
 

 

 - אני רוצה לפתוח בסיפור

 התפרסמה מודעה קטנה בעיתון בלונדון ובה נכתב:  1914בשנת 

"מבוקשים אנשים להרפתקה מסוכנת: חודשים ארוכים של אפלה מוחלטת, משכורת צנועה, 

 סכנה מתמדת, חזרה הביתה בספק. במקרה של הצלחה מובטחים כבוד והכרה".
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 מנהיגות אדפטיבית



 

כדי לגייס את צוות האנשים   1914-זו המודעה המקורית שהשתמש בה סיר ארנסט שקלטון ב 

למסע המטורף, בניסיון לחצות את יבשת אנטרטיקה מקצה לקצה, דרך הקוטב הדרומי. מסע 

 ק"מ, ארבעה חודשים, בתנאים הכי קיצוניים בעולם.  4000של 

חד אחד. הוא ראיין אותם בצורה אנשים. ושקלטון מיין אותם א 5000למודעה שלו נענו 

 יצירתית. הוא לא שאל שאלות מקצועיות. זה לא עניין אותו.  

כי הוא חיפש אנשים שיודעים לשמור על שמחת חיים  ,הוא למשל ביקש מהם לשיר לו שיר

 בתנאי לחץ. 

הוא חיפש אנשים שילכו אחר החזון שלו עם הלב שלהם ולא מטעמי אגו. אנשים שהם כקודם 

 .בני אדםכל 
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ס״ מפליגה לדרכה, אך לאחר כמה חודשי הפלגה נלכדה  נ  יור  ד  נ  ה״א   

 בקרח באמצע שומקום, ללא נתיב חילוץ או קשר עם העולם החיצון. 

לחץ של טונות רבות של קרח ריסק את הספינה, המים התחילו לחדור 

 אליה ושקלטון נתן את הפקודה לנטוש. 

לאיטה לרסיסים, אסף שקלטון את אנשיו   מתפרקתבעודו מביט בעיניים דומעות על ספינתו 

 "לחזור הביתה בשלום".   והגדיר את המשימה מחדש:

כאשר עמדו חברי הצוות והביטו בספינתם השוקעת אל מתחת לקרח, עמד שקלטון בנקודה  

 ."כים הביתה "עכשיו אנו הולמעט מרוחקת מהם, ואז אסף אותם אליו ואמר להם, 

מעלות, רעב  20הם בלי אונייה, בקור עז של מינוס  -למרות שהסיכויים לכך היו אפסיים 

שקלטון משכנע את אנשיו כי המשימה אפשרית. הוא מורה לאנשיו לקחת את כל   ,ועלטה

ציודם מהספינה, בדגש על אוכל, כלי נגינה, ספרים, מחברות ומשחקים ולעבור לגור באוהלים  

 על הקרח.
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"איך נפלנו ככה?", "אנחנו נקפא למוות", "אין לנו  קולות מהצוות התחילו לעלות בעצמה: 

 אני רעב, קר לי".  סיכוי", "

שקלטון הבין שאם האנשים שלו יתחילו לפקפק בכך שהם ישרדו, אם הם יתחילו לריב בינם 

אז דברים אחרים יהרגו אותם,  -לבין עצמם, אם החרדות שלהם יתחילו לקחת תפקיד מרכזי 

 ולא הטמפרטורה.

האנרגיות של  אלא לנהל את  המשימה הראשית שלו לא היתה הניווט הביתה או מלאי המזון, 

: ליצור להם יציבות, ליצור שגרה, ולתת להם את התחושה שהם יכולים לשרוד את זה הצוות

 יחד תחת הנהגתו, ושזה עדיף מאשר אם הם ינסו לעשות זאת לבד או בלעדיו.
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 חשובות ביותר ליצירת יציבות וביטחון.  שגרותש שקלטון הבין

ות תורניות. לכל אחד היו  מיד לאחר שהספינה טבעה הוא נתן לצו

קילומטר מסביב למחנה בקור העז כדי לשמור על כושר   5ללכת היה משימות, וכל אחד חייב 

 ".תרופה מנטליתובעיקר כדי להכניס להם אנרגיות. הוא קרא לזה "

. אף אחד לא מורשה לפרוש לאוהל לבדו אחרי ארוחת להתחברשקלטון מחייב את הצוות 

 .  אסור להיות לבד הערב, פשוט 

היו משחקים, מצגות, הצגות, מסיבות תחפושות, הופעות, תחרויות שירה ויום אחד הוא אפילו 

ארגן תחרות ריקוד וואלס על הקרח. הוא דאג להעסיק אותם כל הזמן על מנת למנוע ספקות,  

מחוייבות   ת הזמן שלהם לעשייה פרודוקטיבית או לפחות כזו שמייצרתחרדה וייאוש, ולנצל א

 ולכידות. 

זה לא בא לו באופן טבעי. קלטון היה טיפוס שמרוכז בעצמו: רוב האמפתיה שהוא מפגין היא 

מחושבת, הוא אובססיבי למצב הנפשי של כל אחד מחברי הצוות. מהרגע שהספינה 

הוא , הצורך שלו להתפתח כמנהיג כדי לשרודמתרסקת וצוללת הוא מבטא ביומן שלו את 

. כל מה שהוא עושה  ומנתח איך עליו לנהוגעל בסיס יומי   ממפה את הדינמיקה הקבוצתית

וחושב כל הזמן איך אף מודע לעצמו,  מאוד במצב הרגיש הזה, הוא מחושב ופרגמטי. הוא

 אחד לא ירגיש בצד.
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תוך זמן קצר מאובדן הספינה, אנשי הצוות כבר לא מתעסקים ב"למה זה קרה?" או "מי  

  -אשם?", מהר מאוד הם מבינים שהחלום שלהם התנפץ ומעכשיו יש להם משימה חדשה 

ומצליחים להתנתק מכל מה שהיה   גמישות מחשבתית . הם מפגיניםלהציל את עצמם

בטעויות שלו מול הצוות, למרות שביומנים  ויוצאים לאתגר החדש. שקלטון עצמו לא מתעסק

זה לא הזמן והמקום להסתכל אחורה.  שלו יש עדויות לרגשות אשם על ההחלטות שקיבל. 

 המשימה נכשלה, אבל המשימה החדשה חשובה אפילו יותר. 

עם הצוות. הוא לא נותן להם שום הזדמנות לדבר עליו  שקלטון הקפיד על קשר מתמיד

הזמן נוכח ומסתובב ביניהם. הוא ערך פגישת צוות לכולם אחת ליומיים,  מאחורי הגב, הוא כל 

בניתוח שלו של המצב: מזג אוויר הקשה, מלאי מזון המתדלדל,  בשקיפות ובה שיתף אותם

 תוכניות להמשך והסכנות המטורפות שעוד מחכות להם. 

להתחבר  עם כל אחד מהצוות כדי  אחד על אחדבנוסף, הוא עשה סבב תמידי של פגישות 

אליהם בצורה אינטימית. הם דיברו על פחדים, על שירה, איסוף בולים, בישול וכמובן רגשות. 

 ״אכפת לי ממך באופן אישי״. עםצר שילוב של התמונה הגדולה יכך 
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ממפה את חברי הצוות  הוא .שקלטון מבין שהמצב הקשה מייצר דמורליזציה מסוכנת

הבעייתיים, הספקנים שמתחילים "להוריד" את יתר הקבוצה. אלו אשר כבר בעיניים שלהם  

רואים שהם אופוזיציה למנהיגותו. אבל הוא לא יכול "לפטר" או אותם או להיפטר מהם. מה 

  שהוא עושה פשוט מבריק, הוא משנה את חלוקת הצוותים ומעביר את אלו הבעייתים לגור

תישן  -איתו באוהל שלו. מה שנקרא שמור את החברים שלך קרוב, ועם האויבים שלך 

 כפיות.. 
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מסע המכשולים של שקלטון וצוותו בניסיון להיחלץ, לקח עוד שנתיים קשות ובלתי נתפסות.  

  י קשוח, אכילת פינגווינים, שייט בסירות הצלה על פני ים סוער עםט  ק  ר  הוא כלל עוד חורף א  

שעות רצופות ללא עצירות כדי שלא יקפאו   36מטר! ואפילו מסע רגלי של  100גלים בגובה 

 למוות.  

בסופו של דבר, כשהם הצליחו להגיע מותשים ומורעבים לתחנה של ציידי לוויתנים בקצה אי, 

כדי לקרוא לעזרה, המפקד שלה חשב שהוא רואה מולו רוח רפאים. העולם כולו היה בטוח  

 נשיו מזמן כבר מתים. אבל כולם לבסוף ניצלו.ששקלטון וא
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מנהיגות המסע של ארנסט שקלטון והמנהיגות שהוא הפגין נקראת 

. תפיסת המנהיגות ההסתגלותית היא הסתגלותיתמנהיגות  -אדפטיבית

 מבית הספר למדיניות ציבורית שבהרווארד. יק  ס  ינ  ל  טי ר  מ  ו ץפ  רון ח   תוצר עבודתם של

 . לפעולה ולא לאדםהמנהיגות ההסתגלותית מתייחסת 

 ינוי במערכת, וכל אחד יכול לממש מנהיגות. לכן, כל אדם, מכל תפקיד יכול לפעול לקדם ש

היא גישה למימוש מנהיגות לנוכח    (Adaptive Leadership )  מנהיגות הסתגלותית

להביא לשינוי   אינן מספיקות כדיפורמלית או כריזמה אישית  סמכותלמולן  סבוכות בעיות

 מהותי.  

הרחבה.   מערכתהמקדמת שינוי ב כפעולה של אנשים רביםהמנהיגות הסתגלותית מתוארת 

זאת, בניגוד לתפיסה הרווחת אודות מנהיגות, אשר שמה דגש על המנהיג היחיד, לרוב זה 

שכבר מצוי בעמדת סמכות. תכלית המנהיגות, לפי גישה זו היא לסייע  

 יותר. רלוונטיתלשינויים בסביבה ולהפוך בכך ל להסתגל למערכת
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י בכך שהיא מרחיבה את שדה הראיה וכלי כוחה של גישת המנהיגות ההסתגלותית מצו

 .חדשניים ההשפעה שבידי מנהלים ומסייעת להם בקידום רעיונות

 -עמדה של מנהיגות הסתגלותית, דורשת יכולת להתבונן במבט רחב על המציאות

רחבת הריקודים". רק כך ניתן לפעול מתוך הבנה מערכתית, ולהוביל שינוי  מהמרפסת" ו " מ"

 מערכתי. 

  חייב לשהות בהם במקביל. המנהיגלשני מצבים ש ותמטפור  הן המרפסת ורחבת הריקודים

המרחב שבו פועלים, ומקבלים  זה  היא היכן שהעשייה מתרחשת; רחבת הריקודים-

מאוד   לגיטימציה לפעול ולשנות. רחבת הריקודים מתאפיינת בתנועה בלתי פוסקת, בקשב

 אבל בקושי להבין את התמונה הרחבה. ממוקד להתרחשות באותו רגע, 

הוא המרחב שממנו ניתן להתבונן על ההתרחשות ולהבין אותה מנקודת מבט   המרפסת-

המרפסת מתאפיינת  .המרחב שבו המנהיג מעצב את גישתו ביחס למציאותזה  חיצונית.

 . להמשיגביכולת לחשוב, להבחין בדפוסים, לנתח ו
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 :מתוך הסיפור של שקלטון  תובנות על מנהיגות

שקלטון אמר: תהיה נועז בתוכניות וזהיר בביצוע. רוב האנשים בעולם  הצבת חזון: •

אלא משום שהם מכוונים נמוך ופוגעים. הוא  ,נכשלים, לא משום שהם כיוונו ולא פגעו

 הםאמר שעבודת צוות היא המטרה עצמה. המשאב החשוב ביותר לכל חברה וארגון 

 .האנשים

ו לא מבצעים משימות בעזרת אנשים. שקלטון אמר: אנחנ  :ההשקעה בצוות ולכידותו •

אנחנו בונים אנשים בעזרת משימות. אל תתבלבלו בין אמצעי למטרה. המטרה היא 

 אנשים, והאמצעי הוא משימות. אם הלכתם הפוך אתם כבר במסלול לא נכון להצלחה. 

" פועלים כל הזמן. יש להשקיע את הזמן והאנרגיה על מנת לדאוג לצדדים  ק"כוחות הפירו

תיים, לתחושת השייכות ולתמיכה שהארגון יכול לספק לחברים בו. כדאי שהמרכיב החבר

 .גם אם לזמן קצר בכל יום ברמה היומית,  הזה יהיה קיים
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למצוא את התדירות הנכונה לתקשר את המצב לאנשיהם וללקוחות שלהם  שקיפות: •

ואגים כי כל  בכדי להשאיר אותם מעודכנים אך מבלי להציף אותם. מנהיגים אפקטיביים ד

 .המנהלים בארגון ינהלו תקשורת ישירה ורגשית עם העובדים בארגון על בסיס קבוע

שקלטון תמיד הוביל על ידי דוגמה אישית. הדרך היחידה לחנך אחריות ואמון האנשים:  •

ולהנהיג זה דוגמה אישית. אתה לא יכול להגיד לאנשים מה לעשות, אתה יכול להראות 

ן אף פעם לא דרש מהאנשים שלו מה שלא דרש מעצמו. הוא להם איך לעשות. שקלטו

 אמר: אף פעם אל תאבד קשר עם המטרה הסופית אבל תמיד ]…[ במטרות קצרות טווח

החוסן הארגוני מטופח סיבולת, כושר עמידה.    :שמה של הספינה שפירושה  ס נ  יור  ד  נ  א    •

שקלטון אמר שאנשים מגדירים את המטרה שלהם  בשיגרה ובא לידי ביטוי במשבר. 

אז מגיעים החיים: האתגרים, הקשיים. אנשים מפנים את כל תשומת הלב לקשיים אבל 

 .שוכחים את המטרה ומאבדים כיוון

שקלטון הוא דוגמה שמוכיחה שהבלתי אפשרי הוא אפשרי. המוטו שלו היה: אין  הנהגה: •

ואת המוגבלות הזאת אפשר לבטל עם יש רק אנשים מוגבלים,  ,דבר בלתי אפשרי

 .הנהגה נכונה

 


