
"ייצור ידע"



 של אפקטיביותומומחה למורכבותחוקר

.ארגונים

 העוסקת ברשתות , "ייצור ידע"שותף בחברת

והבעלים והעורך הראשי של אתר ; מורכבות

.  הידע בשם זה

ראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה , לשעבר

.האקדמית אחווה

ל ונשיא חברת "מנכ, יזם משותף, לשעבר

TECI.

ראש המרכז למחקר אסטרטגי  , לשעבר

,  ל"צה, ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי

.ומנהל הידע שלה

ניצב משנה בגמלאות.

 (.1993)פרס שר המשטרה למחקר ולפיתוח



050-4442127: או בתיאום טלפוני;

אחרי השיעור בטכנולוגיות  1230' או ביום ו

.א"במש

 בווטצאפאו;

או במייל :yehezkeally@gmail.com.

אל תתביישו לנדנד, אם פספסתי ולא עניתי!

mailto:yehezkeally@gmail.com




יכולים לפנות  ... 

דיקנאטבלסיוע 

!הסטודנטים

!!!מומלץ



משמש כראש החטיבה לתרבות עממית  רוטמןר דודו "ד

.ולפולקלור בתכנית הרב תחומית שלנו

 הוא היועץ האקדמי של הסטודנטים והסטודנטיות של

.  התכנית

  תפקידו לסייע לסטודנטים ולסגל בכל בעיה הקשורה

במעבר בין  , בעמידה בתנאי מעבר אקדמיים משנה לשנה

ובכל היבט אקדמי אחר שהסטודנטים  , חטיבות בתכנית

.נדרשים לו באופן ייחודי

הוא מזמין סטודנטים שמעוניינים בכך לפנות אליו לייעוץ   ,

!או בעל פה, dudurotm@gmail.com: ל"בדוא

mailto:dudurotm@gmail.com


הניהול המדעי

של  20-שנות ה
20-המאה ה

גישת יחסי  
אנוש

90-40-שנות ה

הגישה  : היום
האסטרטגית  

א"לניהול מש





בגלל  
הטכנולוגיה

בגלל 
המורכבות

התפתחות מודלים  

מגוונים של העסקה  

מחייבים בחירות  

אסטרטגיות מקצועיות

הטכנולוגיה מאפשרת  

היום להעלות את  

פרודוקטיביות העובדים  

באמצעות אופטימיזציה  

של הקשרים הארגוניים



הדרכה   קליטה גיוס ומיון

אופטימיזציה שכר
הערכת 
עובדים

טלנטיםאיתור 
ושימורם



















בטח לא 
, תופתעו לדעת

שרובן המכריע  
של המגמות  
הללו קשור 

...טכנולוגיהל

, בחלק מהמקרים מדובר בטכנולוגיות בשלות
...ואף חינמיות, זולות יחסית, זמינות





 פרסם , 2005באוגוסט
ל "סמנכ-האמונד' קית
Fast Company' חב

מאמר שחולל סערה  –
.בעולם הניהול

קונן בו על  האמונד
מחלקת  מצבה של 

משאבי האנוש
...בארגונים



  הטובים והמבריקים
פונים למשאבי  אינם
.אנוש

  אנשי משאבי האנוש
פרוצדורה  מתעסקים ב

.במקום במהות
ל "חדר המנכ, לכן

בפניהם בכל מה  סגור
שנוגע לענייני המהות  

!של החברה



  שניהול המשאב האנושי
,  בראש ובראשונה,צריך

לתרום להשגת המטרות 
העסקיות של החברה  

ולשיפור כושר התחרות 
.  שלה

טריוואלי, לכאורה, זה נשמע  ;
מנהל , אך בארגונים רבים

מחובר  אינומשאבי האנוש 
אינולאסטרטגית הארגון ו

עסוק בפעילות שממקסמת  
!את התועלת שלו



שרחוק  , מתחום זניח

,  משולחן מקבלי ההחלטות

לקבלת אחריות על  

.הפרודוקטיביות הארגונית

 לטכנולוגיה

תפקיד חשוב  

!בזה



שתפקידו ליצור  ... 
במשאב אופטימיזציה

כוח  : החשוב ביותר בארגון
!האדם שלו

, הוא הפך מתומך לחימה

!ללוחם חוד



,  בעיקר, ניתן דגש

לאותם תחומים  

שמשנים את תפקיד 

משאבי האנוש 

.בארגון



 להכיר לכם את

השימוש שנעשה 

באמצעים 

טכנולוגיים 

בתחום  מתקדמים 

;משאבי האנוש

  להקנות לכם

מיומנות בכישורים  

.הבסיסיים



"ייצור ידע"



לא זה 

!!קל







בצאתו זוכרשתלמיד , מחקרים מלמדים

...ממה שנלמד בו7%רק משיעור 



המצגות שאיתן , לכן

כל מה . מפורטותאעבוד 

כבר שתראו על הלוח 

.כתוב

  את זמן הלמידה תוכלו

להעשרה  להקדיש 

!  ולהרחבה



חומרי הקורס  

באתר ירוכזו 

שלי

והפניות לכל  

דבר ועניין  

תרוכזנה  

במודל



אני נוהג כמדיניות  

להיענות לבקשות  

של קוראים  

להרחיב בתחומים  

!שחסרים להם



נוכחות;

100%: עבודה

.מהציון

  כיוון שזהו קורס

הציון  , בטכנולוגיה

שלכם בקורס יקבע על  

ההתנהלות שלכם  פי 

!הלינקדיןברשת 







  מומלץ להוסיף תרגום

של הפרופיל לשפות 

.הללו

  הלחצן מופיע בפינה

הימנית למעלה של 

.דף הפרופיל



דנית, סינית, ערביתכולל , שפות24-היא זמינה ב ,

, יפנית, איטלקית, אינדונזית, גרמנית, צרפתית, הולנדית

…ועודאנגליתקוריאנית וכמובן 

 יוצא מעוותהכלכשכותבים בעברית.



...לינקאיןבהכרנו 



 הן על מנת

ליצור 

; נוכחות

  והן כדי

להגדיל את 

מעגל 

!החברים



עדיף  

לגנוב  

רעיון 

, מצוין

מלהמציא  

רעיון  

!בינוני





:אני מצפה מכם

לסייע אחד לשני;

 וגם אחרים -לחקות אחד את השני-

;ברעיונות טובים

שידעו , 'לינקדיןחיות 'ולסיים את הקורס כ

!בעולם העבודההמירבלהפיק ממנו את 







 ננהל את שם

. השגרה שלנו

 כל מי שיש לו

מה לשתף או 

זה  , לשאול

!המקום



,בנוסף

,את רוב החומר שיידרש לכםמצגותדחסתי ב

הוא יעמוד , כך שאם תזדקקו לו פעם

!לרשותכם








