
"ייצור ידע"



2006-זהו הכינוי שנתנה ב

מרגרט , החוקרת האמריקנית

לתורות  ( (Wheatleyוויטלי 

:שהעיקריות שבהן, המורכבות

תורת הכאוס;

המערכות המורכבותתורת;

 תורת הרשתות

;והוויזואליזציה



"ייצור ידע"



...כל השיעור בסרטון אחד



היא התרחשות  ... 

אקראית של 

מבלי  ,מאורעות

שלאדם תהייה שליטה 

;  על התרחשותם

כשיכול להתממש  

שהסתברות  , אירוע

ההופעה שלו הייתה  

.  נמוכה מלכתחילה



-אובדן היכולת להעריך על בסיס יחסי סיבה•

או ( איזו החלטה תביא לאלו תוצאות)תוצאה 

;  להעריך הסתברויות

חוסר היכולת לחזות במדויק מה תהינה  •

.התוצאות של מקרה מסוים



מבלי שלאדם , הוא כינוי למאורעות המתרחשים באופן אקראי" מזל"
שהסתברות  , או כאשר התממש אירוע; תהייה שליטה על התרחשותם

.  ההופעה שלו הייתה נמוכה מלכתחילה



אי וודאות מזל



 כאשר המערכת

מתפקדת  

;גבוההדינאמיותברמת

רחב של מגווןכאשר יש

; אפשרויות

ולהפך  

(120' ע, 1994, ולד)

https://www.ידע.com/wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-wiki/%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.ידע.com/wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-wiki/%d7%9e%d7%92%d7%95%d7%95%d7%9f/


אי הוודאות נגלית למתכנן בשטח 

(צים"תב)תוצאות בלתי צפויות ב



אי הוודאות נגלית למתכנן בשטח 

(צים"תב)תוצאות בלתי צפויות ב



אי הוודאות נגלית למתכנן בשטח 

(צים"תב)תוצאות בלתי צפויות ב









על  , ר'תאצחוק 

חשיבות אי  

:  הודאות בחיינו

הבלתי 

צפוי סופו  

!לקרות
ר'תאצמרגרט 



יכולה  ( ולמשטרה)וכל גישתנו לחיים 
...ברגעלהשתנות 



מנפלאות אי  

זוג : הודאות

לונדוני ליד  

פצצה גרמנית  

שלא התפוצצה  

,  בחצר ביתם

במהלך הבליץ  

.  על לונדון

1940



לפעמים זה לגמרי צפוי וליניארי  
(תחשבו משטרה... )הטיפשות



של אחרי המהפכה  , התרבות המערבית

!אשליה של שליטהמקנה , התעשייתית



ישלכל בעיה 
פתרון

לכל שאלה  
...תשובהיש

תכנון נכון יפתור כל  

!בעיה





 הולנד נגד קוסטה ריקה, 2014מונדיאל

חאללואי ואן , רגע לפני הפנדלים מקבל מאמן הולנד  ,

הוא החליף את  : החלטה גורלית ששינתה את המשחק

וזכה  , קרול, בשוער המחליףסילסןהשוער המצוין שלו 

!בתהילת עולם







פרשיות מתחום הפשיעה המאורגנת  ;

תחום הרציחות.

:המסקנה העיקרית

אי וודאות היא גורם 

מרכזי להצלחה 

! ולכישלון



  בתכנון פעילות ושינויים

עתידיים  

בביצוע עבודת השגרה.

בניתוח אירועים

בתחקירים

 בהבנת הצלחה –וגם

או כישלון בקריירה 

...שלנו



"ייצור ידע"



"ייצור ידע"

;מורכבות-

;דינאמיות-

.מהפיכת המידע והידע-



אבדן הקשר בין סיבה לתוצאה: מורכבות

(קשר ליניארי)אחדדרך שתי נקודות עובר קו ישר 



קשרים12גורמים יוצרים4

קשרים42גורמים יוצרים7

...וכדומה

N(N-1)



כאשר בעיה נגרמת בשל גורם  -

יכולת החיזוי שלנו , אחד בלבד

.מלאה

יכולת  , כאשר בעיה נגרמת על ידי שני גורמים-

.50%-החיזוי שלנו יורדת כבר ל

,  כאשר בעיה נגרמת על ידי שלושה גורמים-
.כבר למעשה את יכולת החיזויאיבדנו



בעוד מרכיבי הרשת מתפתחים  

הרי שקשרי  , באופן רגיל

הגומלין שביניהם מתפתחים  

באופן חזקתי

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2015/08/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%98%D7%A7%D7%9C%D7%A3.png






36

...רואים מכאןלא דברים שרואים משם 



זו הסיבה למשל להיווצרות תיאוריות קונספירציה...

כך אנו מוצאים אי וודאות גם לגבי אירועים בעבר!

אחתהאמת היא רק גרסה 

...במגוון של סיפורים



 במידה רבה לאופן שבו מנוגדתמורכבות

אנשים בעולם המערבי התרגלו לחשוב  

.  ולתפקד

כולנו הורגלנו לחשוב במונחי סיבה ותוצאה  ,

, רמות תמורה ממוצעות, יחסים סדירים

.תחרות מושלמת ותוצאות ניתנות לחיזוי

 כזואינההמציאות !



כמותמ

,  הגורמים

מגווןם והאיכות

שלהם

קשרי  כמותמ

הגומלין  

םאיכותו

מהדינאמיות שמאיצה את התהליכים
האם ניתן לשלוט בכל 

?זה
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,   משמעו יכולות שונות ומגוונות" מגוון"

קפיצת  "ו" פריצת דרך"שיכולות לסייע להשיג 

"מדרגה
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המחשה



!אל תוותרו על מגוון האפשרויות: זכרו



"ייצור ידע"

;מורכבות-

;דינאמיות-

.מהפיכת המידע והידע-



...המציאות מאיצה יותר ויותר: דינאמיות







מה אורך החיים של טכנולוגיה 

?בימינו



  מיציבות מתמשכת עם

עד סוף  )מדי פעם שינויים 

;(80-שנות ה

עם  שינויים מהירים ל

הפסקות קצרות של יציבות  

;(90-עד סוף שנות ה)

כמצב  שינוי מתמיד ועד ל

.של קבע



 לקח מאות למכונת הדפוס

שנים לחלחל אל תוך  

.  החברה

עשה זאת תוך האינטרנט

עשורים בודדים בלבד 

תוך פחות משנה, פון-האייו!



מפתח  דינאמיגוף

חוסן ויכול  

אנטי "להפוך

גוף  : ולהיפך"שביר

הוא גוף  דינאמילא

!פגיע

http://www.ידע.com/wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-wiki/%d7%90%d7%a0%d7%98%d7%99-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a8/




"ייצור ידע"

;מורכבות-

;דינאמיות-

.מהפיכת המידע והידע-



מהפכת
המידע והידע

מזעור-

רישות-

ניידות-









-תופעת ה, למשל

BYOD :Bring 

Your Own 

Device : מה

ההשלכות לכך  

"  מערבבים"שעובדים 

שימוש פרטי עם עסקי 

במכשירים הפרטיים  

?שלהם



במהפכה זו טמון  

התמודדותהמהפך ב

עם אי הוודאות

!בעשור האחרון





"ייצור ידע"



"ייצור ידע"

;אבדן הקשר בין איכות העבודה לתוצאותיה-

;הטיות בהבנת המציאות-

;ארגונים ופרדיגמות מאבדים רלוונטיות-

;פרדוקס השליטה-

.בעיות הישרדות לאורך זמן-





עבודה  

מקצועית

עבודה לא  

מקצועית

כישלון הצלחה

"  מקצועית"בין עבודה בעייתיקשר 

!להצלחה

עבודה מקצועית 
אך נכשלת

עבודה מקצועית 
ומצליחה

עבודה לא מקצועית 
ונכשלת

עבודה לא מקצועית 
אך מצליחה
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"ייצור ידע"

;אבדן הקשר בין איכות העבודה לתוצאותיה-

;הטיות בהבנת המציאות-

;ארגונים ופרדיגמות מאבדים רלוונטיות-

;פרדוקס השליטה-

.בעיות הישרדות לאורך זמן-



אך מתפתים בקלות  

כאשר זה תואם את 

!מאווייהם

במלחמת זעיראהאלוף אלי 

יום הכיפורים



71

כינה סטאלין  , כך לדוגמה

שדיווח על  זורגהאת 

הפלישה הצפויה של 

חרא  ": מ"הגרמנים לברה

קטן שבנה לעצמו כמה בתי 

חרושת ובתי זונות קטנים  

...וקיצץ את תקציבו"ביפן



72

, דיווחכשזורגה, אבל

ערב המתקפה הגרמנית 

שיפן לא , על מוסקבה

מ וניתן "תתקוף את ברה

להעביר את הכוחות  

להגנת  הסיבירים

הוא אימץ את , מוסקבה

...הערכתו בשתי ידיים



73

אם  , אנו נופלים בפח בקלות

,  על רצונותינו" מתלבש"זה 

...ואפילו על הפנטזיה שלנו





"ייצור ידע"

;אבדן הקשר בין איכות העבודה לתוצאותיה-

;הטיות בהבנת המציאות-

;ארגונים ופרדיגמות מאבדים רלוונטיות-

;פרדוקס השליטה-

.בעיות הישרדות לאורך זמן-



76

כלכלהדומה שתורת ה

צריכה להיכתב מחדש  

מפני שהיא מנתחת  

...ליניאריתהתנהלות 
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מהסיבות הלא נכונות, 2004-ב, פעם אחת!

5-4' עמ, 16/1/13כלכליסט

?למה
:כיוון שיש בו מרכיב חזק של ניבוי

;כמה מסים נגבה

מה יהיו אתגרי המשק שיחייבו  

;הוצאה תקציבית

...וכדומה



"ייצור ידע"

;אבדן הקשר בין איכות העבודה לתוצאותיה-

;ארגונים ופרדיגמות מאבדים רלוונטיות-

;פרדוקס השליטה-

.בעיות הישרדות לאורך זמן-



כי  , כך גובר הסיכוי שידע פחות, ככל שהמנהל ריכוזי יותר

מתווספת מורכבות נוספת בדמות  , בנוסף למורכבות הקיימת

מערכת של הסתרה



אפקטיביות 

השליטה 

ההיררכית

הולכת וקטנה  

.בארגונים



מי שמבקש סדר מקבל "

רק מי  ; סדר לכאורה

שמאמץ את האקראיות  

יכול להשיג מידה אמתית 

!"של סדר ושליטה



"ייצור ידע"

;אבדן הקשר בין איכות העבודה לתוצאותיה-

;הטיות בהבנת המציאות-

;ארגונים ופרדיגמות מאבדים רלוונטיות-

;פרדוקס השליטה-

.בעיות הישרדות לאורך זמן-



שחקנים  
–גלובאליים 

לעיתים זרים  
מאיימים  –לעיסוקך 

על המודל העסקי  

שלך ועל  

,  הטכנולוגיות שלך

לוטשים עיניים לקהל הצרכנים המקומי של ומאיימים להפוך אותך  

"...  ללא רלוונטיבכל רגע נתון 
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להישאר רלוונטי: משימה סיזיפית



HP  נפגעה קשות

משום  , בעבר

שנמנעה מלחדור  
PC-לשוק ה

ונפגעה שוב כי  

-הימרה על ה

Touch Pad

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.cedmagic.com/history/ibm-pc-5150.jpg&imgrefurl=http://www.cedmagic.com/history/ibm-pc-5150.html&h=339&w=400&sz=23&hl=iw&start=7&tbnid=bqe9XVgBHheW7M:&tbnh=105&tbnw=124&prev=/images?q=IBM&svnum=10&hl=iw&lr=&sa=G


חברת מחשבים  

(Apple )  הגדירה

מחדש את שוק 
...הסלולר

ICQ הפייסבוקבעידן...

לא לות"מושוק ה

את " לאכול"יודע 
לדיגיטלהמעבר 
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איבדה נתחי שוק עצומים כיוון שלא נוקיה

...התאימה עצמה בזמן למסכי המגע החדשים





תוך שנתיים פיתחו חברות אחרות מוצרים  

...והחברה איבדה את המומנטום, דומים



יזמים  

שי  )חיצוניים 

משנים ( אגסי

את תעשיית  

רכבה
...(חשמל)



בתי כלא 

מופרטים  

בעולם  

רק . המערבי

הציל את ץ"בג

ס מקריסה  "שב
ומדעיכה

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.newcolony.org/images/prison.gif&imgrefurl=http://www.newcolony.org/pages/ministries/prison.htm&h=234&w=363&sz=12&hl=iw&start=2&tbnid=3Zl1HXvWVFKEAM:&tbnh=78&tbnw=121&prev=/images?q=prison&svnum=10&hl=iw&lr=&sa=G








הארגון רלוונטי לסביבה

למרות שהמציאות  

הארגון  , השתנתה

ממשיך לפעול על פי  

המציאות הקודמת

המציאות החדשה

שינוי  : היסט

גדל והולך 

בתפיסת  

המציאות

פער רלוונטיות הולך 

וגדל

מציאות נתפסת על ידי הארגון

המציאות משתנה



"ייצור ידע"



להיות מוכנים "

"... לבלתי נודע

הגנרל מייקל  )

(פלין





השכל שלנו  "

איננו יכול  

לקבל את 

רעיון אי יכולת  

..."  הניבוי

ניקולס טאלב
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טאלבניקולאס
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"ייצור ידע"

;התעלמות מהבעיה-

;מסגור המציאות ויצירת מומחים לעתיד-

תכנון ליניארי במקום דינאמי-



...הודאות לוודאות-הופכים את אי



 טובהאם השלמת הביצוע על פי התוכנית זה תמיד?

מחדלצים שליליים וכישלונות הם תמיד "האם תב?

 ליניאריותלא מתן פתרונות ליניאריים לבעיות  ...







מה  לאהצלחה זה 

...שאני

!זה מה שקורה לי

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2014/12/%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%94.jpg


"ייצור ידע"

;התעלמות מהבעיה-

;מסגור המציאות ויצירת מומחים לעתיד-

תכנון ליניארי במקום דינאמי-





זוהי התופעה  

האנושית למסגר  

, מציאות מורכבת

על מנת ליצורה  

אשליה של סדר



התופעה של הפשטת  
מציאות מורכבת והסברתה 

על מנת  , באופן מסוים
ליצורה אשליה של סדר



:לדוגמה







?ומה זה קשור אלינו





"ייצור ידע"



"ייצור ידע"

;התעלמות מהבעיה-

;מסגור המציאות ויצירת מומחים לעתיד-

תכנון ליניארי במקום דינאמי-
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1900-זה מה שהמומחים סיפרו ב
...2000על שנת 



תחזיות פוליטיות וכלכליות של 80.000-אסף יותר מ

.  מומחים

!התוצאות היו נמוכות יותר מעקומה נורמאלית

כמעט אף אחד לא הכיר בכך , כשהתוצאות התבדו

כמעט כל המומחים באו עם  . שהתחזיות שלו היו בעייתיות

...תירוצים או סיבות מדוע תחזיתם לא קלעה למציאות



תוצאות  10,000-ניתח כ

.שהשיגו ברוקרים

  המניות שנמכרו הצליחו

מהמניות יותר 3.3%-ב

!שניקנו





מלחמת קוריאה פרצה מיד  "

לאחר שכמה מטובי  

-לנו איהאסטרטגים שהיו

פעם החליטו להסיט את  

המשאבים והכוחות דווקא  

"לאירופה



2005ערב ההתנתקות , המומחים





לעולם אל תהמר על 

שאינך  , משאל עם

בטוח מראש 

!בתוצאותיו
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חזרנו לתובנות של  

,  העולם העתיק

לפני עידן  

לא הכל  : ההשכלה

תלוי בנו  

!ובמעשינו
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אם עדיף לשמור את מאגר לווייתן  , בשאלהאין להם מושג 

...שנים וכמה לייצא אז30-25לשימוש מקומי בעוד 

,אבל



לא תמיד שווה הרבהניסיון קודם 

לקחי )

משבר  

הטילים  

ומלחמת  

...(וייטנאם



אך אינה , מומחיות ממוקדת במה שהיה

...למה שיהיהרלוונטית 







 ערב הקמת המדינה ביקש הסטטיסטיקן הראשי
לעכב את הקמת  בן גוריון רוברטו בקי מ, דאז

המדינה מחשש שהבעיה הדמוגרפית תכריע 
!בן גוריון התעלם ממנו. אותה

לוי התעלם גם , כעשרים שנה מאוחר יותר
שהונחה על שולחנו מאזהרה נוספתאשכול

1987לפיה עד , למחרת מלחמת ששת הימים
.יהיה רוב ערבי בין הים לירדן







14

7

אם המומחים  "

מפריעים לך 

לפנות לאן שאתה  

מעוניין ללכת אז  

תחליףפשוט 

"...אותם
דוד בן גוריון
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"ייצור ידע"

;התעלמות מהבעיה-

;מסגור המציאות ויצירת מומחים לעתיד-

תכנון ליניארי במקום דינאמי-



 156,000כוח נחיתה עצום בן

כלי  12,000בסיוע , חיילים

כלי שיט יצא  6,900-טיס ו

;לכיוון נורמנדי

דוייטגנרל , מפקד הכוח

הכין שני נאומים  , אייזנהאוור

אחד להצלחה  )ליום הפלישה 

והלך לישון( ואחד לכישלון



.  אני את שלי עשיתי

עכשיו הכל בידי  

!מזלהאנשים וה



אם אתה רוצה  "

-שאלוהים יצחק 

ספר לו על 

"  התוכניות שלך
(וודי אלן)





והן ביינה  בווטרלוהן 

הימרובאוורשטט

נפוליאון ובשניהם  

טעה



2009, ביוני22, "הארץ"

היום  ישלמי , אבל

?יכולת חיזוי



התכנונים  

שלנו  

ליניאריים  

ומכילים  

עוד  רק 

מאותו  

...דבר





וגם  )מהתכנונים האסטרטגיים מצליחים 30%רק 

(...זה מהסיבות הלא נכונות



...ניסיון יכול להכשיל



ארוךככל שזמן 

יותר 
–בפעולה /בתכנון

גובראי הוודאות 



http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2018/10/אפשרויות-אי-הוודאות.png


טובה

רעה

כישלון הצלחה

!להצלחה" נכון"בין תכנון בעייתי קשר 

התוכנית טובה 
אך נכשלת

התוכנית טובה 
ומצליחה

התוכנית רעה  
ונכשלת

התוכנית רעה אך 
מצליחה
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"ייצור ידע"


