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"תבונה ורגישות בניהול" מאת חיים שפירא, הוא פרי עבודה ממושכת 
ניהול מקורית במשך למעלה מעשור. שפירא  של פיתוח ותיעוד גישת 
מצויים  והרחוק,  הקצר  בטווח  הארגון,  להצלחת  המפתחות  כי  גורס 
החשיבה  יכולת  בזכות   — במוחם  האנשים.  של  וידיהם  לבם  במוחם, 
הזולת  ושל  עצמם  של  לצרכים  הרגישות  בזכות   — בלבם  והניתוח. 
ובזכות היכולת לשלוט ביצריהם. בידיהם — בזכות מיומנויותיהם לבצע 
ניהולית  לפרקטיקה  זו  תובנה  תרגום  עליהן.  לדבר  רק  ולא  תוכניות 
מתבטא בטיפוח של תבונה ורגישות, כדי לעודד שיתופי פעולה בדרך 
לתפקידו,  עובד  עיסוקיו:   למאפייני  שחקן  של  עוצמותיו  התאמת  של 

צוות למחלקה ומפעל לקהילה.
מודל  ומהווה  בספר  בהרחבה  מוצגת   Win³ הקרויה  הניהולית  התפיסה 
אינטגרטיבי של חשיבה והתנהגות של שחקן אחד הפועל בסביבה להשגת 
מטרותיו. לכל שחקן ישנן מטרות )גלויות וסמויות( והאופן שבו הוא חותר 
לקראת מימוש התוצאות הרצויות מבחינתו, מותאם למאפייני הפעילות 
של רשת הערך שבתוכה הוא פועל. מסיבה זו יש לקחת בחשבון גם את 
עשויה  הראשון  השחקן  אחרים, שהפעילות של  ציפיותיהם של שחקנים 
להתאים או לא להתאים לכוונותיהם. איזון אינטרסים יושג רק  באמצעות 
שביעות רצון הדדית. מרחב הציפיות והאינטרסים של כל השחקנים נקבע 

על–ידי שלוש קבוצות של מוקדי עוצמה ארגוניים:
1. ליבה — תוצרי ליבה, תשתיות ליבה ותהליכי ליבה.

2. הון — פיננסי, אינטלקטואלי ואנושי.
3. תרבות — מבנה ארגוני, תהליכים ארגוניים וחדשנות.

לכל  בהלימה  נקבע  הארגונית  הערך  ברשת  השחקן  של  שערכו  מכאן, 

את כולם?
אנחנו לא פועלים לבד, ולכן מיקוד באינטרסים האישיים שלנו בלבד 
עלול לפגוע באחרים, אך גם בנו. תובנה זו הובילה לפיתוח קשרים 
עסקיים במתכונת win–win. אך גם שני גורמים אינם יחידים בשטח, 
ולכן מתכונת זו אינה מבטיחה הצלחה לטווח הארוך. חיים שפירא מציג 
בספרו החדש את גישת ה–Win–Win–Win המנסה לקחת בחשבון את 

כל האינטרסים הסביבתיים

המחבר  שעושה  נוספת  הנחה  שלעיל.  הפעילות  מוקדי  מתשעת  אחד 
התאמה  תהליכי  ניהול  של  במרחב  פועלים  שמנהלים  היא  בספר 
לבין  למרותם(  )הסרים  השחקנים  של  התכונות  מכלול  בין  דינאמיים 
מגוון המאפיינים של הסביבה שבה הם פועלים. מנהלים משלבים, אם 

כן, בין הצלחה אישית לבין הצלחה ארגונית.
בספרו של חיים שפירא שישה פרקים מרכזיים שלאחריהם שלמי תודה, 

מפתחות שונים ורשימה ביבליוגרפית:
העוצמה  מוקד    — ביניהם  הגומלין  וקשרי  השחקנים   —  1 פרק 
האיומים  להבנת  מתייחסת  רגישות  האנשים.  הוא  ארגונים  של  המרכזי 
מפתח  לסביבה  רגשיות  טיפוח  מזמן.  המשחקים  שמגרש  וההזדמנויות 

תבונה עסקית, הדרושה להפוך איומים להזדמנויות.
פרק 2 — הדינמיקה של התרבות הארגונית —  בין השחקנים יש שלושה 
סוגים של יחסי גומלין: התעלמות, תחרות ושיתוף פעולה. הדינמיקה של 

התרבות הארגונית קובעת את מידת האמון שייווצר בארגון.
את  המשלבת  ניהול  תפיסת   —  Win³ ע"פ  הניהול  תפיסת   —  3 פרק 
ההיגיון המדעי של טיילור, ההיגיון הארגוני של ובר, ההיגיון התפעולי 

של דמינג לצד ההיגיון הרגשי של גולמן.
לארגז  שונות  דוגמאות  כולל    — ארגון  של  פעילות  מצב   —  4 פרק 

הכלים של הגישה.
וחזרה  מעגל  סגירת    — פעילות  ומצבי  אישיים  אינטרסים   —  5 פרק 
לאינטרסים האישיים של השחקנים ובחינה של תרחישים שונים בדרך 

למימוש של היעדים האישיים והארגוניים.
והמודל  למודל  חלופות  על  פירוט   — ההתחלה  לקראת   —  6 פרק 
עצמו. הפרק מיועד למנהלים עסוקים שזמנם קצר והם מבקשים להגיע 

לתובנות בנוגע לרציונאל השיטה: ממטרות לתוצאות.

יצירת רשת ערך
 שפירא מסכם את רציונאל גישת הניצחון בשלישית: "אנחנו לא פועלים 
לבד, ולכן מיקוד באינטרסים האישיים שלנו בלבד עלול לפגוע באחרים, 

האם אפשר לרצות
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הכותב הוא מומחה 
בפסיכולוגיה 

חברתית–תעסוקתית–
ארגונית, ועמית 

הוראה בבתי הספר 
למדעי המדינה וניהול 
באוניברסיטת חיפה, 
ביה"ס לפסיכולוגיה 
במרכז הבינתחומי 

ובביה"ס למנהל 
עסקים במסלול 

האקדמי של 
המכללה למינהל

מרגישים  אשר  שלנו,  הקיומית  בסביבה  הפועלים  בנו. שחקנים  גם  אך 
מנוצלים או מקופחים בגלל הצלחתנו, יפעלו כדי להכשילנו. אם כך, כדי 
לשמר הצלחה, עלינו לדאוג שגם אחרים יצטרפו להצלחה שלנו. תובנה 
 .win–win זו הובילה לפיתוח קשרי ספק–לקוח במתכונת המוכרת בשם
הנקודה היא שגם שני גורמים המנהלים מו"מ אינם יחידים בשטח, ולכן 
לטווח  הצלחה  מבטיחה  בהכרח,  אינה,   win–win במתכונת  הצלחה  גם 
קבוצות  לשתי  או  השחקנים  לשני  המועיל  מנצח  הסכם  השגת  הארוך. 
מותיר   ,win–win של  במתכונת  גומלין  קשרי  שמנהלים  השחקנים, 
שחקנים אחרים בסביבה שעלולים לחוש נפגעים מההצלחה המשותפת 
הזו. תחושת הקיפוח של השחקנים האחרים עלולה להוביל אותם לפעול 
כדי להכשיל את ההצלחה... תובנה זו הובילה לפיתוח מושג חדש/ישן 
שנקרא רשת ערך, שתיארו בראשונה פרופ' אדם ברנדברג מבית הספר 
למנהלים  הספר  מבית  ניילבאף  בארי  ופרופ'  בהרווארד  למנהלים 
כפועל  העסקים'.  בשירות  המשחקים  ‘תורת  בספרם  ייל  באוניברסיטת 
מייצג  שבמהותו  החברתית,  התאגידית  האחריות  נושא  התפתח  יוצא, 
את גישת win–win–win challenge. גישה זו מגדילה את סיכויי שימור 

ההצלחה גם בטווח הרחוק".
הוא  ההקשר  מקיף שבו  כפיתרון  ה–Win³ מתברר  דבר,  בסופו של  כך, 
החזקה השלישית במערכת שקודם לכן הייתה רק דו–ממדית )או בחזקה 

שנייה( כיוון שכללה רק את הניצחון הדו–צדדי השגרתי.

תבונה ורגישות — הילכו שניים בלתי אם נועדו!
לחוש  מבלי  ליד  שפירא  חיים  של  החדש  ספרו  את  לקחת  אפשר  אי 
שמדובר בספר יחיד ומיוחד.  הספר הוא בהחלט בעל נוכחות והוא עתיר 
מידע בצורה בלתי רגילה. מעניינת בחירת האיור לכריכה של המשחק 
הידוע "אבן נייר ומספריים", המבוסס על כך שכל אחד מהאמצעים מביס 
המחבר  שלדעת  ורגישות,  תבונה  גם  כך  האחרים;  השניים  ע"י  ומובס 

צריכות לבוא במשולב בתוך הניהול.
שפירא מכנס אסופה מכובדת של כ–30 תיאוריות מובילות מתוך מדעי 
של  התיאוריה  עובדת  שבו  האופן  את  להדגים  בכדי  והניהול  החברה 
והיכולת  יש מקום להשתאות על הבחינה המעמיקה  ניצחון בשלישית. 
המרשימה לאגד חומר כה רב בתוך המסד התיאורטי של מדעי החברה 

ומדעי ההתנהגות. 
מרשימה  ולכן  מובהק,  מעשי  ביטוי  יש  תיאוריה  לכל  לא  ועוד,  זאת 
קונספטואלית.   גג  קורת  אותה  תחת  כולן  את  לכנס  היכולת  במיוחד 
בהשכלתו,  מהנדס  שהוא  מכיוון  במיוחד  מעניינת  שפירא  של  גישתו 
שהוא  העובדה   ומודלים.  נוסחאות  בכמויות,  לעולם  להתייחס  הרגיל 
נדרש לתופעה התנהגותית "נזילה" יחסית, כמו ניהול,  ומצליח "לתת 

בה סימנים" ראויה למלוא ההערכה.
הם  בספרו  שפירא  שמבצע  הנרחבת  התיאורטית  וההסדרה  הכינוס 
מזכיר  שהוא  התיאוריות  רוב  אקדמיים.  במונחים  גם  תקדים  חסרי 
אותן.  שקידמו  והחוקרים  הדעות  הוגי  ע"י  וניסויית  אמפירית  טופלו 
את  להעמיד  אקטיבי  ניסיון  בוצע  מקרים  של  במיעוט  אולם,  ברם 
של  הניסיון  אם  גם  יותר.  רחבה  אחודה  פרספקטיבה  של  לאורה  כולן 
הכינוס  יכולת  עדיין  אקספרימנטאלי,  או  אקדמי,  בהכרח  אינו  המחבר 
חוצן,  לעתים  נדרש  כי  בעבר  ראינו  כבר  לציון.  ראויה  האינטלקטואלי 
או דמות אקס–טריטוריאלית, בכדי להצביע על קשרים וחיבורים בתוך 
תחום תיאורטי מוגדר. כך למשל, התרשמנו מספרו של מלקולם גלדוול 
"ממבט ראשון שבריר השנייה שבו אנו מקבלים החלטות" )ראו סקירה 
שגם  ממצאים  בין  קשרים  לפסיכולוגיה  שהציג   ,)2009 ינואר  בגיליון 

פסיכולוגים ותיקים לא השכילו לייצר.
שפירא מצליח להיות חדשן גם בתחום אחר. לא אחת אנו מלינים במדור 
זה על העדרה של ספרות  ניהולית בעברית ומתוצרת כחול לבן. כמובן 
שבמשך השנים הצגנו ספרים ישראליים אחדים שנחשבו לפורצי דרך, 
אולם החיסרון תמיד מורגש. אל תוך המרחב הזה נכנס שפירא עם ספרו 
המקיף, תוך שהוא מעמיד משנה סדורה הניצבת על גבי מסד תיאורטי 
ומקצועי מגוון. ניתן לתהות באם "ההסדרה" הזו משקפת ניהול ישראלי, 
או שהעקרונות שעליהם מדבר המחבר הם אנושיים, ולכן תופעת הניהול 

היא אוניברסאלית מטבעה.
מן הראוי לציין כי הספר אינו קל לעיכול; הוא מקיף ביותר, עתיר פרטים 
ותרחישים, אשר ההבניה הסכמטית במודלים ודיאגראמות — האופיינית 
מאוד לדרך העבודה של מהנדס — יכולה להתברר כמשימה לא פשוטה 
עבור אנשי מדעי החברה. מן הטעם הזה, הפליא המחבר לעשות כשכלל 
פרק מיוחד שהוא סיכום מרוכז של הספר למי שהוא חסר סבלנות, או 

חסר זמן, להבין את המודל המלא לאשורו. 
למדף  ביותר  ראויה  תוספת  מהווה  בניהול"  ורגישות  "תבונה  לסיכום, 
של  העקרונות  ספר  סוף,  סוף  שלנו.  המתרחב  הישראליים  הניהול  ספרי 
חיים שפירא מפצח את הקוד הגנטי של תורות ותיאוריות הניהול למיניהן 
ולדורותיהן, ומשלב את מרביתן תחת קורת גג אינטגרטיבית ומפרה של 
"ניצחון בשלישית". פיוז'ן אקלקטי "כחול–לבן" של אסטרטגיה, טקטיקה 
ופרקטיקה, המתמצת את מורכבות אתגר הניהול בן–זמנינו בהשגת איזון 

ארגוני הכרחי בין מעצבי מדיניות, מנהלים ומבצעים.
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הספר מציע פיוז'ן אקלקטי "כחול–לבן" של 
אסטרטגיה, טקטיקה ופרקטיקה, המתמצת את 

מורכבות אתגר הניהול בן–זמנינו  


