
"ייצור ידע"

חלק ראשון



  בחמש השנים האחרונות עבר
מהפך  תחום משאבי האנוש 

:דרמטי

שרחוק משולחן , מתחום זניח
לקבלת  , מקבלי ההחלטות

אחריות על הפרודוקטיביות 
.הארגונית

 הסיבה העיקרית היא נושא
,  החשיבה המערכתית

והתפתחות תחום ניתוח  
.הרשתות הארגוניות



.היכולת של מערכת להשיג את מטרותיה בצורה המיטבית

:  פרודוקטיביות היא חיבור בין שתי תכונות

;  אפקטיבייכולתו של ארגון להיות1.

,  משמע.שלו( יליות’האג)הגמישות האסטרטגית ורמת2.
שלו לעמוד בפני משברים ” המערכת החיסונית“רמת 

.צפויים

פרודוקטיביות בארגונים ניתנת למדידה כמותית מספרית  
…!ניתוח רשתות ארגוניותבעזרת



שתפקידו ליצור  ... 
במשאב אופטימיזציה

כוח  : החשוב ביותר בארגון
!האדם שלו

הוא הפך , לית"בעגה צה
לוחם  'ל', תומך לחימה'מ

!'חוד



אופטימיזציה של  
כוח האדם

תכנון ואספקת כמות 
,  כוח האדם הנדרשת
באיכות הנדרשת  

תקנים מלאים של כוח  

אדם מוכשר ומתאים  

והשילוב ; לתפקידו

הנכון והאופטימלי בין 

.עובדים לבין כישורים

שהאנשים הנכונים יהיו  

מחוברים ביניהם  

,  בקשרים הנכונים לארגון

.באותה נקודת זמן



"ייצור ידע"



"ייצור ידע"



אופטימיזציה של  
כוח האדם

תכנון ואספקת כמות 
,  כוח האדם הנדרשת
באיכות הנדרשת  

תקנים מלאים של כוח  

אדם מוכשר ומתאים  

והשילוב ; לתפקידו

הנכון והאופטימלי בין 

.עובדים לבין כישורים

שהאנשים הנכונים יהיו  

מחוברים ביניהם  

,  בקשרים הנכונים לארגון

.באותה נקודת זמן



  אין הכוונה שכולם יהיו

.מחוברים לכולם

אבל ; זה נכון בארגון קטן מאוד

בעייתי בארגון גדול כי זה יוצר  

.כאוס

  אופטימיזציה משמעה

שהקשרים שחשובים  

כדי להיות  , לעובדים

יהיו מחוברים  , אפקטיביים

!נכון



מבנה

ידעתהליך
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'לנהל "של המילים' גיגול

23הניבו ביום "אנשים

4,220,000-כ, 2019ביוני 

.תוצאות

 ספרים המעצימים את

,  הרעיון של ניהול אנשים

...יש לאלפים



"ייצור ידע"



(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



אופטימיזציה מלשון  

הטוב : אופטימלי

!ביותר האפשרי





  עובדים מחליפים תפקידים והגדרות התפקידים
;משתנות

 ביחד  , ועוזבים אותופרישהעובדים מגיעים לגיל
;עם הידע שצברו בתקופת שירותם

 משנים את  שינויים טכנולוגיים
;הנדרשים מן העובדיםהכישורים

 או ; עם ארגונים אחריםמתמזגיםארגונים
וכתוצאה מכך  ; י בעלים חדשים"ענרכשים

.נדרשים לשינוי במבנה שלהם ובהרכבם האנושי





.  עבודה טכניתאיננוניהול המשאב האנושי 

לתרום להשגת  , בראש ובראשונה, הוא צריך
המטרות העסקיות של החברה ולשיפור כושר  

.  התחרות שלה

משאבי אנוש הם נכס ארגוני שחייב 
אופטימיזציה: מקסום



כשם שרכב זקוק לכוונון המנוע  
...טיפול תקופתיב
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המתוחים בין מרכיביו -קשרי הגומליןהיא הבאת-
.אופטימלילמצב

מעורבות  . רשת הקרובה למצב אופטימלי מאפיינת ארגון במיטבו
הם , בארגוןביטחון פסיכולוגיוהעובדים חשים; העובדים גדלה

.יותריעילהואפקטיביתרוכשים  יכולת לימוד טובה יותר ועבודה

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2014/12/ארגון-שריג.png








הקשרים 
הפונקציונליים  

(חברות ועבודה)

קשרי 
ההיררכיה

פריסת הסמכות והאחריות  

צינורות התקשורת  : בארגון

בין מרכיביו שהארגון יוצר

בין ממלאי  , במדרג ההיררכי

.תפקידים בארגון

הקשרים הטבעיים  

הנוצרים בדרך של  

התארגנות 

בארגוןעצמית



רשתראיית הארגון כ.

הרשת הארגונית:שפה חדשה של ניהול  :

,  קליקות, פ"שת, צווארי בקבוק, עוצמה

.קשרים נדרשים, חסמים

היכולת לייצר : ראיה שונה של אתגרים

.שיתופי פעולה נכונים



הגדלה של  הצלחה הינה 

 Labor)פריון העבודה 

Productivity ) דרך

של קשרי  אופטימיזציה

הגומלין  

(!ללא הוספת גורמי ייצור או זמן)



, יגיע לפרודוקטיביות מקסימאלית, משמע... 

כאשר קשרי הגומלין שלו יחברו בין חבריו באופן  

אופטימליה



אקסלרודחוק

ברט אנדרסון דנינגחוק



ככל שבני אדם  
מדברים ישירות 

יותר פעמים  
ובתדירות גבוהה 

כך האמון , יותר
!ביניהם גדל



תדירות  ככל ש
פעולות  )האיטרציות

בין  ( שחוזרות על עצמן
קבוצות בארגון גדולה 

גדלה מידת , יותר
ובין ,  העדכון ביניהן

וגם  ; הארגון ללקוחותיו
.  דרגת החדשנות עולה

-( ראה תמונת כריכה משמאל" )הכוח החמישי"ר אשר עידן בספרו "שביצע ד-הוא בעצם חיבור 

לאמירה משמעותית אחת, בין שלוש קביעות שביצעו שלושה חוקרים שונים בנפרד
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ריכוז עוצמה בידיים הלא נכונות1.

נתקים ברשת בין בודדים ובין מחלקות2.

צווארי בקבוק3.

בהירות נמוכה של סמכות ואחריות4.

קשרים פונקציונליים מעטים מידי בין מחלקות5.



ריכוז עוצמה בידיים הלא נכונות1.

נתקים ברשת בין בודדים ובין מחלקות2.

צווארי בקבוק3.

בהירות נמוכה של סמכות ואחריות4.

קשרים פונקציונליים מעטים מידי בין מחלקות5.



היא היכולת לגרום לגורמים 

גם , במערכת לעשות את רצוני

אם המעשה מנוגד לרצונותיהם  

!או לאינטרסים שלהם/ו

אופן חלוקת העוצמה בארגון הוא  

המפתח לפרודוקטיביות  

והיא ניתנת לאבחון , הארגונית

!ולמדידה כמותית



שירותים ליבה

משיגות ישירות את 

מטרות הארגון

אמורות לתמוך  

במחלקות הליבה ולסייע  

להן להשיג את מטרות  

הארגון



  יש להן את העוצמה
להשיג את יעדי  

;  הארגון

ולהיפך  ...
כשמחלקות  
השירותים  

משתלטות על  
הן  ... הארגון

מעוותות את  
תהליכי קבלת  

.ההחלטות לטובתן



העוצמה מרוכזת בידיהן של מחלקות  

שירותים



ריכוז עוצמה בידיים הלא נכונות1.

נתקים ברשת בין בודדים ובין מחלקות2.

צווארי בקבוק3.

בהירות נמוכה של סמכות ואחריות4.

קשרים פונקציונליים מעטים מידי בין מחלקות5.





שאינם מחוברים אפילו בקשר עבודה איכותי אחד עם  , עובדים

!זה אינו מעיד על רמתם.המנהלים האחרים בארגון/ העובדים 

 לא של העובדים. בעיה ניהוליתזוהי בעצם.

לקבל  , הוא איננו יכול להתייעץ עם חבריו, אם העובד מנותק

.  או לקבל משוב בטרם יבצע טעות/היזון חוזר על עבודתו ו

היעדר המשוב הופך אותם בהכרח לעובדים פחות טובים בפועל 

(!לא בהכרח בכישוריהם)
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ריכוז עוצמה בידיים הלא נכונות1.

נתקים ברשת בין בודדים ובין מחלקות2.

סיכון אסטרטגי: צווארי בקבוק3.

בהירות נמוכה של סמכות ואחריות4.

קשרים פונקציונליים מעטים מידי בין מחלקות5.



...והיה והגשר ייחסם



'בתהליכי עבודהבמבנה ארגוני אוהוא גורם' צוואר בקבוק  ,

שחייבים לעבור  דרכו על מנת להגיע לחלקי ארגון מסוימים או  

. לשלבים הבאים בתהליך

 יצירת קשרים חיוניים בארגון המונעת', סתימה בצנרת'זו מעין

.של הרשתליצירת אופטימיזציה

החיוניות שלו במבנה או בתהליך הופכים אותו לסיכון אסטרטגי!





ריכוז עוצמה בידיים הלא נכונות1.

נתקים ברשת בין בודדים ובין מחלקות2.

סיכון אסטרטגי: צווארי בקבוק3.

בהירות נמוכה של סמכות ואחריות4.

קשרים פונקציונליים מעטים מידי בין מחלקות5.



סמכות הישירההיא מידת המודעות של העובדים מהי ה

.ועבור מי הם מהווים סמכות; שמעליהם

את הגמישותמקטיןכי הוא , סמכותיות בעייתי לארגוןעודף ,

.  מהעובדים שיתוף פעולהמונעו



מידה מסוימת של טשטוש סמכות ואחריות  , מצד אחד

.בריאה לארגון כי היא מקנה לו גמישות מסוימת

זה עלול ליצור כאוס  , כשהטשטוש גדול מידי, מצד שני

.ולהקשות על הארגון להשיג את יעדיו, בתפקוד

  מומלץ להקדיש תשומת לב ניהולית לבעיות העיקריות של

.ח"בהירות המוצגות בדו



מנהלים דיווחו שהעובדים כפופים אליהם2



ריכוז עוצמה בידיים הלא נכונות1.

נתקים ברשת בין בודדים ובין מחלקות2.

סיכון אסטרטגי: צווארי בקבוק3.

בהירות נמוכה של סמכות ואחריות4.

קשרים פונקציונליים מעטים מידי בין מחלקות5.



רצויקיים
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לפני

אחרי



–בעיה של סמכות ואחריות 
אחראים לאדם אחד4

תוקן



לפני ההתערבות אחרי ההתערבות







"ייצור ידע"

חלק שני



?  מה למדנו בחלק הראשון

שניהול אפקטיבי מחייב  , הבנו

אופטימיזציה של קשרי  

גם קשרי  –הגומלין בארגון 

היררכיה וגם קשרים  

קשרי  , משמע, פונקציונליים

. עבודה וקשרי חברות

 מהי' אופטימיזציה'המשגנו  ;

,  שבמציאות דינאמית, והבנו

המשתנה במהירות  

להיות אופטימיזציה חייבת 

כשם שמנוע של  ; תקופתית

.רכב מחייב סנכרון תקופתי

מנינו תקלות ברשת , בנוסף

הארגון המחייבות  

והסברנו ; אופטימיזציה

...אותן



ריכוז עוצמה בידיים הלא נכונות1.

נתקים ברשת בין בודדים ובין מחלקות2.

צווארי בקבוק3.

בהירות נמוכה של סמכות ואחריות4.

קשרים פונקציונליים מעטים מידי בין מחלקות5.
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וודאו שאין פערים בין הסמכות לאחריות...

או , האם במקרה של תקלה תמיד נדע מי היה אחראי

?ממחלקה אחת לשנייה/ שניגרר לחלופי האשמות מעובד 



ושנמנעים , וודאו שאין קשרים שחשובים לתפקוד אפקטיבי

.מהעובדים מסיבות שונות

בקשו מכל עובד : קשרים חסרים ניתנים לאבחון בקלות

לרשום לכם על פתק את הקשרים שחסרים לו כדי להיות  

...אפקטיבי



זהו אחד התחומים שטכנולוגיית  

משאבי אנוש אמורה לספק

למרות שאופטימיזציה ניתנת לביצוע באופן  
...אינטואיטיבי



כלי חדש יחסית  

שתפוצתו עדיין 

, נמוכה יחסית

אולם ברור 

שתלך ותגדל עם  

...השנים
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כולם כמעט •
מחוברים עם  

;כולם

-חריג בולט אחד •
,  איש השיווק

שהיה מבודד מן  
.היתר





 קליקה(Clique )שניים או )קבוצה בארגון היא

;(יותר אנשים המקיימים אינטראקציה חברתית

 חבריה חולקים מטרה משותפת ומקיימים תלות

.הדדית ביניהם

ניתן לחלק קליקות לשתי קבוצות עיקריות  :

המנותקות כמעט מהארגון ופועלות  )' סגורות'

המקיימות קשר טוב  , 'פתוחות'ו; (נגד מטרותיו

.עם שאר הארגון







סיכויי  

הכישלון  

בקליטת  

העובדים  

החדשים  

גדלים  

...מאוד







:יכולים לנסות, העובדים החדשים מצידם

;הקיימותקליקותלנסות ולהיקלט באחת מה1.

,  לנסות ולהתאחד שלושתם יחד2.
;שלישיתקליקהוליצור

ארגונית על קו התפר שבין עוצמהלנסות ולבנות3.
צווארי  / מתווכים ולשמש, הקליקות

.ביניהןבקבוק



ואינה אפשרית , מסתבר כי הקליטה במחלקה שסועה קשה

הפוליטיקה  בתחוםמחייבת כישורים ייחודיים היא. לכולם

(.נטוורקינג)והרישות הארגונית

הצליחו  לאבאבחון החוזר נמצא כי שניים מהעובדים

התחברו יחד  לאוגם, השונותקליקותלהשתלב ב

.משלהםקבוצהל

 דרך התמקמות בקו התפר עוצמהצבררק אחד מהם

כשהוא משויך באופן , ('מתווך'הוא הפך ל)קליקות שבין ה

אבל מפתח קשרים גם עם  ', אקליקהמובהק ל

.'בקליקהאנשי
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בתחומים  , הפכובארגוןמערכות המידע

לגורם המתחרה עם הגורם האנושי  ,מסוימים

:בארגוןחלוקת העוצמהעל

 טוב , מהם משימות ועושות אותם מהר' גונבות'הן

;מבעברויסודי יותר 

הן מרכזות בידן כוח רב להשפיע על העובדים.

 עובדים  עםמשתפות פעולהכמו העובדים הן

.בהתאמה, אחריםממדרותו;ומערכות אחרות



מבחינות  

,  מסוימות

המחלקות הללו  

הן עובדים לכל  

דבר





הפריוריטימערכת 

היא העוצמתית  

גם ביחס  , בארגון

!למנהלים ולעובדים
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נגדיר את הפעולה של יצירת חיבור בין גורמים  

.'אריגת רשת'ברשת כ

(Network Weaving)אריגת רשת 



כחיבור בין שלושה משולש ברשת ארגוניתנגדיר

.אנשים ברשת

"הוא מצב שבו אדם מחובר היטב  "משולש פתוח

.שעדיין לא מחוברים זה לזה, לשני אנשים אחרים

 לגרום לגורם המחבר  אורג הרשתתפקידו של

.במשולש ליצור את החיבור

 קיים"משולש סגור"נקבלכך.



כוחם של המשולשים בבניית רשת

יוצרים , בין ובתוך קבוצות, משולשים

!ארגונים אפקטיביים



מכינים עבור הארגון  , בתום האבחון

:רשימות קישורים מומלצים

רשימת קשרים חוצי , לכל הארגון

;מחלקות

רשימות של קשרים , ולכל מחלקה

.המחלקהבתוךחסרים 

סדר העדיפות  פ "הקשרים מסודרים ע

.כפי שהמאבחנים מבינים אותו, הארגוני





במידת , לשחרר

צווארי  'את , האפשר

המבניים  ' הבקבוק

.במחלקה



בדגש נוסף הוא פתרון  

נתקים בזרימת  הבעיית 

.האחריות והסמכות

היעדר ממונה 
ישיר



  מתן דגש ניהולי לפתרון בעיית הכפילויות בזרימת
:  האחריות והסמכות

לפתרון ומומלץ להקדיש לה  ' יחסית, 'בעיה זו קלה
.   תשומת לב ניהולית



לתעדף  רשימה זו נכון 

על פי שיקול דעת  

ולהכין תכנית  , המנהל

ליצירת חיבוריות 

על בסיס , ביניהם

.שגרת הארגון



 רשימת הקשרים  על בסיס
תכנון  יש להכין הנדרשים
תכנית לקשר  :נטוורקינג

על בסיס שגרת  , ביניהם
.הארגון

יש לבצע את : ביצוע נטוורקינג
מתחת  , 'התכנית בשקט

על מנת לא לעורר )' לרדאר
(.התנגדות



אקסלרודחוק
ברט אנדרסון דנינגחוק

??זוכרים



ככל שבני אדם  
מדברים ישירות 

יותר פעמים  
ובתדירות גבוהה  

כך האמון  , יותר
!ביניהם גדל



תדירות האיטרציות  שככל 

בין קבוצות בארגון גדולה  

גדלה מידת העדכון  , יותר

ובין הארגון  ,  ביניהן

וגם דרגת  ; ללקוחותיו

.  החדשנות עולה



'שולחנות עגולים'

 סדנאות'Outdoor'

 אישיות/ מתן משימות משותפות מחלקתיות

העוסקים בקידום  , ארגון-שיבוץ מלמעלה לפורומים חוצי

.פרויקטים או בנושאים מערכתיים אחרים

אירועים חברתיים ומקצועיים המתקיימים בחברה.
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הנה  .... הדרך היא הגברת חיכוך

:חזרנו ל

 אקסלרודחזרנו לחוק

 דנינגחוק ברט אנדרסון

,  מתן משימות משותפות לקבוצה

מביא בהכרח  , באותו תחום ידע

.לשיתוף ידע בין מרכיבי הקבוצה



/ ידע סמוי 
חבוי

ידע גלוי

כתובעיבוד 

של מידע

ידע שמקורו במומחיות  

ונמצא  , אינטואיטיבית

של העובדיםמוחםב



גם כשגורמי ידע משמעותיים , זה יקל עלינו להשאיר את הידע בארגון

...יעזבו אותו

' ולבןי'גם הידע הסמוי , באופן כזה
ויהפוך לידע גלוי
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