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 ל"ויהנ"תורת ה תחום התוכןדגשים להוראת 

 (ז)מעודכן לשנה"ל תשע"

 

 

 הערות והסבריםהארות,  להוראהדגשים  נושא ההוראה הפרק

 
 

1 

 

 ניהול בארגון

 

 התפתחות היסטורית של תורת הניהול בארגון 

 תפקיד המנהל בארגון 

 החזון הארגוני 

 

 להסביר את ההתפתחות ההיסטורית של תורת הניהול.

 ר כי תפקידי המנהל הם: להסבי

)פנים  דמות ציבור ייצוגית, מנהיג, איש קשר – תפקידים בינאישיים

 וחוץ(.

מפקח, מפיץ מידע, דובר הארגון כשנדרש לייצג את  – תפקידי מידע

 הארגון.

 יזם, מטפל בבעיות, מקצה משאבים, מנהל משא ומתן.  – תפקידי החלטה

 במה עוסק כל תחום. דגישלה מומלץ לקיים חזרה על תחומי הניהול.

 : רצף של פעילויות........תהליךיש להדגיש שהניהול הוא 

זוהי השאיפה לארגון טוב, יעיל ואפקטיבי, לשם  – החזון הארגוני

 מקומו של החזון הוא:   Kotterשואפים להגיע. על פי התאוריה של  

ור הגברת הדחיפות, בניית צוותים מובילים, גיבוש החזון המתאים, תקש

)יצירת חיבורים נכונים בין בעלי תפקידים(, העצמת הפעולות )הנהגת 

הארגון ליצור תנאים מתאימים לשינוי בקרב הדרגים השונים(, הפגנת 

הישגים בטווח הקרוב , המשכיות )לא להיעצר באחד משלבי השינוי(, 

 הטמעה )בין תהליך הטמעה ובקרה(.

גישות )אסכולות(  2

בניהול מרכזיות 

 יםארגונ

 

התלמיד ידע להבחין בין הגישות השונות המרכזיות בניהול ארגונים, וכן  על הארגון ןמאפייני הגישות והשפעת

 את המאפיינים של כל גישה.

הגישה  2.1.1

הביורוקרטית 

 )ובר(

 

 מאפייני הגישה 

  להבנת המבנה הארגוני הביורוקרטיתשימוש בגישה 

 ותיה:עקרונ   .ווברמהות הגישה לפי להתמקד על 

 חלוקת עבודה על פי תחומי התמחות 

 רגוניתהיררכיה א 

 תקנות וכללי התנהגות של העובדים 
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  גיוס וקידום ע"פ קריטריונים 

 חברות בארגון 

 ויסות פעילות ע"פ שיקולים ענייניים 

לביטוי הגישה ניתן להביא מארגונים שונים כגון: צה"ל, משטרה, ה דוגמ

 שב"כ  וכו'..

הביורוקרטית הניחה את היסודות לעקרונות  מומלץ להדגיש כי הגישה

 רצוי לרענן לתלמידים את מה שלמדו בשנה קודמת. המבנה הארגוני.

התמקדות על מבנה פורמלי והתעלמות מוחלטת מהמערכת הבלתי 

 פורמלית.

 

2.1.2  

ניהול בגישת 

 "בדיוק בזמן"

Just  in 

time 

 

 

 מאפייני ניהול הארגון על פי הגישה 

 ן בניהול על פי הגישהיתרונות לארגו 

 קשיים בהפעלת הגישה 

 

 מאפייני הגישה:

קיצור זמן , משיכת חומרי גלם ופריטים, צמצום מלאים, ייצור ממוקד

 שיתוף העובדים, אבטחת איכות, טכנולוגיה קבוצתית, טיפוח ספקים, כינון

 קשיים בהפעלת השיטה: 

יסטיקה צורך בלוג, תלות בספקים, חסרון זמני של חו"ג או פריטים

 טכנולוגיה קבוצתית, זמני כינון קצרים, מורכבת

 

מומלץ לתאר את ההשפעה של הגישה על הצלחת הארגון ולהסביר 

 .שמדינות  מתקדמות משתמשות בגישה זו ככלי לפתרון בעיות

להדגיש את חשיבות התזמון המדויק של חומרי גלם בהתאם לתהליך 

 .הייצור ועל כן אין צורך ביצירת מלאים

 

 

2.1.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניהול לאיכותגישות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניהול לפי   ISO 9000 

    גישתT.Q.M 

  ניהול יעיל של הארגון לתרומתן של הגישות 

 

 ניהול איכות:  שתי גישות -יש להתייחס ל

  T.Q.M   ו  דמינג עפ"י- I.S.O 9000 או I.S.O   2000מסדרת        

 : T.Q.Mעקרונות גישת         

לא רק , איכות מובנית בתהליך, אין להתפשר על איכות, שיפור מתמיד

קביעת , הדרכה מתמדת לעובדים, חשיבות המנהיגות, המחיר מהווה שיקול

 .לא הכמות עיקר אלא האיכות, יעדים ברי השגה

 

 גישת ארגון מניהול על פי תועלות ל I.S.O 9000: 



 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השפעת הגישות על 

אפיוני הניהול 

 בארגון

פחות מוצרים , שיפור באיכות המוצר, שיפור בתהליכי העבודה

, אפשרות זכייה במכרזים, ירידה בתלונות של לקוחות, פגומים

 .גידול במספר הלקוחות

 .להבחין היכן ומתי משתמשים בגישות ניהול לאיכות 

הדגש מושם על איכות המוצר. כל עובד אחראי אישית לאיכות ולשיפור 

 וצר.תמידי של המ

 .השוואה בין גישה זו לגישות הניהול האחרות שנלמדו –דף עבודה 

 )ההתייחסות לא רק לתהליכי ייצור אלא גם לתהליכי ניהול(

 

להסביר כיצד שילוב הגישות בעבודה מוביל את הארגון להצלחה. או 

 בחירת השיטה הנכונה המתאימה לארגון תוביל להצלחה.

 

 רמה ניהולית –את המושג  להסביר  רמות הניהול בארגון 3

הרמה  הניהוליות  

 בארגון

 

 

 האסטרטגית, ןהרמה  הניהוליות בארגון ומאפייניה :

 הרמה הטקטית, הרמה האופרטיבית

 

 ההבדלים בין רמות הניהול השונות 

 אסטרטגיתלהסביר מהם המאפיינים של כל רמת ניהול בארגון: הרמה ה

 .אופרטיבית, הרמה הטקטיתהרמה ה

 השונות.בין רמות הניהול  והמאפיינים ההבדלים לציין את

 דוגמאות ניתן להביא  מחיי בית הספר, מחיי היום יום  ומארגונים שונים

 .תפקידה של כל אחת מהרמות אתלהדגיש 

 חלקים.  .-דף פעילות לכיתה. הכנת דף ועליו משולש המחולק ל

מת ניהול: מי הם בעלי התפקידים רלרשום לגבי כל  על התלמיד 

 ומהו תפקידם.

  בין הרמות מבחינת: האחריות,  ההבדליםמומלץ לעמוד על

 .המעמד, התפקיד

 להדגים מארגונים גדולים עסקיים/מהמנהל הציבורי 

 

  (design)תיכון  4

 תהליך הניהוליכ 

 להסביר את החלטות הדרג האסטרטגי בכל הקשור לתחומי הניהול 

 .תיאום, פיקוח, בקרה, הפעלה ותקצוב :ארגוןב

 

 

 יש להסביר את המושג תכנון וחשיבותו בניהול ארגון ומי הם חשיבותו של התכנון  תכנון 4.1
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 השותפים בתהליך התכנון: מנהלי הכספים, מנהלי משאבי האנוש ומנהלי  השותפים בתהליך התכנון

 השיווק. 

 תפקידי התכנון והשותפים בתהליך    תפקידי התכנון 4.1.1

 ןבטחת ביצוע משימות הארגוה -

 ייעול המערכת הארגונית -

 חלוקה נכונה של משאבים -

 ותקלות  איתור קשיים  -

  מגבלות אפשריות של תכנון 

 

   מומלץ להסביר ולהדגים עי ידי דוגמאות אלו תפקידים יש לתכנון

 בפעילות הארגון .

  כדי לפתח דיון עם התלמידים לאלו תופעות שליליות יכול לגרום

 :התכנון

 טיתיצירת קיבעון ותגובה אי

 פגיעה ביצירתיות ובגמישות הביצוע

 פגיעה בהנעה של העובד       

 מהי תוכנית ותפקידיה   סוגי התוכניות 4.1.2

  :סוגי תכניות 

 תכנית אב -

 תכנית משנה -

 תכנית מגירה -

 מומלץ להסביר ולהדגים את כל אחד מסוגי התוכניות

 .להדגיש את ההבדלים בין התוכניות השונות 

  תכנית אב לתוכניות המשנה.לעמוד על הקשר שבין 

 את תכניות המגירה הנפוצות בארצנו להסביר. 

4.1.. 

 

 

 

 

 

 

 

 תכנון:השלושת שלבי   שלבי התכנון

 טרום תכנון  -

 בניית התוכניות   -

 אישור התכניות ועדכונן -

 

חשיבותם של השלבים להסביר את שלושת השלבים בתכנון ואת 

 .והגורמים המבצעים והאחראיים לכל אחד מהשלבים

 הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תקבל משימה ובה תפרט את  לחלק

מה ייעשה בכל אחד משלבי התכנון. ניתן להציג את אחת 

 העבודות ולדון עליה בהרחבה בכיתה.

  השלבים בתרשים זרימה שיבהיר מה כולל  .מומלץ לסכם את

 כל שלב.

 להביא דוגמאות מחיי התלמידים ולנתח עפ"י השלבים 

 

4.2 

 

 

 

 

 תקצוב

 

 התקציב וחשיבותו לפעילותו של הארגון 

 בי הארגוןאהשפעת התקציב על בחירת מש 

 ההבדל בין תקציב ותקצוב 

 

 חשיבות הקצאת המשאבים להשגת מטרות הארגון.להסביר את 

משאבי האנוש, הציוד, החומרים, בחירת להדגיש את השפעת התקציב על 

 המכונות, הטכנולוגיה וכו' )בהשגת המטרה(

  ההבדל שבין תקצוב )שם פעולה( לתקציב )תוצאת לעמוד על

 הפעולה(

  להדגיש שהתקצוב משמש כלי ניהולי 

 להתייחס לפעולות התקצוב ולא לסוגי תקציבים.

תהליך התקצוב  4.2.1

 ומטרותיו

 כספית לביצוע המסגרת הקביעת  חשיבות  של

 פעילות הארגון

 פעילות הארגון כספית לביצועהמסגרת הקביעת להסביר את 

 התקצוב:העיקריות של  מטרות מומלץ להציג את ה
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  מטרות התקצוב 

 

  השונותהארגון הקצאת משאבים ליחידות 

  לביצוע לו"זהפעולה והקביעת תוכנית 

 השונות שיתוף פעולה בין היחידות 

 תקציבית לחלוקה  עריכת בקרה 

מאפייני התקצוב  4.2.2

במנהל ציבורי ובמנהל 

 עסקי

 לתקציבו הקשר בין החזון של הארגון 

 מקורות לתקציב 

  מצבים כלכליים של התקציב: מאוזן, גרעוני

 ועודף תקציבי

לבין  אופי  ארגוןהקשר בין המאפיינים והמטרות של כל להסביר את 

 .התקציב הנדרש לביצוע פעולותיו

 .המושגים: תקציב מאוזן, גרעון תקציבי, עודף תקציבילהסביר את 

 מנהל העסקילהביא דוגמאות מהמנהל הציבורי ומה

התקציב ובמידת גמישותו בכל  במקורותחשוב להדגיש את ההבדל בעיקר 

 אחד מהמינהלים.

 רישום, תיעוד ודיווח של תהליך התקצוב  מעקב וניצול תקציבי ..4.2

 בקרת ניצול התקציב וחשיבותו 

  :ביחס ליעדים שנקבעו מראש יתהליך של מעקב תקציבלהסביר את 

 .תהליך התקצוברישום, תיעוד ודיווח של 

 מומלץ להציג שנתון סטטיסטי של הממשלה ודו"חות מבקר המדינה. 

  רצוי להדגים מקטעי עיתונות הדנים בחריגה מהתקציב במגזר

 הציבורי ובהעדר תיעוד מתאים )מינהל תקין(

  מומלץ להדגיש את הקשר בין מעקב וניצול התקציב לנושא

 התכנון ולנושא הבקרה.

 קבוצות ומתן משימה לכל קבוצה )הכנת פעילות: חלוקת הכתה ל

מסיבת סיום, ארגון טיול שנתי, סכום כסף שהועמד לרשות 

הקבוצה ועליה להחליט מה ייעשה בתקציב..(. על הקבוצה לקבל 

 . .החלטות )על פי מה שלמדו( ולקבוע כיצד ינוצל התקציב

 ע.ניתן ליישם גם את שאר תחומי המינהל באותו אירו –בהמשך             

 התיאום כ"סדרן" הפעילויות הארגון  תיאום ..4

  חשיבותו של התיאום 

 .להסביר את חשיבות פעולת התיאום לעבודה יעילה בארגון 

מומלץ לפתוח באירועים בנושא בקבוצות או עם כל הכתה, על התלמידים 

מכאן לדבר על מטרת התיאום ומהו  –תיאום  –יהיה לאתר מהי הבעיה 

א אירוע בו מחלקת כספים לא העבירה תשלום עבור מושא התיאום. לדוגמ

יקים כבר נמסרו לעובדים, מורה לא הגיש ציוני סמסטר שהעובדים וה

 במועד ולא ניתן היה לקיים מועצה פדגוגית וכו'.

 

מומלץ להזכיר את עקרון חלוקת עבודה המונע כפילויות ושטחי  

 הפקר.
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התיאום תהליך  1...4

 ומטרותיו

 מטרות התיאום 

 שיבות התיאום להשגת מטרות הארגוןח 

 

 יתרונות/ מטרות התאום:להסביר את 

 הארגון ניצול יעיל של משאבי 

  ושטחי הפקרמניעת כפילויות 

  מניעת סכסוכים 

 סיוע בביצוע פרויקטים 

 

 מדגישות יעילות ואפקטיביותההמטרות להסביר את  

 

4...2 

  

 

 מושאי התיאום

 

 

 

 מושאי התיאום  העקרים 

 התיאום בהתנהלות תקינה תרומתו של 

 

 

 

 שלושת מושאי התיאום: להסביר את 

 תיאום בין ממונה לכפיף 

 תיאום בין עובדים שלהם ממונה משותף 

 תיאום בין עובדים ללא ממונה משותף 

 

מומלץ לבצע משחק תפקידים בו ישתתפו מושאי תיאום שונים. ניתן לשחק 

 .את האירועים שנמסרו לכיתה בתחילת הנושא

ביא קטעי עיתונות הדנים במחדלים בשל העדר תיאום במיוחד רצוי לה

 .במגזר הציבורי ולקיים דיון בקבוצות או בכיתה

 השלבים בתהליך התיאום  התיאוםביצוע תהליך  ....4

 בקרת התיאום  לשיפור התהליך 

 השלבים לביצוע התיאום: להסביר את 

 התעוררות הצורך בתיאום 

 קביעת הגורמים המתאמים 

 יאוםביצוע הת 

 מעקב אחר בצוע התיאום 

 ישיבות  מנגנוני תיאום 4...4

 דיווחים 

 נהלי עבודה 

 קציני תיאום 

 וועדות 

  

 

 גורמים התורמים לשיפור תהליכי התיאום 

 

 

 להסביר את מנגנוני התאום:

, ועדות )ועדת אד הוק, ועדת , נהלי עבודה וקציני תיאוםדיווחיםישיבות,  

 קבע(, שיפור תהליכים.

 מנגנוני התיאום השונים, לדון באילו מקרים עדיף  להשוות בין

 .במנגנון מסוים  להשתמש 

 .לעמוד על הבעייתיות בשימוש מנגנון הועדות לצורך תיאום 

 

 מערכות/גורמים לשיפור תהליכי התיאום:                            להסביר את 

 טיפוח יחסים בינאישיים –אישיים -ןגורמים בי .א

 גורמים ארגוניים: .ב
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 קביעת מטרות ומדיניות אחידה 

 קביעת תוכנית פעולה מפורטת 

 שינוי מבנה ארגוני וטווח שליטה 

 ייעול התקשורת 

 

 .התיאום מידת לכל אחד מהגורמים הללו השפעה מכרעת על 

 יחסי הגומלין בין בקרה ופיקוח  בקרה ופיקוח 4.4

 מקומם של הבקרה ושל הפיקוח בתהליכי הניהול 

 קרה ופיקוח תוך מתן דוגמאות לכל אחדלהבהיר את המושגים  ב 

 בארגון סביר את חשיבות הבקרה והפיקוחלה.  

 

4.4.1    

 

מהות הבקרה 

 ומטרותיה

  

 דרכי פעולתה של הבקרה 

 :מטרות הבקרה 

  .מידע על תקלות כדי לתקנן מיידית איסוף -

  .בין תכנון לביצוע השוואה -

  .איכות מוצרים ושירותים העלאת -

 ים.משאבניצול יעיל של  -

 ומזומנים.מעקב אחר עובדים  -

 

 

 תחומי הבקרה בארגון 

 

ואיך היא  מסייעת לפעילותו התקינה  להסביר כיצד פועלת מערכת בקרה

 של הארגון

  ל... )תקנים, נורמות, בהשוואה להדגיש שהבקרה נעשית תמיד

 תכנון(

 לקשר לנושא תכנון ולנושא תקצוב. 

 להסביר מהו תקן. 

 גונים השוניםלהציג דוגמאות לתקנים באר. 

 .להדגיש חשיבות קביעת הקריטריונים )תקנים( לפעולות הבקרה

 הביצוע לתוצאותלהדגיש כי הבקרה מתייחסת 

 .חשוב לציין שפיקוח ובקרה משלימים האחד את השני

 סוגי תקנים המשמשים את הארגון להערכת הביצועים:להסביר את 

 פנים ארגוניים ותקנות  תקנים 

 תקנים ארציים 

 בינ"ל וישראליים תקנים 

 תקן ענפי 

מומלץ להדגים כל אחד מתחומי הבקרה ולעמוד על משמעות המושג 

 מעקב. 

על כל  מראשונקבעת   תהליך שיטתי,להדגיש שהבקרה היא  

 מרכיביה.
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תקנים פנים ארגוניים,   4.4.2

ארציים/ענפיים 

 ובינלאומיים

 תקנים פנים ארגוניים 

  תקנים ארציים/ענפיים 

 ומייםתקנים בינלא 

ותקנים  S 0-9000  Iלהביא דוגמאות של תקנים בינ"ל ואחרים כמו   

 ישראליים.

להדגיש כי קיימים תקנים ברמות שונות: הבינלאומית, הארצית, הארגונית 

 )שהארגון קובע לעצמו(

מומלץ להביא קטעי עיתונים או פרוספקטים המזכירים שלמוצר מסוים יש 

 תקן וכו'.

 באינטרנט בנושא זה. מומלץ לשלב את השימוש

 לדון על חשיבות התקן למוצר לארגון/לצרכן.

4.4.. 

 

 

 

4.44 

  יתרונות הבקרה 

 

 

 

 הבקרהוחסרונות של  יתרונות 

 קבלת מידע מעודכן, איתור סטיות  :להסביר את היתרונות

וחריגות מהתכנון, שימוש בכלים ותקנים משחרר את העובד 

 מהחשש לביקורת ע"י הממונים. 

 

 מגדילה את הוצאות הארגון, בקרה חיצונית עלולה ת החסרונו:

 להשתהות ובכך לגרום לנזק מצטבר 

4.4.5 

 

 פעלת הפיקוח: כידר  הפיקוח ודרך הפעלתו

 תעוררות הצורך במוקדי הפיקוח ה  -

 קביעת הגורמים המפקחים  -

 ניצול יעיל של משאבים  -      

 מעקב אחר עובדים ומזומנים  -      

 .במהלך העבודה ביצועי העובדים קוח בודק להדגיש שהפי

 חשוב להבהיר, שהפיקוח  מיועד בעיקר לעקוב אחר ביצועי עובדים

 .מיידיבמטרה לאתר תקלות ולתקנן באופן 

 

כלים לפיקוח: תצפית ומעקב, דוחות, כלי פיקוח   כלי הפיקוח 4.4.6

 טכנולוגיים ממוחשבים

 

 .תצפית, דו"חות כלי הפיקוח:להסביר את 

ציג את הכלים החדשים הניתנים לשימוש ככלי פיקוח טכנולוגיים: לה

 .G.P.Sעבודה, האזנות, הקלטות,  תקנוןמצלמות, 

 

הגורמים המבצעים את  4.4.7

 הפיקוח

 הגורמים המעורבים בתהליך הפיקוח 

 גורמים פנימיים 

 גורמים חיצוניים 

ם להסביר את הגורמים המבצעים את הפיקוח: גורמים פנימיים וגורמי

 .חיצוניים

  :לאופן פעולתם הגורמים המפקחיםלתאר את 

 מנהל ישיר 

 מפקח חיצוני 

 יתרונות וחסרונות לפיקוח

 .בהם משתמשים ולהדגים מתי וכיצדבין כלי הפיקוח  להשוות 
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4.5 

 

 

 

 

יחסי הגומלין בין כל 

מרכיבי תהליך 

התיכון להצלחת 

 הארגון

 

 קשרי הגומלין בין כל מרכיבי התיכון -design-  

o בניהול הארגון 

 תרומתו של תהליך התיכון להשגת מטרות הארגון 

 

להסביר כי תהליך התיכון מתייחס לכלל תחומי הניהול ועל כן  

רצוי לערוך אירועים וסימולציות שיאפשרו לתלמידים להבין את 

 מהות הניהול בארגון

   ניהול והנהגה בארגון 5

 ניהול כתפקיד  המנהל והמנהיג 5.1

  מנהיגותמהי 

 ההבדל בין מנהל למנהיג 

 הגורמים המשפיעים על צמיחת המנהיגות 

של המנהיג. ניתן  החזוןבין מנהיג למנהל את נושא  את ההבדלים להדגיש

להביא דוגמאות מההיסטוריה שלנו וכן את נושא היחסים האישיים עם 

 העובדים

 הגורמים המשפיעים על צמיחת מנהיגות בארגון:להסביר את 

 עלת מטרהקבוצה ב 

 משימה, נסיבות 

 אישיות מתאימה 

5.2  

 םסגנונות ניהול בארגון ומאפייניה  סגנונות ניהול בארגון

  יניויומאפ סמכותיסגנון 

 ומאפייניו ליברלי  סגנון 

  ומאפייניו דמוקרטי  סגנון 

סגנון זה כדגם של מנהיגות המרכזת בידיה את מירב - סמכותי סגנון

 ות לכל הוראותיו.ללא תנאי צי תהסמכויות ודורש

  סמכותייתרונות וחסרונות למנהיג. 

סגנון זה כדגם של מנהיגות שאינה מעורבת בפעולת חברי   - ליברליסגנון 

 הקבוצה.  הם מקבלים החלטות בכל הקשור לתחומי עיסוקם

 .יתרונות וחסרונות למנהיג ליברלי 

עובדיו סגנון זה כדגם של מנהיגות הנוהגת להיוועץ עם  - דמוקרטיסגנון 

 ומשתפם בקבלת החלטות.

 .יתרונות וחסרונות למנהיג דמוקרטי 

 .של כל סגנון מנהיגותדרך הפעולה רצוי להציג את 

 .הפעלההמומלץ להקביל בין סגנון מנהיגות לדרך 

 מולדת  מקורות המנהיגות ..5

  נרכשת 

  מצבית 

מוצע לפתוח בדיון כיתתי מי לדעתם נחשב למנהיג, מתקופות שונות 

טוריה, מהפוליטיקה, מחייהם )מורה, מדריך בתנועה וכו'( ומכאן מההיס

 .להגיע למקורות המנהיגות
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בן גוריון,  –מולדת   רצוי להדגים כל אחת ממקורות המנהיגות למשל: 

אסד )הבן( בסוריה, עבדאלה מלך ירדן שניהם הוכשרו   -נרכשת 

 משה במצרים וכו'.. –למנהיגות וקיבלו אותה בירושה ומצבית 

 מאפיינים של טיפוסי מנהיגים :  טיפוסי מנהיגים 5.4

 

 המעצב 

  המתגמל 

  המשנה 

  הסמכותי 

 האוטנטי 

הוא מנהיג המגביר את המוטיבציה והמורל בקרב העובדים  –מנהיג מעצב 

 ערכית חיובית בקרב העובדים. אוירההמנהיג משרה 

. הוא מאמין שכר ועונשבאמצעות משיג את מטרותיו  - המנהיג המתגמל

שהעובדים פועלים לתועלתם, כלומר שהם תמיד ינסו להשיג את האינטרס 

 שלהם בכל מחיר. 

מנהיג הדוגל בשינוי כדרך פעולה, לוקח יוזמות  – המנהיג המשנה

ל הפועל. לא תמיד מרצה את קבוצתו אלא מעוניין להשאיר ומוציאן א

 חותם ייחודי לפועלו.

: קובע את המדיניות, המטרות והדרך להשגתן. נותן מנהיג סמכותי 

הוראות ומחלק תפקידים, בלי להסביר מעבר להכרחי, ובלי להראות את 

רק הוא יודע איך להמשיך לאחר כל  -התמונה הכללית. הקבוצה תלויה בו 

לב. הוא אינו משתתף בעבודה, אלא אם כן צריך להדגים ביצוע פעולה ש

 מסויימת. נותן ביקורת אישית ושבחים אישיים

המנהיג האותנטי מעצים את האנשים סביבו, עוזר להם  - נטיתהמנהיג האו

לזהות את חזקותיהם , להתחבר לתשוקה שלהם ומאפשר להם להיות בעלי 

, למצוא את דרכם מתוך אמונה שלמה חלומות משלהם, בעלי חזון משלהם

 בהם. 

שיטות הפעלה )דרכים  5.5

 להפעלה(

 

 שיטות הפעלה של המנהיג 

 מתן פקודות 

 טפלול 

  היוועצות משותפת 

  הפעלה עצמית 

 מקיבלי קואופטציה() 

 

 

 ליצור קשר בין סגנונות בניהול לבין שיטות הפעלה.

 .הדגיש את הקשר בין שיטת ההפעלה לרמת העובדים, לנסיבות וכו'ל -

 

זוהי דרגה נוספת של מניפולציה, כאשר ההנהלה מפעילה   - קואופטציה

. )תוך מתן טובות הנאה כלשהן( את העובד כמשתף פעולה של ההנהלה

אך נתפס בעיני העובדים הוא זה שמעביר מידע להנהלה על המתרחש 

 אחד משלהם.כ

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9
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 הקשר בין דרך )שיטת(ההפעלה לבין טיפוס המנהיג 

 

 היגדים שבהם התלמיד צריך לציין את  11יל כיתתי: הכנת תרג

 .שיטת ההפעלה ואת הגורמים המשתתפים

 

בלתי  מנהיגות  5.6

 בארגון פורמלית

 מאפייני המנהיגות הבלתי פורמלית בארגון 

 התרומה של מנהיגות הבלתי פורמלית לארגון 

ד מנהיגות הצומחת על רקע נסיבות מסוימות )כמו ועלהסביר כי זוהי 

 .עובדים(

 ליתאלהזכיר את נושא המערכת הבלתי פורמ. 

  לית ומהי אהמנהיגות הבלתי פורמ לחשיבותלהגביר את המודעות

 .תרומתה לקבוצה/לארגון

 לעמוד גם על אפשרות של מנהיגות שלילית ומזיקה. 

הקשר בין מנהיגות  5.7

 והצלחת הארגון

 השפעת  המנהיגות על הצלחתו של הארגון 

 

 שר בין מנהיג, להצלחתו של כל ארגון.הקלהסביר את 

 

קבלת החלטות  6

 בארגון

 

להסביר מושג קבלת ההחלטות, להדגיש שיש לקבל החלטות בכל רמת  

 ניהול.

 

קבלת החלטות  6.1

 וחשיבותן לארגון

 דרכים לקבלת החלטות 

 השפעת קבלת ההחלטות על הפעילות בארגון 

קבלת  תומה חשיבי מי. כיצד מתקבלות החלטות ולשם מה ועל יד להסביר 

 בכל שלב מעבודת הארגון. ,לארגוןהחלטות 

 

מומלץ להדגיש כי קבלת החלטות היא אבן יסוד של כל  

 התהליכים המתרחשים בארגון.

6.2  

גישות בקבלת 

  החלטות

 

 

 

  כלכלית רציונאלית( Milton Friedman) 

 

  הגישה הקבוצתית של(Jains) 

 

 

 

 

 

 

 

התלמיד ידע להבחין ולהסביר את ארבעת הגישות )אסכולות( לקבלת 

 החלטות:

 

 כלכלית רציונאלית – Milton Friedman 

גישה הרואה את כל פעילות הארגון במונחי רווח או הפסד )כמו גישה  

 פוזיטיבית בכלכלה(.       

 של  הגישה הקבוצתיתJains קבלת החלטות המתקבלות .

מוחין  וקבלת אחריות אישית על החלטה  בקבוצה, תוך סיעור

 שהתקבלה. 
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  השבעת הרצון של(Saimon) 

 

 

 

 של השבעת הרצון הגישה– Saimon  קבלת החלטות זו מתמקדת ,

הבוסים והלקוחות, לא תמיד שיטה זו  –בלהשביע רצון של הקהל 

 מתקבלת באופן רציונאלי. 

 

6..  

שלבים בתהליך קבלת 

 החלטות

 

 :השלבים השונים בתהליך קבלת החלטות 

   הבעיהאיתור 

 הבעיה חיפוש חלופות לפתרון 

 לפי שיקולים  רוגםיבחינת החלופות וד

 רלוונטיים

 שיתוף עובדים בקבלת החלטות 

  תכנון וביצוע 

 בקרה ושיפור הביצוע 

 

  להדגיש שנקודת המוצא לקבלת ההחלטה היא איתור וזיהוי

 הבעיה ועל פיה ייקבעו השלבים הבאים.

 שונים בהם נדרש  מומלץ תרגול בקבוצות באמצעות אירועים

לקבל החלטה. על הקבוצה לדון ולהציג את כל התהליך בנימוק 

 כל שלב.

  שיקולים )קריטריונים( חשוב להציג מספר אירועים בהם יהיו

 לקבלת ההחלטה. שונים

  להבהרת הנושא מומלץ לסכם את השלבים בתרשים זרימה

 וצע על ידי התלמידים.יש

 ושג וחשיבותו לכל מערכת ארגונית.להסביר את המ  יחסי ציבור בארגון 7

 

 

7.1  

יחסי ציבור ותרומתם 

 לארגון

 יחסי ציבור בארגון 

  תפקידים של יחסי ציבור 

 
 

 פרסום הארגוןיחסי ציבור עוסקים במכלול פעולות של להסביר כי  

מומלץ להזכיר את יחסי הגומלין בין  .במטרה לגייס תמיכה ואהדה כלפיו

מוניטין של הארגון בעיני ציבור הלקוחות הארגון לסביבתו וחשיבות ה

 .יצירת תדמית חיובית בעיני הציבורו השונים

7.2  

יחסי ציבור חוץ 

ארגוניים ודרכים 

 לפרסומם

  יחסי ציבור חוץ ארגוניים 

 דרכים לביצועה 

 פרסומת 

 הסברה 

 תעמולה 

 אמצעי המדיה ביחסי הציבור 

 

 

יחסי ציבור חוץ ארגוניים נועדו לפרסום הארגון לצורך בניית שלהסביר 

היא  פרסומת  .תדמיתו וזאת כדי להבטיח את קיומו, התפתחותו והצלחתו

כלי זה  אחד הכלים בהם ניתן להשתמש כדי לפרסם את הארגון ואת פועלו.

 משמש בעיקר ארגונים ציבוריים

את כוונותיו של היא אחד הכלים בהם ניתן לפרסם  בציבור   הסברה

זה משמש בעיקר להדגיש שכלי  הארגון במטרה שאלה יתקבלו בהבנה.

 ארגונים ציבוריים 



 1. 

 

 

 

 

 

 אמצעי מדיה שימושיים ליחסי ציבור 

 

 

בכלי זה נוהגים הארגונים להשתמש בפרסום על מנת לשנות תעמולה 

 .באופן אגרסיבי דרכי חשיבה ועמדות של אחרים

 

  אמצעי כיצד המדיה מסייעת לפרסום הארגון  ולציין את להסביר

כיחים: טלוויזיה, עיתונות, רדיו, שלטי חוצות קולנוע הש המדיה

להדגיש את ההבדלים בין האמצעים השונים מבחינת  .'וכו

 .עלויות, מידת השפעה, הזמינות וכו'

 

 

7..  

יחסי ציבור פנים 

 ארגוניים

 משאבים פנים ארגוניים בשירות יחסי ציבור 

 

 :דרכים לייעול יחסי ציבור פנים ארגוניים 

 ת הארגוןטיפוח תדמי 

  ניהול קשרי לקוחות 

  הדרכה והשתלמויות עובדים 

 חלקם של העובדים  .להסביר את חשיבות יח"צ הפנים ארגוניים

  בדימוי שהם יוצרים כלפי ציבור הלקוחות

  להדגיש את הצורך לטפח  את המשאבים הפנים ארגוניים

כדי  הדרכת עובדיםהעוסקים בייחסי ציבור של הארגון על ידי 

 :ל עובדי הארגוןליצור אצ

 סגנון הדיבור 

 התאמת הלבוש 

 שפת הגוף  

 שמירת הקשר האיכותי ל  קשרי לקוחות להסביר כיצד מנהלים

תוך ציון המחלקות העוסקות  עם לקוחות חדשים וותיקים כאחת

 בניהול קשרי לקוחות

 תמחלקה לניהול קשרי לקוחו            

 מחלקה לפניות הציבור            

החשיבות בהכשרת כל  העובדים כאנשי יחסי ציבור,  תח דיון על מומלץ לפ

 המהווים "כרטיס ביקור" של  הארגון.

 

מקומו של הניהול  7.4

בעיצוב ושמירה על 

 תדמית הארגון

  תרומתו של המנהל לבנית המוניטין של

 הארגון ושמירה עליו

  על תדמית  התיכון תהליךהשפעה של

 ארגונית

/מנהיגים בארגון וסדר העדיפויות שהם הליםהמנלהסביר את חלקם של 

, הגישה הניהוליתבוחרים בשמירה על המוניטין ותדמית הארגון. בחירת 

כולו )פיקוח, בקרה,  בתהליך הניהוליוהדגשים  קבלת ההחלטותשיטת 

 תכנון, תקצוב, תיאום( כחלק בעיצוב ושמירה על תדמית הארגון.
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 ולמה היא מיועדת .  החדשנותלהסביר מהי   ניהול חדשנות 8

 ,הצמחת הארגוןמיועדת להביא לתוצאות עסקיות, והינה אמצעי להחדשנות 

  ולא מטרה בפני עצמה.

 

8.1  

 חדשנות ויצירתיות

 פקודו של הארגוןור תחדשנות כמנוף לשיפ 

 מאפייני הארגון המעודד חדשנות 

, משתלם חשוב להציג כי בגלל התרומה החיובית שיש לחדשנות על הצמיחה

פיתוח מוצרים מחלקתי מצומצם ומובחר, שיתמחה ב-להקים ולטפח צוות בין

שיצעידו את הארגון אל העתיד. אפשר גם להקים מספר  ושירותים חדשניים

 ,חדשנות מוצרית צוות ,חדשנות אסטרטגית צוות -צוותים כאלה, לדוגמא 

ובלבד שלכל צוות יהיו יעדים עסקיים ברורים  – חדשנות טכנולוגית וצוות

 .אליהם הוא חותר

 

 :שיכולים לסייע להנהיג חדשנות בארגוןעקרונות להסביר את ה

,מתן חופש  יסוי וטעייהנ, , פתיחות לרעיונותהאמונה ביצירתיות

 .ואוטונומיה, מתן תגמולים

8.2  

הגורמים לעידוד 

 היצירתיות

 יצירתיות כמרכיב חיוני בחדשנות 

 הגורמים לעידוד היצירתיות 

  ,משאבים 

 ,יכולות העובד 

  אוטונומיה, לחצים 

 דדים ליצירתיות:גורמים מעו

עידוד עובדים להשקיע חלק מזמנם במחקר שאינו , מחויבות ומיקוד הנהלה

 חושבים עובדים חיפוש ועידוד, סוקם העיקרי ומתן חופש פעולהיקשור לע

מדידת אנשים , ררכיהיתקשורת עוקפת הת, לא שגרתיו בצורה יצירתית

ם אם אינם הכרה בהצעות ורעיונות ג, שלונותיסובלנות לכ, על חדשנות

 .ישימים

 

http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml
http://www.zooz.co.il/marketing_content_strategy.shtml#1
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#8
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#8
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#8
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#1
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#1
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#8
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#8
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#13
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#13
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8.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יזמות וחשיבותה 

 בארגון

 

 

 

 

 

 

 הצלחת וקידום הארגון יזמות בארגון והשפעתה על 

 הקשר בין החדשנות לבין היזמות 

 

 

 סוגי יזמים 

 (Intrepreneurיזם פנים ארגוני ) -

 (יזם בין ארגוניEntrepreneur ) 

 

 

 

 מאפייני היזם 

 

 

 

  יזמותדרכים לטיפוח: 

 עבודת צוות 

 ינותעידוד היצירתיות ומצו 

 טיפוח ותגמול יזמים 

 טיפוח יזמות בארץ 

 מרכזי טיפול יזמות בארץ 

בעולם סוער, היכולת לשרוד, לשגשג ולצמוח מותנית להסביר ש

בהתחדשות מתמדת. מה שמצליח היום, סביר להניח שלא יספיק מחר, שכן 

יבת הסתגלות מהירה הסביבה העסקית והטכנולוגית משתנה במהירות ומחי

 .של ארגונים ופיתוח היצירתיות של האנשים המועסקים בהם

אשר מביא רעיונות יצירתיים  חבר בארגוןיזם פנים ארגוני הוא להסביר ש

 לשיפור תהליכים מבנים וחשיבה בארגון.

בזמן הנכון כדי ליצור או לשנות  נכנס לארגון מבחוץיזם בין ארגוני 

ם והמבנים והחשיבה הניהולית בארגון, איננו באופן מהותי את התהליכי

 .עובד הארגון

 

חתירה להישגיות , יצירתיות היזם:של   תהתכונות  והמאפיינו את לתאר

נכונות , ביטחון עצמי, מנהיגות, יושר ואמינות, דבקות במטרה, ותחרותיות

 .לקחת סיכונים

 

 

עוזה פיתוח תרבות ארגונית מעודדת חדשנות, יצירתיות , תלהסביר ש

 ומביאה  לרווחתם של העובדים בארגון.

 

 

 מרכזי הטיפוח ליזמות בארץ כמו: מט"י, מוסדות מחקר, מכון ב לדון

 .משרד המסחר ותעשייה וכו' ברנקו וייס,

9   

ערכים ואתיקה  

 בארגון

   

  .ערכים, אתיקה בארגון להסביר המושגים

9.1  

 אתיקה בארגון

 תיקה:הנושאים בהם עוסקת האלהבהיר את  

 .זכויות: עובדים/לקוחות/ספקים וכו', יושר, הגינות

 .אתיקה מקצועית

 

9.2 

 

 

 

חשיבות האתיקה 

 בארגון

 הקוד האתי 

  הקוד האתי לתרבות הארגונית ןהקשר בי 

  אחריות חברתית 

הן כלפי העובדים והן תרומת האתיקה בארגון לאווירה חיובית להסביר את 

  ןיבות של אתיקה בכלל ואתיקה בארגוהחשלהדגיש ת, כלפי הלקוחו

.בעסקים בפרט  



 16 

  

  שקיפות 

 

  להדגיש את הקשר בין מוניטין הארגון לבין מודעות הארגון

. להדגיש את חשיבות החשיפה של לשמירה על הקודים האתיים

קרב העובדים והן כלפי לקוחות הקוד האתי בכל ארגון הן ב

 .ואנשי חוץ

  רכים כמו יושר, מבוססת על ע–הקשר לתרבות ארגונית אתית

מיועדת לקדם ולטפח פעילות אתית  –יושרה ואחריות חברתית 

של הארגון ושל העובדים בו. תרבות אתית מורכבת מאלמנטים 

שונים, כמו פיתוח רגישות מוסרית ושיפוט מוסרי של עובדים. 

למוטיבציה של עובדים לפעול באופן מוסרי ולנכונותם ליטול 

גוניות ממשיות וחשובות לפיתוח אחריות מוסרית יש השלכות אר

 .תרבות אתית בארגון

 

9..  

תפקיד המנהל 

 בפיתוח הקוד האתי

 

 

 הקוד האתי כמכשיר לניהול איכותי 

 

בעיני פיטר דרוקר, ממומחי הניהול הידועים   :טיפוח מנהיגות בניהול

בעולם, התנהלות אתית היא אחד האלמנטים הבסיסיים המבחינים בין 

יג". דרוקר הגדיר את ההבדל בין השניים: "ניהול "מנהל" לבין "מנה

פירושו לעשות את הדברים נכון; מנהיגות פירושה לעשות את הדברים 

 Management is doing things right; Leadership is) "הנכונים

doing the right things)".  

קוד אתי אמור לסייע בידי המנהל "לעשות את הדברים הנכונים", ובכך 

 .יל את ארגונו כמנהיגלהוב

 נושאי לימוד להעשרה 

 

11 

 

פוליטיקה, עוצמה 

 וקונפליקטים בארגון

להסביר שהארגון הוא זירה פוליטית ועל מנת להשיג הכרעה במצבי אי  

ודאות יש להתייחס להימצאותם של כוחות/מוקדי כוח הפועלים להשגת 

 .אינטרסים שונים

 

 

11.1 

 

 

 פוליטיקה ארגונית

 

 

 

 

 סמכות מול השפעה 

 תלות ועוצמה 

 קבוצת אינטרס 

 קואליציות 

 בריתות 

, הבחנה בין עוצמה עוצמה, השפעה וסמכותלהסביר את המושגים 

 להשפעה.

קיימת השפעה חיובית: עובד מפתח חשיבה ביקורתית חיובית ולא מאבד 

שפעה שלילית: עובד הופך לתעתיק של את מאפייני אישיותו. קיימת ה

 "Yes men"הממונה 
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11.2  

 

 

השפעת הפוליטיקה 

בארגון על מאפייני 

 הארגון

כוח לגיטימי, כוח כפייה, כוח ההתמחות המקצועית,  מקורות העוצמה:

 כוח לתגמל, כוח אידיאולוגי, כוח מתוך שליטה על משאבים.

: קבוצות לא פורמאליות שיש להן עניין אחד משותף )כמו קבוצת אינטרס

ה המתלכדת סביב רעיונות )רבים( דומים : קבוצקואליציהאיגוד מקצועי(. 

: שני עובדים או יותר שתומכים בריתותומשותפים המשרתים את עניינה.  

 ביניהם ללא תנאי על מנת להשיג יותר.

 

 

הובלת שינויים  11

 בארגון

  

11.1  

 

 שינויים בארגון

 

 הגדרת המושג שינוי 

 הביטויים לשינוי ארגוני 

גדר כהמרה של מצב אחד במצב אחר.  להסביר את המושג "שינוי" המו

שינוי ארגוני: מעבר של ארגון ואנשים ממצב נוכחי כלשהו למצב אחר. 

 להבחין בין צורכי הארגון לבצע שינוי לבין הסיבות המחייבות שינוי.

 

להבין בין צורכי הארגון הציבורי המבצע שינוי בשל החשש מביקורת 

תקציביים לבין צורכי הארגון  ציבורית או שהארגון הציבורי נתקל בקשיים

העסקי, החייב לבצע שינוי כדי להרוויח, לשרוד, להתפתח, לעמוד בתחרות 

 וכדומה.

להסביר כי יש כמה ביטויים לשינויים והם: שינוי בבעלות, ההפרטה, שינוי 

במבנה הארגוני, שינוי במטרות. להסביר את השינוי בהיקף הפעילות, 

 ם טכנולוגיים.שינוי במצבת כוח אדם, שינויי

 להסביר את הסיבות לשינויים.

הצרכים, הסיבות  11.2

 וגורמים לשינוי

 סיבות חיצוניות התלויות בסביבות הארגון 

  סיבות פנימיות הקשורות למחזור חייה

 הארגון

 סוגי שינויים בארגונים 

 מהותי 

 שולי 

 תגובתי 

 יזמי 

 מהפכני 

יבות הארגון שבהן הוא פועל ומקורן בסב החיצוניותלהבחין בין הסיבות 

כגון: שינויים טכנולוגיים, כלכליים, חברתיים, פוליטיים, , שינוי בטעם 

 הלקוחות,  שינוי במצב הביטחוני.

הקשורות למחזור חייה הארגון כשכל שלב בחיי  הפנימיותהסיבות 

הארגון מאופיין בתרבות שוני ויש להתאים את סגנון הניהול לכל שלב 

ע משברים וקריסה, שינויים הנובעים מתהליכים חברתיים ושלב כדי למנו

 בארגון.

 כולל מהפכני המתרחש בתנאי משבר המאיים על הארגון. –מהותי 

מתמשך, שינוי קטן המתרחש לכל אורך חייו של הארגון על מנת  –שולי 
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 התפתחותי 

 

 לשפר את הקיים ולספק ביקושים.

ן להשתלב מידי כתגובה לשינוי חיצוני המחייב את הארגו  - תגובתי

 ולעמוד בתחרות.

שינוי מתוכנן בדרך כלל על ידי הדרג האסטרטגי כדי לשפר  –יזמי 

 רווחיות ותדמית.

 שינוי איטי הנעשה בצעדים קטנים ובהדרגה. – התפתחותי

תפקיד המנהל כמוביל  ..11

 שינויים

 כלומר, כן העצמהסותפקידו של מנהל כמוביל שינוי בהקשר זה הוא כ" המנהל כ"סוכן" שינויים בארגון ."

נקיטה בגישה המעודדת אנשים לפתור את הבעיות בעצמם, לקחת אחריות 

 ולהיות שותפים בקביעת חזון השינוי ויישומו.

 

תהליך השינוי  11.4

 ומרכיביו

 המרכיבים בתהליך השינוי: 

 התעוררות הצורך בשינוי -

 קביעת סדרי קדימויות -

 תכנון מפורט של השינוי -

 לשינויהכנת הגורם האנושי  -

 מעקב אחר השינוי -

 השרגון כשינוי -

 התנגדות לשינויים ודרכי ההתמודדות -

 

להדגיש ש"שירגון" הוא שינוי במבנה הארגוני של הארגון, לעומת שינוי 

שהוא שינוי בתהליכים, בפעילות, בטכנולוגיה או במשאב האנושי  

 .ולהדגיש שכל שירגון מביא איתו שינויים ארגוניים

 סיבות להתנגדות העובדים הנהלהסיבות להתנגדות ה

              הכלכלי. האישי, החברתי, הפסיכולוגי לדון בשינויים מהאספקטים:

 לשינוי  התנגדותה התמודדות ההנהלה עם 

 מנגנוני ההתמודדות                      ואת  סיבות ומניעים להתנגדות לשינוילהסביר את ה

 וי ע"ילהדגיש שהארגון חייב ללוות את השינ

הפעלת מגוון שיטות ומנגנונים שירככו את ההתנגדות )מנגנונים כמו:  

  (.הסברה והדרכה, שתוף ומעורבות
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ההפרטה והשפעתה 

 על השינויים בארגון

 

 

 

 

 

  הסיבות ומטרות  ההפרטה 

 השפעת ההפרטה על הארגון ועל העובדים 

 .צוע ההפרטההדרכים לבילהסביר את  .המושג "הפרטה"להסביר את  

 .מטרות ההפרטהלהסביר את  

להדגים הפרטה של חברות ממשלתיות שנמכרו לידיים פרטיות: בנקים, 

 .בזק וכו'

 .להדגיש את הבעייתיות בהפרטה מבחינת העובדים וזכויותיהם

 


