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  1 בסביבה מורכבתלהערכות ופעולה –ק "מודל ממש

  שי בן יוסף

  

המודל פותח . בסביבה מורכבת להקל על התנהלות ארגונים והתארגנויותשנועד ציג מודל אמאמר זה ב

  .ונלמד מתוך חקר התנהגות ארגונים וקהילות בהתמודדות ושיקום מארועי אסון

  התאמה ארגונית למורכבות

היוונים . מורכבות הסביבהופת דוגמאות לפיתוח שיטות ארגון המותאמות לרצ, האנושיתההסטוריה  

.  שדות קרבהובעזרת הפלאנקס הצליחו לרכז מסה של לוחמים שהכריע, אימצו את היתרון לגודל

דפוסי ההתנהלות שלהם ביססו יציבות , התמודדו עם המורכבות באמצעות מינהל שיטתיהרומאים 

הלכה איפשרה ליהודים ואתיקה המשלבת ,  מתודולוגיה רוחנית.)Bar- yam 2004 (אימפריאלית

 מבנה מטריציוני מורכבות באמצעות התמודד עם , העולם המודרני. בתנאי פיזור וריחוקלשרוד כעם 

   .וקרטיתרת ביוכמערשיצרו , של חלוקת עבודה והרארכיה

מבחינה מתמטית . ושיתעליה חדה ברמת המורכבות בה פועלת החברה האנ מאופיינת ב21המאה ה     

כך למשל מצב בו . לבין אפשרויות הפעולההיחס בין כמות הגורמים המעורבים רמת המורכבות היא 

יש שחקן אחד עם אפשרות פעולה אחת הוא פשוט מאד אך מצב בו לחמישה שחקנים יש עשר 

ם חברתיות בעשוריעליית רמת המורכבות של מערכות . אפשרויות פעולה מורכב הרבה יותר

  :ארבעה גורמיםתוצאה מצטברת של   היא האחרונים

אנשים וארגונים בוחרים את דרכם בתוך מגוון רחב ביותר של  –עצמאות גדלה של השחקנים .1

 אפשרויות הפעולה תהגדל. )2005וודווררד  (אפשרויות ורמה גבוהה יחסית של חופש פעולה

.ערכת החברתית מעלה את רמת המורכבות של המהסבירות של יחידים וקבוצות

,  ותפקידים חברתייםביצועי זהותבמערכת ממלא מגוון ) Agent(רכיב כל . רמת השונותהגדלת .2

לתייג , בכך גובר הקושי לסמן גבולות חברתיים). Gharajedaghi 2006(ומעורב במגוון תהליכים 

ליל להכבמצב זה קשה . 'תרבות וכו/ קוד התנהגות/ לבוש/ אנשים או קבוצות על סמך מוצא

 .מעלה את רמת המורכבותהשונות ההתמודדות עם .  תופעות חברתיותולהמשיג

מגבירה את קצב השינוי  והוןמוצרים , רעיונות, ניידות גדלה והולכת של אנשים -קצב שינוי .3

גידנס , 2005קוקרין ופיין  , 2007באומן (ת והחיצוניות של מערכות חברתיות בסביבות הפנימיו

הצורך בהתאמה מתמדת לשינויים אלו מקשה על שימור ,  ערובה להצלחה נסיון אינו.)2001

. דפוסים חברתיים

לכאורה  ישנן השפעות גומלין רחבות היקף בין תופעות המרוחקות - השפעות גומלין רחוקות.4

או ' הכפר הגלובלי': הביטויים המוכרים לכך). 2006פרידמן , 2005הלד (במקום ובעניין , בזמן

 קשה לאתר קשר ברור בין סיבה לתוצאה או להעריך נכונה השפעות ארוכות טווח .'אפקט הפרפר'

עכשיו  'תמונת מצב'מקשים על יצירת ,  חברתיתההקשרים הרבים של כל תופעה .של החלטות

 דברים אינם מה –ראשית חכמה של הסוציולוגיה "לדבריו של פיטר ברגר יותר מתמיד יש תוקף 

 .החליטל,לצפות מהלכים, ך קשה לתכנן מככתוצאה . )1970" (שהם נראים

החיים בסביבה מורכבת . הופכת משינוי כמותי לשיוני איכותי, עליית רמת המורכבות בחברה

  .  ארגונים וקהילות, קבוצות, יחידים, משפיעים באופן ניכר על דרכי התנהלות

                                               
 שפותח במסגרת עבודת דוקטורט במחלקה לסוציולוגיה מבוסס על כלי, 2010דצמבר , 15פורסם באנליזה ארגונית  1

.באוניברסיטת בר אילן
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  התארגנות לפעולה בסביבה מורכבת

המשפחה , ערות הסדר החומרי והחברתי ברמת הפרטארועי אסון מהווים מקרה קיצון של התער

התמודדות אוכלוסיה עם ארועי אסון מהווה מקרה מבחן . הקהילה ולעיתים אף ברמה הלאומית

נקודת המבט של . לדרך בה פועלים אנשים וארגונים על מנת ליצר יציבות וסדר בסביבה סוערת

   .  2ת בשדה הסוציולוגיה של אסונותתאוריות המורכבות מסייעת לחקור ולהמשיג תופעות הנחקרו

נבדקו תהליכי ההתמודדות ושיקום ברמה הקהילתית מנקודת , במחקר שערכתי על שיקום עקורים

לתיאור וניתוח התנהלות ' ק"מודל ממש'במחקר פותח ואושש ). 2010בן יוסף (מבט של מורכבות 

שילוביות , משימות, וסדותמ: למודל ארבעה רכיבים . בסביבה מורכבת, ארגונים והתארגנויות

מתוך כך תתבהר התאמתו של בתחילה יסקרו מודלים אחרים המשמשים לאותה מטרה ו. וקישוריות

 לשם המחשה ילווה תיאור המודלים .לתאור ניתוח ותכנון פעולה בסביבות מורכבותק "ממשמודל 

  .השונים בדוגמאות מעולם הכדורסל

זהו משחק קובע בין הקבוצה המקומית לקבוצה , שחקלא סתם מ.   תארו לעצמכם משחק כדורסל  

איך נתארגן איך נגיב למצבים הלא , אתם המאמנים  . 'יורוליג'אירופאית על העליה לשלב הבתים ב

  ?צפויים המתהווים תוך כדי המשחק

  הבוחן אתתפוקתי-גובתיתמודל זהו . 'צרכים ומענים'הוא מודל התארגנות מודל בסיסי המשמש ל    

יש צורך לחזק את ההגנה אם . ת של כלל המערכת לספק מענה ראוי ובזמן לצרכים המתעורריםהיכול

הנחיות אלו הן . המאמן ימצא מענים ויטיל משימות על השחקנים. או לשפר את הקליעות מבחוץ

והמענה כבר שינתה את התנהלותה הקבוצה השניה יתכן כי אך בנתיים , תגובה למה שהיה במשחק

  .לא רלונטי

, את התנהלות הקבוצה השניהמראש המאמן לומד . תכנון מול ביצוע: מודל מעט יותר מתקדם    

שר הקבוצה שמנגד מתאימה את אכ. מגבש תוכנית משחק ומוודא ששחקניו מבצעים אותה כראוי

הפער גדל . משחקה למציאות המשחק הנוכחי והקבוצה שלנו מקפידה לשחק לפי התוכנית המוקדמת

  .ולא לטובתנו

  :למודלים אלו מספר נקודות תורפה מהותיות

.המציאותבניגוד לטבע המורכב של , ביצוע>תכנון> הנחה כי מדוב ר בתהליך סדור של איתור צרכים.1

שבדרך כלל לא תקפה במצבים מורכבים הנחה זו . הצלחהתכנון טוב וביצוע מוקפד מבטיחים  הנחה ש.2

)Gharajedaghi 2006.(

 כך קטנה יכולתם של מודלים אלו לאתר קשר סיבתי בין תשומות  ככל שמורכבות המצב גדלה.3

.  לתפוקות

  

                                               
נמצא בסיכומים של כנס בינלאומי ,  כולל רשימה ביבליוגרפית המכילה למעלה ממאה פרסומים, על כךמידע  2 2

  :המידע נמצא באתר " What Disaster Response Management Can Learn From Chaos Theory  " :בנושא
html.index//0596/crb/gov.ca.library.www://http 
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להתמודדות עם מתוחכמים יותר מחקרים על התנהלות ארגונים במצבי אסון הניבו שני מודלים     

  :מורכבות

משלבת בין שמירת רציפות תפקודית של , )Dynes 1970( של דיינס משימתית-הטיפולוגיה המבנית

המודל . )1תרשים  ( לנסיבות החדשותתיולבין התאמת המבנה והפעילועלו בטרם האסון וסדות שפהמ

  :ממפה ארבע סוגי התארגנויות נדרשות

  .המשך פעולות שגרה במבנה קיים) 1 

  .התאמת המבנה לצורך המשך פעילות שיגרה)  2 

  .שימוש במבנה קיים למשימות המיוחדות לחירום) 3 

  .  משימות לא שגרתיות והקמת מבנה יחודי לצורך) 4 

  

: פעילות /  מבנה Dynes) 1970(טיפולוגיית   : 1תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 גלומה . המודל של דיינס מתייחס אך ורק להיבט הדיפרנציאלי של חלוקת התפקידים והמשימות    

שגת מו) תכלול(כי האינטגרציה ) תפקידית-האופיינית לגישה מבנית(בו הנחה סמויה ולא מבוססת 

  . במערכת' עושה סדר'ה' יד נעלמה'באופן טבעי או על ידי 

שפועל על פי הפרמטרים של דיינס יגיב למצב מאמן . נחזור לדוגמת התנהלות המאמן במשחק כדורסל

אחרים , אחדים ישארו בתפקידם. החדש באמצעות הערכות מחודשת של השחקנים והתפקידים

מצבור השינויים הללו מציב קבוצה חדשה . פו באחריםחלק מהשחקנים יוחל, קבלו הנחיות חדשותי

טובה אינה ' כוכבים'ברוב המקרים קבוצת . שהיכולת הקבוצתית תישמראך לא בטוח , על המגרש

אינם ערובה , ארגוני סיוע רבים הנקבצים לסייע לאוכלוסיה מוכת אסון. יותר מקבוצה מלוכדת

  . מועילה' מערכת סיוע'ל

קרפס על ידי  סוגיה זו נבדקה   ? קבץ ארגוני סיוע למערכת משולבת ומועילהמה הופך מ, אם כן     

 מקרי 423במחקר נבדקו . )DRC(המרכז לחקר אסונות בקולורדו  מ )Kreps et al. 1994(וחבריו 

 של התארגנויות וארגונים חדשים לטיפול בצרכים ות במטרה לאתר דפוסי התהו,התארגנות משולבת

  . י אסוןהמתעוררים לאחר ארוע

  

  

  

  פעילות                              
  

  שגרתית                               
  

                           2                1  
  

    חדש                                                קייםמבנה
  

                           4                 3  
  

   חדשה                                
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  ):DARTמודל  (נמצאו ארבעה גורמים שקיומם המצטבר מעודד  שיתוף פעולה 

אמצעים יחודיים / מיומנות /  תחום פעילות המחייב התמחות –) Domain ( תחום פעילות.1

כאשר עקב ארוע נוצר צורך מסויים הוא מושך אליו אנשים . טיפול רפואי או בנין, למשל אספקת מזון

  .צות ומהווה הזדמנות להתארגנות משותפתארגונים וקבו

 מושכים אליהם ,  אנשים וארגונים הפועלים להתמודד במצב שנוצר–) Activities  ( פעילות.2

.גורמים נוספים המעונינים לסייע או נמצאים בסביבה להצטרף לפעילותם

וים מהו) ידע, ציוד, תקציב, כח אדם( גורמים המספקים משאבים –) Resources ( משאבים.3

.מקור משיכה לאנשים ארגונים וקבוצות ובכך מקדמים אפשרות להתארגנות משותפת

 משימות שאינן ניתנות לביצוע על ידי גורם בודד מהוות אף הן גורם –) Tasks ( משימות.4

.מקדם התארגנות

: אחד לתשומות, )T(  ומשימות D)(תחומי פעילות : המתארים תוצאותשני גורמים , במודל זה 

  ).  A( פעילויות : ואחד לתהליך) R( ם משאבי

 התוכנית המקורית הדגישה הגנה והתקפה התוכנית -תחומי פעילות. אדגים זאת על מגרש הכדורסל

 התוכנית המקורית הדגישה את –משימות . ל הנעת הכדור במרכז השדההחדשה  תתן דגש גם ע

החדשה  התוכנית –משאבים  . ההגנה בפני התקפות מתפרצות החדשה את ההגנה מקלעי השלשות

 המאמן מציין את חשיבות השליטה בקצב המשחק וביצוע עבירות –פעילויות . כוללת שחקנים חדשים

   .סיכון לשלשות במצבי

מכיל רק יסודות מתכללים ואינו משקף את מנגנוני הבידול , קרפס וחבריו אותו הציעו DARTמודל 

שר שחקן מסויים יעביר מהר את הכדור למגרש  כא.להקצאת תפקידים ומשימות) דיפרנציאציה(

  '?סל'על מנת להפוך זאת ל, היריב האם יהיה לו למי למסור

    שני המודלים שהוצגו כאן חסרים את הפרמטרים הנדרשים להתאמה מתמדת למצב מורכב 

המודל של ) בידול(המודל של דיינס מתמקד ביכולת לחלק משימות לגורמים המעורבים . ומשתנה

  . בין הארגונים הפעילים בזירה)תכלול( מתאר רק את הגורמים המאפשרים אינטגרציה קרפס

הערכות להתמודדות במצבים מורכבים  מחייבת יכולת לשלב מהלך בו זמני ומתמשך של חלוקת 

תכלול המשלב , ק"ממשלצורך המחקר פותח ונבדק מודל . עבודה ושילוב הפעילות בין גורמי הסיוע

  .והמשימות) מוסדות( הארגונים ובידול

ק נועד לספק פרמטרים המאפשרים "ממשמודל . נמחיש את העניין בעזרת סיפור משחק הכדורסל

כל . התאמה זריזה למצבים משתניםתוך , משחק הקבוצתי בד בבד עם המשחק האישיהלשפר את 

 הסיוע השימוש במודל זה למצבי אסון מאפשר לתת לארגוני. זאת מבלי שיש צורך בהתערבות המאמן

  .מרכזיים' פיקוד ושליטה'להתנהל תוך הפחתה למינימום של 
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  ק"מודל ממש

  :בשני מימדיםהמודל המוצע כאן מאפשר לנתח הערכות ופעולה בסביבה מורכבת 

  . המוסדות והמשימות המעורבים במערכת– פעולה –מבנה . 1

  . ום במערכת הדרך בה מתבצעת החלוקה והתא– תכלול –בידול . 2

  :ה יוצר טבלה בת ארבעה תאיםמבנה ז

  

  ק" ממשמודל -  2תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ק"בטבלה באים לביטוי ארבעה גורמים המשולבים יחד למודל ממש

?נדרשות לביצוע מיטבי מה המטלות ה– תושיממ.1

  ? מי הם בעלי העניין המעורבים ומה תפקידיהם– וסדותמ.2

? מהם דפוסי יחסי הגומלין בדגש על תיאום וסיוע הדדי בין בעלי העניין– ילוביותש.3

?האמצעים והפעילות להפצת מידע בין בעלי העניין,  מה המדיניות– ישוריותק.4

  

לזהות הזדמנויות ' ראש גדול'כל שחקן יכול להיות הקבוצה חזרה לשחק . נחזור רגע למגרש הכדורסל

השחקנים עירניים מבחינים ... עבירה יזומה,  התקפה מתפרצת–ואיומים ולתרגם אותם למשימות 

כשההתקפה ). מוסדות(בכך שמישהו זיהה הזדמנות ומתמקמים על מנת לאפשר להתקפה להצליח 

הוא מסמן ). שילוביות(ו מוכן לקבל את הכדור בעמדת קליעה י שחקן יריב יש שחקן שלנ"נחסמת ע

זה לא ). קישוריות(' פספוס'לריבאונדר להכנס פנימה להיות מוכן לקלוט את הכדור במקרה של 

  . )Adaptive Agents ('שחקנים מסתגלים'זוהי קבוצה של , המאמן

, יות וקישוריותשילוב, מוסדות, משימות: על מנת לחדד את הבנת תרומתם של הפרמטרים

התנהלות ארגונים והתארגנויות לסיוע נחזור לסוגיית , להתמודדות מוצלחת במצבים מורכבים

מעורבים מאות מתבצעות במקביל מגוון פעילויות בהן בארועים כאלו . חרוםלאוכלוסיות במצבי 

  ,Quarantelli 1997(השפעות הגומלין בין פעילויות אלו הן רבות ובלתי ניתנות לשליטה . ארגונים

Petterson 1999, Parter & Lindell 2000 .(היכולת לשלב פעילות רב מקצועית ורב ארגונית,לכן  ,

   ). Tierney 2003(צלחה ההיא קריטית ל

  

    

)דיפרנציאציה(בידול 

  

  )אינטגרציה(תכלול 

  

  פעילות

  )מימד דינמי(

  

  משימות. 1

  

  קישוריות. 4

  

  מבנה

  )מימד סטטי(

  

  מוסדות. 2

  

  שילוביות. 3
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  ?מה הן התופעות הנבדקות תחת כל אחד ממשתנים אלו

ה של המשימ. סיוע המשימות הן תכליות פעילות של מוסדות המעורבים במערכת ה– משימות

אספקת מזון בשעת . 3לעיר גדולה מתנהלת בחיי היום יום ללא ניהול מרכזי וטוב שכך' אספקת מזון'

, הצלחת המשימה תלויה ביכולתם של גורמים עסקיים. 'כשלי שוק'חירום נדרשת להתמודד עם 

  . וןשיווק המזההפצה ו, ב מחודש של מערך הייצוראזרחיים וקהילתיים לשתף פעולה בייצו, ממשליים

 תלויות ביכולתם של ארבעת ,גם משימות לא שגרתיות המאפיינות מצב חירום כגון שיפור המיגון

ארגונים , העסקים מוכרים את הציוד הנדרש, הממשלה מוציאה הנחיות. המגזרים לשתף פעולה

אזרחיים נערכים לסייע לאוכלוסיות מיוחדות והקהילה מתגייסת על מנת להכין כראוי את המקלטים 

  .בתים המשותפים ומוסדות הציבורב

 ובמערך ההתמודדות 4'רשת החוסן האזרחית' הם הארגונים וההתארגנויות המעורבים ב– מוסדות

  יש .הקהילות, ארגונים אזרחיים, עסקים, ממשל: ניתן לחלק אותם לארבעה מגזרים. בחירום

  . התמודדות ושיקוםלצורך במהלכו רים הנוצרים מצב החירום ואחמים בטרם ימוסדות שהיו קי

 בהעדר קוי הפצת מזון למרכולים שכונתיים מארגן . התגייסות מקומית לצורך אספקת מזון,כך למשל

ס המקומי התארגנות תושבים לסיוע להבאת מוצרי מזון ממחסנים "ועד השכונה בשיתוף המתנ

יות הקהילתיות הופך למוסד בפני עצמו במארג ההתארגנו' צוות המזון'. מרכזיים למרכול השכונתי

  .בשכונה

צוות של פיקוד . בשכונה חיים קשישים רבים שאינם מסוגלים להתארגן בבית על פי הנחיות המיגון

הנוער עובר בין בתי . בארגון הבית לעת חירום תהנוער המקומיחניכי תנועת הנוער העורף מדריך את 

ומסייע בהכנת הבית ' יד לתושב'מחלק להם סל מוצרים חיוניים שנתרם על ידי ארגון , הקשישים

  .הם מוסד נוסף במערך ההתארגנויות ההתנדבותיות המופעל בשכונה' צוותי הקשישים'. לחרום

תאמים את פעילותם ואף מסייעים אלו  שילוביות היא הדרך בה מוסדות מתאימים ומ– שילוביות

 מוסדותמתייחס ליכולת לשלב יתרון יחסי של ) Jointness( ' שילוביות'המונח . במילוי משימותלאלו 

, יכולת זו היא תוצר מצטבר של תחושת אחריות להשגת מטרות משותפות, שונים לפעולה משותפת

מקורו  של המונח בתפיסת . תוף פעולהיצירת מנגנונים ותהליכים מקדמי שי, פ"תחושת הצורך בשת

שילוביות מלאה היא היכולת להשתמש ).  "Snider 1996,  2007לניר (ההפעלה של הצבא האמריקאי 

  ).  2005פרסבורגר ורוזנשטיין , אלטמן" (כאילו היא שלך, ביתרון היחסי של האחר

פן ריכוזי את כלל הפעילות    יכולת שילוביות נדרשת במיוחד במצב חירום בו אין יכולת לנהל באו

, במצב זה אין די בכך שכל גורם יבצע במיטבם את תפקידיו. Tierney 2003( 5, 1972קרנטלי ודיינס (

לרמת ). Buckle 2000(אלא נדרשת תמיכה הדדית והתאמה מתמדת לסביבות הפעולה המשתנות 

 ,Benini 1998 (חרוםהשילוביות השפעה משמעותית על הצלחת תהליכי שיקום במצבי 

Baucom et al. 2006, Drabek,2005( .   

                                               
. תארו לכם שמשימת אספקת הלחם לתושבים הייתה מופקעת מהשוק החופשי ומנוהלת על ידי  פקיד בעירייה 3
  :מהראו מסמך של מכון ראות והקואליציה הישראלית לטראו 4
 3699=PublicationId?aspx.Publication/org.institute-reut://http   
)2009/26/מעודכן ל      (com.wordpress.raelpraxisis://http/09/122008/גישה זו אומצה גם במשטרת ישראל  5

).2009/26/מעודכן ל  (aspx.PAKAR/he-83/il.org.oref.www://httpובפיקוד העורף 
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   ):Quarantelli 1997(חוסר שילוביות מתאפיין בנקודות הבאות   

  .נושאים לא מטופלים ועימותים על אחריות וסמכות בין בעלי העניין, ריבוי כפילויות-

.הטיית משאבים רבים מן השיקום לשירות צרכי הכוחות המסייעים-

. עקב הנסיון להפיק רווחים משניים,  רלונטיות לתהליכי השיקוםריבוי משימות לא -

ח המאפשר המשך פעילות " מערך המל:במערך הפצת המזון לשכונה משולבים. נחזור לדוגמאות שלנו

הדואג ' צוות המזון ', בעל המרכול הממשיך לקיים אותו כעסק, בעת חרוםההפצה הסיטונאית

פיקוד .  ועל סמך המידע מהרשות המקומית וספקי המזוןלהובלת המזון בתיאום עם בעל המרכול

  .העורף מוציא הנחיות להתנהלות המרכול המקומי בדרך המוגנת האפשרית

יד 'ארגון , מחלקת הרווחה העירונית, תנועת הנוער המקומית: בפעולת התמיכה בקשישים מעורבים

  ...ס"במתנמועדון הקשישים , פיקוד העורף', לקשיש

איסוף מידע . 6היא תקשורת המידע)  Connectivity( מעותה של המלה קישוריות  מש– קישוריות

ברזניץ ,   (חרוםבמצבי ' מדיניות ברת שליטה'הם תנאי לקיום , עיבודו והפצתו לכל בעלי העניין

, קישוריות גבוהה מתאפיינת בזמינותו של מידע.   ),Sylves, 2004:32, Swamy 2005, 1995וכרמיל 

קשרים מועילים ולגבש יצור שקיפות המידע מאפשרת ל. ובאופן המאפשר שימוש בובזמן , אמין

  ). Collective sense making ")Weick 1996:21: "תמונת מצב משותפת  מה שמכנה ווייק

  .אינה מספקת במצבי חרום, מידעהיכולת הטכנית להעביר 

Quarantelli( הגורמים המעורבים  קישוריות טובה היא במידה רבה תוצר של אמון בין, ?למה הכוונה

1997 Wisner 2002, Cordasco, 2006  .(  גם לדפוסי העברת  המידע יש השפעה משמעותית על רמת

של העברת מידע שוטפת במינימום תיווך משפרת מאד את יכולתם של ' צפופה'רשת . הקישוריות

  ). 2004 ברבאשי, Tierney 2003(ארגונים רבים להבין טוב יותר את משמעות המצב בו הם פועלים 

  .   בשימוש במידע כמקור לשליטה ומניפולציה וכיוצא בזה, העדר קישוריות מתאפיין במידור

לא יודע ' צוות המזון'אם ' , צוות המזון'אם מנהלת המרכול לא סומכת על : בדוגמא שלפנינו       

 לא ,ם לגבי שעות פתיחת המרכולאם תושבי השכונה לא מעודכני, מהיכן ומתי ניתן להביא מוצרים

אם , אם הנוער לא יקבל הדרכה נכונה' צוות הקשישים'כך לגבי . קיים אספקת מזון סדירההתוכל לת

לא ידע מהם המצרכים הנדרשים לעת ' יד לקשיש'אם ארגון , הרווחה לא תיתן מידע על הקשישים

  .התמיכה בקשישים תיפגם, חרום

 אלו בניהול מרכזי אלא ברמת האמון והתקשורת בין בעלי העניין העברת המידע אינה תלויה במקרים

  . המעורבים

  

תלוי ) מוסד(המרכול : כך לדוגמא. ק שלובים ומשפיעים אלו על אלו"     ארבעת רכיבי מודל הממש

, בעל המרכול' צוות המזון'יכולת זו מבוססת על פעילתם המשולבת של ) פעילות(ביכולת להביא מזון 

ובמצב , בזמינות האספקה, השינויים התכופים בצרכי המרכול, )שילוביות(ח "ויות המלהספקים ורש

  ). קישוריות(ההתנדבות לצוות המזון מחייבים העברת מידע מתמדת בין הגורמים השונים 

יעיל במצבים אלו נשענת על היכולת של כלל בעלי העניין להתנהל באופן ' שחקן מסתגל'היכולת להיות 

  . שילוביות וקישוריות, מוסדות, משימות: ק"בעת הפרמטרים של מודל ממשמותאם בכל אר

  
                                               

  )2009/27/הורד ביום   (Frankenston  : htm.separateconnectivity/about/org.satn.www://httpהסברו של , ראו 6



8

  :בסופו של דבר היכולת להתנהל באופן אפקטיבי במערכת מורכבת נגזרת מהתשובות לארבע שאלות

  ?משימות הנגזרות מן המצב ?מצב דורש ממנימה ה -משימות . 1

  ?ות מי הגורמים והתפקידים הנדרשים להשגת המשימ-מוסדות . 2

  ?כיצד אסייע להם במילוי תפקידם וכיצד יסייעו הם לי. 3

  ? אמין ומועיל , כיצד ננהל את איסוף והפצת המידע כך שיהיה זמין. 4

  

  'ארגוני רשת'ק ו"מודל ממש

בשנים האחרונות ). Bar-yam 2004( המודל הביורוקרטי מתקשה לתפקד ולהגיב בסביבות מורכבות 

במגזר . רשתית המאפשרת התאמה טובה יותר לסביבה מורכבתמתפתחים מודלים של התנהלות 

ניהול ציבורי 'במגזר הממשלי קוראים ל ) 2002האמר (' שרשרת ליצירת ערך ללקוח'העיסקי מנהלים 

התארגנות זו מאפשר ). 2007הוקן (במגזר האזרחי מקימים קואליציות ורשתות ) 2002טליאס (' חדש

טרור לצד התגייסות מליוני אנשים ברחבי העולם לכתיבת בד בבד התפתחות ושרידות של רשתות 

   ).2004בראבשי (' ויקיפדיה'מפעל הפצת הידע הגדול בתולדות האנושות ה

  

. תיאום ביצוע והערכת פעילותם, ק יכול לספק להתארגנויות רשתיות פרמטרים לתכנון"מודל ממש

רשתית כבסיס /ברמה המערכתית ו) בשאלות כפי שהוצגו לעיל(ניתן להשתמש במודל מרמת היחידה 

  .לניתוח קשרי הגומלין בין המעורבים

  

  לסכום

אימוץ דפוסי התנהלות שהוכיחו עצמם בעבר לא . רמת המורכבות של החברה בת ימינו גדלה והולכת

יע פרספקטיבה התבוננות המבוססת ק מצ"מודל ממש. בהכרח יתן מענה מתאים בסביבות החדשות

פרספקטיבה זו מאפשרת לארגונים . שילוביות וקישוריות, מוסדות, תמשימו: על ארבעה פרמטרים

  .והתארגנויות להתנהל באופן מותאם בסביבה סוערת

  

  

  

  מקורות

  

, משאבי אנושבתוך ." שילוביות רב תחומית בארגונים ")2005( ' מורוזנשטיין' קפרסבורגר ' א, אלטמן

  .71-68 : 2005יוני 
  

  .מאגנס: ירושלים. ילהמודרניות נז )2007 (' ז, באומן
  

 . היבטים קהילתיים של שיקום מפוני גוש קטיף-" יש פתרון לכל מתיישב" ) 2010 (' ש, בן יוסף

  .אוניברסיטת בר אילן:  רמת גן, "דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת תואר 
  

  .ידיעות אחרונות: א"ת. המדע החדש של הרשתות-קישורים )2004( ' ל' א, בראבשי
  

  .עם עובד: תל אביב. הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה ) 1970(' ל' פ, ברגר
  

 מרכז –אוניברסיטת חיפה : חיפה. השפעת מידע על רמת תפקוד העורף )1995('  דוכרמיל' ש, ברזניץ

  .לחקר לחץ פסיכולוגי
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  .42-47 :32'  גליון מסמפנה: בתוך" הגלובליזציה בראיה מפוקחת ")2001 (' א, גידנס

  

  .מטר: א"ת. על סדר היום )2002 ('  מ,האמר

  

:   מאתר2010/312/הורד ב ,  2007יוני / מאיאוריון: בתוך" לבנות מחדש את העולם" )2007 (' פ, הוקן

265/icleart/articles/php.index/org.orionmagazine.www://http/  

  

  .האוניברסיטה הפתוחה: רעננה, מבוא לחשיבה חברתית כרך ד  )2005  ()עורך ('ד, הלד

  

  .האוניברסיטה הפתוחה:  רעננה.לאום, מעמד, מגדר: זהות בסימן שאלה )2005 ( 'ק, וודוורד

  
  .וינט'א ג"אלכ: ירושלים. הניהול הציבורי החדש )2002  ()עורך ('מ, טליאס

  

  .20-27 : 2005 יוני מערכות" ?למה צריך את המושג שילוביות ")2007 (' צ, לניר

  אריה ניר : תלאביב . חיים במציאות חדשה:  העולם הגלובלי-העולם הוא שטוח. 2006, תום, פרידמן

  

מבוא לחשיבה ).  עורך(דיויד , בתוך הלד" ?חברה בתהליך גלובליזציה ")2005 ('  קופיין' א, קוקרין

  .האוניברסיטה הפתוחה: ננה רע,חברתית כרך ד

  

הפרט בתוך " כאשר מכה האסון אין הוא דומה לזה ששמעת אודותיו ") 1972 ('  רדיינסו' ל' א, קרנטלי

   .1976אוגוסט , משרד הפנים : ירושלים, מ"ח ות"והקהילה בשעת חירום האגף לש

  
  

Bar- yam, Y. (2004). Making things work. MA: NECSI Knowledge press.

Baucom, J. E. Bekerman, D. Iavarone, R. Perry, D. Weisberg and E. Zielinski (2006). An 
Evaluation of the Community Emergancy Response Team Program. NewYork: NYU 

Benini,  A.( 1998). Network Without Center? A Case Study of an Organizational 
Network Responding to an Earthquake. University of Colorado at Boulder, Natural 
Hazard Center working paper Nr. 100.

Buckle, P.( 2000). "Community Based Management: A New Approach to Managing 
Disasters" in: Australian Journal of Emergency Management (winter):  8-14.
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