חשיבה מערכתית ,מערכות פתוחות ומערכות מורכבות:
מתכו לשינוי בעול מורכב.
ד"ר איוה חגיניב
 .1על חשיבה מערכתית
אי אפשר לדבר על מורכבות מבלי להבי את מקומה בתורת המערכות  זו הגישה
הממיינת את האופני בה תופשי אנשי את עולמ החברתי .תורת המערכות נקראת
ג 'חשיבה מערכתית' ,כי היא מגדירה את היחסי בי ובתו ישויות שונות ומסבירה את
מאפייניה של תופעות .זוהי הדר בה אנו מביני את הסדר ואת אי הסדר מסביבנו
ובתוכנו :מהו 'השל' – מהי 'קבוצה'  אי מוגדרי חלקיה ומהי מטרת ,אי ה
מתחברי זה אל זה ,מהי הדינמיקה שלה ומה חוקי היחסי ביניה .ללא חשיבה כזו ,
המארגנת עבורנו את העול ,היה האחרו נראה כתוהו ובוהו של.
חשיבה מערכתית היא פרדוכסלית .מחד אנחנו מתנסי בה מדי יו ,ודרכה מפרשי את
העול .מאיד – קשה לעמוד על טיבה שכ היא מופשטת ומורכבת .על מנת לרדת לחקרה
אנו צריכי להיות מודעי לצורה בה אנו חושבי ולהסתכל בחשיבה שלנו כבמערכת
בפני עצמה .הנחות נסתרות צריכות להגלות ,מבני מחשבתיי להיחש .#שאלות כמו  מה
אנחנו יודעי ,לא אנו חותרי בהבנה שלנו ,איזה שאלות אנו שואלי ומה אנו רוצי
לדעת  צריכות לקבל תשובה.
כמוב שתורת המערכות תלויה בהקשר אותו היא מתארת ובאופי העול אותו היא מנסה
להסביר .היא נובעת ממנו ,מתארת אותו ומשמרת אותו .וכ ,היא שונה מתרבות לתרבות
ומשתנה לגבי אנשי שוני.
למשל ,בסי מחלקי את זני בעלי החיי ל  14קבוצות מובחנות :מ"חיות השייכות
לקיסר" ועד חזירי ו"כל השאר" .השיטה שונה משלנו ומתאימה לתנאי החיי בסי
הקדומה .היא ג תבטיח שחלוקה כזו תהיה החלוקה היחידה המוכרת .או ,למשל ,הדר
בה אנו תופשי ,בעול המערבי ,את מבנה הגו #מקורה בסכי המנתחי בה השתמש
וסאליוס – המנתח הראשו  על מנת להפריד 'חלקי' מ 'השל' .החיתו יצר מודל של
של  גו  #המורכב מרקמות מוצקות בעלות סמיכות שונה )עור שרירי ,עצמות(
ומחלקי שוני שלכל אחד מה פונקציה מוגדרת )ראש ,גפיי ,חזה בט וכו'( .ברפואה
הסינית נתפש אותו גו #עצמו כשדה של זרמי הקשורי אהדדי ,ולא כמערכת של גורמי
מחוברי פונקציונלית...
משמעו של דבר הוא שהתנאי )קונטקסט( משפיעי על הדר בה אנו מפרשי את הקשר
בי יחידות ,קבוצות והשל .ההסבר שנולד מתאי למאפייני הזמ והמקו ,נות תשובה
לשאלות העולות מתו הקונטקסט ומבטיחות את גבולותיו ואת ההגיו שלו .כ נוצרות

פרדיגמות :הצורה בה אנו תופשי את העול מגדירה ערכי ,כללי משחק והתנהגויות
קיימות .פרדיגמות מתארות ,מסבירות ומנציחות את עולמנו .זהו ההיגיו המפעיל מערכת
חברתית .קוה ) (1970אימ* את המילה היוונית שמשמעה מודל או תבנית ,על מנת לבטא
את המכנה המשות ,#את המגבלות והמחויבויות של מסגרת חשיבתית .היו משתמשי
במלה הזאת על מנת לתאר מערכת של חוקי – כתובי ובלתי כתובי – המייצגי
הנחות בסיסיות ודפוסי מחשבה ,מגדירי גבולות והתנהגויות של מערכות חברתיות.
פרדיגמות המחזיקות מעמד ה אלה שיש לנו תועלת בה .פרדיגמות משחררות אותנו
מהצור לחשוב על רוטינות יומיומיות )כמו :ללבוש מכנסיי לפני שנועלי נעליי ,או:
לאיזה צד מסתכלי כאשר עוברי את הכביש( לכ תבנית מחשבה מצליחה היא הקשה
ביותר לשינוי )למה לשנות אותה?( .מכא ,היא ג המסוכנת ביותר )שכ התגלית שהיא
שוב אינה אפקטיבית עבורנו באה ,בדר כלל ,מאוחר מדי(.
תפקיד של פרדיגמות הוא לדאוג לכ שההרמוניה תשרור במערכת המחשבתית
והחברתית שלנו .ה שומרות שנשאר במקו בו אנו מרגישי בטוחי ,ג כשאנו צריכי
לזוז ממנו .ה מסננות נתוני שאינ מתאימי לתפישת המציאות שלנו .ה מקשות על
מציאת פתרונות יצירתיי ,המצויי בדר כלל מעבר לגבולות שאנו שמי לעצמנו כאשר
אנו מטפלי בבעיות מוכרות )בייטסו .(1972 ,לכ ה מפריעות לנו לעשות שינוי ,ג
כאשר ה דרושי )כמו לעזוב את הבית ,להחלי #עבודה(.
בחמש עשרה המאות הראשונות של האנושות ,עד להמצאת המכונה ,היתה
החשיבה המערכתית מאופיינת על ידי התפישה שהעול נוצר ומנוהל על ידי
ההיגיו האלוהי .ההבנה היתה שמכיוו ש'לב האד רע מנעוריו' צרי לשמור עליו
ועל העול מפניו .תפישת השליטה האלוהית )מלמעלה למטה( מנעה תוהו ובוהו,
הגדירה חוקי וכללי משחק )למשל ,של שכר ועונש( ושמרה על הסדר – בעזרת
היררכיות מלכותיות ואחרות.
בארבע מאות השני הבאות היה מודל החשיבה הניוטוני  של המורכב מחלקי
המסודרי בסיבתיות מיכנית – הבסיס לפרדיגמה של יחסי אדמכונהסביבה .כא
התכלית היא גילוי ,הבנה ושליטה על כוחות הטבע :כל מה שנעל מאתנו הוא נושא
למחקר ועשוי להתגלות; לכל שאלה יש פתרו אחד  ,לוגי ,והוא יתגלה א נשתמש בדר
החקירה הנכונה .התפישה ההיררכית ליניארית של מבנה ותפקידי נשמרה כאפיו של
הסדר החברתי וכאמצעי למכסימיזציה ויעילות.
המודעות לער שבחשיבה המערכתית גדלה באמצע המאה שעברה ,ע הפרדיגמה של
המערכת הפתוחה הפועלת בסביבה משתנה .עד למהפכת המחשוב ופריצת הגבולות בי
מערכות כלל ההסבר לסדר העולמי מעגלי סיבתיי של תשומות ,תהליכי עיבוד ,תפוקות
והיזו חוזר .המערכות הפתוחות – מגיבות ומתאימות עצמ לסביבת  שאפו להפו
תשומות לתפוקות ביעילות ולתק סטיות – לחזור לשיווי משקל  באמצעות היזו חוזר.

הגישה הזו התאימה למציאות של התחרות העולמית המתפתחת )למשל ,אי הפכה יפ
מאומה של חקייני למודל לחיקוי( ,הסבירה אי השפיע משבר במזרח התיכו על מחסור
עולמי בנפט והמחישה את סביבת הגלובוס שלנו )כאשר נחת לראשונה אד על הירח(.
הפרדיגמה המובילה כללה הכרה בערכו של המשאב האנושי וביכולת לתכנ שינוי תו
שיתו ,#אמו ועבודת צוות.
פרדיגמת המורכבות מתאימה יותר מכל להסביר את העול של סו #המאה הקודמת
ותחילת המאה העשרי ואחת .זוהי פרדיגמה של טכנולוגיה מתקדמת ,עובדי חכמי,
גבולות שרירותיי הנבחני תדיר ,של מהירות ,גמישות' ,כושר' אישי וארגוני ,של 'כול
מנצחי' .אבל ג של מלחמה החוצה גבולות :טרור עולמי.

 .2על מגבלותיה של גישה מערכתית שעבר זמנה.
הדר לעיצוב פרדיגמה חדשה מתחילה במודעות לדר בה אנו מפרשי את העול
ופותרי בעיות ,ובהכרת המגבלות של דר החשיבה הישנה .ללא מודעות כזו אנו עלולי
למצוא את עצמנו פועלי בהנחה של חוקיות ששוב אינה קיימת .למשל ,הבה נתבונ
בקבוצת מנהלי הישובה מסביב לשולח של קבלת החלטות .ה עושי כמיטב יכולת
לפתור בעיות בגישה מערכתית של סדר פונקציונליליניארי ,כאשר התופעות בה ה
עוסקי נובעות למעשה ממציאות מורכבת הרבה יותר .המנכ"ל מאתר פער מדאיג  למשל,
ירידה שבועית בתפוקה .כל ראש פונקציה מביע את עמדתו ,וערימה של עובדות מונחת על
השולח .ממייני את העובדות .מציעי פתרונות .המנהל עושה סדר עדיפויות ,מגדיר
צעדי פעולה לשחקני ומפזר את הישיבה.
על מה לא מדברי? על מטהשאלות ,על יחסי בי פונקציות ,על הדר שבה שינוי בחלק
אחד ישפיע על האחרי .הקבוצה מטפלת באספקטי ,חלקי ,משתני מתחברי .אי
התייחסות להשפעות של החלקי אלה על אלה ,להשפעות הדדיות של הפעולות השונות,
לתגובות אפשריות של הסביבה .סביר להניח שבשבוע הבא יעלו שאלות דומות על שולח
ההנהלה .שוב ,ינותחו ,ימויינו ויקבלו תשובות ספציפיות .שוב ,במקו להתייחס לארגו
כולו ולדר פעולתו כיחידת ניתוח ה יתקנו את אי הסדר המצוי בחלקי השוני .הקבוצה
הזו פועלת על פי חשיבה מערכתית ההולמת את המבנה האירגוני שלה ,של פונקציות
המחוברות לינארית .היא פועלת על פי התבניות המחשבתיות המקצועיות שלה  של קשר
ברור בי סיבה למסובב .היא מניחה שהעול נית לניבוי על ידי מניפולציה של מספרי
ומכונות.
למסתכל מהצד קל לגלות מהי התפישה המערכתית הקיימת כא ,המסייעת לפרש את
העול ולעצב את העתיד .ההנחה היא ששלמי מורכבי מחלקי ,ועל מנת להבי,
חלקי אלה צריכי להיות מנותחי ומופרדי לאלמנטי מוכרי שתפקוד דורש שיפור.
בניגוד למתבונ מהצד ,למשתתפי בישיבה הרבה יותר קשה להיות מודעי לתפישה

המערכתית של עצמ ,לעובדה שהיא אינה שמישה לתיאור המציאות ,או לכ שחוקי
המשחק שלה שוב אינ מתאימי לפתרו בעיות.
ג א נניח שה יגלו שיש קושי בעצ הפתרו – למשל ,שהוא אינו פותר את הבעיה –
עדיי יתקשו לשנות את כללי המשחק ולפעול במודל מארג שאינו המבנה האירגוני אלא
השדה האירגוני – מודל המתאי הרבה יותר לפעולה בסביבה מורכבת .לפי מודל זה היו
צריכי המשתתפי לפעול לא על פי תפקיד אלא כחברי בארגו השל .לזהות אירועי
ולארג אות על פי דפוסי ,להתייחס לתהליכי ,לתנועות ,לקבל פרדוכסי וניגודי
כלגיטימיי .במודל כזה משתני תוכ השיחה והגישה לפתרו בעיות .הער הקובע ומרכז
תשומת הלב הוא האירגו ,כללי המשחק ה השדה בו קורי אירועי ,ההתנהגות  נסיו
להבי את הדפוסי ,לא לפתור בעיות ספורדיות.
במקרה כזה ידברו על סביבה ,חזו ,לקוחות" ,אנחנו" .יווצרו שותפויות .הביצוע ינת בידי
צוותי משולבי .יתקיי סינרגיז.
זו תהיה פרדיגמה חדשה.
 .3על מושג המערכת הפתוחה.
מערכת היא חיבור של חלקי שיש לה עיקרו מאחד .היא מורכבת משלמי ,חלקי
ותת חלקי .למערכת יש זהות ,גבולות המפרידי אותה מכל השאר ,סדר וחוקי על פיה
היא מתארגנת וקשר סיבתי בי החלקי לשל.
מערכות פתוחות ה דפוסי של תת מערכות המונעות על ידי אנרגיה ופועלות לסיפוק
צור משות .#על מנת להלח באנטרופיה )מצב של שיווי משקל וכליו( ה מיישמות
עקרונות קיברנטיי במחזורי פעילות )קשר ע הסביבה ,טרנספורמציה של אנרגיה ומנגנו
ההיזו החוזר( לתמונת עול שלמה ,אקטיבית וצומחת .כל מחזור כזה של פעילות כולל
קליטה של אנרגיה ,עיבודה ופליטתה אל הסביבה מתו גישה אקטיבית ,על מנת ליצור
יחסי חליפי חיוביי ע הסביבה ,המורכבת ממערכות פתוחות אחרות .מחזורי הפעילות
מקבלי משמעות רק כאשר ה מחוברי למערכת כולה ,כש שהמערכת מקבלת
משמעות רק כאשר היא מחוברת לסביבתה .הפרעות הנקלטות מהסביבה נקלטות ככל
אינפורמציה )אנרגיה( אחרת .ה מעובדות ומשמשות כקו מנחה לפתרו לשינוי ולהתאמה
מחודשת של המערכת לסביבתה .מערכת סגורה ,לעומתה ,אינה מקבלת או מעבדת
חומרי )אנרגיה ,איפורמציה( ,אינה קולטת אותות של אי התאמה כאינפורמציה רלבנטית
ואינה מגיבה לה .כתוצאה ,יתכ חיסול האירגו הפנימי  וכליו.
גבולות ה מרכיב חשוב במערכות פתוחות :קיימת הפרדה בי פני וחו*,

בי גירוי

לתגובה .פתרו בעיות הוא לינארי ,בעיה מפורקת ליחידות ברות טיפול ונפתרת בהתא.
נקודות הפתיחה של המערכת מוגדרות כמו ג האספקט החדיר שלה.

 .4אי מסבירי מערכת ללא גבולות?
בעול המורכב של היו קשה להסביר תופעות על ידי גבולות או קשרי לינאריי
והיררכיי של סובב ומסובב .ע זאת ,למרות זרמי של התפתחות ושינוי מתמיד בחינו,
טכנולוגיה וגלובליזציה ,אנו ממשיכי לנסות להבי את ההווה ולנבא את העתיד בדרכי
חשיבה מיושנות' ,לאנוס' אי סדר וחיי על גבול הכאוס למסגרות מסדירות ומסבירות של
השפעות ברורות וחזרה לשיווי משקל .אנחנו מרגישי המומי ,עמוסי ומתוסכלי
כאשר כלי מוכרי אינ מסבירי שוב את המציאות שאנו חווי .ואז ,כאשר איננו
יכולי לנבא ולשלוט ,אפילו במידת מה ,על מה שקורה מסביבנו ,אנחנו נדרשי לחשיבה
מערכתית מסוג חדש ,כזו שתסביר טוב יותר את העול בו אנו חיי.
כבר ב 1967אומר באקלי  :החברה האנושית היא משחק מורכב ,רב פני וזור של
התקשרויות ונתקי .כל מבנה חברתי מייצג את התהלי האינטראקטיבי הבלתי נדלה של
האחרוני .חברה אנושית מתפתחת ומשתנה ללא הר ,#מתאימה עצמה ללחצי חיצוניי
ופנימיי על מנת לשרוד.
על פי התפישה הזו מערכת היא אוס #של יחסי )ולא של תת מערכות( .יש בה יחסי תלות
בי חלקי השוני זה מזה ,כאשר היחסי תלויי בטיבו של השל ,שלו תור כל חלק
ער נוס #של מורכבות .מכא שנית להבי חלקי רק ביחס אל השל ודר יחסיה
ההדדיי .מערכות מורכבות מצויידות טוב יותר למלחמה באנטרופיה ממערכות פתוחות.
ככל שגורמי רבי יותר נכללי בתהלי  כ ימצאו יותר אפשרויות של טרנספורמציה.
מערכת היא ג אוס #של תהליכי ,של חתירה אינסופית לשלמות ולשיווי משקל  חתירה
המייצרת שינוי מתמיד .מערכת היא אופ של התהוות.
 .5חשיבה מערכתית של מורכבות
גישת המורכבות מנסה להסביר התנהגות )סדר ואי סדר( של מערכות מורכבות מסתגלות 
ממוח ,תאי ומערכות חיסו עד למערכות חברתיות וקהיליות מדעיות.
היא בוחנת כיצד מערכות לא לינאריות נוצרות ואי ה משתנות .כא נתפשת הסביבה
כמושג יחסי ומופשט ,כמקור לריבוי אינפורמציה וצרכי לשינוי .השפעתה אינה צפויה כי
היא פועלת על של המורכב מחלקי שוני התלויי אהדדי ,כשהאינטראקציה שלה
תלויה במאפייני השל .לכל חלק בשל יחסי מיוחדי ע הסה"כ ,בנוס #ליחסיו ע
החלקי האחרי .המצב של תלות הדדית בי מרכיבי שוני בסמיכות שונה ,עליה
מופעל שינוי מהיר יוצר מערכות לא לינאריות בה צירו #של גורמי אינו יוצר קו ישר.
ריבוי המרכיבי והיחסי האפשריי יוצרי אינסו #אפשרויות של שינוי .כל חלק חשוב.
בעול של מערכות מורכבות הסדר אינו תוצאה מכנית של משיכה בי מרכיבי זהי אלא
מאפיי של השל )על חלקיו השוני זה מזה( המגיב לשינוי בסביבה .סוד החיי ,חוקי
כלכליי ,טרנספורמציות ביולוגיות ומהפיכות תרבותיות משתני על פי סדר בלתי לינארי.

 .6עקרונות פעולה של המערכת המורכבת:
קיימת סיבתיות הדדית :כוחות מתפתחי כדפוסי בשדה חסר גבולות של טריטוריות
הוליסטיות ,כאשר כל תוספת לשדה משנה את המצב .כל אירוע שונה מקודמו ואי
הכללות .י ויאנג זורמי זה לתו זה בהתהוות .כל צורה נושאת בקרבה את הקודמת לה
)מתוכה נוצרה( .דפוסי יחסי משמרי צורות ישנות ויוצרי חדשות בו זמנית ,כמו
בדיאלוג .כ נוצר תהלי מרובה מיקוד ) .(multi-foacl processכל הגורמי במצב
קשורי במעגלי היזו חוזר חיוביי ושליליי ומהווי מערכת טרנספורמציה מורכבת
ודינמית .הדפוסי מעגליי ולא ברור מה משפיע על מה.
קיימת אי וודאות ומקריות :מערכות ה בתנועה מתמדת ושינוי הוא בלתי לינארי  אינו
עומד ביחס ישר לערכי של הכוחות הפועלי .הכאוס אינו נתפש כמילה שלילית ,אלא
כדבר שהמדע אינו יכול להסביר .הניבוי מוגבל .אפילו א הסדר קיי אנחנו איננו יכולי
לתפוש אותו בוודאות .אפשר לומר שמשהו יקרה ,אבל לא מתי וכיצד ,או מה יהיו
השפעותיו .הגיאומטריה הפרקטלית )ציור והגדרת התופעות המורכבות בה החלל גדול
מהחומר( היא פתח להסבר אפשרי של הגיו אי הוודאות והחללי ,הגיו שנית לגלותו ע
שינוי קנה המידה.
המערכת לומדת את עצמה :העול הוא אינטראקציה בי צופה לאובייקט ,כאשר מערכת
היחסי הנוצרת ביניה הופכת להיות חלק מהכוחות הפועלי על המערכת .הכללת
המסתכל מניחה קשרי משתני ומאפשרת קיו אמיתות רבות .המשמעות היא
שהמערכת מסתכלת על עצמה ומשתמשת בהיזו חוזר חיובי על מנת לצאת משיווי משקל,
לצמוח ולהפו למורכבת יותר .מספר המעגלי גדל והמורכבות עולה עוד יותר.
אי הוודאות מספקת את המרחב והחופש לפרואקטיביות ,צמיחה והשתנות.
 .7השלכות פרקטיות של העקרונות:
• מערכות חברתיות שוב אינ פסיביות ואדפטיביות .ה מתבוננות ולומדות.
• כל מערכת מורכבת מ'סוכני' רבי הפועלי במקביל ,משפיעי זה על זה,
יוצרי סביבה של אי וודאות ,לא ניתנת לחיזוי .כל שחק יוצר את דמות
עולמו ,בתו השדה ,כאשר הגבולות בינו לבי האחרי ה שרירותיי.
מציאויות שונות ואי הסכמות מתקיימות זו בצד זו בשלמות אחת ויוצרות
תמונה מורכבת של סדר ושינוי.
• מערכות מורכבות רגישות לשינויי קטני :חלקיה קשורי זה בזה על ידי
מעגלי היזו חוזר .היזו חוזר שלילי מוריד את עוצמת ההפרעה .היזו חוזר
חיובי מגדיל עוצמת של שינויי קטני ודוח #לשינוי גדול .יותר מוביל
ליותר ופחות מוביל לפחות) THEM THAT HAS GETS :כ ,למשל,
הפכה הסובארו למכונית המובילה של שנות התשעי בישראל( .הצורות

לכודות בדפוסי עד שהשינוי עובר נקודה מסויימת .אז נוצר "מפל" והצורות
משתנות לבלי הכר )נכנסו מכוניות יפניות אחרות( .המערכות יצירתיות
ומסדירות את עצמ )השוק מרובה דגמי(.
 .8פרדוכסי.
המקריות הנראית לעי מכסה על מבנה נסתר .מחד קיימי building blocks
בסיסיי המבטאי את הרציונל של המערכת וקובעי את זהותה וצורתה .כא נמצא
תפישות עבר וציפיות לעתיד ,מודלי ופרדיגמות המקלי על עיבוד אינפורמציה.
מאיד ,המבני הבסיסיי עוברי ללא הר #שינוי ושיפור ככל שהמערכת צוברת
נסיו ,נכנסת וכובשת נישות המתגלות לה על ידי התנועה המתמדת .מכא נובע הניגוד
שבי החופש להתפתחות לבי הצורה הקבועה מראש היוצרת אינסו #מוגדר ,הפשטות
המזינה את עצמה ליצירת מבנה מורכב.
ככל שהמורכבות גדולה יותר כ קטנה המסה .ככל שהמיקוד גדול יותר נגלי לעי
יותר חללי .כל חלל מייצג אפשרות צמיחה והתפתחות חדשה  :הוא מאפשר
  biforcationהתפצלות יחודית הבנויה על עקרו מארג דומה.
 .9עקרונות שינוי מתוכנ במציאות של אי וודאות.
•

קיימת דחיפה לשינוי' :סוכני' רבי משפיעי זה על זה ,יוצרי סביבה של אי וודאות
המספקת את המרחב לפרואקטיביות ,צמיחה והשתנות.

•

אפשר ללמוד מנסיו :מערכות חברתיות מתבוננות ולומדות .ה יכולות לעצב ולערו
נסיונות מבוקרי וללמוד מה.

•

נית ליצור הצלחה וללמוד ממנה :אפשר לבנות ניסוי כ שיצליח .הוא הופ להיזו חוזר
חיובי המאפשר שינוי שיל ויתעצ ,על פי העיקרו של . them that has gets
• נית למקד מאמצי :כל צורה יש בה את כל המרכיבי.

•

ליצור שינויי קטני ,מוצלחי :מערכות מורכבות רגישות לשינויי קטני .היזו חוזר
שלילי מוריד את עוצמת ההפרעה )או השינוי( .היזו חוזר חיובי מגדיל עוצמת של
שינויי קטני ודוח #את המערכת כולה לשינוי גדול.

•

כל שינוי נבנה כפריצת דר :על מנת להחיש את נקודת ה"מפל" והשינוי.
 .10עיקרי מתכו לשינוי במערכות מורכבות:
☺ מגדירי את כיווני ההתפתחות הרצויי של המערכת – את 'כוכב הצפו' על
הפרדיגמה החדשה שהוא מייצג :ערכי ,נורמות ,ההתנהגויות.
☺ ממפי את המרחק בי הפרדיגמה הקיימת לזו החדשה :מה צרי לעשות על מנת
לחצות את המרחק הזה? מה הוא כולל? מה הקושי המרכזי המפריע בעד המעבר?

☺ מנסחי את השאלה המטרידה – בדר כלל במונחי דילמות מרכזיות  חוקרי אותה
במשות #ומציעי לה פתרו של ג:ג.
☺ מגדירי נקודות קריטיות לפריצה אל הפרדיגמה החדשה ,המייצגות את השינוי
בערכי ,בנורמות ,בהתנהגות.
☺ מפעילי כלי ממוקדי של 'פריצת דר' בנקודות הקריטיות .מגדירי מטרה מדידה,
ממפי ומפעילי את הגורמי בסביבה ,בוני תכנית מפורטת ,מבצעי תו בקרה
ולמידה.
☺ לאור כל הדר מקיימי רפלקציה ובוחני את התהלי ואת התוצאות.
☺ מכלילי ללמידה :איזו למידה חדשה נוספה על העני שבו עסקנו? על המערכת?
איזה תכני חדשי עלו? איזה צרכי? איזה מיומנויות חדשות צרי ללמוד? מה למדנו
על תהליכי שינוי במערכות מורכבות?
☺ מיישמי את הלמידה ויוצאי ל'סיבוב נוס '#של הרחבת והעמקת

השינוי.

