
"ייצור ידע"

חלק ראשון



יש מגוון גדול ושונה של 
:  מערכות הדרכה

  יש אלתורים בעת
;  הצורך

 הדרכה  יש מערכות
שהן חלק  , קטנות

; ממחלקת משאבי אנוש

 מערכות הדרכה ויש
שעומדות בפני  גדולות

;עצמן



היכולת  : יעילות
לבצע דברים ללא  
,  בזבוז של משאבים

זמן ואנרגיה

:  אפקטיביות
היכולת להשיג  

מטרה נתונה

יש  . וגם יעיל אבל לא אפקטיבי; ארגון יכול להיות אפקטיבי ולא יעיל

כי יעילות מונעת יתירות ויתירות  , גם סתירה מובנית בין שני המושגים

!דרושה לאפקטיביות



כינוי למכלול פעולות 

הסרק המבוזבזות של  

שאינן  , מערכת

כשלים  : מייצרות ערך

בזבוז  ; ונפל בפס הייצור

, בזמן, באנרגיה, בחומר

ובמאמצים  , במקום

.  פקידותיים וניהוליים



נעשה פה בקורס הזה רק , מטבע הדברים
...ארוחת טעימות



"ייצור ידע"



...נמשיג הדרכת עובדים

הפורמליים והבלתי  –כמכלול הלימודים ... 

מהרגע  , שבהם העובדים לוקחים חלק, פורמליים

.שבו התקבלו לעבודה ועד סוף חייהם הארגוניים



...היאאחרתהגדרה 

מאורגנים ומבוקרים של  , מתוכננים, תהליכים שיטתיים

,  מיומנות או עמדות של העובדים, רכישה או שינוי ידע

במטרה לשפר את ההתאמה בין מאפייני העובדים  

,  וכישוריהם לבין עיסוקיהם העכשוויים והעתידיים

.בהקשר לאסטרטגיה העסקית



הדרכת עובדים בעוד ש(Employee training )  היא

תוכנית המסייעת לעובדים ללמוד ידע או כישורים  

או לשם  ; ספציפיים לשיפור הביצועים בתפקידם הנוכחי

...הכנה ספציפית לתפקיד הבא

 פיתוח עובדים(Employee development ) הוא רחב

ולא  , יותר ומתמקד בצמיחת עובדים וביצועים עתידיים

.מיידיבתפקיד 





"ייצור ידע"

ברמה  

, מהותיתה

ההדרכה נגזרת  
סוג העובדיםמ

שמעסיק הארגון



עובדים לא  
פרופסיונליים

עובדים  
פרופסיונליים

פרופסיות שנלמדות  

לפניי העובד "ע

הגעתו לארגון

מקצועות שנלמדים  

שהעובד הצטרף  אחרי

לארגון  



עובדים לא פרופסיונלייםעובדים פרופסיונליים



"פרופסיה"או " מקצוענות"(professionalism  )
ולעיתים אף תקופת  , הדורש השכלה, מוגדרת כמקצוע

.התמחות

 כאשר קיימים בתי אולפנה  , "פרופסיה"לעיסוק הופך
,  אקדמיים שיוצרים הומוגניות בקרב העוסקים בו

באקדמיות אלו . ומרחיבים אותו" ידע"מנחילים את ה
,  המקצועית" מתודה"ומתפתחת ה" זיכרון"נשמר ה

...הנשענת עליו

באחריות העובד, נלמדות באוניברסיטהפרופסיות  ...
מסוימות העובד נדרש גם לשלב של  פרופסיותב

.שהוא מקבל הסמכהלפני, ובחינות' סטאז



מקצועות •

;רפואיים

;מהנדסים•

;מורים•

;עורכי דין•

רואי חשבון•

וכדומה



,  בפרופסיות

הלימוד הוא  

באחריות  
העובדים  





כך , ככל שהמקצוע מורכב יותר
ההדרכה ארוכה ומורכבת יותר  

!בהתאמה

עוברים בסך הכל כשלוש  , שוטרים למשל

...שנים מהקריירה שלהם בהכשרות



;חיילים•

;שוטרים•

;לוחמי אש•

ביורוקרטים  •

ללא פרופסיה  

;לסוגיהם

וכדומה



אינןבמקצועות ש, כאמור

הלימוד הוא , פרופסיות

באחריות הארגון  



על ההדרכה שונהאחריות 

שונהיוצרת תרבות ארגונית 

שלתרבות הארגונית יש , ובהמשך ניווכח

!על ההדרכההשפעה ישירה



"ייצור ידע"

,  טכניתברמה ה

ההדרכה נגזרת  
ניתוח  מ

...העיסוקים



תוכניות ההדרכה השונות במקצועות  
שמבצעת ניתוח העיסוקים הארגון נגזרות מ

מחלקת משאבי אנוש



ידעאחד מתשתיות ה

.  החשובות של הארגון

תהליך מוגדר של איסוף  זהו

מידע מפורט על הפעילויות  

המבוצעות במסגרת כל 

לצורך קביעת , תפקיד

הנתונים הנדרשים מכל 

מנת לבצע -עובד על

פעילויות אלה ברמה  

.  אופטימלית



"ייצור ידע"



מחלקת  חלק מעבודתה של 

הוא  משאבי אנוש בארגון

,  ארגונימאגר ידעיצירת 

כי דברים משתנים )דינאמי

המפרט את , ...(כל העת

העיסוקים של כל תפקיד  

ותפקיד



;גיבוש קריטריונים לגיוס עובדים לתפקידים שונים•

;לצרכים של מיון עובדים•

;להערכת ביצועים•

כדי קבוע קריטריונים של ביצוע , הערכת ביצועים•

;לצורך הערכה

;לפיתוח תוכניות הדרכה המותאמות לצורכי התפקיד•

;לקביעת סולמות שכר ותגמולים אחרים לעובדים•

וכדומה.



"ייצור ידע"

בכלל למה 

צריך

?הדרכה



לייצר עובדים מיומנים  
שיש להם את הכלים  

האופטימליים להשגת  
מטרות הארגון במציאות  

,  דינאמית וטכנולוגית
.משתנה במהירות



להיות תהליך נוסף של מיון ובחינת התאמה...

 לפתור בעיות של תת ביצוע בשל בעיות של ידע
.ומיומנות

להכין עובדים לשינויי תפקיד בארגון.

לפתח את המשאב האנושי בטווח הארוך.

שמשתנה , בין הטכנולוגיה, להדביק את הפער
חברות  ; . במהירות לידע ולמיומנות של העובדים

יוצאות  , שאינן יכולות לעמוד בקצב השינויים
.מהתחרות ומפסידות את השוק



כינוי למכלול פעולות 

הסרק המבוזבזות של  

שאינן  , מערכת

כשלים  : מייצרות ערך

בזבוז  ; ונפל בפס הייצור

, בזמן, באנרגיה, בחומר

ובמאמצים  , במקום

.  פקידותיים וניהוליים









הגברת שביעות •

רצון בעבודה  

ומורל בקרב  

.העובדים

מוטיבציההעלאת•

.של העובדים

תוצרי לוואי אפשריים של הדרכה  
...לפי הספרות, אפקטיבית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94


מדריכים איך

עובדים 

מיליניאליים

כמו גם  –בעשורים האחרונים משתנים העובדים •

וארגונים חייבים להתאים את –אופי ההעסקה 

!אופי ההדרכה אליהם



מאנשי דור 89%-כ

רוצים למידה   Y-ה

והתפתחות  

.  מקצועית

80% מהם לומדים

. דרך ערוץ יו טיוב

  זה דור שבוחר

בעצמו עזרי לימוד  

. טכנולוגיים



בני דור ה-Z לומדים יותר מקודמיהם על ידי התבוננות

;ופרקטיקה חווייתית

  הם נוטים להסתמך על מנועי חיפוש יותר מאשר על ספרי

.לימוד או מחקרים



 לעשות שימוש אופטימלי בעולם הניו מדיה

(.בחומרים דיגיטליים ממוחשבים)



גם  , משמע

ההדרכה  

צריכה 

להתאים  

!עצמה לכך





הארגון רלוונטי לסביבה

למרות שהמציאות  

הארגון  , השתנתה

ממשיך לפעול על פי  

המציאות הקודמת

המציאות החדשה

שינוי  : היסט

גדל והולך 

בתפיסת  

המציאות

פער רלוונטיות הולך 

וגדל

מציאות נתפסת על ידי הארגון

המציאות משתנה



"ייצור ידע"

תוךהדרכה 

ארגונית  
(Internal training)

חוץהדרכה ו

ארגונית  
(external training)



חוץהדרכה 
ארגונית

תוךהדרכה 
ארגונית

י מנגנון "ע

הדרכה ארגוני

מיקור חוץ 

של  ( אאוטסורסינג)

תהליכי ההדרכה



יתרונות  ישו, ארוחות חינםאין

!וחסרונות לכל שיטה



ההכשרה היא של עובדי הארגון  : התאמה טובה יותר•
הארגון יכול ליצור הדרכה שמתאימה  , על כן. בלבד

.בדיוק לצרכיו

הרי שניתן  , אם מתרחש אירוע חירום: גמישות•
את העובדים או לעשות בהם שימוש לצורכי  ' לשלוף'

. עבודה בעובדי הקורס

עושה המשטרה שימוש בשוטריה , כך למשל•
שבמכללה לשוטרים כיחידות תגבור הנשלחות  

עם צוות  , אם כיחידות אורגניות–' חמות'בתקופות 
ואם בפיזור לשטח; לסיוע יחידות השטח-מפקדיהן 





שבדרך כלל  ; הדרכה דורשת עלויות רבות:לותע•
.חורגות בהרבה מההקצאה המקורית

;הדורש עיסוק רב'כאב ראש ארגוני'•

מחלותעל ה; שהולך ותופחמנגנון ביורוקרטיזהו •
;הרבות שלו

הוא ממוקד בעיקר בטכניקות העברת החומר •
רגיש לשינויים  אינו, אבל; ובשיטות הוראה

שעם  , נווטה להתקבע בפרדיגמות לימוד;בשטח
.מהמציאותפער רלוונטיותצוברות , הזמן



.חסכון גדול במשאבים:חיסכון בעלויות•

הדרכהשל הוהמינהליכאב הראש המקצועי כל •

.נעלם

ניתן לשלוח עובדים בודדים להכשרה ללא :גמישות•

.שתצדיק הכשרה, צורך לצבור קבוצה גדולה מספיק

,  אם ההדרכות אינן בלעדיות לעובדי הארגון:ידע•

החיכוך  . העובדים פוגשים עובדים מארגונים אחרים

הזה מייצר ידע לגבי דרכי חשיבה שונות לגבי אותן  

.בעיות



אין למנהלים שליטה על התכנים  :היעדר שליטה•

;ועל העובדים

ההדרכה אינה מותאמת לחלוטין  :היעדר התאמה•

.לצורכי הארגון



"ייצור ידע"

שיטות 

:הדרכה

לתפקיד  מחוץ

תוך כדיו

התפקיד



תוך  הדרכה 
תפקידכדי

מחוץהדרכה 
לתפקיד

הדרכה תוך כדי ביצוע 

י  "עכ"בדר, העבודה

חונך

הדרכה מחוץ 

במקומות  , לעבודה

מיוחדים שנועדו לכך



כל ההכשרה של בעלי מקצוע לעבודתם  , בעבר

נערים היו מוצמדים כעוזרים  )התבצעה בצורה כזו 

(.לבעלי מקצוע–כשוליות –

 בדרך  , תוך כדי עבודה–בעיקר מעשית –הדרכה

.חונך וותיקעל ידי , כלל

המחיר הוא הזנחת  , אין ארוחות חינםכיוון ש

.התחום התאורטי



 למקום –בשכר מלא או חלקי –העובדים נשלחים

מיוחד שבו מתבצעת ההכשרה

של המקצועתיאורטיהדגש הוא על התחום ה.



הרצאות פרונטליות;
הרצאות זום;
  מפגשים עם אישים

;רלוונטיים
  סימולציות ומשחקי

;למידה ממוחשבים
דיונים וניתוחי אירוע;
לימוד עצמי;

ועוד

עושה שימוש בכלי תפקידיתחוץהדרכה 
לימוד שאנחנו מכירים ממוסדות לימוד





תפקידיתהדרכה חוץ תפקידיתהדרכה תוך 

.לעתים מאוד; עלויות גדולותעלויות נמוכות יחסית

הדרכה ממוקדת תפקיד  

בפיקוח המנהל  

אין למנהל שליטה על התכנים  

ועל העובדים בזמן ההכשרה

החיכוך עם השטח נשמר  

ושינויים בשטח משפיעים מיד  

על הלמידה

המיקוד הוא בשכלול עזרי  

המחיר הוא התקבעות  . הוראה

בפרדיגמות תפקוד שמאבדות  

.רלוונטיות



תפקידיתהדרכה חוץ תפקידיתהדרכה תוך 

העובד איננו תורם לעבודההעובד גם תורם ערך לעבודה

תרבות הארגון דואגת  

לסוציאליזציה

תרבות הארגון חלשה בהרבה 

ועלולה ליצור ניכור לעבודת  

השטח

הדגמה מחוץ לשטחהדגמה בתוך השטח

ללא משוב מהשטחהיזון חוזר בזמן אמת–משוב 

יש צבירה מסודרת של ידע  לא נצבר ידע מרוכז בארגון

ארגוני





"ייצור ידע"

חלק שני



(1)? מה למדנו בחלק הראשון

  הבנו שהדרכה היא תחום גדול
ומגוון ושמה שעושה ארגון 

;אחד לא עושה האחר
המשגנו הדרכה והבנו  ,

שההדרכה משתנה בהתאם  
:לסוג העובד

ראינו כי ברמה המהותית  ,
ההדרכה נגזרת מסוג 

:הארגוןהעובדים שמעסיק 
 של עובדים  הכשרתם

פרופסיונליים נעשית  
לפני הגעתם , באחריותם

והכשרתם של עובדים  ; לארגון
נעשית אחרי  פרופסיונליםלא 

!כניסתם לארגון ובאחריותו
נוכחנו שברמה הטכנית  ,

מניתוח ההדרכה נגזרת 
...העיסוקים



(2)? מה למדנו בחלק הראשון

כדי:הדרכהצריךהבנו למה
למזער את טעויות העובדים  

הופכות  , שאם אינן מטופלות
...אחד גדול ויקר' הר זבל'ל

שלהדריך נכון  ,והשתכנענו
זה , מיליניאלייםעובדים 

לעשות שימוש אופטימלי 
בחומרים )בעולם הניו מדיה 

(.דיגיטליים ממוחשבים
 הפרדנו בין הדרכה תוך

הנעשית על ידי  , ארגונית
להדרכה חוץ  ; אנשי הארגון

ומנינו  ; ארגונית במיקור חוץ
יתרונות וחסרונות לכל אחת 

. משתי השיטות
הפרדנוהראשוןהחלקלסיום

,  הדרכה מחוץ לתפקידבין
במקום אחר ובמנותק  

להדרכה תוך כדי ; מהשטח
.תפקיד



הדרכה  
ראשונית

הדרכה  
במהלך  
הקריירה

הדרכת  
בכירים



הדרכה  
ראשונית

הדרכה  
במהלך  
הקריירה

הדרכת  
בכירים



"ייצור ידע"



של " זמן ההבשלה"היא חלק בלתי נפרד מ
...העובד החדש



,  בשלב זה

השקעת 

הארגון בעובד 

היא הגבוהה  

ביותר  

–והתמורה 

הנמוכה  

.ביותר

עיקר ההשקעה בהדרכת עובדים נעשית  
בשלבים הראשונים של הקליטה



התאקלמות  . 1
מקצועית

התאקלמות  . 2
מנהלתית

התאקלמות . 3
תרבותית



בכל שלושת  

המרכיבים 

הללו נדרשת  

!הדרכה



התאקלמות  . 1
מקצועית

התאקלמות  . 2
מנהלתית

התאקלמות . 3
תרבותית



עובדים לא  
פרופסיונליים

עובדים  
פרופסיונליים

פרופסיות שנלמדות  

לפניי העובד "ע

הגעתו לארגון

מקצועות שנלמדים  

שהעובד הצטרף  אחרי

לארגון  



חניכה בשטח לימוד תיאורטי



התאקלמות  . 1
מקצועית

התאקלמות  . 2
מנהלתית

התאקלמות . 3
תרבותית



הסבר על הארגון ויעדיו ועל המחלקה ומטרותיה;

היכרות פיזית עם מתקני הארגון;

יצירת הקשר הראשוני בין העובד החדש לחבריו לעבודה;

של העובד' הבשלה'הצגת מפת הדרכים עד להשלמת ה;

הבנת שרשרת ההיררכיה;

הבהרת הציפיות מהעובד החדש;

משמעת, ביצועים, רישום נוכחות, הופעה: נהלים בסיסיים;

הבנה של תנאי ההעסקה למניעת פערי ציפיות;

קריטריונים להערכת ביצועים; חובות התפקיד;

נהלי בטיחות;

.וכדומה







התאקלמות  . 1
מקצועית

התאקלמות  . 2
מנהלתית

התאקלמות  . 3
תרבותית



תרבות ארגונית
(Corporate Culture  או

Organizational Culture)

מפתחמושגהיא

בהבנתם של  

ארגונייםתהליכים



הנובעת  , כהתנהגות מעצבת של חברי הארגון

הפועלות  , ממערכת הנחות היסוד המשותפות להם

מגדירות את הדרך שבה הארגון  ; באופן לא מודע

.תופס את עצמו ואת סביבתו



, סט של ערכים
, אמונות מנחות
הבנות ודרכי  

שחברי  , חשיבה
הארגון חולקים  

ומלמדים את 
החברים החדשים  

.'דרך הנכונה'כ



חלשה

רמה נמוכה של 
הסכמה

חזקה
רמה גבוהה של 
,  הסכמה על נורמות

ערכים ואמונות

!התרבות הארגונית חזקה מאוד בארגוני המשטרה



לאנורמות 
,  פורמליות
י "הנקבעות ע
התרבות 
הארגונית

נורמות  
פורמליות  
הנקבעות  

הארגוןי "ע

חובת הגעה לעבודה  , למשל

בשעה מסוימת
לא מלשינים על חבר, למשל



83



:  החלק הגלוי לעין

,  שפה, לבוש

מיתוסים, סמלים

רובד גלוי 

עמדות: בחלקו

:  רובד סמוי

התשתית . ערכים

הנורמטיבית
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ובלתי היא כמעט 

...ניתנת לשינוי

נסו לשנות את אופיו  )

70של אדם בן 

...(ומעלה

"...משימה בלתי אפשרית"



?מה נכלל בהתאקלמות התרבותית

הבלתי פורמליים של  , הכרת החוקים האמיתיים•

;הארגון

;הכרת המנהיגים הבלתי פורמליים•



"ייצור ידע"



שדווקא לארגונים הטובים קל לגייס בשיטות 

אבל ; "חבר מביא חבר"אפקטיביות ויעילות כמו 

זה לא עובד בארגונים בעייתיים  , במקרים רבים

?שרמת האמון בין ההנהלה לעובדים נמוכה



רמת שיתוף  
הפעולה  

גבוהה

מעורבות  
העובדים 

גבוהה

הפתיחות  
הניהולית  

גבוהה
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בארגון חולה גם הגיוס יהיה  
...פחות אפקטיבי



היא  , כמה שההדרכה תהיה טובה, אם הארגון חולה

!להיות אפקטיביתתתקשה מאוד 

??למה



קריאה עלולה  , זהירות

!להזיק לבורותך



;היעדר סקרנות מקצועית-

;  שבלוניתמחשבה -

;הבנה לעומק של תורות מקצועיותחוסר -

יכולת להתאים את האמצעים לחשיבה המקצועית  חוסר-

בדרך כלל מתרחש תהליך הפוך של התאמת החשיבה  )

.  ;(המקצועית לאמצעים הקיימים

מול קושי להתמודד עם ניהול  ריטואליםהקפדה על -

.דינאמי של מבצעים בשטח

:מאופיין ב' אנטי אינטלקטואליזם'



האישי והקבוצתי בשטח חשוב יותר מחומר מקצועי  ניסיוןה

;"(לשטח יש חוקים משלו)"ומכללים מופשטים 



 וסקרנות מסוכנת לבעלי העוצמה בארגונים בקיפאון–

.שנהנים מזכויות יתר; סטגנציה

למה": מפסיקים לשאול, כשאין סקרנות..."



האם  , ולשאלות

הארגון בדרך  

,  משמע, הנכונה

האם חלוקת  

העוצמה הנוכחית  

...מוצדקת





כאלו  , זה חוזר על עצמו כל שנה
:  הם צריכים לאותת לחבריהם

אנחנו פה רק . לא באנו ללמוד"
..."...בשביל התעודה



המשטרה משקיעה הון עתק 

ושוטר מבלה בממוצע ; בהדרכה

מהקריירה שלו  כשלוש שנים 
...בשכר מלא, בלימודים





:פרדוקס ההדרכה

כשהתרבות הארגונית  

הופך  , ידע ולמידהדוחה

טוב ככל  -מערך ההדרכה 

' למפעל זבל'-שיהיה 

כי העובדים  , ארגוני

מתנהגים בשטח לפי 

ממה שוניםקודים 

!שלמדו



לשטח יש "

חוקים  

!...משלו

אשר לשטח  

;  לשטח

ואשר  

–למכללה 

..."למכללה



הדרכה  
ראשונית

הדרכה  
במהלך  
הקריירה

הדרכת  
בכירים



כתחנות ; באופן ממוסדהיא יכולה להתבצע •

;קבועות במהלך הקריירה

; טכנולוגיכ"בדר, שינוי ארגונייכולה לנבוע מ•

;למשל של אימוץ מערכת טכנולוגית חדשה

מתוך הצורך לגשר על  , נקודתיתויכולה להיות •

.פערי ידע ומיומנות של העובדים



"ייצור ידע"





עובדים מבוגרים שונים בתהליכי הלמידה  
שלהם מעובדים צעירים

ודרכי ההדרכה  , הם באים מדור שונה ומאפייניהם שונים

...מתאימות להםאינןהמתאימות לעובדים צעירים 



;וצברו ניסיון, הם עשו כבר דרך נכבדה בקריירה שלהם•

;ילדים, משפחה: הם צברו ניסיון גם בחייהם האישיים•

;(לפחות בינתיים)הם פחות טכנולוגיים •

כבר -וגם תפיסת החיים -תפיסת העבודה שלהם •

.מגובשת



נדרש לאמץ אסטרטגיות למידה שונות  , לכן

לאנשים בתקופות שונות של חייהם על בסיס  

יכולותיהם ומיומנויותיהם המצטברות



העוסקת בעקרונות  -התיאוריה 

למידת  בובשיטות הנהוגות 

,  (Adult Learning)מבוגרים

:  מכונה

,  (Andragogy)אנדראגוגיה

שהיא תורת  , פדגוגיהלהבדיל מ

.הלמידה של ילדים ונוער



https://www.ידע.com/wp-content/uploads/2021/05/אנדרוגוגיה-מול-פדגוגיה.jpg


אבל מי שהביא לפרסומה  

ברבים היה המחנך  

שפרד  מלקולםהאמריקני 

 Malcolm)נואלס

Knowles( )1997-1913.)

https://www.ידע.com/wp-content/uploads/2021/05/מלקולם-שפרד-נואלס.png


ואינם  ; מבוגרים יוצרים ומכווינים את עצמם•
.מפתחים תלות במורה

בעוד ילדים  ; מבוגרים מערבים את ניסיונם בלימוד•
;מתייחסים לדברים כאירוע חיצוני

מבוגרים נוטים להתקבע ומתקשים להיפתח  •
.לרעיונות חדשים

מבוגרים מבקשים ליישם בחייהם את הנלמד בעוד  •
הילדים מסתכלים על הלימוד כמשהו שיסייע להם  

.בעתיד





"ייצור ידע"

שלישיחלק 



?  בחלקים הקודמיםמה למדנו 
(1)

  הבנו שהדרכה היא תחום גדול
ומגוון ושמה שעושה ארגון 

;אחד לא עושה האחר
המשגנו הדרכה והבנו  ,

שההדרכה משתנה בהתאם  
:לסוג העובד

ראינו כי ברמה המהותית  ,
ההדרכה נגזרת מסוג 

:הארגוןהעובדים שמעסיק 
 של עובדים  הכשרתם

פרופסיונליים נעשית  
לפני הגעתם , באחריותם

והכשרתם של עובדים  ; לארגון
נעשית אחרי  פרופסיונליםלא 

!כניסתם לארגון ובאחריותו
נוכחנו שברמה הטכנית  ,

מניתוח ההדרכה נגזרת 
...העיסוקים



?  מה למדנו בחלקים הקודמים
(2)

כדי:הדרכהצריךהבנו למה
למזער את טעויות העובדים  

הופכות  , שאם אינן מטופלות
...אחד גדול ויקר' הר זבל'ל

שלהדריך נכון  ,והשתכנענו
זה , מיליניאלייםעובדים 

לעשות שימוש אופטימלי 
בחומרים )בעולם הניו מדיה 

(.דיגיטליים ממוחשבים
 הפרדנו בין הדרכה תוך

הנעשית על ידי  , ארגונית
להדרכה חוץ  ; אנשי הארגון

ומנינו  ; ארגונית במיקור חוץ
יתרונות וחסרונות לכל אחת 

. משתי השיטות
הפרדנוהראשוןהחלקלסיום

,  הדרכה מחוץ לתפקידבין
במקום אחר ובמנותק  

להדרכה תוך כדי ; מהשטח
.תפקיד



הדרכה  
ראשונית

הדרכה  
במהלך  
הקריירה

הדרכת  
בכירים



הדרכה  
ראשונית

הדרכה  
במהלך  
הקריירה

הדרכת  
בכירים



מהווה חיבור של שתי 'בכירות'המושג
משרה , משמע, מנהיגות-ובכיר:מילים
שיעור קומה  שנדרש מהממלא אותה, בכירה

אישיותי בעל סגולות המאפיינות תפקידים  
.בסדר גודל כזה

  מנהל עובר לדרג בכיר כאשר לשיקול הדעת
יש כבר השפעה  , ברבות מהחלטותיו, שלו

.  מהותית על ארגונו



עיסוק משמעותי 
במנהיגות

מעבר מעיסוק  
בטקטיקה לעיסוק 

אסטרטגיהב



"ייצור ידע"



טקטיקה אסטרטגיה





 פעולות בנויות
בעיקר בדפוס 

שבו  , ליניאריפעולה 
גורם אחד יוביל  

,  תמיד לגורם אחר
.והתוצאה צפויה

 וכאשר בניהול פס
הייצור מתגלה  
תוצאה שיצאה  

משליטה מדובר  
.  תקלהב



שבו שינוי במרכיב בודד במערכת יוצר  , מצבהיאליניאריות
. בתוצרבאותו יחסשינוי

הכפלת אחד הרכיבים בפעולת כפל חשבונית תגרום , לדוגמה
,  יש קשר ישיר בין הקלט לפלט במערכת,לכן. להכפלת התוצאה

.  תוצאהלסיבהובין

  זו הסיבה שמערכת ליניארית מתנהגת
הכל קבוע )דטרמיניסטי, צפויבאופן
וההשפעה של כל מרכיב במערכת , מראש
(.צפויה



זו  

ליניאריתבעיה

עם,פשוטה

קשר ישיר 

לבין  בינה

.הפתרון



שעל , היא פעולה, מערכת מורכבתפעולה ב

;בלתי צפויההתהוותפי טבעה נתונה ל

 כך שלא מתקיים בה קשר סיבתי ישיר בין

.  ולתוצאה-לפעולה -התכנון 

על פי , ניתן לשלוט במערכות הללולא, על כן

.קבוע מראשליניאריתכנון



 המציאות המורכבת והדינאמית יוצרת

.(צים"תב)תוצאות בלתי צפויות 

  תהליכים מתפתחים שלב על גבי השלב

וכל שלב משפיע על ההמשך  , שקדם לו

(.התגבשות היררכיה של מצבים)בהתאמה 

איך לא, אבל, אנחנו יודעים איך אירוע יתחיל

.יגמר



תופעה של 

התממשות 

תהליכים  

או , בהפתעה

באופן שונה 

או  /מהמתוכנן ו

.המצופה מהם
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...אי הוודאותבשל 



http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2018/10/אפשרויות-אי-הוודאות.png


 מהתוכניות  70%כי , 2012-טען בפורבסהמגזין

ואני אטען שתשעים וחמישה  !. נכשלותהאסטרטגיות 

ויתר חמשת האחוזים של  ; אחוזים מהן נכשלות

מהסיבות הלא  , השינויים מצליחים במידה רבה

.נכונות

קרויים בעגה ' מוצלחים'רוב השינויים האסטרטגיים ה

התהווה בארגון  , משמע. שינויים בדיעבדמקצועית 

שהכל , ובדיעבד חיברנו אותו לאגדה; תהליך שהצליח

...שבוצע במיומנות ניהולית, פרי תכנון חכם



המיומנויות והניסיון  •

-בתחום המקצועי 

שנרכשו והתגבשו  

במהלך השנים  

בשילוב המקצועיות  

אינם  כבר -האישית 

.מספיקים להצלחה

לעתים זה ממש  •

!ההפך





  דרך מסגור ופישוט
;  של בעיות

לכאורה, הפיכתן  ,
לבעיות טקטיות 

;  ליניאריות

  ומתן מענה ליניארי
.להן



 כתופעה של הפשטת מציאות מורכבת והסברתה כמציאות

רק כדי להשיג אשליה של שליטה , ובדויהליניאריתמדומה

,  (וגם פתרון פשוט; סיבה אחת לבעיה)סדר-ו...

הן תוצר של מפגש של גורמים  מורכבותבעיותבעוד, זאת

.  רבים

בו מוצגת מסגרת  , תהליך סלקטיבי בלתי מודעזהו

מסגרת התייחסות זו . למידע או לאירועסכמההתייחסות או

משפיעה על הפרשנות הסובייקטיבית שנותן הפרט למידע  

.או לאירוע זה

https://www.ידע.com/wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-wiki/%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.ידע.com/wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-wiki/%d7%a1%d7%93%d7%a8/
https://www.ידע.com/wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-wiki/%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%aa/


לנסות  

למסגר 

!אותה



האמונה  

הנאיבית  

שכשדברים 

משתבשים 

הם תוצאה  

של 

...מחדל





נסראללה מנהיג , כך למשל
חיזבאללה הודה בגלוי שאם  

היה צופה את עוצמת התגובה 
הישראלית במלחמת לבנון 

לא היה  , 2006-השנייה ב
מסלים את האירועים 

...למלחמה

 איזה מנהיג ישראלי יעז
להודות בכך בלי להסתכן 

?  בוועדת חקירה



"מוגבל, בני האדם, הידע שלנו  ;

וכמוהו גם הראייה וההבנה  

על הפער הזה אנו  . שלנו

מגשרים באמצעות דחיסת  

החיים והעולם לתוך דגמים  

,  הכללות, פשוטים וסחירים

מטבעות לשון  , הפשטות

-ונרטיבים ארוזים מראש 

מתפוצצות  , לעתים, והתוצאות

"בפרצופנו



"ייצור ידע"



רוב תוכניות המנהלים הן בגדר , בעובדה
'עוד מאותו דבר'

הסיסמאות 

לעתים נכונות 

אבל 

,  בפרקטיקה

הן פשוט 

מתעלמות  

!מהבעיה



"ייצור ידע"



;קהלי היעד להדרכה•

;לוחות הזמנים להדרכה לסוגיה•

;יעדי ההדרכה•

שעליהם יש  , ברשימת צרכי ההדרכההנושאים שמופיעים •

.לבצע הכשרה

;האסטרטגיה להשגת מטרות ההדרכה•

שעימם נצטרך להתמודד בעת הכשרת  , תוכנית הלימודים•

.העובדים לסוגיהם



ולהבדלים ביניהם; לא ניכנס אליהם.

  נסתפק בהבנת השלבים הבסיסיים של התכנון

...(.שגם להם יש בספרות ווריאציות שונות)



"ייצור ידע"



'תכנון'((planningשאדם , היא פעולה קוגניטיבית מודעת
,  כדי להתכונן לקראת אירועים עתידיים,או קבוצה מבצעים

.  למשימה מסוימת או לצורך השגת מטרה

לארגון להימנע / יכול לסייע לאדם אפקטיביתכנון
.או לצמצם את הסבירות להן, משגיאות

?שם למדנו תכנון מהו



...גיבוש  . כדי לגבש שיטת ביצוע בתהליך חשיבה שיטתי
.  הערכת מצבזה נעשה באמצעות

בין אפשרויות הפעולה קבלת החלטותהוא מערב-
של סדר  וארגון-הארגון / העומדות לרשות האדם 

...הפעולות הנבחר

ותה  באטיםפרארגון כל הכולל אתהתכנון
...פעולה



ולנבא כיצד יגיבו היריבים וגורמים  ; ניסיון לעצב אותו מחד גיסא

.מאידך גיסא, סביבה המשימתיתב

תוצאות  חוסר היכולת שלנו לנבא בוודאות את העתיד ולהעריך

.הופך כל תכנון להימור,(צים"תב)בלתי צפויות 

יריית חץ לעתידכל תכנית היא 



על , בתכנון גדולאי הוודאותכיוון שמרכיב , אבל

,  המתכנן לקחת בחשבון כל העת שהנחותיו שגויות

דינאמיולתקן באופן , לחפש סמנים בשטח לכך

,  ואת ההחלטות והפעולות לביצוע; את התחזיות

.  ככל שניתן

 כך גם עולה מפלס , עולהאי הוודאותככל שרמת

והסיכוי לטעות גדל  , תכנוןההימור בתוך ה

.בהתמדה



'  תכנון בתנועה'-משמע .תכנון דינאמיאנו נוקטים ב

...כמו במשחק שחמט, המשתנה לאורך שלבי הביצוע



"ייצור ידע"

הלמידה  מטרתמה •

?בארגון ככלל

הלמידה  מטרתמה •

של כל קורס וכל  

?הכשרה



;צרכי ההדרכה( Analyze)אתור וניתוח 1.

;(Design)תכנון2.

;תכנית ההדרכה( Develop)פיתוח3.

;(Implement)התוכנית וניהולה הטמעת4.

(  Evaluate)הפקת לקחים , הערכה5.

...וחוזר חלילה



צרכי  ( Analyze)אתור וניתוח : הערכת המצב1.

;ההדרכה

;(Design)תכנון 2.

;תכנית ההדרכה( Develop)פיתוח 3.

;(Implement)הטמעת התוכנית וניהולה 4.

(  Evaluate)הפקת לקחים , הערכה5.

...וחוזר חלילה



באילו נושאים  •

?נדרשת הדרכה

נדרש  את מי •

?להדריך

באילו היקפים  •

?נדרשת ההדרכה

נדרשת  מתי•

?ההדרכה



מהות ההכשרות 
שלהן נזדקק

צורכי הארגון  
בהכשרות בטווח 
הזמן הנראה לעין

נבחן את כמות  

,  לסוגיהם, העובדים

,  שיזדקקו להכשרות

לאורך זמן

נזהה את מכלול הגורמים 

העשויים להשפיע על תכני  

בתוך הארגון  , ההדרכה

.ובסביבתו



?  האם השתנו המטרות האסטרטגיות•

?קו מוצרים חדש, למשל, האם הוכנס•

?האם היו יוזמות עסקיות אחרות•



;שינויי חוק•

;רגולציהשינויי •

;שינויים טכנולוגיים•

;השפעות הגלובליזציה•

;דרישות לקוחות•

תחשבו על הצורך של מוסדות אקדמיים  )? מגפות•

...(להכשיר בבת אחת את מרציהן ללמד מרחוק

.וכדומה



צרכי  ( Analyze)אתור וניתוח : הערכת המצב1.

;ההדרכה

;(Design)תכנון 2.

;תכנית ההדרכה( Develop)פיתוח 3.

;(Implement)הטמעת התוכנית וניהולה 4.

(  Evaluate)הפקת לקחים , הערכה5.

...וחוזר חלילה



ידעאחד מתשתיות ה

.  החשובות של הארגון

תהליך מוגדר של איסוף  זהו

מידע מפורט על הפעילויות  

המבוצעות במסגרת כל 

לצורך קביעת , תפקיד

הנתונים הנדרשים מכל 

מנת לבצע -עובד על

פעילויות אלה ברמה  

.  אופטימלית



מה תקציב ההכשרה העומד לרשותנו  
?לצורכי הדרכה

מה , אנו נחליט

ואיך נחלק  נתעדף

את התקציב בין  

צורכי ההדרכה  

?השונים



מכל , מהן התוצאות הרצויות לארגון, נקבע
?מהן התוצאות הרצויות לעובד? הדרכה

?האם הוא ניתן לגישור? מה הפער ביניהם

;מבחינת מיומנויות העובד–

;הידע החדש שיצבור–

?העמדות שיאמץ–

?התנהגויות שיאמץ–



על הגברת שביעות •

רצון בעבודה  

והמורל בקרב  

.העובדים

ועל העלאת •

.  שלהםמוטיבציהה

...זכרו את השפעת ההדרכה



 מקדםהידע הקיים של העובדים  /

;את הלמידה שלהםמשבש

 למידה / למידה מבוזרת נעדיף

;מקובצת

 ככלי  היזון חוזר בזמן אמת נקפיד על

;שמקדם למידה

 נציב בפני הלומדיםאתגריםאילו  ,

?שיסייעו להם להתפתח

 אותם להעמיק בלמידהנפתהאיך?

וכדומה.





צרכי  ( Analyze)אתור וניתוח : הערכת המצב1.

;ההדרכה

;(Design)תכנון 2.

;תכנית ההדרכה( Develop)פיתוח 3.

;(Implement)הטמעת התוכנית וניהולה 4.

(  Evaluate)הפקת לקחים , הערכה5.

...וחוזר חלילה



;התכנים הנדרשים בכל הכשרה•
;עזרי הלמידה הנדרשים בכל הכשרה•
:  למשל)שיטות למידה שנכון לאמץ •

למידה  , למידה מתוקשבת
(.למידה עצמית וכדומה, פרונטאלית

;דוגמאות שצריך להביא•
;מקרי בוחן שחשוב לנתח•

וכדומה



צרכי  ( Analyze)אתור וניתוח : הערכת המצב1.

;ההדרכה

;(Design)תכנון 2.

;תכנית ההדרכה( Develop)פיתוח 3.

;(Implement)הטמעת התוכנית וניהולה 4.

(  Evaluate)הפקת לקחים , הערכה5.

...וחוזר חלילה



ליווי תהליך 
הלמידה של 

המודרכים

העברת החומר 
י המדריכים"ע



צרכי  ( Analyze)אתור וניתוח : הערכת המצב1.

;ההדרכה

;(Design)תכנון 2.

;תכנית ההדרכה( Develop)פיתוח 3.

;(Implement)הטמעת התוכנית וניהולה 4.

(Evaluate)הפקת לקחים , הערכה5.

...וחוזר חלילה



לגבי איכות  
ההוראה וקשייה

לגבי השגת 
מטרות הלמידה  
והחומר הנלמד



...יותר הואארוך טווחמשוב 

באפקטיביות העבודה של  שינויהאם היה 

צמצום נפל  : למשל)לאחר ההכשרה , המודרכים

ירידת  ; מפעלי זבל למיניהם'הקטנת ; ביצור

(...  וכדומה; ירידת תלונות לקוחות, תקלות



איננוכי מה שחשוב 

אלא ; מודל ההערכה

, הרצון להצטיין באמת

וזה כבר עניין  

!תרבותי



"ייצור ידע"


