
OKRs
 תושימגה תא דבאל ילב םילודג םידעי םדקל ךיא

 המשנה תא חוכשל ילבו



?םויה השענ המ

ןוכנ הז תא םישוע ךיאוOKR הז המ–13:00-14:00
 הקספה–14:00-14:10
 תימצע הדובע–14:10-14:40
 םוכיסו הגצה–14:40-15:30



?ללכב הרקבו ןונכת ךירצ המל

םידעיב ונדמעש אדוול

םיכילהתה לש תוליעיה תא ןוחבל

 ביצקתה לעהרקב

םיבאשמה לש תיבטימ הקולח

רפתשהלו דומלל

םילודג םידעיםדקל

םייתבוגת קר תויהל אל

 םיצמאמ ןרכנסל

םיבאשמ שיש אדוול

םימסחו םירגתא דעומ דועבמ תופצל

ףדעתל



?היעבההפיא זא



 ,םיננכתמ הנש יצח״

,םידדומ הנש יצח

 ״דובעל ןמז ראשנ אל



 ינפל בושח יכה״
 גואדל ב״צימה
 ףיכ םוי םינגראמש
 םידליה לכל
 ותואב םישלחה
 )לבפמק קוח( .״םוי



 רזחשכ לשכ לואש עוציב לומ ןונכת לש ןחבמב״
 .תונותאה ילב התיבה
 ״הכולמ ךרדב אצמ אוה םא המ זא

Jay Galvin ידי לערקילפלהתלעוה ,CC BY 2.0ןוישירב הנומת

https://www.flickr.com/photos/jaygalvin/48878024206
https://www.flickr.com/photos/jaygalvin/


OKR

?םויה קטייהה תורבחב הדידמו ןונכת ילגעמ םילהנמ ךיא



OKRs
Key Results

 אלו( דעיה רבעל ךרדה ינבא
)ולש אלמ שומימל
 םירבד םאה ןיבהל ונל ורשפאי

 ןוויכב םימדקתמ תמאב

Objectives

 אל( יתוכיא דעי :םיכלוה ונחנא ןאל
 תא םלגמ ,ונב קר יולת אל ,דידמ
)יגטרטסאה ןוויכה



 :70-80-ה תונש
ימלועהםידבעמהקושתא ליבוהל

2016 דע םישמתשמ דראילימל עיגהל

2040דעהירלמהתארגמל

 אבה רודה תא חתפל :2008
תמרופטלפ לש

 ןפדפד( טנרטניאב חוקלה
 )םורכ



ריעה לש ילכלכה ןסוחה תא םדקל

 קיתווה היישעתהרוזיאל תוליבומ תורבח4 ךושמל•
 תבכרהרוזיאב הינח ישרגמ2 םיקהל•
ישארהשיבכלשדחהףלחמהתאחותפל•
הישעתהרוזיאב יוניב יוניפלתינכותה תטויט תגצה•
 עקרקידומצ תנוכשל״מתו רושיאל איבהל•

תכל קיחרמ דעי

 ךרדה ינבא
 חווטב תויזכרמה
 ןונכתה

O
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רוזיאל תוליבומ תורבח4 ךושמל
 קיתווה היישעתה

 רחסו תרושקת תורבח לש םיל״כנמ20 םע םירויס•
 תולודג
 םיקסעל הנונרא רדסה לש רושיאל האבה•
 אשונב תילכלכה הידמב םימוסרפ10•
םחתמבX תרבח לש החלצהה רופיס םוסרפ•

תכל קיחרמ דעי

 ךרדה ינבא
 חווטב תויזכרמה
 ןונכתה

O

KR



אל הז המ

 םידבוע תכרעהל ילכ אל הדובע תינכת אל

לכה ספות אל
)5KR דע ,םידעי3 דע(

 הדובע ילכ
הכרעהל ילכ אלו



?ןתונ הז המו ןכ הז המ זא

-וtop down רבחל
bottom up

 תופיקשו תוטשפ
 הלעמבו בחורל

ןוגראה

 תושימג

 םידעי םודיקףדעתל תלוכיו דוקימ
 תכל יקיחרמ

רופישו הדימל



top downו-bottom up

 תא םצמצל
 םיבכרה תסינכ

ריעל

 תא רפשל
תויתכילהה

 תדרפה תפיכא
שומיש םיצע X תעטל

 םילכ םדקל
םיריעז

 תוינח X רצייל
 לע ילגלג-ודל
םיבכר ןובשח

 ךס תא לידגהל
 םינפואה יביתנ

%x-ב

 הרובחת םדקל
תירוביצ

 רטמX דוע
צ״חת יביתנ

 תומזוי2 םדקל
 ישפוח קוש

םוחתב

 תא רשאל
צ״בחת תינכת

ןד שוג

OKR OKR OKR



 המ םע וכלת
 דבועש



 ןונכת ילגעמ
 ,םיריהמוםירצק
רשקהה יפל



 ילגעממ קתנל
!םודיקו בושימ



 רגתאב ריכהל
:יביטינגוקה
5KRs דע ,םידעי3 דע
דחאל



OKR-ל תושיגנ
 םלוכ לש



- רתוי הז תוחפ
 לש עובק ךילהת
ףודעת



םאה אל איה הלאשה
המל אלא ,)ונחלצה ,ונדמע(
 םאה ,ונגשה אל ,ונגשה(

 ונדבע םאה ,םינוכנ םידעיה
)ןוכנ

הדימלב דוקימ



רבעמ תצק דועו



ןויקינ תרבח לש המגוד
 הליבומה ןויקינה תרבחל ךופהל

ריעב םידרשמה םוחתב
30,000-ל םיקנמ ונחנאשר״מה רפסמ תא לידגהל

 תוכיאש אדוולו םירתאהמ דחא לכב תיעובש המיגד עצבל
 םירתאה לכב8.5 לע עצוממב תדמוע ןויקינה

דעי

 ךרדה ינבא
 חווטב תויזכרמה
 ןונכתה

O
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KRלארשי תבכרב
??

שדוחב םימעפx-מ רתוי תוקד שמחמ רתוי רחאל אל

עסונ לש העגה ןמז דדמ / ןוצר תועיבש דדמ



?ןאכמ םיכישממ ךיא
:האירק

doalog.co/okr
 בושחש המ תא דודמל

)אשונב רמאמ(
 :וזה תגצמה

Doalog.co/okr-ppt

:רשקתריצי
yotam@doalogue.co.il
Yaara@doalogue.co.il

054-4702895

https://doalog.co/okr
https://doalogue.co.il/blog/what-matters/
doalog.co/okr-ppt
mailto:yotam@doalogue.co.il
mailto:Yaara@doalogue.co.il

