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מערכות 
משלימות

מערכות 
BI

מבוססות על כריית מידע  

.  הארגוניBig Data-מה

מבוססות על איסוף מידע  

 Big-בחסרממוקד ש

Dataהארגוני.



- Business intelligence)מערכות בינה עסקית BI)

,  מבחינה עסקית, משמעותימידעעוזרות לארגון להפיק

מתוך המכלול העצום של נתונים הנאספים על ידיו  

(Big Data) לנתח ביד-אם לא בלתי אפשרי -שקשה





,  ומהמערכות המשלימותBI-רבות ממערכות ה
דפוסים חוזריםבנויות על העיקרון של חיפוש 



תבנית או דפוס  

היא  ( Pattern)חוזר

מבנה או תהליך  

,  כמעט קבועים

החוזרים  

במערכות  ונשנים

,  ולכן; מורכבות

מאפשרים לנו רמה 

!ניבוימסוימת של 



Organizational 

network Analysis -

ONA





או  /ו; אנחנו פותחים את ספרי הניהול, ואז
מתבוננים בתכנים של סדנאות שמעבירים 

,  חלק מהיועצים הארגוניים
!ומגלים מדע בדיוני
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(hub & spoke)רשת טבור וחישורים -' ארגון ב(integrated)רשת משולבת -' ארגון א

תקשורת בין סניפים•

רמת מעורבות עובדים •

גבוהה

צוותים מגבים אחד  /סניפים•

את השני

תקשורת דרך המטה בלבד•

רמת מעורבות עובדים •

נמוכה

צוותים  / אין גיבוי של סניפים•

אחד את השני



 אלו  )היעדר קשרים פונקציונאליים חוצי מחלקות

הם קשרים שהם סם חיים עבור הארגון והמערכת  

;(החיסונית שלו

שעובדים טוענים שהם  , וריבוי של קשרים חסרים

.זקוקים להם כד להיות אפקטיביים

זהו אבחון  . לשם המחשה בסניף בנק, נראה זאת

:ישן מלפני כעשרים שנה



סניף בנק לפני המעבר

(לבנקאות דינאמית







עתה בואו וניקח אבחון חדש של גן ילדים 

המנוהל בצורכה ריכוזית מאוד, גדול



;חזקים ומשמעותייםהיררכיהגם פה קשרי ה

עשרים שנה אחרי האבחון הראשון של  , וגם פה
נראה את אותו דפוס  , בארגון שונה לחלוטין, הבנק

...חוזר בדיוק



קשרי 

היררכיה 

חזקים



היעדר קשרים  

,  פונקציונליים

חוצי מחלקות



חוצי  , וקשרים רבים

שחסרים  , מחלקות

לעובדים כדי להיות  

אפקטיביים





קחו ספרי ניהול  , עכשיו
ותקראו על שיטות  

לחיבוריות בין ממשקים  
ובין מחלקות







לים ריכוזיים רבים להוציא הון  "מה שלא מפריע למנכ

שערכן , עתק על סדנאות לשיתוף פעולה בין מחלקתי

.שווה לקליפת השום-מעבר לערך הבידורי –הניהולי 



כינוי למכלול פעולות 

הסרק המבוזבזות של  

שאינן  , מערכת

כשלים  : מייצרות ערך

בזבוז  ; ונפל בפס הייצור

, בזמן, באנרגיה, בחומר

ובמאמצים  , במקום

.  פקידותיים וניהוליים
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וחשוב מאן כמוהו  , נושא חדש, לטעמי, הוא
!למנהלים בכלל ולמנהלי משאבי אנוש בפרט



'  צעירים'אלו מונחים 

אך חשובים  , יחסית

,  בעולם הניהול

-רמתו ... שהאמת

בניגוד ליחסי הציבור 

מעולם לא  -של מנהלים 

!הייתה מן המשובחות



המושגים הללו עוסקים בארגונים שלוקים  

...בהונאה עצמית ובעשיית יתר









הדיוטותהם ה, לטעמי, המסוכנים ביותר

לא

, אידיוטים

!הדיוטות

כאלה שלא 

יודעים  

שאינם 

...יודעים





 ...תכנית  , על אימוץ עולם מונחים ריק מתוכן

;  (ובכסף)הכשרה ניהולית יקרה בזמן ניהולי 

 כדי לשנות את הדרך שבה אנשים  -וכל זה

.ולשווא, מדברים ומתנהגים, חושבים

אנרגיה ארגונית רבה  , בגללם
...מבוזבזת



כדי  , כסף ומשאבים נוספיםכ "רבים מהם משקיעים אח

...להיחלץ מהתיאוריות שאימצו בחדווה כה גדולה



שם ממילא אין רצות לשנות באמת.

  הסדנאות והצעדים הארגוניים הם רק סוג של שעשוע ארגוני

כי אחרת ייקחו ; ודרך לבזבז את התקציב לקראת סוף שנה

...אותו בשנה הבאה

לארגונים ביורוקרטים גדולים זה לא כל כך  
...להיפך. אכפת
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בעשור האחרון אנו עדים לספרים רבים  

...'המלך הוא עירום'שטוענים ש





כיצד  "הספרים הללו מתארים 
ארגונים הפכו למכונות עצומות  

"...להפצה ולטיפול בבולשיט, לייצור





על ; בתוך הארגוןקצריםהם מספרים על ה

קצריםועל ; התמשכות של תהליכים ללא תועלת

...עם הסביבה המשימתית ועם הלקוחות
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,זה פער הרלוונטיות
!טמבל



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

פער הרלוונטיות  

!נגלה לעין



גלשה תורת  , בהיעדר רצון לחפש כלים מדעיים למדידה

מושגים רבים  . מהמדעים המדויקים למדעי החברה, הניהול

וככאלה שאינם ניתנים לכימות  ', רכים'בה הוגדרו כ

.ולמדידה





דרוקרפיטר 

"If you can't 

measure it, 

you can't 

manage it…”
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  כשלא מחפשים למדוד

נכון ולשפר את  

,  המדידה כל העת

מבינים נכון ולא  לאגם

...צוברים ידע

עמימות  : יתרה מכך

מומחים  'היא כר פורה ל

ולשרלטנים  ' לכאורה

המציעים  , למיניהם

בדויים  ' מרשמים'

.וחסרי תועלת



מעמיד בסימן שאלה את מידת אמתותן של קביעות רבות  ... 

רוב המניפולציות מתרכזות  , מטבע הדברים. בתחום זה

כמו  , במקומות בהם ניתן להרוויח בצורה הטובה ביותר

איזה מנהל לא רוצה להיות , שהרי)מנהיגות: בסוגיות כמו

.ועוד; פ חוצה מחלקות"שת; ...(?מנהיג





לאחר שארגונים מוציאים סכומי עתק ואינם משיגים  

צריך לפחות להגיע הרגע של השאלות  , מאומה

...אצל חלק מהמנהלים לפחות, הקשות

אי אפשר  רק ש

לעבוד על כולם 

!כל הזמן



 בגדי 'כמו הילד בסיפור של -אחד המתריעים בשער
-( (Emperor's New Clothes' המלך החדשים

תורות  היו " המלך עירום"שעמד ברחוב וקרא 
שזכו לעדנה בחמש עשרה השנים , המורכבות
.האחרונות

הוא אינו יכול לפעול על פי  . ארגון הוא מערכת מורכבת
...לאופן שבו פועלות מערכותמנוגדותתיאוריות 



!זה ניתוח רשתות ארגוניות טמבל
Organizational Network Analysis - ONA

קשה שלא לזהות  , אחרי עשרות אלפי אבחונים ארגוניים

!דפוסים





: המסקנה

צריך להפעיל  

חשדנות בגרות  

כשעוסקים  , ותבונה

בניהול בכלל ובניהול 

משאבי אנוש 

!!בפרט
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