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תרבות ארגונית

“If you do not develop your corporate culture, it will 
develop itself. Corporate culture doesn’t happen by 
accident and if it does, you’re taking a risk”

Monique Winston, Chief Executive Officer, OPTIMA Lender

?ארגוניתמהי תרבות 

היא מכוונת את . תרבות ארגונית היא אישיותו של הארגון

לפעול וכיצד להרגיש, העובדים כיצד לחשוב

שאם יתנהג נכון, להבין ולחשוב כך, כל מה שאדם צריך לדעת  ,

(קונדהגדעון)ייתפס כחלק מהחברה

 אמונות ומוסכמות חברתיות שמשתתפי  , ערכים, של הנחותמכלול

(סמואל יצחק)להם ארגון מסוים שותפים 
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מאפיני תרבות ארגונית

Johnson, G. - Manchester Business School, University of Manchester, Manchester, U.K.

“Rethinking incrementalism”, Strategic Management Journal

טקסים ושגרות

סמלים

מבנים ארגוניים

מערכות הבקרה

סיפורים  
ומיתוסים

פרדיגמות

תרבות

מערכת בעלי  
כח/השפעה

הובלת השינוי

חברות שמצטיינות לאורך זמן משמרות ומיישמות  

בעוד האסטרטגיות  , שלהןערכי הליבה והתכליתאת 

מסתגלים בהתמדה העסקיות ונהלי התפעול שלהן 

משתנהלעולם 

קולינס( ים'ג)יימס 'ג-גלגל התנופה 
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מבט הוליסטי

הבן את הצורך בשינוי

הקם צוות, נתח התנגדויות, בנה הנהגה, גייס תמיכה

כוכב צפון וכיוון התקדמות

בנה מוטיבציה

נהל תקשורת אפקטיבית

פתח יכולות, פעל והמשך להנהיג

חזק והמשך לפתח את תפוקות השינוי

משתנהחברות פועלות בסביבה , כיום
גבוההבתחרות המאופיינת 

 שמשתניםהארגונים ששורדים הם אלה
להתאים עצמם לסביבה  בכדי 

בהתמדהאת ביצועיהםומשפרים 

8

–סדרי עולם וכללי המשחק השתנו 
שינוי ארגוני הפך לתופעה שגרתית  

התופעה  –שינוי ארגוני 

מעצבים את מפת התחרות מחדשהעסקית שינויים בסביבה 

סטטיסטיקה של שינויים  

:מצאמנהלים אירופאים 300על סקר 

20% הצליחומהשינויים

63% חלקיותהיו תוצאות

17% הצליחוכלל לא

שלא תוכננושינויים נכשלים בגלל 
אופטימאליתבצורה הובלו ולא 
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שינוי ממעלה ראשונה ושניה  

  שינוי ממעלה ראשונה
שינוי של פעולה בתוך המערכת באותם ערכים

שינוי ממעלה שניה
שינוי בתפישה, שינוי המשנה את המערכת
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לשינוי ממעלה שניה
נדרש שינוי תפישה

השתחררות מפרדיגמות ותבניות ישנות  

1שלב 

2שלב 

3שלב 

אופטימיות

פסימיות

4שלב 

5שלב 

[דולן ועמיתים]תהליך שינוי מורכב

אופטימיות לא  
מתוקשרת 

מתוקשרת פסימיות 

נטישה/מחויבות

אופטימיות
מתוקשרת

הצלחה  
ותגמול

התלהבות מפני 
בלי , האתגר החדש

מידע של ממש  
בדבר איומים או 

סיבוכים אפשריים 

,  הופעת בעיות
שמועות  
ונקודות 

ומוקדי שבירה

קריטישלב 
הסרת 
,  התמיכה
נטישה  
.וכישלון

התחדשות 
ציפיות 

מציאותיות 
ופיתוח אמון 

השינויבהצלחת 

סיפוק 
מהצלחת 
השינוי 

והתועלת  
שלו

סוגי קבוצות

,  אמיציםאנשים 
שמושכים את  

כ  "בד, השינוי
בקשר עם אנשים  
חיצוניים לקבוצה  

שלהם

" מכובדים"אנשים 
"  נחשבים"ו

מובילי  , בארגון
מנסים , דיעה

רעיונות חדשים  
בזהירותאך 

חושבים  אנשים 
,  ומעמיקים

,  המקבלים שינויים
אך בזהירות ורק  

אחרי שנוכחו לדעת  
שעובדים

,  סקפטייםאנשים 
אשר ינסו מוצר  
חדש רק אם רוב  
האנשים ישתמשו  

בו

,  מסורתייםאנשים 
אוהבים את הדרך  

יתנסו  , הישנה
לאחר  בדברים רק 

שנהפכו להיות  
Main Stream או
אפילו מסורת

Early 
Adopters 
המאמצים  
הראשונים

Innovators   
המתחדשים

Early 
Majority   

הרוב המוקדם 

Late 
Majority   

הרוב המאוחר  

Laggards
דחיינים
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נקודת המראה

על מנת להפיץ רעיון חדש מספיק 
"נקודת ההמראה"להגיע ל

13

עקרונות לאימוץ רעיונות חדשים

Innovators   
המתחדשים

האם יש  

מספיק  

?  מתחדשים

Early 
Adopters 
המאמצים  
הראשונים

התמקד  

במתחדשים 

לשכנוע ברעיון

חבר בין הקבוצות  

בכמה שיותר  יהיו דאג שאנשי שתי הקבוצות 

אזורים שונים בארגון

בסך הכל צריך להגיע  -זכור 
"נקודת ההמראה"ל

לבצע או לתמוך בשינוי חוסר רצוןשמצביעה על תגובה
ארגונייםשיקולים משיקולים אישיים או , רצוי

 לשינוי עצמוהתנגדות.

 לסוכן השינויהתנגדות.

התנגדות לשינוי  
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טענות הגיוניות  : ביטויי התנגדות קוגניטיבית
:להשלכות השינוי או לנחיצותו, (לכאורה)

"אין מספיק הוכחות שהשינוי יוביל להשגת היעדים  "
(דורשים  פיילוט בסניף אחד)

"10-מתעלמים מ)" אותו שינוי נכשל במקום אחר
(מקומות בהם אותו שינוי כן הצליח

 אנשים יפגעו ממנו" צודק"השינוי לא

אבל לא  , מוכנים לשינוי"-תירוצים לדחיית השינוי
..."כשהלחץ ירד, כשנצא ממיתון, כרגע

ביטויי התנגדות  

: ביטויי התנגדות רגשית

 (  בוז, שנאהכעס )השינוי ויוזמיו רגשות שליליים כלפי

פיתוח רגשות חיוביים כלפי המצב העכשווי

 קושי בריכוז, מתח חרדה: פסיכולוגיים ופיזיולוגייםסימפטומים  ,

.  תחושת אבל ואובדן

ביטויי התנגדות  

:פעילההתנגדות ביטויי 

הפגנה או שביתה, מחאה  .

  גיוס אחרים מתוך ומחוץ לארגון שיפעלו איתי נגד השינוי

(שדולה בכנסת, איגודי עובדים)

 כותרות משמיצות  )נזק לתדמית ולרכוש גרימת

(מכונותשריפת ,בעיתונים

ביטויי התנגדות  
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העברת מידע אמין על הסיבות לשינוי ועל  -הסברה והדרכה
)הצגת התכנית ולוח הזמנים. מי יושפע. )השינוי עצמו

 לערב את העובדים המושפעים  –שיתוף ומעורבות

מהשינוי לקחת חלק באבחון הבעיות ובהצעת פתרונות וגם  
.ביישום השינוי

יצירת קואליציה חזקה לשינוי

צוות הובלת השינוי

טיפול בהתנגדויות 

פיצוי גלוי או סמוי למשתתפים שונים-תשלומים והטבות

 אין ברירהלעיתים -כפיה וענישה

טיפול בהתנגדויות 

התנגדות אינה  
שלילית אלא היא  

תגובה רצויה  
!  בתהליך השינוי

על מוביל השינוי  
התגובותלזהות את 

את התהליך  ולנהל 

הובלת השינוימרכיבי 

מטריצת כוחות בעד ונגד•

הגדרת מסרים•

תוכנית תקשור•

נאום מעלית•

אירועים וכנסים•

הובלת השינוי

תקשור

מעגלים ופעילויות תומכות

הכרה והוקרה

ADKAR  ומצטרפים
חניכת מנהלים

שגרות ניהול
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3R-הובלת שינויעקרונות 

Relate
קשר רגשי בין  
מוביל השינוי  

תקווה  , לעובדים
.לעתיד טוב יותר

Repeat
חזרה על התנהגויות  

-חדשות לאורך זמן 
בניית הרגלים  

.טובים

Reframe
התקווה והכישורים  
מאפשרים חשיבה  

חדשה לגבי  
..המציאות

כבוד לעובד

  השפעה ושיפור
סביבת העבודה

  כולם מציפים
ופותרי בעיות  

 שגרותPDCA

לוח בקרה

2 י  "עשניות שיפור
בכל  , כל יום, כולם

הארגון

VSM

  חשיבה מבוססת
על ערך ללקוח  

מקצה לקצה

  זיהוי והעלמת
בזבוזים

זרימה

ADKAR-השינוי לפי מודל ה
Awareness-מודעות 

יצירת המודעות  
לשינוי

נימוואשי

הבנת מצב 
,  משבר–קיים 

אתגר

Desire-מוטיבציה 

,  יצירת תשוקה 
צורך לשינוי

תועלות

מה יצא לי מזה

Knowledge-ידע 

ידע לביצוע  
השינוי

למידת כלים

,  עקרונות
טכניקות

 Ability-יכולת 

יכולת לביצוע  
השינוי

,  הנחיה, אימון
ליווי

תמיכה

תקציב

Reinforcement-שימור 

שימור השינוי

יצירת שגרות 
ניהול

מעגלי השפעה

חגיגת הצלחות

המנהלים והארגון נדרשים , המבצעים, האנשים: כל הגורמים, בכל שינוי שנרצה לבצע
.  לעבור את כל השלבים

 בהתאם למצב בו הוא נמצא( 'מנהלים וכו, עובדים)יש לזהות ולדבר עם כל אחד ,
.כאינדיבידואל, אישית

  לא נסביר למישהו איך להשתמש בכלי אם הוא לא מודע לקיומו או ממש לא רוצה
.אותו

כל הזמן, נמצאים' אחראיים וכו, נרצה ללמוד בשטח היכן העובדים

הובלת השינוימרכיבי 

מטריצת כוחות בעד ונגד•

הגדרת מסרים•

תוכנית תקשור•

נאום מעלית•

אירועים וכנסים•

הובלת השינוי

תקשור

מעגלים ופעילויות תומכות

הכרה והוקרה

ADKAR  ומצטרפים
חניכת מנהלים

שגרות ניהול
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כוחותמיפוי שדה 
Kurt Lewin Force Field Analysis

דוגמאות

לכוחות  

מעכבים

דוגמאות

לכוחות תומכים

Kurt Lewin Force Field 
Analysis

מתודולוגיה ומרכיבים

WIIFM/ י"אמיל

כניסה  

באנימציה

WIIFM/ י"אמיל

להחלישלחזק
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אסטרטגית תקשור

מטרה•
הלימה בתפישת היישום ובמסרים המועברים לעובדים •

ולמנהלים

חיזוק כוחות תומכים והחלשת כוחות מתנגדים•

פעילויות עיקריות/ תפקיד •
קביעת תכנים ומסרים•

קביעת ערוצי ודרכי תקשור•

ביצוע התקשור•

מעקב ביצוע ואפקטיביות•

זיהוי והתאמה לסוגי •
אוכלוסיות  

בהובלת שינויטעויות נפוצות 

התמקדות בשינוי במעלה ראשונה במקום במעלה שניה

מערכתית-חשיבה לא

3-אמונה בכוחם של הFלחולל שינוי:

Facts

Fear

Force

הספקים...העובדים....הבעיה היא האנשים...

ניהול הביצועים ניהול התהליך

בנית יכולות ניהול השינוי

מנהיגות

, אסטרטגיית תיקשור
שדה כוחות  , מתנגדים/תומכים

מודל  , (מודל קורט לוין)
ADKAR ,שגרות

שגרות  , הניהול השוטף של הפרויקט
מבנה , אבני דרך, סיכומי דיון, עבודה

'ארגוני וכו

בנייה ויישום של תכנית  
התאמת המערכות  , הכשרות

בארגון לשינוי

איפיון  , מדידה ובקרה מתמדת של השיפור
,  רלוונטיםמדדים 

פעולות להשגת היעדים

מודל היישום
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–מודל יישום שינוי 
?הנהלהמהי מחויבות 

ניהול הביצועים ניהול התהליך

בנית יכולות ניהול השינוי

מנהיגות

לאפשר


