
Here is where the 
workshop begins

יוניש תגהנה
תואיצמל ןוזחמ עסמב ךרד ינבא



:הנדסה הנבמו תורטמ
תונתשהל ,תונשל ,יוניש לע הבישח
יוניש תלבוה/תגהנהב ילכ תיינקה
?הנדסב השענ המ

תוצובקב- יוניש יכילהת חותינ
רטוק לש םידעצה8– הגשמה



?רבעמליוניש ןיב לדבהה המ

Transition / רבעמChange / יוניש
 םיעוריאב וא היצאוטיסב יוניש;יטרקנוקה ךילהתה
 ,הדובע םוקמ ,םירוגמ םוקמ יוניש :לשמל םיינוציח

.׳וכו יתחפשמ בצמ ,דיקפת

 .יונישה תא הוולמה ילאטנמה ךילהתה



רבעמו יוניש



The world we live in…
Digital-sphere: the forth revolution

It’s a VUCA world!:

1. Volatility - תוביצי רסוח
2. Uncertainty - תואדוו רסוח

3. Complexity - תובכרומ
4. Ambiguity - תומימע

The new normal!



Vision

Understanding

Clarity

Agility

The VUCA Prime

Volatility

Uncertainty

Complexity

Ambiguity

:יטילי׳גא/תושימז =תושימג + תוזירז
 גשומה .תונתשמה תוביסנל ריהמ ןפואב ךמצע םיאתהלו לגתסהל תלוכיה ,חתפמ גשומ

.תלוביסו םיסקלפר ,חוכ ,היצנידרואוק ,לקשמ יוויש :ללוכו יזיפה לוגרתה םלועמ חוקל



 םידרושש םה רתויב םיטנגילטניאה וא רתויב םיקזחה אל"
" יונישל רתויב הבוטה ךרדב םיביגמה הלא אלא

)ןיוורדסלרא'צ(



תוצובקב הדובע-יוניש יכילהת חותינ

 ?יונישה תא ומדיקו ומרתש םיגיהנמה ושעש תולועפה ויה המ .חילצהש יוניש לע ובשח

?םירחא ,ימצע תא המידק םיעינמ ךיאובשח

?יונישה תלבוהב ומגפ וא ומלב ,ושע םיגיהנמש תויועט .חילצה אלש יוניש לע ובשח

 ?ול דגנתהל יונישה ךילהתב םיפתתשמל םרג המ ?תויודגנתהה ויה המ .ךכל םייזכרמ םימרוג5 ועיצה .יונישל תויודגנתה לע ובשח

 ?ללכבו הלא םירגתא םע תודדומתהל םיפיט3 ועיצה .יוניש תלבוהב שיש םירגתא לע ובשח

  ?יוניש ליבוהל חילצהל ידכ הנממ שרדנ םהמ?ותחלצה לע יונישה תלבוה לע הביבסה העיפשמ ןפוא הזיאב :יונישה תביבס

,םכמצעב םתלבוהש וא ,םהל םידע םתייהש ,םתרבעש םייוניש סיסב לע
:הצובק לכב5 ,תוצובק6-ל הקולחב יוניש תלבוהל תונבות/תוצלמהושבג

:1 הצובק

:2 הצובק

 :3 הצובק

 :4 הצובק

 :5 הצובק

:6 הצובק



יוניש יכילהתב תודגנתה םע תודדומתה
.Aםינוכיס תליטנו תונשדח ,יוניש תדדועמש תוברתתעינמ

.Bתודגנתהה תמרו תודגנתהה ימרוגןוחבא

.Cתוטלחה תייפכמ תוענמיהוףותיש

.Dיכרריהה הנבמהמ קתונמב ,תינוגראה תשרב םייזכרמ םינקחשרותיא

.Eתיתרבחהכימת

.Fתבצעמ תוגיהנמ לש םייוטיב

.Gהרירב-ןיא תמחלמ"- תודרשיהה תדרח תלדגה"

.Hתרושקת



יוניש תלבוהב רטוק לש םידעצה8

תופיחד תשוחת1

הבחר היצילאוק תיינב2

ןויערה ךוויתו שוביג3

עיפשהל4

םילושכמ תרסה5

םינטק תונוחצינ תריצי6

םייוניש דוע רציילוחכ רוגאל7

שדחה תא עימטהלו דסמל8

 םישנאהמ75%-כ רשאכ איה תופיחד
תונשל ךירצש םיבשוח

:רבשמ תעדות ללוחל
?ונל ץוחנ הז המל§
?וישכע המל§
הנתשי אל בצמה םא ןוכיסה§
....תונמדזהה§



יוניש תלבוהב רטוק לש םידעצה8

תופיחד תשוחת1
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ןויערה ךוויתו שוביג3
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םילושכמ תרסה5

םינטק תונוחצינ תריצי6

םייוניש דוע רציילוחכ רוגאל7

שדחה תא עימטהלו דסמל8

תוינגורטה§
קזוח§
תווצ תדובע§
הלועפ יפותיש§



יוניש תלבוהב רטוק לש םידעצה8
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שדחה תא עימטהלו דסמל8

.רושקתל לקו רורב תויהל ןוזחה לע
 :יוצרה ידיתעה בצמה יבגל רורב לדומ
תורטמ§
הנבמ§
הדובע יכילהת§
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.םינוש םילהקל הנוש וא רבד ותוא- רסמה  ןונכת§
.ןויערה תרבעהל םייטנבלרה תרושקתה יצורע לוצינ§
םיליממ רתוי הקזח םישעמב תרושקת§
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 תא םיבכעמו םידגונמה םינונגנמ תונשל וא ףילחהל§
...ינוגרא הנבמ ,תויגולונכט ,לשמל .יונישה םושיי

םינוכיס תחיקל דדועל§
תיתרוסמ אלו תיתריצי הבישח דדועל§
ןמע תודדומתהו תויודגנתה יוהיז§
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רצק חווטב דודמל היהי ןתינש םירופיש§
.רצקה חווטב םיגשיה§
 תא ורשפאש םישנאה לש ןיעל םיארנ לומגתו הרכה§

.םיגשיהה
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תע םרטב החלצה לע זירכהל אל§
יונישה תלבוהב קלח ול שיש ימ תא למגתל§
םישדח תונויער םע ךילהתה תא שדחלו תויחהל§
ןויערל םיביוחמהו םיפתושה לגעמ תא ביחרהל§
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 ונא הב ךרדל ךפוה אוה רשאכ דמעמ קיזחמ יוניש
 "םדל רדוח" אוהשכ ,םירבד םישוע

.םישנאה/ןוגראה לש



םוכיסל
?םויה תושעל ונקפסה המ

רטוק לש םידעצה8ילטיגידה ןדיעב יונישרבעמו יוניש

010203


