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?תוגיהנמוזהמ





?המל– תיתולגתסה תוגיהנמ

?לגתסהל םיכירצ ונחנא םאה•
?םילגתסמ אל ונחנא המל•
?תוגיהנמל רשקה המ•



 תורוקמ
דראוורהב לשממל רפסה תיב•
תולגתסמ תוכרעמ :עקר•
 ,תוירוביצ תוכרעמ :תויטנוולר•

 תירוביצ העפשה ,םידיגאת
 .הבחר



?תיתולגתסה תוגיהנמ יהמ
 תונורקע לע תססובמה תוגיהנמ תסיפת•

:תיתכרעמה הבישחה
תולגתסמ תויגולויב תוכרעממ הארשה•
 יונישל ווק סוטסס ןיב חתממ תבכרומ תכרעמה•
תוגיהנמו )םייקה רומיש(תוכמס ןיב הנחבה•

)יונישו תולגתסה(
 ורקמה תמרב תוננובתה ןיב עונל ךירצ ןיבהל ידכ•

 ורקימה תמרב הישע/תוננובתהו

תכרעמב יוניש עדומ ןפואב םיעינמש תוחוכה איה תוגיהנמה

http://doalogue.co.il/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%9C_%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%9C_%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA


יתולגתסה רגתא לומ ינכט רגתא

יתולגתסה רגתאו ינכט רגתא ןיב
 הדובעה גוס

?תשרדנה
 ימ לש

?תוירחאה

 ןורתפה
ומושייו היעבה תרדגה

תינכט תוכמס/דסממה םייק הרורב

 תינכט
תיתולגתסהו

 דסממה
חוקל/רוביצהו

הדימלשרוד הרורב

תיתולגתסה תוגיהנמה
הווהתמה

הדימל שרוד רוגסמ תשרוד



תיתולגתסה תוגיהנמ
תוגיהנמב דוקימ•
תוכמס ≠ תוגיהנמ•
יוניש תלבוהל םיאנתב קוסיע•
העפשהה לאיצנטופ•
ןחבמב םיכרעה•
םיפתוש / תודגנתה / תוגיהנמ•
 דוביע ידי לע חותיפ•

תויסאלק תוגיהנמ תושיג
םיגהנומ / גיהנמב דוקימ•
היציזופ = תוגיהנמ•
 המזירכב קוסיע•
 העפשה תוטיש•
 תויכרע תומליד•
םיגהנומ / גיהנמ•
תוסנתה ידי לע חותיפ•



תוכמס לומ תוגיהנמ
תוכמס שי תוכמס ןיא

 תוכמס
 תילמרופ
)תודיקפ(

X תוגיהנמ ןיא

 םע תוגיהנמ
תוכמס

)תואיבצמ(

 תוגיהנמ
 תיתולגתסה
)תיסאלק(

תוגיהנמ שי



 :םילטקרפ
 תומוד תועפותל םימרוג םיטושפ תונורקע

 םינוש םיבחרמבו תונוש תומרב עיפוהל



םידוקירה תבחרו תספרמה

 םידוקירה תבחר תא בוזעל' תאז םינכמ ונא"
 עיפשהל הצור התא םא ךא .תספרמל תולעלו

".הבחרל רוזחל בייח היהת ,שחרתמש המ לע

 תויהל שרדנ גיהנמה"
 דעצ תחקל לגוסמ
 תא ךירעהלו הרוחא
 תושחרתהה
 הביטקפסרפמ
 ".הבחר

 תויהל ידכב"
 בייח גיהנמ ,יביטקפא
 ביגהלו חכונ תויהל
 תושחרתה לכל
"ידיימ ןפואב

Leading with an Open Heart, Ron Heifetz

http://lci.typepad.com/leaders_resourcing_leader/files/LeadingWithAnOpenHeart.pdf


הרוטרפמטה תוסיו



תיתולגתסה הדובעמ תוענמה
תוירחאה תכלשה

 שקבמש ימ לשםיילושל הקיחד•
)"חילשב תוריל"( אשונה תא םדקל
לזאזעל ריעשאוצמל•
ינוציח ביוא אוצמל•
תוכמסה תא ףוקתל•
 לע תיתולגתסהה הדובעה תא ליטהל•

 התוא םדקל םילוכי םניאש ולא
.)'בויכו תודעו ,םיצעוי(

בלה תמושת תטסה

 לשםיינכטהםיטביהב תודקמתה•
ינכט ןורתפ לש עוציבו רגתאה
 ןויסינל םיאתתש ךכ היעבה תרדגה•

םייקה
 רופיס ידי לעהרוטרפמטה תדרוה•

הקספה תחיקל וא החידב
היעבה לש המויק םצעתשחכה•
 עקר לע תושתכתה ןוגכ ,קבאמ תריצי•

היעבב דקמתהל םוקמב ,ישיא
 הלועפ תויורשפא תטמשהו לוטיב•

רבעה תשרומ לע תוביעמש

http://doalogue.co.il/wiki/%25D7%25A9%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%25A8_%25D7%259C%25D7%25A2%25D7%2596%25D7%2590%25D7%2596%25D7%259C
http://doalogue.co.il/wiki/%25D7%25A9%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%25A8_%25D7%259C%25D7%25A2%25D7%2596%25D7%2590%25D7%2596%25D7%259C
http://doalogue.co.il/wiki/index.php%3Ftitle=%25D7%2590%25D7%25AA%25D7%2592%25D7%25A8_%25D7%2598%25D7%259B%25D7%25A0%25D7%2599&action=edit&redlink=1
http://doalogue.co.il/wiki/%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2594
http://doalogue.co.il/wiki/%25D7%2598%25D7%259E%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2594
http://doalogue.co.il/wiki/%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2591_%25D7%2594%25D7%2594%25D7%259B%25D7%2597%25D7%25A9%25D7%2594


?הדובע םיעינמ תאז לכב ךיא

היצקובורפה ןוויג•
הרוטרפמטה תוסיוו•
טקילפנוקה תא רמזתל•
 תמייקה רוגסמל ץוחמ םיפתוש תמיתר-"םידלי ברעל/םירוה ברעל"•
םינטקםייוסינ•



תועיסה יופימו זכרמב הדובעה

 שדח ןוויכ
 יטנוולרש
תואיצמל

 בצמ
םייק



םיפתוש תמיתר

םיפתוש לש תירנג קוטס תנומת



ןיינעה ילעבל הדובעה תרזחה



 תולודג תוכפהמ םימדקמ םינטק םייוסינ

 בושח םיתעל רתסנה לבא יולגה לע רתסנה בר :אצומה תחנה•
 .יולגהמ
 תכרעמל םורגל הז יולגל רתסנה תא ךופהל הדיחיה ךרדה :ךרוצה•

דובעל
 רסוח לשב הרטמב וא ונב עוגפל תולולע תולודג תולועפ :היעבה•

הנבה
תספרמיוסינ :ךיא•
 הניחב ךות תואיצמה תא בצעלו תולגל :תויוסנתה לש ךרעה•

  .ידמ םילודג םינוכיס אללו תדמתמ



 הרקמ:תיתולגתסה הריקח
'ב ןחבמ



 תוביבס4 לדומ
טוריפ :תוגיהנמה

יטרקנוק
טשפומ

ימינפ

יתכרעמ

 תווצ לוהינ
)להנמ/גיהנמ(

 Agileהדימל תוגיהנמ

Lean

 יתכרעמ ןונכת
)הלהנה(

תיתולגתסה תוגיהנמ

Team Learning

 הדימל תצובק תלבוה
תיגטרטסא

תינוגרא היגטרטסא יוניש
)תוגיהנמ(

 הבישחתוכמס רדעיה
תיתכרעמ

 הביבס בוציע
תינשדח

Volatile

Uncertain

Complex

Ambiguous

םימ"תלב םע תודדומתה

 תוקופת

תישיא אמגוד

תויעוצקמ

תוליעי

 תוגיהנמ
תיטנתוא

 )חוקל יכרצ( תויביטקפא

 רדס
תובכרומב

 ןונכת

הלועפ יפותיש

 תוגיהנמ
תיתשר

 םע תודדומתה
תומימע

 רוגסמ
הדימלה
 חיש רושפא

חותפ
 ןויגיה תריצי

ךובסב

 תמיתרו יוהיז
םיפתוש

ןוזח לוליח

תואדוו-יא םע תודדומתה

יתריצי הנעמ



 ךות הדימל
 תוסנתה ידכ

יטרקנוק
טשפומ

ימינפ

יתכרעמ

תוסנתה

תפתושמ הגשמה

תויתשר תואנדסיונישו טסיהה יוהיז

עדי תוליהק

ODT | OJT

הרוטקטיכרא

עוריא חותינ

 םע תורכיה
תכרעמה

םידיקפת תפלחה

חחושל דמלל

הסיפתו תושיג

 תויתריצימ
תונשדחל

תויתריצי

תויונמוימ

תויתכרעמ םייפקשמ

הארשה ירופיס

תרשפאמ הביבס

Singularity:
No 

Simulation

Simulate

תומזי

היגולואנג

 תוביבס4 לדומ
 :תוגיהנמה

תוגיהנמ תורשכה
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