
בין אוטונומיה ורגולציה



הספקטרום הרגולטורי

חירות מלאהניהול ריכוזי
אוטונומיהרגולציה הדוקה רגולציה עצמית



:הנחות יסוד לדיון

 הקצאת משאב ציבורי מחייבת מידה כלשהי של
רגולציה

 יש יותר ממטרה אחת למערכת האקדמית
('הרחבת ידע וכו, פיתוח כלכלי, הנגשה, מצוינות)

כל השחקנים שוחרי טוב



תחנות לדיון

שתפו במקרה של רגולציה מוצלחת

שתפו במקרה של רגולציה לא מוצלחת

?באילו תחומים נדרשת רגולציה יותר הדוקה

?באילו תחומים אפשר להרחיב את האוטונומיה

?מה התנאים הנדרשים לאוטונומיה מוצלחת



2חלק –בין רגולציה ואוטונומיה 
תכניות לימודים: ניתוח מקרה

ג הוחלט להרחיב את האוטונומיה בנושא של אישור תכניות  "במל
.BAלימודים ל 

אתם מהווים צוות מוסדי שתפקידו להיערך למצב זה

אילו קריטריונים הייתם מציבים לאישור תכניות  1.

?לימודים

אילו מנגנונים ארגוניים פנימיים הייתם יוצרים כדי  2.

?להבטיח את איכות התכניות



עיבוד: מהפכת המכללות

בחדר פזורים פוסטרים עם שאלות המתיחסות למהפכת  •
המכללות בהיבטים שונים

עברו בין הפוסטרים והציעו תשובות לשאלות השונות: שלב א•

התישבו ליד הפוסטר שבנושאו תרצו לעסוק : שלב ב•

הרחיבו וחדדו את התשובות בנושא שלכם, אספו: שלב ג•



על בסיס היגדים–מובילים באקדמיה 

של עמיתי התכנית



הרגשיתהזיקה מנופים להעמקת 

גיבוש ורתימה לתמונת  :השראה
הקניית משמעות  , עתיד מיטבית

.והעמקת השייכות

שיקוף  , דוגמא אישית: חיבור לערכים
דוגמא , סדרי עדיפויות על בסיס ערכי

הצבת רף , אישית תוך מודעות עצמית
ציפיות ערכי גבוה וחיבור ערכים  

.מערכתיים לזהות רצויה

מיקוד בצרכים : התייחסות אישית
שידור ציפיות , העצמה, המובחנים

חיוביות והעמקת תחושת המסוגלות

הזמנה לחשיבה  : גירוי אינטלקטואלי
הגדרה מחדש , יצירתית ופורצת דרך

גיוס משאבי  , של המציאות
ההתמודדות מול אתגרים מרכזיים

,  במונהגמיקוד
שותף, ממונה, עמית



9

שלבים מרכזיים בהובלת שינוי

מהם הפערים המרכזיים בין המצב  -מהו המצב הרצוי אליו שואפים להגיע 
? המצוי לרצוי

מהם הכוחות שעשויים לבלום את יישום השינוי                                        
לקדם את יישום השינוי/ מהם הכוחות שעשויים לסייע בלדחוף 

? ליצור? לשנות? נדרש להתאיםסדירויותאילו 

איזה פעולות נדרשות כדי לצמצם את ההתנגדות ולהעמיק את הזיקה  
?של השותפיםוהמחוייבותהרגשית 

מהו סדר העדיפות לביצוע הפעולות על פי חשיבות והתכנות יישום



IF YOU CAN 

DREAM IT

YOU CAN DO IT  

!!

W. Disney



על  רואים כשמתבוננים מה 
?הסביבה

..מרשת, מעצב , המנהיג כיזם

11



12

...פעם היה שטח אדמה חולי 



13

?  ן"מה ראה יזם הנדל



14

?מה ראה מפתח התיירות



15

?  מה ראה חובב הטבע



16

?  מה ראה איש המסחר



17

?  מה ראה החקלאי



מוקדי התייחסות אפשריים של תמונת העתיד

:הארגון במיטבו

מרכיבי מפתח

הארגון בכללותו

הסביבה  
:במיטבה

קרובה ורחוקה





חזון

תמונה עתידית ואידיאלית של 
הארגון כאשר הוא פועל  

מנת להגשים  -במיטבו על
החזון מתרכז  . את ייעודו

בערכים ובעקרונות המנחים  
ובמשמעויותיהאת העשייה 

יעוד וחזון  : מרכיבי תמונת העתיד

ייעוד

הסיבה  -את התכלית מגדיר 
המוגדרת לקיומו של הארגון  
ונותן את המענה לשאלות  

מה  ? מי אנחנו: היסוד
ולשם  ?  עיסוקי הליבה שלנו

מה אנו קיימים

?ונמשיך להתקיים



,  מגדיר מטרה
מנחה ומכוון  
.את הפעילות

מעניק זהות  
מובחנת  

.וברורה

מייצר  
משמעות  
ערכית  
.לעשייה

גורם 
.למחויבות

יוצר אנרגיה  
מניעה לשינוי  
.ולהתחדשות

יוצר דחף  
לשיפור  

ולמצוינות  
אישית  
.וארגונית

מציב בסיס  
של יציבות  

.והמשכיות

תרומות מרכזיות של החזון



הוצאת ילדים ממעגל  : ייעוד•

.המצוקה

נדרש כפר שלם לגדל ילד: חזון•

פרדס של  ":מטאפורה מארגנת•

".אתרוגים

...חזון כפר נוער 

מפרדס תפוזים לפרדס אתרוגים



ייעוד וחזון המוזיאון

מיצוב  
המוזיאון  
בקהילת 

האמנות בארץ  
ובעולם מיצוב  

המוזיאון  
במטרופולין  
תא ובמרחב  

הציבורי

מיצוב  
המוזיאון  

בקהל הרחב

מיצוב  
המוזיאון  

בעיני עובדיו

מיצוב  
המוזיאון  
בקהילה  
/ העסקית 

פילנתרופית

ייעוד המוזיאון

מוכר , ומרכז תרבותי מובילמוזיאון 

חינוך , בזירה הבינלאומית להצגה

ועידוד ליצירה של אמנות מודרנית  

.עכשווית

חזון המוזיאון

הנמצא בשיח  , מוזיאון ללא הפסקה 

חוצה גבולות עם הסביבה ומייצר  

חושית לכל -חוויה תרבותית רב

.המשפחה



ייעוד המוזיאון

:ותרבותי מוביל לאמנות מודרנית עכשוויתמוזיאלימרכז 
האמנות המודרנית העכשווית כך שתייצר לקהלים שונים  הנגשת•

.תרבותית מעשירה ואיכותית חווייה

תרומה לפיתוח התחום וקידום השיח הבינלאומי בנושא של אמנות  •
.מודרנית עכשווית

.חינוך לצריכת אמנות והשפעה במרחב הציבורי•

.אביבי-הוספת ערך למטרופולין התל•

קידום האמנות הישראלית המודרנית והעכשווית ומיצובה בעולם  •
כמשמעותית



מרכיבי החזון

, עיצוב ואדריכלות, רישום: מוזיאון כמרחב חוצה גבולות דיציפלינריים•
(. Preforming Arts)מייצגים , פיסול, צילום

דרוג המוזיאון : מוזיאון כבמה ליצירה ארגונית דינמית ומשותפת•
הם תוצר מערכתי  , בקהילה המקצועית כמו גם חוויית הלקוחות השונים

.באופן ישיר ועקיף כל עובדי המוזיאון, עליו משפיעים

בינלאומי בנושא אמנות מודרנית -מוזיאון כזירה לשיח הישראלי•
עכשווית

-Family)ידידותי ומשפחתי , נגיש, חדשני, מוזיאון כמרחב תרבותי יוזם•
Friendly.)

מחובר : מוזיאון ללא הפסקה –" קירות מתמוססים"מוזיאון עם •
.את העיר( רזוננס)מהדהד , דינמי, צעיר–אביבי -למטרופולין התל

המוזיאון כחממה לחדשנות טכנולוגיות בתחומים רלבנטיים להצגה  •
.  אמנות ויצירת חוויית משתמש הוליסטיתוהנגשת



אתגרים משלימים בעיצוב תמונת עתיד

רעיון מארגן

משמעות

זהות

מדיניות

שיטה

פעולה

ה
וי
הו

ה
ר 

צי

ה
שיי

ע
ה

ר 
צי



לבני הבניין של תמונת העתיד–יעדים וערכים 

ערךיעד

,  הישג ארגוני משמעותי המוגדר במונחי תפוקה וזמן

שהארגון או תת יחידה שלו נדרשים לפעול למימושו

אמונה מהותית המנחה את חברי הארגון בעשייה שלהם  

מגדירה את האופן הייחודי בו יתנהל הארגון

תוצר מנהיגותיהחלטה תפעולית

נורמטיביאופרטיבי

מטרה סופיתשלב בתכנית כוללת

רעיון מופשטמוגדר ומדיד

מסמן את האופק  תחום בזמן

מיועד לכלל העשייהמיועד לתתי יחידות

קבועמשתנה בהתאם לנסיבות



מעגל הניהול השלם

תכלית הקיום 
( ייעוד הארגון)

החזון הארגוני 

משמעות לעשייה 

זהות ארגונית
תוצאות גבוהות 

מטרות 

יעדים   

הנחות יסוד 

תוכנית עבודה ארגונית 

הגדרת תפקיד ניהולית 

אסטרטגיה 

סטנדרטים  ומדדים

מנהיגותיתתפיסת תפקיד

מימוש והטמעה תוכנית

ערכים 

תרבות ארגונית 

טקסים, שפה , התנהגויות

הנחות יסוד 

למקובלארגוניים מעבר הישגים 



:  מוסדות פנימיתיים לאוכלוסייה מאותגרת שכלית

המוסד כקהילה/ המוסד כבית חולים 

: יחידות צבאיות

נבחרת/ משפחה 

:  תת ארגונים

...קהילות / מחלקות / סניפים 

...דומים אבל שונים



התנהגויות ערכים הנחות יסוד מטפורה מארגנת

נקיון

ותעודרישום

חלוקים

פרוצדורות

מיטות

תרופות  

משמעת

...מטפלים

היררכיה

מקצוענות

מדע

משמעת

מצוינות

היגיינה
שרות

מחלה

הפרדה

מדע
היררכיה

כבית חוליםהמוסד

בלגאן בחוץ

טשטוש גבולות

המולה

..חונכים, מדריכים

בקהילהתפקידים

בקהילההשתלבות

אהבה  
כבוד הדדי

בריאות

הכלה
שיוויון

/ המוסד כקהילה 
כקיבוץ

תרבויות שונות... ארגונים דומים



צירי עזר להטמעת תמונת העתיד

מסגרות עבודה

דיונים , ישיבות•
ופורומים

פגישות עבודה •
ופגישות 

אישיות

תכניות עבודה•

הנחיות  , נהלים•
דיווח ובקרה, 

התנהגות  
סמליות

טקסים•

סמלים•

עיצוב המרחב  •
הפיסי

התנהגויות 
מייצגות

שימוש בזמן•

תגמול וענישה•

הבעת עניין•

התנהגות  •
באירועים 

קריטיים

שפה  
וטרמינולוגיה

מינוחים•
ומושגים

סלנג•

סיפורים•



שלבים  

אתם רואים את עצמכם  שדמיינו את תמונת העתיד של היחידה •
חלק ממנה

תארו  ; דמיינו את המציאות העתידית עליה אתם רוצים להשפיע•
בקווים כלליים משתנים של היחידה שלכם במיטבה

נסו לתאר מרכיבים המבחינים אותה מיחידות אחרות גם בהיבטים  •
הפורמליים וגם בהיבטים הלא פורמליים

נסו לחדד את עיקרי השינוי מהמציאות הקיימת למציאות  •
העתידית

נסו לתת כותרת למאפיינים המרכזיים של היחידה במיטבה•



מטאפורה ככלי מסייע בעיצוב והובלת חזון

ממחישה ומארגנת  
רעיון מופשט

מאפשרת התמרה 
:  של תובנות

להעביר רעיון  
מהקשר אחד לשני

מזמינה הסתכלות  
אחרת

מסייעת ביצירת  
תובנה

יוצרת מסגרת 
התייחסות שונה

תמציתית  , ממקדת
וזכירה



המטאפורה של פרדס אתרוגים  •

מייצרת מרחב חדש לבחינת  

שינוי מערכת היחסים  ... )המציאות

בין הפרט , בין הארגון לפרט

(.לעצמו

מתן אפשרות תפיסתית לאתגר את •

התאוריה  "סגירת הפער שבין 

תאוריה המנחה את "ל" המוצהרת

".העשייה בפועל

...  ניהול הדיאלוג שבין חזון למימוש•

.תרגום התפיסה למודל פעולה

מטפורה עוזרת לצמצם את  / תמונה 
...הפער שבין הרצוי והמצוי

מפרדס תפוזים לפרדס אתרוגים



מטפורות ארגוניות 
(G. Morgan – Images of Organizations, 1986

מכונה  

,  מרכיבים, פונקציות
, מבנה, תהליכים, ארגיה

...תפעול , יעילות

אורגניזם

מערכת פתוחה המקיימת 
אינטראקציה עם הסביבה

מח

העברת  , מערכת עצבית
,  עיבוד נתונים, מידע

ניהול עצמי

תרבות

..יצירת מציאות חברתית

מערכת פוליטית

,  קונפליקטים, אינטרסים
..שליטה, כח

במה

,  קומדיה, סטירה, דרמה
מוצג לקהל הרחב.. מופע

מגרש משחקים

,  למידה, הנאה, רוגע
..מימוש



שלבים  

...חזרו למאפייני תמונת העתיד שהגדרתם•

מהי המטפורה המתחברת  –מתוך משפחות המטפורות המוצעות •
?בצורה הטובה ביותר למאפיינים

מטפורות המתארות את היחידה  בחרו , במטפורהתוך שימוש •
...במיטבה

מרכיבי תמונות המתארות / בחרו תמונה , תוך שימוש במטפורה•
...את היחידה היום

הגדירו מהלכים מרכזיים לסגירת הפער, תוך שימוש במטפורה•

...חזרו לעולם היחידה ותארו את הדרך•



צירי עזר להטמעת תמונת העתיד

מסגרות עבודה

דיונים , ישיבות•
ופורומים

פגישות עבודה •
ופגישות 

אישיות

תכניות עבודה•

הנחיות  , נהלים•
דיווח ובקרה, 

התנהגות  
סמליות

טקסים•

סמלים•

עיצוב המרחב  •
הפיסי

התנהגויות 
מייצגות

שימוש בזמן•

תגמול וענישה•

הבעת עניין•

התנהגות  •
באירועים 

קריטיים

שפה  
וטרמינולוגיה

מינוחים•
ומושגים

סלנג•

סיפורים•



מבחן ההתנהגות האישית  
בתהליך מימוש החזון

 מובן וקליט, ברורכמה החזון מנוסח באופן עד –מבחן ההבנה

 עד כמה קיימת הלימה ועקביות בין ההצהרות למעשים-מבחן העשייה

ועד כמה החזון ניכר בעשייה היומיומית

 עד כמה החזון בא לידי ביטוי בסדר העדיפות הארגוני –מבחן הזמן

ובהקצאת הזמן האישית

 לחזון גם במצביהמחוייבותבאיזה מידה נשמרת –המחוייבותמבחן

לחץ ומשבר

 עד כמה מאמצי המימוש נעשים בכל מקום ובכל הזדמנות–מבחן המקום



מובילים שינוי



המטרות

יצירת שינוי בתחום בעל  
משמעות והשפעה

לימוד והתנסות בתאוריות  
ובכלים של הובלת שינוי

תרגול עבודה רשתית חוצת  
מוסדות



התהליך

בחירת הנושאים והצוותים

תוכלו להוסיף נושאים ולשבץ עצמכם על פי . בשבוע הבא נשלח מסמך דוקס בו נושאים מוצעים
בחירתכם

פגישות  \טלפון \דיון פנימי בצוותים באמצעות מייל 

יועצים וכו, מומחי תוכן, וכן העלאת צרכים כגון מידע, הבהרת הנושא וכיווני הפעולה

האקאטון

כך יעלה הסיכוי  , ככל שתעלו צרכים ורצונות מוקדם יותר. שעות במפגש יוני4לנושא יוקדשו כ
שנוכל לספק לכם את העזרה הנדרשת

לאחר ההאקאטון

המשך הובלת השינוי בסיוע הצוות והרשת



למהלך האקאטוןאפשריתדוגמה 

הגדרת בעיה ותכנון שינוי: סדנה. 1

מטרות ויעדים, הגדרת הבעיה: ישיבה צוותית. 2

הצגת התוצר למומחה וקבלת משוב. 3

חידוד ופיתוח כיווני פעולה: ישיבה צוותית.4

הצגת התוצר לצוות מקביל ומשוב. 5

חידוד וחלוקת עבודה: ישיבה צוותית. 6

הצגה קצרה במליאה וסיכום. 7




