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 2000באג;

איפון;

מחשוב בענן.

טכנולוגיה;

אמנות;

יצירתיות;

דור ה-X;

דור ה-Y;

דור ה-Z;



'לוגיה'

תורה

'  טכנו'
(אמנות)

תורת האמנות



אמנות ותחום דעת  ,

העוסק בחיפוש  

יצירתי  אחר 

פתרונות מעשיים  

כמענה , וכלי עזר

, לרצונות וצרכים

תוך ניצול , זאת

.  חידושי המדע



היא מחוברת דווקא  

! אמנותל



  מכלול
התעשייתיות  אמנויותה

כלל המדעים  , והשימושיות
,  השימושיים השונים

העוסקים בדרכים ובאמצעים  
"  של עיבוד חומרים למיניהם

;(מילון אבן שושן)

השימושיותאמנויותחקר ה  ,
עשייה  שהיא פועל יוצא של

שלעתים מצויה  , מחקרית
בשימוש בידי הציבור שלמד  

(.2009, יובל)אותה 



שם כולל לפעילויות האנושיות  "אמנות מוגדרת כ

מחייבת  , שאינן נעשות על פי תבנית פעולה קבועה

, אלא נתונה לשיקול דעתו, ומוגדרת מראש

".פרשנותו ויצירתיותו של הָאָמן



  יצירתיות היא שימוש

גמישות מחשבתית ב

ליצירת דבר מה חדשני 

.ובעל ערך

  התוצר יכול להיות

,  שיר)אינטלקטואלי 

,  פטנט)מוחשי ; (מאמר

או שינוי במבנה  ; (מוצר

.או בתהליך



ָאָמנות  

מחייבת  

!כישרון



 יכול להכשיר אדם  לאאיש

,  דיסק און קי, אייפוןלהמציא 

,  ועוד כהנה וכהנה מוצריםאייפד

שנובעים ממוחם הקודח  

והיצירתי של הממציאים  

.שמשנים בעזרתם את עולנו

מכאן  ,

,  בהחלטהיאשטכנולוגיה

!אמנות



קיים קשר מיוחד בין עובדים  

לטכנולוגיה

טכנולוגיה עובדים

את  משנהטכנולוגיה 

...משאבי אנוש

ועובדים מסוג שונה  

טכנולוגיהמשנים



והווטסאפשהפייסבוקכשם 

...  שינו את פני החברה



היא הופכת אותם  

ולמדעיים  , למקצועיים יותר

כי המידע המצטבר , יותר

לניתוח  , הוא בסיס לבחינה

.אנליטי ולמחקר

היא מחייבת עובדים מסוג  

שיש להם הכשרה  , שונה

...טכנולוגית



טכנולוגיה 

משתנה מחייבת  

עובדים  

טכנולוגיים  

ומדעיים יותר

העובדים משפיעים  

על הטכנולוגיה  

על  , ומשנים אותה

פי העדפותיהם  

וצורכיהם

,ככל שהסבבים מתגברים

!גוברת האסקלציה





דור ה-:X עד  1965ילידי

1980;

דור ה-Y : עד  1980ילידי

2000;

דור ה-Z : 2000ילידי

.והלאה

שהתרגל  לדור , טכנולוגיהללאמדור שנולד 

שנולד לתוךטכנולוגיה ועד דור ל

...הטכנולוגיה



  הרבה פחות חדשניים

נמצאים  . וטכנולוגיים

בעיקר בפייסבוק  

.ובלינקדאין

  פחות יצירתיים

.וחדשניים

 פחות בנויים לעבודת

;צוות ולשיתוף פעולה



בקצב אטי רובם מתנהלים

;יחסית

  רובם מפגינים נאמנות

ארוכת שנים לארגון שאליו  

אבל פעמים ; השתייכו

. גם נבגדים על ידו, רבות

כשהוא צריך לפטר עובדים 

, הם, או לרענן שורות/ו

הראשונים  , בדרך כלל

.שמשלמים את המחיר



לתוך ההאצה  דור זה גדל

המהירה בפיתוחים  

הטכנולוגיים בתחום  

המחשבים והאינטרנט והוא  

בעל נגישות לכלים ואמצעי 

.תקשורת מתקדמים

  נחשף מגיל צעיר לגירויים

,  מזון מהיר, מוזיקה: גלובליים

שידורי חדשות ואירועים  

.'אינטרנט וכד, מרחבי העולם



  רוב מכריע של בני הדור

הוא בעלי מיומנות  

טכנולוגית ויכולת לימוד  

מהירה של מכשירים  

חדשים ובעל שליטה מלאה 

במחשב ויישומיו  

כמו גם ברשת  , המקובלים

.  האינטרנט

שימוש בכלים  , לכן

טכנולוגיים הוא לחם חוקם



שמקבלים סיפוק וריגוש  , "חיות רשת"עובדים מוכשרים ו

.מאשר מהשגת יעדים ארגוניים' לייקים'מלא פחותים 

בעלי יכולת ונכונות לעבודת צוות ועבודה בקבוצות.

אך  , יחסית לדורות הקודמים, דור זה מאופיין כחסר יוזמה

.עם מוכנות גבוהה ללמוד נושאים חדשים

אינם מוכנים לוותר על חיי משפחה לטובת קידום בעבודה  .

הביטחון התעסוקתי לא מדורג אצלם במקום גבוה והם  

ואינם רוצים לקחת אחריות בעבודה אם הדבר ידרוש  

.מהם להשקיע בכך מאמץ רב

  חסרי מחויבות ארגונית ומיומנים בהחלפת מקומות עבודה

.שלוש-כל שנתיים





ויזואלי וטכנולוגי, דור זה מאופיין כגלובלי.

  זהו דור דיגיטלי שלא חווה את החיים לפני

והדור הראשון שבו הטכנולוגיה נגישה  , האינטרנטעידן

יכולת ההסתגלות שלהם  , לכן. בגיל צעיר כל כך

.לטכנולוגיה משתנה גבוהה

ילדים של משפחות  : תפיסה שונה של תא משפחתי

;מעורבות לסוגיהן

מאופיינים בשאיפה לצדק חברתי.

 גם אם הוא לא קיים  -גדלים בתקופה של איום קיומי גובר

..כך הוא נתפס, בפועל

ורואים בו מקור לחרדהלחוצים מהממסד



אולי בשל הזמן –הם מרגישים בודדים , מחד גיסא
ומנסים ככל יכולתם  -שהם מעבירים מול מסכים 

;להיות חלק מקבוצה

יש להם רצון עז להיות שונים  , מאידך גיסא
.ואף לקבל הכרה על כך, ומיוחדים

חשוב להם  : הפרטיות שלהם חשובה להם מאוד
,  להיראות ברשת כי זה חלק מהמשחק החברתי

אולם הם עדיין רוצים לבחור מה הם חושפים  
.ובעיקר למי הם חושפים



 ולא מהמחשב-הם גולשים מהסלולרי;

 אם דור ה: טסקינגמולטי-Y דור ה, "שני מסכים"הם-Z  הוא

"...חמישה מסכים"

מחפשים תשובות מידיות  . אינם סבלניים: בלחיצת כפתורהכל

קניית בגדים ואוכל  , פוסט בפייסבוק: וסיפוקים כאן ועכשיו

.וכדומה; תכניות טלוויזיה ומוזיקה, בהזמנה אישית

 ידי התבוננות ופרקטיקה חווייתיתמקודמיהםעללומדים יותר;

  נוטים להסתמך על מנועי חיפוש יותר מאשר על ספרי לימוד

.או מחקרים

תחומי העניין שלהם הם יזמות וכלכלה.



בניגוד לבני דור ה-Y -  שמאופיינים בהחלפת

-התפתחות מקצועית-מקום עבודה מדי שנתיים 

ישאירו את בני הדור  , לצד שכר נדיב, אישית

.במקום העבודה

הם שואפים  . יוצרים וממציאים, זה דור של יצרנים

,  שלהם על מוצריםטביעת האצבעלהשאיר את

שירותים ומדיה ולהפוך לחלק מתהליך העיצוב  

.והייצור



זה , משמע

המקום 

, לאתר אותם

ללמוד 

לגייס  , עליהם

אותם ולוודא  

!שהם אתנו



  אנחנו חיים

בעידן  

.טכנולוגי

 זה שם

ומי , המשחק

שאינו יודע 

לשחק נשאר  

!בחוץ



  תחלופה רבה של עובדים מחייבת ארגון אטרקטיבי

שיודעים מה הם רוצים מעצמם  , ומסביר פנים לעובדיו

.  מקצועית ולא מתביישים לדרוש

שמסוגלים לשלב בין  , ארגונים חייבים לפתח לעצמם כלים

כדי  , זאת. הטכנולוגית והתרבותית, הסביבה הפיזית

,  שהעובד לא רק ירגיש שהוא מסופק אישית ומקצועית

. אלא שהוא יהיה מעורב ומחובר ברמה רגשית

מנהלי משאבי אנוש חייבים להתחיל לעבוד עם מערכות  ,

ומצד שני  , שיאפשרו להם לייעל את התהליכים מצד אחד

.יאפשרו לעובדים לבטא את הצרכים האישיים שלהם



 לעשות שימוש אופטימלי בעולם הניו מדיה

(.בחומרים דיגיטליים ממוחשבים)
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CRM - Customer 

Relationship

Management



זהו תחום העוסק 

בשירות לקוחות  

ובהבנה וניתוח של 

צורכיהם באמצעות  

כלים של טכנולוגיית  

.  המידע

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2018/07/CRM.jpg


שימוש במערכות הללו  

לארגונים  -חוסך 

את -וללקוחותיהם כאחד 

הזמן והטרחה הכרוכים  

בחזרה שוב ושוב על אותו  

המידע . מידע בסיסי

שנשמר פעם אחת ניתן  

לשליפה מהירה בכל זמן 

.לשימוש חוזר



אני מוכן  : הנרי פורד

כל עוד יהיה  , לכל צבע

...שחור

היצרן מחליט  

עבור הלקוח מה 

...יצרוך



:  השירותיתהגישה 
אני אתאים את עצמי  
לצורכי אלה שאותם  

נועדתי לשרת

: הייצרניתהגישה 

זה מה יש ואת זה 
...יאכלו



תהליכי מכירה;

ניהול ושימור לקוחות;

ניהול פרויקטים;

משימות;

מלאי;

הנהלת חשבונות;

...ועוד



מפעולות שיווקיות  ... 

ועד , ללקוחות חדשים

לפעולות לשימור 

לקוחות ולפיתוח בסיס 

תוך  , הלקוחות הקיים

בחינת הערך הנוצר  

לארגון כתוצאה  

.מתהליכים אלו



תהליכי עבודה

דיווחי שעות עבודה

קישור לאתר ודפי נחיתה

דיוור וקמפיינים

  הפקת מסמכים

חשבוניות  )חשבונאיים 

(וקבלות

סליקת כרטיסי אשראי

אפליקציה לניידים

 מידע על  )' לידים'ניהול

;(לקוחות פוטנציאליים

ואנשי קשרניהול לקוחות;

ניהול משימות ותזכורות;

תהליכי מכירה;

תמיכה ושירות;

ניהול פרויקטים;

רשימות מוצרים;
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ככל שהתקרבה שנת 

כך התגבר  , 2000

–החשש העולמי 

שלובה בידי חברות  

שעולם  –טכנולוגיה 

ועמו , המחשוב יקרוס

מערכות חיוניות כמו 

בנקים  , חשמל, מים

.וכדומה



שמערכות , החשש היה

המידע לא יעמדו במעבר של  

מאז )1במקום 2הספרה 

כל השנים  , פותח המחשוב

(.…19-התחילו ב

 הוביל  2000החשש מבאג

לזינוק מטורף בהשקעות  

במערכות  ,  IT-בעולם ה

.מידע ובמערכות ארגוניות
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תורות המורכבות

מתימטיקה

תורת הגרפים

(רשתות מורכבות)

Graph Theory

תורת הרשתות

Networks Theory

קיברנטיקה



מודדת את  , השנייה
היחסים בין  

הגורמים השונים  
ברשת

מתרגמת  , האחת
מערכת מורכבת 

כדי לפשט , לרשת
אותה

שניתן לתרגמו  מערכת מורכבתארגון הוא 

את היחסים בין הגורמים השונים  למדודלרשת ו

!בו



עידן האינטרנט

ניתוח רשתות  
חברתיות  

(Social Network 
Analysis –

SNA)

ניתוח רשתות  
ארגוניות  

(Organizational 
Network 

Analysis - ONA)





(hub & spoke)רשת טבור וחישורים -' ארגון ב(integrated)רשת משולבת -' ארגון א

תקשורת בין סניפים•

רמת מעורבות עובדים גבוהה•

צוותים מגבים אחד את /סניפים•

השני

תקשורת דרך המטה בלבד•

רמת מעורבות עובדים נמוכה•

צוותים אחד  / אין גיבוי של סניפים•

את השני





, יגיע לפרודוקטיביות מקסימאלית, משמע... 

כאשר קשרי הגומלין שלו יחברו בין חבריו באופן  

אופטימליה
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Enterprise Resource Planning System



  מערכות אלה

,  בעיקר, משמשות

עיבוד נתונים  ל

.  מנהלי

 בעזרת מערכת מידע

מן הסוג הזה ניתן  

לטפל בכל צרכי עיבוד  

הנתונים בחברה  

.ובארגון



מערכת לניהול מלאי;

מערכת לניהול רכש;

מערכת שכר;

מערכות מאולתרות  , וכמובן
למשל , WORDעל בסיס 

, הכשרות, של תקינה
.הדרכות וכדומה

היה קשה  , מטבע הדברים
לעבור ולעדכן כל מערכת  

.  בנפרד





הפריוריטימערכת 

היא העוצמתית  

גם ביחס  , בארגון

!למנהלים ולעובדים



היא עלתה כמיליון  . מערכת כזו הייתה יקרה מאוד

.  דולר ויותר

ונמשך כשנתיים, פרויקט הטמעת המערכת היה ארוך.

הוא כלל רק חלק קטן מהתוכן שתכננו  , בסופו של דבר

.  להעלות

 עשו שימוש רב במערכות הללולאמשאבי אנוש  .

 באו לידי ביטוי  לאגם הטיפול במכירות וניהול הלקוח

.במערכת
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BIבעשור השני של המילניום.



עידן  

האפליקציות  
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להתאים כלי  
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בטלפון הנייד
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חדר השרתים בארגון  , בעבר

:  היה חדר עמוס במערכות

.  חיבורים, חוטים, מתכות

לתחזק , לשמור, במקום לקנות

אנו צורכים היום , ולתקן מערכות

.  את השירות דרך הרשת

 זה כמו לעשות מנוי לחדר כושר

ולהשתמש במתקנים שלהם 

במקום לקנות הביתה מכשירי  

התעמלות יקרים שתופסים  

.מקום



 הוא מאפשר לנו התחברות דרך

.בלי אישורי התקנה, האינטרנט

  כל הארגונים הגדולים ביותר בעולם

משתמשים כיום בפתרונות מבוססי  

והם עומדים בתקנים המחמירים  , ענן

.  ביותר באבטחת מידע

מחשוב ענן  , חוץ מיתרון הגמישות

,  מהעלויות של רכישה90%חוסך 

.אבטחה ותחזוקה, התקנה
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 מידע

;היסטורי

 מידע

;עכשווי

  תחזיות

בנוגע  

לפעילות  

.העסקית



המשמעותיים לניהול  , איתור דפוסים חוזרים

;הארגון

  יצירת דוחות התראות ואיתותים לצורך קבלת

.  החלטות ניהוליות

הם מבנה או תהליך  Pattern))תבנית או דפוס חוזר 

.מערכות מורכבות-החוזרים ונשנים ב, כמעט קבועים

שהיכולת לאתר דפוסים חוזרים  , משמעות הדבר היא

במערכות מורכבות מאפשרת לנו חיזוי מסוים לגבי  

.  תופעות ארגוניות



"ייצור ידע"


