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פ¢ומ יטקייורפב ףתתשהו ליבוה ,םזי ,ןוגראה לש תונשדחה רירש קוזיחב תקסועה Innovation Ecology תרבח דסיימ ,ריבד ןור ר¢ד
לוהינב טרוטקוד לעב Æתונשדחו דיתע יזכרמו תונשדח תויגטרטסא ןונכתב החמתמ Æתונשדח תוכרעמ וחתיפש םיבר םיימואלניב
Æטקייורפ לכב תילאוזיו תונמא בוליש ≠ היססבוא לעב Æהלא םיאשונב םלועבו ץראב תואנדס ליבומו הצרמ Æילאוטקלטניאה ןוהה

:מרכז עתידØחדשנות
הטורנדו המסחרר את ההון האנושי

ריבד ןור ר¢ד ∫תאמ

גוסמ תונשדח יעונמ תורשע רפסמ ,םלועב ומקוה תונורחאה םינשב
בחרמ וניה דיתע זכרמ Future centers®Æ© ¢דיתע יזכרמ¢ ≠ דחוימ
ןנוכתהל ןוגראל עייסמה ילאוטריו םג םיתיעלו יזיפ ,ילטנמ ,ינוגריא
תא רובשלו תונשדחה בצק תא ליפכהל ¨דיתעל יתטיש ןפואב
∫יק ןלא לש ויתולימב הפי אטובמ ליבומה ןויערה Æווק סוטטסה
¢The best way to predict the future is to invent it¢

זכרמ תמקהב לחהש ירוטסיהה עסמה רופיסב ליחתמ רמאמה
ומקוהש םיבר דיתע יזכרמ ךרד רבוע ,הידבשב ןושארה דיתעה
ןאכמ Æןפיו ןיסב םיזכרמ תענתה ≠ הייסא חרזמב םייתסמו ,םלועב
,דיתע זכרמ תונבל רשפא םהמ ןיינבה ינבא רואיתל רמאמה ךישממ
םידבועה םיצעהלו ישונאה ןוהה תא ףנמל עייסמ אוה דציכ הארמ
דיקפת לע תורעשה יתשב םייתסמו ,םיינוגרא םינפ םימזיכ לועפל
Æהז תונשדח עונמ לש יאנוכמ וא לכירדאכ שונאה יבאשמ שיא
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רשפאי ,םישדח חוטיב ירצומל םיעורפ תונויער ןימזיש
רשפאי ,יתילכת ןפואב םהלש תויתריציה תא אטבל ונידבועל
תא ענכשל חילצמו ,ןיבמ אוה Æ¢ווק סוטססה תא רובשל
לע רבגתהל וחילצי םה תונשדח תועצמאב קרש ,הלהנהה
קנעה תורבחמ ,יטנלטאה סונייקואל רבעמ עיגמה םויאה
ןושארה דיתעה זכרמ םקומ ,ןכמ רחאל הנש Æתויאקירמאה
הרייעב הנשי הליוב ¨Skandia Future Center ,םלועב
ףייל ,תוליעפ תנש רחאל Æםלוהקוטשל תימורד ,םלוהסקוו

לש הטיבנ לעו ,לועפל ולחהש דיתע יתווצ לע הלהנהל חוודמ
הכפה הידנקס ≥∞∞∞ תנש דע Æךרד יצרופ תונויער רפסמ
רפסמל הכפה ינוריא םיבצמ ךופיהבו ,תילבולג קנע תרבחל
תואמב הלע הלש קושה ךרע ,םימוחת רפסמב ב¢הראב ≥
Fortune ןיזגמ לש רקסב ≥∞∞≥ תנשב הרחבנ הרבחה Æםיזוחא

דוסה המ¢ Æםלועב םיבוטה הדובעה תומוקמ תרשעמ דחאל
,ונלש םידבועל ונתנ ≠ ילאיווירט טעמכ אוהש הארנכ øונלש
לאיצנטופ תא שממל םיבוט םיאנת ,ונלש ßישונאה ןוהה,

דיתעה זכרמ Æ¢שדחמ הרבחה תא איצמהלו םהלש תויתריציה
לגרל ולעש םיבר םינוגראל הארשה רוקמל ךפה הידנקס לש
ינא םג Æדיתע יזכרמ םמצעב ומיקה םימילו ,םוקמב רקבל
לעפש ימואלניב פ¢ומ תווצ תוחנהלו םוקמב רקבל יתיכז
תונשדחו ללכב תונויער לוהינל תינוגרא תכרעמל ןונכתל
םוקמב היה המ Æטרפב ®Disruptive Innovation© תבשבשמ
תונורתפ םימי השולש ךותב אוצמל ,תווצה ירבח ,ונל רשפאש
םע םשמ תאצלו ,הנשכ ונתוא וקיסעהש תויגוסל םייתריצי

הליוב ,הידנקס  דיתע זכרמ :םוליצ øךרד ץרופ סופיט בא
π±Æ≠ה האמהמ

Æןוסקירא לש הטמב רוקיב ,≥∞∞± ילוי ,םלוהקוטש בוש
חותיפו רקחמל אישנ ןגס רבעשל ,ןוסקירא טנרב ונתוא חראמ
,הרבחה לש דיתעה זכרמ לש ליבומה תעכו ,קנעה תרבחב

Ericsson ForesightÆ הידנקס לש רופיסל המוד רופיסהÆ
הרחתמ עיצפמ ≠ קושב הנתשמ והשמ ךא החילצמ הרבחה

ןמזה ריצ לע תודוקנ רפסמ :דיתעה לש הירוטסיהה
∂ππ± ≠ ןושארה דיתעה זכרמ תא תכנוח הידנקסÆ
∏ππ± ≠ תא המיקמ ןוסקירא Ericsson .Foresight

ודלונש םייקסע םימזימ םירשע ≠ ≥∞∞≥
Æךרדל םיאצוי  Sydkraft Innovision ב            
μ∞∞≤ ≠ ךרדל אצוי עבש ראבב ךוניחל דיתע זכרמÆ
Æהנקסוטב דיתע יזכרמ תגספ ≠ ≥∞∞∂
םימ תויגולונכטל דיתע זכרמל טפסנוק ≠ ≥∞∞∂
Æתומדקתמ           
OSS.  דיתע  זכרמ  םקומ ≠ ≥∞∞∑

זכרמ לש גורדיש ®¢ץמוא¢ ,תירבעב© LEF, ךנחנ ≠ ≥∞∞∏
Æדנלוהב םימו הרובחתל דיתע           
∏∞∞≤ ≠  MindTreeסרפב הכוז   .Asian Most Admired

Knowledge Enterprise.         דיתע  זכרמ המיקמ.
π∞∞≤ ≠ גנוהב היגולונכטהו עדמה קראפב דיתע זכרמ םקומ
הליחתמ ,ןיסמ הלודגה הנכשה ,ןזנש ריעה םג Æגנוק             
Æןויערה חתפל            
Æוטויקב דיתע יזכרמ תגספ ≠ ≥∞±∞

ןיס םורדל הפוריא ןופצמ :דיתעה לש הירוטסיהה

לש הטמ ב הלהנה תבישי ,±μππ ראוני ,םלוהקוטש
Æתינרמש ,תינוניב תידבש חוטיב תרבח ,הידנקס

תונקת Æהננע תיפצנ עקרב ךא ,רדסב םיעוציבה הרואכל
תורבחל תעכו ,ונתשה טרפב הידבשבו ללכב הפוריאב חוטיבה
שיגרמ ךכ ,יוניש השעי אל םא Æקושל סנכהל רתומ תויאקירמא
םימי םתואב ,ןוסניבדא ףייל Æהכיעד היופצ,הרבחה אישנ

בחרמ¢ םיקהל עיצמ ,הרבחב ילאוטקלטניא ןוה ל¢כנמס
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Æהיקונ ול םיארוק Æלודג םויאכ ןמתסמש ≠ דנלניפמ ןטק
תא בטיה להנל איה דדומתהל םיכרדה תחאש הניבמ ןוסקירא
םינימזמ ונחנא ןועברל תחא Æטושפ ונלש ךילהתה¢ Æדיתעה
םיארוק ונא© הרבחה יבחרמ תונשדחל םיעגושמ ≤∞ זכרמל
ךשמבו ,הרבחל ץוחמ םיחמומ ≤∞ ,®¢תונשדח ירירגש¢ םהל
רשע דועב םלועב בחרתהל יושע המ םיקדוב םימי השולש
דציכו ≠ הלכלכו היפרגומד ,הקיטילופ ,היגולונכטב םינש
Æקושה תא םידקהלו הלא תומגמ לצנל הלוכי ןוסקירא
םילעופה םיפסונ םידבוע תואמ םיפתוש הזה ךילהתהל
ינוויכ תורשע בינמ ךילהתה Æתילאוטריו תונשדח תליהקכ
םתואו ≠ העברא ןועבר םירחוב ונא םכותמ ,םיניינעמ הלועפ
Ericsson לש ןוזחהו ןוסקירא  טנרב :םוליצ Æ¢םימדקמ

ForesightÆ

,המורד תועש שולש תבכרב םיעסונ ונא Æןכמ רחאל םוי
Sydkraft ,למשחה תרבח לש דיתעה זכרמב םירקבמ Æומלמל

InnoVisionÆ המוד רופיס רפסמ ,קירא ,להנמהÆ ¢ונבשח דימת
דימתו למשחל וקקדזי דימת םישנא ירה Æחטבומ ונלש םויקהש
ßקחשמה יללכ תא וניש םירזממהß עתפלו Æונתיאמ ותוא ונקי
ונבה Æקרמנד ונתנכשמ למשח אביל רשפאו רתומ תעכו

ישנאל הממחכ דיתעה זכרמ תא ונמקה Æםחלהל םיבייחש
שיש הרבחה
תונויער םהל
םירצומל
םישדח
םוחתב
Æהיגרנאה
ויה ימ ושחנו

םינושארה
לע וקפדתהש
תותלד
øזכרמה
,μ∞≠¥∞ לש ליגה תבכשמ םישנא אלא םיריעצה אל ,ונעתפוה
אלו ,תוחפל םקלח ,םינייוצמ תונויער םע םינש ובבותסהש
≥∞ ונמקה ,זכרמהתחיתפ רחאל הנש Æביתנו אצומ םהל ואצמ
םיינוגריא םינפ םימזי תרובח :םוליצ Æ¢וב ודלונש םייקסע םימזימ
תשר לע  טנרטניא¢ םזימ לש יקסעה  לדומה  לע השיגפב
Æ¢למשחה

תלהנמ ,ינבא היח םע השיגפ Æעבש ראב ,≥∞∞¥ רבמטפס
הצימא השיאו ,®ה¢גספ זכרמ© הארוה ילגס חותיפל זכרמ
רפסמ דימת התא Æונלצא והשמ תונשל םיבייח ונחנא¢ Æדחוימב
,ונחנאש ךל הארנ Æהפוריאב קנע תורבח לש דיתע יזכרמ לע
,וניבא םהרבא לש הקיתעה וריעב ,ךוניחה תכרעממ ,םינטקה
יטרקומד ךוניחל  ןוכמהמ גרבצרוש  לעי ¢øדחא םיקהל םילוכי

שולש םייתנש ךותב Æרורב øםילוכי םתא םאה¢ הבשוממ הצפק

הנש  Æ¢םכלש רופיסהמ דומלל  םלועב םינוש תומוקממ ועיגי
ה¢גספ זכרמכ רדגומ םוקמה ,םייוכיסה לכ דגנכ ,ןכמ רחאל
ויהש םירומ תואמ ,זאמ Æדיתע זכרמכ לועפל ליחתמו ייוסינ
ונמזוה םילשורימ תובתכומ םידומיל תוינכת לבקל םיליגר
תא רוקחל
לכ ≠ דיתעה
≠ ומוחתב דחא
איצמהלו

יכרד ,תוינכת
םילכו הארוה
םייכוניח
םימאתומ
תנומתל
Æורציש דיתעה
ודנרוט לדומ
תונשדחה
םירומל וכפה םה¢ :היח Æרמאמהךשמהב ראותמ  וצמיא םהש
תכמות הביבס ,תונמדזה םהל ונתנ Æםימזיל ,םייביטקא≠ורפ
וצפק םקלחו ,שדחמ םהלש םוחתה תא איצמהל היצמיטגלו

Æאמייק רב ךוניח חותיפל אנדס :םוליצ Æ¢תונמדזהה לע

הדשב ,עבש ראבל תימורד םירטמוליק ¥∞ ,≥∞∞∂ לירפא
תרבח ידי לע ןכוהש םיימ תויגולונכט אשונב ידוסי רקחמ Æרקוב
ןולח לע עיבצמ לארשי תלשממל שגוהו הלודג תימואלניב ץועיי

ןקחשל ךופהל הלוכי לארשי Æיתועמשמ ךא רצ תויונמדזה
ליבומ ימלוע
תויגולונכט םוחתב
Æתומדקתמ םימ
לועפל ךירצ
תרחא ,תוריהמב
Æףולחת תונמדזהה
םיבר םימרוג

היישעתהמ
הימדקאהו

םוחתב םילעופה
שממלו םידגאתמ
Æלאיצנטופה תא
תרחבנ רקוב הדש
יצמאמ דוקימל ימדקאו יתיישעת םדק ,ירקחמ דקומכ
טילחמ ןיינעה םדקל ידכ םקוהש WaterTech םורופ Æחותיפה
בטימ ויהי וב¢ ,דיתע זכרמ ,רקוב הדשב םיקהל רתיה ןיב
םישנאל םגו ,לארשיב םוחתב םיקסועה םישנאל םיאנתה
תונויער חתפלו עיצהל,תוגהל ,תוחומ רעסל ,שגפהל ,ל¢וחמ
םיפתושמ םיטקייורפ עינהל ,תוחוכ רבחל ,םייתרגש אל
Æזכרמה לש תילאוטפסנוק תינכות :רויא Æ¢םילודג
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תייריעב שונא יבאשמ ישנאמ ,סיסנרפ  ןומיס :≥∞∞∑ ילוי
Æהיריעה ידבועל תויתריצי תנדס הריבעמ ,דנלוה זכרמב סוא
לושחנ  ץרפ Æרכסבש רוחהמ עבצאה תא יתרסהש יתשגרה¢

תונויער לש
Æםיאולכ ויה הארנכש
םיאבה םיישדוחב
בוש יתשקבתה
תא ריבעהל בושו

אנדסל Æאנדסה
םג  וננתסה
םיליגר םיחרזא
םידבוע אלש
סוא Æהיריעב
תמנמונמה
שארל  ןומיס םע  שגינ שונא יבאשמ ל¢כנמס Æ¢הררועתה
קסועש ¨Bliq דיתעה זכרמ םקוה ןכמ רחאל  שדוחו ,היריעה
,םייתרבח ,םיילכלכ ≠ םיינברואה םירגתאל תונורתפ תאיצמב
Bliq. דיתע זכרמב סיסנרפ ןומיס :םוליצ Æריעה לש ≠ םייגולוקא

תידוהה ריעה ,רולגנאב לש רופיסה ≠ ≥∞∞∏ רבוטקוא
Æםיברב עודי ,ימואלניב הנכות זועמל ןורחאה רושעב הכפהש
העיתפמ אל
הכוז ≥∞∞∏≠בש
הנכותה תרבח
תירולגנאבה

Mind Tree

יתרקויה סרפב
Asian Most

A d m i r e d

K n o w l e d g e

E n t e r p r i s eÆ
ךרעממ קלחכ דיתע זכרמ המיקמ םג הרבחה וז הנשב
Mind TreeÆ דיתע זכרמ :םוליצ Æתונשדחה

ינש ינפל דע ,ןזנש Æןיס ,גנוק גנוהו ןזנש ,≥∞∞π רבמבונ
םירשע תב תיתיישעת ריעל החתפתה ,ןטק םיגייד רפכ םירושע

Æםיבשות ןוילימ
עבונ הגושגש
לודג ץבקממ
םילעפמ לש
םייקנע
םירציימה
תוכומנ תויולעב
בטימ רובע
תורבחה
Æםלועב

ןזנשבו ללכב ןיסב תולעל ולחה הדובעה תויולע הנורחאל
היסאב תורחא תוצראל רובעי רוצייה רושע דועב םאה Æטרפב
ולע םש יתיחנהש תואנדסבו רוקיבב øרתוי תולוז ,הקירפאבו
ןזנש¢ ,¢עדי תלכלכל רובעל םיבייח ונחנא¢ :תורימא המכ
,¢םיקיפסמ אל תונרציו הקתעה ,תויתריצי לע ססבתהל הכירצ
Æ¢בוציע תמצעמל רוציי תמצעממ ךופהל ≠ ונלש ןוזחה¢

וניה היישעל םשמו הטלחהל ןוזחמ רבעמה ןיסב øתואמסיס
±∑•≠כש דועבש אצמנ הנורחאל ךרענש רקסב Æדאמ רצק
תורידגמ תויאפוריאו תויאקירמא תורבחב םיל¢כנמהמ
היסאב ,ןוגראה תיגטרטסאב הנוילעה תופידעכ ¢תונשדח¢
םירע שמח ,הלא תורוש תביתכ םויל ןוכנ μ≥Æ• ≠ל קשונ רפסמה
ךופהל זרוזמ עסממ קלחכ ,דיתע זכרמ םיקהל תולקוש ןיסב
,תבכרב העיסנ תעש קחרמ Æ¢תונויערה תלכלכ¢ל רובעל
קראפ בלב םקוה רבכ InnoNest םשב דיתע זכרמ ,גנוקגנוהב
תחלצכ בצועמ הנבמה InnoNest, ∫םוליצ  Æהיישעתהו עדמה
Æתפפועמ

דיתעה לא תועסמ

≥μ≠כ ומקוה ,±μππ≠ב ןושארה דיתעה זכרמ תמקה זאמ
םירחא םיזכרמ רפסמו ,םלועב םינוש תומוקמב דיתע יזכרמ
,םיהז םיזכרמ ינשב יתלקתנ אל הכ דע Æןונכתה חול לע םיאצמנ
יפוא ,ןוגראה תוברתמ עבונ הארנכש ,דחוימ יפוא דחא לכל
Æםידחוימה םירגתאה ,זכרמה םיקמ לש תונועגשה ,הנידמה
שיש והיז דיתעה יזכרמ תליהקמ םירבח רפסמ ,תאז םע דחי

לכ תא ¢ספאמ איצמה¢ל לבחש ,הזמ הז דומלל בר אמצ
לחה Æםיבר םיפתושמ תונורקע שי הארנכו ,זכרמ לכב הרותה
םיזכרמ םיקהל םילקושש םישנאו דיתע יזכרמ ישנא ,≥∞∞μ≠מ
םייקתה ןושארה Æםימי ≤ ינב הדימל תועסמל םעפ ידימ םישגפנ
ינשה Æירוביצה רזגמב דיתע יזכרמ השימחב רוקיבל דנלוהב
ודרונאיל לש תונשדחה תודוס תובקעב דדונ עסמ ≠ הנקסוטב
,תיתרבח תונשדח לע שגד םע הידבשב היה ישילשה ,ßיצניו הד
שפחנ םעפהו ,ןפיבש וטויקב ≥∞±∞ רבוטקואב היהי יעיברהו

חרזמ ןיב םיקתרמה םייתוברתה םילדבהה תא ףנמל םיכרד
Æברעמל
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דנלוהב דיתע יזכרמ μ לא עסמ
טפסנוק הנוב תימואלניב הצובק©

םימל דיתעה זכרמב םלוצ Æפ¢ומ םזימל
≥∞∞μ ,®הרובחתו

ודרנואיל תובקעב תונשדח עסמ
Æיßצניו רפכב  ןואיזומב אנדס©

≥∞∞∂ ,®ריבד הירא רויא

הידבשב דיתע יזכרמ תגספ
≥∞∞∏ ,®best practices תפלחה©

øדיתע זכרמ לעופ דציכ

עונל הנבומ ךרד ≠ ידוחיי הביל ךילהת חתיפ זכרמ לכ
Æךרד תוצרופ תושיגו םישדח תונורתפל םיבכרומ םירגתאמ
:אבה םישרתב ראותמ םיכילההתה דחא

±Æ תיחרכה תונושה© םינוש םיעקרמ ןיינע ילעב ≠ גולאיד®
תולאש םילאושו ,םייוסמ תוליעפ םוחת חתנל ידכ םישגפנ

ø≥∞≥∞ תנשבו øםויה םוחתב םייזכרמה םירגתאה המ ≠ גוסמ
תויועמשמה המו ,רושע דועב הנתשי הז םוחתב םלועה דציכ
øהאבה הנשב םוחתב היישעל

≤Æ דיתעו ןוזח ≠ ¢דיתע תנומת¢ל םידבועמ גולאידה ירצות
דיתע תנומת ,םיבר םירקמב Æלפוטמה םוחתל חווט ךורא יוצר
לכל הלש ליעי רושקית רשפאל ידכ ,ילאוזיו יוטיב םג תלבקמ וז
לעופ םינושה םימוחתב דיתעה תונומת לש ףסוא Æןיינעה ילעב
םירקבמ ונא עודמ םעפ םתבשח© ¢דיתע תונומת תיירלג¢כ
ø®Æרבעה ינואיזומב רקיעב

≥Æ תא םגרתל ידכ תונשדחה תדבעמב לעופ ידועיי תווצ
≠ ישעמ םזימל ®הכותמ םיקלח ,ללכ ךרדב וא© דיתעה תנומת
Æינוניבה חווטב וקלחבו רצקה חווטב וקלחב לעפויש

¥Æ תויזחת ,תומגמ ,םינותנ לע תססובמ דיתעה תנומת תיינב
ידכ ≠ תיפצתה לדגמ ידי לע םידבועמה best practices-ו

חותיפו ךשמהבו תודבוע ססובמו לכשומ תוחומ רועיס רשפאל
Æשדחמ לגלגה תאצמה עונמל לשמל בושח Æםכח

μÆ םירתא רפסמב ןטק ףקיהב םינחבנ םזימה לש סופיט יבאÆ

∂Æ אוה ,חתופש רצומה רופישו תואצותה תניחב רחאל
.הלוכ תכרעמב בחר ףקיהב םשוימ

Æתונורתפל םשמו ,דיתע תונומתל גולאידמ
≥∞∞¥ ,ריבד היראו ןור :רויא
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דיתע יזכרמ לש ןיינבה ינבא

הזל ונארק ונא© תיעוצקמ הרות הנביש ףתושמ רקחמל תאצל דיתעה יזכרמ תליהק הטילחה ,םיפתושמ תועסמ רפסמ רחאל
,ימואלניב חותיפו רקחמ טקייורפ ךרדל אצי תיפוריאה הליהקה ןומימב Æדיתע יזכרמ תלעפהו תמקהל ®¢הלעפה תכרעמ¢

OpenFutures ̈ןולשכו החלצה ימרוגו םילכ ,תוטיש ,םילדומ ההיז ,דיתע יזכרמ תורשעב רקיבו רקחשÆ ארקנש לדומב םתוא ונזכיר
םתוא רבחל ןבומכו ,םינוש םיביכרמ הרשעכ ןנכתל שי זכרמ םיננכתמשכ ויפ לעו ¨(Dvir, 2008) ¢תונשדח יזכרמ לש ןיינבה ינבא¢
לכב ויתונורקעמ הברה םשיל טלחהב רשפא Æ®≥∞∞∏ ,ריבד© דיתע זכרמ םיקהל ךירצ דימת אלש ונבשח ,ךכמ רתוי Æהמכח ךרדב
Æןיינבה ינבאמ דחא לכב תולפוטמה תולאשהמ המכ רויאב Æהדובע תביבס

®ריבד היראו ןור :רויא© Æדיתע יזכרמ לש ןיינבה ינבא

ךרעה תעצהו ןוזחה 
זכרמ תמקהב עיקשהל המל
תא תרשמ אוה דציכ øדיתעה
ךרעה והמ øןוגראה תייגטרטסא
יקסעה לדומהøףסומה

לש יקסעה לדומה והמ
תנמוממ דציכ øזכרמה
øהסנכה תורוקמ øותוליעפ
øחוור זכרמ

םייחה רוזחמ
øדיתע זכרמ דלונ דציכ
תא םיחיטבמ דציכ
øןמז ךרואל ולש תויטנבלרה

ןוגראה
ךותב זכרמה תא בצמל דציכ
לדגמ תריצי םיענומ דציכ øןוגראה
øןש

םישנאה
ידבוע תא םיצעהל עייסמ זכרמה דציכ
תונוכתה המ øםיינשדחכ ןוגראה
øזכרמה ליבומ לש תודחוימה
תא םיליעפמ םידיקפת ילעב וליא
øזכרמה

Team composition and profiles?

Clients?

הלועפ תונורקע
הלועפה תונורקע המ
לעופ םהיפ לע םיכרעהו

םיציפמ דציכ øזכרמה
לכל זכרמהמ ולא תונורקע
øןוגראה יקלח

יזיפה בחרמה 
יזיפ בחרמ םיבצעמ דציכ
םיאנתה בטימ תא קינעיש
םימקממ ןכיה øתונשדחל
øזכרמה תא

םילכו תוטיש
םיכמות םילכו תוטיש וליא
øזכרמה לש הבילה יכילהתב

תויגולונכט
עדימ תויגולונכט תולוכי דציכ
בצק תא ליפכהל תומדקתמ
דציכ øתונויער םודיקו תאלעה
øםידבוע םיצעהל תולוכי ןה

הלועפה לדומ
תונשדחה ךילהת והמ
øזכרמב לעפומה יזכרמה
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תישארה ןיינבה ןבא ≠ ¢םישנא¢

זכרמ Æ¢םישנא¢ ≠ ןיינבה ינבאמ דחאב דקמתא הז רמאמב
םותרל רתויב םיבוטה םיאנתה תא םישנאל תתל דעונ דיתעה
,תויתריציה תא
,היצביטומה
היגרנאהו

םהלש
תבוטל
לש האצמה
,םירצומ
,םיתוריש
םיטפסנוק
Æתונורתפו
,השעמל
עונמ אוה
ןאכ עיצא øדיתע זכרמב תשחרתמ המצעה דציכ Æ¢המצעה¢

:הלועפ תונורקע רפסמ

תולעהל םינמזומ ןוגראה ישנא ≠ היצמיטיגלו הנמזה
תוחנה לע קולחל ,םיעורפ תונויער עיצהל ,תויתוהמ תולאש
ךכ תושעל לבוקמ אל םא םג Æןוגראה ססובמ םהילע דוסיה
,תדבוכמ וז תוגהנתה דיתעה זכרמב ,ןוגראה יקלח בורב
Æתימיטיגלו ,תנמזומ ,תשקבתמ

ןמז רדעיה ¢תונשדחל םימסח¢ לע םיבר םירקסב ≠ ןמז
םייסל בייח ,סומע ינא¢ Æינשה וא ןושארה םוקמב עיפומ
ןנובתהל ,ישאר תא םירהל ןמז יל ןיאו ,ח¢ודה תא לומתא
זכרמב Æ¢שדח ןויער ,םדקל לע רבדל אלש ,בושחלו ביבסמ
םישנא Æתונשדחל תושדקומה ןמז תוצבשמ תורצונ דיתע
םימי רפסמ וא תועש רפסמל םיקתנתמ םוקמל םיעיגמה
םימקוממ םיזכרמהמ קלחש תוביסה תחא וז Æףטושהמ
Æהרבחה ידרשממ המ קחרמב

קזח רתוי הברה ריכבה לש ולוק ,ללכ ךרדב ≠ הווש לוק
Æללכ עמשנ אל ףא םימעפלש ,הרושה ןמ דבועה לש ולוקמ
Æהווש לוק םהינשל ,תועש רפסמל םג ולו ,דיתע זכרמב
םיבר םירקמבו ,הווש לקשמ םילבקמ םהינש לש תונויערה
ויה תינוציחה הביבסבש ןויער םדקל חילצה רטוזהש יתיאר
Æםיגגופתמ

דבועה תא םיצעהל הלוכי הנכות םאה ≠ היגולונכט
ולקשמ תא ליעפהלו ויתונויער תא םדקל טקשה ךא קירבמה
ךילהתב םיברועמה לכ תא םיש¢ל הלוכי איה דציכ øילוגסה
םיחתמ ,וגא לרטנל הלוכי איה םאה ø¢דחא ףד לע תונשדחה
םיבר דיתע יזכרמב øתוינוגרא תוקיטילופו םיישיא ןיב

רדחב םיבשוי Æוז הרטמל תויגולונכטו תונכותב םישמתשמ
,בשחמ םידבוע השולש≠םיינש לש הצובק וא דבוע לכל ,לודג
ףתושמ ךסמ לע גצומ םלוכ י¢ע םילעומה תונויערה ףטשו
תונויער דעו לודג רגתאמ ליבומה החנומ ךילהתב ,לודג
תינכת תריצי ףאו תוירקיע הדימ תומא יפ לע םגוריד ,ןורתפל
םיטפוש Æםש םוליעב להנתמ לכה ≠ תודוסה דחא Æהדובע
Æעיצמה לש ופוגל אל ,ןויער לש ופוגל

אצוי ,תונויער עיצהל ןמזומה דבוע שיגרמ דציכ ≠ םיבאשמ
,ויתימע לשו ולש תונויער תורשע ולעוה הב אנדסמ בהלנ
רדעיהמ ,שמומ אל םהמ דחא ףאש ןמז רחאל הלגמו

האירקה יפלכ השק תויניצ ,בוטה הרקמב לוכסית Æםיבאשמ
דיתעה זכרמב Æבוט תוחפה הרקמב ¢העשה וצ איה תונשדח¢

ןוה ןרק וז הביסמ קוידב ומיקה ,לשמל ,טפרקדיס לש
רתויב םיבוטה תונויערלש אדוול ידכ ,דיתעה זכרמב תימינפ
Æידיימ שומימל םיבאשמ וצקוי

תונורתפ םיאיצממש םידדוב םינואג ≠ היצקארטניא
םויה Æטועימב םה ךא ,ןיידע םימייק תולודג תויעבל םילועמ
הקלח
לש עירכמה
תונשדחה
תשחרתמ
,תווצ תדובעב
תויצקארטניאב
ךותב
תונילפיצסיד
ןיבו

,תונילפיצסיד
ןוגראה ךותב
יונב דיתעה זכרמ Æםירחא םימרוגל ןוגראה ןיבש םירשקבו
,תויתועמשמ ,תובר תויצקארטניא ושחרתיש הרוצב לעופו

זכרמ להנמ תא יתלאששכ Æךרד תוצרופ םימעפלו תויתילכת
גשיהה היה המ דנלוהב םימו הרובחת תויתשתל דיתעה
יתחלצה¢ :הנע אוה ,הנושארה תוליעפה תנשב ולש לודגה
תונוש תוקלחממ םישנא הנושארה םעפבש ךכל איבהל
Æ¢תמאב ורבדי דרשמב

םייארקא םיעוריאמ ,סואכמ הנוזינ תונשדח ≠ ךילהת
©serendipity®, הבישח שפוחמÆ םע תבשייתמ איה םאה

תוגוהנה תונשדחה תוטישמ רכינ קלח øםייתטיש םיכילהת
דבועה לע םילקמה םינבומ םיכילהת תועיצמ םויכ
דיתעה זכרמ םג Æהנבומ ןפואב ולש תויתריציב שמתשהל
ללכ ךרדב זכרמב הדובעה יכילהת ןכל Æוז תנוכתמב לעופ
Æתואצותה לע תערכמ העפשה החנמה תוכיאלו ,םיחנומ
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לש דיקפתה לע תורעשה יתש øיאנוכמ øתילכירדא
שונא יבאשמ ישנא

באשמה חותיפו לוהינ לע םינומאה םישנאה ןיב רשקה המ
Human Resources ורפסב øולש דיתעה זכרמו ,ןוגראב ישונאה

Champions ילהנמ לש דימתמה שופיחה לע ךירלוא בייד בתוכ
The next agenda for adding value and¢ רחא שונא יבאשמ

delivering results¢Æ םוקמ שונא יבאשמ ישנאלש ,ןעוט אוה
Æתוינוגרא ¢תודנßגא¢ו םיאשונ לש בר רפסמ םודיקב יגטרטסא
øםויה םג יטנבלר ,רושעמ רתוי ינפל בתכנש ,הז רפס םאה
וא© תטלוש ¢תונויערה תלכלכ¢ וב ןדיעב Æדימתמ רתוי וניניעב
תויהל ךירצ שונא יבאשמ ישנאלש ,יל הארנ ®טולשל הרומא

תוברת חותיפו ,ןוגראה לש תונשדחה רירש קוזיחב יזכרמ דיקפת
םיכירצ יאדווב םה Æתונשדח תוציאמ ףא וא תורשפאמש תויתשתו
Æםקלח תא ליבוהל םג הארנכו ,הז גוסמ םיכלהמל םיפתוש תויהל
זכרמ לש ¢תילכירדא¢ה תויהל הלוכי שונא יבאשמ תלהנמ ילוא
øינוגרא חותיפ ,םיכילהת ,תוברת וב בלשתו ,ינוגראה תונשדחה
דיתעה זכרמ לש ¢יאנוכמה¢ תויהל לוכי שונא יבאשמ להנמ ילוא
תויצקארטניאל םיאנתה ,בטיה דובעת הנוכמהש ךכל גאודש ימ ≠
וכזי ®øםירחבנ øםלוכ© ןוגראה ידבוע ,ומייקתי תויתריצי תוישונא
תוטיש ≠ רקיעבו ,םיבושח תונויער התועצמאב םדקל תונמדזהל
לכ תא סוריוכ וקיבדי זכרמב םיגוהנה הלועפ תונורקעו הדובע
øןוגראה יקלח

∫תורוקמ

 Dvir, R. (editor), 2008, Open Futures ≠ an Operating system for Future Centres European Commission. Dvir R, Lettice F, Webb
C and Shwartzberg Y. (2007), ‘The Future Center as an Empowering Ecology‘, Journal of Information, Communication and
Ethics in Society, Vol 5, Nos 2/3, pp 206-225

Ulrich, D. (1997), Human Resource Champions,  The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business
Scholl Press, Boston

Mind tree (Raj Data).  לש דיתעה זכרמ םוליצ  טעמל ,ריבד ןור ∫םימוליצ  ,ריבד ןורו הירא :םירויא



Ó˘‡·È ‡Â˘ ±≤±≤±≤±≤±≤

����
ÈÂÏÈ≠‡Â‚ÂÒË

Creative Presentation Ideas¢Æ ¢100 רפסה רבחמ ;תונשדח החנמ ;לארשי הלורוטומ הכרדה להנמ ¨ןוילע רימע

±±±±±ÆÆÆÆÆ ¢הז ¢םיפרוט¢ו םיחוורו תוחוקל לע םיקבאנ םינוש םירחתמ וב תיתורחת היגטרטסא לש ¢םודא סונייקוא¢מ לדבנ אוהש ןוויכמ ךכ הנוכמ ¢לוחכ סונייקוא

Æךרעה תא תוחוקלל קפסמש ןוגראל ןהו תוחוקלל ןה ךרעה תא םיריבגמו החימצ יבחרמ רשפאמ ¢לוחכ סונייקוא¢ Æםד תזקה דע ךילהתב הז תא    

היגטרטסא לש שומימו היינבל המצוע תבר השיג איה ,ךרע תונשדח וא ,¢לוחכה סונייקואה תייגטרטסא¢
םינשב Æןתחלצהו ןכרע לש תיתועמשמ החימצב תוכזלו ,תיטנוולר יתלבל תורחתה תא ךופהל םינוגראל תרשפאמה
שוביגל תשמשמ ךרע תונשדח יסאלקה השומישב Æהיגטרטסאה םוחתב הכפהמ העיצמ וז השיג תונורחאה
םיסונייקוא תגשהל ךרד תעצהל השיגה העיצמש םילכהמ רחבנ קלחב שמתשא הז רמאמב Æתיקסע היגטרטסא
Æ±±±±±הכרדהב םילוחכ

ןוילע רימע ∫תאמ

אוקיינוסים כחולים בהדרכה
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ונא םלומ הכרדהה ירגתאל םיינייפוא םירופיס ינשב חתפנ
Æםויכ םיבצינ

הנכות חותיפל תיעוצקמ הרשכה ≠ ± רופיס

תומישמ סמועב תאצמנ הנכות יטקייורפ חותיפ תקלחמ
םישדח םידבוע לש לודג רפסמ שדוח ךות תסייגמ איה Æרידא
רהמ הדובעל םתוא רישכהל תנמ לע הכרדה תקלחמל םינופו
יתכרדה ןורתפ םישבגמ הכרדה תקלחמב םתא Æרשפאה לככ
הנכות ידבוע תרשכהב הכ דע רבצנש עדיה בטימ תא לצנמה
יבוט םע םיסרוק לש תועובש רפסמ ללוכו ,דיקפתל
ירצות רפסמ רצייל םיניינועמ םתא ,ןכ ומכ Æםיכירדמה

e-learning םישמשמה תונכתה תופשו םילכה לע םיינכדע
Æהצובקה תא

לע הרשכהה ןמז תא רצקל םיצחל ליעפמ הקלחמה להנמ
דרטומ אוה ,ףסונב Æחותיפב םישדחה םידבועה תא בלשל תנמ
חתפל שרדייש ןמזהמו תודמולה חותיפ לש ההובגה תולעהמ
תא תושמשמה תויפיצפסה תואסרגל ןתוא םיאתהלו

ןכומ וניא טעמכ אוה הדובעה ץחל בקע ,ינש דצמ Æהצובקה
ינכת ןוכדעל ולש הצובקהמ םיימינפ ןכות יחמומ תוצקהל
Æםישדחה םידבועה תכרדהב תופתתשהל וא תודמולה

םיחילצמ םתא ,הכרדה תקלחמ לש םירידא םיצמאמב
תודמול רדגוהש ביצקתב רציילו ,ןמזב יתוכיא סרוק דימעהל
תוכרדהל תובוגתה Æושרדנש םיאשונהמ קלחל תוחפל תויללכ
אלל ¢חטש¢ל םיאצוי םידבועהש םישח םתא ךא ,תובוט ןה
בצקב יוטיב ידיל אובי רבדהש םיחוטבו ,שורדה עדיה לכ
Æםהלש תוקופתה לש תוכיאבו

ןושאר ילוהינ דיקפתל הרשכה ≠ ≥ רופיס

ןוגראב םישחרתמ ןושאר גרדב םילהנמ לש םיסויגו םימודיק
םדיקפת והזש םילהנמל קינעהל תנמ לע Æףטוש ןפואב
עצבתמ ,םישורדה תויונמוימהו עדיה תא ןושארה ילוהינה
םישגפמ ∏ ללוכ סרוקה Æםיתווצ ישאר סרוק ןועברל תחא ךרעב
ילוהינ דיקפתל הסינכל םיינייפואה םיאשונב קסועו ,םייעובש
םידבוע תענה ,הכינח ,להנמה דיקפת תסיפת ≠ ןושאר
Æהמודכו

איה ךירדמהמו ומצע סרוקהמ ןוצרה תועיבשש תורמל
םיסנכנ םילהנמ ,חתפנ סרוקהש דעש איה היעבה ,ההובג
םינייצמ םקלח Æםישרדנה תויונמוימהו עדיה אלל דיקפתל
םה ןקלח תאש ,ךרדה תליחתב תוילוהינ תויועט ושעש
םכתורישפאב ןיא תולע ילוקישמ Æרתוי רחואמ ןקתל םישקתמ
ןיתמהל םכילעו ,בחרנ ףקיהב ישיא ץועיי הז גרדל עיצהל

Æסרוקה עוציבל הלודג קיפסמ הצובק שבגתתש
הכרדה תונורתפל תונויסינ םיגיצמ םירופיסה ינש

םיצוליא ,תוחוקלה תושירד ןיב בהזה ליבש תא םישפחמה
הכרדה לועפתב תולעייתהל ךרוצו ,ןמז יצוליאו םייביצקת
וז ךרדב לועפל וכישמי םיבר הכרדה יקפסו תוקלחמ Æןוגראב
םה Æןוגראב בוצימ לעו םידעיב הדימע ,םיבאשמ לע םחליהלו
םיבאשמב םהלש תויביטקפאה םוסקמל לועפל וכישמי

Æ¢םימייקה קושה יללכ¢ לע רמושה קחשמ ךות ,םימצמטצמה

ונממ םיאצוי ךיאו ≠ םודאה סונייקואה

םישרדנ םיירוביצו םייקסע םינוגראב הכרדהה תוחוקל
םיבאשמ לע ךלוהו רבוג ץחל ךות ,תוקופת רתויו רתוי גישהל
םינש רפסמ רבכ תמייק וז המגמ Æעוציבל םינמזה תוחול לעו
,היצזילבולגה קוזיח רואל תמצעתמו הכישממ איהו

תילכלכה תויתדונתהו תואדוה יאו תיגולונכטה תומדקתהה
םידבועו םילהנמ Æםישדחה הדובעה קוש ינייפאמו םלועב
עדי שוכרל ,םיהובג םיסמועו םיבצקב דובעל םויה םישרדנ

םייקסע םייונישל תופוכת םמצע םיאתהלו הקספה אלל שדח
Æרבוגו ךלוה בצקב םיינוגראו

תיתטיש השיג איה לוחכה סונייקואה תייגטרטסא
תטיסרבינואמ ןורובומ הנרו םיק ןאßצ וו לש היגטרטסאל

Insead תפרצבÆ ב רמאמב הנושארל הגצוה איה≠ HBR רחאלו
Harvard Business School תאצוהב ≥∞∞μ תנשמ רפסב ןכמ

PressÆ היושעש ךרד תצרופ הבישחל תרגסמ העיצמ הטישה
ןוכסחו תוקופת תרבגה רחא ידימתה ץורמה ןמ ונתוא ץלחל
Æהכרדהב תויולעב

øםיצור ונלש תוחוקלה בור המ

יוהיז אוה ךרע תונשדח תייגטרטסא שוביגב יטירק בלש
רתוי םיצור קושב תוחוקלה בורש דחא ירקיע ךרע תריחבו

לבוקמש הממ המכ יפ הז ךרע תוחוקלל עיצהל ונילע Æלכמ
םיבושח תוחפו םיינשמ םיכרע קופיס לע רתוולו ,קושב תעכ
ההובג תולע היהת אל ונלש ןורתפלש תנמ לע תוחוקלל
Æהרורבו תדקוממ ךרע תעצהו

םילכה דחא אוה ®Strategy Canvas© יגטרטסא םישרת
תרחבנה היגטרטסאה לש השחמהו הרדגהל םישמשמה
ךרעה תעצהמ הלש תונושה תשגדהבו ,ךרע תונשדחב
םימרוגה תא םינייצמ יקפואה ריצה לע Æקושב םויה תלבוקמה
ריצה לעו ,קושב תורחתה תמייקתמ םהיפלש םיביכרמהו

,הנה Æולא םימרוגמ דחא לכב תעצומה המרה תדדמנ יכנאה
תואבומה תואמגודה תחא לש יגטרטסא םישרת ,אמגודל
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ב¢הראב םינפה תוסיט קושב םישדח םיכרע העיצה הרבחה outhwest AirlinesÆ הפועתה תרבח לש ≠ ןרובומו םיק לש םרפסב
Æ≥≥≥≥≥הז קושב תורחתה יללכ תא התנישו

øתואבה םינשב הכרדהמ וצריו םיצור הכרדהה תוחוקל בורש רתויב בושחה ךרעה ,ןכ םא ,והמ
יתמ ,םיכירצ םהש המ דומלל ונלש תוחוקלל עייסנו רשפאנש ≠ רתוי טעמ טרפנ םאו ≠ םיעוציבב הכימת ≠ איה ילש הריחבה

Æרתויב תוליעיהו תויביטקפאה םיכרדב ,םיכירצ םהש
תיתועמשמ וקזחיו ,תוחוקלה לש ®ינוציח וא ימינפ© ¢רחבנה קפסה¢ ויהי ≠ םירחאמ רתוי המכ יפ הז ךרע קפסל ועדייש ונתיאמ ולא

אלל ומחליי ,םמויק ךשמה תקדצהל םירחא הכרדה תונורתפ יקפסב םיקבאנ םמצע ואצמי ,תאז ושעי אלש ולא Æםדמעמ תא
Æרתוי תוריהמו תולוז תופולח לומ ורחתיו םיבאשמ תגשהל הקספה

םיעוציבב הכימת לש ירקיעה ךרעב םיכמותה םימרוג לש תוהובג תומר וטלבי וב הכרדהל יגטרטסא םישרת עיצהל ונילע תעכ
תונורתפ עיצמ םויה הכרדהה םלוע Æהכרדהה קוש עיצמש םילבוקמה תונורתפה תא גציימה ¢עצוממ¢ יגטרטסא םישרתל האוושהב

Blended תבשקותמ הדימל ילכל ךירדמ תוססובמ תוכרדה ןיב םיבלשמהÆ םילבוקמ תונורתפ יגוס ינש יתללכ םכינפלש םישרתב
בל ומיש Æהכרדה קפסØףוג לש םיעוציבב תטלוב הכימת תייגטרטסא שומימ ןייפאל הסנמה יגטרטסא םישרתל האוושהב ולא
יגטרטסאה םישרתה תא רוציי אל םויה הגוהנה השיגה ךותמ e-learning ≠ל ךירדמ תוססובמ תוכרדה ןיב ®blend© בלשל ןויסינ םגש
Æונתלועפ יכרדב םהילאמ םינבומה םירבדה לכ תא שדחמ ןוחבל ונילע Æהכרדהב לוחכ סונייקוא לש

≤Æ לש יגטרטסאה ליפורפה חותינל ,≤∏ דומע ,רטמ תאצוה ,¢לוחכה סונייקואה תייגטרטסא¢ האר Southwest Airlines
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תויועמשמה המו יתנווכ המ טרפא אל העיריה רצוק בקע
םיגורידהו הז םישרתב לולכל יתרחבש םימרוגהמ דחא לכ לש
Æםקלחל סחייתא ךא ,םהל יתתנש

לע שגד םישל תבייח םיעוציבב תכמותש הכרדה
ןוצר תועיבשל ףואשל קיפסמ הז ןיא Æהדימלה תויביטקפא
תונורתפה לכ Æתיתייווחה אנדסהמ וא הדמולהמ ,סרוקהמ
הברה קזח ןפואב םירבוחמ תויהל םיבייח ונלש םייתכרדהה
הדימל תויביטקפאל םירושקה םישרתב םימרוג Æםושייל רתוי

דמולה ידי לע םינכת ¢תכישמ¢ ,עוציבל בורק הכרדה ןמז ≠ םה
קר אלו© םשייל םידמול תייצביטומב לופיט ,הלועש ךרוצ יפל
שגדו ,םימסחו םיישק תורמל ®שדח והשמ דומלל היצביטומב
ימדקמו םושיי ינכוסכ םידמולה ילהנמ יוויל לעו תוברועמ לע
Æהדימל

Y ≠ה רוד ינייפאמו תויתרבח תותשר ¨Web 2.0 תויגולונכט
,םידמול ןיב עדי ףותיש עיצהל תורשפא ונל םינמזמו םיבייחמ
ךכב Æךרוצ יפ לע הכישמו דמולל םינכת לש תישיא המאתה
Æותצפהו וחותיפ תוריהמו עדיה תוינכדע תא ץיאנ

םיטיסמ םויכ םימייקה םימרוג וליא øםירתוומ ונחנא המ לע
םייטנוולר םניא וא ירקיעה ךרעהמ ונלש םיבאשמה תא
יוסיכ לע רתוול םינכומ תויהל ונילע ≠ לשמל øונלש תוחוקלל
שומיש לש המגידרפה תא תונשל ילואו ,ןכותה םוחת לכ לש
תזכורמ הרשכה לעו דיקפתל םישרדנ םירושיכ לש אלמ יופימב

ןכ≠ומכ Æדיקפתה ירושיכ לש םיטביהה לכ יבגל דבוע לש
לכ אל ≠ הנתשת הדימלה יכילהתב הכרדהה ףוג לש הטילשה
וא התיכ לש ¢תילירטס¢ הביבסב עצבתהל לכות הדימלה
דעתל לכונ הלוכ תא אלו ,ןווקמה ןחבמהו הדמולה ךסמב
Æרקבלו

היהת ונלש ךרעה תונשדחש תנמ לע øתויולע יבגל המו
גוסהמ תונורתפש ךכל םיכרד אוצמל םיבייח ונא ,תיטנוולר
ףאו םתלעפהו םחותיפ תולע תניחבמ םיליעי ויהי ןאכ ראותמה
שרדנה ןמזה רוציקב לשמל ≠ תוחוקלל יתועמשמ ןוכסח ועיצי

Æעדי ירעפ םוצמצלו דיקפת עוציבל תונכומ תגשהל

הריצי≠הבחרה≠םוצמצ≠לוטיב

,גישהל וננוצרבש יגטרטסאה ליפורפה והמ וניהיזש רחאל
םיק Æלעופב ושומימל ואיביש תוישעמ תולועפ שבגל ונילע
≠הבחרה≠םוצמצ≠לוטיב תלבט לש ילכ ונל םיקפסמ ןרובומו
דעונש ®ERRC - Eliminate, Raise, Reduce, Create© הריצי

םכינפל Æהשדחה ךרעה תמוקע תריצי םשל לועפל ונתוא עינהל
ךרע תונשדח שומימל תולועפ ףסוא עיצהל הסנמה וזכ הלבט
Æםויכ גוהנה תמועל ,םיעוציבב תכמותה הכרדה לש
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םלש ןויד םייקל ןבומכ ןתינ הלבטב םיפיעסהמ דחא לכ לע
הלועפ יכרדו םילכ רצייל ךירצ םהמ דחא לכ רובעו ,בכרומו

,לשמל ךכ Æונלש תויתטישה הלועפה תורגסמל ותוא םיסינכמש
םהב םיינוגרא םיבצמ לש חותינו ןוחבאל תוינבת רצייל ונילע
םיריבסמה םינוש םימרוג תוהזל ,םיקיפסמ םניא םיעוציבה
םיכילהת ,היצביטומ רדעה ,תונמוימו עדי ירעפ© ולא םירעפ
,®תויתשתו דויצ רדעה ,ןוקית םישרודה םיינוגרא םינבמו
לופיטל ןוגראב םינוש םיפתוש לש תוירחא ימוחת רידגהל
אמגוד Æםתיא הלועפה ףותיש יכרד תאו םינושה םיאשונב
לש ריהמ ןוכדעו חותיפל םילכו תויתשת תונבל שי ≠ תפסונ

,םיפיט ,םינוטרס© תונטק תונמבו םיינכדע הדימל ירצות

םיכרדב ולא םירצות לש הכירצל תויתשתו ,®םיגולבב םיטסופ
תודיחי ¨EPSS תוכרעמ ≠ לשמל© תוחוקלל תונימזו תושדח
RSS®Æ תונזה ,ליימל וא דיינה ןופלטל הדימל

םישדח עדיו תויונמוימ שוכרל םיכירצ הכרדהה ישנא
תא ליבוהלו םינושה תונורתפה תא עיצהל םהל ורשפאיש
הדימל יצעוי ןיעמל ךופהל םיכירצ םה Æהשדחה השיגה
תא שוכרל היהי תוחפ אל השק Æתינוגראו תישיא תוחתפתהו

תא תחקל םתוא ליגרהלו השדחה השיגב ונלש תוחוקלה ןומא
Æהדימלל םיללוכה תונורתפב םהמ תשרדנה תוירחאה
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לוחכ סונייקוא לש םירופיס

המוד אסרג םכמצעל ןיימדל םילגוסמ םתא םאה ,תעכ
øםכלש ןוגראב םיאבה םירופיסל

הנכות חותיפ ≠ ± רופיס

רחאל םיירהצה תקספהב םישגפנ חותיפ יתווצ ילהנמ ינש
:םישדוח רפסמ וארתה אלש
øםכלצא ךיא øהרוק המ :ßא תלהנמ
לש הסרג רורחשב יארונ רוגיפב ונחנא Æשתומ ינא :ßב להנמ
Æףוסה תא םיאור אלו תויעב ןומה שי Æרצומה
המכ ינפל ונתוא יל ריכזמ התא Æםיענ אל :ßא תלהנמ
øםכלש הדימלה להנמ םע רבדת אלש המל ≠ דיגת Æםישדוח
øןיינעל רושק אוה המ :ßב להנמ
Æתרחא םירבד תושעל דומלל ונל ורזע םה :ßא תלהנמ
חותיפל שדח סרוק םהל שי øתרמוא תאז המ :ßב להנמ
םישנאה תא ררחשמ ינאש בצמ ןיא øהנכות לש ריהמ
Æוישכע הכרדהל
Æרחא והשמ הז Æסרוק אל הז :ßא תלהנמ
Æונל רוזעל לכות Agile תדמולש בשוח אל ינא :ßב להנמ
,דוק םיבתוכ םה הבש ךרדה תא תצק ורפשי םישנא ילוא
ÆÆÆלבא
תוכרדה םגו תורצק תודמול םג םש ויה ,עמשת :ßא תלהנמ
≠ תרחא תויונב ויה ןה לבא Æהתיכב ךירדמ םע תודקוממ
ונישעש םיפסונ םירבד םג ויה Æריהמו סלכßת רתוי הברה
המ תא םשיילו תמא ןמזב דומלל םישנאלו םילהנמל ומרגש
ועירפהש םיינוגרא םילהנ ינש ידכ ךות וניניש וליפא Æודמלש
ךירצש םירעפה המ ןיבהל ךל רוזעל םילוכי םה Æםושייל
תויונמוימהו עדיה תלבקב םכתא תווללו ,םהילע רשגל
ונלצא Æתמאב םתוא ומשייתש ידכ םילהנמה יווילבו םישנאל
םה ≠ הנותחתה הרושב Æתואצותה לע עיפשה דואמ רהמ הז
ונייהש יתמו םיכירצ ונייהש המ קוידב דומלל ונל ורזע
ךותב עדיה ףותיש יכילהת תא רפשל םגו ,הז תא םיכירצ
Æונלש הצובקה
Æםויה דוע ותיא רבדא ינא Æןיינעמ :ßב להנמ

ןושאר ילוהינ דיקפתל הרשכה ≠ ≥ רופיס
תווצ שאר לש דיקפתל המדוק ,הריכב תוכיא תרקבמ ,תניע
התיא םימייקמ הכרדה תקלחמ גיצנו רישיה הלהנמ Æתוכיא
םידמועה םיעצמאה תא הל גיצהל תנמ לע הרצק השיגפ
Æדיקפתל התסינכב התושרל
םימיה ±∞∞ טיקß :ארקנש המ תא ךל גיצהל םיצור ונחנא¢
םייתכרדה תונורתפ לש לולכמ אוה טיקה ßÆדיקפתל הסינכל
Æתמא ןמזב ךלש םיילוהינה םיעוציבב ךומתל דעונש

לש ימצע יוהיז ןולאשל רושיק ךל חלשא הלחתה רותב
יאלמתש בושח Æילוהינ דיקפתב תוישיא תולוכיו תויוגהנתה
לע עיפשי אוהש ןוויכמ ,ןתינש לככ הבר תונכב ןולאשה תא
Æךשמהב ךל עיצנש תילוהינה הדימלה יכרדו יאשונ
,םיאשונ ובו ינורטקלא ראוד עובש ידמ ילבקת ןכמ רחאל
Æןושאר ילוהינ דיקפתל הסינכל םיפיטו םיבושח תונורקע
םישגדל םגו ימצעה יוהיזה ןולאשל םג ומאתוי םש םינכתה
םיילוהינ םיבצמל םאתהב רוחבלו רידגהל ילכותש םישדח
פיט םע Tweet וא SMS םג ךל חלשנ רקוב לכ Æילקתית םהב
פיט לשמל ≠ אשונב רצק ןוטרסל רושיק םג ובו ,ימוי ילוהינ
Æםידבועל הנוב בושמ ןתמ לע
תאו ,םיפלחתמ םיאשונב תימוי דח אנדס שי שדוח לכ
ץעייתהל תנמזומ תא Æףתתשהל ןהמ הזיאב רוחבל ילכות
,ךל םימיאתמש םישגפמה יבגל ךלש רישיה להנמה םע
ל¢קפ¢ ילבקת םישגפמב Æםהב תדמלש המ תא םשייל דציכו
Æשגפמה אשונב להנמל ¢םיסיכ
ונלש םילהנמה תליהקב ≠ ךתושרל םיפסונ םילכ םג ונל שי

ץעייתהלו ,תוילוהינ תומליד לש קחשמב ףתתשהל ילכות
תומיאתמה תוריחבה יבגל ונלש ןוגראב םירחא םילהנמ םע
יבגל םגו ,ולאכ תומלידב הריחב לכ לש תויועמשמהו

Æילוהינה ךדיקפתב תויתימא תומליד
העש לכב ךתושרל דמוע ,ישיא ץועיי לבקל ךרוצ ישיגרת םא
הכירצ תאש עגרב תוצע ךל תתל לכויש ןרות ילוהינ ץעוי

שי Æואדיו תחישב וא טאßצב ,ןופלטב וילא תונפל ןתינ Æןתוא
םא ךא ,הלאכ תורבטצמ ץועיי תועש μ לש ינושאר קנב ךל
Æונתיאמ ישקב ≠ דועל יקקדזת
¢°°°החלצהב

ÆÆÆםכלש לוחכה סונייקואל עסמב החלצהב

∫םיפסונ תורוקמו םירפס

±Æ צ וו ,לוחכה סונייקואה תייגטרטסאßהנר ,םיק ןא
Æרטמ תאצוה Æןורובומ    

≤Æ http://www.blueoceanstrategy.com ≠ לש ימשרה רתאה
.השיגהו רפסה    

http://www.blueoceanstrategy.com
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ךורב הרוא ∫תאמ

ןמ תחא Æןשדחכ ןייפואמה םדא לש ויתונוכת תא ראתמ Tom Kelley רבחמה ¢The Ten Faces of Innovation¢ ורפסב
תרזעב םירחא םע רשקתמה םדא ,ותרדגהל Æרופיסה תונמואב שמתשהל תלוכיה איה ריכזמ אוה ןתוא תונוכתה
אוה הלאכש םירופיסב שומישה תרזעב Æןשדח בשחנ השק ≠ הדובעו המזוי לע ¨םיקתרמ ,םייטנתוא םירופיס
Æהלועפ ףותיש דדועמו תורטמו םיכרע ריבעמ

Tom Kelley אל םירופיסמ בכרומ םוקיה¢ הטטיצב םירופיס רפסמכ ןשדחב ןדה קרפה תא ליחתהל רחוב
Muriel Rukeyse.  תאמ ¢םימוטאמ

ילואו ≥±≠ה האמה לש יגולונכטה ןדיעב ,םויכ וליפא Æתרושקת ץורע רופיסה הווה הירוטסיהה רחשמ ,ןכאו
םש יכ ,םירופיס םירפסמו וידחי םיבושי ונייהשכ ¨הרוחא םינש יפלא ¢הרודמל םירזוח ונחנא¢ ¨ךכ לשב אקווד
Æתוכייש תשוחת רתויב תיתמצועהו הנושארה הרוצב םישיגרמ ונחנא

זאמ היה הז ךכו היה היה ,קוזיחו הארשה ונל ןתונו וניניב רבחמ םירופיס רופיסב והשמ ,ןימזמ הרודמב והשמ
Æדימתמו

Tom Kelley בותינ ,תושגר לועיתו רורחש :תינשדח הביבס חותיפל ירופיסה ילכב שומישל תופסונ תוביס הנומ
Æליכהלמ הכורא דוע המישרהו ,דועו יוניש תיינבה ,םירוביג תריצי ,יוצר ןוויכל הבישח ינוויכ

ילוהינ ילככ םירופיס רופיסב שומישב תדחוימ תויחמומ תלעב Æתינוגרא ץוחו םינפ תרושקתב תואנדס החנמ ,הצרמ ,ךורב הרוא
Æתילגנא תורפסו הפשב MA תלעב Æיוניש יכילהל תענהלו םירסמ תרבעהל ינוגראו

, על הקשר שבין סיפורים:חדש ימיך כקדם
חדשנות וניהול המשאב האנושי
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The ≠ו The Spring Board וירפסב ®≥∞∞±© Steve Denning םג

Leader‘s Guide to Storytelling¨ יביטאראנה ילכה ןיב רשוק
תטישל וסחייתהב ¨תינוגרא תוברת לש שדוחמה בוציעהו

וניאש לוהינ ,ןהיניב לארשיו תובר תונידמב תגהנומה לוהינה
תרושקת ידי לע ןייפואמ ¨אלא הרורב היכרריה לע ססבתמ
Æםירופיס רופיס ידי לע ,רתיה ןיב ,תרשפאתמש ¨תידדה
ןייפאתמה יכרריה לוהינ ךרעממ הנושב ,תורחא םילימב
תא ןיבתש הווקמ ינא ,ךל רמאל והשמ יל שי¢ :ומכ טפשמב
הביבסב ,¢הז תא האור ינאש ךרדב הז תא הארתו הז
:היהת תרושקתה תרוצ ףותישו חותפ ווק ידי לע תנייפואמה
Æ¢דחיב הרודמ ריעבנו אוב ,ןויער לש ץוצינ יל שי¢

Æ¢םיסוסה ינפל הלגעה תא ונמתר¢ש ¨יל הארנ ,וז הדוקנב
ןוגראב תונשדח דדועמכ םירופיס רופיס לש שדוחמה יוליגה
ןוגראב רמתשהש דוסי ותוא רחא שופיחב ליחתהל ךירצ
ללגב קר ולו ,הווח ןוגראהש םייונישהו תורומתה לכ תורמל
רצוי דחא ;הדרפהל םינתינ םניא םיינשהש הטושפה הדבועה
םידמועש יונישהו תונשדחה תא ןיבהל ןתינ Æינשה תא רשפאמו

תא ,סיסבה יכרע תא רמשנ םא קר םיינוגראה םייחה סיסבב
Æןוגראה לש תינושארה תוהזה תא הבציעש תויטנתוא התוא

סמנ הפק לש רופיסה

גתומה רופיס אוה הז רשקהב םיקתרמה םירופיסה דחא
וגהש םישנא לש םרופיס השעמל אוהש ¢תילע סמנ הפק¢
אבא םיטילחמ ,ענצה תונש ,μ∞≠ה תונש תישארב Æןויערה תא
ßץיבשומ קרמ ופתושו תילע ילעבמ דחאו בצעמ ,וקנßצמורפ
הפק רצייל ≠ הפוקת התואב ערו חא ול היה אלש ¨ךלהמ לע
האמה תישארב דלונ אוה© םלועה לכב שדח רצומ ,סמנ
ונייה הב ענצה תונשלו סמנ הפקל המ¢ :לאשתו אצ Æ®םירשעה
הרתי Æםולכ הרואכל ¢øםחל רככ לבקל ןוזמ ישולת םע םידמוע
בורהו תויה םייתעבש רזומ היה סמנ הפק רצייל ןויערה ,וזמ
וא ץוב הפק אלא סמנ הפק ריכה אל םילארשיה לש לודגה
Æיקרוט הפק

ןויער הז סמנ הפקל תשורח תיב םיקהלש ,ןימאה ßץיבשומ
רחאל Æלק היה אלש רבד ,אשונב עדי אוצמל ךירצ לבא ןיוצמ
ידוהי ≠ שטיוד תא םיפתושה ינש ואצמ םיכשוממ םישופיח
ילב ףתושכ סנכנש סמנ הפקל לעפמ לש םילעב ,יאקירמא
םהידיב היה ךכו Æשורדה עדיה תא ןתנ ףסכ םוקמבו העקשה
Æהחלצה רופיסל ןוכתמה תא

תפצב סמנ הפק רוצייל ןושארה לעפמה םקוה ±μπ∂ ≠ב
Æהירוטסיה ראשהו

םע ההוזמה ילארשי ןוקייאל ךפה תילע סמנ הפק גתומה

Æתוישרוש לכמ רתויו תויתחפשמ ,תוילארשי ,קתוו ,המצוע
רופיס© ¢Who I am Story¢ ≠ל תיסאלק המגוד אוה הז רופיס

תוהז םיבצעמה ,®ןוזח ירופיס© ¢Vision Stories¢ ≠לו ®תוהז
םינקיניצהמ םג ¢חיכשמ¢ םיעגר לש רופיס ;םיכרע םיליחנמו

דובכ םוקמ ןתונו םידעיהו תוקופתה ידדמ לכ םע הווהה תא
Æתשרומל

תילע לש הידעיימ דחא ,תוניוצמ תונש μ∞ רחאל ,םויכ םג
הליבומכ תילע סמנ הפק תיחפ לש המוקמ לע רומשל אוה
Æילארשיה הפק קושב

סקבראטס לש רופיסה

דוסי ותוא תוכזב קר אל תרשפאתמ תינוגרא תושדחתה
תבלשמ תינשדח הביבס Æתוישיא בצעמ ישרוש ,יטנתוא
עדי ריבעהל תניוצמ ךרד הנה םירופיס רופיס ,עדיו היגטרטסא
םלוע תא אמגודל וחק Æהיהיש לככ בכרומ ,עדיב ףתשלו

ירוחאמ¢ Deskey תרבח אישנ ןגס ירבדל Æקווישהו םוסרפה
לבא ,יתימא רופיס תויהל בייח אל הז ,רופיס יוצמ גתומ לכ
שי הרבח לכל טעמכ Æגתומל יתימא תויהל בייח אוה
דחוימ ךילהת ,םסרופמ חוקל ,ידעלבו ידוחיי ביכרמ ,הירוטסיה
ÆÆÆÆםינש תכורא תרוסמ וא םיידעלב םיכרע ,רצוימ אוה ויפ לע
בוטה רופיסה יוצמ ובש םוחתה רותיאב איה תונמואה תדובע
עדימב ךרוצ שי ,ךכ ךרוצל Æדעיה להקל רתויב יטנבלרה ,רתויב
Æ¢תוחוקלה תודוא ןמיהמו ןימא

התליג איה Starbuck‘s םע הדבע Deskey תרבח רשאכ¢
םישנא ,ןרקס חומ ילעב םישנא םה הרבחה תוחוקלש
ןווגמהש היה סכודרפה Æםישדח םירבדב תוסנתהל םיבהואש
יניעב ;הירכועב היה Starbuck‘s לש הפקה תובורעת לש לודגה
םינמאנ ורתונ ןכלו םייאמ והשמכ ספתנ רבדה וללה תוחוקלה
םישדח םיגוס תוסנל ומיכסה אלו םהל תורכומה תובורעתל
בולישל הארשה הוויה ,תוחוקלה תודוא הז עדימ Æהפק לש
רופיסה יפ לע םיה ןמ התפמה הפמינה ¨Siren לש התומד
יתלב קלחכ ,הנכסו יותיפל למסכ תספתנש ,היגולותימהמ
הדבועה םע דדומתהל ידכ Starbuck‘sÆ לש תוהזהמ דרפנ

ןווגמ לכ תא תוסנל הטנ אלו ינשדח היה דעיה להקש תורמלש
תנטקהל היגטרטסא הרחב הרבחה ,הפקה תובורעת
שולשל וקלוח הפקה תובורעת ,תוחוקלה דצמ תודגנתהה
Æהנידע תבורעתו םייניב תבורעת ,תזעונ תבורעת :תוירוגטק
תופדעה תרגסמב תושדח תובורעת תוסנל םינכרצה ולכי ךכ
היהת אל וסניש תבורעתהש ןכתסהל ילבמ םהלש םימעטה
Æ±±±±±¢םמעטל

±Æ ובלא יפר ©μ∞∞≤® ךלש רופיסה והמ¢ :רמאמה ךותמø עדימל דתומ ןיב םירשגמש םיבוטה םירופיסה¢
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3M לש רופיסה

תנמ לע Starbuck‘s השמתשה הב היגטרטסאה לע רופיסה
ומכ ,הירצומ תא שוכרל םתוא ענכשלו תוחוקלל עיגהל
לעב עדיב םירחא ףתשל רשפאמ ,םירחא םיבוטו םיבר םירופיס
תינוגרא תונשדחב ףסונ ביכרמל םיעיגמ ונחנא הפו ךרע
Æתרושקת ≠ םלוכמ בושחהו

,תיכרריה הנניאש לוהינ תטישל יתסחייתה רמאמה תליחתב
דבועה וליפא ,דיקפת לעב לכלש ןוויכ תונשדח תדדועמה וזכ
Æחותיפלו תולעייתהל תונויער איבהל תורשפאה תא שי ,רטוזה

סחייתמ וז הדוקנ םישיחממה םימסרופמה םירופיסה דחא
תא דעצ ןהב גנורטסמרא לינ לש םיילענה וליא 3MÆ תרבחל
תועיבצמ יאדווב ויה ןה ,רבדל ולכי חריה לע םינושארה וידעצ
ירחא ,םויה דעש 3M תרבח ≠ םהלש רוצייה תיב לע הוואגב
שופיחב עיקשהל הקיספמ אל ,תוליעפ לש רתויו םינש ±∞∞
Æאבה חותיפה רחא

דצמ תיתריצי הבישח דדוע טנקמ םאיליו הרבחה ל¢כנמ
בלש דעו ןויערה בלשמ אלמ הלועפ שפוח םהל קינעהו וידבוע
זאמ היה ומצע אוהש הדבועב בשחתהב עיתפמ הז ןיא Æםושייה
היארלו ,הרבחה ל¢כנמל הנמתהש ינפל דוע Æןשדח דימתמו

וב הביבסל יתודידי שוטיל דב ¨M-ITE3 לש איצממה אוה
תטישל ףילחתכ תירבה תוצראב תוינוכמה תיישעת השמתשה
יעבצ לש המישנה תכרעמל תנכוסמש החכוהש תמייקה ףוישה
Æבכר

ההוזמה רצומה ,הרבחה תרציימש םירצומה ∂∞¨∞∞∞ ןיבמ
תוקבדמה ¨Post It ≠ה אוה תינשדח הרבחכ 3M םע רתויב
Æתובוהצה

Æטקילפנוקמ ליחתה לוכה ןאכ םג בוט רופיס לכ ומכו
תלהקמב רישל ≠ ביבחת היה ,הרבחה דבוע ,ירפ טראל

םידומעל קיבדהל לכוי ןתוא תוינמיסל קקזנ אוה Æהייסנכה
ויה שארמ ןיכהש םינטקה םיקתפה ךא ,ולש םירומזמה רפסב
שמיש ךות ותיב ףתרמב םייוסינ רחאל Æרפסהמ םירשונ טושפ
ןהישומישש תוקיבדה תובוהצה תויקתפה ודלונ לקלוקמ קבדב
3M לש העקשהה ילמלא יכ ,חינהל ריבס Æםינווגמו םיבר

תרושקת ץורע תגהנה ידי לע ישונאה באשמה חותיפב
Post It ≠ה היה ,ולשמ לועיי תועצה עיצהל דבוע לכל רשפאיש

אל ירפ טרא לש ינשדחה יפואה ,הזמ הרתי Æוביאב ודועב עווג
תיתרושקת תוחפ הביבסב תיבטימ הרוצב יוטיב ידיל אב היה
Æתינויוושו

די דיקפת לוכי וזכ הביבסב קרש ךכ לע רבדל ילבמ תאזו
ותואב רתויב םיינשדחה םירצומה דחא חותיפל ליבוהל הרקמה
Æןמז

,®Muriel Rukeyse© ¢םימוטאמ אל ,םירופיסמ בכרומ םוקיה¢
דועו רפסל רופיס שי םדא לכל ,םישנאמ םיבכרומ םינוגרא
רשקמש המ הז Æתולגל וילעש ךרדב םייובחה םיבר םירופיס
Æתונשדח לש הרופיס והז ,שדחל ןשיה ןיב

∫תורוקמ

1. Kelley, T. The Ten Faces of Innovation. Doubleday, a Division of Random House, Inc., 2005.
2. Denning, S. How Storytelling Ignites Action in Knowledge-Era Organizations. Butterworth Heinemann, 2001.
    Denning, S. The Leaders‘ Guide to Storytelling. Jossey-Bass A. Wiley Imprint, 2005.
    Simmons, A. The Story Factor: Inspiration, Influence and Persuasion through Storytelling. Perseus Publishing,
   Cambridge, Massachusetts, 2001.

≥∞∞Æ μעדימל גתומה ןיב םירשגמש םיבוטה םירופיסה øךלש רופיסה המ Æיפר ,ובלא
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לכ תא להנמ Æבוציעו הסדנהל הובגה רפסה תיב ≠ רקנשב ריכב רבעשל e-Vision תינכת שארו רתכ הטמב ל¢כנמס ,סאס ןיוג ר¢ד
Æביבא לת תטיסרבינואמ לוהינו ךוניחב ישילש ראות לעב Æםינווגמ םימוחתב םלועבו ץראב הצרמ ,רתכב הכרדהה םוחת

סאס ןיוג ר¢ד ∫תאמ

e-Vision רתכ לש םיסדנהמה תינכת ,®±ø ©Fritz , π∏πתושעל לוכי ןוזח המ ,אלא øןוזח אוה המ הניא הלאשה
ןוזחב ≠ ותדלוה Æםיינשדחו םייעוצקמ םיסדנהמ חותיפל םלועב ידוחיי תוחמתה טקיורפ הניה D-Vision תרגסמב
,היישעתל הימדקאה ןיב הרסחה הילוחה תא רבחמ אוהש̈ ךכב ≠ ודוחיי Æרתכ תצובק ≠ לש םילעבה ,לוגס ימס לש
Æםיליבומ םיסדנהמ לש שדח רוד חימצהל ותרטמו
םייתנש ךלהמב םירבועש ¨לארשיב הסדנהל תוטלוקפה לש רתויב םינייטצמה םירגובה םיפתתשמ טקיורפב
םירבוצ םיחמתמה הז ךילהתב Æרתכ תצובק לש ינשדחה חותיפה זכרמב ,רתויב ההובגה המרב תיעוצקמ תוחמתה
הפישחו םלועהו ץראהמ םיחמומ ,רתכ יריכב םע שגפמ ללוכ ,יתימאה היישעתה םלוע תרכהב ידוחיי ןויסינ
Øוא םיקסע להנמ וØוא הסדנהב ינש ראותל םידומיל תגלמל םיכוז םיחמתמה Æתוינשדחו תומדקתמ תויגולונכטל
רתכ תצובקב הדובעל םיבלושמ םינייטצמה םיחמתמה תינכתה םויסב Æרתכ תצובק לש יווילבו הכימתב הלכלכ ו
Æהקוסעתה קושל םיאצוי םקלחו

תינכתה תוכזב Æהסדנהבו בוציעב תוניוצמל תימוחת בר תינכתל חתפתהש ,בוציעב ידוחיי םזימ דילוה הז ןוזח
Æרישעמו דמול ןוגראל ולא םינשב הכפה רתכ

מצוינות וחדשנות
בפיתוח מהנדסים בכתר פלסטיק
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םיטנטפ ∑¨∂π±: ≤μ∏∞≠≥∞∞∞ םינשה ןיב ומשרנ עודמו øןיסמ ≤∞∞
רפסמש םירצמב ומשרנש םיטנטפ ∑∑ תמועל לארשיב
Æלארשיב רשאמ ±± יפ לודג הלש םיבשותה

דמצ תרזעב וא יטנג סיסב לע ריבסהל ןתינ אל וז החלצה
םימייקה םיכילהת תוכזב ,אלא ¢ידוהיה שארה¢ םילימה
ל¢הצל סויגב םתליחתש םיכילהת ,תילארשיה הרבחב
םכשמהו םתליחתש ∏≥∞∞ ןוגכ תונייטצמה תודיחיבו
¢הפצוחה¢ תא הזל ףיסונ ,םיאולימה תורישו תוימדקאל
היישעתבו הרבחב שיש ,אצמנו ילארשיה ¢לודגה שארה¢ו

Æםלועב םוקמ םושב ןיאש םיידוחיי םינייפאמ תילארשיה
ןוהה דצלו ,םיקסעבו תומזיב ןורתי םיווהמ ולא םינייפאמ
תיתריצי תויעוצקמו רותלא תולוכיב ריתעה לארשיב ישונאה
תונשדחל סיסבו לארשי תלכלכל ןורתיו ךרע םיווהמ םה
לש הירפמיאל לארשי תא וכפה דועו ולא לכ Æתיקסע
ןיבהל בושח Æהחלצהו תויתריציל סיסב ,תונשדחו היגולונכט
-e לש תינכתל םידחא םיביכרמ ץמאל תוסנלו העפותה תא

Vision¨ אספוקל ץוחמ¢ הבישח לע םשומ בר שגד ,ןכלו¢,
תונוש תויגולונכטל הפישח ,תויעב ןורתפל תויתריצי תוקינכט
םע תושיגפ ¨Networking חותיפ ,םייעוצקמ םירויס ,תונווגמו

Æדועו היישעתב םיריכב םישיאו םיריכב םיניצק

תוטלוקפה ךותמ םירחבנ תינכתל םיטלקנה םיסדנהמה
םייקתמה הכרעה זכרמ םירבועו לארשיב הסדנהל תוליבומה
הכרעהו ןוימ ךילהת ללוכה ,הילצרהב רתכ לש חותיפה זכרמב
ץוחמ הבישח ,תווצ תדובע ,תוגיהנמה ימוחתב דקמתמה
להנתמ הלוכ תינכתה ומכ הכרעהה זכרמ Æתונשדחו אספוקל
Æתילגנאה הפשב

תודמעומ ושיגה ßד הנש םיטנדוטס ±±∞ ¨≥∞±∞ תנשב
,ל¢הצב תורחבומ תודיחי יאצויו ןאקד ינייטצמ םיבר ,תינכתל
הלבקה תדעול ,םיטנדוטס ∑μ הכרעהה זכרמל ונמזוה םכותמ
םיבשוי הלבקה תודעוב Æםיטלובה םידמעומה ≥μ םינמזומ
Æםיחמתמה יגיצנו רתכ יריכב ,תינכתה ישאר

תתל ודנלרואל עוסנל יתשקבתנ ,ןורחאה ראוני שדוחב
השיא אירמה סוטמהש רחאל Æךוניחו םיקסע לע סנכב האצרה
םאה הלאשו ילא התנפ יאקירמא ילגנא אטבמ תלעב תרגובמ
The Jewish Phenomenon by© ,ארוק ינאש רפסהמ הנהנ ינא

Steven Silbiger®Æ תויהל האג ינא ,ןייוצמ רפס¢ דואמ ∫יתבשה
יתעגהש דע Æ¢ינשדחו םרות ,חלצומ ךכ לכ םעמ קלח
ילש האצרהב רפסה ךותמ םינכת בלשל יתקפסה ,ודנלרואל
e-VisionÆ רתכ לש םיסדנהמה תינכת לע

לאחר ההרצאה פנו אלי מספר משתתפים וביקשו לשוחח
איתי על התכנית ומרכיביה השוניםÆ אחת המשתתפות ציינה
בפני שהיא קראה ספר מצויין על יהדות ארצות הברית והסיבות
להצלחתה המדהימה בארה¢ב ובעולם¨ ולאחר ששמעה על
התכנית היא מבינה שמדובר בתופעה כלל יהודית ולא רק
̈ למרות חלקם היחסי הקטן באוכלוסיית העולם מקומיתÆ יהודים

 •μ≥ מזוכי,וארה¢ב¨ תורמים ומצליחים מעל ומעברÆ לדוגמא
פרס הנובל בארה¢ב הם יהודים אשר מהווים רק •≥ מאוכלוסיית
המדינהÆ הקשבתי לה בשקט ובנחת עם ציפייה לשמוע על איזה

Æספר היא מדברת ≠ ולא הופתעתי

תונויצמ םודיקל תובר םינש הזמ לעופ רתכ ר¢וי לוגס ימס
-D תינכת לש ןוזחה דלונ תאזה השיגה ךותמ Æלארשיב ךוניחו

VisionÆ תוניוצמ םודיקל תפסונ הילוח שמשל תינכתה תרטמ
הלד לארשי תנידמ Æלארשיב הסדנההו בוציעה םוחתב
םיבאשמב הרישע םלוא ,םייעבט םיבצחמבו םיבאשמב
Start Up Nation: The לש םרפסב ןתינ ךכל יוטיב ,םיישונא

Story of "Senor & Singer (2009) "Israel‘s Economic Miracle¨
םיארוק םהש יפכ וא ¨העפותה תא םירקוס םירבחמה דמצ
הנידמ הכפה ךיא ,םיריבסמו ¢לארשי תלכלכ לש סנה¢ תא הזל
הזמ המחלמב תאצמנה תניוע הביבסב םיבשות ןוילימ ∑ לש
ךיא Æםיפא≠טרטס ≤¨∏μ∞ לש הירפמיאל התואמצע לע הנש ∂≥
תורבח ∂ תמועל קדסא¢נב תורחסנה תורבח ∂≤ שי לארשיל
ןוהב תועקשהה ףקיה עודמ øהינטירבמ תורבח μ ≠ו תוינפי

יפו ודוהמ ∏∞ יפ ,הפוריאב רשאמ ≤∞ יפ לודג לארשיב ןוכיס



Ó˘‡·È ‡Â˘≤≥≤≥≤≥≤≥≤≥

����
ÈÂÏÈ≠‡Â‚ÂÒË

םיסדנהמה תינכת

George םירבחמה ®≥∞∞≤© “Century of Innovation¢ םרפסב

& Somerville דח החכוה הניה הנורחאה האמהש ,םינעוט
םילוכי םלועב םיסדנהמ לש ןורשכו תונואגש ךכל תיעמשמ
Æםייח םדאה ינב וב ןפואה תא יתועמשמ ןפואב תונשל

Æתימלועה הלכלכב יזכרמ דיקפת םיקחשמ םיסדנהמ
ילעב םינייטצמ םיסדנהמל הקוקז ,דימתמ רתוי ,היישעתה
חיטבהל תנמ לע ןפוד אצוי ןפואב םייתריציו ההובג הלכשה
לש םירגתאה חכונ Æתיקסע תונשדחו תיגולונכט תוגיהנמ
ילעב :רחא גוסמ םיסדנהמל הקוקז היישעתה ,≥± ≠ה האמה
תוימוחת בר תוצובקב דובעל םילגוסמה רישע יגולונכט עקר
Æההובג רותלא תלוכי םע

הסיפתה ךותמ התנבנ ,הסדנהל e-Vision לש תינכתה
הניא היישעתל הימדקאהמ תורישי םיסדנהמ תטילקש
חוכ םיטלוקה םילעפמה לש םיכרצל אלמ ןורתיפ תקפסמ
הרשכה ילעב םידבוע לש רחא גוס שרדנ Æיעוצקמ הדובע
Æעדיו הלכשה דצל תויתריציו תונשדח תססובמ הייחנהו

: םיקלח העברא תוחמתהה תינכתל

םילבקמ םיחמתמה תינכתה תרגסמב :ינש ראות ידומיל
להנמ :םיאבה םימוחתהמ דחאב ינש ראותל האלמ הגלמ
תללוכ הגלמה ,הקיטסיגול וא הסדנה ,הלכלכ ,םיקסע
Æתינכתה ךלהמב םידומיל םויו םייתנשל אלמ דומיל רכש
וכישמי הנש ךות ראותה תא םימייסמ אלש םיחמתמה
Æםידומילל ישפוח םוימ רתכ ידבועכ תונהל

םישרדנ םיחמתמה :רתכ ילעפמב תישעמ הדובע
תסדנה םוחתב םימזימ לע עובשב םימי ¥≠≤ כ דובעל
לש חותיפה זכרמב לוהינו היישעת וא הקיטסלפ ,תונוכמ

Æץראה יבחרב םירוזפה םינושה םילעפמבו הילצרהב רתכ
םימזימ ¥≠≤ לע תוחפל דובעי החמתמ לכ תינכתה ךלהמב
ילעפמל הפישח םהל רשפאתת ךכו םינוש םירתאב םינוש
,תונוש לוהינ תושיג ,תונוש תויגולונכט ,םינושה רתכ
תא םיכנוח רתכ ילעפמב םילהנמ Æדועו תוינוגרא תויוברת
תקלחמ םעטמ ריכב סדנהמו םילעפמה םעטמ םיחמתמה
Æםימזימב הטילקה ךילהתב םתוא הוולמ רתכ לש חותיפה
תרגסמב השענ םיחמתמה תדובעמ רכינ קלח ,ןכ ומכ
רוביחה D-VisionÆ תינכת לש םיבצעמה םע תווצ תדובע
םוחתב עדיו תושיגר חתפמ םיבצעמל םיסדנהמה ןיב
הנובו דחי םג םיבצעמלו םיסדנהמל הסדנההו בוציעה
Æםיבוט הדובע ירשק םע םייעוצקמ הדובע יתווצ

תארקל Æרתויב לודגהו יזכרמה וניה תינכתה לש הז קלח
םילעפמ לש תוינפ שי תינכתה לש הנושארה הנשה ףוס
םהלש תחלצומה תורכיהה חכונ© םיחמתמ טולקל
Æ®תפלוחה הנשב םהל םיפתוש ויה םיחמתמהש םימזימב
םתוא םישקבמש םילעפמב םיצבושמ םיחמתמה ,בורל
דובעל םיראשנ םה תינכתה םויס םע םירקמה בורבו

םיחמתמל רשפאמ הז לדומ Æםיסדנהמכ רתכ ילעפמב
ריכהל םיכוז םילעפמה ליבקמבו םילעפמ רפסמ ריכהל
ןיב האלמ המאתה שי ךילהתה לש ופוסבו םיחמתמ רפסמ
Æהחמתמה לש ויכרצ ןיבל לעפמה לש םיכרצה

להנל םיננכותמ םיסדנהמה :תיעוצקמ םידומיל תינכת
לולסמ חיטבהל תנמ לע Æרתכב םילעפמו תוקלחמ דיתעב
ללוכה םידומיל ךרעמ תללוכ תינכתה ,ילוהינ תוחתפתה
היגולוכיספ ,תיתאצמה הבישח ∫םיאבה םימוחתב םינכת
תילגנא ,לוחכה סונייקואה תיגטרטסא ,תויתריציה לש
תישיא ןיב תרושקת ,ןוממ ,הזר לוהינ ,תוגיהנמ ,תיקסע
לע םיחנומ הימדקאהמו היישעתהמ םיחנמה תווצ Æדועו
תוברתל םינכתה תא םיאתהל תנמ לע תינכתה שאר ידי

Æםהלש תויטנוולרה תא םסקמלו רתכ

ילעב םייעוצקמ םיסדנהמ תורישכמ הסדנהל תוטלוקפה
תויתריציה ,לוהינה םוחת Æדבלב יסדנהה םוחתב עדי
םימוחתל הפישח תשרדנ ןכלו קמועל לפוטמ אל תונשדחהו

Æםלועבו ץראב רתכ תוברתל יטנוולרה ישעמ לוגרת ךות ולא
הסדנהל םיחמתמה תרשכהל ידוחיי וניה תינכתה לש הז קלח
בר ךרע לעבו ינויח הז קלח Æבוציעל תינכתב םייקתמ וניאו
םתובלתשה תארקל םילכ זגרא םיחמתמל תונבל עייסמו

תושיגר ,תויונמוימו םינכת לע םשומ דחוימ שגד Æרתכ ילעפמב
Æהיגולונכט לש תולבגמו תולוכי םע תורכיה ,הבשקה תלוכיו

ימס ר¢ויה םשארבו רתכ יריכב םיצרמ םישגפמהמ קלחב
,ןכ ומכ ,םירחא םיברו רדנס לט הצובקה אישנ ,לוגס
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םוכיס

Æילכלכ לודיגו תוליעפ םיריבגמ תיסדנה תונשדחו תוניוצמ
תוברתה תא םיקזחמ ,םיחוור םילידגמ ,הרבחל ךרע םירצוי

תופסונו ולא תוביס Æהרבחב םידומילה ךרע תאו תינוגראה
תונשדחו תוניוצמ חתפל ןוכנ עודמ Æתורטמה זכרמב תודמוע
הלודג תוחמתה תינכת תיינבבו לוהינב העקשהה øתיסדנה
םיכירצ םינוגרא Æןוגראה ישאר לכ לש הכימת תבייחמו דואמ
ויהיש תוכרעמ ,םידומיל תותתשומ תוכרעמ חתפלו איצמהל
שדח עדי םושיי ךות יטנוולרה עדיה תא ריבעהל תולגוסמ
שדחה לש היצרגטניאה Æהרבחל ץוחמ םישדח םיחותיפו
םיחמתמ םע ץוחבמ שדח עדיו הרבחב םייקש עדי ,ןשיהו

Æחלצומ לדומכ םמצע םיחיכומ םיקיתו םיסדנהמו םיריעצ

םינוש ≥±≠ה האמב ללכב היישעתה לשו רתכ לש םירגתאה
םייוניש ,ץראה רודכ תוממחתה :תמדוקה האמב ויהש ולאמ
דצל ילכלכה רבשמה ,תימלוע תוביצי רסוח ,םייטילופ ≠ואיג
לאיצנטופו תונכס ורצי היגולונכטהו טנרטניאה תוחתפתה
םימוחתל םיבכרומו םינוש םירגתאל תוכרעה םיבייחמה
,םייעבט םיבאשמ לע הרימש ,הקורי היגרנא ∫םיאבה
ףותיש ,תילבולג תרושקת ,עדימ תחטבא ,תושדח תויגולונכט
םידומיל ןיב רוביח קר Æדועו היצזילבולגה םע תודדומתה ,עדי

המרופטלפו הבוט המרב תואצות בינהל לוכי תישעמ הדובעל
Æחותיפו רקחמל

סחייתמ ®≥∞∞∑© ø Scoleseתיסדנה תוניוצמ םיגישמ ךיא
תיסדנה תוניוצמ אשונב ךרעש הדובע תרגסמב וז הלאשל
העברא תרזעב אשונה תא האור אוה ,ודידל NASA®Æ© א¢סאנב
חותיפ ,תורדוסמ הדובע תויחנהו םילהנ :םייזכרמ םינוירטירק
Æהחותפ תרושקתו תיסדנה הדפקה ,הליעי תווצ תדובעו
טסקטנוקב חתפתהל תנמ לע םישנאל תוינויח ולא תודוקנ
Æא¢סאנ לש ידוחייה

הלאה םינוירטירקה ךותמ תבאוש ,רתכ לש e-Vision תינכת
םירורב הדובעהו םידומילה תינכתו םילהנה Æהדובעה לדומ תא
םושמ םירדוסמ םילהנ לע הרתי הדפקה תמייק ,תומרה לכב
םילעפמב םינוש םיביכרמ תללוכו תיצרא איה תינכתהש
,הדובע יכרדל םיחמתמה תא ךנחל ודעונ םג םילהנה Æםינוש
Æדועו םינוירטירק תיינב ,תובישי לוהינ

םיחמתמה Æתינכתה סיסבב םה חותיפו תווצ תדובע
ישנאו םיבצעמ םע םיתווצב ןמזהמ רכינ קלח דובעל םישרדנ
תינכתב טלוב דואמ תרושקתה אשונ Æרתכ לש םיקיתו חותיפ
Æםיחמתמל רתכו תינכתה ישאר ןיב החותפ תרושקת הנשיו

,רומאכ ,רתכב םידיקפתה ילעב לכל תישפוח השיגמ םינהנה
םלצא קזחל רשפאמ ישיש ימיב םילבקמ םהש ןומיאה

םיפתתשמו ל¢וחב םיסנכו םירויסל םיאצוי םיחמתמה
ץראב םילעפמב םירויס Æךרוצה פ¢ע םייעוצקמ םיסרוקב
םיפשחנ םיחמתמהו הנשב םימעפ ¥ ≠כ םימייקתמ
תוטיש ,םישדח םירמוח ,תובכרומו תושדח תויגולונכטל
םג הלא םימיב Æדועו תוטלחה תלבק ,םיכילהת ,הדובע
Æתילגנאב תרבעומ תינכתה בורו תווצ תובישי תומייקתמ

יעוצקמ ןומיאו תישיא תוכנוח :תישיא המצעהו ןומיא
םייקתמה הז קלח Æתינכתב ףסונ קלח םיווהמ ישיש ימיב
לש היצטנזרפה ירושיכ תא קזחל דעונ שדוחב םיימעפ
ימצע ןוחטב ,להק לומ הדימע ,העבהה תלוכי ,םיחמתמה
םוחתב םיליגרת םע הנטק הצובקב וניה ןומיאה Æדועו

םניאו םינווגמ םיליגרתה Æדועו תונשדח ,קוויש ,הבישחה
הבישח תולוכי חתפל םתרטמו הסדנהה םלועל םירושק
םייטנוולר םלוא םיסדנהמל םירזה םימוחתב תודדומתהו
Æבוציעו םיפסכ ,קוויש ,ןוגכ רתכ םלועל

לש הוואגהו הקושתה תא קזחל האב תינכתב תוכנוחה
םדקתמו יטסילוה םילכ זגרא חותיפ ךות רתכל םיחמתמה
ושרדיי םיחמתמה Æבוציעהו הסדנהה ,לוהינה ימוחתב
ךרעל םורתל ,תינשדח הביבסב דובעל ,תויתריצי תולגל
תלדגהל םיפתוש תויהל הריבס הפוקת ךותו רתכ לש
Æרתכ לש תויחוורה

Æליבקמב םימייקתמו הזל הז םירושק תינכתה ינכת לכ
םירויסו םירוקיב תללוכו תיללכ הרשעה תבלשמ תינכתה

דועו עדמל ןמצייו ןוכמ ,תוצופתה תיב ,םשו די ומכ םינואיזומב
תנידמל םיחמתמה לש רשקהו הקיזה תא קזחל הרטמב
אורקל םישרדנ םיחמתמה תינכתה תרגסמב ,ןכ ומכ Æלארשי

Æםיתווצבו תוינטרפ תודובע שיגהלו תינכדע תיעוצקמ תורפס
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דוקימה בור תא שי הסדנהה םוחתב Æתרושקת לש םינייפאמ
תונכותו היגולונכטב םינייפואמ םיחמתמה לש םימזימה לכ ≠

ןושארה שדוחב םידמול םה תונוכתה תא© תומדקתמ
Æ®תינכתב

(1995) Senge ורפסב ¢The Fifth Discipline¢ לע רבדמ
חתפל םיליכשמש םינוגרא םתוא ,תינוגראה הדימלה תובישח
יוכיסה ילעב ותעדל ויהי תוינוציחו תוימינפ הדימל תוכרעמ
רתכל םירשכומ םיסדנהמ תסינכ Æחילצהל רתויב ברה
,דמול ןוגראל רתכ תא ךפוה תוחמתה תינכתב םתרשכהו

ךותב רדוסמ ךילהתב ותרשכה ,ןייטצמ ישונא ןוהב העקשהה
לש הקימאניד רצי רתכ ישנא תרזעבו רתכ לש םילעפמה
םילהנמ יסרוק תחיתפל ליבוהש ךילהת ,הכרדהו הדימל

םימורופ תמקהוןוגראב םיידיתע םילהנמלו לעופב םילהנמל
.םייעוצקמ

 (2009) Senor & Singerןרקה להנמ תא םרפסב םיטטצמ
,Boston‘s Battery Ventures רמואש ¢The next great idea will

come from Israel¢ לארשימ ואציש םילודגה תונויערה דחא
e-Vision. תוחמתהה תינכת איה

תנידמ םע דחי החמצ רתכ Æםינש ∂≥ הנשה הגגח רתכ
ירצומ רוצייל םלועב תולודגה תורבחה תחא איה םויכו לארשי

ןפוד אצויו ינשדח ךילהת הליבומו ןגו תיבל הקיטסלפ
תינכת Æםיבצעמו םיסדנהמל תוניוצמ תינכת ,היישעתב
םיסדנהמ לש אבה רודה תא הרישכמה םלועבו ץראב תידוחיי
םויס םע רתכב דובעל םיבייח םניא םירגובה Æםיבצעמו

Æתורחתמ תורבחב דובעל םיאצוי םה םיתיעלו תינכתה
.הליהקל תמרותכ תדגומ תינכתה ךכ תובקעב

øתושעל לוכי ןוזח המ אלא ,øןוזח אוה המ הניא הלאשה
ןוגראל רתכ תא ךפה לוגס ימס ,ונוזחב °°תונשל לוכי ןוזח
תיתריצי הבישח ךותמ התנבנ םיסדנהמה תינכת Æדמול
םע ולא תוחנה לע ססובמ תינכתה לוהינ Æתיקסע תונשדחו

לע וכרטצי רתכו לארשי תנידמ םיסדנהמ וליא ∫דיתעל טבמ
Æישונאה ןוהה לש יתוכיאה ןורתיה לע רומשל תנמ

םישקבמ םיסדנהמהמ π∞• ,≥∞±∞ תנשל ןוכנ :הרעה
Æרתכ ילעפמב דובעל םיראשנו

∫תורוקמ

Constable, G & Somerville, B (2003) A Century of Innovation: Twenty Engineering Achievements That Transformed Our
Lives.
Fritz, R. (1989) The Path of Least Resistance: Learning to Become the Creative Force in Your Own Life. Fawcett.
Scolese, C (2007) Developing Engineering Excellence for Programs and Projects at NASA. Ask Magazine (Policy).
Senge, P. et. al. (1994) The Fifth Discipline. Strategies and Tools for Building a Learning Organization. Fieldbook.
Singer, S & Senor, D (2009) Start Up Nation: The Story of Israel‘s Economic Miracle. Hachette Book Company. NY
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ÌÚ ÔÂÈ‡¯ Hans de Zwart
Shell International תרבחב ,הדימל תויגולונכט לש ילאבולג תונשדח להנמ

,השוע התא המ ,ךמצע לע ונל רפס Æםולש סנה :הלאש
øךכל תעגה דציכו

Æינפוג ךוניח תארוהו היפוסוליפ יתדמל ןורקיעב :הבושת
יתניינעתה Æםדרטסמאב השק הנוכשב ןוכית ידלי יתדמיל
ישיא ןפואב הב שמתשהל יתיצר וב תיכוניח היגולונכטב דואמ
םידליה וב טקייורפ תרגסמב היה הז Æילש הארוהב ךומתל ידכ
Æישילש ףוג רובע עצבל ושרדנ ןתוא תויתימא תומישמ ולביק
Æךילהתב ךומתתש ידכ תיכוניחה היגולונכטה תא ךירצ יתייה

הדימל לוהינל תכרעמ ¨Moodle תא יתרכהש הרק זא
Moodle לש םינושארה םישמתשמה דחא יתייה Æתנווקמ

תכרעמה תא יתמגרת Æדנלוהב ןושארה יאדוו םלועב

גיצנה Æתכרעמה לע ץועיי יתוריש קפסל יתלחתהו ,תידנלוהל
ויתורישל יתוא סייג דנלוהב Moodle Partners לש ימשרה
,ךשמהבו ,ונלש תוחוקלה דחא התייה Shell תרבח Æץעויכ
Blended© תבלושמ הדימל ץעוי דיקפתב הב דובעל יתרבע

learning®Æ לש תויגטרטסאה תחא איה תבלושמ הדימל
לש הצפהו םודיקב תובר יתקסע ShellÆ ≠ב שונא יבאשמ
הנווכה המ תוארל םישנאל םורגל ןויסינב ,וז היגטרטסא
רבעמב קר רבודמ אלש ,ןיבהלו תבלושמ הדימלב תיתימאה
Æרתוי טעמ בכרומ והשמב אלא תנווקמ תכרעמל התיכמ

לש תונשדח להנמ ≠ שדח דיקפתל יתרבע ןכמ רחאל
Æהרבחב הדימל תויגולונכט

ןוילע רימע ∫ןייארמ
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øהז דיקפת לש תועמשמה המו :הלאש

קלח אלא ,שונא יבאשמ תדיחימ קלח יניא השעמל :הבושת
לש הקלחמב Æעדימ תוכרעמ לש תילאבולגה הדיחיהמ
חוודמ ינא Æשונא יבאשמ ימושיי לע תיארחאה עדימ תוכרעמ
Business Systems Manager (BSM)Æ תויקסע תוכרעמ להנמל
דחאו ¨Talent םוחתל ףסונ ,הדימל םוחתל דחא BSM ונל שי

וילופטרופ להנמ שי םהמ דחא לכל Æלומגתו רכש םוחתל
םוחתב הרבחב םימושייה לכל עדומש והשימ ≠ םימושיי

לע ללכ ךרדב ≠ תלכשומ הרוצב םתוא להנל הסנמו ותלועפ
אוה הדימלה םוחת Æהיצזילנויצרו םימושייה תומכ םוצמצ ידי

ךכב שי השעמל Æתונשדח לש טביה רדגומ וב דיחיה םוחתה
שמתשמ התא םהב םילכה הדימלבש ,ןוויכמ ≠ ןויגיה
תתל גהונ ינאש אמגוד Æומצע ךילהתה לע השעמל םיעיפשמ
לוהינל םיוסמ ילכב םישמתשמ ונאש הדבועה ≠ םימולשת איה
תורוכשמה םולשת ןפוא לע העיפשמ הניא ונלש תורוכשמה
ןה תושוע ולא תוכרעמש המ רמולכ Æילש רכשה הבוג לעו
םיכילהת לש היצמוטואל גואדלו ךילהתה לש קוידה לע רומשל
הדימלה םוחתב ךא Æתיסחי תוכומנ ןה םהלש לוהינה תויולעשו

לש האצותה תא םינשמ וילופטרופב ךל שיש םימושייה
יעוריא תא ,הדימלה ךילהת תא לעופב םינשמ םה Æהדימלה
שמתשמה לש דצב רתוי םה םהלשכ םילכש לככ Æהדימלה
©Delivery side®, תוחפו© האצותה לע םתעפשה תרבוג ךכ
תויהל ךירצ ינא ןכל Æ®יביטרטסינימדא יפוא ילעב םימושייב
תורושק ןהש ןוויכמ ≠ תושדח הדימל תויגולונכטב ןכדועמ
איה דציכו תדקפתמ הדימלה תקלחמש ןפואב קודה ןפואב
Æהדימלה תא תקפסמ

לש ¢ךפשמ¢ ןיעמ להנמ ינא ≠ øהשוע ינא םצעב המ
חתפמו תונויער זכרמש תונשדח ךילהת ונל שי Æתונשדח
חודיקב תונשדח ללוכו ןוגראה יקלח לכ תא הצוח הז Æםתוא
דצב וב ךפשמ לש יסאלק ךילהת הז Æדועו רוחסמ ,קוקיז וא
םצמוצמ ןפואב םתוא םינחובש תונויער לש בר רפסמ שי דחא
תונחת רפסמ שי Æ®ןוגראב םינוש םישנאמ םיעיגמ םקלח©

לכל עצבל שיש ףסונ רקחמו דועית שי םהב ,םירעש וא רבעמ
ידמל תינבומ ךרד יהוז Æםיאבה םיבלשל םדקתיש ידכ ןויער
,תונכתיה תחכוהל םירושק ךפשמב םיבר םיבלש Æתאז להנל
דימתש ךכ Æתמא יבצמ לש ¢תויגולוקא≠ורקימ¢ ,םיטולייפ
הז ןפואב Æתילאבולג העמטה ול השענש ינפל והשמ הסננ
בור לע תינע רבכ ,רתוי בחר ףקיהב םשייל ןכומ התא רשאכ
Æהעמטהל תורושקה תושקה תולאשה

לוהינ לש הזה הנבמה תא חקול השעמל התא זא :הלאש
תויגולונכט לש םוחתב ותוא םשיימו תונשדח לש ילאבולג
øהדימל

תונשדח להנמ אוה ךכל ילש רישיה ףתושהו Æןוכנ :הבושת
הסנמש והשימ שי שונא יבאשמ תדיחיב Æהדימל תייגטרטסאו
תדוקנמ לידבהל ,הדימל לש טבמ תודקנמ תונשדח םדקל
תונויערה ךפשמ לוהינל םיפתוש ונאו ≠ היגולונכט לש טבמ
םיללוכ הדימלה םוחתב םיבר םישודיחש ןבומכ Æהז םוחתב
יכילהתל רתוי הרושקש תונשדח שי ךא ,היגולונכט לש ביכרמ
Æךילהת ותואב תלהונמ איה םגו ≠ הדימל

דציכ ¨Shell ≠ב תונשדח יכילהת ןחוב התא רשאכ :הלאש
עיצהל ≠ ולא םיצמאמב ךומתל םידבוע םידדועמ םתא
,תונויער ןוניס תובישי וא םיטולייפב ףתתשהל ,תונויער
øםייונישל יבויח ןפואב סחייתהל

איה ¢תונשדח¢ש בל יתמש ,ישיא ןפואב ,תישאר :הבושת
Buzzword יקסעה םלועב םויכ טלוששÆ קסוע תעכ לכה

אל ßÆדכו התוא תושעל אל ךיא ,התוא תושעל ךיא ≠ תונשדחב
ונילעש ,ןעטנ וב ¢Innovation to the Core¢ ≠ רפס יתארק ןמזמ
לוהינ םוחתב הילא ונעגהש תאז ומכ הדוקנל תונשדחב עיגהל
וכפהש ,ןפיב בכרה ינרצי םע לחה הז Æהנש ≥μ≠≥∞ ינפל תוכיאה
אלו ≠ ןוגראה תוליעפמ דרפנ יתלב קלחל תונשדחה לוהינ תא
Æםלוכ לש תוירחאב אלא ≠ תוכיא להנמ לש ותוירחאבש והשמ
שישו תוינשדח תויהל תוכירצ תורבחש ןויערה םע םיכסמ ינא
ךישמהל םיכירצ ,םישנאכ ,ונחנאש יפכ שדחלו דימתהל
הדימל הז ןבומב Æתושעל םיכירצ םינוגרא םג ךכ ,דומלל
תויהל תוכירצ ולא Æתופדרנ םילימל ךופהל תוכירצ תונשדחו

ולש דיקפתה רואיתב שיש הדבועה Æןחבנ לכה ןכרד תושדעה
תמרל בוט אל ןמיס השעמל איה ¢תונשדח להנמ¢ םילימה תא
היה אל רתוי םירגוב ונייה ול Æתונשדחה םוחתב ונלש תורגבה
ןוכנה ןוויכב םיענ ונחנאש יבויח ןמיס ןאכ שי םנמא Æךכב ךרוצ
≠ היהש הממ רתויב וט הזש ןוויכמ Æרתוי בוט רבכ ומצעל הזו

Æןוכנה ןוויכב םיענ ונחנא
ףחוד ונלש ל¢כנמה ≠ ונלש ןוגראב הרוקש המ תא ןחבת םא

םדקל םלוכמ הפצמו ,קהבומ ןפואב תויוגהנתה רפסמ
םיאשונמ דחא Æםירחאו הריכבה הלהנהה לכ ≠ ולא תויוגהנתה
השולש לע רבדמ אוה ל¢כנמה לש םואנ לכב Æתונשדח אוה ולא
וישכע טרפבו© תוחיטב Shell ≠ב היה דימת ןושארה ≠ םירבד
הנתשה אל הזש איה תמאה ךא ≠ BP לש טפנה תפילד רחאל
רבדמ אוה דימת טעמכו ,®תוברתב יתועמשמ קלח רבכ הז יכ
Æתונשדח לעו ינוציח דוקימ לע םג

øתונשדחל Top-Down השיגכ וז השיג ראתמ תייה :הלאש

ליבקמב Æהטמל הלעמלמ תונשדחל ץמאמ והז ≠ ןכ :הבושת
יוניש¢ ארקנ םהמ דחא ShellÆ ≠ב בר ןמז םימייקש םיכילהת שי
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ותעדלש ןויער ול שיש ימ לכ Game Changer®Æ© ¢קחשמ יללכ
ותוא עיצהל לוכי ונלש םיקסעה תא תונשל ידכ םיאתמ
Æםישנאל הבישמו ולא תונויער תנחובש הדעוו שי Æוז תרגסמב
Æםיבוט תונויערל ינושאר ביצקת תוצקהל תוכמס שי הדעוול
ילואו האלה ולא תונויער חתפל ןתינ הז ביצקת תרזעב
Æתונשדחל הלעמל הטמלמ השיג וז Æאבה בלשל םדקתהל

øןויערה תא עיצהש םדאה ךכמ חיוורמ המו :הלאש

תובר םימעפ Æםושייב ברועמ דואמ אוה ללכ ךרדב :הבושת
טקייורפה ליבומכ דובעל יאשרו ליגרה ודיקפתמ ררחושמ אוה
רתוי הז ≠ יפסכ לומגת שיש בשוח אל ינא Æןויערה חותיפב וא
Æהצור התאש ןוויכב חתפתהל תונמדזה

øהרוק תמאב הזו Æןיינעמ הז :הלאש

ןוויכמ Æהרוק טלחהב הז ,וא :הבושת
,ידמל יתועמשמ אוה ןיינעל ביצקתהש
ולעש דואמ םיבוט תונויער רפסמ שי

םימוחתב םה םהמ םיבר Æרבעב ךכמ
,הסדנה ≠ ונלש קסעה לש םיינכטה
הז Æהמודכו תולכתמ יתלב תויגרנא
םירבד תוסנל תונמדזה םישנאל ןתונ
Æתרדוסמ תרגסמב

םישנא םה םירחא םיעינמ םימרוג
יבחרב םירזופמ טעמ אל שי ≠ ינומכ
,לשמל ,ינא Æםינוש תומוקמב ןוגראה
ינא תישאר ≠ םירבד ינש תושעל הסנמ
וליא תוארל ≠ הצוחה לכתסמ
תויגולונכט םלועב תומייק תויגולונכט
תויגולונכט םגרתל הסנמ ינא Æהדימלה
ShellÆ ≠ב ונלצא דובעיש המל ולא
תויגולונכט הברה שיש בל יתמש
םא לבא ,הדימל לש רשקהב וחתופ אלש ץוחב טנרטניא
דואמ ליעוהל תולוכי ןה ,המכח ךרדב ןתוא ¢םימגרתמ¢
תא תועצבמ תושדח תורבח ובש ןפואה ≠ לשמל Æהדימלל
תונשמ תואטיסרבינואש םירבד וא ,ןהלש תוחוקלב הכימתה
םלועל ןתוא םיאתהל הסנמ ינא זאו ≠ דומילה יכילהתב
רשאכ Æתושעל הסנמ ינש המ לש ינוציחה דוקימה הז Æםיקסעה
דיקפתה זא ≠ לאיצנטופ לעב אוה יתעדלש והשמ אצומ ינא
Æתאז תוסנל ןכומש Shell ≠ב ימינפ ןיינע לעב רתאל אוה ילש
יל ןיאו תוחוקל יל ןיאש ןוויכמ ידבל ךכב תוסנתהל לוכי יניא
דובעל ןכומש ןוגראב אוהש ןכיה ףתוש אוצמל ילע Æםיבאשמ
Æיתיא

לש ןויערה ≠ תיסחי טושפ והשמ איה ןורחאה ןמזהמ אמגוד
היהי ךכו התיכב תוכרדה הברה ןיידע ונל שי Æתואצרה םוליצ
ונסנכה Æואדיוב תמלוצמ הניא ןהמ תחא ףא ךא Æדיתעב םג

םימלצמ הב תואטיסרבינואב בחרנ שומישב תאצמנה תכרעמ
הטלקהה תא ןירקהל ןתינ זאו ≠ תגצמה תא ןהו הצרמה תא ןה
ןוגכ הרקמב Æהמודכו םיקלח לע גלדל ןתינו ,ןרכנוסמ ןפואב
וא הזכ הדימל זכרמב ≠ הרבחב ימינפ חוקל אוצמל ילע ≠ הז
םיתיעל הרוק ךופהה ןוויכה Æהז ןיעמ ןורתפב ךרוצ ול שיש ,רחא
היגולונכטל הרושקה היעב שי הרבחב םישנאלשכ ≠ ןכ םג

הדימלה תונורתפ עציהב התוא רותפל םיחילצמ םניאש
שחרתמ הז Æםהל רוזעיש ןורתפ אוצמל הסנמ ינא זאו ,םימייקה
תאז םע דחיש ,ךוותמ ןיעמ לש דיקפתב ינא Æםינוויכה ינשב
ךירצ ינאש ןוויכמ םיוסמ חתמ ךכב שי Æהמידק ףיקשמ םג
איה ילש םיעוציבה תכרעה ךא המידק םינש μ≠≤ לכתסהל
Æתיתנש

רצק חווטל תויוליעפ לש ליהמת ךל שי ,רמולכ :הלאש
Æךורא חווטלו

ךירצ Æתונורתפה קופיס ךרדב יתריצי תויהל ךירצ Æןכ :הבושת
Æלודג רגתא הז הז ןבומב Æםיביצקת תאיצמב יתריצי תויהל
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תונשדח יכוותמ לש ≠ הז ינש ץורעש רמול ןתינ :הלאש
םוחתב התאש יפכ© ומוחתב דחא לכ ,ןוגראה יבחרב
םיכרצל ןבומכ רבוחמ Æתונשדחל עונמ אוה ,®הדימל תויגולונכט
Æהמידק םינש רפסמ טבמה םעו ,םייקסע

Æןכ :הבושת

םימוחתמ תונשדח ישנא םע םירשק ךל שי םאה :הלאש
Shellø ≠ב םירחא

תייגולונכט ימוחתב תונשדח ישנא םע םג דבוע ינא :הבושת
ארקנה ,הרבחב שדח יקסע ףוג ונל שי Æעדימ תוכרעמ
םילודגה םיטקיורפה תא עצבמש ≠ ¢היגולונכטו םיטקיורפ¢

תא ףנמל םירחאה םייקסעה םיפוגל רשפאמ הז Æונלש
Shell לש תונשדחה להנמ Æתמייקה תוליעפב םהלש תומצועה

עדימ תוכרעמ תדיחי תא שי ויתחת Æשדחה יקסעה ףוגל ךייש
לודג ביצקת םהל שי Æתונשדח תווצ שי םהלו יקסעה ףוגה לש
םעפ ידמו ,םימאותמ היהנש ידכ רשק לע םתיא רמוש ינאו רתוי
אמגוד Æהדימל קר אל ךא ≠ הדימל לש טביה םהל שיש םירבד שי

וב ®Series Gaming© ¢םייניצר םיקחשמ¢ לש םוחת איה תחא
,ונלש םילעפמה לש םיידממ תלת תומלוע רוציל םילוכי ונא
לש םילדומהו קחשמה עונמ תרזעב הדימל יטירסת םש רציילו

םירחא םיבר םיכילהת ןיימדל ןתינ ךא Æתונוכמהו לעפמה
תא ונקדב ≠ לשמל Æהזכ גוסמ עדיממ ךרע קיפהל םילוכיש
דציכ ≠ םיידממ תלת םילדומ תרזעב םינקתמ קוריפ לש אשונה
תווצל םינופ ונא הזכ בצמב Æתוליעיבו תוריהמב תאז עצבל
וליפא וא טקיורפהמ תונויערב ךומתל םהמ םישקבמו םיוסמה
Æונמצעב םילוכי ונייהש הממ רתוי טעמ ותוא ליבוהל

Æללכב שונא יבאשמב קסועה ןוחריל דעוימ ןויארה :הלאש
,ךלש דיקפתה בקע הדימלל תורושק התע דע ךלש תואמגודה
םכלצא שונא יבאשמב םירחא תונשדח ירופיס ךל שי ילוא לבא
ßÆדכו םיעוציב לוהינ ,סויגב לשמל ≠

תוילאבולג תורבחמ הנוש ילוא Shell ובש דחא רבד :הבושת
הרוצב עמטומ םיעוציב לוהינ אשונ ובש ןפואה אוה תורחא
רימע דבוע הב הרבחה¸ הלורוטומב הז ךיא עדוי יניא Æתללוכ
ךילהת עצבתמ דחאו דחא לכל Shell ≠ב לבא̈ ˛ןייארמה ≠ ןוילע
םיזכורמ דחא לכ לש םידעיה Æםיעוציב תכרעה לש דיחא
תא תוארל ןתינ הטמו הדימריפה שארמ Æתיזכרמ תכרעמב
םדאה Æהטמל הלעמלמ םרוז תמאב הזו Æתללוכה הנומתה
גרד וירחא Æל¢כנמה אוה וידעי תא בתוכש הנש לכ ןושארה
ןוגראב תומרה לכ ךרד האלה ךכו ,ולש תא בתוכ ריכבה לוהינה
רתויו רתויל ךפוה הז Æםהילעמש םיגרדה לש םידעיה ףוקיש ךות
עצבל תניינעמ ךרד וזש בשוח ינא Æםיכישממש לככ יפיצפס
םירחא תומוקמב ילאבולג הכ ךילהת יתיאר אלו ,םיעוציב לוהינ
ÆÆÆ®Æקיפסמ יתלכתסה אל ילוא לבא©

חותיפ תינכת שי דחא לכלש אוה בהוא ינאש ףסונ רבד
ושממי ולש םישנאהש איה להנמ לש תוירחאהמ קלח Æתישיא
ךכ ידכ דע ןוכנ הז Æםהלש תוישיאה תוחתפתהה תוינכת תא
להנמה לומ ףונימ תדוקנכ ךכב שמתשהל םילוכי םישנאש
בשוח ינא Æםידבועכ תושעל םיצור םהש םירבדה לע םהלש
יכילהת תא םימיקמ ונא ובש ןפואב םיינשדח םירבד םג שיש
Æהשענ הז דציכ חוטב יניא ךא ,ונלש שונא יבאשמ יתורישו
םימאתומ םידיקפתו ,םיילאבולג קוסיע יליפורפ ונל שיש ןבומכ
הכירצ ונלש הדימלה השעמל Æםירושיכ לש ולא םיליפורפל
תססובמ ונלש הדימלה תיתשתו ,םירושיכ ירעפ םוצמצל ןווכל
Æוזה םירושיכה יופימ תרגסמ לע השעמל

םושיי אוה ראתמ התאש המש רמול ןתינ ,יתנבה יפל :הלאש
חותיפב ,הדימל לוהינב ,םיעוציב לוהינב best practices לש
הזש ךכב םירחא ףתשל בוט Æגישהל לק אלש םירבד ≠ םידבוע
בושחל לוכי התא םאה Æתאז םישוע תמאב םא עוציב רב ןכא
ןווכתמ ינא best practicesø ≠ל רבעמ תכלל לש םירופיס לע
ידכ םיכילהת וא םיינוגרא םינבמ לש ¢רועינ¢ שי םאה ≠ לשמל
הז רשאכ ≠ תומגידרפה יפ לע אלש לועפל םירבדל םורגל
øךכ תושעל םלתשמו םיאתמ

הרבחב תושעל השקש רבד הז זא ≠ תונכב רבדל םא :הבושת
םידקמתמ ונחנא ≠ תנייצש יפכ קוידבש ןוויכמ ShellÆ ומכ
המ לכש איה הז לש תועמשמה best practicesÆ ≠ב ןיטולחל
םיינוציח הדימ הנקל האוושהב דדמנ םישוע ונחנאש
©benchmarks®, ןוילעה ןועברב תויהל םיסנמ ונא רבד לכבו ≠
דואמ השקש ךכמ עבונ Æהירוגטק לכ לש םינוילעה ≥μ• ≠ב
הנשמ אל Æתילאבולג המרב ¢אספוקל ץוחמ¢ והשמ תושעל
תורחא תורבח םאה¢ ≠ הנייהת תונושארה תולאשה ,השעת המ
ø¢Æיביטקפא הזש חיכוהל םילוכי ונא םאה¢ ,¢øתאז ושע רבכ
ויהש תויוליעפ רפסמ ונל ויה עדי לוהינו הדימל תויגולונכטב
.best practices רבכ יתעדל םה ,תעכ ךא ,ולחה ןהשכ תוינשדח

Shell ילאבולג םושיי ןהל שיש תונושארה תורבחה תחא איה
התוא לע תלעופה© תימינפ הידפיקיו ונל שי Wiki®Æ© יקיוו לש
≠ו םישמתשמ ∑∞¨∞∞∞ ≠כ םע ,®תימלועה הידפיקיו לש הנכות
ךרע הל שיו ,תישומישו הלודג תמאב איה ≠ םירמאמ ≤∞¨∞∞∞
Æבר יקסע

ןיב בולישב אלמ דוקימ אוה וב תינשדח Shell ≠ש דחא רבד
On the job ≠ב רתויו רתוי םידקמתמ ונא Æהדובעו הדימל

training ̈הדובעל טלחומ ןפואב םייטנוולרש הדימל יעוריא לע
ללוכ דימת הדימל יעוריא םיחתופמ וב ןפואה Æוהשימ לש
Æרישי להנמ תוברועמ תושרוד ןבורו הדובעל תורושקש תומישמ
Æתושעל ךירצ המ לע םילהנמה םע המכסהל עיגהל ךילע
Æיקיוה ךרד לשמל ≠ עדי לוהינב תובורק םיתעל הכורכ הדימל
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לעו םושייה לע בושחל ךילע Æסרוק קר אל הז :הלאש
ÆÆÆתויכשמהה

סרוק אל Æיטרדנטס עדי לוהינ ךילהתמ קלח הזו Æןכ :הבושת
Æתיקסעה תוליעפה םע דחי יח ונממ קלח Æומצע ינפב דמועש

וארנ ךיא ןיב תוושהל לכות םאה Æדואמ בוט עמשנ הז :הלאש
האור התא ךיאו ,םויה הרוקש והשמל ,םינש ≤ ינפל םירבדה
תויגולונכט וא הדימלה םוחתב והשמ ילוא© øםינש ≤ דועב תאז
Æ®ךתוליעפ לש דוקימה הזש ןוויכמ הדימל

הז תמיוסמ הדימבו ,הרוחא םינש ≤ םילכתסמ םא :הבושת
הז Æהדימל קפסל תורחא תוטיש שיÆÆÆ®תוחפ יכ םא© ךכ ןיידע
,ינורכניס≠א ,ןיטולחל ילאוטריו ,םינפ לא םינפ תויהל לוכי

םהב ינורטקלא ראוד יססובמ םיסרוק ונל שי Æדועו ,ינורכניס
,האירק רמוח םעו המישמ םע יטמוטוא יעובש ליימ לבקמ התא
Æלשמל

עצובמ ןיידע לכה ךא הדימל יכרד לש בחר חווט שי
המ Æםירושיכ יליפורפ לש ןויערהמו סרוק לש המגידרפמ
הליחתמ סרוק לש המגידרפהש אוה תוארל םיליחתמש
ךות הדימל וא תילמרופ אל הדימל הנוכמ הז Æטעמ ררופתהל
ןאכ תאז תוארל םיליחתמו© הארנש בשוח ינא Æהדובע ידכ
®הדימלה בחרמב םיאבה ונידעצ תא םיננכתמ ונא וב ןפואב
לע תרחא טבמ תדוקנ ;רתוי םייראלודומו םינטק ןכות יטרפ
בשחיהל םילוכי םירבד וליא ,הדימל עוריאכ םיבישחמ ונאש המ
התא רשאכ הדימל ≠ ¢הכישמ¢ לש ןויער רתוי ;הדימל עוריא
הדימל תויוברעתה Æ¢הפיחד¢ לש השיג רשאמ ≠ הל קוקז

ביבס םוקמב תויוושכע תויקסע תויעב ביבס ויהי תויפיצפס
ימעטל שי םירושיכ תססובמ הדימלבש ןוויכמ תאז Æםירושיכ
םירושיכה תינבתש אדוול ךילע ,תישאר Æהטשפה יבלש ינש
תויונמוימה ,ךלש יקסעה םלועה לש דואמ בוט ףוקיש איה ךלש
תישעש הווקמ התא Æםירושיכל ןהלש םוגרתהו ,וב תושורדה
הרומאש הדימל תריצי לש תפסונ הטשפה שי זאו Æןוכנ תאז
וז הדימלש הווקמ התאו ,ולא םירושיכו תויונמוימל םיאתהל
ןוכנ וניא ולאמ דחא בלש םא Æולא םירושיכו תויונמוימ רציית
תויוברעתה אוה רתויו רתוי םיאורש המ Æהדימלל םעט ןיא זא
םייח ךרוא לעב םג ויהי םה Æרתוי תורצקו תורישי הדימל יעוריא
Æחותיפה תייגולודותמל םג םגרותמ תויהל בייח הז Æרתוי רצק
הדימלה ףוגמ תושירדב היילע תוארל ליחתמ שממ ינא זא
ךירצ הז ≠ תולעב הדיריו ןורתפה קופיס תוריהמ לש םינבומב
ןפואב יוניש עינהל תוליחתמ ולא תושירד °רתוי ריהמו לוז תויהל
Æםישענ םירבד וב

םאה ,תויורישכ ססובמ לדוממ םיקחרתמ ונא םא :הלאש
øםימדקתמ ונא לדומ הזיא תארקל ןיימדל וא אבנתהל לכות

Æרתוי טושפ תויורישכ לדומל רובענש בשוח ינא Æןכ :הבושת
Shell ומכ הרבחב םידיקפתה תומכ םע תויורישכ לדומש ןוויכמ

ונאש המ Æטושיפל םוקמ וב שיש דואמ בכרומ הנבמ אוה
Æהדימל לש תיתוכיא היגולופיט אוה תואבה םינשל וילע םידבוע
םייקסע םיאשונל תורושקה תונושה הדימלה תויוברעתה
ךרוצ םייק דחא דצמ Æדואמ תונוש ןה Æבוט ןורתפ תויהל תולוכי
הכרעה םירבוע םיסוטמ יסייט ≠ לשמל© ¢ךמסומ עדי¢ב לודג

תויונמוימהו עדיה תא םהל שיש חיכוהל תנמ לע תיתנש
רתויו רתוי שרדית הזכ גוסמ תימשר הכמסה תמרו ,®םישורדה
לש טפנה ןוסא רחאל הקיקח היהתש חוטב ינא Æונלש םיקסעב

BP ונלש היגולואיגה יסדנהמש ךכל רתוי ףא ונתוא ףוחדתש
ןורתפ שרוד הזו ,הסכת הדימלש דחא טביה הז Æלשמל ,וכמסוי

תוריהמב יקסע םלועב יוניש םשייל םישנאל רוזעלמ דואמ רחא
םיטקיורפל הרושק היהת הבר הדימלש בשוח ונא Æתירשפאה
לכוי הכרדהה ףוג םא Æהדימלה תיגולופיטמ רחא קלח הזו ≠
,םינש μ ךות םוקמב םינש ¥ ךות לעפמ תמקהל איבהל עייסל
תויקסע תואצות לש רופישו תויולעב רידא ןוכסח והז ≠ לשמל
םירבדב קר דוקימ היהיש בשוח ינא Æונלש ומכ הרבח רובע
Æולאכ

עומשל ןיינעמ דואמ היה Æהז ןויאר לע ךל הבר הדות :הבושת
Æםירבדה תא
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םדאכ דבועה תסיפתב םא יכ ,ןוגראה לש תיכרריהה הרוצתב קר אטבתמ ונניא ,לגוג לש חוטשה ינוגראה הנבמה
הלועפ שפוח ןתמ ידי לע דבועה תמצעהב תלגוד הרבחה ,תאז רואל Æתדמתמ הדימל תלוכי לעבו ןרקס ,ימונוטוא
םוחתל תורושק חרכהב ןניאש תויוליעפב קלח תחקל דבועה דודיע ,עדימב תדמתמ תופתוש ,היישעו הריציל
Æתיעוצקמ תוחתפתה לע שגד תמישו רישיה וקוסיע

דשא תיור ∫תאמ

כמו גם הידע והיכולות שברצונם לפתחÆ החברה מדגישה
בתהלכים אלו כי פיתוח מקצועי אינו מסתכם במעבר בין

 כי אם ברכישה,תפקידים או בקבלת קידום ניהולי או מקצועי
 בחשיבה,מתמדת של ידע ויכולות הנעשית תוך כדי העבודה

הן על העשייה הנוכחית והן על העשייה הפוטנציאלית העתידית
של העובדÆ באופן זה החברה מעודדת את העובד ללמידה

 כזו התומכת בתפקידו הנוכחי אך גם העשוייה להכינו,מתמדת
למשימתו הבאהÆ גוגל מציעה מספר ערוצי פיתוח ומעודדת את

:להלן מספר דוגמאות
 החברה:העובד כאחראי על התפתוחותו המקצועית

Æמדגישה את בעלות העובד על התפתחותו האישית והמקצועית
 בהם העובדים מקבלים משוב,בתהליכי הערכת עובדים

 העובד לומד רבות על עשייתו,ממנהליהם ועמיתיהם גם יחד
,ויכולתו המקצועיתÆ בשיחות שמטרתן לדון בקריירת העובד

 אנו מעודדים את העובדים לחשיבה,ולאו דווקא על ביצועיו
, תחומי העניין המעסיקים אותם,אמיתית על כיוונם המקצועי

תוחמתה ךות תוימניד תוילאבולג תוביבסב ,תוליבומ חותיפו רקחמ תורבחב שונא יבאשמ תלבוהב ןויסינ תונש ±¥ ,דשא תיוור
עבראל בורק לארשי לגוג תרבחב שונא יבאשמ תלהנמ Æםילהנמ חותיפו ןוגראב דבועה תוחתפתהו הלידג ,ישונאה ןוהה חותיפב
Æץראב התמקה תישארמ ,םינש

¨Ï‚Â‚· ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ‰ÁÈÓˆ
˙ÈÂ‚¯‡‰ ˙Â·¯˙‰ ÔÓ ˜ÏÁÎ



Ó˘‡·È ‡Â˘≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥

����
ÈÂÏÈ≠‡Â‚ÂÒË

העובד לצמיחה אישית הן במסגרת תפקידו הנוכחי ©לקיחת
 הן, קבלת משוב על התנהגות נצפית®,משימות חדשות

,Mentoringבאמצעות קולגות למקצוע ודרך הדרכה פורמלית ©

Coaching, Shadowing, Networking®

יצוח םיטקייורפב דבועה תוברועמ
עודי גשומ אוה ßתינוגרא תוחרזאß :ןוגרא
לידגהל םידבוע דדועל ותרטמש לגוגב
םינושה םיאשונב םיברועמ תויהלו שאר
אקווד ואל ךא ,לגוגב הדובעל םירושקה
Æםידבועה לש רישיה םקוסיע םוחתל
דוקימ תוצובקב קלח םיחקול םידבועה
,סויג ,ירק םימוחתב תוקסועה תונוש
תונשדחה םודיק ,םישדח םידבוע תכינח
Æדועו ןוצר תועיבש רקס חותינ ,ןוגראב
הרטמב עובק ןפואב םישגפנ ולא םידבוע
םיכרד ןוחבל ,םירומאה םיאשונב ןודל
ידבוע ללכל השענה תא רשקתל ,רופישל
Æעצומה יונישה םושיי תא ליבוהלו הרבחה
אוה ,הדובעל םירבחה ןמ עיגמ יונישהשכ
לחנומ וניא אוה ןכש םושייל רתוי לק
םיפתושה םישנאה ןמ אלא הלעמלמ

Æתימוימויה הדובעה תיווחל

םניא הרבחה יסדנהמ :םודיקל תימצע תודמעומ תגצה
םא יכ ,םמודיקל רשאב הרבחה Ø להנמה תמזויל םיכחמ
םינוירטירק רפסמ םימייק םנמוא Æיאמצע ןפואב תאז םימזוי

הרבחה יסדנהמ ךא ,ירשפאה םודיקה דעומל רשאב םייסיסב
תלבקו גולאיד ךות ,םמודיק ךילהת תא םוזיל םידדועמ
יואר דמעומכ ומצע האורה דבועה לע Æםלהנממ הכימתה
תחלצומ היישע חיכוהלו םיירקיעה ויגשיה תא םכסל ,םודיקל
אוה הילא הגרדב סדנהממ הפוצמה לע הנועה וזכ ,ןמז ךרואל
לש ותעד תווח לע ססבתמ וניא םודיקה רושיא Æעיגהל ףאוש
תולבקתמה תעד תווח רפסמ לולקיש לע םא יכ ,דבלב להנמה
םתיישעלו טקייורפל ויתימעמ םג ומכ ,ולהנמו דבועה ןמ
תביתכב םנמזמ תובר םיעיקשמ הדובעל םיתימע Æתפתושמה
םתוסחייתהב וביחרי םה Æרחא וא הזכ םודיק לע םתעד תווח
לע םהירבד תא וססביו ,דבועה לש ויתוקזוחו ויגשיה לע
תודעוו ידי לע ןחבנ םודיקה Æתפתושמה םתדובעמ תואמגוד
העגה לש םיכילהתב רשא ,רתוי םיריכב ,לגוגב םיסדנהמ
Æתנחבנה תודמעומה תא םיחוד וא םירשאמ סוזנסנוקל

תונשדחה תא דדועל הדעונ וז תוינידמ :≥∞• תוינידמ
םימוחת לע דובעלו ךישמהל םידבועל רשפאל םג ומכ ,הרבחב
דועב Æםקוסיע םוחתל תורישי םירושק םניאשו םבילל םיבורקה
םימוחת ביבס היישעו קוסיע דדועל איה הרטמהש
הברה רשפאמו רמשנ הלועפה שפוח ,הרבחל םייגטרטסא
הלועפ ףותיש םג ומכ ,תישיא תוחתפתהו תויתריציל םוקמ
Æםינוש םיטקייורפמ םיתימע םע הרופ
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Æםיקסעל תוכרדהו ,ינוגראו יקוויש ץועיי תרבח ¨zooz ל¢כנמ ,רונמ ירא

רונמ ירא ∫תאמ

ןוגראב םידבועה תא ךופהל םכמ ושקיב םאה øחפטל םכילעש הבילה יכרעמ דחא איה תונשדח םכלצא םג םאה
םיכילהתו םינונגנמ וליאו øהרקי הזש תנמ לע ,ךיאו ,רישכהל ךירצ ימ תא øםיינשדחו םייתריצי רתויל םכלש
øןוגראל תישממ תלעות איבת םידבועה לש תויתריציהש חיטבהל תנמ לע ,רוציל שי םיינוגרא

Æתונשדחה לולסמב ,דעצ רחא דעצ ,םכתא ליבוהלו ,ולא תולאש לע תונעל הסנא הז רמאמב

איך הופכים ארגון לחדשניø על ניהול
וטיפוח חדשנות ויצירתיות בקרב

העובדים
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øתרחבומ תרייס וא תינוגרא ללכ תויתריצי

יתריצי רתויל ךופהיש ,ךכ ןוגראב רישכהל ךירצ ימ תא
תושיג יתש תומייקו ,הז אשונב תוקולח תועדה øינשדחו

Æוזמ וז דואמ תונושה ,תוירקיע
וא© םידבועה ללכ תרשכה לע שגד המש הנושארה השיגה

ללכ תויתריצי חופיט לעו ,ןוגראב ®םידבועה לש רכינ קלח
באשמה תא הדימעמה ,¢תיHR¢ השיגב רבודמ Æתינוגרא
לכב תונשדחה ךרע תעמטהב תדקמתמו ,זכרמב ישונאה
Æןוגראה יבחר

לוכי ןוגראב דבוע לכש ,הנומאה תדמוע השיגה סיסבב
ןוויכמו Æןוגראל דואמ ליעוהל םילוכיש ,םיבוט תונויער םורתל
ןויער¢ איביש דבועה היהי ימ ,וז הנומא יפ לע ,תעדל ןתינ אלש
Æבוטל תווקלו ,םידבועה ללכ תא חפטל ףידע ,¢רלוד ןוילימ לש
לכ לש תולוכיב הנימאמה ,תינורטפ אלו תיטרקומד השיג יהוז
,יתריצי תויהל ,עיתפהל ,דיקפתו דיקפת לכב ,דבועו דבוע
בוט הדובע םוקמ תרצוי תאזכ השיג Æליעוהלו םורתל ,שדחל
,וז השיג יפ לע ,ףסונב Æםידבועה ללכ רובע רתוי ןיינעמו רתוי
תונויער ,רופישל ¢םינטק¢ תונויער הברה ולעי םידבועה םא םג
לודג יונישל ליבוהלו ,דימתמ רופישל רבטצהל םילוכי הלא
Æןמז ךרואל יתועמשמו

≠ תונשדח תרייס תריצי לע שגד המש היינשה השיגה
תונשדחה תא ליבוהל הרשכוהש םישנא לש תרחבנ הצובק
תואצותל איבהל תדעוימ תונשדחה ,וז השיג יפ לע Æןוגראב
ינפב הרטמ אלו ,ןוגראה תחמצהל יעצמא הניהו ,תויקסע
≠ןיב תווצ חפטלו םיקהל םלתשמ יכה ,ךכ םשל Æהמצע
םירצומ חותיפב החמתיש ,רחבומו םצמוצמ יתקלחמ
םג רשפא Æדיתעה לא ןוגראה תא ודיעציש םיינשדח םיתורישו
תונשדח תווצ ≠ אמגודל ,הלאכ םיתווצ רפסמ םיקהל
תיגלונכט תונשדח תווצו ,תירצומ תונשדח תווצ ,תיגטרטסא
אוה םהילא םירורב םייקסע םידעי ויהי תווצ לכלש דבלבו ≠

ןורקיעמ תרזגנה≠ הלש תוליעיב אוה וז השיג לש ןורתיה Æרתוח
םיעקשומ תונשדחה חופיטל םידעוימה םיבאשמה :וטראפה
קרו ,םיחוורלו תוסנכהל תורישי םירושקש םימוחתב קר
השיג סיסבב Æדחוימב םירשכומ חתפמ ישנא לש ןטק רפסמב
תנמ לע םיקיפסמ הלא חתפמ ישנאש ,הנומאה תדמוע וז
Æורובע םיירשפאה החימצה ינוויכ בורל ןוגראה תא ןווכלו רתאל
יתווצ לש םיבושח תונורתי ינש Æתיתמישמו תיתילכת השיג יהוז

ןויסינ םירבוצ םיתווצה ירבח© תוחמתהה םה הלאכ תונשדח
תוטלחהשכ© םושייה תלוכיו ,®תונשדחה םוחתב בר ישעמ
ןהש חינהל ריבס ,חתפמ ישנא לש תווצ ידי לע תולבקתמ
Æ®הנשמומת

תוטלחהה תא לבקמ ימ øםכלש ןוגראב חורה תבשונ ןאלו
אוה תושיגה יתשמ הזיאב øםכלצא תונשדחה תעמטהל עגונב
°תלכשומ הטלחה לבקלו ,ךכב ןודל בושח øטקונ

øתויתריציל רישכהל ךיא

םידבועה ללכ תא רישכהל תנמ לע םיכרד רפסמ תומייק
איה תחא תורשפא Æםיריבס הכרדה יביצקתב תויתריציל
תרגסמב תונוש תויתריצי תוטישלו הבישח ילכל םתוא ףושחל
≠תאז≠אצמה¢ םוי עיצהל רשפא ,לשמל ךכ Æתוינומה תורשכה
,םיפתתשמ לש תלבגומ יתלב תומכל דעוימה ,¢ךמצעב
Æדיחי החנמ ידי לע רבעומו

הצובק לכו ,תונטק הדובע תוצובקל םיקלוחמ םיפתתשמה
,תינוכמ ,היזיולט© והשלכ תוריש וא רצומ הלופיטל תלבקמ
םה םויה ךלהמב ß®Æוכו ,קנב ,הטיסרבינוא ,הסיבכ תנוכמ
איצמהל ךיאו ,ןתוא רותפל ךיא ,תויעב ןייפאל ךיא םידמול
הצובק לכ ≠ םייתטיש הבישח ילכ תרזעב םירופישו םישודיח
תישעמ תוסנתה םישכור םיפתתשמה ,וז ךרדב Æהלש םוחתב
תויעב םע דדומתהל ¢תולגוסמ¢ לש השגרהו ,תונשדחב
Æתיתריצי ךרדב הדובעב תופטוש

,¢םיילגרה לע¢ תונשדח תרייס דימעהל תנמ לע ,ינש דצמ
תויעוצקמ ןה תושרדנה תוכרדהה Æקיפסי אל דחא םוי
תווצ תרשכה ≠ אמגודל Æימושיי שגד תולעבו ,רתוי תויפיצפסו

חותיפל םימי השולש :רתוי בר ןמז תכרוא תירצומ תונשדח
הבישח ילכ תרזעב© בושח םירצומ וקב םישודיחל תונויער
םירצומ וקב םישודיחל תונויער חותיפל דחא םוי ,®תיתאצמה
ברקב הבישחה ילכ תעמטהל© תימצע הייחנהב ≠ ינש
,רצונש תונויערה קנב םודיקל םימי השולשו ,®םיפתתשמה
תונשדחה תווצ הזכ ךילהת תובקעב Æינוציחו ימינפ ןוניס תוברל
ותדובעל וקיפסיש לוהינ ילכו תונויער םע רתונ תירצומה
Æתואבה םינשה ךלהמב תפטושה

ןורתפל םילכ דמול תיגולונכט תונשדח תווצ ,המוד ןפואב
םימי המכ ,היתובקעבו ,םימי המכ תכשמנש תינכתב תויעב
ןוגראל תוושה© תויתוהמ תמא תויעב חצפמ אוה ≠ הב םיפסונ

Æ®תוסנכה תלדגהב וא תויולע ןוכסיחב ,הנשב הלעמו Êןוילימ
תויעב ןורתפב ישעמ ןויסינ םישכור תווצב םיפתתשמה
םתוא םינברדמ ךילהתב ורצונש החלצהה ירופיסו ,תובכרומ
הרשכהה ךילהת םות םע Æושכרנש םילכה םע דובעל ךישמהל
,ףטוש ןפואב סנכתהל ךישממ תיגולונכטה תונשדחה תווצ
Æיאמצע ןפואב תופסונ תובושח תויעב חצפלו

תויתריציל םידבועה ללכ תרשכהל הבישח ילכ

אל העיפשמ ,תונשדחה תא חפטל ידכ םירחוב הב השיגה
לע Æהכרדהה ינכת לע םג אלא ,הרשכהה קמועו ףקיה לע קר
דמלל שי ,םידבועה ללכ ברקב תויתריציה תא חפטל תנמ
,דיקפת לכל םימיאתמה ,םישימגו םייללכ םילכו תוטיש םתוא
ורשכוי םיידועי תונשדח יתווצ ,תאז תמועל Æדבוע לכלו
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םימאתומה ,רתוי םייעוצקמו םייפיצפס םילכבו תוטישב
Æתיגולונכט וא תיקוויש ,תיגטרטסא תונשדחל

ללכל םימיאתמה ,םישימגו םייללכ םילכ רפסמ ןלהל
®שונאה≠יבאשמ םוחתמ© תואמגוד ≠ םדיצלו ,ןוגראב םידבועה
:םושייל

הלילש ורקיעש ,ונוב≠הד לש טושפ הבישח ילכ ≠ ¢אל¢ ·
תובקעב תונקסמ תקסהו ,תושודק תורפו תומויסקא לש
¢םיריכש ונלש םידבועה ®בור©¢ טפשמה ≠ אמגודל Æתאז
הז רשקהב ןויד Æ¢םיריכש אל ונלש םידבועה ®בור©¢ל ךופהי

תורשפאה תניחבל ליבוהל לוכי ,שונא≠יבאשמ תקלחמב
,ßוכו ,הנשמ ינלבק ,םירסנלירפ ,םיינמז םידבוע קיסעהל
.םויכ םיריכש םידבוע םוקמב

,ידמ הרצ הניאש ךרדב ,תויעב תרדגהל ילכ ≠ וסאל ·
קיפסמ וניא הכרדהה ביצקת¢ םא ≠ אמגודל Æידמ הבחר וא
ונל רסח¢כ הייעבה תא רידגהל רוסא ,¢תויוצרה תוכרדהל
להנמ תויהל השק¢ וא ,®ידמ רצ© ¢תוגיהנמ תואנדסל ביצקת
.®ידמ בחר© ¢ונלש ןוגראב הכרדה

הייעב רותפל םיסנמ וב ,תויעב ןורתפל ילכ ≠ ¢רשע יפ¢ ·
תולקב רותפל םיחילצמ ≠ תאז תובקעבו ,רשע יפ השק
םידבוע ±∞ סייגל ךיא¢ הייעבה ≠ אמגודל Æרתוי הלק הייעב
ø¢Æשדוחה םידבוע ±∞∞ סייגל ךיא¢ הייעבב תכמות ¢øשדוחה
תולעהל ץלאמ הזו ,רתוי םיבר היינשה הייעבב םיצוליאה
,תיסחי הלקל הנושארה הייעבה תא ךפוהו ,םייתריצי תונויער
.הריתפו

שקבמה ,תויעב ןורתפל ילכ ≠ ¢הלחתהל ףוסהמ¢ ·
בלש ירחא בלש רידגהלØרותפלו ןורתפהמ אקווד ליחתהל
םורגל ךיא¢ :אמגודל Æהייעבל םיעיגמש ךכ ,ךילהתב הרוחא
Æרחאמ אל דבוע ףא ≠ יפוסה בלשב ¢øרחאל אל םידבועל
תוחיש םתיא םילהנמו ≠ םירחאמ ≥ קר ≠ הז ינפל בלש
תנדס םהל םישועו ≠ םירחאמ ±∞ קר ≠ הז ינפל בלש Æתוישיא
...האלה ןכו Æןמז לוהינ

· SCAMPER ≠ ןתינש ,הבישח ילכ העבשל תובית ישאר
,ידמל השימג הטישב רבודמ Æהעשמ תוחפב דמלל
ןתינ ≠ אמגודל Æךילהת וא תוריש ¨רצומ רפשל תרשפאמה
הייעבה לע ®°ףלחה© Substitute ¨ןושארה ילכה תא ליעפהל
ומכ תונויער לבקלו ,¢היירטיפקב לכואה תא רפשל ךיא¢
תונקל¢ ,¢תחא םע םוקמב גנירטייק תורבח יתש םע דובעל¢

םישולת תתל¢ ,¢יתיב לכוא םידבועה לש החפשמ ינבמ
.ßוכו ,¢עובשב םוי רוזיאב תודעסמל

לוהינל הטיש ≠ ונוב≠הד לש הבישחה יעבוכ תשש ·
Æםייתריציו םיבכרומ תונויערב םינויד לש יתוברתו ףיקמ
,הלילש ,בויח ,עדימ ,שגר© ¢םיעבוכ¢ השישב הבישח תללוכ
תונויער יתצובק ןפואב םדקל תרשפאמ Æ®לוהינ ,תויתריצי

ימי העבראל רובענ ואוב¢ :ןוגכ ,תקולחמב םייונשו םיינשדח
.¢עובשב הדובע

םיידועיי תונשדח יתווצ תרשכהל תוטיש

תומייק ,םדוקה קלחב וגצוהש םייללכה םילכהמ הנושב
רתוי תוליעי ןניהש ,רתוי תויפיצפסו תויעוצקמ תוטיש רומאכ
תוטישל תואמגוד ןלהל Æםיידועיי תונשדח יתווצ רובע
:םינוש תונשדח יתווצ השולשל תומיאתמה

,תינשדח היגטרטסא חותיפל הטיש ≠ לוחכ סונייקוא ·
Æםירחתמה תא ¢המילעמ¢ו ,קושב קחשמה יללכ תא הנשמה
תאצוי הרוצב ךומתל תנמ לע קווישה ליהמת יוניש :הרקיע
¢תוחוקל≠אל¢לו© תוחוקלל הבושחה תיזכרמ תלעותב ןפוד
גוהנש םירחא םירבד לש םוצמצ וא לוטיב ליבקמבו ,®ןיידע
≠ אמגודל Æ®וז תלעותל םירושק םניא ךא© תוחוקלל תתל
,םירצלמ לע הרתיו ךא ,ריהמ ןוזמ תקפסמ סßדלנודקמ
,תולהנהל המיאתמ וז הטיש Æבחר טירפתו ,ףש לש לושיב
.תיגטרטסא תונשדח יתווצלו

הטיש ≠ (NPD) םירצומ חותיפב תיתאצמה הבישח ·
תרזעב ,תורישב וא רצומב םיירשפאה םישודיחה בור רותיאל
ארקנ הבישחה ילכמ דחא Æתיתאצמה הבישח ילכ השיש
םיקיטרא ,אמגודל ,רתיה ןיב ,ותרזעב חתפל ןתינו ,¢הלפכה¢
הטיש Æץיקל דצו ףרוחל דצ םע חיטשו ,יופיצ תובכש יתש םע
ישנאמ בורל םיבכרומה ,תירצומ תונשדח יתווצל המיאתמ וז

.רוציי ישנאו חותיפ ישנא םדיצלו ,קוויש

הטיש ≠ (PS) תויעב ןורתפב תיתאצמה הבישח ·
יתלב הרואכלו© דחוימב תושק תויגולונכט תויעב חוציפל
הבישחה ילכ ,אמגודל Æהבישח ילכ השימח תרזעב ,®תוריתפ
םיבאשמ תרזעב תויעב ןורתפ רשפאמ ¢דוחיא¢ ארקנה
,לשמל ,לטניאב Æהייעבה תביבסב םינימזו םימייק רבכש
הרקי הנוכמ תיינק ךוסחל תנמ לע הז ילכב ושמתשה
,רבתסה Æ®םיבבש© םידבעמ לש תוניקת תקידבל תשמשמה
®לטניא לש לעפמב ןימזו םייק באשמ© וקדבנ רבכש םיבבשש
וז הטיש Æתוקידב ורבע םרטש ,םירחא םיבבש קודבל םילוכי

.תיגולונכט תונשדח יתווצלו ,םיסדנהמל המיאתמ
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תונשדחה חופיטל תבלושמ השיג

ןיבל תינוגרא ללכ תונשדח חופיט ןיב רוחבל םיבייח םאה
יתווצ םיקהל ןתינ Æחרכהב אל øםיידועיי תונשדח יתווצ תמקה
Æםידבועה ראש ברקב תויתריציה תא חפטל ליבקמבו ,תונשדח
תרייס רוצילו תושיגה יתש תא בלשל ךרד םג תמייק ≠ ףסונב
Æןוגראה ידבוע ראש לש תויתריציה תא העינמה תונשדח

םיקהל ץלמומ ,לודג ןוגראב תושיגה יתש תא בלשל תנמ לע
ללכל תותליאש הנפמ תאזכ הדעו Æ¢תינוציח תונשדח תדעו¢
םישודיחל תונויער םורתל םהמ תשקבמו ,ןוגראב םידבועה
,םתוא תנייממ הדעוה ,תונויערה ףוסיא ירחא Æםייוסמ אשונב
¢םיינויצולובא¢ םישודיחל תונויער הריבעמ ,םקלח תא תלסופ
,ןוגראב םייטנוולר םילהנמ לש לופיטל ®םייקה לש לולכש©
תשבשמ תונשדחל תונויער לש ןטק רפסמ הלופיטל תצמאמו
םיארוק םה ןכש ≠ דרפנב לופיט םיבייחמה ,םיינכפהמ תונויער©

Æ®ןוגראב םייקה ווק≠סוטטסה לע רגית
יפלאל התנפה תיריוואה היישעתב תונשדח תדעו ≠ אמגודל

םייקסע םינוויכל תונויער םכל שי םאה¢ :הלאש םידבועה
תיינב לע לארשי תלשממ תטלחה תובקעב םדקל יאדכש
חתפל עיצה םידבועה דחא ø¢ןוחטיב רדג לש םירטמוליק תואמ
תונויסינב ןיחבי ,תולובגה ךרואל לרטפיש ,שיואמ אל ש¢מגנ

תוחוכ תא קיעזי ,®םינוש םינשייח תרזעב© םילבחמ לש הרידח
םוקמ ןוויכל קשנו הרואת תוצצפ ליעפי םתעגה דעו ,ןוחטיבה
,הזכ יתשבי בכר ילכל ןויער Æםילבחמה לש רעושמה רותסמה
תדעו תרזעב םידיגו רוע םרק ,תיריווא היישעתל יעבט וניאש
וק דימעהש ,®spin-off© יאמצע םזימל ךפהו ,תונשדחה
Æחילצמו שדח םירצומ

םידבועה םע הרופ גולאיד לוהינ

תונויער תולעהל ןוגראה ידבוע ללכ לא תונפומה תושקב
לש רבטצמה ןויסינהו עדיה ,חומה תא תולצנמ םישודיחל
עיתפמ ןורקיע Æ¢םינומהה תמכח¢ ןורקיעל םאתהב ,םידבועה
רפסמ לש וז לע הלוע ¢תוטוידה¢ ןומה לש הנובתהש סרוג הז

תא ואריק הז ןורקיעל ןיכומיסלו טוריפל© םיחמומ לש םצמוצמ
תאצוהב ,יקציבורוס סמייßג תאמ ,¢םינומהה תמכח¢ רפסה
Æ®רתכ

להנלו ,ןוגראב םינומהה תמכח תא םותרל תנמ לע ,לבא
שארמ םהל רידגהל דואמ בושח ,םידבועה םע הרופ גולאיד
תולאש תרזעב תאז תושעל ןתינ Æםהמ שרדנ קוידב המ
םיספט תרזעב וא ,®ןוחטיבה רדג םע אמגודב ומכ© תויפיציפס
שיגמה תא םיבייחמ םיחלצומ םיספט Æתונויער תשגהל םינבומ
¢בוט ןויער¢ל םינוש םינוירטירק לע הנוע ןויערה ךיא ריהבהל
ß®Æוכו ,היגטרטסאל המאתה ,יופצ חוור ,תומישיו תולע©

תונויער תולעהל םידבועה תא עינהל תנמ לע ,ףסונב

לע למגתל ןתינ Æםתוא למגתל בושח ,ףטוש ןפואב םייתריצי
:םיכרד רפסמב תויתריצי

וא וכסחנש תויולעהמ זוחא ,עובק םוכס :יפסכ סרפ ·
ßוכו ,וחפתש תוסנכהה     

סיטרכ ,תיגוז החורא ,ןולמב עובשפוס :ילמיס סרפ ·
ßוכו ,DVD ,העפוהל     

תווצב תופתתשה ,חותיפ ביצקת :הרקויו דובכ תקנעה ·
,הלהנה תבישיב המב ןתמ ,יעוצקמ םודיק ,תונשדח     
ßוכו ,יתנש םידבוע סנכב הרקוה סרפ     

לוהינ תבייחמ םידבועהמ תונויער תלבק :םויסל הרהזאו
לבקמ העצה חלושש דבוע לכש אדוול בושח Æינדפקו ףטוש
וסני אלו ושאייתי םיחלושה תרחא© ותעצהל הריהמ הבוגת
תונויער המל ריהבהל בושח ,ףסונב Æ®תונויער דוע תולעהל
םהיתועצהש םיעיצמה ,תרחא© אל םירחאו םימדוקמ םימיוסמ
םילות ,לשמל ,סוארטש תודילגב Æ®בלעהל םייושע ומדוק אל
םישודיחל תונויערה טוריפ ובו ,לכואה רדחב רטסופ≠ןותיע
Æםהילא םיאתמ להנמ לש תוסחייתהו עובשה וחלשנש
שיו ,דובעי אל הז ,םישנא יפלא םינומה ,רתוי םילודג םינוגראב
לש תועצהה לע ריהבו ריהמ בושמ תתל תורחא םיכרד אוצמל
Æםידבועה

םוכיס

המישמ םניא ןוגראב תויתריציה חופיטו תונשדחה לוהינ
Æהטושפ
:שי רתיה ןיב

הידעי המו ,תויתריציהו תונשדחה תרטמ המ טילחהל ·
תרייס שוביג ,םידבועה ללכ תרשכה: השיג רוחבל ·

בוליש וא ,תונשדח      
םתרזעב רישכהלו ,םימיאתמ םילכו תוטיש רוחבל ·

םייטנוולר םידבוע     
םלוה לומגתו דימתמ יוריג ,םיפטוש הדובע יכילהת רוציל ·

לש דימתמ ףטש חיטבי הלא לכ לש לכשומ בוליש קר
Æןוגראל תיתועמשמ ליעוהל םייושעה םייתריצי תונויער

החלצהב םכל לחאמו ,ךכב םכל עייסי הז רמאמש הווקמ ינא
°םכנוגראל חיטבמ דיתע תריציב
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ßנואב תיתקוסעת≠תינוגרא היגולוכיספל המגמבו יח לת תללכמב היגולוכיספל גוחב ימדקא לגס שיא אוה ¨גרבסיז אוהיל ר¢ד
Æא¢כ תורבחו תויקסע תורבח ,הלשממ ידרשמל הדידמו הכרעה יאשונב ריכב ץעוי אוה ףסונב Æהפיח

גרבסיז אוהיל ר¢ד ∫תאמ

הכפש רשא ,תימואלניב תויגולונכט תרבחב סויג תלהנמ ≠ הקיתו הרכמ םע םיירהצ תחוראב יתבשי רצק ןמז ינפל
םייתריצי ,םיינשדח ,םירשכומ םידבוע אוצמל ,יחכונה קושה בצמב םג ,השק המכ דע הרפיס איה :התררמ תא ינפב
תוכרעמב םיעקשומ ץמאמו ןוממ המכ הראית איה Æהרבחל ףסומ ךרע םתיא םיאיבמש הספוקל ץוחמ םיבשוחש
יצחבו ,החנאנ זאו Æחיטבמו שדח רחש רבעל הרבחה וליבוי רשא Mavericks םתוא רותיא ןתרטמש תוינשדח ןוימ
≠ טולפל תלגוסמ ≠ הינפל הדובע תועש ±∞ דוע הל תופצמ יכ תעדויו םיירהצ תחורא המייסש ימ קרש ≠ הבבי
≠ יתלאשו יינזוא יתפקז Æ¢ונל רזוע אל הז ≠ לוכה ירחאו¢ : ולא תורוש תביתכל הליבומה ץחמה תרוש תא יל הקרז

≠ תואספוקל םמצע תא םיסינכמ אלש ,םייתריצי ,תוחיטבמו םיחיטבמ תוסיוגמו םיסיוגמ םתואש םושמ øעודמ
העקשההמ קיקלח ולו וריזחהש ינפל דוע םיבזוע ≠ ףוסבו ,םיטעוב ,םילכסותמ םישענ ,םירורמ ןוגראה תא םיליכאמ
øהפ הרוק המ Æהרבחל םתאבהב המוצעה

כמה זה עולה לנוø מחירי החדשנות

תונשדחו םייח ךרדכ תויתריצי לש יתנפואה ןוזחה תא יחה טרפה
םיינוגרא םיכרע ןיא ,העובק תויקוח ןיא ובש םלועב יח ,תימוימוי הרגשכ
בוßגה ,ולש ודיקפת וליפא :עובק ינוגרא דוקפת וא הנבמ ןיא ,םיעובק
לולע בכרל םימולשתהו אתנכשמה תא םלשמש ,ותוא סנרפמה
הזכ םלועב Æרקבב רחמ הצקה לא הצקמ תונתשהל וא תולכתהל
≠ יבויח אוה רשקהה םא םג Æעדונ אלה לומ לא דימת ךורד דבועה
ןורתי תדמעל ןוגראה תלבוהו האצמה ,שודיח ,הריצי לש רשקה
םינונגנמהו ונפוג ותוא ידוקפת בצמב ןאכ רבודמ ≠ םירקבל תושדח
Æןמז ךרואל תווחל וננכות אל ונלש םייגולוכיספה
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הדובע תורדגה המכ

תא ולקיש סיסב יחנומ לש תורצק הדובע תורדגהב חתפנ
:®קדצבו© תויוריהב יא ףוצר םוחתהו תויה ,ןוידה ךשמה

שרדנ ןכלו הריזב רתויב קיתווה גשומה ילוא איה תויתריצי
רתוי וביבס שי גשומה לש ברה קתווה תורמלו ≠ ןושאר וילא
ÆSternberg et al¨ ∑∞∞≤®Æ© תומכסה רשאמ תומכסה יא
םיביכרמ רפסמש ירה תויטרואיתה תומכסהה יאל רבעמ
השענו הרדגה לכבו רשקה לכב טעמכ םיעיפומ םייסיסב
:תויתריציה תוהמ לש הדובע תרדגהל סיסבכ שומיש םהב
תונויער תאלעה רשפאמה ידוקפת ןייפאמ איה תויתריצי

הרטמ ילעב ,®םירידנ ,םיליגר אל ≠ רמולכ© םיירוקמ ≠ םהש
,®היעב רותפל וא דעי תגשהל םינווכמ רמולכ© תרדגומ
Adams ̈μ∞∞≤®Æ© םימייקה תונויערל רבעמ ףסומ ךרע ילעבו

:לש םיחנומב תויתריציה תכרעהל סחייתהל דאמ לבוקמ
תושימגו ®תומכ© ףטש ,®המרונהמ ינוש ,דוחיי© תוירוקמ
השיג תניחבמ םילעומה תונויערה ןיב תונושה תדימ©
Torrance¨ ≤∞∞≤®Æ© ®אשונל

הייטנ ראתמ גשומה Æתויתריציה גשומל תוחא איה תונשדח
םיכרדב לועפלו הבישח יכילהת עצבל ,תונויער תולעהל
םוקמו ןמזב תלבוקמה המרונהמ תונושו תושדח ןהש
םיתעלו תופפוח הז גשומל תולבוקמה תורדגהה Æםינותנבו

רקיעב ןאכ דומענ ,ןכלו תויתריציה תורדגה םע תולבלובמ
:םייתשה ןיב לדבהה לע
םהש הבישחו הלועפ יכרד תגצהב תדקמתמ תונשדח
¢וישכעו ןאכ¢ל סחייתמה ףסומ ךרע תעצהו םייקהמ םינוש
תונשדח ≠ תורחא םילימב Æתינדיתע היצטניירואב ףא וא
& Archibugi© םיוסמ דאמ רשקהב תויתריצי לש יוטיב איה

Iammarino¨ ≤∞∞≤®Æ

םיגשומל רשוקמ אצמנ תובר םימעפש גשומ איה המזוי
,ונירשקהב ,המזוי Æןאכ םיקסוע ונא םהב םירשקהב ליעלד
סויג לשו ,הלועפ לש ימצע לוחתאל הייטנכ הרדגהל תנתינ

,ךכ םא Æליעי ןפואב הלועפ ידכל תונויער םודיקל םיבאשמ
תויתריצי תולוכי וילעש ¢עונמ¢כ המזויל סחייתהל ןתינ
Æלעופה לא חוכהמ תאצל תונשדחו

ימזי ןוגראב ®להנל ≠ בוט רתוי וא© דובעל הצור אלש ימ
תולהנמו ילהנמ םג השקבב ומוקי Æםוקיש ≠ יתריציו ינשדח
,םיימרופנוק ,םיעמשוממ םידבוע םיצורש שונא יבאשמו סויג
םיגרוח אלו ,םהל םירמואש המ קר םישועש םלתב םיכלוה
Æםילהנב בותכש הממ ללכב

øםק אל דחא ףא ≠ המ
,תומזי ,תונשדח ךרעה םינורחאה םירושעה יצחו םיינשב

תורישע דועו ,תידוקפת תושימג ,הספוקהמ האיצי ,תויתריצי
¨buzzwords תויהל וכפה ןווכ ותואב םירחא הלועפ תומש
םיריכב לוהינ ידיקפת ילעב םג ומכ ,שונא יבאשמ ישנאש
ריוואב םחירפהל ילבמ דחא רטמ םיזז םניא ≠ םינוגראב םירחא
םהב םינמזב øאל עודמ ≠ הרואכל Æתולודג תויומכב ≠ יוצרו

תואיצמה תנבהל רתויב םיאתמה ראותה אוה רידת יוניש
ךא ≠ תיגולוכיספו תיעדמ ,תיקסע ,תיתוברת ,תילכלכה
םלועמ תויודע Æםאתהב וגהנתי םינוגרא יכ ,אוה שקבתמ
לאנרוßזה :וז הנעטל ןיע תיארמל הכימת תוקפסמ םיקסעה

business week תורבחה תומישר תא תונמוזמ םסרפמ
ףוטח טבמ וליפא Æתיקסע תונשדח תניחבמ םלועב תוליבומה
לש תונשדחה גוריד ןיב הובג יבויח םאתמ םייק יכ ,דיעמ
Business Week¨ ∏∞∞≤®Æ© ןהלש תויחוורה תדימ ןיבו תורבח
תורמל תוחילצמל וכפה תורבח יכ ,ןועטל לכונ ןבומכש תורמל
םירבדה לכ ןתויה ללגב אלו תויתריצי וא תוינשדח ןתויה
תויתריצי תומזי ,תונשדח ןיב רושיקה ,וללה םימישרמה
םלועב המויסקאל טעמכ ךפה םילועמ םייקסע םיעוצבו

¢ךיא¢ב רתוי תקסוע וננמז תב תורפס Æיוושכעה םיקסעה
תונשדחו תומזיל םימוסחמ ההזנ דציכ :¢המל¢ב רשאמ
תונשדח ,תויתריצי דדוענ דציכ øהדובע יתווצו םינוגראב
לע וכפשנש םילימה תויומכ תכרעהב םיזגהל השק ≠ øהמזויו
תואמגודל© ולא םיאשונב תוקסועה ®בשחמ יכסמ וא© ריינ יבג
Æ®םירחאו ,Tanner, 1992; Dalal ≥∞∞∑ ∫האר תוינייפוא

ביבס יוושכעה Hype ה לע יתרוקב טבמ עיצמ רמאמה
םימשוימ םה הב ךרדהו תויתריציו המזוי ,תונשדח ומכ םיגשומ
דאמ טעמש ןפל סחייתהל הצרא ,רקיעב Æינוגראה םוחתב
,תונשדח לש םימיענ תוחפה םינפה ≠ וילא תסחייתמ תורפס
Æתישיאה המרב םג ךא תינוגראה המרב ≠ המזויו תויתריצי

תישיא תוהז לש תועמשמה לע ףסונ עגרל ובשח
ובש םלועב ,םיעובק וב ןיאש םלועב תיעוצקמ תוהזו
דצב טלחהב ןאכ םיאצמנ ונחנא Æעודיה לע קפסה בר
הכ תולילקב םיקרוז ונאש ןושלה תועבטמ לש לפאה
םיטלפמפב ,םייעוצקמ םיסנכב ,הלהנה תובישיב הבר
ÆÆÆהמזוי ,תונשדח ,תויתריצי ≠ םיירוביצ
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:אבה יפארגה ןפואב ונלש הדובעה לדומ תא ךכ םא םכסנ

Æתויתריציו תונשדח ,המזוי םיגשומה תכרעמ לש הדובע לדומ ≠ ± םישרת

תויתריציה רחא ףדרמה

םייגולוכיספ ,םייכוניח םירשקהב תויתריציב קוסיעה רחשמ
דהדהמה םוחתב םיבתוכה ןיב יפוסוליפ חוכיו םייקתמ םייקסעו

רשקהבו Nurtureø וא Nature ∫ונמויק לש הלודגה הדיחה תא
לש ¢עובק ןעטמ¢ םע םידלונ ונא םאה :תויתריציה רקח לש
םגרתנ תעכ Æםייתריצי תויהל םידמול ונא אמש וא תויתריצי
תא עיקשהל ונילע םאה :תינוגרא היגטרטסא לש הפשל תאז

םילוכי ונא אמש וא םייתריצי םישנא רותיאב ונינואו וננוה בטימ
øדבוע לכב תויתריצי םדקתו חפטתש הביבס רוציל

תיבה ךוניחה םוחתל ךייש וז היגוסב רתויב הרופה רקחמה
עיגה םוחתה יכ ,הארנ רופסניא תויושתכתה רחאל Æירפס
תרזעב ןתינש הארנ יכ המכסהה סיסב לע ßשא תקספהß ןיעמל
בטיה תוננכותמ הדובעו םידומיל תוביבסו תונוש תוקינכט
תאיצמש ןבומכ Æםישנאה בור ברקב תיתריצי תוגהנתה דדועל
הובג וזכ תוגהנתה יוטיבל םהלש לאיצנטופהש םישנא םתוא
;Guilford, 1956© רתוי םירישע םילובי תריצק רשפאמ ≠ רתוי

Amabile, 1996; Milgram & Livne, 2005®Æ

ונכתי םהיבגל רשא ßםייתריציß םישנא םתוא םה ימ ≠ ךכ םא
øתויתריצי דודיעב תינוגרא העקשה רחאל תויופצ תורומת רתוי

םינייפאמ אוצמל הסנמה והשמ ירטוזיא רקחמ ףוג םייק
תוחפ רקחמ םג ומכ ,םייתריצי םישנאל םייסופיט םייתוישיא

,תולוכי ןיב םייטסיטטס םילדומ תרזעב רושקל הסנמה ירטוזיא
עצבל הסננ םא Æםינוש םירשקהב תויתריציו תוגהנתה יסופד
:ןלהלדכ הארנש והשמל עיגנ םיאצממה לש היצרגטניא

עצוממה לע הלועה לכשמ תמר ילעב םה םייתריצי םישנא
ההובג היצינגוקב ךרוצ ילעב ,®±ππ±; Amabile¨ ∂ππ∑ ,ובנ©
הבישח תוינבתמ ענמיהל ,םיאשונב קמעתהל םיטונ ≠ רמולכ©

לובג לע ךרוצ ילעב ,®≥∞∞∞ ¨Sternberg© ®תועודיו תועובק
ךרדבש המ ≠ ßםלוכ ומכ אלß ,םיידוחיי תויהלב יטסיסיצרנה
ןפוד יאצוי םילגרהו תוגהנתה ,העפוהב יוטיב ידיל אב ללכ
©Brinck ̈∑∞∞≤®Æ ןיב םייבקע םימאתמ םיאצומ םירחא םירקחמ

תויטוריונ וא ,תישגר תוביצי רסוחו תיתריצי תוגהנתה
©Benjamin¨ ∏∞∞≤®Æ םיגשומה לומ לא הז ליפורפ טורפנ רשאכ

לש םנקוידב לקתינ≠המזויו תונשדח ≠ ןאכ ונרכזהש םיפסונה
ךיא לע תרוקיב יאלמ םה ≠ ללכו ללכ םילק אל םידבוע
to get with, םיברסמ ,ןותנ עגר לכב ןוגראב םישענ םירבדהש

the program  יתמצו תוניפ לע םיבכעתמ אלא ¢םימרוז¢ אל
םילוכי םה Æללכ םימייק םניא םירחא לש םתניחבמש הטלחה
תוהזו תודיכל תשוחתו ינוגרא לארומ רגתאל ,םיטקיורפ בכעל
עדיב קפס םיליטמ ,תונבצעמ תולאש םילאוש םה יכ תינוגרא
העד עיבהל םישקעתמו ,םירחא םידבוע לש עדיב ,ינוגראה
Æםתוא עומשל הצור תמאב אל דחא ףאשכ םג םירחאמ הנוש
בל תמושת םיכירצ ,םישיגר ,םיעיגפ ,םיינבצע ,םיינשגר םה
םה ≠ לכמ עורגו Æעצוממה דבועהמ רתוי הברה ¢הקזחה¢ו
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םיבאשמה לוהינ ןפואל תינוגרא תיגטרטסא הייאר ץמאל ילבמו
≠ תומוגע תויהל תולולע תואצותה Æתינוגראה תרגסמב וללה
,רותיאב םיבר םיבאשמ עיקשהש רחאל ≠ ןוגראל ,תישאר
המרב© הדובע תוביבס לש שדחמ בוציעו םידבוע לש הכרדה
לומ ומצע אוצמל לולע אוה ,®תיכילהת≠תישונאהו תיסיפה
םניא הדיפקב ורחבנש םילועמה םידבועה ≠ הרובש תקוש
םיטונ םייתריצי םישנאש המ הז יכ© םהל םירמואש המ םישוע
יכ© ויתורטמו ויכרע ,ןוגראה םע תוהדזהל םישקתמ ,®תושעל
הברה םירציימו ®תושעל םיטונ םייתריצי םישנאש המ הז םג
םינותנה םישנאלו המצע תכרעמל םרוגש ,תכרעמב ¢שער¢
רשפא :הדימה לע רתי תצחול לענ ומכ ,תצק Æתוחונ יא הב
Æםיענ תוחפ הברה לבא ≠ ךכ תויחל

תורדרדיה אוה ילאפורטסטקל םיענ אלמ ךופהל לוכיש המ
¢םיקזחומ¢ אל ,םיכרעומ אל םישחה םידבועה :ךילהתה
ידימ תושדח תועצה ∑ םילעמ םהש תורמלש ךכמ םילכסותמו
,םהיתועצהמ דאמ טעמ ≠ ויפ לע ןוגראה תא ךופהל ךיאל םוי

תויהל ≠ ךכמ תוחפ דועו תונודנ תויהל תוכוז ,ללכב םא
בר ףסכו ,תוחוקל ןומא ,עדי øםתיאו Æםיבזוע ≠ תומשוימ
הזו Æחבושמ ישונא באשמ לש הרשכהו סויג ,רותיאב עקשומה
םע םתררמ םיקלוחו םירמרוממ םיבזועה םידבועה Æףוסה אל
זפמ רקיה ןיטינומב תומש םישוע ,ןיפיקעב ,ךכו ≠ םהירבח
Æןוגראל תונבל ונחרטש

ליכהל םינוגראל עייסל תולוכי רשא תובר םיכרד ןבומכ ןנשי
ןהב ןודל יתנווכב ןיא Æליעי ןפואב תונשדחו ,המזוי ,תויתריצי

םיעדוימה םיארוקה תא דדועלו תועדומ ררועל ינוצר רקיע Æןאכ
המכ דע :יחכונה קושה םילקאב ךכ לכ המיענ אל הלאש לואשל
ינא ןכיהו øילש ןוגראב המזויו תונשדח ,תויתריציל קוקז ינא
הברה ךוסחל תולוכי ולא תולאש יתשל תובושתה øהל קוקז
Æרבדב םיעגונה לכל בל באכו ףסכ ,ןמז

ישיאה ריחמה

עיגמ וניאש םינוגראב םידבוע לוהינב קסועה ןויד ןיאו טעמכ
לש רתויב םייסיסבה םיכרצה דחא יכ ,הרכהל רבד לש ופוסב
הטילש תשוחתב ךרוצה אוה טרפב םידבועו ללככ שונא ינב
דימתמ יוניש ,תואדו רסוח Æ®המודמ םא םג© םתביבס לש הנבהו

םירקחמ :ןושל עבטמ וניא הזו ונתוא םיגרוה ,קחשמה יקוח לש
יכ ,םעפ רחא םעפ םיארמ תוגהנתה לש םילדומב םיקסועה
תויקוח לש הנבה רסוח ,®שכרנ םינוא ןיא© הטילש ןדבא תשוחת
תונווגמ תולוח תוער לש ןיינבה ינבא םה ,ונתביבסב תטלושה
רובע , תינוגרא תרגסמב ןומאו היצביטומב הדירימ לחה
¨Thomas & Hersen© יטוקא ןואכידב הלכו הגוסנ תוגהנתהב
¥∞∞≤®Æ בטיה תדעותמ ,אוה רשאב יוניש ונב ררועמש הקוצמה
המרהמ לחה :תונוש תומרב תרבסומו רופסניא םירקחמב
יכרצב הלכו םייביטינגוק םיבאשמ רומישב רובע ,תיגולויסיפה

לכב המרב םלוק תא םיעימשמ ,לגד לע הז לכ תא םיאשונ
ילבקמ לש סנכנה ראודה תובית תא םיאלממ ,תונמדזה
םישפוטמ םיתעל ≠ םיטקיורפו תונויער ,תועצהב תוטלחה
תויטסירוטקירק שממ ,תוסג תוללכה ,ןבומכ ןה ולא לכ Æלילעב
סחייתנ םא Æםייריפמא םיאצממ לע תוססובמ ןה לבא ≠ הנווכב
רפסב ןייע םעפ יאש ימ לכ ≠ ל¢נה המישרל תוניצר יצחב קר
אובמ לש רטסמס יצח חקל וא תוינוגרא תורותב קסועה
רשאב םינוגראל ירשפא יתלב דע השק המכ ,ןיבי היגולויצוסל
Æןמז ךרואל ולאכ םידבוע תאשל םינוגרא םה

Reuf & Lounsbury (2007) חתמהו תובכרומה תא םיראתמ
םיכרצה ןיבו ןוגראה לש וסיסבב םהש םירמשמ תוחוכ ןיבש
םינוגראב המזויו תונשדח לע תיושכעה תורפסה Æולש םיימזיה
םימייקתמ ובש ןוגראמ לחה :הלכה לש םינוש םילדומ הגיצמ
ßםייאß וניימד© הלבגהו חוקיפ תחת רמשנה יתריצי סואכ לש

תוברת חופיטב הלכו ®ךכל המגודכ פ¢ומ תקלחמ לדומ תא
Æהיצנטופב םימזי םה ןוגראב הרבחו רבח לכ הבש תינוגרא
ךלכולמו ןטק דוס הנה םיפיה םילדומהו םילימה לכ ירחאו

ךלש ןוגראל אלו ,םלוכל אל ,אל© םיבר םינוגראל ףתושמה
דקפתל ,תימוימוי המרב דורשל ידכ ∫®אלש ןבומכ ,רקי ארוק
עצבל ידכוfinancially viable  ראשיהל ,טטומתהל ילבמ
םיטסיעוציבל ,רקיעב ,קוקז ןוגרא ,םיקירבמ תונויער החלצהב
,תוליעיב לעופל ותוא ואיצויו בוט ןויער וחקייש ולאכ ,םיבוט
לש ןובשחב האבה ךות ,תויעבו םיישק לע תורבגתה ךות
דגנל הרבחה ןזאמ לע הרימש ךות ,קושה יכרצו םיצוליא
תויהל םיבייח אל ,םייתריצי חרכהב םניא ולאכ םישנא Æםהיניע
וזש ירה ®םילגמ םה כ¢דבו© המזוי םילגמ םה םא םגו םיינשדח
.םיבר םירחא לזרב תורמסמו םיללכ ,םילהנב בטיה המוחת

ינוגראה ריחמה

רוביצ יסחיל םיכוזה םיגשומ םה תונשדחו המזוי ,תויתריצי
בהלנ ןכרצ לכ ומכ ,םיבר םינוגרא Æתונורחאה םינשב םירדהנ
םיריחמה תא ןיבהל ילבמ בר ללש יאצומכ םהילע םיטע רחא

םיכוזה םיגשומ םה תונשדחו המזוי ,תויתריצי
םינוגרא Æתונורחאה םינשב םירדהנ רוביצ יסחיל
יאצומכ םהילע םיטע רחא בהלנ ןכרצ לכ ומכ ,םיבר
ץמאל ילבמו םיריחמה תא ןיבהל ילבמ בר ללש
םיבאשמה לוהינ ןפואל תינוגרא תיגטרטסא הייאר
תויהל תולולע תואצותה Æתינוגראה תרגסמב וללה
תומוגע
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וטשפ ולא םיינוגרא םיכרע Æתינוגראה היישעה תביל םה השק
ןכ ינא Æחוכיו הברה דוע ןיא ,ךכ לע ,הדעו םע לבק לגרה תא
,אווש םסקמ רחא םינוגרא לש הריהז דאמ אלה הצירהש ,ןעוט
TQM םיתייאמ ךיא רכוז דוע והשימ© תויתנפוא אלפ תופורת

תושידאמ תוחפ אל תנכוסמ איה ≠ תורחאו ולאכ ®JITø וא
,רתוי ריהמ השענו הנתשה ונלש םלועהש הטושפה הדבועל
םיריכמ םתא ≠ דועו דועו ירנילפיצסידרטניא ,ילבולג ,יתיזזת
Æרופיסה תא

ונמצע תא לואשלו םיצימא תויהל ונילע ןוגרא ישנאכ ,תישאר
חורל øתויתריציל םיקוקז ונא תמאב ןכיהו תמאב המכ דע
וללה תופיה םילימה תא תוארל ונילע øתצרמנו הננער תימזי

תולהנתה לש היגטרטסאמ ,הדובע תינכתמ ®קלח קרו© קלחכ
תונוכנה ןסיסבבש תוינוגרא תונבותמ ,ינוגרא הנבמו תינוגרא
,ßםירחאß םישנא לש הקסעהה יריחמ תא םלשל ®הרדעיה וא©
Æתויקסעה תורטמה תגשהל תנווכמה תינוגרא הקיטקטמו
ונאש םידבועה םה ימ ונמצע תא לאשנ שונא יבאשמ ישנאכ
תא לאשנ םיסייגמכ øוללה חתפמה תודוקנב בלשל םיצור
ךרוצ ,תואדו רסוחל תודימע© םינייפאמה םה המ ונמצע
תוחפו םייקסע וא םייעוצקמ םידעי םע תוהדזה ,היצינגוקב
תא רתאל ונל םיעייסמ רשא ®ÆÆÆדוע שיו ,תינוגרא תרגסמ םע
תויתריציה יריחמ םע םירחאמ רתוי בוט ודדומתיש ולא
Æתינוגראה תונשדחהו

םניא ןואפיקו הרגש Æםינוזיא ≠ ןבומכ אוה קחשמה םש
,בשק תיוקל תולהנתה םג Æינרדומ טסופ יקסע םלועב םיאירב
≠ םייתנפוא catch-phrases רחא תעד רסוחב תרהונו תיתיזזת
םיבאשמ םה המזויו תונשדח ,תויתריצי Æקוחר ונתוא איבת אל
≠ רתוי בוט דיתעל םינוגרא ליבוהל לאיצנטופ ילעבו םיבושח
םהיתונורתי לש תללוכ הנבה ךותמ םהב ןזואמו לכשומ שומיש
םייארחאו רתוי םיבוט עוצקמ ישנאל ונתוא השוע ≠ םהיריחמו
Æונלש םינוגראה תורישב רתוי

ונא ≠ ןוכנ Leiter & Harvie¨ ∏ππ±®Æ© םייסיסב םיישגר ןוחטב
ןווגמו יונישל םיכשמנ ונא הבש הדימב ולאמ ולא םילדבנ
שרודה םלוע לומ לא תוליעיב םינגראתמ ונא הב הדימבו

וידחי רהרהנו ואוב ≠ ןיידע Æםינוש םירשקהב ןווגמו יוניש ונתיאמ
תא םינחוב ונא ובש דימתמ ךילהת ךורכ המב ,עגרל
תושדח ונמצע תא םיאיצממ ,הדובעב ונלש תומויסקאה
Æתקבדמ הלחממ ומכ ¢תואספוק¢מ םיחרוב ,םירקבל

םייח ךרדכ תויתריצי לש יתנפואה ןוזחה תא יחה טרפה
,העובק תויקוח ןיא ובש םלועב יח ,תימוימוי הרגשכ תונשדחו

:עובק ינוגרא דוקפת וא הנבמ ןיא ,םיעובק םיינוגרא םיכרע ןיא
תא םלשמש ,ותוא סנרפמה בוßגה ,ולש ודיקפת וליפא
תונתשהל וא תולכתהל לולע בכרל םימולשתהו אתנכשמה
דימת ךורד דבועה הזכ םלועב Æרקובב רחמ הצקה לא הצקמ
,הריצי לש רשקה ≠ יבויח אוה רשקהה םא םג Æעדונ אלה לומ לא
םירקבל תושדח ןורתי תדמעל ןוגראה תלבוהו האצמה ,שודיח
םינונגנמהו ונפוג ותוא ידוקפת בצמב ןאכ רבודמ ≠
היווח Æןמז ךרואל תווחל וננכות אל ונלש םייגולוכיספה
,תישגרו תיסיפ הקיחשל תונמוזמ םיתעל האיבמ וזכ תכשמתמ
Thomas & Hersen¨ ¥∞∞≤®Æ© םייגולותפ םיבצמל ףאו ,השתהל
תוהזו תישיא תוהז לש תועמשמה לע ףסונ עגרל ובשח
לע קפסה בר ובש םלועב ,םיעובק וב ןיאש םלועב תיעוצקמ
תועבטמ לש לפאה דצב טלחהב ןאכ םיאצמנ ונחנא Æעודיה
םיסנכב ,הלהנה תובישיב הבר הכ תולילקב םיקרוז ונאש ןושלה
ÆÆÆהמזוי ,תונשדח ,תויתריצי ≠ םיירוביצ םיטלפמפב ,םייעוצקמ

øרמוא םצעב ינא המ זא

ובש ,םידבוע ינוגרא ידיב טלשנה םלוע לע קפרתמ יניא ,אל
הדובעו המשל תונמאנ ≠ ובש Æםינוילע םיכרע םה תועיבקו קתו

∫תורוקמ
Æהחותפה הטיסרבינואה תאצוה :ביבא לת ,ßב ךרכ ,תישונא היצנגילטניא Æ ©∑ππ±®Æב ,ובנ
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תולהנמ חותיפל זכרמה תדסיימ M-POWER,    תשיג תרצוי ,זרו ןדיעל םא ,בהי≠ב הריכב תינוגרא תצעוי ,החומ ןב ריירב לט C

החומ ןב ריירב לט ∫תאמ

¢םייחה יבחרמ¢ גשומ לע תססובמה ,ילוהינו ישיא חותיפל תינשדח תימושייו תיטרואית השיג עיצמ רמאמה
Æתוישעמה ויתוכלשהו

םיבושחה ¢םייחה יבחרמ¢ ינש Æונלש םינושה ®Roles© ¢םידיקפת¢ב םילעופ ונא םהב תומבה םה ¢םייחה יבחרמ¢
Æ®¢יקסעØינוגראה בחרמה¢ :וא© ¢הדובעה בחרמ¢ו ®¢יטרפה בחרמ¢ :וא© ¢החפשמה בחרמ¢ םה ונבורל רתויב

,םילדומ  תוהזל רשפא דציכ הארמ רמאמה ונממ תועבונה תונבותהו םילותיחה תחרפת רופיס תועצמאב
Øינוגראה בחרמ¢ל םתוא םיאתהלו רימהל ;®ßוכו תויגוז תורוה© ¢יטרפה בחרמ¢ב וחתופש תונבותו תויגטרטסא
תורבו תוללכושמ תוישיא תוילוהינØתויקסע תונבות רוצילו ;םינוגראב םימייק םייקסע םילדומל םרבחל ;¢יקסע
Æתיתוגיהנמו תילוהינ ,תישיא החימצ ;ידיימ םושיי

M-POWER∫איך יכולה תפרחת חיתולים  או¢
¢...להעלות את היקף המכירות
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¢ÆÆÆתינמז וב הריירק להנלו אמא תויהל יל טושפ אל¢

לע תצחול ידועב ¢ףלאה םעפב¢ ישארב תפלוח הבשחמה
Æתינוכמה לש הצאהה תשווד

,ןורשה דוהל תרהממ ינאו צ¢החא שמח טעמכ איה העשה
Æ®ןבומכ רחא ןגב תחא לכ© ןגהמ ילש תונבה יתש תא ףוסאל

,םויה יתצעיי הב תימואל בר חוליש תרבח לש הידרשמ
,םיקוחר ןיידע ®ןורשה רוזאב© ≠םינגהו ןופצה רוזאב םיאצמנ
ÆÆÆםיקוחר

ÆÆÆיתוא תופיצמ תורסיימה תובשחמה
ÆÆÆבוטה הרקמב הזו ÆÆÆןגב תונורחא הנראשת תונבה בוש¢

וזיא °°°ףוא ÆÆןמזב עיגהל חילצא ללכבשו םיקקפ ויהי אל םא
¢øינא אמא ןמ

תועש דע ךשמייש יעוצקמ סנכב קוסע ≠ ילעב ,םעוניבא
יתחלצה השיגפה ידכ ךותש לזמ הזיא ÆÆÆתורחואמה ברעה
איהש לזמ הזיאו ¢ףוסיאב יוביג¢ שקבלו ילש אמאל ¢סמס¢ל
Æ¢רדסב היהי¢ÆÆÆלקמו עיגרמ ןורסמ דיימ יל החלש

ÆÆÆהעיסנה הכורא המכ≠ו ÆÆÆÆץחלב ליחתה לכה רקובהמ רבכ
יצחו ,תחא לכ יצחו העש תונב תושיגפ רפסמ תועובק ןמויב
ידכו¢ ÆÆÆעצמאב םש אוהש הפיא םיירהצ תקספה תעש
ךירצ ¢ÆÆÆךנחמ ןוטב ימצע םע תרבדמ ינא ¢ÆÆÆלכה קיפסהל
¢ÆÆÆןמזב עיגהל

םירשעו הנומשב Æרקובב יצחו הנומשב ,הנושארה השיגפה 
Æ¢יתקפסה¢ ≠ ימצעל תכייחמ ,העיגמ ינא

תוריכמה תי¢לכנמס ≠ תיפי לש הדרשמ לא תרהממ ינא
השא איה תיפי Æישיא ץועייב הפוקת ךרואל הוולמ ינא התוא
הלהינ יחכונה הדיקפתב ןהכל הליחתהש ינפל ,¥∞ תבכ
תרשכומ איה ,םילודג םינוגרא ינשב תוריכמ תוקלחמ
הבושק םג ליבקמבו תורטמ תגשהל תיוויססבוא ,תינתפאשו
םא ÆÆÆםיינש םיאושינ Æתיתימא הגיהנמ ≠ הידבועל השיגרו
Æהנש תב הנטקהו ±≥ ןיב לודגה ,םידלי העבראל

¢הרעס¢ ≠ ¢םיצרפ חור¢ב תלקתנו תלדה תא תחתופ ינא
ÆÆÆהיופצ יתלב

Øגולונומ≠ל הפתוש ימצע תא תאצומ ינא ,¢ÆÆÆןכתיי אל הז¢
ÆÆÆיידעלב ®הארנכ© ליחתהש ינלוק גולאיד

המצועבו םיסועכה םינוטב טולשל תצמאתמ איה
לש השיטנ הפ יל שי¢ :הרתי החלצה אלל ךא ,תרבגתמה
אלÆÆÆ°ונלש ריחמה תויעב לע םיילגרב םיעיבצמש ,תוחוקל
ןוגראה המ ליבשבø°ÆÆÆתוריכמ תקלחמ הפ שי המ ליבשב רורב
¢°ÆÆÆףחסה תא רוצעל החילצמ אל ינא םא תרוכשמ יל םלשמ

ÆÆÆתמשונ Æעגרל תרצוע איה
הנכדע םרטש ןיבהל הל תמרוג הלקה אתחנתאה יכ הארנ

ÆÆÆעוריאה יטרפב יתוא
תמגמ וניליג עובש ינפלÆÆÆ¢ :הריבסמו שדחמ הליחתמ איה 

דוביע תא ונמייס לומתא ,תוריכמה ףקיהב הגירח הדירי
שי ךא םישדחה תוחוקלה סויגב יוניש ןיאש וניליגו םינותנה

םיינוניב ≠ םיעובקה תוחוקלהמ קלח תוליעפב רכינ םוצמצ
תורשפא יל ןיאÆÆÆÆהדיריה תמגמל ירקיעה םרוגה הזו םינטקו
םירחתמהו םיימשב ונלש םיריחמה ÆÆÆתוחוקלה תא קיזחהל
Æיתבוגתל הכחמו תקתוש איה ¢ÆÆÆונב םיסגונ

םג רושק הזש ןכתיי דואמ¢ ,תרמוא ינא ¢בכרומ הז¢
חתנ תא תונשל םהלש ןוצרל םגו םירחתמה לש םיעצבמל
הברה הארנכ הז לע םלשל םינכומ םהÆÆÆםכלשו םהלש קושה
יאדכש יל הארנ תונורתפה לע רבדנש ינפל לבאÆÆÆףסכ
הרושק איהש תנייצ רבכ ÆÆÆהמצע העפותב טעמ דוע קמעתהל
לע תעדוי תא דוע המ Æםיינוניבהו םינטקה תוחוקלל רקיעב
¢ÆÆÆøןיינעה

איגל אורקל התריכזממ תשקבמו תרמוא איה ¢ÆÆÆהקד¢
השקבב םתוא ואיביש¢ ≠ הל םיחוודמה םילהנמה ינש ≠ ךלילו

¢ÆÆÆםירחתמל ורבעו ושטנש תוחוקל לע םינותנה תוחוד לכ תא
ןועשה לא טבמ הפיעמ ינא ,התריכזמ םע התחיש ידכ ךות

תסמסמ ,יופצהמ ךראתת םויה השיגפהש ,רעצב הניבמו
,םויה ךשמהב שגפיהל הרומא ינא םתיאש םירחאה םילהנמל
םיירהצ תחורא לע ÆÆÆהעש יצחב ורחאתי תושיגפהש העידומ
הלוכי¢ ≠ ילש אמאל ¢תסמסמ¢ ינא ליבקמבו ÆÆÆרבדל המ ןיא
אמא ø¢Æעיגא אל םא תונבה תא איצוהל תוננוכב תויהל
Æףסונ ןורסמבו יבילב הל הדומ ינאו ¢רדסב היהי¢ ÆÆÆÆהעיגרמ

הארנ עגרלו רוחאל תנעשנ ,החישה תא תמייסמ ,תיפי
קוהיפ תקהפמו תחתמתמ  איה ≠ ÆÆÆהעמק תעגרנ איהש וליפא
Æלודג

תוליל ÆÆÆהמ¢ ∫תלאושו תוהדזהב תכייחמ הב הטיבמ ינא
¢øÆÆÆהיאג םע םישק

ונא םעפ אל Æתיפי לש הנשה תב הנטקה התב איה היאג
תונבה יתש לש תיבבושה תוגהנתהה תאוושהב ןוימד תואצומ
Æילשו הלש ≠תוריעצה

לע הלוע ןטק ןושאר ךויחו תרמוא איה ¢ÆÆÆילאשת לא¢
Æהיתפש

¢ÆÆÆןאכ קדרבה לכל ףסונבÆÆÆÆ לש קיסוטהש וניליג םושלש
תחרפת ÆÆÆןובב ומכ הארנ ≠ דיגהל םיענ אל ≠ שממ היאג
¢ÆÆÆךיימימ תיאר אל ,הל שיש ומכ וזכ םילותיח

 ¢יתיאר אל תמאבÆÆÆ¢ הנוע ינאÆ ¢ ולבס ילש תונבה םג
¢ ÆÆÆולאכ אל ילזמל לבא ןהינימל תוחרפתמ

 ¢ תישע המ זא ø¢ תלאוש ינא
 ¢ ןכÆ הלודגה הלאש≠ה ≠ תחנאנ איהÆ ונלאש ונחנא םג

שממ ÆÆÆהזה ודרובה רבדה םע םישוע המ ≠ ונימצע תא
תא יתדרוהו םראפ רפוסל יתעסנ זא ÆÆÆגשומ ונל היה אל
יבא םינורחאה תולילה ינשבו תוירשפאה תוחשמה  לכ
ףילחהל ידכ העש לכ ןיגוריסל םיררועתמ ,ינאו ®הלעב©

םיפילחמ ,הלק תוביטר וליפא היהת אלש Æלותיח
Æ ¢Æרחא גוסמ החשמ םעפ לכ םיחרומו
 ¢ וÆÆÆקיסוטה ךיאÆÆ¢ תלאוש ינא
 ¢תקחוצ איה ¢ ודרוב אל רבכ ¢ÆÆÆידמל דורו לבאÆ דוע שי
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¢ÆÆÆו ÆÆÆונינפל ולאכש םיינש הליל
Æהתוא תחתופו תלדה לע תקפוד ךליל

 ¢העירפמ ינאø¢ תועוקש ונתוא האור איהשכ תלאוש איה
Æהחישב

 ¢אל שממÆÆÆ¢הנוע תיפיÆ ¢תונבה לע תושקשקמÆÆÆ עגר
ÆÆÆהזה חתמה לכמ הגופה
תנייעמ תיפי Æתוחוד לש המרע תיפיל השיגמ ךליל
Æהמרעהמ םיכמסמ ינש האיצומו תוחודב
הינפלש םיכמסמב תוספדומה תואלבטב תנייעמ איה
Æעגרל עגרמ רתוי תכדכודמ תיארנו תוכורא תוקד דוע
םיאצממב יתוא ףתשל הנפתמ איה והשלכ בלשב
≠התלעהש

 ¢הלעמ קר הזו העפותה לע םינותנ דוע הפ שי זא בוט
לופיטהשו תינופלט ונילא ונפש הלא םה םיבזועהמ ∑∞•¢
,אובי שכר ≠ תוקלחמ רפסמ ןיב רבעוה םהלש תוינפב
לופיטה רשאכש ןבומכ ÆÆÆÆ  האור תא ןכ ÆÆÆםיפסכ ,יוסימ
רתוי ךורא לופיטה ךשמ םג תוקלחמ המכ ןיב רבוע
ותוא םיחקול שממ אלש שיגרמ חוקלה םגו ÆÆÆליגרהמ
ןתינ הנממ היינשה הלבטה תא יל הארמ איה ¢תוניצרב
תמייסמ איה ,ÆÆÆ תוחוקלב ךוראה לופיטה ןמז לע דומלל
םירחתמה תא אצומ אוה זאו¢ ÆÆÆילא הנופו רבסהה תא
ךיאÆÆÆתוריבס אל תוחנה םע ¢ותוא טולקל¢ םיכחמש
¢øוזה תכובסתל ןורתיפ םיאצומ

,םיאתמ יל הארנש םיוסמ עגרבו אשונה לע תוחחושמ ונחנא
Æתלאוש ינא

היאג לש םילותיחה תחרפת לש רופיסה ךתעדל ךיאÆÆÆידיגת ¢
¢øןאכ ונל עייסל לוכי

טבמב הוולמ הקיתש ≠ היופצ התבוגתו הב תננובתמ ינא
ÆÆÆםמותשמ דע הומת

ריאשמ אלש ןוטב תלאוש איה ¢øלט הז תא ¢תאבה¢ הפיאמ¢
¢øרושק הז המ¢ ,תונשרפ הברהל םוקמ

תא ןוכנ רתויÆÆÆ¢ ≠ הכישממו תכייחמ ינא ¢ÆÆÆיתאבה  יתאבה¢
ÆÆÆ¢Æונלש החישב תגצהש המלידל  ךומסב הז תא ¢תאבה¢

הז תא יחק לבא ÆÆÆתקדוצ תא ,יתאבה¢ ,תנהנהמ איה
ביתנב ךתיא תכלל וישכע המיכסמ ללכב ינאש≠ האמחמכ
ÆÆÆתוניצרב קפס קוחצב קפס תרמוא איה ¢ÆÆÆÆהזה ינוהמיתה

¢ לוקב תרהרהמ איה øעייסל לוכי הז ךיא ÆÆÆרושק הז ךיא¢
םיטילחמ ÆÆÆןורתפה המ םיעדוי אל ינאו יבאÆÆÆ תחרפת םע היאג
לכ תוסנלו העש לכ םוקל תוחשמ יגוס המכו המכ תונקל
תוירחא םתחקל¢ הפיסומו םירוהרהל תפרטצמ ינא ¢ÆÆÆהחשמ
םכלש הז ≠ תוירחא חקייש רחא והשימ ןיא רורב הז תיבב יכ
¢ °¢±∞∞• ≠ ירמגל

היה הז םאש ,ימצעל תבשוח ינאו תרהרהמו תכייחמ תיפי
תולוגעה תועובה תא תוארל תולקב יד ןתינ היה ריוצמ טרס
ÆÆÆÆ הלש תובשחמה לש

םילודגה תוחוקלל¢ ,יתוא תפתשמ איה ,¢ןוגראב ןאכ ןוכנ הז¢

השעמל ןיא הלאה תוחוקללש דועב ,תוחוקל רומיש ילהנמ שי
Æתרמוא איה ¢תואסיכה ןיב םילפונ םהו ¢אמאו אבא¢

רומיש להנמ םהל דימצהל תורשפא םוש יל ןיא לבא¢
איה זאו ÆÆÆלוקב םעפה רהרהל הכישממ איה ¢ÆÆÆישיא תוחוקל
Æהיניעב הז תא האור ינא °ןויער הל שי ÆÆÆתכייחמ

התריכזמל דיימ הנופ איה Æתרמוא איה ¢םיינוגרא אמאבא¢
ינימזתש תשקבמ ינאש םילהנמ לש המישר ןאכ שי :הל תרמואו
רדחהמ תאצל תנווכתמו המק ינא Æצ¢החא יתא הפוחד השיגפל
תוחוקלה לש ¢אבאמא¢ה היהא ינא וישכעמ ¢ יל תרמוא איהו

הזכ ≠יעובש חוד שקבא ינא Æתוקלחמה ןיב תורבוע םהיתוינפש
לופיטהש תוינפ ≠השיטנל תוילאיצנטופה תוינפה תא זכרמש
ךורא היה ןהב לופיטה ןמזש וא תוקלחמ שולשמ רתוי רבע ןהב
לכ םע תיעובש הבישי םייקאו ,עצוממהמ תינוציק הרוצב
אדווא Æךירצש ומכ תלפוטמ וזכ הינפ לכש אדוול ידכ םיברועמה
תודוא תווצה תאו יתוא ןכדעמ םילהנמהמ דחא תוחפלש
אדוולו חוקלה םע רשקב תויהל גאוד ,היינפב לופיטה תומדקתה
Æהאלמה ונוצר תועיבשל לפוט ןיינעהש

אשונ תא ןוידל התלעה תיפי הנושארה םילהנמה תשיגפב
תורמל יכ םכסוהו ררבוה ןוידב Æ¢תוירחא¢הו ¢תוכמס¢ה
םאתהב תונושה תוקלחמה ןיב תוקלחנ עוציבה תויוכמסש
יארחא דחא לכ ≠ תפתושמו האלמ איה תוירחאהש ירה אשונל
°°°הצורמ היהי חוקלהש ךכל ±∞∞• ב

הרמא איה תיפי םע בוש יתשגפנשכ ןכמ רחאל םימי המכ
:יל

 ¢לט תעדוי תאÆÆÆםילוטיטה תחרפת לע וזה החישהÆÆÆ הז
הזÆÆוהשמ יל השע הז לבא ¢יקינתוטש¢ והשמ וליאכ היה
¢ÆÆÆאל הז לבא טושפ הארנ
 ¢תנווכתמ תא המלø¢ תונרקסב יתלאשÆ
 ¢תוחפל לבא ןמזה לכ םייק היהש והשמ רביח וליאכ הז

םואתפÆÆÆשארב םדוק רבוחמ היה אל הז עדומ≠ב
לוהינה לש םיניינעה ןיב תוישפוחב תצפוק ילש הבשחמה
עייסמ תמאב הזÆÆשדח והשמ הז ÆÆתיבה לש םיניינעהו
¢ÆÆÆןיינעמו

רופיס סיסב לע הלהנתה ילשו תיפי לש החונינ החיש ,ןכאו
רשפאמו ,תיעוצקמ תילוהינ המליד םויקל ליבקמש ישיא
תורצוויה לע העיפשהש ¢ישיאה בחרמ¢ב הנבות תורצוויה
Æ¢יקסעØילוהינה ¢יעוצקמה בחרמ¢ב הליבקמ הנבות

M-POWER  לדומ תא גיצנ הנורחאה הקסיפה תנבה ךרוצל

M-POWER לדומ

,®A-E© םיבלש μ ללוכ M-POWER תשיג לש הנבומה לדומה
≠וירחאש בלשה תא רשפאמו ליבומ םהמ דחא לכ רשא

:םיבלשה תשמח ןלהל
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תא ךא Æרדסומ ןפואב לגרתלו תוסנתהל ,דומלל שי םיבלשהמ דחאו דחא לכ לש תויפיצפסה תוקינכטהו הדובעה ךרד תא 
Æ¢םילוטיטה תחרפת¢ רופיס ךותמ רבכ ןיבהל רשפא לדומה ןווכמ הילאש הסיפתהו השיגה

תיפי ןיב חישה דקומ תא התוויהש ®Ask© תרהצומה הלאשה
תוריכמה ףקיהב הדיריה תמגמ ןורתפל תויורשפאל העגנ ,יניבו
Æ ךותמ אצמנש רוביחהו קשממה ךרד הרהבוהו הנבול הלאשה

ךרד ¢יוליג¢ רשפא חישה Buddy® Æ© ¢םילותיחה תחרפת¢ רופיס
תונבות שוביגו תילוהינו תישיא המצעה םג ומכ היעבה ןורתפל

M-POWER תצובק ירבח ברקבו תיפי לצא תויתוגיהנמ
Æאשונה ןובילב הכישמהש םילהנמה

תויסיסבה םיכרדה תחא תא םג דומלל ןתינ רופיסה ךותמ
רופיס Buddy: ≠ה תאיצמל השיגה העיצמש תוטושפהו

תורק תעב וא תוכימסב ונתעדב הלועה ¢דחא בחרמ¢מ
תאשל טלחהב לוכי ,¢ינש בחרמ¢מ המליד םע תודדומתה
וז המליד רובע יתועמשמו יתוכיא רסמ םע תושדח תונבות
Æהיתוכלשהו

ירופיסב שי ¢םירושק אל¢ו םינתומ יתלב םיארנ םהש לככ
,םיחקלו תונבות תויועמשמ ףסוא ¢יעוצקמה בחרמ¢ה
ןיבו תוישיא תומליד ןורתפל ונל עייסל םילוכי הנוכנ הדובעבש
תונבות תיינבל תיתשת תווהלו ¢ישיאה בחרמ¢ב תוישיא
תישיא החימצלו תויתחפשמו ,תויגוז ,תוישיא ,תויטגרניס
Æםירבחכו החפשמ ינבכ ,םירוהכ ,גוז ינבכ

:הבש תונשדחהו M-POWERה תססובמ ןהילע תושיגה
תועודי תושיגו תולוכסא רפסמ לע תנעשנ M-POWER תשיג

≠ הצובקב דיקפת חותינ תדובעו טלטשגה תירואית ןהניב
ROLE ANALYSISÆ

הרוקמב איה טלטשג הלימה ≠ טלטשגה תירואית לע
איהו סלרפ ץירפ ידי לע החתופ הירואיתה Æתינמרגב ¢תינבת¢
היפוסוליפה לעו תיתינבתה היגולוכיספה לע תכמסנ
לע תתתשומ טלטשגה תירואית Æתימויק≠תילאיצנטסיזקאה
םהל ןיא דרפנב םיעיפומ םלשה תודוסי רשאכÆÆÆ¢ יכ הנבהה
תא םיאטבמ םה וידחי םיפרוצמ םהש רחאל קרו תועמשמ לכ
ןאכמ Æאסיג ךדיאמ םלשכ םתועמשמ תאו אסיג דחמ םדוחיי

אוה םלשה¢ ש ®±π∏∑© ןיול טרוקל תסחוימה העודיה הרמאה
Æ¢ויביכרמ םוכס רשאמ רתוי

םילעופ ≠ ונלוכש החנהה לע תססבתמ M-POWER תשיג
םירוה ,תולהנמו םילהנמ Æתינמז וב םייח יבחרמ רפסמב
םייתועמשמ ¢םייח ייבחרמ¢ ינש םילהנמו םילעופ ,םידליל
:תינמז וב םרובע רתויב

,יתחפשמ ,יגוז ,ירוה ≠ ¢יטרפ בחרמ¢ה ˘
Æיטסיריירק ,ילוהינ ,¢יעוצקמ ≠ יקסע בחרמ¢ה ˘
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תודדומתהל םישרדנ לוהינ ידיקפתב ®םישנØםירבג© םירוה
,ונלש םייחה תוברתב Æ¢םיבחרמ¢ה ינש ןיב חתמה םע תדמתמ
ץחלה רקיע תא כ¢דב הווחה הייסולכואה ןה תולהנמ תוהמא
¢לעופב תולהנמ¢כ ןמצע תואור תולהנמה םישנה Æהז אשונב
םיספתנ םיבחרמה Æםיבחרמה ינש לע ¢תואלמ תויארחא¢ו
תמושתו ןמז לש םינוש םיבאשמ לע םירחתמו הזב הז ¢םיסגונ¢כ
ספתנ ,הלא ¢םייח יבחרמ¢ ינש לש  ,¢ינמז≠וב¢ ה לוהינה ,ןכל ,בל
,המשא לש ≠ םישק תושגר רצויו ¢ץוליא¢כ ואØו ¢ישוק¢כ כ¢דב
הנגה ןונגנמכ ,תורצוי תולהנמהמ תובר ךכמ האצותכ Æבאכו לובלב
תיינבב יוטיב ידיל האבה ¢תיבחרמ תורצבתה¢  לש גוס ,עדומ אל
,ימינפ לובג והז Æםיבחרמה ינש ןיב ןיטולחל םוסחו השקונ לובג
הרומאש ךרדב תומלועה ינש ןיב לוכיבכ קתנ רצויה ישגרו יתבישח
Æםשאה תושגר תאו הווחנה ישוקה תא רשפאה לככ םצמצל

תומלוע ינש הלא ÆÆÆ°°°תיבב אמאו הדובעב תלהנמ ינא¢ 
דירפהל¢ תוסנמ וליאכ ןה ךכ ≠ ¢°°°ירמגל םידרפנו ירמגל םינוש
Æישוקה תא טעמב תיחפהל וא עונמל ÆÆÆ ¢םיצינה ןיב

 הקייםאפשר להתייחס לאותה  מורכבות היוצרת את הקושי
® ומנהלותMothersלמנהלים ההורים ≠ובפרט לאמהות ©

©Managers ®כאל פוטנציאל ייחודי לצמיחה ולהעצמה אישית
 אפשר לעודד הבנייה,Æ בהסתמך על תיאורית הגשטלטוניהולית
 של קשר ממשקי מפרה ומעצים בין, חשיבתית ורגשית,פנימית

 העצמה ושיתוףÆ, למידה, קשר של תובנה,שני המרחבים
הסיפור בתחילת המאמר מדגים כיצד אפשר להזמין פיתוח
,פנימי של ¢עמדת חיים¢ המשלב במודע בין שני ¢מרחבי החיים¢

 לקחים ותובנות ביניהםÆ גישה זו,ולבנות ¢גשר¢ של זרימת מידע
מהווה מעין ¢מנוע פנימי רב עוצמה¢ להעשרת יכולת פתרון
Æהבעיות ולגיבוש דפוסים אפקטיביים יותר של מנהיגות וניהול

ROLEהגישה גם מבוססת על תיאורית ¢ניתוח תפקיד¢ ©

ANALYSISשפותחה על בסיס תיאורית ¢יחסי אובייקט¢ ©ביון ®
±π∂±,±π≥μ ו¢תורת המערכות הפתוחות¢ ©לורנס, קליין ®±πμπ
±π∑π,±π∑∂ העוסקים באופן  בו האדם  יכול, מילר ®±π∂π רייס 

לייצר קשר וגשר בין עולמו הפנימי לבין תפקידיו בעבר ובהווה
ותורמים תובנות נוספות להבנת הדילמות הקשורות לניהול שני

Æהמרחבים
¢החוכמה העממית ניסחה את קשר הגומלין המתקיים בין

 ¢התפקיד עושה את: בשני משפטים משלימיםהעצמי והתפקיד
האדם¢ ו≠¢האדם עושה את התפקיד¢ הראשון מתייחס לעובדה
שתפקידים שונים מעצימים או חוסמים היבטים שונים של
ה¢עצמי¢ כפועל יוצא של השלכות וציפיות חברתיות המכוונות
לתפקידÆ השני מתייחס לעובדה הידועה היטב שאין שני אנשים

®Josef TriestÆשיבצעו את אותו התפקיד באותו האופן¢ ©
םימיצעמ ¢ילוהינ¢ה דיקפתהו ¢ירוה¢ה דיקפתהש החינמ ינא

Øהרוהה לש ותבישח יסופדבו ושפנב םימוד םידבר ,םימסוח וא
םירצונש הנבות וא תונמוימ לבוקמ ¢יתוברת¢ חרואב Æלהנמה
Æךפהלו רחא בחרמב ¢םימסחנ¢ דחא בחרמב

םיבחרמה ינש םניה יעוצקמØיקסעה בחרמהו יטרפה בחרמה
םיבחרמה ינשכ םירוה םילהנמ לצא כ¢דב םיספתנה
גצומה לדומה  Æםהייחב רתויב םייתועמשמהו םייתוהמה
םדאה לעופ םהב םיבחרמה קשממ לע ססובמ רמאמב
ינש Æ®רחב ומצע םדאהש םידיקפת© םירחבנ םידיקפתב
םהיניב םימייקמו תינמז וב םימייקתמה םיבחרמ
Æ¢וישכעו ןאכ¢ב ≠ הווהב היצקארטניא

M-POWER תדובע הווה יבחרמ ינשב תדקוממ התויה םצעמ

תוינבת יוהיז תרשפאמ ≠ םיבחרמה ינש לע תינמז וב העיפשמ
לעופב יוניש תרשפאמ ;תויונמוימו תונבות לש לולכשו הרמתהו

דחא לכב דיקפתה תיווח רופישו םייחה יבחרממ דחא לכב
לש ילריפסו ידדה ינמז וב רופישו יוניש אוה השיגה רצות Æםהמ
Æומצע םדאה לש תיטגרניס המצעהו העפשהו םיבחרמה ינש

¢הליגר¢ה תינוגרא תיתרבחה הסיפתהש דועב ,ךכ
,¢ןורסח¢כ םייחה יבחרמ ינש לש ליבקמה לוהינל תסחייתמ
THE ,¢תוהמא שינעמש קוש¢ ≠ רמאמ הז ןיינעל ואר©

MARKER¨ תעצומה השדחה היארה ךרד ,®≥∞±∞ טסוגוא
תאו םייחה יבחרמ ןיב המלשהה תא השיגדמ הז רמאמב
Æןוגראלו םדאל וז המלשהב ןומטה המצועה לאיצנטופ
:רבד ףוס

≠וב לוהינל ךרוצה ךותמ ספתנה חתמהו ןורסיחה ,ישוקה
רכומ אוה ,םילהנמ לצא שגרומ םייחה יבחרמ ינש לש ינמז
Æרבודמ יתלב תאז םעו ללכב הרבחבו ןוגראב עודיו

אל םיבחרמה לש ינמז ובה לוהינב וב שיש ¨ןכ םא ¨ונדמל
°תידוחיי המצוע ≠®°הברהו© םג שי אלא ישוק קר

םג איה ≠ ותמועל לבא תרבודמ הניא המצועה ישוקה ומכ
Æתרכומו העודי תוחפ הברה הברה

םייחה יבחרמ לש ינמז ובה לוהינה לש תבכרומה היצאוטיסה
תובכרומה ףרח Æתיתרבחו תינוגרא ,תישיא ≠תוסחייתה תשרוד
תוהמא תולהנמו ללכב םינוגראב םילהנמ רובע ךכ לכ העודיה
תוסחייתה הל תתל אלש םיפידעמ םינוגראה תיברמ  ,טרפב
®הל תתל ןתינ תוסחייתה גוס הזיא םיעדוי אלש וא© תשרופמ
יתלבו עודי אשונ לכ ומכ© אשונה תא םיכפוה השעמל ךכבו

Æינוגרא ®Stress© חתמ לש לודיגו תוברתהל ¢עצמ¢ל ®ÆÆÆרבודמ
תייגרנא תא ¢תכפוה¢ עודיהו יולגה חישה לא  וז  ¢היומס המליד¢ תאבה

Æןוגראלו םדאל תמרותו המיצעמ ישיא חותיפ תיגרנאל הקיזמה חתמה
השוחנ תיאקיטילופו הדובעה תוכזב רתוי תרשואמ םא ינא¢

¢דליה תוכזב רתוי
±±±±±∞∞∞∞∞πππππ∞∞∞∞∞ØØØØØ סמייט קרוי וינ ,תיטרקומד לאיצוסה הגלפמה שאר תינגס ≠ גיווזש הלאונמ

∫תורוקמ
Josef Triest,The Inner Drama of Role Taking in Organizationn,Group Relations, Management And Organizations

≥≥ ,ß πמע ,±π∏∑ הנבי תאצוה ,ץיבוניבר Æג קורסÆש ,¢רגתאה ≠ואולמו םדא¢  ,ןיול טרוק
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ןמרסו ךליל                                ןדיע רשא ר¢ד          

Æןליא רבו ביבא לת תטיסרבינואב הצרמ ,תויתרבח תותשרל ץעויו הצרמ ,ןדיע רשא ר¢ד

Æהדימלו לוהינ תונורתפ ןתיג םרינ ,הכרדהו ינוגרא חותיפ םוחת שאר ,ןמרסו ךליל

וילאמ ןבומה לע םילימ המכ ≠ ¢םייחה םרז¢
Æםזינגרוא אוה ןוגרא

לכב ענש ,ילאמרופ≠או ילאמרופ ,עדימו תרושקת לש םרז אוה ולש םייחה תייגרנאמ דבכנ קלחש ,יח רוצי
Æםיבלוצו םייבחור םיצורע ןווגמבו ,הלעמל הטמלמ ,הטמל הלעמלמ Æתינמז וב ,ןוויכ

תימוימויה היישעה תא ןגראלו םינוויכ רידגהל ,תומישמ ,םירסמ ריבעהל ןתינ אל ,הטמל הלעמלמ תרושקת אלל
דציכ תעדל ןתינ אל ,הלעמל הטמלמ תרושקת אלל Æתויוצר תואצות תגשהל תורבחתמה תולועפ ףסוא ידכל
יבחרב שחרתמה רואל ,בושו בוש וילע בושחלו תונשל ,ןכדעל שי המו ,ורדגוהש םינוויכה םימשוימו םימגרותמ
Æהצוחהו ≠ המינפ ויקשממבו ןוגראה

ןמרסו ךליל ¨ןדיע רשא ר¢ד ∫תאמ

,¢מראה מראה שעל הקיר
¢øמי היפה בכל העיר

חוטש םלועל יכרריה םלועמ העונת לש ןדיעב הבשקה תוכרעמו תודמע ירקס לע
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תרושקת םרז תריציב ישוק טעמ אלב םילקתנ םינוגרא
םרז םלוא Æהבלצהבו בחורל ,הטמל הלעמלמ ןוכנו יתוכיא
עדימ¢ הביחב בורל הנוכמה ,הלעמל הטמלמ יתוכיא תרושקת
תושיפת Æסוסיבל רתוי השק ,תובר םימעפ ,אוה ¢חטשהמ
םיעיפשמ םיסרטניאו תויתרבח תוינבה ,חוכ יסחי ,תויכראריה
תרושקתה לע ךא ,ןוגראב תרושקתה יצורעו ינוויכ ןווגמ לכ לע
Æדחוימ ןפואב םיעיפשמ םה ¢הטמלמ¢

¢חטשהמ¢ יתוכיאו יטנוולר תרושקת םרז גישהל תנמ לע
לוהינ דצלו םייעוצקמ םימורופ דצל ,םינשה ךרואל ,ושבגתה
,¢םייסאלק¢ םינונגנמ המכ ,םילהנמ ידי לע ףטוש עדימ
Æשונא יבאשמ לש תוירחא םוחתכ םיבשחנ יתרוסמ ןפואבש
ךתח תוחיש˜ םיפטושו םייתפוקת םילוגע תונחלוש˜
תונמדזהכ יתנש בושמØהכרעה ךילהתב שומיש˜ תויתפוקת
ילוהינ ≤∂∞˜:םהינימל םיינוגרא םירקס ≠ ןבומכו עדימ תרבעהל
תומשב םג עודיה© םיימינפ הדובע יקשממ ןוצר תועיבש˜
עודיה© תודמע רקס˜ ®דועו םיתימע רקס ,¢ימינפ תוריש רקס¢
תועיבש רקס¢ ,¢םילקא רקס¢ ,¢תואירב רקס¢ תומשב םג
Æ®דועו ¢ןוצר

םילגרמה רופיסמ ¢לכשה רסומ¢ו תודמע ירקס

תרבעהל הצופנו תלבוקמ ךרד םיווהמ םירקסה ,רומאכ
תונורתי םהל שי ,רחא תרושקת ןונגנמ וא ילכ לכ ומכ Æעדימ
וא םיימעפ דח םירקסב םישמתשמ םיבר םינוגרא Æתונורסחו

,תושיפת ,תודמע תודוא עדימ לבקל תנמ לע םיירוזחמ
סחיב ןוגראה תולהנתהב הפרות תודוקנו המצוע תודוקנ
,¢קפוד תדידמ¢ ,¢תינוגרא הארמ¢ Æוידעיו ויתורטמל
םיחיכש םייומיד םה ,דועו ¢רטמורב¢ ,¢רוטינומ¢ ,¢המלצמ¢
Æםירקס ראתל

אוה ,ונל םירכומה רתויב םימדקומה ¢חטשה ירקס¢מ דחא
:®ג¢י רבדמב© םילגרמה רופיס

≠תא ורותיו ¨םישנא ךל חלשב Æרומאל השמ לא הוהי רבדיו¢
¨השמ םתוא חלשיו זיÆÆÆ ∫לארשי ינבל̈ ןתונ ינא≠רשא̈ ןענכ ץרא
ÆÆÆ¢Æןענכ ץרא≠תא רותל

,התוא רותל שיא ±≥ ונבר השמ חלש ,ץראל הסינכה תארקל
ןיב התוא קלחל שי ובש ןפואה לע גשומ לבקל ליבשב רקיעב
,םעה תשקב רואל הארנכו ,תוחילשה תרגסמב Æםיטבשה ±≥
םירטמרפ המכ לע ץראה תא ¢גרדל¢ םישקבתמ םילגרמה
בשויה ¨םעה≠תאו ;אוה≠המ ¨ץראה≠תא םתיארו חי :םייזכרמ
¨ץראה המו טי Æבר≠םא אוה טעמה ¨הפרה אוה קזחה≠≠הילע
≠רשא̈ םירעה המו ;הער≠םא̈ אוה הבוטה≠≠הב בשוי אוה≠רשא
הנמשה ץראה המו כ Æםירצמב םא̈ םינחמבה≠≠הנהב בשוי אוה
טעמ יוזה ןפואב םלוה חוסינ Æןיא≠םא ץע הב≠שיה̈ הזר≠םא אוה
לכל דימצהל ןתינ הבר תולקב ≠ ÆÆÆונימי לש םירקסה תא
וא ריינ לע ותוא ןגראלו ,והשלכ X דע ± לש הלאקס רטמרפ

ÆÆÆןווקמו בשחוממ טמרופב
¢חטש¢המ לבקתמה עדימהו םתמישממ םיבש םילגרמה

םילגרמ ±∞ Æםידיחפמ היבשות ךא ,הבוט ץראה Æבכרומ אוה
םגו ;ונתחלש רשא ץראה≠לא̈ ונאבÆÆÆ זכ :יכ םידיעמ ±≥ ךותמ
בשויה̈ םעה זע≠יכ ספא חכ Æהיריפ≠הזו≠≠אוה̈ שבדו בלח תבז
וניאר ¨קנעה ידילי≠םגו ¨דואמ תולודג תורוצב ¨םירעהו ;ץראב
¨לארשי ינב≠לא̈ התוא ורת רשא̈ ץראה תביד ואיצויו בל ÆÆÆםש
היבשוי תלכוא ץרא̈ התוא רותל הב ונרבע רשא ץראה ∫רומאל
¨וניאר םשו גל Æתודימ ישנא̈ הכותב וניאר≠רשא םעה≠לכו̈ אוה
ןכו̈ םיבגחכ וניניעב יהנו ;םיליפנה≠ןמ≠≠קנע ינב םיליפנה≠תא
Æםהיניעב ונייה

םעה יגיהנמ תא דואמ הגיאדמ םילגרמה תומשרתה ≠ ןכבו
תוינכת תא םאות וניא לבקתמה רסמה ,®השמ ,םיהולא©

¨הוהי ינא :םישנענ ,ולוכ םעהו ,םילגרמה ןכלו ,הגהנהה
םידעונה̈ תאזה הערה הדעה≠לכל השעא תאז אל≠םא̈ יתרביד
חלש≠רשא ¨םישנאהו ול Æותומי םשו ¨ומתי הזה רבדמב ;ילע
≠לכ≠תא וילע ®וניליו© ונוליו ¨ובושיו ;ץראה≠תא רותל השמ
יאיצומ ¨םישנאה ¨ותומיו זל Æץראה≠לע ¨הביד איצוהל ¨הדעה
Æהוהי ינפל ¨הפגמב≠≠הער ¨ץראה≠תביד

םידחפה ,םיסרטניאה תא דצב םכתושרב םישנ ,הז בלשב
10ה םתוא Æםהב םיעוגנ ויה םילגרמהו ןכתיש תויטההו

ורמאש םיינשה םתוא םגו ,הערל ץראה תביד תא ואיצוהש
,®הנופי ןב בלכ ,ןונ ןב עשוהי© םלוע תליהתל וכזו ךפיהה
אלש תומשרתהה תא לבקל הבריס רשא ,הגהנהל סחייתנו

האלמ תיארקמה תונשרפה© הלש הדנßגאה תא המאת
ךותמ םילגרמ החלש הגהנהה Æ®אשונב םיניינעמ םיחותינב
,הדובעה יכלהמבו היגטרטסאב ךומתיש עדימ לבקל הווקת
שפתנש עדימ ואיבה ולא רשאכ םיחילשה תא תושק השינעהו
Æהל עייסמ אלש הזככ

לאושש ימ¢ יכ סרוג אלפנ ינורמק םגתפ Æםירקסל רוזחנ
ןובנ שומישב ¢Æתובושתהמ םלעתהל לוכי וניא תולאש
םודיקל המצוע בר יעצמא תויהל םייושע םירקס ,לכשומו

תרושקתה םרז בוציעב בושח ביכרמ ,תוינוגרא תורטמ
היצביטומ לע תיבויח העפשהל סיסבו הלהנהל חטשהמ
לש תיתועמשמה הלבגמה Æםידבועו םילהנמ לש דוקפיתו

םיבר םירקמב ,םהב לכשומו ןובנ תוחפ שומישש ,איה םירקס
העיגפו קזנל םורגל לולע אלא ,¢קיזי אל ≠ליעוי אל¢ב רמגנ וניא
לבקתמה עדימה רשאכ דוחייב Æדוקפתבו היצביטומב
אל¢ םתס וא ,אימחמ אל ,םייאמ ,בילעמכ שפתנ ,םירקסהמ
לש תויופידעה רדסל ≠ ןיפוליחל וא תויגרנאל ¢םיאתמ
Æלופיטו תוסחייתה אלל ביכראל וכרד תא אצומ ןכלו ,הלהנהה
רשאמ ,הליחתכלמ לואשל אל ץלמומ היה ,ולאכ םירקמב
Æויחילשבו ≠ עדימב םחליהל וא תובושתהמ םלעתהל ,לואשל
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יכראריה אוה םלועה

םייתנש ינפל בתכנ היה הזה רמאמה ולש ,חינהל ריבס
רכומה טמרופב ידעלב ןפואב קסוע היה םירקסב ןוידה ,שולש
ףוריצב םיתעל ,גורידל םירטמרפ םע תולאש תמישר Æונלוכל
,בשחוממ טמרופב וא םיפדב תורבעומה ,תוחותפ תולאש המכ
הוולמה ךילהת Æ¢בצמ תנומת¢ ידכל תיטסיטטס תודבועמו

עירכמה בורב Æ¢ירחא¢ו ¢ידכ ךות¢ ,¢ינפל¢ ,ןוגראב בחר רושקתב
תרדגומה תולאש תמישר ללוכה טמרופב רבודמ םירקמה לש
םיצעוי עויסב םיתעל© שונא יבאשמ תווצ ואØו הלהנהה ידי לע
רחאל Æתימינונא הרוצב םינוע םידבועו םילהנמ הילע ,®םיינוציח
הטלחהל ,הלהנהל בורל םיגצומ םיחתונמה םינותנה דוביעה
ךיאו ,םאה ,הטלחהל הז ללכבו ,לפטל דציכו ≠ המב ,םא
ךותמ דבועמה עדימה ,הז טמרופב Æרקסה תואצות ורשקותי

דצמ תידוסיו תיניצר תוסחייתהל םיתיעל הכוז ךילהתה
םימילשמ םיכלהמ עוציב ללוכ ,םייעוצקמה םימרוגהו הלהנהה
םיאשונב הנבהה תקמעה ךרוצל ≠ דוקימ תוצובקו תונויאר ןוגכ
עצבתמ םהיתובקעבש ¨םיאשונ Æרקסה ןמ ולעש ,םייזכרמ
םג ≠הווקתבו תויעבה לש םימוטפמיסב ןמז ךרואל לופיט
עדימה ,רומאכ ,םירחא םיבר םירקמב Æןמצע שרושה תויעבב
ןהו רושקתה תמרב ןה ,תומלעתהל וא הייחדל הכוז דבועמה
Æלופיטה תמרב

איבמו תויביטקפאבו תוניצרב להונמ אוה םא ןיב ,הז ךילהת
יכראריה ךילהת אוה ,תרחא להונמ םא ןיבו תובוט תואצותל
אל המ לע ,ןבומכו© םילאוש המ לע הטלחהה בלשמ Æותוהמב
,ןוגראה ללכ© םילאוש ימ תא ,תולאשה תוחסונמ ךיא ®םילאוש
םע השענ המו ≠ךיאו øעדימל ףשחנ ימ ,®øםגדמב ימ ,םגדמ
,םירקמ לש עירכמה בורב ,םיטלחומ וליא לכ Æהאלה עדימה
Æהלהנהה תמרב

וא ¢ץלמומ¢ ,¢ער¢ וא ¢בוט¢ חרכהב וניא יכראריהה ךילהתה
¢בוט¢ Æתויכראריה תויושי םתוהמב םה םינוגרא Æ¢ץלמומ אל¢
הנבמב שומיש םישוע ובש ןפואהמ םירזגנ ,¢בוט אל¢ וא
Æומויק םצעב אלו יכראריהה

חוטש אוה ®וקלח תוחפל וא© םלועה

המיע האיבמ ,תונורחאה םינשב ,ונייחל web 2.0 ≠ה תצירפ
טרפב םיינוגראה םייחל ,ללכב םייחל קתרמו שדח לאיצנטופ
Æדחוימו קתרמ ןפואב םירקס לש קיתוהו דבוכמה דסומלו

ךרדהו ,תשרב רבעומ עדימה רבעומ םהב םישדחה םינפואה
,תינמז וב ,םינבמו םיחיצנמ ,שומיש עדימב תושעל ןתינ הב

Mindset שדחÆ הש ןכתי Mindset תכפהמ תא רשפיא שדחה
ינש ,רבד לש ופוסב Æותוא רציש הז אוהש ןכתיו עדימה
,םיינכפהמו םייתועמשמ ןילמוג יכילהת םימייקמ םיטנמלאה
Æדמימו המר לכב

םיבר םידמימב חוטש השענ ךלוה ,ונרכהש יכראריהה םלועה
יכילהתל םינש יפלא הלגרוה תושונאה ÆÆÆ®Æךרדה הכורא דועו©
םיהולאמ :םבורב םיינוויכ דחו םייכראריה עדי תרבעהו הריצי

Æםעה ןומהל ≠ דועו םינאמש ,םיריזנ ,םירמכ ,םיאיבנמ ,םדאל
םג Æ¢הטמל ≠ הלעמל¢מ רבועש עדי Æםהידימלתל ≠ םירוממ
ןומהל ,עדימל םיברוקמה םידיחימ ,המוד הרוצב רבעוה עדימ
≠ םיאמיבו םיאנותע ,םיררושמ ,םירפוסמ ≠ ונממ קחורמה
םירבועה םירסמהו עדימה Æםירובל ≠ בותכו אורק יעדוימ Æלהקל
אל ,הפוצל וא ,ארוקל ,עמושל Æםיינוויכ דח בורל םה ,וז ךרדב
,העד עיבהל ,ביגהל ,הטושפו השיגנ ,הלק ךרד רבעב התיה
Æוילעב םע וא עדימה םע ןודל

web 2.0 יטמרד ןפואב תואיצמה תא הנישÆ ןיא םיאנותיעל
דחא לכ Æםירסמו םייתושדח ¢םימטייא¢ לע תוידעלב דוע
,תשרה ךרד תועידי ריבעהל ,יאנותיע תויהל לוכי ®טעמכ©

הברה© העידיל ¢קבקוט¢ב ביגהל לוכי דחא לכ Æםימוליצו םיטרס
¢תכרעמל םיבתכמ¢ב ותעד םוסרפל איבהל רשאמ תולקב רתוי

דסמל ,תשרב וציפהלו טרס םייבל לוכי דחא לכ Æ®יתרוסמה
Æםימורופב העד עיבהל וא םיארוק להק רוציל ,גולב וא רתא
לע תשרב תוחתופמ תונכות ,ןומהה ידי לע תבתכנ הידפיקיו
םירבעומ עדיו עדימ Æקלח ןהב לוטיל ןיינועמש ימ לכ ידי
,קובסייפ© תויתרבחה תותשרהו םלוכל םלוכמ ,תיבחור
ןיב תידדה ¢החיש¢ תורישפאמ ®תורחאו ןיאדקניל ,סייפסיימ
.חוטש השענ םלועה Æהצורו לוכיש ימ לכ

,ךליאו ∑∞ה תונש ףוס ידילי םידבועו םילהנמ ¨Y≠ה רוד
,תשרל דואמ ריעצ ליגמ םיפושח םה Æתרחא בושחל םילגרומ
םידבועכו םילהנמכ ,םינוגראל םיעיגמ םהו תיתרבחה הידמל
תויכראריהה תא תויעבטב תוחפ הברה לבקל םיטונה
Æתויסאלקה

ÆÆÆיכראריה ןיידע תאז לכב םלועה ∫תרוכזת
ןמ תיללכה תוגגומתהה ירחא עגרש ןבומכ
לש תויטנוולרהש רוכזל שי ,¢חוטשה םלועה¢
םיכיישש וניניב וליא רובע קר איה המגמה
תושיגנה ,םלועה לש תוקזחה תויסולכואל
תויסולכוא Æ®תשרלו רלולסל© עדימה תויגולונכטל
ןניא סובולגה יבחרב םישלחומה םיילושב תובר
תונתיא תויכראריהב תויח ןיידעו ,הגיגחהמ קלח
תועפותהמ בר קחרמ תוקחורמו ,רתויב
Æהפ תוראותמה
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הבשקה תוכרעמ

םירציימ ,שדחה Mindsetהו תושדחה תויגולונכטה
םג תרושקתה םרז בוציעל ןיטולחל תושדח תויונמדזה
Æםינוגראב

יתנש ,יתנש≠וד© יתפוקת רקס םוקמב ,ובש ,בצמ םכל וראת
לש תושיפתו תודמע ,םיכרצ לע עדימה םרוז ®יתנש≠יצח וא
,®Real-Time© םייט ליר ,ישפוח ,ידימת ןפואב םידבועו םילהנמ
הנעמב Æתחא הנועבו תעב יבחורו יכראריה ,יבמופ ,חותפ
תישפוחו הבחר תוסחייתה דצל ,שארמ תוחסונמ תולאשל
Æןיטולחל

דובעל וא ףילחהל םילוכי ®Face book© קובסייפ ייומד םילכ
:לשמל Æםירקסה דצל

םידבוע םימשרנ וילאו קובסייפב ףד חתופ ןוגראה Æא
תונבל ,םירבח ףוסאל ,חחושל םיליחתמו םילהנמו
ßÆוכו גרדל ,ביגהל ,רוקיב סיטרכ

לוורייפב תנגומ תינוגרא םינפ תיתרבח תשר הנוב ןוגראה Æב
©firewall® ורדחי אל ןוגראל ץוחמ םימרוגש חיטבמה

ןוגראה ירחא ¢לגרל¢ ולכוי אלו הילא

הרבח עוריא תא ®LikeÆÆÆ תושעל וא© גרדל רשפא ,וז ךרדב
,םיאנתה ,רכשה תא ,לכואה רדחב לכואה תא ,ןורחאה
יונימה ,תוינועברה תואצותה ,רישיה להנמה ,גחל תונתמה
ןויער Likeב גרדל וא© ןויער תולעהל לוכי דחא לכ ßÆדכו שדחה
שפחל ,הלאש לואשל ,לועי תעצה עיצהל ,®רחא והשימ לש
יבאשמ תווצו הלהנהה תווצ ,ל¢כנמה Æדועו תובוגתו תוצלמה
,תונעל ,ביגהל ןבומכ םילוכי ,םידבועהמ דחא לכ ומכ ,שונא
Æםינויד םוזילו העד עיבהל

ÆÆÆםגו םגש הארנכ ≠ øאלפנ øיארונ øקילדמ øדיחפמ

טסב תרבח :ןיינעה תא ריהבהל ליבשב תחא אמגוד חקינ
:םיינוציחה היתוחוקל רובע ,ßב ךרדב ,ךכ תאז השוע ייב

תביתב ותעדב הלועש המ לכ בתוכ דבועה ,הזה הרקמב
המב ןודלו ,עיבצהל ,ביגהל םילוכי םירחא ,הטמל Æטסקטה
המ תא דבעמ הרבחה םעטמ רתאהØםורופה להנמ Æהלעש
:אבה ךסמב וארתש יפכ םישנאה ובתכש
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שולשו הנוילעה הרושב תובית עברא שי הלעמל ךסמב
הרושב רתויב תינמיה הביתב Æהנותחתה הרושב תובית
תונעל לוכי םירקסה להנמ וא םירקסה החמומ ,הנוילעה
וניא רקסה Æהגלוק ול תונעל לוכי הלאמשמש הביתב Æבתוכל
אלא ,הריקח ומכ תוארנש תולאש לש יתפוקת ימעפ דח ףסוא
המ תא גרדל לוכי דבועה הלאמשמש הביתב Æתכשמתמ החיש
Æובתכ םירחא םידבועש

תואצות תא םיאור תילאמשה הביתב הנותחתה הרושב
הנימימש תיעצמאה הביתב Æיבמופו ףוקש ,ףיצר ןפואב גורידה
Æבתוכ ןוגראב דבועש המ לכ תא ףוקשו ףטוש ןפואב םיאור
תוינוגרא תודיחיל הקולחה תא םיאור רתויב תינמיה הביתב
ß®Æוכו היצקנופ יפל ,םירוזיא יפל©

תינוגרא הנומת רוציל שי ,לופיטו תוסחייתה ךרוצל
בכרומהו תכרעמה ךרד רבעומה עדימה סיסב לע תיביטרגטניא

ישמתשמ לש תויוסחייתההו ללמה ,םיטסקטה ללכמ
הנומת ידכל תוחישה תא חתנלו דבעל שי ,השעמל Æתכרעמה
תוטישה Æרתוי הקימעמ הניחבל וא לופיטל םיאשונ רפ תללוכ
חותינה Æינתוכיא ¢ןכות חותינ¢ תוטיש ןה ךכל תולבוקמה
,תורזוח תומיתל סחייתמו הפוקתל תחא עצבתמ
Æדועו ןמז ךרואל תומגמו םיאשונ תעפוה לש תוקיטסיטטס

ÓÚ¯Î˙ ‰˜˘·‰ ÂÒ˜¯ÈÌ ÓÒÂ¯˙ÈÈÌ ≠
Ó‚ÂÂÔ Ó˘ÓÚÂÈÂ˙

,ןוגרא לכל תומיאתמ ןניא הבשקה תוכרעמ יכ ,ןיטולחל רורב
םיקיתו תודסומ¢ו םירקס ףרוג ןפואב ףילחהל תולוכי ןניאו
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תלוכיה one sizeÆ םניא םייסאלקה םירקסה םגש יפכ ,¢םירחא
יפואב דואמ היולת ןיינעה תבוטל וזה המרופטלפה תא לצנל
הארנכ Æםייתועמשמ םיטנמלא דועבו תוברתב ,ןוגראה ישנא
אל ,יתורירשו ינתמיא םרוגכ תספתנ הלהנהה םהב םינוגראבש
םינוגראב Æהבשקה תוכרעמב יתועמשמו יביסאמ שומיש אצמנ
,בשחמ תונמוימ וא תיזיפ השיג ןיא תויסולכואה בורל םהב
Æדועו דועו תלעות תרסח היהת תכרעמה

הערל לוצינו תויבמופ ,הטילש רסוח ,הטילש לע Æא

הטילש הלהנהל םירשפאמ םייסאלק םירקס יכ ,קפס ןיא
תילוהינ הטילשל Æרבוע אוה ובש ןפואבו עדימב רתוי הבר
אלא םייטולוסבא םניאש ,תונורסחו תונורתי ןבומכ שי עדימב
ותראשהלו עדימה ןויסיחל Æהמודכו רשקה ,תוברת ,ןוגרא ייולת
תא הניבמ ,תיניצר ,תיארחא איה רשאכ הלהנה תטילשב
ןובנ שומיש וב השועו ןוגראל הרזחב ורושקת תובישח
Æםילודג תונורתי שי ,יביטקפאו

עיבצהל ןתינ הבשקה תוכרעמל סחיב ןורסח לש םיטביה לע
םילוכי םידבוע תינוגרא םינפ תיתרבח הידמבש החנהה רואל
®רקסב ויבגל ולאשנש המ לע קר אל© רבד לכ לע ןנולתהל
םהב ונודיש ןיינע ןיא הלהנהלש םיאשונב םג ,יבמופ ןפואבו

תוצמשהל הערל לצנל רשפא וזה המרופטלפה תא Æיבמופב
Æתוועמ וא העטומ ,הטומ עדימ תרבעלו ®תוינוגרא וא תוישיא©

םירבוע ולאכ עדימ יגוס יכ ,תישאר ¨רוכזל בושח ,תאז דצל
,ןושיעהו הפקה תוניפב ,םירדחב ילאמרופ אל ןפואב םויה םג
Æםירחא םימרוג לש וא הלהנה לש הבוגתל תורשפא אלל
םימרוג הבש החותפ החיש םייקל ןתינ ,הבשקה תכרעמב
תונמדזהה תא םילצנמו םיביגמ הלהנה ירבח וא ,םייטנוולר
Æעיפשהלו הביטקפסרפ תתל ,ןקתל ,ןזאל ,תיבמופה
,םיביגמהו םיבתוכה ≠ םינוויכה ינשב ןאכ תדבוע תויבמופה
Æםיריכבו םירטוז

תיתרבח הידמל השיג שי םדא לכל טעמכ םויכ ,תינש
טושפ םילוכי םישנא Æ®וידכנו וידלי תועצמאב וא ,ומצעב©
דבוע וא להנמ לכ לע ןנולתהלו םתיבמ קובסייפל סנכיהל
ךותב¢ הסיבכה תא סבכל ףידע ילוא ,הזכ הרקמב Æןוגראב
חותפה קובסייפב אלו ,ןוגראה לש תימינפה תשרב ,¢החפשמה
ÆÆÆהחפשמל ץוחמ ,בוחרב ,לכל

הלהנהה ¢תטילש¢ םהב םינוגראב יכ ,ןייצנ ,הז רשקהב דועו
המל ®תועטב וא הנווכב© המגרתיה ,םייסאלק םירקסמ עדימב
אלש רקס תואצות :ומכ ≠ הערל לוצינכ םידבוע יניעב שפתנש
וכז אל ועיבצה םיבישמה ןהילע תועפות וב בצמ וא ורשקות
תכלוה תויביטקפא חרכהב םירציימ ,לופיטלו תוסחייתהל
םיכלוה הנעמ יזוחא Æםינשה ךרואל םירקס לש תתחופו
םירקסב הטילשהש ךכ Æהלהנהה יפלכ ןומא יאו ,םיתחופו

Æתויבמופהמ תוחפ אל ילוא ,קזנ רוציל היושע ,םייסאלקה

לאיצנטופו© תויבמופ שי םילגרמה רופיסב ≠ תרוכזת קרו
םהיתוחפשמלו םהיטבשל םיחילשה לש םבוש בקע ,תויבמופל
Æתיבמופ איה השינעה םגו ,®תוחילשה םותב

חוכ יסחיו תויתרבח תוינבה ,תויכרריה לע Æב

¨רמול שי web 2.0 ביבס תיללכה הגיגחה תרגסמב ,בוש
לכל הווש תונמדזה םינתונ ¢םייסאלק¢ םיינוגרא ללכ םירקסש
,טועימו בור ,םישנו םירבג Æךילהתהמ קלח תויהל תויסולכואה
המרופטלפב Æ¢ןורפיעו ריינ¢ה ישנא ינורחאו בשחמ ינואג
הבר הדימב Æםיבתוכ ןיב החותפ תורחת תמייקתמ תיתרבחה
שי בתכב תולקב אטבתמש ימל Æבשחוממ םזיניווראד רצונ
שי תויבמופל Æתולקב םיאטבתמ םניאש םירחא ינפ לע ןורתי

קלח לוטילמ םישנאהמ קלח לש תוענמה תרצויה העפשה
םישנ ומכ תושלחומ תויסולכואלו ,תיללכה תועדה תעבהב
םג Æהזכ ירוביצ בחרממ ענמיהל הלודג היטנ שי םיטועימו

הבשקה תכרעמ םאו ,דיקפת הפ תקחשמ תוימינונאה תייגוס
,םירשפאמ םירקסש יפכ תוחפל ,תוימינונא תרשפאמ הנניא
Æםירחא רשאמ רתוי הב ושמתשי חוכ ילעב Æקזחתת העפותה

תרושקתה ךילהת בור תא ריבעמה ןוגראש הנכס תמייק ,ןכל
ןתיו תומייוסמ תויסולכוא ןמז ךרואל קיתשי ילאוטריוה בחרמל
Æתורחא תויסולכואל ןורתי

לאיצנטופ שי ,תילאוטריו ,תיתרבח המרופטלפל ,הז דצל
,םידבוע≠הלהנה יסחיב םייסאלק חוכ יסחיו תויכראריה ¢רבוש¢

בור שי תולהנהה בורב Æתרחאו תירדגמ תועמשמ םהל םגש
תובכרומ תולהנהה בור ,ישנ בור שי ומצע ןוגראב םא םג ,ירבג

חוכמ יתועמשמ קלח םיבר םינוגראבש דועב ,ינומגהה בורהמ
ךכ Æתורחא תושלח תויסולכוא וא םיטועימ אוה רטוזה הדובעה
בר יוטיב תויהל לוכי ולא תויסולכואל ,תילאיצנטופ תוחפלש
Æהבשקה תוכרעמב רתוי חכונ ¢לוק¢ ו רתוי

Real Time בו תידימת עדימ תמירז לע Æג

,תיפיצפס ןמז תדוקנב הנומת םינתונ ¢םייסאלק¢ םירקס
קפס ןיא Æימוימויו ףטוש עדימ תונתונ הבשקה תוכרעמ
בצמ תנומתמ רשאמ רתוי הברה דומלל ןתינ ףטוש עדיממש
הבשקהה תכרעמש ,קדצב ילואו ,ונעטיש שי ךא ,תיתדוקנ

שי תיתדוקנה הנומתב Æקתשל לולעה עדימ סמוע תרציימ
וא ןורתיש ךכ Æתוחפ בכרומו קייודמ םא םג ,רתוי יופש והשמ
ÆÆÆםכטופישל הניפה וז ≠ ןורסיח

הלהנהל רבד לש ופוסב םיקפסמ ¢םייסאלק¢ םירקס ,ףסונב
,םירפסמו ¢הגוע¢ ,ףרג ≠ הנבהל תיסחי הלק בצמ תנומת
חותינ Æםיידיתעו ≠ םימדוק םירקסל האוושהל םג םינתינה
התוחנ תירפסמ הנומת ןתונ הבשקהה תוכרעמב םיטסקטה
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לבקלו להנתהל תוליגר תולהנהה בור Æהרואכל התוכיאב
הנומתל ,תאז םע דחי Æםירפסמו םיפארג ךמס לע תוטלחה
םא ,הבשקהה תכרעמ לש תוחפ תירפסמהו רתוי תבכרומה
רתוי הנמאנ תויהל רתוי בר לאיצנטופ שי ,יתוכיא ןפואב החתונ
םיעדוי ®®≠: ונקלח תוחפל וא© ונלוכש ,תבכרומה תואיצמל
הנומתב Æםירפסמ רשאמ רתוי הברה ,רבד לש ופוסב הליכמש
םיעבונה םימעטו םינווג הברה םג שי הבשקה תוכרעמ לש
Æרשקההו יללכה ןוטה ,חוסינהמ

היגרנאו םיבאשמ ,ףסכ לע Æד

¢םייסאלק¢ה םירקסה תא Æהבוט הלאש øרתוי לקו לוז המ
Æםהמ הלועה עדימה תא חתנלו תונעיה רטנל ,קלחל ,חסנל שי

,®¢םורופ לוהינ¢ תנוכתמב© להנל ,םיקהל שי הבשקה תוכרעמ
םייתוכיא ,םינווגמ םיעצמאב עדימה תא חתנלו קזחתל
Æםייתומכו

®םייניב© םוכיס
:ליגר טסקט
ןויסנ טעמכ ןיא םייתניבש ןוויכמ ,םייניב םוכיס אוה םוכיסה 
Æםיינוגרא םירקס םוקמב וא דצל הבשקה תוכרעמב רבטצמ
םייחה לע תועיפשמ ןה ךיא ףוסה דע רמול השקש ךכ
Æטרפב תינוגראה תרושקתה םרז לעו ללכב םיינוגראה

הברה תונתונ הבשקה תוכרעמ ,הרקמ לכבש ,רמול שי
המרופטלפ תוקפסמ ןה Æ¢םירקס ףילחמ עדימ¢ל רבעמ
,תידדה היירפה ,תונויער תאלעה ,ינוגרא עדי תרבעהל
Æדועו דועו תיתרבח תועעורתה

םירקס ףילחהל םכתא דדועל הניא רמאמה תרטמ
,תופסונו תושדח תויורשפא חותפל אלא ,הבשקה תוכרעמב
םכל םיאתהל תויושע ףא ילוא ןקלחש ,הבישחל לכ םדוק
Æםכלש ןוגראלו

אוה ,רחאו ≠ ינוגרא ילכ לכש ¨אוה רוכזל בושח תמאבש המ
ךפוה וב שומישה ןפוא Æותוהמב ¢בוט¢ וא ¢ער¢ אל םעפ ףא
Æהזכ וא הזכל ותוא

°החלצהב

http://www.hrisrael.co.il
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ןמרוי קיציא                               קלופ תירינ                                      ץינוד ינור            

ןמרוי קיציא ¨קלופ תירינ ¨ץינוד ינור ∫תאמ

בצממ ,םדאל םדאמ הנוש הבושתהו רורב אשונה דימת אל øרבדל ימ םע ןיא וא ¢רבדל ימ םע¢ שי םילהנמל םאה
Æרחאל הז הדובע םוקממו בצמל

וליאכ ,המדנ Æהעשו םוקמ ,בצמ לכב תרושקת רוציל תלגוסמ עדימה תיגולונכטש ,בושחל ונלגרוה ונלש ןדיעב
,לוהינה לש ¢ךר¢ה דצה חותיפב תירשפא תיוז לכ וצימ םירקבל תושדח תומקה תושדחה ¢תוגיהנמה תוטיש¢
לכמ םיבר םילהנמ ,וללה תויוחתפתהה לכ דצלש ,רבתסמ ÆתינוגראØתישיא≠ןיבה תרושקתה תייגוס םג ללוכ
םקרמה Æאילפהל םידעיו תורטמ תושיגפ ,םישנא םיפקומ םהש ¨ןמזב וב ¨¢דבל¢ לש גוס לע םיחוודמ ,םיגרדה
,חיש לש תונוש תורוצב ךרוצ ,תופוכת םיתיעל ,דילומ תויעוצקמ תומישמו םירגתאב רוזשה ישיאהו ישונאה
ילעבו חתפמ ישנאב רבודמ רשאכ דבלב ¢תיטרפ הייעב¢ וניא וילע םיחוודמש הזה ¢דבל¢ה Æהיירפהו תוצעייתה
,תרושקת תויעב רתוי ,םישדח תונויער תוחפ ,תידדה היירפה תוחפ :םידיספמ םלוכ ובש בצמ אלא ,ןוגראב העפשה
Æםלוכל ¢lose- lose¢ רוציקב Æתינוגרא הקיטילופו ,וגא ,חוכ יקבאממ תעפשומ רתויו ¢הייקנ¢ תוחפ תוטלחה תלבק

Æהאופרהו היגולונכטה ימוחתב ימואלניב יקסע חותיפו קוויש לוהינ ,רבעב Æץראב דניימרטסאמ תייחנהו חותיפ תא ליבומ ,ץינוד ינור

Æהקינורטקלא ינאסו ECI ללוכ םינוש םינוגראב שונא יבאשמ תלהנמ ,רבעב Æםילהנמל החנמו תנמאמ ,תצעוי ,קלופ תירינ

תוריכמ ,הלורוטומ תרבחב תוריש לוהינ ידיקפתב ,רבעב Æהפיחב רחסמה תכשלב דניימרטסאמ תוליעפ החנמ ,ןמרוי קיציא
Æל¢וחב הרבחה תוליעפ לוהינו

המאסטרמיינד∫ שילוב מוחות לשיפור הניהול
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ורוקמש ,¢דניימרטסאמ¢ה גשומ סנכנ הזה םלועה ךותל
תומש ביבס ≥∞≠ה האמה תליחת לש ב¢הראב יקסעה םלועב
Æיגנרק ורדנא ןוהה ליאו דרופ ירנה ,ןוסידא סאמות ומכ

ליה ןוילופנ ידי לע הנושארל עבטוה ¢דניימרטסאמ¢ םשה
π±Æ≤∑ ב רואל אציש ,¢רישע היהו בושח¢ רכמה ≠ בר ורפסב
ב¢הראב םירישעה םישנאה μ∞∞ תא הנש ≥μ ךשמב רקח ליה
Æ¢החלצהה ירוחאמ דוס¢ה והמ דומלל תנמ לע הפוקת התואב
øםיאצממהו

הלאה םינוקייטה לכ ,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכש ,אצמ ליה
≠ םש ויהש ¢םיתימע¢ לש הצובקל ךרד יהשוזיאב םירושק ויה
,אצמ ליה Æהמידקמ אל םעפ ףא ךא ,הרוחאמ ,דצב ,עקרב
םתחלצה תא הבר הדימב וסחיי םילודגה םינחילצמהש
ועיפשהש םיתימעה םתוא םע וחתיפש רשקל תראופמה
םינשדח תונויער תריצי ,תומליד ןורתפב ךרדב םהל ועייסו
Æםירגתא םע תודדומתהב ¢חכ תלפכה¢ו יקסע חותיפל
,תוצעייתהה ,ליה יפל mastermind¢Æ¢ ליה ארק וזה תרגסמל
ןויסינ ילעב םירחא םע ¢הספוקל ץוחמ¢ הבישחהו ,תוחיתפה
תוטלחה תלבקב המידק םתוא ופחד ,הנוש םג ךא המוד
דניימרטסאמה ןויער תא רצי אל ןבומכ ליה Æתוישיאו תויעוצקמ
ךא Æיביטיאוטניא יד ,השעמלו ,םימי≠קיתע אוה יכ ,ומצע
םינוש םינוויכל לגלגתהל לחה גשומה ליה לש ורפס תובקעב
תואמגוד רפסמ ןלהל Æדחאכ יקסע ≠ אלהו יקסעה םלועב
:¢חטשה ךותמ¢

תישיא≠ןיבØתילוהינ תוצעייתהל דניימרטסאמה
®ינור לש רופיסה©

םיקסע ילעבו םילהנמ לש הקיתוו דניימרטסאמ תצובק
תראתמ ≠ תופיצרב תישימח הנש רבכ שדוחל תחא תשגפנה
רבח Æלוהינ≠ךמות ילככ דניימרטסאמה לש ומוקמ תא בטיה
תוטבלתה לע רפיס ,הלודג אל קט≠ייה תרבחב ל¢כנמס ,דחא
Æןוגרא ותוא לש םילעבו ל¢כנמ ,¢סוב¢ה םע ויסחיב שח אוהש
תא לבקל השקתה תוריכמהו קווישה םוחתב קסעש ל¢כנמסה
הסינש רבד ,ויתומישמ לכב ל¢כנמה לש רתיה תוברועמ
Æהחלצה אלל ךא ,סובה םע ¢ףטושב¢ תוחישב רותפל

ינאÆÆÆדובעל יל השקו יתוא עגשמ אוה¢ :אטבתה ל¢כנמסה
Æ¢ןיינעהמ בוט יל אצי אל יכ הז לע ותיא תמעתהל ששוח
שיא ±¥ ≠כ© שגפמ ותואב היחרואו דניימרטסאמה תצובק
ומרתו וכמת ,תושק תולאש ולאש ,בר בשקב ובישקה ,®כ¢הס
רובע תודדומתה תייגטרטסא תריציב םתייאר תיווזו םנויסנמ
הברה יתחקל¢ ,ןעט ל¢כנמסה בבסה ףוסב Æל¢כנמס ותוא
ךותב Æ¢תושעל ילע המ יתטלחהו יתשבגתה ,תאזה החישהמ
הרוצב ויתונעט תא דימעה ,סובה םע החיש םזי ,עובש
התיה האצותהו ,ידמ ≠תמייאמ אל ךא הרישי ,תיעוצקמ
תתלו דצהמ טיבהל ,תוכמס ול ליצאהל ליחתה סובהש

ול םלשמ אוה המשלש הדובעה התוא תא תושעל ל¢כנמסל
Æתרוכשמ

רופיסה© שונא יבאשמ להנמ תבוטל דניימרטסאמה
®תירינ לש

יתיווח ,םינוש םינוגראב ,רבעב שונא יבאשמ תלהנמכ
ילעשו ,תונוש תויגוסב טבלתהל ימ םע יל ןיאש תובר םימעפ
תחנמכ ,םויכ Æדיקפתב הדאספ לעו תויטרקסיד לע רומשל
םיכילהתב הפוצ ינא תינוגרא תצעויו תנמאמ ,תוצובק
םג תואיצמה לע לכתסהל םילהנמל תרזועו דצהמ םיינוגראה
Æ¢הספוקהמ האיצי¢ ידכ ךות תונוש םייפקשמב

דניימרטסאמ תצובק תוחנהל יתרחב הללגבש הביסה וז
Æשונא יבאשמ ילהנמל

תצובק ישגפמב תולועה תומלידה תא שיחמהל ידכ
יבאשמ תולהנממ תחא לש המליד ראתא דניימרטסאמה
:הצובקב התיהש שונא

םימוצמצב םיקסוע ונא הרבחה לש יסנניפה הבצמ לשב¢ 
תוטלחה תא לעופב תעצבמ ינא Æםידבועל םיאנת תערהו

וכפה םירבדהש השיגרמ ינא Æםידבועה לומ הלהנהה
תרמוש ינאש ךכ לע םיישיא םיסעכ ,ייפלכ ישיא םזינוגטנאל
אלו םתארקל האב אל םידבועה תנעטלו הרבחה ילהנ לע
Æתוניפ תלגעמ

קלחכ הלהנהל תוילאיול לע רומשל ידכ תושעל רשפא המ
שיש ךכב ריכהל םידבועל םורגל תאז םע דחיו ידיקפתמ
Æ¢תישיאה יתטילשב םניאש םירבד

םינוש תונויער ולעהו הרהבה תולאש ולאש הצובקה ירבח
הצובקב ףתתשמ לכ Æהדיקפתב חילצהל םתרבחל רוזעל ידכ
תכרובמ הרימא לכ Æולש עדיהמו ישיאה ונויסינמ ,ומצעמ ןתנ
ךרע רתוי ףתתשמה לבקי ךכ תיתריציו הנוש היהת איהש לככו

Æתוליעפהמ
ףותיש לש תונויער תלהנמ התוא החקל הז הרקמב

יסחי תריצי לשו תיתריצי תינוגרא םינפ תרושקת לש ,םישנאה
Æןוגראב שונא יבאשמ תלהנמכ המצע לש םיישיא רוביצ

תונויערהמ קלח המשייש ונל החווד איה תושיגפ המכ רחאל
תורחא תובר ומכ וז המגוד Æהלש ןוגראב רדהנ ודבע םהשו

תצובק תווהל דניימרטסאמ תצובק לש התלוכי תא תרשאמ
םוקמו תידדה הירפה ,תיתריצי הבישח תבלשמה ,החלצה
Æקזחמו חוטב
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רופיסה© תוחוקל תורישב הדובע ילככ דניימרטסאמה 
®קיציא לש

לוהינב רבעב ינויסינ ךותמ ,¢דבעיד¢ב דנימרטסאמב השעמ
Æהלורוטומ תרבחב תוריש

לילגה רוזאב תורישה תא להנל יתחלשנ ’∑∞ה תונש ףוסב
Æןלוגה תמר ,תרצנ ,ןאש תיב ,הירבט ריעה ללוכ ,יחרזמה
ושמתשהש תוחוקלל הדבעמו ,חטש תוריש ןתמ ללכ דיקפתה
Æתאזה הרזגב הרבחה תוכרעמב

תורישה תכרעמש ¨תעדל יתחכונ םינושארה םיבלשב רבכ
תואמ ואמג םיאנכטה Æתקפסמ תוליעיב תדבוע הניא
רתוי אלב עצוממב ולפיט םוי לש ופוסבו םבכרב םירטמוליק
יוצרו ןתינש ,יתעדי םדוקה ינויסינמ Æדבלב תולקת שולשמ
ילבמ אשונה תא רוקחל יתאצי Æולאמ םילופכ םירפסמל עיגהל
רבד© ,םיאנכטה תא יתסניכ ,לכ תישאר Æליחתהל ןכיהמ תעדל
יתשקיבו ,®ÆÆÆחטשב דימת םיאצמנש תוריש ישנאל לק אל
ץעייתהל יתשפיח Æתואצות אלל ךא ,םירעפה תודוא םירבסה
סרח יתילעה הפ םג ךא ,ןוגראב םינוש םילהנמ םע דחא דחא
טא טאו תוחוקלה להקל חלשנש ןולאש יתרצי ףוסבל Æידיב
Æתושדח הייאר תויווזו םינוש הבישח ינוויכ עיגהל ולחה

שומישבו םייאלקח םירוזאב רבודמ היהו תויהש ,רבתסמ
,הזמ הז םיקחורמ םיתיעלו םיבחר םירוזאב םייאלקח םילכב
ןתמב תולהנתהה םצעו הביטקפסרפה יונישב ךרוצ היה
יתמשיי םינוש תומוקממ יתלבקש בושמה תובקעב Æתורישה
םירופס םייזכרמ תומוקמ תמקה :תוריש לש השדח תרגסמ
Æךרוצל םאתהב הבחרהל תושימג םע ,תוריש תדיינ םע

השולשב תוריש תתל ונלחתה :עיגהל וששוב אל תואצותה
לבקל ועיגה תוחוקלה Æעובשב םעפ ,דבלב םיעובק תומוקמ
תואירק תומכו ,התלע יאנכט לכל םינוקיתה תומכ ,תוריש
תויולע תדרוה םשרנ הרבחה לש ןותחתה וקב Æהתחפ חטשה
םתוא םיפתשמש ושח תוחוקלה דועב םיבאשמב ןוכסיחו

Æהלועפה ףותישב ומתרנו הנבה וליג ,ךילהתב
øעוריא ותואמ הדימלה המו

,עוריאה תא ימצעל םכסמ ינא רשאכ ,רוחאל טבמב ,םויה
םוקמב ¢דניימרטסאמה¢ לש גוס יתשפיח השעמלש ,ההזמ ינא
לש תרוסמ התוא תא זא יל התיה וליא Æהיה אל ןבומכ אוהש
הניתנ ,היירפה ,תוחיתפ לש הריואב םינוש ¢תוחומ¢ ישגפמ
רהמ הנוכנה ךרדה לע הלוע יתייהש דואמ ןכתיי ,¢דחי הבישח¢ו
תיביטיאוטניא הרוצב Æונלוכ רובע ¢רתוי לוז¢ו רתוי ןוכנ ,רתוי

יביכרמ¢ לכ םע תרתלואמ תרגסמ ימצעל יתינב
Æ¢דניימרטסאמה

דניימרטסאמ תרגסמ תונבל ןתינש האור ינא םויה
תונושה יכ ,םינוש םימוחתב םידבועש םילהנמל םג תיביטקפא
תרשפאמ ¢לוהינ¢ה עוצקמ לש ףתושמה הנכמה ךותב םהיניב
אל םירגתאו תויעבל תושדח תושיג תולעהל המרופטלפ
Æםייתרגשו םיטושפ

,להנמ לכל אלו בצמ לכל םסק ןורתפ וניא דניימרטסאמה
תוברעתה וא ןורתפ ןתמ ,ץועיי לש רחא גוס שורד םיתיעל יכ
¢ינויווש¢ הלועפ ףותיש ססובמה ינשדח ילככ ךא Æתינוגרא
םילהנמל עייסמ דניימרטסאמה ,ןויסינו הכימת ,עדי ,הבישחב
וב רתויב עובקה רבדהש םלועב רתוי בוט להנתהל םידבועו

ןויער תחקל םג םיתיעל איה תונשדח ,לכה ירחא Æיונישה אוה
רוא תחתמ הלועפ ףותישב וילע לכתסהלו םכחו טושפ ,ןשי
םיאור אל דחיב םיאורש המ¢ ,רמאנ הז לעו Æשדח םירוקרז
Æ¢דבל

“Collaboration is vital to sustain what we call
profound or really deep change, because without
it, organizations are just overwhelmed by the
forces of the status quo“
(Peter Senge, Founder and Director of the Center
for Organizational Learning at the MIT Sloan
School of Management).
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בינ ןורוד                                        רטסופ ןיד            

Foster Associates/New York ,רטסופ ןיד

תקפסאב תקסועה םיילבולג שונא יבאשמל ץועיי תרבח ,®CRG© מ¢עב ®לארשי© פורג ססרוסר טרופרוק תרבח ל¢כנמ ,בינ ןורוד
לארשימ הדובע תונוישר ללוכ םיאלמ ןשייקוליר יתורישב ,ßוכו הדובע יניד ,תובטהו רכש ,הייחמ רקוי יאשונב ימואלניב עדימ
¢םיטנלאט¢ תרזחה וא ל¢וחל האיצי תארקל וא ,ל¢וחב םיחמומ סויגב עויסו ®DFA Associates יגיצנכ© תיתוברת≠ןיב הכרדה ,לארשילו
Æ¢ל¢וחמ םילארשי

בינ ןורוד ¨רטסופ ןיד ∫תאמ

Æתונשדחב םלועב תוליבומה תונידמה ≤ תמישרב ללכהל ÆÆםעפ בוש ÆÆÆ התכז ®הנטקה דנלניפ ,ןכ©דנלניפ ,הנורחאל
,ב¢הראו דנלניפל הבורק תויהל העיגמ אל ,תפסונ םעפ ,םלועב הבוטה הלכלכה תולעב תונידמה שמחמ תחא , ןפי
רושעב םלועב הליבומה הלכלכל ךופהתש םיאבנמ םיבר רשא ,™ןיס Æעצמאב והשלכ םוקמב תמקוממ איה ,ןכבו

ןיסו הז תא התשע רבכ ב¢הרא דועב :תומוצע ןה הז ןיינעמ בצמ לש תוכלשהה Æהמישרל וליפא הסנכנ אל ,בורקה
תילכלכו תיטילופ תוינידמ ,יתיישעת ןוויג ,העפשה ,לדוג לע תססובמ ךלש הלכלכה תא קיזחהל לוכי התאש הלגת
,לבא Æרמגיי ≠ רבד לש ופוסב ,םדוק ןדיעמ חנומב שמתשהל םא ¨רוטיקה ,תונשדח אלל ךא ,ןמז הברה ידל ,ßוכו

רוקמש ¨הלגנ תמיוסמ הנידמ לש תונשדחה גורידל תוביסה תא רוקחנ םאש ¨איה ךכמ הבושח רתוי ףא הכלשה
לכונש עגרבו Æיתוברת אוה ®ןפיו ןיס ומכ תומוקמב תונשדח וזכ לש יתאושהה ןורסיחהו© דנלניפ לש תונשדחה
Æתיבב תוינשדחה תויורשפאה תא םסקמל אחסונ ונל היהת ,®אלש ולאו© תונשדחה לש היעינמ תא תוהזל

Æ®ןבומכ ,תוברת© תילארשיה תונשדחה דוסל קתרמ רבסה עיצמ ,ב¢הראמ תוברת רקוח ,רטסופ ןיד הז רמאמב :תכרעמה תרעה
Æםינומשה תונשב ונלש ¢לגדה תניפס¢ התייהש תילארשי הרבחב ,ורשב לע ןיד לש תונבותה תא הווח אוה דציכ םיגדמ בינ ןורוד

∫תונשדחה לש םייתוברתה היישרוש
אל ÆÆÆןכבו ,ןפיו תוחרופ לארשיו דנלניפ עודמ
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ינפל םירבד המכ ריהבהלו עגרל הרוחא רוזחל הצור יתייה
החימצו היישעת ןיב ≠ לבלבנ אל ואוב ,ןושאר רבד ךישמנש
הנשי ןהיתשב Æאל ןפיב ,החימצ תמייק ,ןיסב Æתונשדח ןיבל
ןתוא הוושנ םא תוחפל ,ןהמ תחא אל ףאל Æתחתופמ היישעת
,ליעל רכזומה לכמ הברה שי ב¢הראל Æתונשדח שי ,דנלניפל
Æוללה םימוחתה ןמ דחא ףאב רתוי הליבומ חרכהב אל איה ךא
Æוללה תונידמה לש תויוברתב הנומט הבושתה øהמל יכו

דואמ תוברת הניה תיתוברת הניחבמ ¨אמגודל ¨ב¢הרא
םילאודיבידניא תונויער ,וזכ תוברתבו ¢תילאודיבידניא¢
רחאמ תוריהמבו עיגהל םילוכי ,םישדח םיינשדח תונורתפו

,דנלניפ Æתאזכ תוגהנתה םילמגתמ ,םיידסומ םינוגראש
,סוזנצנוקמ תענומו הלועפ תפתשמ דואמ ,תיתוברת הניחבמ
יתוברת םילקא לש הזכ גוסב ץוצל םילוכי םיינשדח תונויערו

רתוי ךכ ,®דרפנב אל© דחי םידבוע תוחומ רתויש לככ¢ש̈ ןוויכמ
ונניא דוע לכ גשגשל היושע תונשדח ,םירקמה ינשב Æ ¢בוט
לאודיבידניאהמ שקבנ םא ב¢הראב :םיכרעה תא םילבלבמ
לש םהיתונויער םע לכ םדוק רשיתהלו ץעייתהל ןשדחה
םא םיישקב לקתינ ונא ,דנלניפב ,ףסונב Æהיעב היהת םירחא
רובע תצעיימה הצובקב םילאודיבידניא למגתל ליחתנ
,ולא תונידמ יתשב Æתוצעייתה היבגל המייקתה אלש תוגהנתה
,ץעימ ינשהו לאודיבידניא אוה דחאה רשאכ תרצונ תונשדח
דנלניפ Æהיכרריה ירסחו םיחוטש םינוגרא םיכירעמ םהינשו

םייצועיה היכרעש הביסהמ קוידב תונשדח לש הממח איה
החוטש תכרעמ ידי לע םיקזוחמ סוזנצנוק ידי לע םיענומהו

,לאודיבידניא לכש ךכ ,תויוכז ןויוושב םילגודה תונורקע לש
,ןפי Æהצובקל ןתינ הז ,ןכמ רחאל Æןויער תולעהל לוכי טלחהב
דואמ הניה ,סוזנסנוק ידי לע תענומו ץועיי תנווכמ התויהב
,םיסחי תוכרעמו םינוגרא ביבס הלש היצטניירואב תיכרריה
תינויוויש דואמה תינוגראה הביבסל ןיטולחל תדגנתמו
שממ אל איה םג רשא Æב¢הרא םע דחי© דנלניפ לש החוטשו

,ןיסב ןהו ןפיב ןה Æ®דנלניפב םייקה הז ומכ תויוכז ןויוושב תלגוד
םייקש םיינשדחו םישדח תונויער םילעמ אל םילאודיבידניא
ינפיה יתוברתה לדומה :רתוי םיריכב ידי לע ורשואי אלש ששח
רתויב תובוטה םיכרדה תא םימקורה ץועיי יתווצב קיזחמ
אל ךכ םושמו© שארמ תועובקה תורטמה תא ריבעהל
םיבקועה םיתווצ שי יניסה לדומלו ,היכרריהה לש ®תוינשדח
תונורתפ תוחפ םע ,ןיס לש הרקמבו© היכרריהה ינוויכ ירחא
תא תסמור היכרריהה ,םירקמה ינשב Æ®םילועש םיינשדח
היכרריהה לש התלוכיב שי תאז םע דחי ,ךא© תונשדחה
העתפה וז ןיא ,ךכ םא Æ®ורשוא רבכש םימייק תונויער ¢רפשל¢

םינייטצמ ,ןיסב Æתונשדחב אל ךא רופישב םינייטצמ ןפיבש
,החימצ רוצייל תוקפסמ תומרב םייק רבכש המ ףילחהלב
Æםירפשמ חרכהב אל ךא ,םישדחמ תובורק םיתיעל ב¢הראב
הל שיש תוינוציקב תויוכז ןויוושב תלגודש תוברת םע ,דנלניפ
ןהו תונשדחב ןה תנייטצמ ,תינוציק סוזנסנוק תיצטניירוא
ךישמהל לכות דנלניפ םאה ,םילאוש םתא ,לבא© Æתורפתשהב

םישרודש החימצ לש רתוי םיריהמ םיבלשב ךכ תושעל
הלאש וז ,ןכבו ,øרתוי תולודג הלכלכ תויקנע םע תורחתהל
,תונשדח אלל החימצש תורמל ÆÆÆתונשדח לש אל ,החימצ לש
Æ®רוטיק אלל רבד לש ופוסב ראשת ,םדוק ונרמא רבכש ומכ
החימצו תונשדחל תיתוברתה ¢אחסונה¢ ,הארנה לככ ,ןכל
סוזנסנוק ,תויוכז ןויווישב הליגד≠רפיהל תנווכמ הביבס איה
,היסולכוא© הלודג קיפסמ הסמ םע הז תא ובלש Æתויפותישו
תעבונש תילכלכו תיטילופ תוינידמ םע דחי ß®Æדכו ,קוש לדוג

החותפ הלכלכ ,אמגודל© ליעל תרכזומה תיתוברתה אחסונהמ
Æהחימצ םכל םג היהתו ®טולשו≠דקפ לש הרוגס הלכלכל דוגינב
ןהיתש ,הסמ וזכ לש התורדעהב ,וחמצי ןפיו דנלניפש ידכב
תבייח איה ,תונשדח רוצית ןפיש ידכב לבא ,אבייל תוכירצ
ב¢הראש ידכב Æתויוכז ןויווישב רתוי תלגוד רשא הביבס דדועל
יידי לע תוענומ תוביבס ריקוהל היילע ,תינשדח רתויל ךופהת
רתוי וליפא ,תויוכז ןויווישב תולגודו הלועפ תופתשמ ,סוזנצנוק
התחימצ תא קזחתל ליבשב ,ןיס יבגלו Æהשוע רבכ איהש הממ
איה ®היכרריה ידיב תצרמומה הסמ לע רקיעב תססובמ©

םלועה לש ולעפמ תויהל ךישמהל הלוכי אל איה ,שדחל תבייח
תתתשומ רשא תוברת רוציל ןיס לע ,תאז תושעל ידכבו ,חצנל
קחרמה תא שי ימל Æסוזנסנוק תנווכמו תויוכז ןויוויש לע רתוי

øרובעל רתויב ברה יתוברתה

ומכ תויתוברת תוביס ןתוא ללגב :תונשדחו לארשי
טסקט ÆÆÆדנלניפ

תונשדחה לש םיתוברתה היישרוש תא ונרקח םדוקה קרפב
תויוכז ןויווישב הנתיא הליגד ןיב רשק ,ךכ ידכ ךות ,ונליגו
לש סותאל תיתוברת םדקה השירדל תיביטקלוק היצטניירואו

תרציימ ,היכרייהל הקזח היצטניירוא ,ןיפולחל Æתונשדח
יפלכ הנתיא היצטניירוא דועב ,תונשדח דגונה םילקא
תופתשמ ןניאשו תויתורחת ,תוילאודבידניא תויוגהנתה
איה טלבתהל ידוחי ןויערל םעפ ידמ תורשפאמה ,הלועפ
תונויער לש עפש תריציב תיביטקודורפ תוחפ ללכ ךרדב
Æתיצועייו הלועפ תפתשמ הביבסב םיינשדח
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יתתרש ∏∞ ≠ ה תונש תישארב :םייחהמ רופיס
לארשי לש העובקה תחלשמב ריעצ טמולפידכ
יתרזחו יתוחילש םויס תארקל Æהבנßגב ם¢ואה תודסומל
השקב לארשיב סקטייאס תרבח תלהנה ,ץראל
ילש רישיה הנוממה תויהל היה רומאש אישנהמ
לע הברה יתעדי אלש הדוא Æהדובע ןויארל ינשגפל
¨לארשיב תחתפתמה קט≠יהה תיישעת לע וא הרבחה
דרשמ התייה יאבצה יתוריש רחאל הנושארה יתרשמ יכ
הרוצב ףאו הלשממה ידרשמ לכ ומכ ¨אוהש ,ץוחה
ימ Æ¢תראפתל¢ יכרריה דרשמ היה ≠ רתוי הקזח
ותוא לביק אישנהÆÆÆיתוא עיתפהל וחילצה יתעגה םע ד
חבטמל סנכנ ,אב¢ Æתותשל הצרא המ לאשו הכרבב
וליפא רירגשה ,יתעגה ונממ ףוגב©ÆÆÆ¢הייתש ונל ןיכנו
םילעמ ויה אל םידבועה תיברמו חבטמה ןכיה עדי אל
היקלטיאה תרזועה םא היתש םמצעל ןיכהל םתעד לע
יתדמל םימילÆÆÆ®תותשל םהל העיצמ התייה אל ונלש
םידבועהו םילהנמה ראש לכ םג וגהנ ךכו© שיאהש
גאד אוה ≠ הגצה ךרע אל ®םהיניבש םילארשיה אקוודו
יקחשמ תאו רקי הריכזמה לש הנמז יכ ולש הייתשל
ןויאר ךלהמב Æרחא םוקמל רומשל שי דובכהו היכרריהה
לומ חונב שח וניא שיאש̈ בטיה ןבומכ יתנחבה ,הדובעה
קט≠יה שיאו יוצמ ילארשי לכ יניעב גציימש דמעומ
לכ לש ודמעמ וב ,תויסקטהו היכריהה זועמ תא טרפב
םירושיכ י¢פע אקווד ואלו תוגרדו קתו ס¢ע עבקנ דבוע
קפאתה אל שיאה ,ןויארה לש ופוס תארקל Æתולוכיו
קייותמ¢ לוכה ונוגראבש ךומכ שיא ךיא¢ :לאשו
ללכ םוש ןיא וב ןוגראב דובעל לכויש ¨בשוח ¢תורגמב
ינא¢ ¢ø¢תעגושמ¢ ךכ לכ הרוצב להנתמ לכהו בותכ
ינניא טלחהבו תורגמה ילב רדתסהל לוכיו ריעצ ןיידע
הארנכ Æיתבשה ¢הריגמ לש תוברת לבקל הצור
יתלבקתנ ¨היארל יכ ¨ןוכנה םוקמב התיה הבושתהש
םיבוטה הימי לע רבודמו סקטייאס תרבחב הדובעל
ÆÆÆÆÆהתונשדחו התריצי אישב התייה רשאכ

 בהם,העדות הגלובלית לתופעה זו נחשפת במחקרי חדשנות
פינלנד וישראל מדורגות בעקביות בפסגה של רשימת

 בעוד ענקיות כלכליות גלובליות כגון סין ויפן כלל לא,החדשנות
 וארה¢ב קרובה אך היא איננה בצמרתÆ,מופיעות אפילו ברשימה

בזמן שאנו יודעים שהתנאים התרבותיים האלה הינם ייסודות
 המדינויות הפוליטית והכלכלית שבדרך כלל מתפתחת,חשובים

 משקפת את העקרונות, בצורה לא מפתיעה,במדינות אלו
 בזמן, ורק ממשיכה להאיץ את הפריחה בחדשנות,התרבותיים

,שמדיניות פוליטית וכלכלית שעולה בתרבויות מכוונות היררכית
Æבדרך כלל¨ רומסת כל זרע קטן של חדשנות שעשוי להתעורר

תרבח הלחה 80 ≠ ה תונש ףוסב :רופיסה ךשמה
הדיריל ואיבהש תונוש לוהינ תויעבמ לובסל סקטיאס
Æןירוטיפ יבבס רובעל הרבחה םג הצלאנ זאו תוריכמב
ןיבו תויטירק תוטלחה המכ םג ולבקתנ תע התואב
תא הנפי ,הלש ץרענהו ידגאה םזיהש ,טלחוה ,רתיה
תלהנהש טלחוה ןכ ומכ Æםייעוצקמ םילהנמל ומוקמ
דחא לכו דבועו דבוע לכל השיגנ זא דע התייהש הרבחה
ילהנמ תא שוגפלו ישוק אלל התמוקל עיגהל היה לוכי

,ךכ םשל Æםידבועה ראשמ דדובתו קחרות ,הרבחה
קוידב אצמנש הילצרהב ןינבב םידרשמ תמוק הרכשנ

הכילה קחרמב ןיידע םנמא © בוחרה לש רחאה ודיצמ
הרבחÆÆÆ,רורב היה רסמה ÆÆÆ®שיגנ תוחפ הברה רבכ לבא
רדעהב ,חוטש הנבמב זא דע הייח ךרוא לכל הנייטצהש
תא עתפל הדירפמ ,תיביטקלוק הריואבו היכרריה לכ
הזכ יונישש רורב Æהדחו הטוב ךכ לכ הרוצב התלהנה
תונשדחה תריוא תרבגהל םורתל היה לוכי אל
ידכ הבורמ תומכב השרדנ זא אקוודש תויתרציהו
בר ןמז רבע אל ,ןכא Æלולסמל הרבחה תא ריזחהל
הלהנההו בר ןמז רבע אל ÆÆÆטלק הלעמל םש והשימו

ÆÆÆÆהרבחה לש יזכרמה ןינבל הרזח הכרד תא האצמ
ומכ :וללה םייתרבחה םיכרצה תא תפקשמ לארשי

יתרבח סותא תלעב הנטק הנידמ לארשי םג ,דנלניפ
טעמכ תמייקו ®לשמל ץוביקה© הלועפ ףותיש לש ןתיא
תיכרריה תוכמס תפיכא לש תיטמוטוא הייחד
ךשמנ ילוהינה יונישה ,לוכה תורמל :רופיסה ףוס
תורבחב םנמא םרוקמש םיריכב םילהנמ ועיגה הרבחלו

,ימזי יפוא תולעב אל שורפב לבא תויגולונכט
בא¢מ Æהרבחב ול םיליגר ויהש יפכ ¢יפאטראטס¢
לכ תא טעמכ תישיא ריכהש ,יממע לבא ץרענ ¢הרבח
תומדכ ספתנו םוקמ לכב הארנו שיגנ היהש ,וידבוע
םייוסמ קוחיר וניגפהש םילהנמ םואתפ ועיגה ,תיממע
םינינצל ויהש םייכרריה םיללכ י¢פע וגהנ רקיעבו
שי שדחה ל¢כנמלש דחא רקוב תולגל Æהרבחה ידבועל
הרבחב ותעדב הלעמ היה אל שיאש רבד ,דומצ גהנ
ידבוע ÆÆÆהמיענ שממ אל העתפה התייה ,סקטיאס חסונ
םילהנמהו םינמזה ונתשהש ןיבהל ולחה הרבחה
רדס תצק סינכהל ®אלש וא קדצב© ,םיסנמ םישדחה
הרבח לכש ןכתי ßÆוכו ,םיכמסמ ,םילהנ תועצמאב
רתוי תצק תויהל תבייח םייוסמ לדוגל העיגהב
שממ אלש הארנכו יתוהמ היה יונישה ךא תיטרקוריב
הדובע ,הבר תונשדח לע םינומא ויהש םישנאל םיאתמ
Æבחרנ הלועפ שפוחו םיתווצ לש תיביטקלוק
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Æםמוקמב םיאצמנ תונשדח לש םייתוברתה םישרושה
תינשדחו הנטק תוברת לש בצממ תרבועש תילכלכה תוינידמה
,אוציי לע שגד המש תיתוברת הניחבמ הלועפ תפתשמ רשא
החוור תכרעמ לע תינייפוא הרוצב שגד םישל תשרוד ןכ ומכו

Æתיבב ,לכה לע םלשל ידכב םיהובג םיסמ םע דחיב ,תיתרבח
ןהלש םידחוימה םיטבהה תא תואיבמ ,ןבומכ תונידמה לכ
ןפי ,ןיס ,דלניפ תא וניוושה רשאכ וניליגש ומכ ,ולא תומרופל
םיכירצ ונא ,ליהמתה ךותל לארשי תא סינכנ םא Æב¢הראו

לש םיידוחיה םייתוברתה םיטקפסאה תא ןובשחב תחקל
תושימגל ≠ תיתעש אל םא ≠ תימוי≠םויה השירדה ללוכ ,לארשי

≠יאו ןוכיסה תא דירוהל ,םיתיעל יאליע ץמאמ םע ,תכשמתמ
ןויוושב תולגודה תויתוברתה תויצטניירואה תודוסי Æתואדווה
ךותב התא דוע לכ© יביטקלוק הלועפ ףותישו ינוציק תויוכז
םיבצמב הטילשו הבורמ תושימגל ץחלה םע דחיב ,®הצובקב
לש ןויצל יוארה ינשדחה םילקאה תא םיבינמ ,תואדוו≠יא לש
Æלארשי

Ï˜Â¯‡ÈÂ
˘‰ ËÂ·‰ Â˘ÓÁ‰
˘˙ ˘ÏÂÌ ÂˆÓÈÁ‰
Ó‡ÁÏÈÌ ÓÚÂÓ˜ Ó˘‡·È ‡Â˘

‡Â‰ ‡Ï„¯   ÁÂÍ Ò„Ô   ÓÈÎÏ ‡·È‚„Â¯   ÒÈ‚Ï ·¯˜

Ú¯· ¯‡˘ ‰˘‰ ˙˘Ú¢‡

Ê‰¯ ‰¯˘˜Â   ‡ÈÏÔ ¯‰·

www.hrisrael.co.il

http://www.hrisrael.co.il
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ןזור בקעי                                   ןזור תירומ             

תותשרב םידבוע סויג¢
דחא תויהל ךפוה תויתרבח
ימו ≠ דיתעה תועוצקממ
¢חיוורי ≠ םדוק םש היהיש

,ןומולס ודיע 
רקרמ≠הד לש ≥∞∞π םוכיס ןיזגמ

Æתג≠תיירק לטניא לש סויגה תלהנמ ,רבעב HRD תרבח ל¢כנמ ,ןזור תירומ

דע Æתימואל בר תיעוצקמ תשר תרזעב ל¢וחב םידבוע סויגב תוילארשי תורבח יווילב החמתמה לארשי Antal ל¢כנמ ¨ןזור בקעי
HRDÆ ≠ב ףתושמ ל¢כנמ ,הנורחאל

ןזור בקעי ¨ןזור תירומ ∫תאמ

קפס ןיא לבא ≠ לארשיב דיתעה תועוצקמ תמישרב שונאה יבאשמ םוחתב עוצקמ עיפוה םעפ יא םא עדוי אל ינא
קיסעמ גותימ םינוב ,םידמעומ םירתאמ םינוגרא הבש ךרדה תא ירמגל הנשמ תיתרבחה הידמה תכיפהמש
©Employer Branding® וב דובעל בוטש םוקמכ ןוגראה תא םיקוושמוÆ

םויכ םיאור ונא ,םידבוע סויגל תיתרבחה הידמה תא וצמיאש תונושארה ויה קטייהה תורבח הנורחאל דע םאו
תורבחו המראפ≠ויב תורבח ,תרושקת תורבח ןוגכ תונוש תוישעתב םינוגרא לש בחר ןווגמב הז ץורעב שומישה תא
Æתויתרוסמ תויתישעת

Æהכיפהמה תליחתב קר םיאצמנ ונאש קפס ןיא ,תאז םע דחיו

חדשנות בגיוס עובדים ≠
להוביל את המהפכה

בארגון שלכם
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øתשרב ונלש םידמעומה םאה

םידמעומה םאה איה תובורק םיתיעל הלועש תולאשה תחא
øתשרב םיאצמנ ונלש

שיא ןוילמ ¥μÆ ≠ל בורקש הלוע הנורחאל ךרענש רקס יפ לע
Æלארשיב טנרטניאב םישלוג

םישלוג ונלש םיילאיצנטופה םידמעומהש קר אל לבא
:תויתרבחה תותשרב אצמנ רבכ לודגה םבור ≠ טנרטניאב

 לעמ ∞∞∞¨∞∞μ םיפרטצמו ןיאדקנילב םירבח םילארשי
.תשרב םירבחה ןוילימ ∑∞≠ל     

 םוי לכב העשכ םילבמ םילארשי ןוילימ ≤ ≠ל לעמ
≤¥ דע ±∏ ינב םה םתיצחממ רתוי רשאכ ,קובסייפב     

 כל≠ •∞π ה רוד ינבמY- תיתרבח תשרב סיטרכ שי

 ב עובש לכ םישלוג םילארשי ןוילמ ≥≠ל לעמ≠  YouTube

המגמה תא םיגיצמ ,םיפסונ םינותנ םע דחי ,וללה םינותנה
גולאיד רוצילו רתאל רתויב הבוטה ךרדה ≠ תרבוגו תכלוהה

איה דיתעבו הווהב ונלש םידמעומה םע
Æתויתרבח תותשרב םכח שומיש ידי לע

הנשב םירלוד ינוילימ םיכסוח ונחנא¢
סייגמ ,רפוק ןור ¢ןיאדקנילב סויג ידי לע

לטניאב

הסינכב רתויב םיחילצמה םינוגראה
הלא םה ,תשרב םידבוע סויגל
המרב יונישה ךילהת תא ןוכנ םיעימטמש
Æתינוגראה

∑ ‰ˆÚ„ÈÌ ÏÎÈÒ‰ ‡Ù˜ËÈ·È˙
Ï‚ÈÂÒ ÚÂ·„ÈÌ ·¯˘˙

±Æ םידמעומה םיאצמנ ןכיה ןיבהל

רתויב הבושחה הלאשה øתשרב תוחכונ תונבל םתטלחה
ונא רשאכ “øלועפל ונל יאדכ הפיא¢ :איה הנעמ הל תתל
תויהל לוכי םוצעה ןווגמה ,םימייקה םינושה םילכה תא םינחוב
Æקתשמו לבלבמ
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קר תרחא וא וז תשרל סנכיהלו ץורל אל איה ונלש הצלמהה
אל ןיידע דחא ףא¢ש ללגב ≠ ךפיהל וא ¢םש רבכ םלוכ¢ש ללגב
ןיבהל םכל ורשפאיש םינושארה םיבלשה דחא Æ¢םשל סנכנ
תשרב ןכיה ולגת וכרד רקס אוה לועפל םכלש ןוגראל יאדכ ןכיה
תא םכל ןתיי הזכ רקס Æםכלש םידמעומהו םידבועה םיאצמנ
םימיאתמה םידמעומה תא אוצמל ידכב דקמתהל ןכיה הנבהה
Æרתויב

≤Æ בישקהלו ףרטצהל

תאירק ךרד קר ותוא ןיבהל ןתינש םלוע הניא תיתרבח הידמ
לש הביבסה תא ןיבהל ליחתהל רתויב הבוטה ךרדה Æםירמאמ
טושפ איה ,®הנממ קלח אל ןיידע םתא םא© תיתרבחה הידמה
םיילאמינימ םיטרפ םע ןושארה בלשב םא םג© ףרטצהל
Æ¢שער¢ה לכ המ לע ןיבהל ליחתהלו ®ישיאה סיטרכב

Æהחישל בישקהל טושפ

תויטנוולרה תותשרב תוגהנתהה יללכ תא ןיבהל דאמ בושח
םכילע םירמוא המו םא קודבלו ליחתהל וליפא ולכות ,םכל
ידכב תויטנוולרה תותשרל ףרטצהל םיצילממ ונא Æתשרב
םייעוצקמה םינוידה גוסמ םשרתהל ,ןתוא שוחלו ליחתהל
,ןיאדקנילב© תוצובק שפחל Æתוחתפתמש תוישיאה תוחישהו

םיניינעמ םישנאו ®קובסייפב© םיפד ,®הפק רקרמ≠הדב
Æםיהזמ םתאש םינוידל רבחתהלו ,®רטיווטב©

≥Æ תשרב תוליעפל םייעוצקמ םילכ לבקל

וניה רטיווט וא קובסייפ ,ןיאדקנילב סיטרכ חותפלש ןוכנ הז
שיש הדבועה םצע לבא ≠ תוקד שמחמ רתוי ךרוא אלש ךילהת
בושח Æתיתרבח הידמ יחמומל םכתא תכפוה אל סיטרכ םכל
יללכו ןוידה תוברת תא ,תשר לכ לש תולוכיה תא קמועל ריכהל
םיכרדה תאו ,ןיאדקנילל קובסייפ ןיב םינושה תוגהנתהה
םידמעומל הינפו רותיאל ,םירשק תשר תיינבל תומדקתמה
ועיקשה ≠ ונלש הצלמהה Æםכלש הרבחל קיסעמ גותימ תיינבלו

םתאש ינפל םיללכהו םילכה תנבהבו הרשכהב םיבאשמה תא
Æהמינפ םיללוצ

¥Æ הלהנהה תמיתרו ןוזח חותיפ

םכלש םידמעומה ןהב תותשרה לש תינושאר הנבה רחאל
תוליעפל םילכ ולבקתש רחאלו ,תוליעפה ןפוא תנבהו םיאצמנ
דיתעה הארי דציכ הרורבה הנומתה תא רידגהל ולכות תשרב

Æתיתרבחה הידמה תרזעב סויגה תייגטרטסא תעמטה רחאל
תרדגה ,הלהנהה תמיתר ,ךרדה תייוותהב םכל עייסי ןוזחה
הארשה קינעי םג ןוזחה Æןוגראב ךילהתל תויופידעה ירדס
Æךילהתה תעמטהב קלח םילטונש םישנאל

לשב םילשכנ םיינוגראה םייונישה בור :הלהנהה תמיתר
ילהנמ לש הנבהו הרכה אלל Æהלהנהה דצמ תוביוחמ רסוח
סויגה םוחתב תיתרבחה הידמה תא ףנמל םיבייח םהש הרבחה
םיבאשמה תא עיקשי אלו ךילהתל םתרי אל ןוגראה ≠
הלהנהה ברקב Sense Of Urgency ≠ה תריצי ןכל Æםישרדנה
Æךילהתה תחלצהל יטירק בלש וניה ,ילוהינה יוביגה תלבקו

μÆ תישיא תוחכונ תיינב

תינוגראה תוחכונה םע תישיאה תוחכונה תיינב לש בולישה
םילהנמל םידמעומה ןיב ישיא ןיבה רשקה תא רוציל םכל רוזעי

ליפורפ תיינב לע ססובמ הז ךילהת Æסויגה ישנאלו םיסייגמה
תרושקת תריציל תוחונו תורכה תשוחת רוציש אלמו יביטקרטא
םלועב םג ≠ יתימאה םלועב ומכש ,רוכזל בושח Æםכמיע
םכלש ןוגראב םידיקפתה תא קוושל םכלש תלוכיה ≠ ילאוטריוה
םידמעומה םע רוציל וחילצתש ןומאה תמר לע תססובמ
ליפורפ תיינב לש הברה תובישחל הביסה תאזו ≠ םיילאיצנטופה
Æהנוכנ הרוצב ישיא

∂Æ ףנמל םידבועה תא רישכהל ∫סייגמ ןוגראל ךופהל
םהלש תוחכונה תא

יפתכ לע לפונ תיתרבחה הידמב סויגה אשונ םיבר םינוגראב
םייקש ,רוכזל בושח Æולש תוחמתהה וזש סויגה ישנאמ דחא
ותיא ¢חקיי¢ אוה ןוגראה תא בוזעי םדא ותואו הדימבש ןוכיס
Æםייעוצקמה וירשק תא

חכ ≠ ךכ תשרב סויגה תוליעפל םימתרנ םידבוע רתויש לככ
ףאו ,תונושה תותשרב סיטרכ ,םידבועל Æרתוי לודג סויגה
םילאיצנטופ םידמעומ םע רשקתל ךרדה יבגל םתוא וכירדה
Æתשרב סייגמ ןוגראל וכפה לעופבו

תא גרדשל ידכב סויגה תווצ לכ תא רישכהל םג ץלמומ
Æדחא דבועב םייולת תויהל אל ךכו ≠ תווצה ללכל תולוכיה

םידבועו םילהנמ לש םימייקה םירשקה תא לצנל ץלמומ
ףותיש ידי לע ,לשמל ,תשרב סויגה יכילהתל םהב רזעיהלו

;ןתצפהל השקבו תוחתפנש תורישמב
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∑Æ הדידמ

,גישהל וצרת םתוא תורטמו םידעי ורידגה ןוזחה ךותמ
תינוגרא תוחכונ תיינבו קיסעמ גותימ רופיש ≠ אמגודל
בושח ,ףסונב Æדועו ןיאדקניל תרזעב םידבוע X סויג ,קובסייפב
ןיבהל ולכותש ידכב עוציב ידדמ םג תורטמ ןתואל רידגהל
Æגישהל םתננכתש המ תא םתגשה םא רבד לש ופוסב

øוב דובעל בוט יכהש םוקמל טיולד הכפה דציכ

תחא ,טיולד תרבח ≠Deloitte Film Festival  ∫המזויה
ובש בצמב תאצמנ םלועב תולודגה ןובשחה תייאר תורבחמ
גותימ תא םדקל ידכב Æהקספה אלל טעמכ תסייגמ איה
םהל העיצהו הרבחה ידבועל התנפ איה ,הרבחה לש קיסעמה
¢םרובע Deloitte יהמ¢ הלאשה לע ונעיש םירצק םיטרס תושעל
©what‘s your Deloitte?®Æ

הבש תורחתב ופתתשה םידבוע ≥∞∞∞≠ל לעמ :תואצותה
°םיטרס ¥∞∞ ≠כ וקיפה

םש ®ירמגל םניחב© YouTube     ≠≠≠≠≠ב ידועיי ץורע החתפ הרבחה
תא ןימזהלו םהלש םינוטרסה תא תולעהל םישנאל הרשפא
Æםהילע בוהאה טרסה רובע עיבצהל םלוכ

ורחיא אל תואצותהו Æהדובעה תא השע תשרב זזזאבה
Business רקסב ןושארה םוקמל ןוגראה עיגה ≥∞∞π≠ב ;עיגהל

Week םהב דובעל בוטש תומוקמה תמישרבÆ רצי הזה בוצימה
≠ה רוד ינב תא רקיעב© םישדח םידמעומ תכישמל רידא ףונימ
Y םירבחה תוצלמה תא דאמ םיכירעמו תותשרב םיאצמנש®
תואמו ןושאר םוקמל עיגהש הדובע םוקמב דובעל וצרש
Æהרבחב דובעל בוט המכ םידיעמ םידבוע

תרשוק ןייפמקה תא םכסמה הרבחה רתאב םויה םג
Deloitte ןיבו לביטספה ביבס ןוגראב הרצונש היווחה ןיב

,הלועפ ףותש ∫ןוגראל םישדח םידבוע םיכשומש םיכרעה
Æתופתתשהו ףייכ ,תויתריצי

הלבוהל תונמדזהו ≠ םוכיסל

Y≠ה רודש לככ רבגתו ךלת קר תיתרבחה הידמה תכיפהמ

תא ץורפתו ךישמת היגולונכטהש לככו הדובעה קוש לא סנכי
יוטיב ידיל אובת תיתרבחה הידמה תעפשה Æםירכומה תולובגה
רומיש ךרד ,סויגמ לחה ≠ שונא יבאשמ לש קוסיעה ימוחת לכב
יפלכ ןוגראה גותימו תינוגרא םינפ תרושקת ,תוכרדה ,םידבוע
Æץוח

ךופהל זפ תונמדזה תחנומ סויגה ישנא לש םחתפל
Æהתעמטהל לועפלו ,תיתרבח הידמ ינעוצקמל
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Æםייתצובק םיכילהתבו ישיא יווילב קסוע ,תיביטקפא תרושקתו יתוגהנתה יונישל החמומ ,מ¢עב ß Comeetבח לש םילעב ,הוור לאגי

הוור לאגי ∫תאמ

לש המוראו ,תוימיטפוא ,םייבויח םירשק הל שי Æםייקסע םינוגרא לע םסק תכלהמש הלימ איה תונשדחש המדנ
ינשדח תויהל Æםילוכי אל ןיידע םירחתמהש והשמ תושעל ושוריפ ינשדח תויהל Æראשה לכ לע יתורחת ןורתי

Æליבומ תויהל םיבר תעדל ושוריפ
°הערפה םרוג איה תונשדח ולש ילילשה ןאפב תונשדחה גשומ תא קמועל םיניבמ םיטעמ םלוא
≠ ךפיהל ,תונשדחו יוניש לע בושחל ןמז יעבט ןפואב םישידקמ אל םגו יוניש םיבהוא אל ,םעבטמ ,םדאה ינב

Æהערפהה םרוג תא ןיטקהל םיסנמו םידגנתמ ונא ונל םיעירפמשכו ,בטיה תדבועו החונ הנולבשב םייח םיפידעמ ונא

 אנחנו מה≠זה חדשניים°¢,¢כאילו

עבטה לש םילודגה םיבאכה דחא¢
¢שדח ןויער יוליג באכ אוה ישונאה

טוהגב רטלוו 
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תשרוד איה Æיקסע ןוגראל תיעבט אל הלועפ הניה תונשדח
ילאיצנטופ חוור ןובשח לע הווהב רכומהו חונה םייקה לש ןוכיס
רובעב יוושכעה ¢חוטב¢ה תא ריקפהל םיכירצ ונא Æידיתע
Æןכוסמה ¢ירשפא¢ה

ךכ ,רתוי חילצמ ןוגראהש לככ ≠ סכודרפ לע עיבצמש המ
ךרוצ ןיא ןכלו ¢דבוע לכה¢ש הנומאה רתוי קזח חתפתת
תפסונ ןבאל תכפוה ןכסל השקש החלצה לכ Æתונשדחב
Æתודגנתהה תמוחב

,בוטה םמש תא ןכסל םידיחי לש ץמוא תשרוד תונשדח
Æףסכו ןמז זבזבלו תועטל
≠ ריכהל בושחש םימרוג ≥ םנשי תונשדחב

±Æ ףטוש ןפואב ≠ תונשדח בושחל
≤Æ םיליבומל הרומשש םינוכיס תחיקל ךות ≠ תונשדח םשייל

ףקתשיש ןפואב תונשדחה תא עימטהל םיחילצמ אל םינוגרא
øעדמ Æתימוימויה הדובעב

±Æ יונישל תודגנתהה
השעמ אוה תונשדח בושחל Æהערפה םרוג איה תונשדח
Æרתוי דוע תונשדח לועפלו ,יעבט לע
םייקל ,תוינבת ךותב הבישחל םיפאוש םעבטמ םדאה ינב
הבישח התואב תויעב רותפלו םייניטור םוי םוי ייח
הניה תינשדחה הבישחה םצע ,ןכלו Æרבעב ושמתשהש
ןנובתהל ץמואו בל תמושת תשרודש יעבט לע השעמ
אל ףאשנ ןכלו השק הז תיעבט אל הרוצב בושחלו Æרבעמ
Æךכמ ענמיהל
םינתונ םילהנמ עודמ ≠ סויג ךילהתב תונשדח המגודל חקינ
םיצור יכ øדמעומה לש ןויסינה רטמרפל חוכ הברה ךכ לכ
סייגל Æבטיה תרכומ תינבתמ אב אוהש םיחוטב תויהל
םוחתהמ אלש דבוע סייגל אקווד ושוריפ תינשדח הרוצב
ןוגרא יתרכה Æתווצה ראש לש הבישחה תא ןנערל לכויש ידכ
ןכלו עונלוקה םוחתמ אב רחבנה ל¢כנמהש ינשדח קטייה
רבחשכ Æהלהנהה תווצ ללכמ הנוש היאר ףיסוהל היה לוכי

אוה ,תרמגומ הדבועכ ¢תואיצמה¢ תא גיצמ היה הלהנה
תא הנשמ תייה ךיא ,יאטירסת תייה םא¢ לאוש היה
המב םה םייחה¢ש ףיטמ היהו ,¢øוז הדוקנב טרסב המגמה
תונתשהל םילוכיו ,תורישפא םכלוכ םתא Æםינקחש ונלוכו
ריקה לע םושרל יאדכש ול ורמאשכ Æ¢רבד לכ תונשלו

אוה ,םידבועל הארשה תתל ידכ תונשדח לע םילימ המכ
תונשדח דיגהל øריקה לע םיטלש םואתפ המ¢ הנוע היה
Æ¢םושנל םכל ריכזהל ומכ הז

≤Æ סנפל תחתמ םישפחמ
הבישחה סנפ תיינפה איה תינשדחה הבישחה תלועפ
יתימאה תוילגתה עסמ¢ Æ¢ךשוח¢ב ויה התע דעש תומוקמל
תא תוארל אלא ,תושדח תושבי שופיח אל אוה םייחב
®טסורפ Æא© ¢תושדח םייניעב תושבי ןתוא

אל הפיאש שי ,םדוקה ףיעסב יתטריפש ישוקה ךותמ
אורקל ≠ רמולכ ,סנפל תחתמ ןורתפה תא שפחל תעדומ
השקיב תינרצי הרבחב ≠ המגודל Æשדח םשב רכומ ןורתפל
הטילחהו תונשדח חיכוהל םייתנשכ ינפל הריכב תלהנמ
תודדובה תודבועה תחא ,ימת Æןשיה רצומל הזירא ףילחהל
הבישי התואב העיצה ,יעבט ןפואב תונשדח תובשוחש
קובסייפב ףד חותפלו תוזיראה לע הדבכנ האצוהמ ענמיהל
םייתרבח םירתאב טנרטניאב תוחכונל הבישח שידקהלו
,לגע יניעב קווישה תלהנמ הלאש ,¢øהמ סייפ¢ Æםיפסונ

Æתוזירא תונשל יאדכ ילואש הניבהו הרוחא דעצ החקל ימת
ח¢ש ןוילמ ≥≠כ השידקמ הרבח התוא שממ ולא םימיב
םירתאב תיביסאמ תוחכונ ךרוצל ידוחיי רתא תיינבל
םאה ,סופסיפה תא תוארל םימכח ונלוכ ונחנא Æםייתרבח
דועבש ,ונדיל שממ ,וישכע שממ הזכ סופסיפ ונל ןיא
øילאיוירטו ךחוגמ האריי םייתנש

≥Æ תונשדח ןמז
המדנ םילהנמל Æרצק חווטב תואצות הצור ועבטמ ןוגרא
דובעל םיכירצ םהו ש¢מק האמב הסט תינוגראה תבכרהש
תובישיל םיאב ןכלו ,םומינימה תא קיפסהל ידכ לופכ
םיניינע םירגוסו תינוכמב םיעסונ ,ליבקמב םיליימ םיארוקו

תייווח Æדועו ,הדובע יניינעב םינדו םיירהצ םילכוא ,ןופלטב
,ןמזה תויולע םע תשגנתמ ¢רהמ≠רהמ¢≠ה תשיגו הסיטה
לש הלועפו הבישח ךילהת שרודש ףסכהו היגרנאה
Æתונשדח
Æןמזה לוהינב יוניש תשרוד תונשדח ךכ ,לגרה יוניש לכ ומכ
תומישמה תא םייסל וליפא רשפאמ אל ץוחלה םוימויהשכו

החוקלה היגליבירפכ שפתנ הבישחל ןמז ,תופטושה
תימוי העש םכלש ןמויב רוגסל וסנת Æםיקינחורל הנדסמ
,הפק סוכ םכלומ םימש ,תלדה תא םירגוס םתא הבש
øÆאל ,והשמ יטסילאירוס עמשנ Æטקשב םיבשוח קר טושפו

תידיתע תולעו ידיימ חוורמ רבעמ לע טילחהל ךירצ ןוגרא
Æידיתע חוורו תידיימ תולעל
,ולש הבישחה רירש תא ןמאל טילחהש להנמ אוה יסוי

קרו ךא עובשל תחא םייתעש רוגסל טילחהו ,והשמ יופרה
ולא ויה םינושארה םימיב Æהספוקל ץוחמ הבישח ןעמל
הז ול אציש המ לכ Æתוריפ אלל תוממעשמ םייתעש

תא תוארל לוכי אל התא םלתב שרוח התאשכ
תונויער תולגל לולע התא ¢לטבתמ¢ התאשכו Æהדשה
Æהשרחמב הזיחא ידכ ךות תוארל ןתינ אלש םילודיגל
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Æ¢תיטמוטואו הנטק הספוק ךותב םייחה¢ ןונגסב תויונשדח
ואצמ םה דחיו הז ןמזב להנמ דוע בלשל יסוי טילחה זאו

ואצי ≠ וז הבישחל הארשה םהל ונתיש םינוש םיקוסיע
Æדועו ,גנילגאßגב ונמאתה ,םיה ףוחב ובשי ,גנילואב קחשל
םתוא האיבה תירוטומ תוליעפ ידכ ךות הז הבישח ןמז
הבישח ,תיביטקובורפ הבישח ,רומוה ךותמ הבישחל
בושו הספוק ןיאש המדנ היה םיעגרל Æדועו ,תיפוסוליפ
רפסמב ךרד תצירפל ףוסבל איבהש המ ,¢רתומ לכה¢

םילקתנ םילהנמ םהש םיתווצהש ¢הראה¢ ווח םה ≠ םימוחת
םה Æבושו בוש היוגש ךרד התואב םירתופו תויעב ןתואב
,םיבכרומ םיטקיורפב םיתנכתמ תועש רוציקל םיכרד ואצמ
לע םיזבזבמ םהש תפטושה הדובעה תועש תא ומצמצ
קושב השדח השינ ואצמ ≠ ןבדבודהו ,םיכילהת תרקב
±μ• לש היילעו םוחת ותואב תוליבומ הרבחל האיבהש
Æהאבה הנשה תוסנכהב
Æהדשה תא תוארל לוכי אל התא םלתב שרוח התאשכ
םילודיגל תונויער תולגל לולע התא ¢לטבתמ¢ התאשכו

Æהשרחמב הזיחא ידכ ךות תוארל ןתינ אלש

הירוטסהב תוינשדח תואצמהה ,בור ילוא ,טעמ אל
Æםוחתל ץוחמ ואבש ולא ידי לע אקווד ואצמוה תישונאה
וליפא ¢םוחתהמ תאצל¢ הבוט קיפסמ הביס וז ילוא זא
øאל ,והשמ איצמהל ידכ ,תינמז

¥Æ החלצה ידדמ
ריעצ סדנהמ זא יתייה ≠ השוחתה תא חכשא אל ינא¢
,דרשמל ∞π∞∞≠ב םיעיגמ ויה תוריכמה ישנא Æקטייה תרבחב
םמצע תא םישיתמ כ¢חאו ,∞π≤∞ דע הפק תניפב םיבבותסמ
םיל¢כנמ םע תושיגפ עובקל ןויסנב םינופלט לש םיב תוומל
ףוסב Æםיילאיצנטופ תוחוקל תויהל םילוכיש תורבח ילעבו

לש תיש¢לרה תא ףוקעל חילצה ימ םהיניב םיוושמ ויה םויה
םירבוע ויה םה Æםויל תחא השיגפמ רתוי גישהלו ל¢כנמה
םיבאז¢ל םתוא ךופהל ידכ תונוש הריכמ תואנדס בושו בוש
יתרמאו תוריכמ תבישיל סנכיהל יתשקיב דחא םוי Æ¢םיכשונ
ינפל עיגמ דימת ל¢כנמה ≠ טושפ ובשחת ,הßרבח :םהל
∞π∞∞ דע ∞∏≤∞ ןיב תויונמדזה ןולח םכל שי זא Æתיש¢לרה
Æחילצי הז םומיסקמ ,וסנת Æןופלטל הנוע ל¢כנמה קרש
בורו ,םויל תושיגפ ∑≠ל וצפק םה םויל תחא השיגפמ ,עמßצ
ןמז הז ∞π∞∞ ירחאש ואר ןכא םה יכ םהל הנפתה םויה
םויכ ,יזח יל רפסמ ךכ Æ¢םתוא םיננסמ אליממ יכ זבזובמ
החביש ,סנכ התשע הרבחה הנשה ףוסבו¢ Æףנעב קיתו רבכ
תוריכמה ישנאל סונוב הקינעהו ,תוריכמב היילעה תא
םויה ותואב Æגוזה תונב םע םייבירקב עובש ≠ םיליבומה
רתכ םיקינעמ קחשמה יללכ ≠ הנקסמה העדותב יל הברצנ
לדתשמ ינא זאמו Æםירסומש ולאל אל םיעיקבמש ולאל
Æ¢ללכ ברועמ תויהל אל וא עיקבהל

ךכל םאתהבו ותחלצהל םידדמ שי ןוגראב דיקפת לעב לכל
יעבטה סרטניאה ןאכמ Æםיסונובב הכוז וא םדוקמ אוה
החלצהל םידדמ ןיא דחמ תונשדחל Æתואצות גישהל
Æןויער תאבה יא לע םישינעמ אל םג ךדיאמו
תונשדחל םירושק ויהי דיקפתב החלצהה ידמממ קלחשכ
Æותשיגב ינשדח היהי ןוגראה זא וא ≠

μÆ דוביעו הטילק
לע םידבוע לש לודג להק ינפב יתיצרה םייתנשכ ינפל
םידבוע רפסמ ילא ושגינ האצרהה רחאל Æןוגראב םיכרע
הזועת ילעב ויה םה ןמזמ ידש ורפיסו רוצייה לעפממ
רופישל תונויער עובש ידמ ועיצה םה Æתינשדח הבישחב
וליפא וכרצ אל תונויערהמ קלח Æלעפמב תויולע םוצמצו

,לודגה להנמה ,קיציאל ונכלה¢ Æםשומימל תפסונ תולע
המ Æחפל ךלוהש ףסכ ןאכ שי ,קיציא קליחד ול ונרמאו

היה דימת קיציאו ,øםכל ונרבעהש תונויערה םע הרוק
המ לבא ,הרבחה לש םיכרעב הז יכ ,סמונמ דימת ,ךייחמ
ø¢Æסומינמ בוט תוחפ הז המ øתונשדחה לש ךרעל הרק
יבגל והשלכ בושמ ולביק אל ולא םידבועש ןוויכמ
היונב אל תכרעמהש וקיסה םה תונויערה תוחתפתה
וקיספה ןכלו ,ודיקפת הזש והשימ ןיאו תונשדח חתפל
וקיספה םה ≠ רתוי עורג וליפא Æםהיתועצה תא חולשל
Æבושחל
ונביל תמושת תא טיסמ םיליעי רתוי תויהל ךרוצה םיתיעל
הדובעב קר םיזכרתמ ןוגראב םידבועשכ ≠ תונשדחמ
המ תא רפשל םיצור םלוכש איה השוחתה תפטושה
תוריהמ ויהי תויטמוטואה תולועפהש ,םוי לכב םישועש
םיליימיא ≥∞ דוע אורקלו ליעי תויהל חילצהל םוקמב Æרתוי
סמוע תא הדירומש תינשדח החסונ לע בושחל ונילע ,םויב
תא הווש היהי הזו ,תונשדח היהת וז Æםויב ±∞≠ל םיליימה
Æהבישחה ןמז
אוהש ךכב ןוגראל בר קזנ םרגנ בושחל םיקיספמ םידבועשכ
לע םיחנומ תוחתפתהה יצמאמ לכו ןטק שארל ךפוה
םישפחמ םדיצמש ,הלהנה ירבחמ קלח ילואו ל¢כנמה
לש בנזה ירחא תפדור הרבחה Æתונשדח אלו תולעייתה
םידבוע Æהליבומ אלו קושל הביגמ תויהל תכפוהו המצע
םיקחשנ םהב עובטה תונשדחה רצי תא םישמממ אלש
Æןמזה ךשמב םהלש תויביטקפאה תא םימצמצמו רתוי רהמ
,הכירצ ,תונשדח לש ךרע םידבועהמ תשרודש הרבח ,ןכל
לכותש תאזכ החסונ חתפלו ינוגרא יוניש ךורעל ,תישאר
Æתיביטקפא הרוצב תונויערה תמירז תא דבעלו טולקל

∂Æ ימצע ןוחטב
,עגושמ התאש ךל ורמא אל םא¢ רמואש ןשי טפשמ שי

Æ¢הז לע בשח רבכ חטב והשימ
יצרופ תונויער עיצהלמ וששחי ןוגראב םידבועהמ טעמ אל



Ó˘‡·È ‡Â˘∂π∂π∂π∂π∂π

����
ÈÂÏÈ≠‡Â‚ÂÒË

םישנאל םוקמ ןתיתש החוטב הביבסב ךרוצ שי Æךרד
םלוא ,םהלש הרבחל ליעוהל בל םותב םיצורש םייתריצי

הארנש ןויערהש ןוויכמ ,¢םיעגושמ¢ ועמשיי םהש םיששוח
תונויער טעמ אל ,ןכאו Æקיחצמכ שרפתהל לוכי יעבט םהל
Æםיעבוקמה ¢םיילמרונ¢המ תויניצ חטמ ופטח ךרד יצרופ
יונישה ,הניטורב דימתהל דואמ םישקתמ םייתריצי םישנא
בורהמ לידבהל ,םפא תמשנ אוה םוקמהמ הזוזתהו

וששחי ולאכ םידבוע Æםייקב דימתהל ףאושש ¢ילמרונ¢ה
ידכ םהלש תויתריציה ץרפ תא ואכדיו םינוש תואריהל
Æרדעב עמטיהל ידכו םיתומיעמ ענמיהל
יתורחתה ןורתיה תא םישפחמ םיקסע ילהנמ טעמ אל
תורבחב ,היסא חרזמב םיררועתמ םיקוושב ≠ אבה
ןורתיהש ןמזב תאז Æתונכוסמ תועקשהב ,פא≠טראטס
ילעב םידבוע לש תומדב םתחתמ המוק אצמנ יתורחתה
,גדל םימה ומכ איה תונויער תאצמה םרובעש יתריצי יפוא
םימיהדמ תונויער ףולשל םילוכי םימיוסמ ןוחטב יאנתבו
Æץמאמ לכ אלל

∑Æ תפטוש תונשדח
תונקהל םיסנמו תיסיסב תועט םישוע םיבר םינוגרא
אל לבא ,ץעוי עויסב הנדס וא תדחוימ החיש תונשדחל
החיש תויהל ךופהי הז ךרעש ידכ םינבומ םיכילהת םיחתפמ
Æןוגראה יקרועב תמרוזש תימוימוי

בצועמ תובישי רדח ≠ ¢תויתריצי תוניפ¢ שי תובר תורבחב
ירויצ ,םיקחשמ תניפ ,תוחומ רועיס ךרוצל הנוש הרוצב
םיאב ולא לכש הארנ םלוא Æדועו ,ריקה לע םייולת תונמא
תחישל תונשדחה תחיש תא רידחהל דיה תלזא תא ףילחהל
Æתפטושה םוימויה
עבט איה תונשדחש ,חילצמ ל¢כנמ יל רמא ,ןימאמ ינא
דומלל ךרוצ ןיא Æדלי םעפ היהש דחא לכל דלומ
תבשל טושפ ךירצ Æץועיי לבקל וא תודחוימ תויגולודותמ
אסכ ךירצ אל Æםעפ הלאכ ונייהש רכזיהלו טקשב עגר
ינא Æהז תא יל ריכזהל ידכ קירבמ םודא ןחלוש וא שלושמ
≠ תונורתפ 2 ויהי היעב וא המליד לע הבישי לכבש שרוד
,ילש םילהנמה תא קיחצמ הז Æ¢עגושמ¢ דחאו ילאיוירט דחא
םילהנמ םה ובש ןפואה לע עיפשמ םג עדומ אל ןפואב לבא
Æ¢הבישיה תא
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םינוגראב ישונא ןוה ימוחתב תיחמומ ≠ הריירק תיגולופרגו תינוגרא תצעוי ,םולש רב הילג

םולש רב הילג ∫תאמ

ונלש רגתאה¢ :ןורחאה רבשמהמ ששואתהל ליחתמ ןוגראה ךיא ראתמ ל¢כנמה ,יסופיט ןוגראב הלהנה תבישי
ימוחת≠ןיב הלועפ ףותיש ךילהת תוסנל םיצור ונחנא¢ ,רמוא אוה Æ¢הקופתהו תוליעיה תא תולעהל אוה םויה
שונאה יבאשמ תלהנמ Æטקש ררתשמ זאו ריבסהל םייסמ אוה ¢תוגוזל וקלחתתש שקבמ ינא ךכ םשלו ןוגראב
תלהנמ ,ישארה ןעדמה םע הסדנהה להנמ ,םיפסכה תלהנמ םע רבחתה לועפתה להנמש האורו הביבס תלכתסמ
קווישה להנמב תולקתנ היניעשכ המצעל תבשוח איה ø¢ראשנ ימ זא¢ תוחוקל תוריש להנמ םע הרבחתה תוריכמה
ןוגראהמ הצוחה ןווכמ קווישה ירה ¢øשונא יבאשמל קווישה ןיב שי רוביח תודוקנ הזיא¢ ÆÆÆךובנ ךויח הילא חלושש
יבאשמ תלהנמ המצעל הרמא ¢ךלי אל הז ¢Æקווישה להנמ ומצעל בשח Æ¢ןוגראה ךותל םינווכמ שונאה יבאשמו

םיניינועמ אל ונחנא Æםידבועל היצביטומ תאלעה תולועפמ ץוח לעופב םיסויג גיצהל םיכירצ ונחנא ירה¢ ,שונא
ÆÆÆÆ ¢קוויש תקלחמ ומכ םוסריפבו גותימב ,הßגיטסרפב

øתינוגרא תונשדחו היגרניסל ליבויש ולא תוקלחמ ןיב הלועפ ףותיש רצוויהל לוכי דציכ

È˜ÂÂÈ˘ ÒÂÈ‚
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הבש הפוקתב :קיתו םידבוע סייגמ לכל רכומה סקודרפ
םיאנתב שמגתהל םינכומו הדובע םישפחמ םיבר םידבוע
,םיסייגמ םניא םינוגראה בר וזכ הפוקתב אקווד ,רכשבו

Æםידבוע לש ןירוטיפ ךילהתב אצמנ םקלחו םינקת םיאיפקמ
,תודובע לש בר רחבמ שי םידמעומלש הפוקתב :ךפההו

לש רכשהו םיאנתה תושירדו ¢םיפטחנ¢ םהיניבמש םיבוטה
סייגל םינינועמ םיבר םינוגרא זא אקווד ≠ תולוע םידמעומה
ודיגי קלח ,ילכלכה בצמל תאז םירשוק םיבר Æםישדח םידבוע
Æרבשממ האיצי לש הילמונא קר וז ילוא לבא רדעה טקפא הזש

וכרדב יחכונה רבשמהש הבשחמהשכ ,הלא םימיב
תויהל הליחתמ ונינפל רתוי הבוט הפוקתשו םייתסהל
קוש¢מ ¢קוש ךופיה¢ ינצינב ןיחבהל רבכ רשפא ,¢תיראלופופ¢

תפוקתמ תינפתה תדוקנ Æ¢םידבוע לש קוש¢ל ¢םיקיסעמ לש
םינוגרא האיבמ רבשמהמ האיציה תפוקת ןיבלו רבשמ
רפסמ ןוגראל ביצמש המ תחא תבב םירכינ םיסויגב ליחתהל
:תורטמ

ילואו םודר היהש זירזו יתוכיא סויג ךילהת םייחל ררועל ·
רבעב וב וקסעש םישנאה םא שדחמ טעמכ ותונבל שי

.הרבחב דוע םידבוע םניא

םידבוע סייגל םיסנמ םינוגראה ≠ תורחת יאנתב סויג ·
םידמעומל ףסומ ךרע רוציל הסנמ ןוגרא לכ Æםייתוכיא
.הז ןוגראב אקווד דובעל אובל ורחביש ידכ

.םישדח םידבוע לש תיביסאמ הרשכהו הטילק ·

םידבועה תא רמשל םישרדנ םינוגראה ≠ םידבוע רומיש ·
הדובע תועצה לבקל םיליחתמ םידבועה Æםהלש
םיבוטה דחוימב ,קושב תורחא תוסייגמ תורבחמ
.םהבש

תא רמשיש ףסומה ךרעה תא רוציל ןוגראה לוכי דציכ 
אקווד דובעלו אובל םיבוטה םידבועה תא ךושמישו וידבוע
,∏≠≥∞∞∑ ב וניארש ומכ© העורפ הרוצב תויולע תלדגה אלל ולצא
πππ±≠∞∞∞≤ דועו®ø

הסנמ הז רמאמ Æאשונל םיירשפא תונורתפ רפסמ םנשי
סויג תיצקנופ ןיב היגרניס תריצי איהו תפסונ ךרד עיצהל
Æןוגראב קוויש תיצקנופ ןיבו ןוגראב שונא יבאשמ Ø םידבוע
םידבוע סויגל ךרע רוציל תינשדח ךרד חתפל לוכי ןוגרא לכ
הז רמאמב דוקימה Æויכרצלו ויתולוכיל םאתהב ,יקוויש עויסב
Æםילודג םינוגראב תוחפו םיינוניבו םינטק םינוגראב אוה

±Æ ˜Â„Â˙ ‰˘˜‰ ·ÈÔ ‚ÈÂÒ ÚÂ·„ÈÌ Ï˘ÈÂÂ˜

םישורד תועדומ

אל םיתיעל רשא רבד לכל יקוויש ילכ ןניה םישורד תועדומ
:םירטמרפ המכב ןייפאתמהו קיפסמ לצונמ

ךרדלו ןוגראל סחיב רבעומש ןכותל הנווכה ≠ רסמה ·
לע רצק ןוכדע אמגודל Æתורישמה תוראותמ הבש
ינא קרוי≠וינב ףינס תחיתפ לגרל¢ וא ידוחיי טקייורפ
םירסמ ןיב העדומה ¢חטשב¢ סחיה םג ÆÆÆÆ¢Æםישפחמ
הרשמה לע יפיצפס טורפ ןיבו ןוגראה לע םיללכ
.ןובשחב ותוא תחקל שיש רטמרפ וניה תשקובמה

Æןונימה תורחא םילימב וא ≠ םימוסרפה ףקיהו תומכ ·
תאזו םוסרפ  תוינידמ ומצעל שבגמ ןוגראה ללכ ךרדב
םעפ םימסרפמ םאה :ןוגכ תולאשל הנעמ ידי לע
םישורד תועדומ םאה øםויב םימעפ שולש וא עובשב
ילככ ,אלא םידבוע סויגל יתימא רשק אלל ומסרפתי

øתמיוסמ הרשמל סחיב השענ םוסרפהש ,וא יקוויש
םעפ לכ הלודג העדומב קובדל ךא תוחפ םסרפל םאה
.ßוכו

וניה םוסרפה לש ¢רוזיפהו¢ םוקימה ≠ םוסרפה םוקימ ·
לדגו ךלוה יובירב ןייפאתמ קושה Æדואמ בושח רטמרפ
,תועדומב© טנרטניאב םישורד ירתא :םיצורע לש
רבח איבמ רבח ,תויתרבחה תותשרב ,®ßודכו םירנאבב
תידדצ הניפ© ןותיעב ,רטיוט ,בויטוי ,ןוגראב רשקותמ
.דועו דועו ®עצמא דומע וא תחכשנ

םוקימהו תומכה רסמה :םירטמרפה ןיב גוזימ ןבומכו ·
ןיב גוזימה Æתויביטקפאלו ךרוצל םאתהב תאזו

Æןוכנה קווישויגה ליהמתה תא רצוי רשא אוה םירטמרפה
ןמזה לכו םוקמ לכב םוסרפ לש הפקתה םאה :אמגודל
וליא øןוגראה לש תושאונ לע וא המצוע לע הדיעמ
תמועל תיתרבח תשרב םירבוע םתופיכתו םירסמ
ßÆוכו øןותיעב ימשר םוסרפב םירבוע רשא םירסמ

לכבו ןויארה ךלהמב םירבעומה יתריכמו יקוויש ןכות
Æסויגה ךילהת

םיבר םינוגראב ,ילאיווירט עמשיהל לוכי אשונהש תורמל
רבודמ תובר םימעפ© סויגה ישנא ןיב קיפסמ קודה קשממ ןיא
,¢םידבוע לש קוש¢ב Æןוגראה קווישה ישנאל ®סויגה תוזכרב
תא ולידגי עצומה דיקפתהו הרבחה תויביטקרטא לע רסמ
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ןייארתהש דמעומ םג Æןייארתהל דבועה תויצוויטומל יוכיסה
םדקמ תווהל לוכי רחא ןוגראב רחב וא לבקתה אלו ןוגראב
תאז תחקל בושחו יקוויש בכעמ תווהל לולע וא ןוגראל יקוויש
Æןובשחב

החישב :סויגה ךילהת לכ ךרואל רבעומ יקווישה ןכותה
,ישיא ןויארב ,תוריכזמה תדמעב הנתמהב ,ןופלטב תינושאר
םיליימ תובותכתב ,םיבותכ םירמוחב ,תØלהנמה םע החישב
Æדועו

PR ≠ רוביצ יסחי

Æתונקל םיבהוא םה לבא ,םהל םירכומש םיבהוא אל םישנא
הבינמ תונושה תוידמב ןוגראה לע יבויח עדימ תרבעה ,ןכל
םיבר םישנא Æםידבועה סויג םוחתב תויתוכיא תואצות בורל
,םיפסכ סייג ןוגראהש ךכ לע וארקש רחאל םינוגראל םינופ
ןנשי Æחותיפה תקלחמ תא לידגמ וא םייתרקוי םיסרפב הכז
≠ב תורזענ ןהו ל¢וחב אוה ןהלש תוליעפה דוקימש תורבח םג

PR םידבוע סויג תרטמל דחוימב ץראבÆ יטמזירכ ל¢כנמ ,ףסונב
ןוגראה לש תלוכיה תא תיתועמשמ רפשל יושע םסרופמו
Æרתוי םייתוכיא םידבוע וילא בואשל

הרבחה רתא

רבודמשכ Æהרבחה לש םינפה אוה הרבחה רתא םויכ
ךרוצל הרבחה רתא לש ותובישח ,םייתוכיאו םילודג םינוגראב
לע≠גתומב םצעב רבודמו תויה רתוי ןטק הרבחה תגצה
אלל ללכ ךרדב ולא םינוגראב דובעל םיפאוש םיבר םידמעומו

Æטנרטניאה רתאל רשק
דמעומ Æהנוש בצמה םיינוניבו םינטק םינוגרא יפלא רובע

ןוגראה לע דומלל ןיינועמו םישורד תעדומב לקתנ רשא
באוש אוה ונממו הרבחה רתאל ללכ ךרדב הנופ םסרפמה
םה רצוי רתאש תושוחתה ,םירבעומה םירסמה ,ןכל Æבר עדימ
תא חולשל אל וא חולשל םאה דמעומה עונכשל םיייטירק
תמועל ןשוימו םמעשמ רתא© ןוגרא ותואל ולש םייחה תורוק
ÆÆÆ®Æיתודידיו יביטמרופניא שידח רתא

≤Æ ‰˜ÂÙÏÈ˜ËÈÌ

םלוכ Æונלש הרבחה לש טנרטניאה רתא גורדש לע טלחוה
אל ,םישרמ אלו ןימזמ וניא רתאה ,תעכ אוהש יפכש ומיכסה
הטלחה Æןוגראב הדובעל םידמעומה תא אלו תוחוקלה תא
לש הדובע תועש קר רשאמ ל¢כנמה Æןיא ביצקת ךא ,שי רפשל
תקלחמ לש הדובע ןמזו טנרטניאה תקלחממ ריעצ ןתינכת

בותכל ןמזה תא עיקשי ימ øתעכ םישוע המ Æםידבוע סויגו קוויש
יבוליש תריחב לע ןמז זבזבי ימ øםתעפשה תא ןוחבלו םינכת
תא להנמ םצעב ימ ,ןבומכו øתומלוה תונומת תריחבו םיעבצ
øטקייורפה

לעבו בושח ךכ לכ אוה קווישל סויגה ןיב הלועפה ףותיש םא
øתאז םימשיימ םינוגראה לכ אל עודמ ,לאיצנטופ

הלועפ ףותישב םהב לקתי ןוגראש םיישקה םהמ
øהזכש

ביצקת ·
≠ םידבוע סויג ךרוצל קווישב עיקשמ ימ :תולאשה תלאש
øסויג וא קוויש

:ףסונ בושח הנתשמ ונשי ,ביצקתה אצמנש רחאל ≠ ןמז ·
השק םיתיעל øסויג תרטמל קוויש ךרוצל ונמזמ עיקשי ימ
רשאמ ®חתפמ ישנאמ דוחייב© ןמז ביצקת גישהל רתוי

בצמ ןכתי טלחהב Æתוליעפל שורדה ףסכה תא גישהל
Æךפיהלו ונמזמ אל ךא וביצקתמ םורתי קווישה םוחתש
Æתיטנרטניא הידמב םישורד תועדומ םוסרפ ,אמגודל
ןמזה ךא סויגה םוחתמ עיגהל לוכי יביצקתה ןומימה
תיקווישה היגטרטסאהו יקווישה ןכותה תרדגהב עקשומה
.קווישה םוחתמ עיגהל לוכי תללוכה

øקווישל םידבועה סויג ןיב רוביחה לע יארחא ימ ≠ תוירחא ·
לש הזיטסרפ ףאו תינוגרא הקיטילופב םיתיעל ןאכ רבודמ
.תונולשכל תורכנתה ,ךפיהל וא תוחלצהל םאו בא

םואיתב ישוק רצונ םיתיעל ≠ תודיחיה ןיב היצזינורכניס ·
תדיחי לש הינפ Æםימוחתה ןיב תוחתפתההו הדובעה בצק
לש הינפו ןוגראה םינפ יפלכ ללכ ךרדב םה שונא יבאשמ
בצק רשאכ Æץוח יפלכ ללכ ךרדב איה ןוגראב קווישה תדיחי

לולע תוליעפה בצק ,םידרפנ םימרוג ידי לע בתכומ הדובעה
.היצזינורכניסל ישוק רוצילו הנוש תויהל

:ןוגראב תיביטקפא עדימ תרבעהב רבודמ ≠ עדימ תמירז ·
תורטמה תגשהל תיביטקפא איה םאו ןוגראב תמייק איה םא
קווישב םיקסועל סרטניא םייק םאה Æומצעל ביצה ןוגראהש
øךפיהלו שונאה יבאשמ ישנאל ינכדע עדימ ריבעהל ןוגראב
סחיב תונוש תוידמב תועדומ םוסרפל סחיב עדימל הנווכה
לש םישדחתמ םילדומ יבגל עדימ ,ולדוגו להקה יפואל
תינוגרא ללכ עדימ תרבעה הבושח ,ףסונב Æםוסרפ
,םיפסכ סויג :ןוגכ םידבועה סויגו קוישה לע העיפשמה
.דועו םיגוזימו תושיכר ,םיטקייורפ



Ó˘‡·È ‡Â˘∑≥∑≥∑≥∑≥∑≥

����
ÈÂÏÈ≠‡Â‚ÂÒË

רסמ ריבעהל םיעדויש םישנא øהחמומה והימ ≠ תויחמומ ·
øימוסרפ רסמ תרבעהב םיאיקבש ולא וא םידבועל

תורטמב לדבהה ≠ החלצהל םידדמבו תורטמב ינוש ·
הרטמה קווישה רובעש ךכמ תובר םימעפ עבונ תוימוחתה
סויג תקלחמ רובעש דועב ,ינוגראה גתומה קוזיח איה
.הרטמה אלו יעצמא וניה ינוגראה גתומה קוזיח ≠ םידבועה
קווישה רובע Æהחלצהל םידדמב רעפ רצוי תורטמב רעפה
דועב החלצהל דדמ אוה עיגהש בר םייח תורוק רפסמ
וסייוגש םידבועה רפסמ םידבוע סויג תקלחמ רובעש
Æהחלצהל דדמה אוה ,לעופב

דחא דצמ הלוכי תינוגראה תוברתה ≠ תינוגרא תוברת ·
דצמ הלוכיו תינוגרא החלצה סיסב לע הלועפ ףותיש דדועל
הקלחמ ןובשח לע תחא הקלחמ לש החלצה דדועל ,ינש
Æליעי הלועפ ףותישל תורישפא לכ אכדל לולע רבדהו תרחא
Æתוקלחמה ןיב תינוגראה תוברתב לדבה ןכתי ,ףסונב
השיגדמה תוברתו קווישב תומזיב תלגודה תוברת ,אמגודל
םילדבה Æשונא יבאשמב ןוגראב שונא יסחי תרבגהו םיכילהת
.תידדהו תפתושמ תוליעפ לע תושקהל םילולע ולא

≥Æ ‰Ó¯ÎÈ·ÈÌ ‰Á˘Â·ÈÌ ·„¯Í Ï‰ˆÏÁ‰

,ןכבו øםדוקה עטקמהמ רתאה גורדש טקייורפ תא םירכוז
לבא Æםצרמו םנמזמ ועיקשה םלוכו הלועפ ףותיש היה ,לעופב
ל¢כנמהש דע תולשרתה לע תומשאהו תובירמ ויה ,ךרדב
אוה Æתוקלחמה ןיב םיבאשמ תקולחל ךרד ביתכהו ברעתה
,ףוסב Æתוינויגה תורטמ ביצהו דצ לכ לש תוירחאה תא רידגה
םאה Æטקייורפה תחלצהל ומרתש תחאו דחא לכ חביש ףא אוה
øםכלש ןוגראב הזכ טקייורפ הארנ היה ךיא ןיימדל םילוכי םתא

םיישקב תלקתנו ןוגראב ךלצא שרדנ הלועפה ףותיש םא
,יחכונה בצמה תקידבב תרבוע תישעמה ךרדה ,ליעל וטרופש
םיאבה םיאשונה לכ וא קלח לש רופישו תושלוחה תאיצמ
:ךלש ןוגראב

תיגטרטסא תוינידמ ןונכת ·
ןונכת אלל Æהליחת הבשחמב השעמ ףוס ,דימת ומכ
יוניש לכ םשייל ןוגרא לכ השקתי היגטרטסא תיינבו תוינידמ
Æןוגראב יזכרמ רוקממ עיגי ןונכתהש יאדכ ןבומכו Æרופיש וא
רוקמ ,שונאה יבאשמ לע ןהו קווישה לע ןה יארחאה רוקמ
תולוכיב איקבו ינוגראה טקילפנוקה תא קמועל ןיבמ רשא
הלעת יכ יוצר ,לכל תנבומו הדיחא תוינידמ תריצי Æםיישקבו

Æינוגראה ןוזחה םע דחא הנקב
םידידמו םירורב םידעיל םגרותת תוינידמהש דואמ בושח
Æתוקלחמה תמרב ןכמ רחאלו הרבחה תמרב הליחת ≠

תולועפ תושעל ושקתי םדא חכו ןמז ץחל תחת םילהנמ
Æתינורקעה המרב ןהב םיכמות םה םא םג ¢תובדנתהב¢

ךילהתה לוהינ ·
תויתוכיא תואצות איבת אל רתויב הבוטה היגטרטסאה םג
תלוכי לעב להנמ שרדנ Æבוט להנמ וא הבוט תלהנמ אלל
תיתועמשמ תומזי תמר לעבו ההובג םידבוע תענהו לולכת
,ההובג תיעוציב תלוכי ,הלש וא ולש תוטלחהה תלבק ךרדב
Æתויביטקייבוא ןבומכו םתענהו םיכילהתב ההובג הנבה
לע תוירחאו םימוחתה ןיב ןורכנס לולכי ךילהתה לוהינ
Æתפתושמה הדובעה

םיבאשמ תאצקה ·
איצוהל השק היהי הנוכנו תיתימא םיבאשמ תאצקה אלל
שידקהל בושח Æלעופה לע ןונכתהמ הלועפה ףותיש תא
םתובישחמ תיחפהל םיטונ םילהנמש םיאשונל םג םיבאשמ
לע עדימ ףוסיא ,םישדחתמ סויג תורוקמ רותיא :ןוגכ
היגולונכטה ירחא תיתוכיא הפידר ןבומכו תונולשכו תוחלצה
Æםוחתב םייונישהו
םילהנמה תובר םימעפ ישעמ ןפואב יכ ןובשחב תחקל יאדכ
אשונה תאלעה ךא ,תרכינ םיבאשמ לש תפסות ורידגי אל
רתוי תקדוצ האצקהב עייסל הלוכי ,םילהנמה תועדומל
Æלעופב

ןוגראה לש בוצימו גותימ ·
םוקמב ןוגראה לש בוצימו יתוכיא גתומכ ןוגראה תסיפת
לע עיפשהל םילוכי םוחתב םירחא םינוגרא תמועל הובג
Æתויולעב ךוסחל םייושעו ךוראהו רצק חווטל סויג

Æקוויש תקלחמ לש תוירחאל ללכ ךרדב ךייש גותימה ךילהת
תווהל לוכי ןוגראה גותימב שונא יבאשמ תקלחמ לש ףותיש
םייתוכיא םידבוע סויגב קוויש תקלחמ ףותישל חלצומ סיסב
Æהרטמה ירה יהוזו ןוגראל

תינוגרא תוברת ·
םיכילהת ללכ ךרדב םה תינוגראה תוברתב םייוניש
ןוגראב יפותישה דצה תשגדה Æםיירשפא ךא ,םיבכרומ
,םיפסונ הלועפ יפותיש דילות שנועו רכש תוינידמ תפסותב
להנמ לכ טעמכש רסמ והז© ךכמ חיוורהל םייושע םלוכש ךכ
Æ®ץמאל חמשי ןוגראב

םידבועה ·
תרבעהב דואמ ןתיאו בחרנ רוקמ םיווהמ םידבועה םויכ
וא© עייסמ יאמצע עדימ תריציב ,םיינוגרא םירסמו עדימ
תויביטקפא תוידמ רותיאב ,ןוגראל ®עייסמ וניאש הזכ
כ הווהמ ¢רבח איבמ רבח¢ יכ ,תעדל בושח Æדועו םוסרפל

•μ≤≠•∞μ ץורעל בשחנו םיבר םינוגרא לש סויגה תורוקממ
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Æףדעומ
דיפקהל בושח Æןוכנ ןפואב תושעהל תבייח םידבועה תמיתר
הלועפ ףותיש ךרוצל :םימיאתמ ינוגרא םילקאו תוברת לע
Æתונשדחו תומזי ךרוצל בושח תוחפ אלו

ללכ ךרדב Æהלועפל סיסבו ןמז ,עדי םידבועל קינעהל בושח
בייח אל© ץמאמו עויס לע אוהש גוסמ לומגת תתל יוצר
לוכי הרבחה םורופב הדות תרימא םג ,יפסכ ץירמת תויהל
Æ®םיאלפ ללוחל

תינוגרא םינפ תרושקת ·
רשקהב םיכילהת המכב תובישח תינוגרא םינפה תרושקתל
:יחכונה

Æםימוחתהו תוקלחמה ןיב עדימה תמירז ךילהת ≠

Æהליעי ךרדב םידבועל הלהנההמ עדימה תרבעה ךילהת ≠

שונא יבאשמ תקלחמל םידבועהמ עדימה תרבעה ךילהת ≠
לע עדימ תרבעהל סחיב םגו ¢רבח איבמ רבח¢ אשונב
Æםישדח סויג תורוקמ

םוחת לע תינוגראה תוירחאה תמקוממ ןכיה בל םישל בושח
תחת ,שונא יבאשמ תחת :תינוגרא םינפה תרושקתה
ללכ ךרדב שי תוירחאה םוקימל ,קווישה תחת וא הלהנהה
Æתינוגרא םינפה תרושקתה לש ןכותהו ףקיהה לע תועמשמ
יהוזש ןכתיו וזכ היצקנופ תמייק אל ןיידע םיבר םינוגראל
Æםייק אוה םא הז ךרוצ לע עיבצהל תונמדזה
תרבעה ךרד תאו תרושקתה תא ןוחבל שרדנ ,הרקמ לכב
Æתרושקתה תורוקמו תרושקתה תמר ,הרבעה ןפוא :עדימה

תויחא תורבח ומכ ¢החפשמב¢ תורבח םע הלועפ יפותיש ·
םא תורבח וא     

ןוכסח רצייל תנייוצמ תונמדזהב תובר םימעפ רבודמ
ססובמ יקוויש באשמ ¢תשיכר¢ ךרוצל הלועפ ףותיש Æיתימא
תויולע תדרוה ךרוצל הלועפ ףותיש ,םינטק םינוגרא רובע
Æעדיב ףותיש ךרוצלו םוסרפ לש
לשב ,םיתוריש לע םולשת וא תוידדה לע דיפקהל בושח
הניא ללכ ךרדב ידדהה עויסה תחלצה ,סרטניא אללש ךכ
Æדמעמ הקיזחמ

רוקמ תווהל לוכי ןוגראב תוקלחמ ןיב הלועפ ףותיש ,םוכיסל
קשממה תודוקנ וגצוה הז רמאמב Æתינוגרא החלצהו החימצל
Æינוגראה קווישה םוחת ןיבו ןוגראב םידבועה סויג םוחת ןיב
וגצוה ףאו הלועפה ףותיש תינבב םייזכרמה םיישקה וגצוה
,הנבומ ,יתוכיא הלועפ ףותיש תיינבל ךרדב תויתוהמ תודוקנ
יתוכיא ךילהת תינבל ךרדב יכ ,םשרתהל רשפא Æיביטקפאו ליעי

לוהינל תורושקה תויתוהמ תודוקנ ונרפיש הלועפ ףותיש לש
Æרתוי יללכ ןפואב ןוגראב

ונחוורה ,ילוהינ רופיש ונחוורה הלועפה ףותישל ךרדב
םידעי תגשהו תואצות רופישמ ונינהנו תיתקלחמ ןיב היגרניס
יקוויש סויג םע הייהת ,םעפה רבשמהמ האיציה Æרתוי הבוט
Æםדקתמו שימג
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