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∫תונמדזהו רגתא
שונא יבאשמ ןוגרא
תעמטהב רוטזילטקכ
ןוגראב תיתרבח הידמ

סדלז ןתנ ∫תאמ

רחאל Æםינוגראב עדי ידבוע לש תויביטקפאה רופישל בושקתה תיגולונכט ימושייב החמתהו ,קט≠ייהב תנווגמ הריירקל ומצע טווינש יאקיסיפ ¨סדלז ןתנ
תוגהנתהו בשחמה תיגולונכט ןיבש רפתה לע םיאשונב פא≠טראטס תורבחלו םינוגראל ץעויכ םויה ליעפ אוה לטניא תרבחב ריכב גולונכטכ תובר םינש
תויתרבחה תותשרב ותוחכונלו ולש םיגולבל םירושיק Æלטניאב טנרטניאה תעמטה תא ליבוה תע ,םיעשתה תונשב לחה תנווקמה ותוליעפ תא Æםדאה
http://www.nathanzeldes.comÆ ≠ב אוצמל ןתינ תונושה

העפותל האיכ ,ששחו תושגרתה ,ןוכיסו החטבה לש לפרעב תופופא ןהשכ ,םיגוסה לכמ םינוגראל תועיגמ תויתרבחה תותשרה
םירובסש םילהנמה םיברו ,תויועמשמה תא וניבה םרט םיבר םינוגרא Æונמלועב םיבר הכ םירושימב קחשמה יללכ תא לילכ התנישש
תרקובמ תרושקת וא םידבוע סויגל םייתרבח םילכ םושיי ומכ תומוחתו תוחוטב תוניפל ותוא לעתל וא ,הזה לגה תא רוצעל ןתינש
קובסייפ תונובשחב םישמתשמ ריעצה רודהמ םידבוע םויה רבכ :המידק הצרו תכחגמ ,הגהנמכ ,תואיצמה Æקווישה תקלחמ ידיב
רוצעת אל יאדווב רבודמ המב םיעדוי ישוקב םהילהנמש הדבועהו ,הדובעה ≠ רובע וליפאו ≠ ךותמ םהלש םייטרפה רטיווטו

לע רשגל ילאידיא בצמב ,ךשמהב הארנש יפכ ,תאצמנ שונא יבאשמ תקלחמו ,םהידבועו םילהנמ ןיב ןכוסמ רעפ ןאכ םייק Æםתוא
Æםתיא םיאיבמ ,םישדחה םידבועהו ,םישדחה םילכהש תומיהדמה תויונמדזהה םושיי לא ןוגראה תא ליבוהלו רעפה
םידבועל ןתנש  IT ןוגראו ,םידבוע איבהש HR ןוגרא הז היה ,זא Æבשחמ תיגולונכט לש םימדוק תורודב ונרכהש הזמ הנוש בצמה
שונא יבאשמ ישנאל המ Æליימיא וא Office ומכ תונכות לש העמטהה תא ליבוהל HR≠ל תתל םלח אל שיא ;בשחמ ילכ וללה
לש לולכמל קתרמ יוניש רבע שבי ינכט םוחת םעפ היהש בושחימהו ,השטשטיה וזה הדרפהה םויהש אלא øםיבשחמלו

øÆÆÆתויתרבח תותשרלו IT ישנאל המ ≠ ךפיהה תא לואשל טעמכ ןתינ ,םויה Æתססות תישונא היצקארטניא
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הידמה Æרבודמ המב ריכזהל בושח ,תויתרבח תותשרל םיסחייתמ ונאשכ
הרבחב םירידא םייוניש לש תיתשתל וניניע דגנל תכפוה תיתרבחה
הכ תוכלשה םע היגולונכט וניאר גרבנטוג זאמ םא קפס Æתישונאה
≠וי ,םיגולב ומכ םילכ Æתויטילופ תוכפהמ לש רושימב קר אלו ,תויטמרד
,הלבגה אלל רשקתלו אטבתהל םלועב םדא לכל םירשפאמ רטיווטו בויט
תריצי ךות םירסמה לש תילאריו הצפה תורשפאמ קובסייפ ומכ תותשרו

וזו ,שממ תרכשמ המצעה לש טקפא שי הלא לכל Æיתרוקיבו ימניד חיש
םימיב הדובעה םוקמל םיעיגמש Y רוד ידילי לצא הילאמ תנבומכ תספתנ
תותשרב שומיש ריתהל םיששוחש םילהנמ שיש עיתפמ אל Æהלא
,תועיבתל הפישח ,עדימ תפילד לש םינוכיסה :הדובעב ¢תוינוציח¢
ןוגראב עדימ תמירז לש תיתרוסמה היכרריהה תפיקעו ,םידבוע תונגראתה
המ Æםיישממ םה ≠ םידבועל ¢הלהנהה¢מ הטילשה תרבעה ,רוציקב ≠

תיתרבחה הידמה לש תונורתיב םיניחבמ אל הלאכ םילהנמש אוה רעצמש
ברק הדגנ להנל תוסנל םוקמב ;םינומ תרשע םינוכיסה לע םילועש ,ןוגראל
ךות תיבויח הרוצב וזה הידמה תא ץמאל םהל ףידע ,ןולשכל ןודנש ףסאמ
תותשרל קר סחייתמ ינניא :קפס רסה ןעמלו Æןוכיסה לש לכשומ לוהינ
םירקמב ונרעצל יכ םא ,דיקפת שי הלאל Æתקפסמ הרבחהש תוינוגרא≠םינפ
תותשר ןוידב לולכל תוחפ אל בושח Æבר שומיש אלל תורתונ ןה םיבר
םימסרפמ םידבועהש םייטרפה םיגולבהו ,רטיווט ,קובסייפ ומכ תוינוציח
Æםלועל

םע ןופאלפ שי דבוע לכל וב ןדיעב :דובא רומאה ברקהש םינפהל בושח
ןיא ,הדובעל תיב ןיב תולובגה תא ןמזמ ונשטשט ובשו ,טנרטניאל רוביח
לע רוסאל תונויסנ Æ¢הדובעהמ¢ תשרל השיג לע םירוסיאל תועמשמ
םיעשתה תונשב תונויסנה ומכ קוידב ורמגי קובסייפב שומיש םידבועה
ןוגראל ןוכנה ןורתפה םויה םג ,זא ומכ Æטנרטניאב ריבס ישיא שומיש רוסאל
ומצעל סכנל ךכבו ,קזחו םדקומ השדחה היגולונכטה תא ץמאל אוה םכח
תותשר לש חלצומ ץומיא Æוידבוע ידיב המושיי ןפוא לע עיפשהל תוכז

הצאהו לועייב רבודמ ןוגראה ךותב :םייתוהמ תונורתי ןוגראל הנקי תויתרבח
םדקומ יוהיז ,עדיו תויחמומ לש ריהמ רותיא ,תינוגרא≠םינפ תרושקת לש
יפלכ Æדועו ,תוילבולג תוצובקב ןומאה רופיש ,תועדו תויעב ,תושוחת לש
הרבחב םימרוג ידיב םייתרבח םילכ לש לאיצנטופה םויה רבכ רורב ץוח
רשקתל ןהידבוע לכ תא תודדועמש תורבח לבא ≠ ץוח ירשק לע םינוממש
דוע ההובג האושת וארי ןהלש םייטרפה םילכב םג הרבחה רובע הצוחה
¨Y רוד ידבועל רתוי תיביטקרטא הדובע תביבס ורציי ןה ,הזמ רתוי Æרתוי

אלו םהלש תננערמה השיגל םימאותש תומוקמב דובעל םיפצמ עודיכש
Æםניאש הלאכ שוטנל םיססהמ

םילכה תא ץמאל בייח ןוגראה הלאה תונורתיה לכמ תונהיל ידכ
ץרמנ ןפואב םסיסבבש תיתוברת≠תיתרבחה המגידרפה תאו םייתרבחה
םימדוק תורוד ינב םה םילהנמה בורש ןוויכ ,היעב ונל שי ןאכו Æלכשומ ךא
םהל שמשיש םרוג אוה שורדש המ Æהלא לכ תא ןיבהל םיביטימ םניאו

םילהנמה ןיבש יגולונכטה רעפה לע רושיג ךות יונישה תא ליבויש ,רוטזילטק
Æתונכסה תא ליכהלו תונורתיה תא םיצעהל ליכשיש ,שדחה רודהו םיקיתוה
øתאזה הפפכה תא םירהל םיאתמ ימ איה הלאשה

תא םייחש םתואמ ¨Y רוד ךותמ עיגהל ךירצ םיאתמש ימ ,הרואכל
,םיריעצ םידבוע הלא לזמה עורלש ,אלא Æםהייחמ קלח איהו הכפהמה
ידכ ץוחנש תינוגראה הקיטילופב ןויסנה אלו ןוגראב דמעמה אל םהל ןיאו
Æםיסונמו םיקיתוול םג השק המישמ ≠ ןוויכ תונשל הלודג הרבחל םורגל
יתלחתה הרקמב אלו ,לטניאב הלאכ תוכפהמ ליבוה הלא תורוש בתוכ
יונישה תלבוהל ףסונ דמעומ Æהרבחב קתוו תונש רשעמ רתוי ירחא קר ךכב
אלו תונרמשל ועבטמ הטונ םירקמה בורב הז ןוגראש אלא ¨IT ןוגרא אוה
ןוגרא לש תונמדזהה היוצמ קוידב ןאכ Æ®םש יתדבע ,יל ונימאה© םיכפהמל
תא גיהנהלו רגתאל תונעיהל ילאידיאה םוקמב אצמנ אוה :שונא יבאשמ
לכש ןוויכ ,וישכע טרפב Æולוכ ןוגראב תיתרבח הידמ לש הנוכנה העמטהה
תוכורכש תויגוסה לולכמב םויה קמעתמ רבכ ומשל יואר א¢שמ ןוגרא
עדומו ,שדח גוסמ הדובע תביבס ךותב וימדוק םע Y רוד לש חלצומ בולישב
בייחי אשונה ,ןכ לע רתי Æהזה רשקהב תיתרבחה הידמה לש תועמשמל
יבאשמה תוירחאהמ קלח םה הלאו ,םיינוגרא םילהנ לש יונישו הרדגה
Æרבכמ הז תישונא

ותוא ליבוהל ידכ םלוא ,ךילהתה תא עינהל הלוכי שונא יבאשמ תלהנה
יוגיה תווצ Æןוגראה בחורל םיפסונ םימרוג םותרל הילע היהי החלצהל
;הרבחב תויקסעה תודיחיהו ¨IT ,שונא יבאשמ לש םיגיצנ לולכי םיאתמ
≠ םוחתב עוצקמ ישנא ףוריצ Æםיריכבו םירטוז ,םירגובמו םיריעצ םיגיצנ
ץוחב השענהמ עדי םורתל לוכי ≠ אשונב םיאצמתמש םיצעוי וא םיאמדקא
לש ¢תיברקה תילע¢המ םישנא לולכל דחוימב ינויח Æהנוש טבמ תדוקנו

Æהבחר היצמיטיגל ולבקי תווצה תוטלחהש ידכ ≠ לשמל ,םיסדנהמ ≠ ןוגראה
ולפיט דציכ הנבה ,אשונה דומיל ויהי הזכ תווצ לש תונושארה תומישמה
דעצה Æןוגראב םידבועה תויפיצו םייקה בצמה יופימו ,תורחא תורבחב וב
Æחטשב המושיי ךשמהבו ,ןוגראל תיתרבח הידמ תוינידמ תרדגה היהי אבה

תסחייתמש תוינידמ Æתיטירק תובישח שי רדגותש תוינידמה יפואל
רתוי הב שומישה תא ליבגהל הסנמו ןוכיס לאכ רקיעב תיתרבחה תשרל
םע הרק ךכ Æהנממ ומלעתי םידבועהו ,תיליואו הבילעמכ ספתית ידמ
ץמאל תבייח הנוכנ תוינידמ Æםויה םג הרקי ךכו הנש ±μ ינפל טנרטניאה
עיבהלו ,דבועה ידיב ןמושיי תא דדועל ףאו ריתהל ,בויחב תותשרה תא
איהש ץוחנו ןוכנ ליבקמב Æוניאשו יוצר שומיש ןיב ןיחבהל ותלוכיב אלמ ןומא
,הרבחה דבועכ ההדזמ התאשכ תושעל רתומש המל םיריבס תולובג ביצת
לככ ,ינויסנמ Æםהל עדומ דבוע לכ אלש ®דיבעמל© םינוכיסה לע עיבצתו

,םהלש תוירחאה שוחב תחטוב הלהנההש השוחת רתוי םידבועל םינתונש
,ללכהמ םיאצוי םג שיש ןבומ Æןומאה תא הקידצמש הרוצב םיביגמ םה ךכ

ומכ קוידב ורמגי קובסייפב שומיש םידבועה לע רוסאל תונויסנ
טנרטניאב ריבס ישיא שומיש רוסאל םיעשתה תונשב תונויסנה

השדחה היגולונכטה תא ץמאל אוה םכח ןוגראל ןוכנה ןורתפה
המושיי ןפוא לע עיפשהל תוכז ומצעל סכנל ךכבו ,קזחו םדקומ
וידבוע ידיב
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הכירצ רדגותש תוינידמה Æהרקמ לכב לפטל םיכרד ןוגראל שי םהב לבא
דבועש וזכ ,םדא ינב ןושלב תחסונמו תרגוב ,תינויגה ,הלוקש תויהל ןכ םא
≠ב תאצמנ וזכ תוינידמל הפי המגוד Æלוזליזב אלו הנבהב לבקי ריעצ
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ידכ תיניצר הדובע שרדית ,אשונה ביבס תוששחה תמרב בשחתהב
ץמאמ שרדייו ;םיריעצ תוחפה םידבועה תא ןהו הלהנהה תא ןה ענכשל
הסונש ןורתפל המגוד Æתויורשפאה המ םלוכ תא דמלל יתכרדהו יתרבסה
≠ reverse mentoring ≠ הכופה תוכנוח לש תינכת רוציל אוה םלועב
םינפהל םהל םיעייסמו םירגובמ םידבועל םידמצומ Y רודמ םידבוע הבש
תוינכת תחלצה ;ךופהה ןווכב םג םרוז עדיש ןבומכ© םישדחה םילכה תא
≠ןיב רשק רוציל סרמוב יבייבו Y רוד לש תרכומה היטנב תעייתסמ הלאכ
יאשונ לע ןומאש ימכ ,שונא יבאשמ לש ןורתיה רורב ןאכ םג Æ®בוט ישיא
Æםישנא חותיפו הכרדה

תולעבב שי ,ןוגראל ישממ ןורתי איבהל לאיצנטופה דצבש ,ןייצא םויסל
יוניש ,תינוגראה תוברתב יטמרד יונישב רבודמ Æםינוכיס םג העמטהה לע
בייחמ הזכ יוניש Æוילע הרקבו עדימ תמירז ,ןומא ,הטילש לש תולאשב עגונש
Æםילשכב םייתסהל לוכי ¢תוניפ ךותחל¢ ןויסנ לכו ,ריהז בקעמו דומצ לופיט
¢ילטיגיד רעפ¢ רוציי וימדוק תא רוחאמ ריתויו Y רוד תא קר םיצעיש םושיי

הידמל םייתפש סמ םלשל ,ךרדה יצחב רוצעל ןויסנ Æהרבחה םינפב ןכוסמ
םע אב דימת יתימא רגתא לבא Æרתוי דוע ןכוסמ ,לעופב התוא ליבגהל ךא
ול הנומ םרטו שדח אשונה עגרכש ןוויכ Æלודג חוורל תונמדזה םעו ≠ ןוכיס
גיהנהל תושיחנהו ץמואה תא ןיגפיש ימ לכל החותפ תונמדזהה ,יארחא
°הכוז םדוקה לכו ≠ ותוא
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