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 אין מקצועות קדם 

  חבר סגל אחראי 

 ד"ר פנחס יחזקאלי  הקורס   המרצ 

 אין  מתרגלי הקורס 

ל  ת המושגים שבבסיס הקורס רלוונטיתמערכ מבוא  את חלק הארי    מהווהו. היא  לא רק 

של עולם הניהול המתפתח בעשור הבא. היא תלווה את התלמידים לכל אורך שנת 

על כן, ניתן דגש, הן למושגים   .הלימודים, ומן הסתם, לכל אורך חייהם המקצועיים

 הבסיסיים עצמם והן להבנת ההיבטים היישומיים של התיאוריה. 

 

החשיבה הניהולית בעולם דינאמי, המשתנה הקורס עוסק בניהול מתקדם ובהבנת   תיאור הקורס 

 במהירות. מיועד לתלמידים בתחומים של ניהול, קבלת החלטות וייעוץ ארגוני. 

 ודיון בכתה.  הידי המרצ-על הרצאה .א שיטת העברת הקורס 

 . (3)ראה נספח מס'  שעות" וניתוחו 12צפייה בסרט " סרט: . ב

בקבוצות: .ג יג  עבודה  מוחות",  "סיעור  יקיימו  מחולל"  התלמידים  "רעיון  בשו 

לבעיה שתונח לפניהם, יציגו אותה במליאה, ויתארו את התהליכים המערכתיים  

 . )ראו דוגמה של מצגת מצורפת( שעברה הקבוצה

אישית .ד במשימה  דוגמאות(    50%)  עמידה  )נותן  המדגים  מסמך    10מהציון(: 

התלמיד בא  שמהם  התוכן  עולמות  על  הקורס  עבודה   ממושגי  דוגמת  )ראה 

 . ת(מצורפ

  " מערכות מורכבות",  "כאוס":  "המדע החדש"היכרות ראשונית עם חלק מתורות   .1 מטרות הקורס 

 והבנת הרציונל שלהן. "רשתות"ו

בהם  .2 והשימוש  היישום  וביכולת  הללו  התורות  של  המושגים  במערכת  שליטה 

 בהקשרים רלוונטיים )ניהוליים ואחרים(.  

של   .3 אלה  תחומים  של  היישומיים  ההיבטים  החדשה" הבנת  בסביבת    "מדע 

 העבודה של ארגונים עסקיים ואחרים. 

 (. 1לפחות )ראה נספח מס'  50% עבודה קבוצתית: מטלות חובה 

 (.2)ראה נספח מס'  50%עבודה אישית: 

 . 56ציון עובר בקורס    ציון:
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 * נושאי הקורס

 תכנו שינויים והתאמות במהלך הסמסטר ע"פ התפתחות הנסיבות יי *

 ה מרוכזים בתחתית הטבלה ** מקורות לקריא
 

שבוע  

 מס' 
 מושגים להטמעה  נושא ההרצאה 
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 עידן אי הוודאות:  .1

 

אנו חיים בעידן שבו אבדה היכולת להעריך על בסיס   •

תוצאה )איזו החלטה תביא לאלו תוצאות( -יחסי סיבה
או להעריך הסתברויות; וחוסר היכולת לחזות במדויק 

 מה תהינה התוצאות של מקרה מסוים.

כן, ארגונים נמצאים במאמץ מתמיד להישאר על  •

 רלוונטיים.

היכולת להיעזר במומחים: יש מומחים לסוגיות טכניות  •
ולהכרת אירועי העבר )מה שהיה(. אין מומחים לעתיד 

 )למה שיהיה(! 

 הניסיון לעתים מכשיל!  •

אנו  • שבו  האופן  ועל  יכולותינו  על  אומר  זה  כל  מה 
לאי הוודאות את מנהלים ארגונים? האם אנחנו נותנים  

שלנו?   ההחלטות  קבלת  בתהליכי  לה  הראוי  המשקל 

   איך משפיעים כל אלה על ארגונים?

 מזל; •

 וודאות; •

 אי וודאות; •

 ליניארי;  •

 לא ליניארי;  •

 מגוון;  •

 דינאמי. •
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 ומה שביניהם:  "סדר", "כאוס" .2

תלות בתנאים ראשוניים: מה שמתרחש ראשון, ולו   •

בעל השפעה  ביותר, עשוי להיות יהטריוויאלהדבר 

 הרבה מעבר לצפוי. 

קיים חוסר שווי משקל מובנה בין סיבות לתוצאות, בין   •

 תשומות לתפוקות ובין מאמץ לתגמול.

 מיעוט מצומצם של סיבות מניב את רוב התוצאות.  •

בהמשך   • להפוך  עשוי  ראשוני  בשלב  מזערי  יתרון 

ששווי  עד  שליטה,  לעמדת  ואף  יותר  גדול  ליתרון 
וכוח   מתערער,  ומפעיל  המשקל  מופיע  אחר  קטן 

 השפעה שאינה תואמת את גודלו.

 כאוס; •

 סדר;  •

 סף הכאוס; •

 אפקט הפרפר;  •

 מושך; •

 דחיפה;  •

 מעבר פאזה;  •

 פרקטל;  •

 . גנרי •
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   :"מערכות מורכבות " .3

"העולם מלא סיבות קטנות, שכאשר הן פועלות יחדיו,  •

 (. 58, ע' 2004הן עלולות לגרום סערות בן רגע… )קוק, 

ים עם אותה רמת אינטליגנציה, עם  בכל זמן נתון, אנש •

אותם כישורים ועם אותה רמת מסירות לעבודה,  
עשויים להניב תוצאות שונות זו מזו במידה ניכרת, עקב  

 (. 58, ע' 2004הבדלים מבניים קטנים" )קוק, 

לא ניתן לצפות מראש אירועים, אולם, דפוסים נוטים   •

 וי.לחזור על עצמם ועל כן, ניתנים במידה מסוימת לחיז

 שליטה אינה אפשרית, אך ניתן להשפיע על אירועים. •

 'מערכת מורכבת';  •

'פרודוקטיביות של  •

 מערכת מורכבת'; 

 'מערכת סגורה'; •

 'מערכת פתוחה'; •

 מורכבות;  •

 מערכת;  •

 סוכן עצמאי; •

 רציונליות מוגבלת;  •

 התארגנות עצמית;  •

 משוב/היזון חוזר;  •

 מטרה של מערכת;  •

היררכיה של  •

 מצבים; 

 דטרמיניזם;  •
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 .משוב •
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   : הלכה למעשה " רשתות " .4

רשת היא מערכת של גורמים / צמתים המחוברים   •

 ביניהם בקשרי גומלין; 

 ניתן לאפיין כמעט כל דבר בעזרת רשת;  •

"טוב מראה עיניים": ניתן בעזרת רשתות לראות ניהול  •

 בעין. 

רבים  • מרכיבים  ארגונית  ברשת  למדוד  ניתן  מדידה: 

 למדידה.שהוגדרו בתורת הניהול כבלתי ניתנים 

 

 רשת;  •

 קשרי גומלין;  •

 מגוון;  •

 נתק;  •

 "צוואר בקבוק";  •

 מאיצי רשת;  •

 הילת רשת. •
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 עוצמה וחשיבותה:  -ארגונים כמערכת מורכבת  .5

אופן חלוקת העוצמה בארגון הוא המפתח   •

 לפרודוקטיביות הארגונית. 

היא מוקד העוצמה   "אריסטוקרטיה ארגונית" •

שגת הפורמאלית של הארגון, שאמור לדחוף אותו לה

 מטרת העל. 

"אוליגרכיה ארגונית" היא מוקד העוצמה שעליו  •

השתלטה קבוצת כוח שלא באה שלא מליבת הפעילות, 

 וששליטתה גורמת נזק לארגון.

עוצמה בארגון באה לידי ביטוי דרך שליטה  •

 ב"טריטוריות". 

ניתן לתאר את הארגון כזירה של מאבק מתמיד על   •

 עוצמה.

חלוקת • לפי  ארגונים  לחלק  ל  ניתן  בהם,   5  -העוצמה 
קיפאון   סדר,  הכאוס,  סף  כאוס,  תפיסתיים:  מצבים 

 והתפוררות. 

 

 עוצמה;  •

 השפעה;  •

 סביבה משימתית;  •

אריסטוקרטיה   •

 ארגונית; 

 אוליגרכיה ארגונית;  •

 קיפאון;  •

 התפוררות;  •

 הצלחת יתר;  •

 טריטוריה;  •

 פוליטיקה ארגונית;  •

 פער רלוונטיות.  •
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   : התארגנות עצמית ושיתוף פעולה .6

שמערכת מורכבת מאופיינת בתלות שבין   כיוון •

מרכיביה, לשת"פ יש השפעה קריטית על  

 הפרודוקטיביות שלה; 

 לעומת זאת עבור מרכיביה זוהי אופציה בלבד! •

התלות בין מרכיבי המערכת נוצרת בטבע דרך  •

 התארגנות עצמית, ובארגונים, גם באופן מלאכותי. 

ונים כיוון שקשרי היררכיה מדכאים קשרי עבודה, בארג •
רמת  מפותחת,  וביורוקרטיה  נוקשות  היררכיות  בעלי 

 השת"פ תהיה ירודה, בעיקר ברמה הבין מחלקתית. 

 

 פעולות משותפות;  •

 התארגנות עצמית;  •

 התהוות; •

 חוכמת ההמונים;  •

 שיתוף פעולה; •

 סנכרון;  •

 שילוביות; •

 סינרגיה;  •

 סימולטניות; •

 תיאום מנהלי; •

תוך   • פעולה  שיתוף 

 תחרות. 

7 

 

 יות )תב"צים(: תוצאות בלתי צפו .7

התב"צ הינו תוצר טבעי של 'תורת הכאוס', לפיה, אירוע  •
קטן במקום אחד יכול להוביל לתגובת שרשרת בלתי  

 ניתנת לחיזוי.

בעולם דינמי משתנה במהירות אין יכולת ניבוי,  •

 והמומחים מומחים למה שהיה ולא למה שיהיה! 

 סוגי תב"צים.  6קיימים  •

כות ממשיות וניתן תב"צ הוא בלתי צפוי; יש לו השל •

התוצאות הבלתי  •

 צפויות )תב"צים(; 

 ברבור שחור;  •

 סימולציה; •

 אשליית הניבוי. •
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 להסבירו בקלות לאחר מעשה.

את  • להקטין  ניתן  אך  לחלוטין,  תב"צים  למנוע  ניתן  לא 

 מרחב אי הוודאות!
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 תיאוריה:  – "מחולל"רעיון  .8

בהיעדר יכולת לדעת מה תהיה המציאות בעתיד, עדיף   •
סות ולעצב אותה, וליצור רעשים שישפיעו עליה  לנו לנ

 לטובתנו, במקום 'להיגרר' בחוסר שליטה…

רעיון מחולל הוא רעיון משנה מציאות, המתבסס על   •
החוק, שרק למספר גורמים מועט השפעה משמעותית  

 על מערכת מורכבת. 

רעיון מחולל איננו ליניארי, אך הוא צריך להיות פשוט,   •

 "ממזרי" וזול!

מוש ב'רעיון מחולל' מחייב מיומנות ואינו מתכון עצם השי •
בטוח להצלחה, אך רק המעז מנצח, ותכנונים "רגילים" 

 ממילא אינם מתממשים בדר"כ.

 רעיון מחולל •
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 עבודה בקבוצות  – "מחולל"רעיון  .9
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 יום" ודיון בו: 13הקרנת הסרט " .10

 עד כמה החומר שנלמד השתקף בסרט?  •

 רכי ההתמודדות?מה ניתן ללמוד ממנו על ד •

 . 2הדגשים בנספח מס'  •
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 ידע וחשיבותו בארגונים:  .11

ידע הוא ההבנה התאורטית והמעשית של מה שידוע על  •

נושא מסוים, המשלבת ידע תאורטי עם ניסיון מעשי  

 באותו תחום.

מסכת של עובדות, המובאות בהקשר מסוים, היא   •

 'מידע'. המשמעויות והמסקנות מהן הן 'ידע'.

 דע רלוונטיים רק בזמן אמת!מידע וי •

 ידע רלוונטי ניתן לקנות, לשכור, לגנוב, ליצור או לייצר.  •

ידע גלוי הוא 'ידע' אובייקטיבי ורציונאלי שמקורו   •

במקצוענות ממוסדת, הניתן לביטוי בעזרת מילים,  
משפטים, מספרים ומשוואות; וכולל גישות תאורטיות, 

 פתרון בעיות, נהלים ובסיסי נתונים. 

מהידע ידע   • בשונה  ל'לכידה'  וקשה  חמקמק  הוא  סמוי 

העישון  בפינות  הארגון,  במסדרונות  זורם  ה'גלוי', 
לראשיהם  ומשם  לאוזן  מפה  עובר  הצהריים,  ובארוחת 

במערכות  תיעוד  ללא  זאת,  בארגונים.  אנשים  של 
הממוחשבות או במאגרי המידע הארגוניים ומבלי שיהיה 

 חשוף לעיני המנהלים.

 ;ידע •

 ;מידע •

 ; רת ידעיצי •

 .ייצור ידע •
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 דרכי התמודדות:  .12

אסטרטגיות לטווח ארוך רלוונטיות הרבה פחות   •
ומוחלפות באסטרטגיות דינאמיות, המתעדכנות ללא 

 הפסק. 

 הפתעה עלולה לגרור את המופתע לכאוס. •

נהלים של שגרה אינם שווים הרבה בעת הפתעה.   •

 עבודה על פיהם מגדילה את הכאוס! 

מרכיב חיוני   –זמן אמת השגת ידע רלוונטי, ב •

 בהתאוששות!

התארגנות עצמית )המוגברת בשל הכאוס והתמוטטות  •

 ; אנטי שביר  •

 ; שביר •

 .התאוששות •
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 מנגנוני הפיקוח( מגדילה יכולת הישרדות ולהיפך! 

 קיצור היררכיות בעת משבר מגדילה את הגמישות.  •
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  הצגת עבודות תלמידים וסיכום .13

 

 

 ים מקורות לשיעורים, על פי פרק

 

 עידן אי הוודאותמבוא;    :1שעור מס' 
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http://pespmc1.vub.ac.be/complexi.html 

 

 "כאוס", "סדר" ומה שביניהם  :2שעור מס' 

 

 קריאת חובה:  

 

גורם    –העולם איננו ליניארי. תורת המערכות המורכבות  (,  2007רזי עפרון, יחזקאלי פנחס ) •

 . 73-51אביב: משרד הביטחון, פרק שלישי, עמ' תל  חדש בניהול,

• Crawford Pat (2011), PUBLIC PARTICIPATION: Finding Knowledge and Clarity in Chaos, 
The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 16(2), 

2011, article 6, http://www.innovation.cc/discussion-

papers/crawford_pp_finding_knowledge_clarity_chaos5_v16i2a6.pdf 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m1vAcjNyJ0U&feature=player_embedded
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/default.html
http://pespmc1.vub.ac.be/HEYL.html
http://pespmc1.vub.ac.be/COPYR.html
http://pespmc1.vub.ac.be/complexi.html
http://www.innovation.cc/discussion-papers/crawford_pp_finding_knowledge_clarity_chaos5_v16i2a6.pdf
http://www.innovation.cc/discussion-papers/crawford_pp_finding_knowledge_clarity_chaos5_v16i2a6.pdf
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 קריאת רשות: 

 

האתר של    -ייצור ידע    ( "סדר", "כאוס" ומה שביניהם בסיפור יציאת מצרים,2014גרשון הכהן ) •
 . http://goo.gl/kR7aYCל, אפרי ד"ר פנחס יחזקאלי, 

ייצור  התאוששות מהפתעות בארגונים ביורוקרטיים,    –(, אל הכאוס ובחזרה  2013יחזקאלי פנחס )  •

 . http://goo.gl/tUwgqi, 17/12/13האתר של ד"ר פנחס יחזקאלי,   -ידע 

באר שבע:    אי על סף הכאוס,  –  101יחידה  (,  2012ליאור בריכטה, עפרון רזי ופנחס יחזקאלי ) •

 . TECI ,http://goo.gl/GvQs0Sת מרכז הידע של חבר

de Rosnay Joël (1979), THE MACROSCOPE, A New World Scientific System,  

Introduction: The Macroscope, ch. 2.     

In: http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/default.html 

 

Mayer-Kress Gottfried (1995), What is Chaos?, In: 

http://tuvalu.santafe.edu/~gmk/MFGB/node2.html 

 

 "מערכות מורכבות"  :3שעור מס' 

 

 ריאת חובה:  ק

 

גורם    –העולם איננו ליניארי. תורת המערכות המורכבות  (,  2007רזי עפרון, יחזקאלי פנחס ) •

 . 116-75תל אביב: משרד הביטחון, פרק רביעי, עמ'  חדש בניהול,

 . 25-11, עמ'  1(, האטום החברתי, תל אביב: עם עובד, פרק 2006ביוקנן מרק ) •

 

 קריאת רשות: 

 

• de Rosnay Joël (1979), THE MACROSCOPE, A New World Scientific System, 

Introduction: The Macroscope, ch. 1; ch. 2.  In: 

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/default.html 

 

• Heylighen F. (1996), What is complexity?, Principia Cybernetica, In: 

http://pespmc1.vub.ac.be/complexi.html 

 

    :הלכה למעשה  "רשתות " :4שעור מס' 

 

 קריאת חובה:  

 

גורם    –העולם איננו ליניארי. תורת המערכות המורכבות  (,  2007רזי עפרון, יחזקאלי פנחס ) •

 . 142-117תל אביב: משרד הביטחון, פרק חמישי, עמ'  חדש בניהול,

 

• Wheatley Margaret J. (2007) Leadership of Self-Organized Networks, Performance 
Improvement Quaterly, 20(2), pp. 59-66, In: 

http://www.margaretwheatley.com/articles/Self-OrganizedNetworks.pdf 

 

• Krebs Valdis (2008), Organizational Hierarchy, Adapting Old Structures to New 

Challenges, orgnet.com, http://orgnet.com/orgchart.html 

 

 

http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/default.html
http://tuvalu.santafe.edu/~gmk/MFGB/node2.html
http://pespmc1.vub.ac.be/macroscope/default.html
http://pespmc1.vub.ac.be/HEYL.html
http://pespmc1.vub.ac.be/COPYR.html
http://pespmc1.vub.ac.be/complexi.html
http://www.margaretwheatley.com/articles/Self-OrganizedNetworks.pdf
http://orgnet.com/orgchart.html
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 קריאת רשות: 

 

 תל אביב: ידיעות אחרונות. קישורים. המדע החדש של רשתות, (, 2004ברבאשי אלברט ) -לסלו •

 

אונגר  • עפרון,  רזי  פנחס,  ) -יחזקאלי  שרית  וויזואליזציה  2009משיח  רשתות  בניהול   –(,  מהפיכה 

 http://cafe.themarker.com/view.php?t=1258038,  6/10/09 דה מרקר קפה,ובייעוץ ארגוני, 

 

• ( עפרון  רזי  פנחס,  מבחוח  2010יחזקאלי  אל  מחמוד  של  חיסולו  חקירת  בתורת   –(,  השימוש 

ידע,   ליצירת  קפה,הרשתות  מרקר  ,  19/2/10  דה 

e.themarker.com/view.php?t=1470855http://caf 

 

• ( שרית  אונגר  עפרון,  רזי  פנחס,  אלי  2009יחזקאלי  ד"ר  של  הוותיקה  האילוצים  לתורת  הצדעה   ,)

 http://cafe.themarker.com/view.php?t=1321068,  14/11/10 דה מרקר קפה,גולדרט, 

 

דה מרקר  (, מה למדנו על תורת הרשתות מהבנק של מוני פנאן,  2009יחזקאלי פנחס, רזי עפרון )  •

 http://cafe.themarker.com/view.php?t=1321068,  27/10/09  קפה,

 

  דה מרקר קפה,וע מערכת אכיפת החוק,  (, תורת הרשתות לסי2009יחזקאלי פנחס, רזי עפרון )  •

15/10/09 ,http://cafe.themarker.com/view.php?t=1273175 

 

• Arquilla John, Ronfeldt David (eds.) (2001), Networks and Netwars, The Future of Terror, 

Crime, and Militancy, In: http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/index.html 

 

• Orgnet.com (2005), The Social Graph of a Famous Mathematician, In: 

http://www.orgnet.com/Erdos.html 

• Red"ko V.G., (1998), Kauffman"s NK Boolean networks, Principia Cybernetica, In: 

http://pespmc1.vub.ac.be/BOOLNETW.html. 

 

 עוצמה וחשיבותה   -ארגונים כמערכת מורכבת   :5שעור מס' 

 

 קריאת חובה:  

 

• ( פנחס  עוצמה  2014יחזקאלי  ארגונים,    –(,  שמניע  פנחס  הכוח  ד"ר  של  האתר  ידע,  ייצור 

 . http://goo.gl/9nztvd, 7/1/14 יחזקאלי,

  יחזקאלי,ייצור ידע, האתר של ד"ר פנחס  (, הקרב על העוצמה בארגון,  2014יחזקאלי פנחס )  •

13/8/14 , http://goo.gl/16UfQ6 . 

 

 קריאת רשות: 

 

• ( פנחס  ישראל…,  2014יחזקאלי  של  האבודה  העוצמה  פנחס  (,  ד"ר  של  האתר  ידע,  ייצור 

 . http://goo.gl/5h4osM,  5/7/14יחזקאלי,  

• ( ידע, האתר של ד"ר פנחס  2014יחזקאלי פנחס  ייצור  ואנחנו…,  (, חשיבה מערכתית, רצועת עזה 

 . http://goo.gl/SekTmi,  7/7/14י, יחזקאל

 

 

 

 

http://cafe.themarker.com/view.php?t=1258038
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1470855
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1321068
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1321068
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1273175
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/index.html
http://pespmc1.vub.ac.be/COPYR.html
http://pespmc1.vub.ac.be/BOOLNETW.html
http://goo.gl/9nztvd
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 התארגנות עצמית ושיתוף פעולה   :6שעור מס' 

 

 קריאת חובה:  

 

• ( פנחס  יחזקאלי  רזי,  לשיתוף  (,  2007עפרון  מאנוכיות  דרכים,  פרשת  על  ציבורי  מינהל 
עמ'  פעולה צה"ל,  לאומי,  לביטחון  ולמדיניות, המכללה  גלילות: המרכז למחקר אסטרטגי   ,

110-105 . 

• Wheathley Margaret J. (2006), Leadership and the New Science, Discovering Order 

in a Cheotic World, pp. 75-92.  

 

 קריאת רשות: 

 

• ( שרית  אונגר  עפרון,  רזי  פנחס,  העצמית  2009יחזקאלי  ההתארגנות  תופעת  חיוני    –(,  מרכיב 

ידע,   וליצירת  קפה,ליצירתיות  מרקר  ,  30/9/09  דה 

http://cafe.themarker.com/view.php?t=1249295 

 

• ( עפרון  רזי  פנחס,  ובארגונים  2009יחזקאלי  בטבע  פעולה  שיתוף  קפה, (,  מרקר  ,  16/7/09  דה 

hemarker.com/view.php?t=1130199http://cafe.t 

 

• Heylighen F. (1997), Self-organization, Principia Cybernetica, In: 

http://pespmc1.vub.ac.be/selforg.html 

 

• Heylighen F. (1992), Evolution, Selfishness and Cooperation, In:  

http://pespmc1.vub.ac.be/papers/memescooperation.pdf 

 

• U.S. Army War College Library (2007), Jointness – A Selected Bibliography, In: 

http://www.carlisle.army.mil/library/bibs/joint07.pdf 

 

(,  "Jointness"(, שיתוף פעולה בין זרועי ובין מערכתי בצבא )2009יחזקאלי פנחס, רזי עפרון ) •

 http://cafe.themarker.com/view.php?t=1230854, 19/9/09  ,דה מרקר קפה

 

•  ( התחום הלוגיסטי,   –(, שילוביות כמערכת של קשרי גומלין  2009יחזקאלי פנחס, רזי עפרון 

 http://cafe.themarker.com/view.php?t=1241822, 26/9/09  דה מרקר קפה,

 

 ( צים)תב" תוצאות בבלתי צפויות   :7נושא מס' 

 

 קריאת חובה:  

 

• ( פנחס  יחזקאלי  רזי,  הבלתי    –תב"צים  (,  2012עפרון  "התוצאות  תופעת  עם  ההתמודדות 

ל המכללה לביטחון לאומי, עמ'  , גלילות: מרכז המחקר שצפויות והלא מתוכננות" והשלכותיה

23-39 ;75-106  . 

http://cafe.themarker.com/view.php?t=1249295
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1130199
http://pespmc1.vub.ac.be/HEYL.html
http://pespmc1.vub.ac.be/COPYR.html
http://pespmc1.vub.ac.be/selforg.html
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fpespmc1.vub.ac.be%2Fpapers%2Fmemescooperation.pdf&ei=SCNxTLzAI8rMswb12pW6Bg&usg=AFQjCNEnnqjAy9jZlCbH03xHPLgI29U0cw&sig2=1Nv7Iw6Gy6QWtsm-WIr-uw
http://pespmc1.vub.ac.be/papers/memescooperation.pdf
http://www.carlisle.army.mil/library/bibs/joint07.pdf
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1230854
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1241822
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• ( הברבור השחור, השפעתו המטלטלת של הבלתי צפוי על הכלכלה  (,  2009טאלב ניקולס 

 . 31-18עמ'   ,אור יהודה: דביר ,והחיים

 

 קריאת רשות: 

 

דה  (, התוצאות הבלתי צפויות והלא מתוכננות של מעשינו,  2009יחזקאלי פנחס, רזי עפרון )  •

 http://cafe.themarker.com/view.php?t=1088583, 19/6/09  פה,מרקר ק

 

• Fisher L.M. (2005), The prophet of unintended consequences, In: 

http://simgua.com/documents/SB_Forrester.pdf 

 

)ניב ערן, טולדנו אליעזר, אמ • יותם  (, "ברבורים שחורים" במלחמת העולם השנייה",  2011יתי 
עמ"  437גיליון  מערכות,   יוני,  ב51-42,  הורד   ,-  2/9/11  ,

http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/0/112930.pdf 

 

 שא ותחילת עבודה בקבוצותהצגת הנו –"רעיון מחולל"  :8נושא מס' 

 

 קריאת חובה:  

 

• ( פנחס  יחזקאלי  רזי,  הבלתי    –תב"צים  (,  2012עפרון  "התוצאות  תופעת  עם  ההתמודדות 
, גלילות: מרכז המחקר של המכללה לביטחון לאומי, עמ'  צפויות והלא מתוכננות" והשלכותיה

293-307  . 

 

גורם    –י. תורת המערכות המורכבות  העולם איננו ליניאר(,  2007רזי עפרון, יחזקאלי פנחס )  •

 . 160-158תל אביב: משרד הביטחון, מבוא+פרק ראשון, עמ'  חדש בניהול,

 

 קריאת רשות: 

 

•  ( עפרון  רזי  פנחס,  מחוללים  2009יחזקאלי  רעיונות  בעזרת  שינוי  חדשה,    –(,  ניהולית  דה  תפיסה 

 http://cafe.themarker.com/view.php?t=1069237,  6/6/09  מרקר קפה,

 

•  ( רזי עפרון    דה מרקר קפה,(, השורשים התיאורטיים של הרעיון המחולל,  2009יחזקאלי פנחס, 

13/6/09  ,208http://cafe.themarker.com/view.php?t=1080 

 

 תרגול בקבוצות )המשך( –"רעיון מחולל"  :9נושא מס' 

 

 ניתוח הסרט: שלושה עשר יום )משבר הטילים בקובה(    :10נושא מס' 

 ניתוח החומרים שנלמדים בקורס באמצעות קטעים מהסרט: "שלושה עשר יום" ודיון עליהם.

 

   חשיבותו של הידע במציאות דינאמית, המשתנה במהירות    :11נושא מס' 

 

 קריאת חובה:  

 

• ( פנחס  יחזקאלי  רזי,  הבלתי    –תב"צים  (,  2012עפרון  "התוצאות  תופעת  עם  ההתמודדות 
, גלילות: מרכז המחקר של המכללה לביטחון לאומי, עמ'  צפויות והלא מתוכננות" והשלכותיה

231-196  . 

http://cafe.themarker.com/view.php?t=1088583
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/0/112930.pdf
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1069237
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1080208
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• Hall W.P. (2005), Biological Nature of Knowledge in the Learning Organization, The Learning 

Organization, 12(2):169-188, 
http://unimelb.academia.edu/WilliamHall/Papers/211710/Biological_nature_of_knowledge_in_th

e_learning_organization.  

 

אתר הויקי של חברת    (, יצירת ידע בארגונים, בסביבה דינאמית,2009רזי עפרון, יחזקאלי פנחס )  •

D.N.A. , 

http://dna.wiki.co.il/index.php/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7
%93%D7%A2_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_

%99%D7%91%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%%D7%91%D7%A1%D7%91%D7
90%D7%9E%D7%99%D7%AA 

 

 קריאת רשות: 

 

•  ( עפרון  רזי  פנחס,  ידע  2009יחזקאלי  יצירת  לארגונים,    –(,  החיוני  יצירתי    דה מרקר קפה, כאוס 

237/09 ,ew.php?t=1141047http://cafe.themarker.com/vi 

• ( עפרון  רזי  פנחס,  הידע,  2009יחזקאלי  ייצור  לתהליכי  הוויקי  את  מגייס  האמריקני  הצבא  דה  (, 

 http://cafe.themarker.com/view.php?t=1218456, 10/9/09  מרקר קפה,

• ( עפרון  רזי  פנחס,  האמנם?,  2009יחזקאלי  בינוני,  רעיון  מצויין מלהמציא  רעיון  לגנוב  עדיף  דה  (, 

 http://cafe.themarker.com/view.php?t=1152808, 307/09  מרקר קפה,

 

 דרכי התמודדות :21נושא מס' 

 

 קריאת חובה: 

  

• ( יחזקאלי  ח2011פנחס  מציאת  כאוטיים  (,  בתהליכים  אי    –וקיות  עם  בהתמודדות  מדרגה  קפיצת 

 . 10/5/11האתר של ד"ר פנחס יחזקאלי,  –הוודאות?, ייצור ידע 

 

 קריאת רשות: 

 

איך לשרוד ולנצח בעולם של ברבורים שחורים, אור   –(, אנטי שביר  2014נסים ניקולס טאלב ) •

 יהודה: דביר. 

 ביב: עם עובד.(, האטום החברתי, תל א2010ביוקנן מרק ) •

• ( פנחס  יחזקאלי  רזי,  הבלתי    –תב"צים  (,  2012עפרון  "התוצאות  תופעת  עם  ההתמודדות 
, גלילות: מרכז המחקר של המכללה לביטחון לאומי, עמ'  צפויות והלא מתוכננות" והשלכותיה

320-308  . 

 

 הצגת עבודות הקבוצות בכיתה וסיכום הקורס  –"רעיון מחולל"  :13נושא מס' 

 

http://unimelb.academia.edu/WilliamHall/Papers/211710/Biological_nature_of_knowledge_in_the_learning_organization
http://unimelb.academia.edu/WilliamHall/Papers/211710/Biological_nature_of_knowledge_in_the_learning_organization
http://dna.wiki.co.il/index.php/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://dna.wiki.co.il/index.php/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://dna.wiki.co.il/index.php/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://dna.wiki.co.il/index.php/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1141047
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1218456
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1152808
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 : הנחיות להכנת העבודה הקבוצתית1 ' נספח מס

 
 קבוצות על פי רצונכם.  4התחלקו למינימום  .1

כל קבוצה תמנה שני בעלי תפקידים: מציג, שיציג את ממצאיה למליאה; ומשקיף שיתן משוב לקבוצה על   .2
 ם המערכתיים בהצגה למליאה. תהליכי יצירת הידע בתוכה, וישקף אותם ואת התהליכי

 כל קבוצה תבחר בבעיה על פי בחירתה מתחומי המשטרה ואכיפת החוק.  .3

 שיפתור את הבעיה, באופן הבא:  "רעיון מחולל " כל קבוצה תדון ותנסה לגבש  .4

הבעיה .א את  במדויק  בההגדר  הטמונות  וההזדמנויות  סיכוניה  על  במונחי  ,  השתמש  מערכות ". 
 . "וסכא"/  "רשתות"/  "מורכבות

 מהם הגורמים המשפיעים על הבעיה?  .ב
 גזור מתוכם את המשפיעים העיקריים. . ג
יש תכונות  .ד כאוס    האם   / / רשתות  מורכבות  מערכות  לעשות  ששל  להגיע בהן  ניתן  מנת  על  שימוש, 

 ל"רעיון מחולל"? 
  מהם ה"מנופים" שניתן להפעיל על "הגורמים המשפיעים"? .ה

 הגורמים המשפיעים )יעילות(  מהן הפעולות הפשוטות יחסית להתמודד עם .ו

 מהו/ם הרעיון/נות המחולל/ים שניתן להחיל על הארגון? )אפקטיביות( .ז
 באם לרעיון שלנו יש שלימות לוגית?  .ח

 ?הרעיון ישים באופן פרקטיהאם  .ט
 מה אנו מצפים שיקרה?     .י

 לאילו תוצאות בלתי צפויות ולא מתוכננות ניתן לצפות?   .יא
 ? להסתגל להןכיצד אנו נערכים לאתר ולהגיב /  .יב

  לאלה שלא ניתן לצפות?כיצד נערך  . יג
 המשקיף יתן את דעתו לסוגיות הבאות: .5

 כיצד התארגנה הקבוצה;  .א

 לחיוב ולשלילה?  –כיצד באה לידי ביטוי סוגיית העוצמה במערכת  .ב

 האם כולם תרמו במידה שווה?   . ג

 כיצד התארגנה הקבוצה לעבודה? .ד

 מה היו החסמים בדרך להשגת המטרה? .ה

שני בעלי התפקידים שבתוכה יציגו את  האלמנטים: ההצגה והמשוב.    2שתכלול את    ן מצגת,כל קבוצה תכי .6
 הממצאים, על פי סעיפים אלה. 

שימו לב: קבוצות רבות מכלות את האנרגיות שלהן בשלב ההגעה לרעיון, ואחרי שנמצא רעיון מזניחות את   .7
 הפרטים. הציון מעוגן גם בפרטים הקטנים... 

 

 

 
 חיות להכנת העבודה האישית הנ  :2 'נספח מס 

 
 

 בחר דילמה מעולמות התוכן שבהם אתה עוסק. .1

 . TECIמושגים לפחות מהמושגים המופיעים באתר חברת  10 -תאר אותה, תוך שימוש ב .2

היא   .3 המטרה  והשלכותיהם.  משמעותם  של  והבנה  במושגים  שליטה  להראות  הוא  בעבודה  הדגש 
 ם לעשות בהם שימוש.שהבודק יבין שאתם מבינים את המושגים ויודעי

 נקודות לציון. 5חומרים שתהייה בהם תרומה לתחום הנדון, יזכו את בעליהם בבונוס של  .4
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 ימים'  13סוגיות שיש לשים אליהן לב במהלך הצפייה בסרט ': 3נספח מס' 

 
 

  
 

 התמונה המערכתית שרואה הנשיא מול התמונה שרואים ראשי הצבא.  •

גם את תתי המערכות? איך משיגים שיתוף  האם "מטרת העל" של המערכ • ת מחייבת תמיד 

 פעולה מערכתי? 

 איך בונים "צוות חשיבה" לאיתור פתרונות בארגון ביורוקרטי?  •

 חשיבותו של "מגוון האפשרויות". במקרה שלנו, "מגוון אפשרויות" הפעולה.   •

לבין ההידרדרו  • הטילים  משבר  ניהול  בין  קנדי,  הנשיא  להשוואה שערך  לב  ת למלחמת  שימו 

 . 1914העולם הראשונה, באוגוסט  

 איך מתפקדים "על סף הכאוס"? איך מקטינים היררכיות בחירום, בארגון ביורוקרטי? •

 האם נהלים רלוונטיים גם במצב כאוטי?  •

זה היה משליך על האופן שבו   • פרסומים בתקשורת כמו אז? איך  ניתן היה היום לעכב  האם 

 מנהלים אירועים? 

 ת בלתי צפויות הנובעות ממעשינו? איך מוודאים ניצחון לשני הצדדים?   איך מונעים תוצאו •

 איך מתכוננים לתב"צים )"ברבורים שחורים"(?  •

 
 


