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  איךרשתיות ו מהי

 ?מחוללים אותה

ר פנחס יחזקאלי"ד  

"ייצור ידע"  



ואה בארגונים רטעות מקובלת 

 ...רשתיות כשיתוף בידע

שיתוף בידע 

הוא רק  

אחת 

התוצאות  

של מערכת  

 !מרושתת

 סיבה

 תוצאה



תיאור ויזואלי  רשת היא  –רשתיות 

 ...של מערכת מורכבת
מתורת המערכות  , מההתחלהנצטרך להתחיל , לכן

 ...המורכבות



 הסופית מטרהה

התהליך  לשרטט את "

שבאמצעותו   הארגוני

בית חינוך הופך  

קהילה חינוכית ל

המובילה את , לומדת

התלמיד להצלחה 

 ".בחייו כלומד וכבוגר



"  המצפן הרשתי"את  אהבתי

 !שלכם

להיות  

רלוונטיים  

יותר 

לתלמידים  

בעידן  

 משתנה



שארגונים חייבים   שתי מחלותיש 

 :להישמר מפניהם

פער  1.

 ;רלוונטיות

פרוצדורה  2.

 .מהות לפני





 פרוצדורה במקום מהות 



מערכות  קהילות הן 

 מורכבות

ר פנחס יחזקאלי"ד  

"ייצור ידע"  



 ?מערכתמהי 
 

 

 

 

 

 

,  חלקיםקבוצת •

,  מקושרים ביניהם

להשגת  ביחד הפועלת 

 .מטרה משותפת

הללו קשורים  החלקים •

  .ביניהם בקשרי גומלין



מערכת  למערכת מורכבת מה בין 

 ?סתם
 

 

 

 

 

 

שמייחד מערכת מה •

הוא  , מורכבת

של רכיביה   אוטונומיהה

 .  ביניהם אינטראקציהוה

אחד מהחלקים  כל •

אוטונומי וכל אחד יכול  

  להשפיע, ובכך, להפתיע

 .  על החלקים האחרים

 .ולהיפך•



סוכנים "מרכיבי המערכת מכונים 

 "עצמאיים
 

 

 

 

 

 

 כולל זו שהוגדרה לו, לכל סוכן יש את גבולות האוטונומיה שלו



 ?מורכבתמורכב במערכת  מה
 (שלהמרכיבי העוצמה והחולשה אלו הם גם )

 

 

 

 

 

 

  גורמיםכמות ה•

 ;ואיכותם

קשרי הגומלין  כמות •

 ;ואיכותם

הכוחות   מגוון•

 ;הפועלים

של  דינאמיותרמת ה•

 .הסביבה



 מערכת מורכבתכל ארגון הוא 
 

 

 

 

 

 

רבת מערכת 

אחד  שכל , משתתפים

 יחסי גומליןמהם מקיים 

ועם  האחרים עם 

לשם , הסביבה החיצונית

 מטרההשגתה של 

  מוגדרת



קשרי  , למרות שמרכיבי המערכת כמעט זהים

 !באופיין מנוגדותהגומלין הופכים אותן למערכות 

 (hub & spoke)רשת טבור וחישורים  -' ארגון ב (integrated)רשת משולבת  -' ארגון א

 תקשורת בין סניפים•

רמת מעורבות עובדים •

 גבוהה

צוותים מגבים אחד  /סניפים•

 את השני

 תקשורת דרך המטה בלבד•

רמת מעורבות עובדים •

 נמוכה

צוותים  / אין גיבוי של סניפים•

 אחד את השני



 :  זכרו

 
שעושה את  מה 

ההבדל במערכת הם  

 !הגומליןקשרי 

17 



 !במערכות מורכבות טוב ורע אין
 (!אחדות הניגודים)הטוב והרע הם שני הצדדים של כל דבר 



מערכת מורכבת  

  ,פתוחההיא 

ומצויה  

באינטראקציה עם  

 סביבתה החיצונית



יש תמיד מעבר  

חומר 

ואינפורמציה  

בינן לבין  

הסביבה '

 'המשימתית
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סתימת ערוצי תקשורת בכוח תביא 

  ...במקום אחרלפיצוץ הצינור 

 הגבלת השיח  

 הפנימי

 האמון  ואבדן 

ל  "בתקופת המפכבמערכת 

למעבר חלק הביאה , דודי כהן

גדול מהשיח הארגוני לאתר 

שוטרים  "אינטרנט חיצוני 

 "חשופים בניידת



לא ניתן להסביר  

מערכת לפי סכום  

 חלקיה



23 

:  מסכום חלקיו שונהכי סכום השלם 

 ...לפעמים הוא גדול יותר



 המחשה: ולפעמים קטן



היא  מטרהה

הרציונל המניע כל  

מערכת וכל תת  

 מערכת



,  פתחה עליסה ואמרה', שיר'חתלתול של צ'

באיזו דרך עלי , בבקשה, תוכל לומר לי'

 ?'ללכת מכאן
 

הדבר תלוי מאוד במקום שאליו את רוצה  '

 .ענה החתול', להגיע
 

 .אמרה עליסה', כך לאן-לא אכפת לי כל'



 

 

 .ענה החתול', אין הבדל באיזו דרך תלכי, אם כך' 
 

לצורך , הוסיפה עליסה', לאן שהואכל עוד אגיע '

 .ההסבר
 

אם רק תלכי  'אמר החתול   -', אין ספק שתגיעי, הו'

 ...'די זמן
 

 .1989, מחברות לספרות: א'ת, אוריאל אופק: תרגום ,עליסה בארץ הפלאות, לואיס קרול: מתוך



מערכת היא כל 

ממערכת   חלק

 גדולה יותר  



 תת מערכת

Sub-system 

 system -מערכת 

 super system –' מערכת על'

 קהילה קבוצה



,  אני יודע שמעסיקה אתכם השאלה

 "קבוצה לביןקהילה  ביןמה "

 בודדים

 קבוצה

 קהילה



מערכת לפי ההגדרה של 

 ...מורכבת

שכל אחד מהם  , משתתפיםמספר : קבוצה•

עם האחרים ועם הסביבה   יחסי גומליןמקיים 

 .מוגדרת מטרהלשם השגתה של , החיצונית

 

מקיים  שכל אחת מהן , קבוצותמספר : קהילה•

עם האחרים ועם הסביבה   יחסי גומלין

  . מוגדרת מטרהלשם השגתה של , החיצונית

 



ארגון הם מושג  / קהילה 

 סובייקטיבי
של הגדרה 

  -מטרה שונה 

יכולה לשנות  

את סוג  

הקבוצות  

שתרכבנה את  

 !הקהילה



מערכות המידע  ארגון יכול להחליט ש

 ...(מהקהילה)הן חלק מהמערכת 



 ...שלו ספקיםאו ה



קהילות  אתם תוכלו להגדיר למשל 

 :שונות למטרות שונות

ברשת / בבית הספר , לבדם תלמידיםה•

 ;ת"אמי

 ;ת"אמיברשת / בבית הספר , לבדם מוריםה•

 ;מורים ותלמידים יחד: מעורבתקהילה •

 ;הורים•

 ...וכדומה•



 קהילות ידעכמו גם 

 .תכנית הלימודיםלפיתוח : לתלמידים1.

לפיתוח תהליך ההפקה של : לסגל2.

 .בפועלהלימודים וביצועה תכנית 

 .בתחום החינוךידע רלוונטי לפיתוח 3.

 

 ...וכדומה



תהליכים במערכת  

יכולים להיווצר בדרך  

של הכוונה מלמעלה  

או בדרך של  

 "התארגנות עצמית"



היא כלי ניהולי  ' ההתארגנות העצמית'

 'התהוות'לומביאה , משמעותי



...מבוא למנהיגות בעולם מורכב  



כדי  עוצמהדרושה 

להניע את גורמי 

המערכת להשגת  

 מטרתה



 עוצמה

היכולת של גורם 

על  לכפותבמערכת 

גורמים אחרים לעשות  

 את רצונו

היא עשיית  השפעה

שימוש בעוצמה בדרך  

 עקיפה  



לכן ארגונים יוצרים בארגון 

 של סמכות ואחריותהיררכיה 

בעלי העוצמה 

הפורמלית הזו אמורים  

את הארגון  " למשוך"

 להשגת מטרתו  

הם משתמשים , אולם

בעוצמה גם להשגת  

מטרות הטווח הקצר  

 !שלהם



מורכבות  

מתאפשרת  

על ידי חוקים  

 בודדים



למספר רק , כלומר

 מועטגורמים 

השפעה משמעותית 

וכל , על המערכת

היתר כמעט ואינם  

 משפיעים עליה  



 :לדוגמה

ארבע אבני בניין  

(  א'דנ) בלבד

מספיקות להכיל 

את כל המידע 

 ; התורשתי שלנו
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הם הבסיס למוסיקה  ' טבעיים'צלילים  שבעה

 (...עם דיאז ובמול 12)המערבית כולה 
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מהספרים   80%

שנקראו בין 

  2011 -ל 2007

 ידינכתבו על 

 ארבע  

 בלבדסופרות 



 שלימות

 הניגודים





 ...קמילהבאה  התחדשותאחרי 



של   שלימות: אין טוב בלי רע

 ...ניגודים

 ;אין טוב בלי רע•

 ;אין אור בלי חושך•

 ...אין צחוק בלי עצב•

האחד את רעהו ויוצרים   מגדיריםהניגודים 

מערכת מורכבת יוצרת  , על כן. שלימות אחת

שמסתיימים תמיד בהיפוכה של  פרדוקסים

 (כישלון –הצלחה , למשל)הפעולה הקודמת 



 ?בפוסטר הזה בעייתימה 



כשמציגים לכם משהו  , על כן

 ...נחרצותב

באותה נחרצות  דרשו תמיד לקבל 

 !ממש את הצד השני של המטבע



 רשתות

ר פנחס יחזקאלי"ד  

"ייצור ידע"  



 חשיבה רשתית: פרדיגמה חדשה

 .רשתכ( הקבוצה והקהילה)ראיית המערכת •

:  הרשת הארגונית :שפה חדשה של ניהול•

,  קליקות, פ"שת, צווארי בקבוק, עוצמה

 .קשרים נדרשים, חסמים

היכולת לייצר : ראיה שונה של אתגרים•

 שיתופי פעולה נכונים



מורכבות והופכת   מפשטתרשת 

 אותה לוויזואלית



צמתים  / היא מערכת של גורמים  רשת

 המחוברים ביניהם בקשרי גומלין

 צומת

 קשר

דרך הקישורים ניתן  

אנרגיה , להעביר חומר

 ומידע



 !המוןמתמונה אחת ניתן ללמוד 
 

 

 

 

 

 



 , תהליך/ סיפור 

 מבנה ארגוני

 , רשת דייגים

 , רשת חשמל

 ,  רשת עצבים

 , רשת חנויות

 ...רשת כבישים ועוד
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כמעט כל דבר בעזרת  לאפייןניתן 

 :  רשת



  שני דפוסיםאנחנו נאפיין כאן 

 עיקריים של רשתות

של מערכות  
 ידע

של מערכות  
 אנושית  



 רשתות

ר פנחס יחזקאלי"ד  

"ייצור ידע"  



 חשיבה רשתית: פרדיגמה חדשה

 .רשתכ( הקבוצה והקהילה)ראיית המערכת •

:  הרשת הארגונית :שפה חדשה של ניהול•

,  קליקות, פ"שת, צווארי בקבוק, עוצמה

 .קשרים נדרשים, חסמים

היכולת לייצר : ראיה שונה של אתגרים•

 שיתופי פעולה נכונים



מורכבות והופכת   מפשטתרשת 

 אותה לוויזואלית



צמתים  / היא מערכת של גורמים  רשת

 המחוברים ביניהם בקשרי גומלין

 צומת

 קשר

דרך קשרי הגומלין  

, ניתן להעביר חומר

 אנרגיה ומידע



 !המוןמתמונה אחת ניתן ללמוד 
 

 

 

 

 

 



 , תהליך/ סיפור 

 מבנה ארגוני

 , רשת דייגים

 , רשת חשמל

 ,  רשת עצבים

 , רשת חנויות

 ...רשת כבישים ועוד
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כמעט כל דבר בעזרת  לאפייןניתן 

 :  רשת



  שני דפוסיםאנחנו נאפיין כאן 

 עיקריים של רשתות

של מערכות  
 ידע

של מערכות  
 אנושית  



 המטרה

לעבור  

 יצירהמ

 ידע ייצורל

בדרך כמעט  )

 !(אוטומטית


