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עלהארגוןהכנתדרך,השינויתכנוןמשלב.מעטיםלאאתגריםבחובוטומןארגונישינויתהליך
דורשיםאלואתגרים.העבודהבתהליכיהמעורבתוהטכנולוגיהאנשיורתימתועדתשתיותיו
אתגריםיהפכו,רביםבמקרים.מועדמבעודהתהליךותשומותהשטחהכנתאתהארגוןמהנהלת

שינוילניהולומקיפהשלמהתכניתהיעדרבשלזאת-תהליךוחסמילקשייםהדרךבהמשךאלו
מוכנות-לאי,טבעיבאופן,תגרוםלתהליךחסרההכנה.עמולהתמודדותבארגוןאסטרטגי

.המיוחלהשינוילתהליךהארגוןעובדימצדלהתנגדויות-מכךוכתוצאהארגונית

אשר,הארגוןעובדישלמצדםהפעולהשיתוףחוסראלשינויתהליכיבניהולקושילשייךמקובל
שבהיעדר,היאהאמת.הנוחותמאזורלצאתמהםהדורשתהליכישינוילכליתנגדוטבעיבאופן

ובכךחסרהתהאהארגוניתהמוכנות,השינויתהליךהנעתטרםוגיבושהמקיפהאסטרטגיתתכנית
השלכותיואשר-מהשינויופחדמוטיבציהירידת,מעורבותחוסרלתחושותהעובדיםבקרבתגרום
יישומו,השינויתהליךלדרישותמוקפדתכנון,זאתלעומת.ברורותאינןהארגוןעובדיבעיני

אתויקדמויבינואשרעובדיםהתהליךאלולרתוםהשינויבתהליךלתמוךיכוליםבארגוןודיבורו
.השינויתהליךהחלבגינואשר,הערך

ומנווטיםבחשבוןנלקחיםהפרמטריםכללכייוודה,וצרכיובארגוןהשינויתהליךשלמוקפדתכנון
אותהאשר,השינויתהליךואסטרטגייתהתכנוןחשיבות.מושכלבאופןהארגוןהנהגתידיעל

מסריעבירואלופעולות.להצלחתוכמותהמאיןחשובה,מוצהרבאופןהארגוןהנהגתמובילה
שינוימקבלתאווירהויאפשרולפועלצאתולקראתהארגוןעובדיעםידוברו,ארגוניתמוכנותשל

.רביםבארגוניםשינויתהליכיהמאפיינת-הוודאותאישלופיזורה

,הארגוןהנהלתשלואקטיביתאמיצההובלהללא,שינויתהליכילהובילמצופההארגוןהנהגת
בחוסררבותפעמיםוילווהתנגדויות,מכשוליםרווייהיוותוצאותיוהמיוחלהארגוניהשינוישלמסעו

המרכזיהמפתחהינההבכירהההנהלהידיעלהשינויתהליךוהובלתמלאההירתמות.הצלחה
לבחירתהמשימהמוטלתההנהגהעלהשינויתהליךתכנוןבמסגרת.בארגוןהשינויניהולבהצלחת

מלאבאופןויתמכוהתהליךבניהולהארגוןאינטרסאתיקדמואשר,שינוימובילוצוותתהליךמרכז
.השינויבתכנית

הינה,ומגווניםשוניםבארגוניםשינויניהולתהליכיקבעדרךהמלווה,הארגוניהיועץממשימותאחת
ניהולבגורמיתמיכה,נכוןתהליכיניהולאודותמניסיונוהשאובהארגוןלהנהגתמידעלספק

התהליךאורךלכלמלאוליווימנהליםמאותםהנדרשותהפעולותשלהבנייה,אורכולכלהתהליך
.השינוישלהמוצלחתהטמעתוועד

אחרוןעדבארגוןהשינויתהליךאתיתווךאשר,בארגוןהשינוימובילהצוותוהדרכתאימון
יזהובארגוןהשינוימוביליאותם.והטמעתוהשינויתהליךבהצלחתחשובחלקמהווה,העובדים
פעילותויקדמוהולםמענהלמציאתשותפיםיהיו,מהשטחהתנגדויות/פוטנציאלייםמכשולים
הבכירהההנהלההתייחסותאתהמשקפת,מעורבותםחשיבות.והצלחתוהשינוילניהולממוקדת
אתלהוביל,וגלויהצהרתיבאופןרבותפעמים,מצופההארגוןהנהגת.כמותהמאיןחשובה,לתהליך

.המחנהלפניהאשעמודאתולהוותאקטיביבאופןהשינוי

עשה ואל תעשה בתהליך הטמעת שינוי ארגוני

ד"בס
?מאיפה מתחילים.. הצורך בשינוי כבר כאן



שינוי .מדוברים ומובנים בכל הדרגים, יעדי השינוי ומטרותיו נדרשים להיות ידועים בארגון
ולו רק בשל אי האמון של עובדי , סופו להיכשל-המנוהל בצורה לא מסודרת ושקופה ככל שניתן 

מיושם בפועל על ידי עובדי הארגון ותוצאותיו  , השינוי מתחיל ברמת ההנהלה. הארגון בהצלחתו
.חוזרות כפידבק ותמונת מראה להנהלה הבכירה

-את תהליך ניהול השינוי בארגון ניתן לצייד בכלים אשר יתמכו בגורם המרכזי הנדרש להצלחתו 
.עובדי הארגון

קל וחומר בתכנון  , והתאמתם לקהל היעד הינו נושא חשוב בימי שגרה בארגוןדרך התקשורת בארגון
,יש לייצר שיח אודותיו-היעדים והדרישות , יש לתקשר לעובד את הסיבות לשינוי. תהליכי שינוי ארגוני

שיתוף  . מוכנות ומתן אפשרות לעובדים להביע את דעתם והצעותיהם לשיפור ומעורבות בתהליך
יש לעודד  . מידע תעשה פלאים לרמת מעורבותם ולהיותם של העובדים שגרירים של תהליך השינוי

דבר זה יבטיח תוצאות מיטביות וקיום מצע  , עובדים להיות מעורבים בתהליך השינוי עד כמה שניתן
.פורה לחדשנות ארגונית ומעורבות העובדים במתן פתרונות ייעול

על מנת  תכנית הדרכות והכשרות ארגוניותנדרשת חשיבה ובניית, בהתאם לשינוי הארגוני המתוכנן
על מובילי  . אודות תהליך השינוי והשלכותיו על פעילותם, ברמות השונות, להכשיר את עובדי הארגון

אשר יתמכו בצורה הטובה ביותר  , השינוי בארגון לאתר את צרכי ההדרכה הנדרשים ואופני הנגשתם
הדרכות בהקשר זה מטרתן להבנות ידע ספציפי אודות תהליכי עבודה  , יש לזכור. בתהליך השינוי

הדרכות אלו אינן מייצרות תשוקה ומודעות אצל העובד לאימוץ דפוסי חשיבה חדשים והבנה  . חדשים
על מובילי השינוי בארגון והיועץ , בצד בניית תכנית ההדרכות המסורתיות. עמוקה של צרכי שינוי

צרכיו והנסיבות  , לבנות תכנית לרתימת העובדים בארגון אשר תומכת בהעברת מסרי השינוי, המלווה
.בהן הוא נדרש

צעדים . חשוב לציין כי ההתנגדות לשינוי ידועה כמכשול שכיח לניהול מוצלח של תהליך השינוי
להפחתה משמעותית של ההתנגדות מצד  , באופן טבעי, מוקדמים לניהול נכון בשלב התכנון יביאו

במסגרת תכנית השינוי ידונו באותם צעדים למזעור התנגדות בהתאמה מלאה לאופי  . עובדי הארגון
תכנון תהליך השינוי יכלול חשיבה על פרמטרים ייחודיים של הארגון והתאמה של  .וצרכי הארגון

.עובדיו ולהצלחת הטמעת התהליך, כלי ניהול השינוי אל הארגון הספציפי

יגרמו להתנגדות  , מקיפה לניהול שינוי או ניהול לא אפקטיבי של התהליךבתכניתחוסר , חשוב לזכור
בעלי  , עלולים להתנגד לא רק אותם מתנגדים טבעיים בארגון, במקרה זה. העובדים לשינוי המתוכנן
הכנה הולמת  , אלא דווקא אותם עובדים אשר מחפשים תחושת שותפות-דפוסי חשיבה מקובעים 

תהליך שינוי אפקטיבי ירתום את אותם עובדים מוצלחים לשינוי ויבטיח  . והבנת הרציונל לשינוי
,  הנוכחית לשינויהתכניתלא רק יביא להצלחתה של , קידום תכנית שינוי הוליסטית.הצלחתו

.שינוי ארגוניות אחרות בעתידבתכניותאלא באופן טבעי ידחוף להצלחה 


