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יווילב תקסועו ,יאוש גנפה יפ לע ישונאה באשמה לאיצנטופ ףונימל תיעבט הדובע תביבס בוציעל תיחמומ̈ ירפכ ןתיב עטנ
Æותביבסו דבועה תמצעהל םייתוגיהנמו םיינומיא םילכ תבלשמ התדובע ךותב Æםינוגראו םישנא םע החימצו תוחתפתה יכילהת
Æםיקייודמ םיעדמב ןושאר ראות תלעב CTIÆ ימואלניבה רפסה תיב לש יביטקא וק תוגיהנמו ןומיא לולסמ תרגוב

ירפכ ןתיב עטנ ∫תאמ

הטילחה ,לייטס ףיילו השבלה יגתומ רפסמ הכותב תדגואה ¢יגולופורתנא¢ בוציעה תויונח תשר ™
תנמ לעש ,ןיבה Richard Hayne הרבחה לעבו ל¢כנמ Æהטמה ידרשמ םוקימ תא תונשל ≥∞∞∂ תנשב

הדובע תביבס רשפאיש שדח םחתמל הטמה ידרשמ תא ריבעהל וילע ,ולש הרבחה יעוציב תא םסקמל
Æתכמותו תמלוה ,הרופ

לש ישגרה רשקה תא ובצעיו וקזחיש םייח חרואו הדובע תוביבס תריצי לע שגד המש הרבחה
בוציע התוהמש הרבח רובע Æהרבחה ידבוע רובע הארשה תררועמ הביבס לעו הרבחל תוחוקלה
ןויד ,הנדס תריווא רוציל התייה הרטמה הידבוע תונשדחבו תויתריציב היולת החלצהה ,םייח ןונגסו

ךכל הבר הבשחמ השדקוה םוקמה בוציעב ןכאו Æחורפל ןוימדל רשפאיש הרופ תידדה תרוקיב ,חותפ
Æהמצע דעב תרבדמ האצותהו

·‡˘Ó ‡È‰ ‰„Â·Ú ˙·È·Ò
È˘Â‡‰ Ï‡ÈˆËÂÙÏ
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םירשפאמה םיחותפו םיחוורמ םידרשמ ורצי םה
ןיב ובלישו ורמיש ,יעבט רוא לש תילמיסקמ הסינכ
ןיבל םיפלוקמהו םינשיה םיעבצה ןיב ,ןשיה הנבמה
ךכבו םהירצומ לש תורוטסקטהו םידבה תוינועבצ
תרשפאמה הרפמו הרגמ הדובע תביבס ורצי
Æהריציו היווח לש הקימניד

,התלע םידבועה ןוצר תועיבש ,רבעמה תובקעב
,המוד ןפואבו זוחא ±± ב הדרי םידבועה תפולחת
זאמש םיחוודמ םידבועה Æהלחמ ימי לוצינ םג
,ליבקמב Æהדובעל עיגהל םיחמש רתוי םה רבעמה
ךילהת ןמזו התלע םישדח תונורשיכ רתאל תלוכיה
Æזוחא ¥± ≠ב דרי הרבחב םילהנמ סויג

הנקב תדמועה הדובע תביבס בוציעל אמגוד יהוז
תוילמרופ יתלבו תויתריצי לש היגטרטסא םע דחא
םייחה חרואל הרבחה גותימל ההובג המורת הב שיו
ךכל אמגוד יהוז ≠ םידבועה לש הדובעה ןונגסו

דרפנ יתלבו יתועמשמ קלח איה הדובע תביבסש

Æישונאה באשמב םיכמותה םיבאשמהמ
םידרשמל רובעל םיצור ןוגראבשכש הביסה וזו

קלח םה HR ילהנמ םימייקה תא ץפשל וא םישדח
Æםינוידה ןחלוש ביבס בושח

øהדובע תביבס יהמ

אלו טעמכ תיסיפה הדובעה תביבסל תוסחייתהה
ךא ,הדובע תומוקמ לע םילוקישו םינוידב תמייק
רסמב קודה רשק תיסיפה הדובעה תביבסל
וידבועל ןוגראה לש יקוחהו ינבמה ,יתאה ,יתוברתה
תויתפכאה ,תויתריציה תמר ,םתוליעיל םג ומכ
,תוכיא רמשלו דיפקהל םתלוכי לע רקיעבו םהלש
לע םלוכ םיעיפשמה ,ןמז ךרואל הקופתו יוצימ
Æהגותימו הרבחה תויחוור
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םימרוג םניה ,רדסו ןויקינ ,ירט ריוא ,יעבט רוא
םיאצמנ םניאש ףא לע ןיררוע םהילע ןיאו טעמכש
םינואינהו םינגזמה םיקלוד ברל םש ,םידרשמה לכב
ןגלבו םירתוימ םירבד םימייק תוניפ הברהבו

ןמז תא ךיראמ  ,םירבד אוצמל םידבועה לע השקמה
תא םגו תוליעיה ,הקופתה תא ןיטקמ ,שופיחה
ומכ םיפסונ םימרוג תיסיפה הביבסל ךא Æזוכירה
הרואת ,תוחיר ,תוינועבצ ,הבישיה ןפוא ,תופיפצ
םיעיפשמה םיפסונ םייבוציעו םיינונכת םיטקפסאו
Æותוינויחו ותונרע ,ויעוציב ,דבועה לש וגזמ לע תובר

øתיעבט הדובע תביבס יהמ

בצק הנתשמ דימ ,עבטל םיאצוי ונחנאשכ
תרבחמ עבטב תוהש Æונילע הרוש ¢והשמ¢ו המישנה
תיעבט הדובע תביבס ,ישונאה ונעבטל ונתוא
םיבאשמה תא יוטיב ידיל האיבמש הביבס עמשמ
תכמות דבב דבו דבועו דבוע לכ לש םייעבטה
תביבסב תוהש Æןוגראה לש םייעבטה םיכרצב
וירושיכל דבועה תא תרבחמ תיעבט הדובע
Æותוא קיסעהל םתרחב הניגבש הביסלו םייעבטה

היגטרטסאב ךומתל הכירצ הדובעה תביבס
בוציע רשאכ ,ןכ לע Æהיכרעו התוברת ,תינוגראה
םייסיפה םיאנתה תא ןובשחב חקול הדובעה תביבס
םוקמ ,ותדובע ןמזב ול קוקז דבועש םיישגרהו

םיאנתה תא תקפסמה ¢הממח¢ל ךפוה הדובעה
לכ ךויחלו האנהל ,ילמיטפוא יוטיבל ,הלשבהל
Æותביזע תעב םגו הדובעל דבועה תעגה תעב רקוב
לש הריציו האנה רוקמ תויהל תכפוה הדובעה
Æדבועה

הדובעל הדובע םוקמ םתס ןיב לדבהה המ
øתיעבט הדובע תביבסב

הנוש השיגמ עבונ תיעבט הדובע תביבס בוציע
בר םיבשחתמ ,םויה דע Æתרכומה וזמ ירמגל
לש םיילנויצקנופה םיכרצב םילהנמהו םיבצעמה
לוצינ ≠ הדובע תודמע רפסמ ,לדוג Æקסעה
הדובע תביבס בוציע Æחטשה לש ליעיו ילמיסקמ
םייקש המ לכש החנהה ךותמ תאצוי תיעבט
הדובעה תביבסש ןכו ונילע עיפשמ וניביבס
םידבועל םייתשוחתו םיעדומ תת םירסמ הריבעמ
םירסמה תא ןובשחב תחקול איה ,ךכש ןוויכמו

ריבעהל הצור ןוגראהש םיינוגראהו םייתוברתה
ןוגראהש הקופתה תא ,ךכמ תוחפ אלו וידבועל
ךותל ולא םילוקיש סינכמו וידבועמ קיפהל הצור
Æםירמוחהו תוינועבצה ,בוציעה יווק

ןפוא לע הביבסה תעפשה לש הפי אמגוד
ריהמ ןוזמל תודעסמב תוארל ןתינ ,ונתוגהנתה
תווהמש םיירהצ וא ברע תוחוראל תודעסמ תמועל
,הבוהצ תוינועבצה תונושארב Æיוליב םוקמ םג
Æהמודא

,דחוימב החונ אל הבישי ,תשעור הביבסה
תאז לכ ≠ םיקחשמ ןקתמ ייומד תונחלוש םיתיעל
רהמ שיח לכאנ אלא תחנב ונל בשנ אלש ידכב
אצנ ןהילא תודעסמה ,ןתמועל Æהאלה ךישמנו
רתוי תוינועבצב ויהי תיטנמור ברע תחוראל
,םותכל בוהצה ודרובל ךופהי םודאה ,הקומע
הרואתה ,ההכ םוח היהי ץעה Æהרמח םותכ םיתיעל
הכורא הבישי הנימזמה היגרנאו הריוא תמעמועמ
הבוט החוראמ האנהה תא תרשפאמו החונינו

Æהמיעט לכ םע גנעתהל רשפאש החורא
Æםישוחה תא ליעפהל ,השגהה תרוצל בל םישל

הדעסמ לכ ךא ,הדעסמ לע רבודמ םירקמה ינשב
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ונל הביתכמ הבוציע ךרד ןכ לעו הנוש יפוא הנירקמ
Æהנוש תוגהנתה דוק

דוק לע העיפשמ תיעבט הדובע תביבס
לאיצנטופה ףונימ לעו םיסחיה תוכרעמ ,תוגהנתהה
תוירחאו תועמשמ שי HR ילהנמל ןכ לעו ישונאה
Æםנוגראב הז םוחת לע

הביבס בוציעל םישמתשמ םהב םילכה
תיעבט

םיימושייה םילכה ירה ,ןניקסע בוצעבש ןוויכמ
,םיטיהרה םוקימו רודיס ןפוא ,םימקרמ ,םיעבצ םה
ÆÆדועו הרואת

םורגל ,םישנאמ בוט איצוהל לוכי ,אמגודל ,עבצ
תא ,היצביטומה תמר תא תולעהל ,ךייחל םהל
השוחת תתלו עיגרהל ךרוצ שי םאו הריציה תוודח
הביבס ןירקהל לוכי עבצ Æהריציו המישנ בחרמ לש
Æהאכדמו תרדוק הביבס רוציל לוכיו הננערו הריעצ

,תונרעה לע הרימשל םרות ןוכנ םיטיהר רודיס
הלועפ ףותישלו םידבועה ןיב םיסחיה ביטל ,זוכירל
Æםהיניב

יכ ןכתי ,ךובמ םירצוי ויתוריקש בחרמ בוציע
איבמ ךא הבישי תומוקמל חטשה תא בטיה לצנמ

יא ,םיטקילפנוק ,תובכרומ םיסחי תוכרעמל
םע בוציע תמועל םישנאה לע טקש יאו תוריהב
תא בטיה םירידגמה םירורבו םיטושפ םיוק
םירשמ ,םידרשמה ימוקימו םיכרדה ,םינוויכה
תואדוו יא תשוחת םיענומו תוביצי ,ןוחטיב
רקי ןמז תזבזבמו רבטצמש בר חתמ הסינכמה
תוגירטניאב םג ומכ דבועה לש ¢ומוקמ תאיצמ¢ב
Æםידבועה ןיב

לע הברה רדשל םילוכי םימקרמהו םירמוחה
,םייתכתמ םיטיהר ≠ תינדפק תינוגרא תוברת
תוברת תמועל ,םיקיודמו םידח םיווקב םיבצועמ
םירמושה ץע יטיהרב שומיש הלש תילמרופ יתלב
Æרמוחה לש יעבטה ומקרמ לע

יבאכ ,תופייע התיחפמ הנוכנו תיעבט הרואת
Æםעונו זוכירל תמרותו שאר

המכ םע בצועת החימצב הרבח אמגודל ךכ
ןמ הב שיש תוינועבצ ,םיחותפ םיבחרמ רתויש
ÆÆÆבולבלו תוננער תשוחת שגרות ריוואב Æםיקוריה
ןכ לעו תויתריצי תדדועמש היגטרטסא יהוז כ¢דב
םיצפחו תדחוימ תוינועבצ ,תונמוא יטרפ לש בוליש
Æהארשה וררועיו רסמל ופיסוי םייתרגש יתלב

לש היגטרטסא הלש היגטרטסאהש הרבח
,םירדגומ רתוי םיללחב בצועת תוביצי  לע הרימש
לש בוליש ,תועבורמו תוינבלמ תורוצ ,קיתע טוהיר
םיבוהצו לדרח ,הטוקרט ,םוח ≠ המדא יעבצ
עקרקל רוביח ,עוקרק לש השוחת ורצי םהינימל
אל בוציעהש רהזיהל שי הזכ בוציעב Æתושרתשהו
אל תוביציה תיגטרטסאשו דבכ בוציעל ךופהי

םיטנמלא בלשל היהי ןוכנ ןכלו תועיקתל ךופהת
Æ¢םיררוואמו םיררקמ¢

רידגת תופיקש איה הלש היגטרטסאהש הרבח
תוריק ,םיפוקש תוריק תרזעב םיבחרמה תא
םיחתפ םע וא םייניעה הבוגל תחתמ ויהי םימוטא
,אוה תופיקשב ןויערה Æרבעמ תוארל היהי ןתינש ךכ
אוה ששחה תודוס ןיאו ןחלושה לע חנומ לכהש
לע חנומה עדימה לכ תא םגרתלו ליכהל תלוכיה
בל םישל שי ,ןכ לעו םרותו הנוב עדימל ןחלושה
הריואל איבהל םילוכיה ¢ריווא¢ו ¢ףוחיר¢ ףדועל
בחרמל ףיסוהלו הרבחה ךרד םירבוע םירבדהש
ותוא םיכפוהו עדימה תא ¢םיליכמה¢ םייטנמלא
Æישעמל

creo




����

Ó˘‡·È ‡Â˘ ¥∏¥∏¥∏¥∏¥∏

ÈÂ‡¯≠Ù·¯Â‡¯

øתיעבטה הדובעה תביבסלו HR ישנאל המ

לע ≠ ןוגראב בושחה באשמה לע יארחאש ימכ
לע ,דבועה לשWELL BEING  ≠ ה לע ,דבועה
דבועה לש ותחוורו םייתוברתה םירסמה תרבעה
ןוגראה דוחייל איבהל הצורש ימכ ךכמ תוחפ אלו
תריציב םכתוברעתה ידי לע ≠ וגותימל תובר םורתלו

םכתלוכיב שי ,ןוגראב תילאידיא הדובע תביבס
תדימ ,הרבחה גותימ לע תובר עיפשהל
ידוחיי ןורתי רוציל ךכ ידי לעו הלש תויביטקרטאה
Æיתורחתו

Æהנוכנ הביבס בוציע תועצמאב תאז לכו
יכרצב תבשחתמה ,תיעבט הדובע תביבס

חוכ הכותל תכשומ םנמז תא המיענמו םידבועה
ימי תא התיחפמ ,הפולחת התיחפמ ,יתוכיא םדא
ףותיש ,הלועפ ףותיש ,תויתריצי תררועמ ,הלחמה
תועיבש תא הלידגמ ,םידבועה ןיב תוידדהו עדי
הרבחה תא תגתממו הדובעה םוקממ םידבועה ןוצר
Æםיינוגרא ךות םידברב

תונורתיה תא תוניבמ תורבח רתויו רתוי הנורחאל
תוליחתמו ןהידבוע רובע תילאידיא הדובע תביבסב
ךכל תקהבומ אמגוד Æאשונב הבישח תוצובק רוציל
The way אשונב םינויד תמייקמה לטניא תרבח איה

we worked תמועל ל The way we work ̈רבעמ םש
הדובעה תוביבס תא םינשמה םייגולונכטה םירזעל
הניב רשקלו הדובעה תביבס בוציעל םג םיסחייתמ
Æןוגראה לש םייתוברתה םיביכרמה ןיבל

ץראב םיעוריא ןג תרבח ידרשמ
© study case ≠ תונומתב הוולי®

תא וניניש דחיו ינפל ותלד תא חתפ הזה קסעה
Æהרבחה ןוזחו יכרעל ומיאתיש ךכ םידרשמה ינפ

אלמ ולש םינמזה חולו תובר םינש םייק קסעה
לכל סחייתהל ,ותווצו ל¢כנמה תרטמ Æםיעוריאב
Æםימייקמ םהש ןושארהו דיחיה אוה וליאכ עוריא
יאלמ ,תופיצרב םינש ∑ ≠כ םש םידבוע םידבועה
דרשמ ,םינשוימ םיארנ םידרשמה Æתויתפכאו הניתנ
םיאיבמ םינתחתמהש הייתש יזגראב אלמ ל¢כנמה
ףסונ דרשמ ודיצלÆהיילתל םיטקלפבו הנותחל
Æתואקסע תריגסל תוחוקלה תא אוה ףא לבקמה

רופיש תשרוד טלחהב תיזיפה הדובעה תביבס
Æיונישו

םיליבומה תווצה ישנאל תוישיא ןומיא תושיגפב
םישנא יתיליג ,תווצה ישנאמ דחא לכ יתרכה
קלח תויהל ,תתל זע ןוצר םע ,םייתריצי ,םירשכומ
ילעב ןמזב ובו ,חתפתהלו חתפל ,הדובעה םוקממ
םינש אצמנ םידבועהמ דחא לכ Æיוצימ לש השוחת
הילעש ¢הספוק ךותמ¢ דקפיתו הרבחה ךותב תובר
רבכ הב קסועו ןמוימ ינא הרורב הדובעה¢ בותכ
לכ םירורב וא םהילאמ םירורב םירבדהשכ ¢,םינש
דוע ןאל ןיא וליאכ  תועבוקמ לש הנכס תמייק ,ךכ
תא השוע םהמ דחא לכ הספוקה ךותמ Æףואשל
תויונמדזהה תא תוארל השק ךא ותניחבמ בטימה
ןאל הברה ןיא¢ יכ היה הארנ  Æתומייקש תופסונה
יא לוכסת לש השוחת הזל התוולו ¢םדקתהל
יאו סמוע ,לעופל םיאצוי אלש תונויער ,תושדחתה
תורמלש אוה ןיינעמה Æתוירחאו תויוכמס רוזיפ
,היצביטומ הליג תווצה ישנאמ דחא לכ ,תאז
שיגרה ךא ≠ םיעוריאה ןג יפלכ תויתפכאו תוירחא
Æשתומו ףייע

היכרע תא הרידגה רשא אנדס לע ססבתהב
םידרשמה תא בצעל ונטלחה הרבחה לש הנוזחו
ןהו םידבועל ןה תאז ורדשיו וכמתיש ןפואב
Æתוחוקלל

דרשמש הארה תיזיפה הביבסה לגעמ תניחב
ןוזחה תאו תיעבט הביבס ףקשמ וניא םויכ תוריכמה
וניא אוה ¢Æםייקה דיחיה עוריאה אוה עוריא לכ¢ש
המאתהב ויתוחוקל תא אלו וידבוע תא תרשמ
תא םישועש הלא ןהו םיילנויצקנופה ןה םיכרצל
ןיא ןוסחא םוקמכ הארנ דרשמה Æתשרדנה הריוואה
רסוחו החנזה ןמזמ אוה םידבועל תוכייש תשוחת וב
ימיטניאו חראמ םוקמ קפסמ וניאו םדצמ תויתפכא
Æויתוחוקלל

,םייבוציעה םיווקה תא ןוויכש יתייווחה טפסנוקה
םיעוריא תריגס ≠ וכותב ללכש ינוגראה ןוזחה אוה
תא לבקל וצר תווצה ישנא Æחוריא תיווחכ
םיחרואכ םהילא סחייתהלו םיחראמכ םהיתוחוקל
הארמ Æםהייחב דחוימ יכה םויה לע ןודל םיאבה
Æחוריא םוקמכ שיגרהלמ קוחר היה זאד םידרשמה

תיבב ומכ םיצפח לש ףסוא היהש הנתמהה רדח
רפסממ םירתוימ םיצפח ףסאש ררחושמ לייח לש
םיטרפב ןהו ולש ראתמה יווקב ןה הנוש ,םיתב
וכפה תוריקה לש םירשיה םיווקה םייבוציעה
Æםסנכיהב דימ תוגוזה תא םיקבחמה םילוגע םיווקל
םיעבצו םימקרמכ הרחבנ הרוטסקטהו תוינועבצה
Æתיתיב השוחתו םוח םיסינכמה םייעבט
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דע שמיש ,הביתכה ןחלוש ≠ הדובעה תודמע
רבעמ בשי תוריכמה שיאשכ השיגפה םוקמכ התע
ץצח ןחלושהו ינשה דצהמ החמשה ילעבו דחא
שגפמלו דבלב הדובעל תודמעכ וראשנ ≠ םהיניב
ןחלושו ¢ןולס¢ ומכ ,תוילמרופ אל תודמע ונבציע
רצחב ,דרשמל ץוחמ Æתואקסעה תריגסל לוגע
תריגסל הבישי תוניפ םע קד ונקתה ,תירוחאה
Æםימיענ םיברעב וא םייביבא םימיב תואקסע
הרשמש םוקמב תעצבתמ תואקסעה תריגס ,התעמ
וישכע םה תוריכמה ישנא ,הספוקל ץוחמ הבישח
םהיתוחוקל םע החישל םיבשויה םיחראמ

הקסעה תריגס ןפואו וז םינפ תלבק ,®םהיחרוא©
םה ןאכ קר יכ שח חוקלהו תורישי תיווחנ הרשמ
Æומלח וילע עוריאה תא ולבקי

ןיב קודה רשק החיטבמ תיעבט הדובע תביבס
האנה ,תוילאיול ,תוכייש תשוחת ,ןוגראל םידבועה
ךכמו םיסחיה תוכרעמו םיעוציבה רופיש ,הדובעב
Æיתורחתו ידוחיי יכרע גותימ תריציל

הסיפת םיליבומש ימ םניה שונא יבאשמ תØלהנמ
Æםינוגראב תאזכ תינשדח

mako ≠ב ≤±Æ≤±Æ±≥ ≠ ב המסרופש רלכייא ברימ לש התבתכ ךותמ ™

ירחא דרשמ

ינפל הנתמה רדח
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ירחא הנתמה רדח

ינפל תושיגפ

ירחא תושיגפ
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