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בלגן מאורגן

בין הכאוס לסדר עומדת החברה הכאורדית ,שמונעת על ידי מטרה וערכים משותפים .די הוק,
מייסד חברת ויזה העולמית ,הקים אותה ככזאת בשנות השישים ,אך פרש ממנה לאחר שהבין
שלמרות ההצלחה הפיננסית האדירה ,הוא נכשל ביישום צורת החשיבה החדשה שניסה ליישם בה
עידן חדש בפתח ותודעה חדשה מנסה
להיוולד .צירי הלידה כואבים והרך הנולד
אינו מתקבל בברכה מצד הנהנים מהסדר
הישן .בשנה האחרונה היינו עדים לניצני
השינוי ברחבי הגלובוס .שינוי עוצמתי ומוזר
לתקשורת ההמונים שנאלצה לסקרו בלא
יכולת אמיתית להבינו .שלב ההיריון הנראה
לעין התחיל במחצית השנייה של המאה
הקודמת .מרטין לותר קינג ,בנאום "יש לי
חלום" ,נתן תקווה וניצוץ בעיניים; ההיפים
ומהפכת האהבה שלהם הפיצו את הבשורה;
האזהרות הראשונות על האסון הסביבתי
שיוצרת תרבות מבוססת נפט ותוצריו החלו
להופיע .ניתן להמשיך את הרשימה עם
אנשים כג'יימס לאבלוק (,)james Loveloc
יוצר תיאורית הגאיה ,הכלכלן ארנסט
פרידריך שומאכר עם ספרו "קטן זה יפה",
ואלה רק דגימות מקצה הקרחון .במאמר
זה נבחן חלק מהמאפיינים של הפרדיגמה
החדשה ,דרך התבוננות בחייו של אדם
מיוחד ,אשר ניסה להביא את הפרדיגמה
החדשה בתוך מרכז הכוח של הסדר הישן.

ויזה ,לא מה שחשבתם

אותו מבשר של העידן החדש ,הוא האיש
אשר הקים את הארגון הכלכלי המצליח
בעולם מבחינת כל המדדים של הפרדיגמה
הישנה ,ארגון שצמח פי עשרת אלפים (!)
בשלושים שנה ויש לו היום כמעט  2מיליארד
משתמשים .ארגון שהמחזור שלו בשנת
 2010היה  5טריליון דולר ,ותפקידו מסתכם
בתיאום בין ארגונים.
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של המילים כאוס ( )Chaosוסדר (,)Order
או במילים אחרות – בלגן מאורגן .חברה
כאורדית היא חברה נטולת סדר שמונעת
על ידי מטרה וערכים משותפים .המתח
בין כאוס וסדר יוצר את החדשנות הנדרשת
לצמיחת החברה ,והמבנה הרשתי הופך
אותה לעמידה בפני משברים .את חברת ויזה
בנה הוק בצורה הזאת.
למרות סיפור ההצלחה הפנומנאלי ,פרש
די הוק מוויזה בשנת  ,1984כשהוא רק בן .55
לדבריו ,ויזה היא כישלון מפואר מנקודת
מבטה של החשיבה החדשה .אמנם הארגון
שהקים היה מבוסס על הפרדיגמה החדשה,
אך העובדים הגיעו עם חשיבה ישנה ,והוא
לא הצליח ליצור מערכת שתחנך ותכשיר
אותם בדרכי החשיבה החדשה.
די הוק ,מייסד ויזה

לחברה קוראים ויזה ומייסדה הנערץ הוא
די ווארד הוק (.)Dee Ward Hock
בשנת  ,2001כאשר יצאתי לחופשה
ביוון ,לאחר שסיימתי את "אולימפיאדת
השלום" לילדים מאזור סכסוך (ראו כתבתו
של דוד לוי בגיליון הראשון של אדם עולם,
"תנועה ,תרתי משמע") ,התגלגל לידי ספרו
של הוק ("The birth of the chaordic
 .)age" 2000קראתי אותו בנשימה עצורה.
החיבור בין מה שעשינו באולימפיאדה לבין
האפיון של הוק לאיכויות העידן שמתחיל,
נתנו לי מסגרת התייחסות רחבה למעשה
החינוכי ,ולזרעים שניסינו לזרוע ולהנביט
בלבבות המשתתפים .המונח "כאורדיק"
( ,)Chaordicאותו טבע הוק ,הוא ֵה ְלחם

מהי חברה כאורדית?

בשיחה עם אחד מהמנהלים הבכירים
של ויזה ישראל שאלתיו מה ידוע לו על דרך
חשיבתו של די הוק ומה שעומד מאחורי
המבנה הארגוני של ויזה העולמית .לבן שיחי
לא היה מושג והדבר היחיד שעלה מהשיחה
היה שבאמת המרכז הבינלאומי של ויזה הוא
עוף מוזר.
ארגון כאורדי ניתן לאפיין כארגון
בלתי היררכי בעל יכולת ארגון וניהול
עצמית ,גמיש ויכול להתאים את עצמו
לשינויים ,מורכב ,ויוצר הרמוניה בין
כאוס לסדר .איכות חשובה נוספת הינה
שהוא בבעלות מבוזרת ,כלומר לא בידיים
של גוף או אדם אחד.

צילום טל גליק

תחת ניהולו של הוק התכנס הצוות של
משרדי ויזה (כולל עובדי הניקיון) מידי כמה
שבועות .באחת הפגישות שאלה עובדת
זוטרה את אדון הוק מה גובה משכורתו .שקט
הושלך באולם ,אך הוק ,שהערך הראשון
במעלה אצלו הינו יושרה ( )integrityנקב
בגובה שכרו ,אשר בטא את תפישתו שהפער
בין השכר הנמוך לגבוה בחברה אסור שיהיה
יותר מפי .10
אחת מאמירותיו המפורסמות היא "כסף
אינו המניע אשר מוביל את טובי האנשים,
והוא גם אינו מוציא את המיטב שבאדם .הוא
מזיז את הגוף ומשפיע על החשיבה ,אך אינו
פוגש את הלב והרוח" .תובנה זו הובילה
אותו לעקרון שהנחה אותו בניהול" :צור
את התנאים הנכונים מתוך חזון ,נחישות
והחופש לנסות ,ותגלה שאנשים רגילים
יוצרים את הבלתי אפשרי".
לשיטתו של הוק תפקיד המנהיג הוא
לשחרר את הכאוס של כישרון ,מניע,
ערכים ותשוקה שיש לכל אדם בפנים,
ליצור את התנאים שבהם היחיד והארגון
יכולים להתפתח ולהצליח .גישתו של הוק
לגבי מנהיגות מתחילה בהנהגה עצמית,
ממשיכה בניהול הממונים והעמיתים ורק
לבסוף הולכת למטה ,אל הכפופים לך .גישה

ארגון כאורדי ניתן לאפיין כארגון בלתי
היררכי בעל יכולת ארגון וניהול עצמית,
גמיש ויכול להתאים את עצמו לשינויים,
מורכב ,ויוצר הרמוניה בין כאוס לסדר.
איכות חשובה נוספת הינה שהוא
בבעלות מבוזרת ,כלומר לא בידיים של
גוף או אדם אחד
זו רואה בכל אחד מנהיג ומונהג בו זמנית.
המשפט שמסכם את הגישה הניהולית
של הוק מתומצת ל ”managing in, up,
.“around, then down
הוק היה מרצה מבוקש בקרב מנכ"לים
בכירים אשר אהבו לשמוע אותו ,עד שאמר
להם שכדי ללכת בדרכו עליהם להגביל את
גובה שכרם; באותו רגע הם הבינו שאינם
רוצים בשינוי .אכזבתו מראשי המערכת
הכלכלית ותפישתם הובילה אותו לפרוש
ולחשוב שאין בשלות לחשיבה החדשה
שניסה להוביל.
לאחר פרישתו התבקש הוק לבדוק
אולי תפישותיו יכולות לקדם ולהעצים את
החברה האזרחית .הוא יצא לסבב מפגשים
עם מנהיגים בולטים בחברה האזרחית ,בכל
מפגש שאל המנהיג המקומי את מי עוד

כדאי לו לפגוש .ממפגש למפגש התחזקה בו
התחושה שאנשי השטח בשלים ומבינים את
הגישה והתפישה של הבלגן המאורגן .הכרה
זו הובילה להקמת רשת בינלאומית של
יחידים וארגונים בשם ,Carodic Common
רשת אשר מטרתה לפתח וליישם זן חדש
של ארגונים אשר יוצרים חלוקה הוגנת של
עושר ועוצמה ועובדים בהרמוניה עם רוח
האדם והיקום.
תפישותיו של הוק יכולות להוות בסיס
לבנייה של חברה אזרחית המתאימה למאה
ה .21-המשמעות היא שכל אזרח הוא מנהיג
ומונהג ,יצרן וצרכן ,מקבל ונותן .כל אחד
מתפתח בעצמו ,מתוך מחויבות להצלחה
ושיפור מצבן של משפחתו וקהילתו .קדקוד
הצמיחה האנושית על פי הוק הוא פנימי
ולא חומרי .המנהיגות היא בלתי היררכית,
נעה בין פנים וחוץ ,משתנה על פי הנתונים
ושואלת את עצמה ,כיצד אצור את התנאים
שיאפשרו לאחר להביא לידי ביטוי את
המיטב שבו.

איל בלוך הוא יזם חינוכי-חברתי-עסקי ,מייסד
שותף של המכון לחינוך לקיימות במכללת דוד ילין.
Bloch.eyal@gmail.com
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