAAIJENBRINK   

https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-mean/?sh=2fd4af7d17d6  

, תנודתיות,  VUCA-מציג ויזואלית רמות גבוהות ונמוכות של ארבעת רכיבי ה  1  תרשים

 אי ודאות, מורכבות ועמימות 



 

 

11 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

דברים במהירות  • יקרו  ומעורפל  יהיו   ,בעולם תנודתי לחלוטין, אך לא בטוח, מורכב  אך הם 

 צפויים. 

 בעולם לא בטוח, אך לא תנודתי, מורכב ומעורפל לחלוטין, קשה לומר כיצד יתפתחו הדברים. •

קשה להבין את הדברים ולפתור   ,ין, אך לא תנודתי, לא בטוח ולא ברורבעולם מורכב לחלוט •

 אותם. 

להבחין  • קשה  פשוט  ומורכב,  בטוח  לא  תנודתי,  לא  אך  לחלוטין,  מעורפל  בעולם  ולבסוף, 

 בדברים. 

 

הסדר    מלמד   VUCAרכיבי  של  השלכות  הניתוח   תפיסת  שבין  הדואליות  היא  המרכזית  שהבעיה 

התוהו או  הכאוס  לטווח    ,7ותיאוריית  רבות  מערכות  את התפתחותן של  לחזות  ניתן  הטוענת שלא 

המערכת אינה  התנהגות  בהם שגם כאשר ידועים כל החוקים השולטים בהן. קיימים מצבים   ,ארוךה

 יבי, משום שלשם כך יש צורך בידיעת התנאים ההתחלתיים בדיוק אינסופיניתנת לחיזוי באופן אפקט

מהצד האחד, לקדם    ;זמנית -שאינו אפשרי. דואליות זו, דורשת מארגונים לבסס שני מסלולים בו  -

דמיון   יצירתיות,  חדשנות,  זריזות,  גמישות,  באמצעות  ושיבוש,  שינוי  חדשנות,  ליצירת  מסלול 

  , בוחן ומסדר באמצעות כלים מוקפדים   ,מחייב מכוון, מייצב, מקפיד   . שעה שהצד האחרתרחישים ו

 כמו: נהלים, פלטפורמות מובנות של למידה, התמחות מדויקת ומנגנוני בקרה.    

לא ניתן  לעצור  שמאחר סדר. -שבתוך כל מצב מסודר יש לצפות לבואו של אי חוקי הפיסיקה מציעים 

לכיוון לנוע  נטייתן הטבעית של מערכות  יוכלו -אי  את  לא  ויכולות המנהיגות  "כלי הסדר"  כל  סדר, 

להבטיח יציבות, ציות, או חסימת מודלים התנהגותיים משבשים. רק הבנה של הדואליות והשלמה  

של  ההיסטוריה  את  נבחן  אם  ולראיה,  סוער.  בעולם  וצמיחה  להתמודדות  המפתח  הן  קיומה  עם 

 , ית הראשונה, היא המהפכה התעשייתית התעשייה המודרנית נמצא כי החל מהמהפכה הטכנולוג

סדר. גלים אלו -התרחשו גלים של תנועות מסדר לאי  ,בה אנו מצויים היום שועד המהפכה הרביעית  

 שינויים חברתיים, דמוגרפיים, תעסוקתיים, רגולטוריים, ארגוניים וניהוליים.   בוו תמיד בתהפוכות ו ל  

ה וכאוס  21-במאה  סדר  בין  הדינמיקה  מה  עוצ  צוברת ,  היסטורי,  תקדים  חסרי  שונים,  וקצב  מות 

, טכנולוגיות גיסא  . מחד VUCA-שמביא ליותר ויותר חשיפה לקשרי גומלין אינטנסיביים בין ממדי ה

מיכולת  מאוד  שונה  בקצב  והשירותים  התעשייה  הייצור,  לעולמות  ונכנסות  במהירות  המבשילות 

 ארגונים אלו  ,  גיסא  של עובדיהם. מאידךההשתנות וההטמעה של הארגונים המסורתיים, כמו גם  

קבלת החלטות  . הם מתקשים גם במתקשים לחזות את המהירות, הכיוון, מידת ההיתכנות היישומית

טכנולוגיות   לגבי   מחליטים,  בגם  ו  ,  טרנספורמציות  שכן  והם  שעה  בהטמעה  נאלצים מתקשים 

 עם התנגדויות בתוך הארגון ולעיתים אף מחוצה לו.  להתמודד 

ליכולות  ש חוברים  המשתנה,  הגלובליזציה  תהליכי  לצד  ותרבותיים,  סוציולוגיים  דמוגרפיים,  ינויים 

טכנולוגיות  פלטפורמות  לדוגמה,  כך  השפעתן.  היקף  את  ומרחיבים  המתחדשות    , הטכנולוגיות 

 

 

7https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%A1  
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נכנסות לענפים מסורתיים עם מודלים עסקיים משבשים ויוצרות הפרעה מהותית  בחלקן, שיתופיות 

היכולות לאורך   בין  המפגש  בשל  מתאפשרת  כאלה  חברות  של  התרחבותן  הערך.  שרשרת  כל 

דור   לבני  רק  לשינויים התרבותיים שיוחסו בתחילה  גם  Y-ההטכנולוגיות  עוברים בקצב מהיר  אך   ,

. כל אלה  X-על "אובססיית הבעלות" של ה"בייבי בומרס" ודור ה  לוותרלדורות האחרים לאור הנכונות  

   .Y-,  דוגמת הארגונים של בני דור הארגונים מאפשרים צמיחת 

קורה ש הכך  המאה  ארגוני  ניהוליים  ארגונים  רובם    ,20–לצד  וכלים  משאבים  על  בעלות  מבוססי 

לינאריים, צומחים ארגונים אקספוננציאליים, הממנפים טכנולוגיות אקספוננציאליות וצומחים בקצב 

יותר.  הללו מספקים  מואץ.   זול  ולרוב גם  יותר  יותר, מהיר  ללקוח את אותו מוצר/שירות באופן טוב 

שילוב בין פלטפורמות טכנולוגיות לתהליכי גלובליזציה מואצים מאפשר לארגונים לגייס עובדים בכל 

רחבי העולם, להעסיק אותם באופני העסקה גמישים )מקוונים ואחרים(, להרחיב את שעות הפעילות  

הם יכולים למטב את המענים שלהם לסביבה   ,. כפועל יוצאאת המגווןארגון ולהגדיל  המצרפית של ה

 המורכבת ולהקטין בצורה משמעותית את תלותם בשוק העבודה המקומי.  

המודלים  את  רק  לא  שמאתגר  מה  הארגונית,  בזירה  יחדיו  שוכנים  דורות  חמישה  הפרט,  ברמת 

פלטפו פיתוח  מחייב  אלא  והעסקיים,  אנוש.  האסטרטגיים  משאבי  לניהול  חדשניות  וגישות  רמות 

שנה לבני המילניום, עם תוחלת חיים    70-העלייה בתוחלת החיים, יוצרת צפי לקריירה ארגונית של כ

ביטול המקצועות המסורתיים  ן משמעותהשנה. שילוב טכנולוגיות קוגניטיביות בארגונים אי  100של  

ב"תפקידי החלפתם  לרוב  יכולו-אלא  המשלבים  אנושיי על"  כישורים  עם  טכנולוגיות  שוק    8ם. ת 

ויותר לכיוון "עובדי הענן" או "כלכלת חלטורה" ) המציעים מודל    ,(gig economyהעבודה נע יותר 

המחליף את מודל התעסוקה הקלאסי המבוסס על "עובדי   ,אלטרנטיבי לכוח עבודה מקצועי גלובלי

ענים מעדיפים לעבוד כעצמאים, זמניים או על  ארגון" המועסקים במשרות מוגדרות. יותר ויותר מקצו

ארגונים שונים  עבור  לעיתים   ביקוש,  אלא במקביל  פי  לביטחון תעסוקתי  מקור  אינו  כבר  . הארגון 

יעדיפו להשקיע בלמידה, בהתפתחות אישית ובהתמודדות ולכן עובדים     ,  הכישורים והיכולת האישית 

זמנם הפרטי, לאזן כרצונם בין  בלשלוט טוב יותר  יוכלו  עובדי העתיד     אופן הזהעם אתגרים. כמובן שב

 חייהם הפרטיים והמשפחתיים לבין חיי העבודה שלהם וליהנות מאוטונומיה וגמישות.  

ידי המגמות העולמיות )הרחבה בהמשך( דורשת:  בהמועצמת     ,בה אנו חיים שהמציאות הכאוטית  

ו חיזוי  יכולת  הכשרה,  פיתוח,  ההיערכות,  והדואליות של  הדינמיקה  הבנת  החיים.  לאורך   - למידה 

VUCA  (2)תרשים    ים הבאים מציעה לפרט ולארגון דרכי התמודדות עם המציאות המשתנה באמצע : 

 

 

8 Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/human-capital/cz-hc-trends-reinvent-with-

human-focus.pdf  
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 דרכי התמודדות עם המציאות המשתנה  2 תרשים

קוד  הוא     VUCA  -ממשלה ואחרים, העסקים, צבא, חינוך,    :במרבית הארגונים העכשוויים   ,ואכן, כיום 

ו למודעות  לקידום   ,מוכנות למעשי  במודלים  העוסק  ידע  גוף  נמצא  מאחור  ציפייה,   ,כאשר  כוננות, 

 9ת. התפתחות והתערבו 

  VUCA -מנהיגות בעולם ה

כישורי קניית  הלפיכך,  .   כישלון כשלעצמו אינו קטסטרופה, אך כישלון ללמוד מכישלון הוא בהחלט כן

עיצובם  אינה מספקת, אלא יש לפתח בקרבם גם חוסן ויכולת הסתגלות החיוניים ל למנהיגים  ליבה  

נמדדת    VUCAמנהיגים מוצלחים. יכולתם של אנשים וארגונים להתמודד עם עולם של  כ  ם פיתוח ול

 :10בהיבטים הבאים

 ניהול ידע ויצירת היגיון •

 שיקולי תכנון ומוכנות •

 ומשאבים ניהול מערכות, תהליכים  •

 תגובתיות פונקציונאלית ומודלים של השפעה  •

 מקדמות מערכות התאוששות ופרקטיקות  •

  מערכתיים  כשלים  •

 כשלים התנהגותיים •

מורכבות ועמימות בסביבות קבלת עם  ודאות הולכת וגוברת,  -מנהיגים נדרשים כיום להתמודד עם אי

מערכות בקרה, חיזוי פיננסי, תכנון ההחלטות שלהם. ההכשרה הניהולית בטכניקות הקלאסיות של 

ידע מספיק  אין להם  אסטרטגי וקבלת החלטות סטטיסטיות לא הכינו אותם לכמות כזו של נתונים ו

ְלמה   במונחים של מדיניות שירותי בריאות, עסקאות פיננסיות, עליהם לצפות  שיסייע להם להבין 

 ביטחון לאומי וסחר גלובלי. 

, מתאפשר באמצעות  VUCAועים קוגניטיביים של המנהיגות בסביבות  למרות זאת, חיזוי סביר של ביצ

החיים  חודשי  לאחר  משתנים  שאינם  מולדים  כישורים  כלומר,  נזילה,  אינטליגנציה  של  מדידה 

 

 

9 Satish, Usha and Siegfried Streufert (June 2006). "Strategic Management Simulations to Prepare for VUCAD 

Terrorism". Journal of Homeland Security. Archived from the original on 2011-06-08. Retrieved 2008-10-29. 
10 Suhayl Abidi, and Manoj Joshi (2015). The VUCA COMPANY. Mumbai, India: Jaico Publishing House. ISBN 978-

81-8495-662-7 
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מתמודדים עם נתונים שבמהלכו  באמצעות מעקב אחר עיבוד מידע  מדידה כזו מתבצעת    .הראשונים 

 לא מוכרים, דינמיים ומעורפלים.  

להערכת    VUCAגות  מנהי מפותחת  בחשיבה  תלויה  ותפעוליים  אסטרטגיים  מציאות הבמונחים 

והחברתית,  הטכנולוגית,  ה עשייה שוהסביבה  ושל    ,כלכלית הפוליטית  ופועלים.  חיים  אנשים  בה 

 11ך.קיימות בעולם מסובלתתרום בסבירות גבוהה להישרדות ו  VUCAבחשבון אלמנטים של    מביאהה

Prime VUCA 

     12Leaders Make the Future: Ten New Leadership for an Uncertain World  ג'ונסון, בספרו

   , שאותן הוא מכנהVUCA-מגדיר ארבע יכולות הנדרשות ממנהיגים על מנת להוביל בעולם ה  ,(2009)

"VUCA  יצור ראשונית". ג'ונסון מציע מענה מנהיגותי מתאים לכל אחד ממאפייני הסביבה, על מנת ל

 חזון, הבנה, בהירות וזמישות.  שרכיביה הם:  ,תמונת ראי מנהיגותית""

כמצפן איתן המכוון אותם  משמש    חזוןה  .מנהיגים מצליחים צריכים להיות אנשי חזון  |Vision  -  חזון 

הוא   ולכן  הארגון,  תנועת  כאת  שהסביבה משמש  ככל  וגדלה  הולכת  וחשיבותו  לתנודתיות  מענה 

חזון   יותר.  בשנים  סוערת  להגיע  רוצה  הארגון  לאן  מסמן  אך  בתוכו  תנועות  ורחב שמאפשר  ברור 

כדי   תוך  צעד בהם מעולם,  לא  כאלה שהארגון  צדדיים,  ושבילים  לכבישים  ירידה  הבאות, מאפשר 

הדרך הראשית. חזון רחב מאפשר לארגון לפתח יותר מדרך אחת  על התוואי של  שמירה על הכיוון ו

בלי לאבד את דרכו, למרות שינויים צפויים ובלתי מלהגיב למתרחש  ר לו  מה  שמאפש   ,נכונה למימושו

 צפויים שיתרחשו בינתיים בסביבה. 

היא    |Understanding  -  הבנה  המתרחש,  את  ולהבין  לבחון  להקשיב,  לעצור,  מנהיג  של  יכולתו 

לאי בעת  -המענה  שוררת  ודאות.  את  שבה  להבין  לנסות  צריכים  מנהיגים  גבוהה,  ודאות  חוסר 

האפשר ככל  רחב  אינטרדיסציפלינרי  ממבט  תהליכים    , המציאות  הבנת  כדי  תוך  רבות  פעמים 

לאור שינויים אחרים הרלוונטיים לארגון. ראייה רחבה נחוצה  ו  ",מגרש המסורתי" שמתרחשים מחוץ ל

כדי להוביל למרות התנודתיות מסביב, תוך כדי שמירה על הדרך והכיוון. לשם כך מנהיגים נדרשים  

נדרשים כמו כן הם  כדי להשיג פרספקטיבה רחבה, ו   , ככל האפשרבמידה רבה  נשים וצוותים  אלשתף  

 לפתיחות ולכישורי תקשורת מפותחים.   

תהליך שקול ומחושב להבנת ההיגיון שבכאוס הוא המענה למורכבות. מנהיגים   |Clarity  -   בהירות

יות ביניהם, אלה שיוצרים את שמסוגלים להבין בדקדקנות את מגוון הפרטים השונים והאינטראקצ

 הכאוס, יוכלו לקבל החלטות פשוטות, מדויקות וטובות יותר.  

במהירות    |  Agility-  זמישות מידע  או  החלטות  הנחיות,  להעביר  היכולת  היא  לעמימות  המענה 

ובגמישות לכל מקום בארגון שבו הוא נדרש. בשל העמימות, אנשים או צוותים בחלקים שונים בארגון 

 

 

11Johansen, Bob (2007). Get There Early: Sensing the Future to Compete in the Present. San Francisco, CA: 

Berrett-Koehler Publishers, Inc. p. 68. ISBN 978-1-57675-440-5. 
12 https://g.co/kgs/xiinD9  
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בהירות שעלולות להביא לתוצאות בעייתיות מבחינת ביצועי -לעיתים קרובות חוויות בלבול ואייחוו  

הארגון ותגובותיו. מנהיגות שיכולה לזהות מצבים עמומים ולהעביר בזריזות הנחיות ברורות, גם אם  

 בהירות ולהגיב בגמישות לאירועים לא ברורים.  -לעיתים שונות מהנוהל המקובל, תוכל לצמצם אי

חשובה בפני עצמה, אבל מנהיגות איתנה   -  VUCA  Primeכל אחת מיכולות המנהיגות המוגדרות ב 

 דורשת שילוב ושזירה של ארבע היכולות גם יחד.  VUCAבעולם של 

VUCA 2.0 

דורש    VUCA-, כי עולם ה2019  שנת ג'ורג', פרופסור לניהול בבית הספר לעסקים בהרווארד, טען ב

מובילים תנאים כ ,אומץ והתאמה ,חזון והבנה. ג'ורג' הציע  VUCA  2.0אותה כינה  שתגובת מנהיגות 

לדבריו, שינויים מהירים מפעילים על מנהיגים    13.יציבה בעולם לא יציב  מנהיגותית אסטרטגיה  של  

קיצוני   כהלחץ  עד  נראו  בדרכים שלא  אותנטיי  ,להוביל  למנהיגי עסקים  ם להתקדם  וזו ההזדמנות 

 בתי ספר לעסקים.  אינן נלמדות בולהוביל בדרכים ש

מנהיגים נדרשים להגדיר חזון ברור דווקא בסביבה של    | Volatility to Vision-  מתנודתיות לחזון

יאפשרו להגיע אשר    ,כאוס, לסמן את העתיד הרצוי ולעצב מצפן שיכלול משימות, ערכים ואסטרטגיה

 ליעד. 

אל מול החזון, מנהיגים זקוקים להבנה  | Understanding Uncertainty to - להבנה מחוסר ודאות 

באמצעות  מעמיקה של היכולות האסטרטגיות שלהם כדי לנצל במהירות את הנסיבות המשתנות  

 שיח קבוע של מנהיגים עם סביבתם הוא חיוני.שימוש נכון בחוזקותיהם ומזעור חולשותיהם. 

כדי לעמוד בהצלחה    |ty to CourageComplexi -  ממורכבות לאומץ רב  זקוקים לאומץ  מנהיגים 

לעתים קרובות גם ש  ,עתירות סיכונים ובאתגרי המציאות המשתנה. עליהם לקבל החלטות נועזות  

יכולים להרשות לעצמם לפעול בהתאם לאינטרסים אישיים   דורשות הליכה כנגד הזרם. הם אינם 

עיקרית ה  נהנטילת סיכונים. הסכמהימנעות מביקורת וולהשתמש בטכניקות ניהול מסורתיות תוך  

עידן זה שייך חשש או פחד אשר יחסמו אותם מלבצע מהלכים נדרשים ואמיצים.    האורבת להם היא

 לנחבאים אל הכלים. לנועזים, לא לענווים ו 

נהיגים נדרשים להיות גמישים ולהסתגל  מ  |to Adaptability Ambiguity  -   מעמימות להסתגלות

סביבה  לסבי במהירות,  המשתנה  אישורן. שבה  לפני  עוד  מתיישנות  הרחוק  לטווח  תוכניות  בה 

במציאות זו נדרשות טקטיקות גמישות שניתן להתאימן במהירות ובקלות לנסיבות חיצוניות משתנות,  

וזאת מבלי לשנות את המסלול האסטרטגי המוביל. כדי להתמודד עם אירועים בלתי צפויים, מנהיגים 

 לתוכניות מגירה מרובות ויכולת שמירה על איזון.  זקוקים 

, המאפיינת המופעלת מן החוץ  . במציאות של תנודתיות קיצונית רעיון  כך או כך, הרעיון נשאר אותו

ו גם  ערכיהם באת תקופתנו, מנהיגים המרוכזים במשימתם  בעלי אומץ לפרוס אסטרטגיות , שהם 
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 מקובעות בעמדות    'טוש ערכי ליבה או יינעלי יהיו המנצחים. מי שי  ,נועזות המבוססות על חוזקותיהם 

 המפסידים.  ימנה עם ולא יצליח להסתגל, י

 באיזה עידן אנו חיים?   

העידן התעשייתי,     ;אשר התבסס על משאבי קרקע  ,העידן החקלאי  :עידנים  שלושהעד כה הכרנו  

מתבסס על ידע. תחילתו של עידן המידע ה  ,ועידן המידע, בו אנו חיים כעת   ;שהתבסס על משאבי הון

עובדי החקלאות   לה על  שיעור  עובדי הידע ע  בשלב שבו שיעורם של    ,20- היא באמצע המאה ה

והתעשייה. ייחודו של עידן המידע הוא בעובדה שהידע הינו משאב שאינו מתכלה בניגוד למשאבי 

 קרקע והון.  

כיום   חדש,  היא  ההערכה  עידן  סף  על  נמצאים  הקונספטואלישאנו  זה    .העידן  על  עידן  המתבסס 

אינטואיציה, רעיון, יצירה, תבונה ודמיון. אם עידן המידע התבסס על כישורים טכניים, ידע ומומחיות 

נדרשו   ובו  ומערכת השל המוח השמאלי,  תבנית  אחר מבנה,  לעקוב  הוראות,  אחר  עובדים למלא 

לבניית   מדריך  היבול,  להשקיית  זמנים  )לוחות  הייצור(כללים  פס  על  שבעידן  , מכונית   הרי 

הם ה הקונספטואלי הימני  המוח  הנדרשכישורי  ומצופה  משאב  י,  העובדים  פתרונות    ועצבכי  יחד 

ידע וחומרים  ,  מיומנויות רעיונות,  טובים ויצירתיים יותר באמצעות דרכי חשיבה שונות וסינתזה של  

להסביר  שונים   תחומים מ יכולת  לפתח  עליהם  בנוסף  באמצעות .  ידועים  ולא  חדשים  רעיונות 

 . Storytellingמטאפורות, קרי

טוען שהמיומנויות העיקריות של המוח    ,בספרו "מדוע העתיד שייך לבעלי המוח הימני"  ,(2009) פינק

בעלת  שהיא  הימני הן: אומנות, אמפתיה, יצירתיות, יכולת חשיבה לגבי התמונה הגדולה ואנושיות  

ולם ולהפוך את בני האנוש לטובים יותר. היכולות האנושיות שידחפו את פוטנציאל לשנות את הע

 : עיצוב, סיפוריות, סימפוניה, אמפתיה, משחקיות ומשמעות. , לדבריו,העולם קדימה, הן

צדי המוח,  , שלפיה  פינקטענתו של  למרות   ההיגיון מציע ששני  הימני,  לבעלי המוח  העתיד שייך 

שימוש משולב בשתיהן סביר כי  אלית, תוכננו לתפקד יחד, לכן  השמההמיספרה  ההמיספרה הימנית ו

בפתחו  שמסתמן כי בעידן הקונספטואלי  אכן,  שלם הגדול מסך חלקיו. וניב תוצאה שהיא בבחינת  י

ההמיספרות  בשתי  שימוש  לעשות  האנושות  תידרש  נמצאים,  הפיזיולוגית    לע,  אנו  משמעותן 

 על מנת להצליח. הקוגניטיביים של המין האנושי, לנצל את מלוא הכישורים  ,כאחד  סימבוליות הו



 

 

17 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 

 שימוש משולב של ההמיספרה הימנית וההמיספרה השמאלית בעידן הקונספטואלי  3תרשים

 ומה זה חקר עתידים? 

עם המציאות המשתנה. חקר העתיד   ות נועד לתת כלים להתמודד  (Futures Studies), חקר עתידים 

התרחש. אבל עתידנות לא נועדה  טרם הוא אוקסימורון, דבר והיפוכו, שהרי לא ניתן לחקור את אשר 

בעבר  מתפתחות  מגמות  זיהוי  באמצעות  המשתנה  המציאות  את  להבין  אלא  העתיד,  את  לחזות 

של מגמות אלה  פתחותן  ולהתכונן לעתיד באופן מיטבי באמצעות הסקת מסקנות לגבי הת   ,ובהווה

)פסיג  בעתיד לשם שיפור תהליך קבלת ההחלטות, בכל תחום מתחומי עיסוקיו של המין האנושי 

2008   .) 

כאשר צבאות נדרשו לתכנן "תוכניות    ,הבסיס ל"חקר עתידים" נבנה בתום מלחמת העולם השנייה

תסריטי ליצירת  מתודולוגיות  עיצבו   כך  ולשם  באמצעות י עתידי  םחומש",  ומגמות    ם  דפוסים  זיהוי 

מגמות שכבר ויצירת דימויי עתיד רצויים. המתודולוגיות של חקר עתידים מתחלקות לשתי קטגוריות:  

ניתן ש, שטרם נולדו, אך  "בצבוצים ואותות" , המכונות גם  ומגמות בעיבורמהתחזיות(    99.9%-)כ  נולדו

 להבחין בהן.     

  


