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Volatility because change today is not 
gradual and predictable but discontinuous and 
surprising.

Uncertainty because we cannot be sure we 
have interpreted information correctly – nor do we 
always have the luxury of time.

Complexity because every event and every 
variable are embedded in a web of interconnecting 
factors. 

Ambiguity because change often brings 
paradox… knowing they will never have all of the 
information they want.

Be ٠ Know ٠ Do: Leadership the Army Way



מקורות המושג•

(הפרדוקס הגדול)משמעויות והשלכות •

?VUCAאיך לפעול בסביבות •

שימושים•



VUCA :מקורות המושג



1991-2000 :VUCAכמושג צבאי



ההופעה הראשונה של המושג

OVERVIEW OF MANAGEMENT THEORY (1991)

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a235762.pdf


VUCA–מושג שהוא היתוך

Volatility– יסודות ההוויה והתיאוריה הצבאית

Uncertainty–  על יסודות הפסיכולוגיה
(  'ושותטברסקי, כהנמן)הקוגניטיבית 

Complexity– על יסודות גישת המערכות

(CAS)

Ambiguity– (קלאוזוביץ)בחזרה לערפל הקרב







?מה קרה לצבאות
Volatility–  פעולה בסביבה שיכולה להתפרץ בכל רגע

(?72+ ' ש-מה קרה ל)

Uncertainty–גם ההווה והעבר לא , לא רק העתיד
לא ברמה הטקטית ולא ברמה המערכתית והאסטרטגית, בהירים

Complexity–  הבנה שההשפעות של פעילות במרחב אחד
בלתי צפוייםבאיזוריםיכולות להתגלות 

Ambiguity–האוייביםמי , קשה להבין בכלל מה הנושא







אזרוח המושג: היום-2001









My own introduction to the term VUCA began the 
week before September 11, 2001, when I was part of a 
Deloitte senior leadership retreat at the U.S. Army War 
College in Carlisle, Pennsylvania. The Army War College is where 
rising-star military leaders learn how to be generals, where successful tactical 
leaders learn to be strategic. The students learn how complex government systems 
work, but they also grow what the army hopes will become personal social 
networks for the future—particularly connections with the growing number of 
students from other branches of the U.S. military and the militaries of other 
countries. The Army War College is a graduate school for life-and-death dilemmas. 
“VUCA University” focuses on leadership and strategy.

Get There Early, Bob Johansen



I had very little experience with the military before I 
began these exchanges, and I had a rather negative view of it: I 
thought of it as hierarchical and out of touch. 
Now, having done many of these exchanges, I have 
come away with great respect for our military — especially for 
how they are learning how to learn. The army’s 
transformation began after Vietnam, which many think 
of as a failure in learning.

Get There Early, Bob Johansen





מה קרה לעולם הניהול
Volatility–מערכות שלטוניות  , שוק עולמי תנודתי

מיידיתזרימת מידע , הפכפכות

Uncertainty–  חוסר ודאות של מי שעומדים בראש
(שטף המידע)מהפכת מידע , התאגידים

Complexity–מורכבות  , תלות ברשת, גלובליזציה
פעילות חברתית  , חברתית

Ambiguity–  איך בכלל מבינים את כל המורכבות
?הזו



תלות הדדית

קישוריות

תנודתיות

+

+



VUCA :משמעויות והשלכות



אין תוחלת לתכנון

לא ברור איפה פועלים

לא ברור מה רוצים להשיג ואיך



Doalog.co/cynefin

http://doalog.co/cynefin


Doalog.co/cynefin

http://doalog.co/cynefin


Doalog.co/cynefin

http://doalog.co/cynefin
http://doalog.co/cynefin


Doalog.co/cynefin

http://doalog.co/cynefin


שתי סביבות במושג אחד: הסתירה המקבעת

ChaosCAS

VolatileComplexאונטולוגי  
 UncertainAmbiguousאפיסטמולוגי  



בשיטות המסורתיות של הערכת המודיעין ובאופן  "

שבו אנשי המודיעין תופסים את עצמם ואת  

אפשר לומר מעט מדי על הארגונים הללו  , תפקידם

ועל המדינה האסלאמית בעוד עשור או בסוף  

אולם בניין יכולות הנדרשות כדי להילחם  . ש"התר

או שתיים  ש"תרבהם דורש לעתים פרק זמן של 

לרכוש אותן ולהפוך אותן  , כדי לפתח אותן

."למבצעיות

מ אסף  "אל,מודיעין לבניין הכוח

https://www.idf.il/media/6852/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-7-%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf


VUCA :כלים להתמודדות



?מה אומרים בחוץ

• Volatility yields to Vision.

• Uncertainty yields to Understanding.

• Complexity yields to Clarity.

• Ambiguity yields to Agility.

Get There Early, Bob Johansen

...(VUCA-בואו ניאבק ב)



תנו לצבא לעשות את מה שהוא יודע. 1



מערכת

,  להיות מערכות

לחיות בתוך מערכות  

חשיבה מערכתית 

להבין מערכות

אמנות מערכתית

לפעול בכאוס/ לעצב מערכות 



מערכת

,  להיות מערכות

לחיות בתוך מערכות  

חשיבה מערכתית 

להבין מערכות

אמנות מערכתית

לפעול בכאוס/ לעצב מערכות 



לעזור למערכת להבין: חשיבה מערכתית

/ מתמשכים )מערכתיים תהליכי למידה •
(הוק-אד

מערכתיתתפיסהפיתוח והטמעה של •

חיכוךריבוי נקודות •

של השינויים ודרכי הפעולה  המשגה•
למולם



מצביאות בפעולה: אמנות מערכתית

פיקוד  לשמר ולהעצים את תרבות ה•

וודאות-פעולה בתנאי אילתרגל•

VUCAלחולל •

למידה מהירה למול פעולה  •

חדשיםכלי התערבות פיתוח מתמיד של •



VUCA :שימושים



שכנוע אודות ההכרח  –פרובלמטיזציה•
להשתנות ולשנות את דפוסי הפעילות שלנו

הבחנה בין מצבי פעילות שונים •
(כאוטי/סבוך)

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94

