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Ó¯ı ≠ ‡Ù¯ÈÏ

יקטולס ינב                               ילאקזחי סחנפ ר¢ד     

Æתותשר ךרד ינוגרא ןוחבאב תקסועה̈ TECI תרבח ל¢כנמכ שמשמ Æםינוגרא לש תויביטקפאל החמומ אוה̈ ילאקזחי סחנפ ר¢ד
שדח םרוג ≠ תובכרומה תוכרעמה תרות Æיראיניל ונניא םלועה :הלא םימוחתב םירפס השולש ®יזר ןורפע םע דחיב© רביח
;®≥∞±≥© יאבצה ןוגראה לש הימוטנאהו ;®≥∞∞∑© הלועפ ףותישל תויכונאמ ≠ םיכרד תשרפ לע ירוביצ להנימ ; ®≥∞∞∂© לוהינב

TECIÆ תרבחב תותשר חותינל החמומ וניה ¨יקטולס ינב

יקטולס ינב ¨ילאקזחי סחנפ ר¢ד ∫תאמ

שגפמ ללכ ךרדב םיננכתמ ,םתרבחב םיכרוע ונאש יתשרה ןוחבאה יאצממ תא עומשל םישקבמה ,םילהנמ
םידבועה תלבט ≠ ח¢ודב הדיחיו תחא הלבטב ללכ ךרדב דקמתמ העש התוא לש הבור בור ,םלוא Æהעש לש
ÆÆÆ®Æךפיהל םגו© ןוגראל בר קזנ םורגת םתביזעש

להנמה ,רצקה חווטב ףילחת ירסח םהש םידבוע םתוא תא ל¢כנמל יתגצה רשאכ ,וללה םישגפמה דחאב
יתוא ענכש וישכע Æבורקה ןמזב ויתוריש לע רתוול םינווכתמ ונחנאש םושמ¢ ,רמא ¢ןיינעמ¢ :יתוא רגתא
ÆÆÆ¢Æםיעוט ונחנאש

תשרל ונינפ ןכ לע Æתותשר תועצמאב הניה םיילוהינ םיבצמ שיחמהל רתויב תובוטה םיכרדה תחא
לש יסאלק הרקמ והז :םכינפל הסורפ איה ירהו להנמ ותוא לש ינוגראה ומוקימ תא הנממ ונילדו ןוגראה
Æןחוב הרקמכ םכתא חתנל ונשקיב הזה הרקמה תא Æ¢ךוותמ¢ ≠ ¢תותשרה תרות¢ב הנוכמה  דבוע

ÆÆÆ¯ËÙÏ ¯ÂÒ‡˘ ÌÈÏ‰Ó
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¢ךוותמ¢ה והימ

שומיש עצבמה להנמØדבוע אוה ¢ךוותמ¢
ומוקימ ףקותב ול התנקוהש ≠ ודיבש המצועב
תלוכיה איה ¢המצוע¢ Æהלילשל וא בויחל ≠ ינוגראה
איה Æונוצר תא תושעל רחאל םורגל להנמØדבוע לש
םיקוקז םירחא םידבועש הלא לש םהידיב היוצמ
וא ,םתוירחאבש תומישמה תא עצבל ידכ םהל
ידיל האב איה Æןוגראב םירושקה םיישיאה םהיכרצל
הלועפה ףותיש תלילש לש ךרדב רקיעב יוטיב
Æץחל םהילע ליעפהל שקבמ המצועה לעבש ,הלאמ

תורטמ ןעמל םילעופ ¢םיכוותמ¢ םתוא רשאכ
¢םירקורב¢ תותשרה תפשב םיארקנ םה הרבחה
©broker®; םדמעממ ישיא ןוה םירבוצ םה רשאכו,

ינש bottlenecks®Æ© ¢קובקב יראווצ¢ םינוכמ םה
ךרדב ,םיאלממ םהינש Æםינוש הכ םניא םיסופיטה
ןיב םיכוותמ םה םיתיעל Æםיכוותמ לש דיקפת ,ללכ
יתלבו תוילאמרופ ≠ תונוש םידבוע תוצובק
Æתוילאמרופ

ךפוה םיכוותמה לש םדמעמ ,םירקמה ינשב
אל האצוה¢ Æרצקה חווטב ףילחת ירסחל םתוא
ןוגראל םורגל הלולע ¢קחשמהמ םהלש תבשוחמ
םיבושח םירשק לש ןדבואב ,רצקה חווטב קזנ
הווהמ םתביזע Æהדובעה יכילהתב סואכ תריציבו

,ןוגראה רובע ≠ יגטרטסא ןוכיס םיתיעל ≠ ןוכיס
≠ תויצקנופל םיפילחמ רישכהלו רתאל בייחש
;םיאלממ םהש ≠ תוילאמרופ יתלבהו תוילאמרופה
ומכ ,םתוראשיה תא חיטבהל םיכרד אוצמל ואØו
םא ,קנעמל וכפהיש תובטה ןתמ תועצמאב לשמל
Æםינש רפסמ ןוגראב ראשיי דבועה

תשר לש ןיעב חותינב ןחבאל ןתינ ¢ךוותמ¢ה תא
םרתאל ןתינ תובשחוממ תוכרעמב םלוא ,ןוגראה
¢םיכוותמה דדמ¢  הנוכמה דדמב ,םתירוגלא תרזעב
©Betweenness®Æ

לש תובושחה תונוכתה תחא יכ ,שיגדהל בושח
רפסמ ,לשמל ,ןכ לע Æזכרמתהל ןתייטנ איה תותשר
יתרבח ,ילכלכ ≠ חוכ ורבצ קשמב תוחפשמ לש ןטק
ךפוה הזו  ןהיסכנ ךסמ הברהב גרוחש ≠ יטילופו

רפסמ ;לארשי לש םייתימאה חוכה ידקומל ןתוא
≠ םגו ;תורבחה בורב ןהכמ םירוטקריד לש ןטק
Æךווית תולוכי לעב אוה םידבוע לש דואמ ןטק רפסמ

תואצות תא טרפמה ,± ßסמ םישרתב ,לשמל ךכ
םיינש וא דחא דבוע אוצמל לכונ םיכוותמה דדמ
םימעפ Æרתיהמ םוצע רעפב ,ךווית תלוכי ילעב
ןיב המצועה םגש ןוויכ ,הקלחמ התואמ םה תובר
Æתזכרמתמ תוקלחמה

ןוגראב ¢םיכוותמה דדמ¢ :± ßסמ םישרת
®ותמצוע תא אטבמ וקה ךרוא Æםישרתב וק הווהמ םידבועהמ דחא לכ©

®DNA-7 ≠ה תכרעמב חתונש תמא הרקמ©
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תשרב ¢ךוותמ¢ה

םישרתב םכינפל תאבומ תותשרב םיקסועה םיבר טנרטניא ירתאב העיפומה ,¢ךוותמ¢ לש תיסאלק המגוד
םיאבה םידבועה תשולשל רבעמהש ןוויכ ,¢םיכוותמ¢ םניה Garth ≠ו Fernando םינוכמה םידבועה :≥ ßסמ
םימאותמ וללה םידבועהש בל ומיש© םדי לע קר עצבתמ Jane ≠ו Heather, Ike :®ןוגראב תובישח ילעב םהש©
םהלש הביזעו ;הבר המצוע םהל הנקמ הזה םוקימה Æ®םתוא רבחמש ןילמוגה רשק ךכ לע דיעי Æםהיניב
Æהפוצ אל ללכ ךרדב הלהנההש ,תוטעמ אל תויעבו ןוגראב קתנ רוצית

תינוגראה תשרב ¢םיכוותמ¢ :≥ ßסמ םישרת
http://orgnet.com®Ø ∫רתאב לשמל העיפומ המגודה©

ונלש ¢ןחובה הרקמ¢

ואר© ונלש ¢ןחובה הרקמ¢ב תחתונמה הפמה
תואיצמב אצמנה ןוגרא לש הניה ®≤ ßסמ םישרת
תלוכיו תינוגרא תושימג ,ןכ לע Æתימאנידו תיתורחת
חתננש המגודב ¢ךוותמ¢ה Æורובע םיינויח תולגתסה
Æהקלחמ שאר ≠ ינוניבה גרדב להנמ אוה

םותכב היכרריהה ירשק םיטטרושמ הפמב
םניה ¢םילולח¢ םירשק Æלוחכב הדובעה ירשקו

בושח רשקה םהבש ,תיסחי ¢םישלח¢ םירשק
םירשקב Æרחא דבועל בושח וניא ךא דחא דבועל

םירשק תאז תמועל Æהלועפ ףתיש חתפתי אל הלאכ
םירשק¢ םה ®לוחכ וא םותכ© אלמ עבצב םינמוסמה
Æםידדצה ינשל םיבושחה ,¢םיתמואמ

תוקלחמב םיבר ןיב םיקודה םירשק תוארל ןתינ
ןפואב ותקלחמ תא להנמ ונרוביג םלוא ,ןוגראה
Æםיתמואמ םירשק ןיאו טעמכ הקלחמה ךותב :הנוש
המר דיבו תויזוכירב ותקלחמ תא להנמ אוה ,עמשמ
הקלחמה ידבוע ןיב םירשק תוחתפתה ריתמ וניאו
עצבמ אוה ,תאז תמועל Æןוגראה ידבוע רתי ןיבל
ןמע ףתשמו תורחאה תוקלחמה םע ןיוצמ רשק
Æהלועפ
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ונלש ¢ןחובה הרקמ¢ :≤ ßסמ םישרת
®DNA-7 ≠ה תכרעמב חתונש תמא הרקמ©

הקלחמה ןיבש רשקה דבאש ולגת Æולש ןילמוגה ירשק םע דחיב תשרהמ להנמ ותוא תא וקתנ ,התע
ÆÆÆסואכל תעלקנ ≠ הכותב הדובע ירשק אלל דבלב להנמה לומ הדובעב הלגרוהש ≠ המצע הקלחמהו ,ןוגראל

רוטלטסניאכ ל¢כנמה

תוריהמב הנתשמה ≠ תימאנידה תואיצמב ל¢כנמ לש םיבושחה םידיקפתה דחאל ונתוא האיבמ וזה המגודה
תומיתס ררחשמו תורוניצ ןיקתמה ,רוטלטסניא תויהל :םויכ םינוגרא לש תיתמישמה הביבסה תא תנייפאמה ≠
ÆÆÆתשרב

ותושימג תא ןוגראל ריזחהלו ,וחוכ תא ךוותמה באוש ונממש ןוגראב קתנה םוצמצל לועפל ןתינ הזכ ןפואב
המכב םפתשלו ,ןוגרא יצוח הדובע יתווצב ¢קובקבה ראווצ¢ל רבעמש םידבועה תא בלשל ןתינ Æתילוהינה
Æךוותמה ךרד אלש ,ןוגראב םיפסונ םירשק תריצי םהל ורשפאיש ,תוינוגרא תומישמ רתויש

םהבש םירשקה תא רצק ןמז קרפב שוכריש הדפקה ךות ךוותמל יביטקא ןגס לש יונימ איה תפסונ ךרד
Æידעלב ןפואב קיזחמ ךוותמה

תלכשומ הדובעב Æיוביג ירסח םניה םירשק ןכיהו םירשק םירסח ןכיה ןוחבל רשפאמ יתשרה ןוחבאה
תרזעב ,םמצע םיכפוה ולש םיØלהנמש ךכמ עבונה שארה באכ תא ומצעל ךוסחל לוכי ןוגרא ,דעומ דועבמ
ÆÆÆרצקה חווטב ורובע ףילחת ירסחל ,ןוגראה םהל קינעהש תויוכמסה

creo




����

Ó˘‡·È ‡Â˘ ≥∏≥∏≥∏≥∏≥∏

Ó¯ı ≠ ‡Ù¯ÈÏ

øךוותמה אוה ל¢כנמהשכ הרוק המ

Æתויתימא תורצב ןוגראה אצמנ זא
ולדגש פא טראטס ינוגרא וליפאו ,ןיד יכרוע וא חוטיב ינכוס ומכ םיאמצע ינוגרא תנייפאמ וזה היעבה

אוהו וכרד רבוע לכה ,המר דיב ןוגראב טלוש אוה Æדסיימה ידי לע המר דיב םילהונמ תויהל םיכישממ םלוא
ויתונוצרו ויפוא תא תרשמ הזה בצמה Æוידבוע ןיב הלועפ ףותישו בחורל הדובע לש םיאירב םיכילהת ענומ
,תושימג רדעיהבש ןוויכ ,ןוגראל דואמ יתייעב אוה םלוא ,®ÆÆÆלופיי לכה ידעלב¢ לש השוחת ,הפונח הברה©

ןוגראה ≠ ורדעיהבו ,¢דחא שיא לש הגצה¢ יהוז Æםישולק ,דסיימה לש ומלעיה תמגוד ,תועתפה דורשל וייוכיס
ÆÆÆולש ידיחיה הענהה חוכ תא דבאמ

תויפיפכו היכרריה תומר :¥ ßסמ םישרת
®DNA-7 ≠ה תכרעמב חתונש תמא הרקמ©
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