
"ייצור ידע"



ייצור  "לית ושותפה בחברת "מנכ

".ידע

 לניתוח רשתות  מומחית

.  הלכה למעשה, ארגוניות

מאחוריה כשלוש מאות אבחונים  
באירופה  , בארץ–רשתיים 

.ובארצות הברית

מנהלת הידע של חברת  , לשעבר
TECI .



תהליכי 
עבודה

מבנה

שניהם ניתנים להפשטה ולפישוט בעזרת  

!רשתות מורכבות



"ייצור ידע"



רשת
(Network)

'תרשים עץ'
(Tree Chart)

הצגה מורכבת הצגה פשוטה

...  יותר





צומת

קשר

דרך הקשרים ניתן  

אנרגיה , להעביר חומר

ומידע



"ייצור ידע"



הרצון להוסיף 
עוד מידע לרשת

הצורך 
בפשטות







 הניסיון מלמד שיש פער

משמעותי בין מה 

: שצריך למה שיש

 מי שנותן הנחיות בפועל

זה לא תמיד זה שאמור 

לתת הנחיות לפי 

'תרשים העץ'



אצטרך לשאול  , כדי לדעת מה קורה באמת
כל אחד מהאנשים ולהשוות  



עלי שולה

,  משמע

עלי 

אחראי  

על שולה



עלי שולה

אולי עלי טוען שהוא  

אחראי על שולה  

ושולה בכלל טוענת 

?משהו אחר



n(n-1)/2=78



קשרי העבודה  )איפה הקשרים הפונקציונאליים 

?(והחברות בין העובדים

קשרי עבודהקשרי היררכיה



או לשאול את כולם ולייצר מערכת השוואתית  ,

של קשרים שתסביר לי איזה קשר חזק  , כפולה

(  שני הצדדים טוענים שיש ביניהם קשר אפקטיבי)

(.חשוב לצד אחד ולא חשוב לצד השני)ואיזה חלש 

המחיר מתבטא בעומס ובגודש של הרשת!



כל חברה  

והשיטה  

שלה איך  

לתרגם  

ארגון 

ומה , לרשת

להציג בה



משיח-אונגרשרית  ר פנחס יחזקאלי"ד



 את זה הרשת  . שואלים אותו מה דעתו על הארגוןלאאנחנו

!כבר תספר לנו

אנחנו שואלים אותו מה המיקום המדויק שלו במפת הארגון!



?מי נותן לך הוראות1.

?למי אתה נותן הוראות2.

עם מי יש לך קשרי 3.

?עבודה

עם מי היית רוצה  4.

ליצור קשרי עבודה  /לחזק

.כדי להיות יותר אפקטיבי



?מי נותן לך הוראות1.

?למי אתה נותן הוראות2.

עם מי יש לך קשרי 3.

?עבודה

עם מי היית רוצה  4.

ליצור קשרי /לחזק

עבודה כדי להיות יותר 

.אפקטיבי



?מי נותן לך הוראות1.

למי אתה נותן  2.
?הוראות

עם מי יש לך קשרי 3.
?עבודה

עם מי היית רוצה  4.
ליצור קשרי /לחזק

עבודה כדי להיות יותר 
.אפקטיבי



כותבת שהיא לא מקבלת הוראות מאף אחד במדורטניה  ,
.ונותנת הנחיות גם ליוסף וגם לאורי

  יוסף כותב שטניה נותנת לו הוראות והוא נותן הוראות
.לאורי

  אורי טוען שטניה נותנת לו הוראות ושהוא לא נותן הוראות
.לאף אחד

מה 

?קיבלנו



יוסף אורי

טניה

:מקרא

קשר חזק

קשר חלש

החץ מראה את כיוון  

הקשר

אורי לא מאמת את הטענה של 

יוסף

למה יוסף  

חושב שהוא  

אחראי על  

?אורי



אנו כבר יודעים, יתרה מכך  ,

שארגון במיטבו זקוק לרמה 

מסוימת של טשטוש סמכות  

בהירות של  דרושה)ואחריות 

-ברמה של כסמכות ואחריות

(...  לערך75%

 מצב שבו הבהירות הארגונית

נמוכה מעיד על בעיה כרונית של  

.סמכות ואחריות בארגון





אלא באמצעות אלגוריתמים שמחשבים את 

והצמתיםשבין הקשרים היחס 



?מי נותן לך הוראות1.

?למי אתה נותן הוראות2.

עם מי יש לך קשרי  3.

?עבודה

עם מי היית רוצה  4.

ליצור קשרי /לחזק

עבודה כדי להיות יותר 

.אפקטיבי



קשרי עבודה;

 קשרי

;יריבות/חברות

קשרי ידע



כותבת שהיא מחוברת בקשרי עבודה טובים עם  טניה

.אורי

יוסף כותב שהוא מחובר בקשרי עבודה לאורי  .

אורי טוען שהוא מחובר בקשרי עבודה ליוסף.

מה 

?קיבלנו



יוסף אורי

טניה

:מקרא

קשר חזק

קשר חלש

אורי ויוסף מחוברים  

בקשר מאומת

טוענת לקשר  טניה

אבל הוא  . עם אורי

לא מאמת
אין קשרי עבודה בין  

והקשר  ; לאוריטניה

ביניהם מושתת על  

היררכיה בלבד





?מי נותן לך הוראות1.

?למי אתה נותן הוראות2.

עם מי יש לך קשרי 3.

?עבודה

עם מי היית רוצה 4.

ליצור קשרי  /לחזק

עבודה כדי להיות יותר  

.אפקטיבי



 טניהיוסף כותב שחסר לו קשר עבודה אפקטיבי עם

מה 

?קיבלנו



יוסף אורי

טניה

:מקרא

קשר חזק

קשר חלש

ליוסף חסר קשר 

.  טניההעבודה עם 

!לה לא

נראה שקשר 

העבודה עם יוסף  

לא בדיוק מעניין  

היא  . טניהאת 

עובדת מולו בקשר 

!היררכי בלבד





כדי לחשב את ? מדוע
הנתון החשוב ביותר  

חלוקת את : ברשת
העוצמה בארגון  

עוצמה היא היכולת של )
גורם בארגון לגרום  

לאחרים לעשות את 
גם אם זה מנוגד  , רצונו

!(לאינטרס שלהם



יוסף אורי

טניה

:מקרא

קשר היררכי חזק

קשר היררכי חלש

קשר עבודה חזק

קשר עבודה חלש

קשר חסר חזק

קשר חסר חלש

החץ מראה את כיוון הקשר



ברור שלא הופכים  , בכל מקרה

...  למומחים אחרי שני תרגילים

  אם תחליטו לעסוק בתחום

התהליכים ברפרט או בסמינריון  

נלווה אתכם לכל אורך  , עצמו

ונוודא שבניתם את תהליכי  , הדרך

!העבודה נכון



"ייצור ידע"


