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 כרשת בהתהוות מתמדתסיסטם -אקו – וקנטקסט סביבה

 [2016 פבר']גירסה 

העל שבתוכה מתנהלת -המונח 'סביבה' וההקשר המקובל אליו בגישת המערכות הינו מערכת

המערכת שבמוקד ההתעניינות. השימוש במונח הזה בהקשר לגישת המערכות מזמין מושגי משנה 

השייך לסביבה. באופן אחר ניתן  –כמו גבולות שמבחינים בין מה שבתוך הארגון ומה שמחוץ לארגון 

סביבה כאל ההקשר הכללי שבתוטכו פועלת המסגרת הארגונית שבמוקד להתייחס אל ה

( יכול לכלול בתוכו גם היבטים אחרים של השפעות שאינם contextההתעניינות. המונח הקשר )

 נזקקים למונחים 'גבול' ו'פנים וחוץ'. 

 ההקשר של השפה ושימוש במטאפורות כמנועי שינוי

ה שבתליך של שינוי ארגוני. נקראתי לסייע לבנק ארצי נתחיל בסיפור שמדגים את מורכבות השפ

שרצה להוביל מהלך של שינוי תרבות ארגונית לכיוון של מערכת ערכים תומכת בלמידה ארגונית. 

החלק שלי היה להתאים ולסייע בהטמעה של כלים להפקת לקחים. במסגרת תהליך הפתוח של 

שיכוונו את המצב הרצוי לארגון בהם משפט המטודולוגיה והתאמתה לארגון הוצעו מספר עקרונות 

"אחריות אישית למעשה ולהשלכותיו". הכוונה של העקרון הזה הייתה להצביע על כך שללא מפתח: 

לקיחת אחריות אישית לכשלים )להצלחות לא הייתה בעיה לקחת אחריות אישית...( לא יהיה מנוע 

ך העיצוב של הפרויקט היה מנהל בכיר חזק דיו ללמידה ארגונית. הנועץ שייצג את הלקוח בתהלי

בארגון. הוא לא הסכים לאשר את העקרון הזה למרות מאמץ מתמשך שעיקב את מועד היציאה לדרך 

ההתאמה  -במשך כשלושה חודשים. מקור הויכוחים בתוך הארגון סביב העקרון היה תפיסתו את אי

אישית מתחברת בארגון למושגים בין התרבות הארגונית של האשמה לבין העיקרון. המונח אחריות 

אפשר להתחיל את -כמו, 'חקירה' )בהקשר המשפטי(, 'ענישה', 'הצבעה על אשמה' וכד'. לשיטתו, אי

אם יצליח, לשנות את התרבות של  –הפרויקט עם עקרון שסותר תרבות קיימת. הפרויקט עשוי 

המתווכחים האחרים טענו ההאשמה. המושג 'אחריות אישית' היה בשבילו קשה מידי לעיכול. 

כהנחת עבודה של פרויקט  –שביסודו של הפרויקט מונחת תרבות אחרת ואם לא יאמצו אותה מראש 

 השינוי, לא יתחולל השינוי המבוקש בתרבות הארגונית. 

. רק נציין שישנו קשר מעגלי בין לא נרחיב יותר מידי כאן –התפקיד של השפה בעיצוב התנהגות על 

השפה מאפשרת התנהגות ובתורה מייצרת שפה חדשה, באופן שבו השפה היא  –שפה להתנהגות 

 מנגנון חי ומשתנה כל הזמן.

הן  –היא תוצר כפול ארגונית האירוע מדגים את חשיבות השפה בדיאלוג על שינוי. מערכת מושגית 

נולוגי, ההקשר החברתי הכללי שבו הארגון פועל והן של ההקשר הייחודי התוך ארגוני )סלנג טכשל 

)החלק האחר נכלל בפרק על  ראשי תיבות ייחודיים וכד'(. ההקשר הכללי  הוא מעניינו בפרק זה

 . איך משפיעה השפה של הסביבה על השפה שבתוך הארגון?התרבות הארגונית(

 מנגנוני שינוי באמצעות שפה:
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. כך, מושגים התחלופה בין הארגון לסביבתו כוללת גם דיאלוג בין שפותהטמעת מושגים חדשים: 

גמא, ות שהשפה הקיימת איננה מאפשרת. לדומהשפה החיצונית לארגון יכולים לאפשר התנהגוי

ארגונים רבים מנסים להטמיע קודים אתיים מתוך תקווה שהם ישפיעו על ההתנהגות האתית של 

ערכים גנריים )אמינות, יושרה, מקצועיות וכד'( בניסוחים  שלעובדיהם. בד"כ הקוד האתי יכלול שילוב 

מותאמים לייחודיות של הארגון המדובר. רוב הארגונים הללו נמנעים מלהטמיע את מונחי הקוד 

ההתנהגות הארגונית לא  –הבסיסיים )שמות הערכים שהקוד מקדם( בשפה הארגונית. כתוצאה 

חרים ערכים התואמים היטב לסביבה שבה הם מתאימה את עצמה לדרישות הקוד. ארגונים שבו

את עצמם פחות פעמים  עשויים למצואפועלים ואשר מצליחים להטמיע אותם בשפה הפנימית,  

 )הקהילה, הרגולטורים, הלקוחות וכד'(.שבסביבתם בקונפליקט עם מחזיקי העניין 

 שמוש בשפה חיצונית בדיאלוג עם הארגון

ביא איתו שפה חדשה לארגון. השיקול אם להשתמש בשפה סוכן שינוי חיצוני עשוי לשקול לה

הארגונית הקיימת בתהליך השינוי או להציע שפה חליפית הוא אחת משאלות היסוד בפעולתו של 

  .היועץ לשינוי

אחד הכלים שיועצים משתמשיפ בהם בתהליכי יעוץ הוא דו"ח האבחון. הדו"ח בד"כ יזמין את הנועץ 

זאת בגלל השימוש במושגים מערכתיים והארגון שלהם בתצורות לעסוק בשפה המחדשת עבורה. 

של שרשרות סיבתיות )ליניאריות או מעגליות( או כרונולוגיות. הדוח והשיח עליו מביא לידי ביטוי 

מערכת תפיסתית שלמה המדלגת מעל להסתכלות האנקדוטאלית של הנועץ ומאפשרת לו לראות 

דוגמא ראה )יומי אצלו -ים להבנה איך שאינם בשימוש יוםתמונה כוללנית המבוססת על מושגים פשוט

 .(בנספח חלק מדוח אבחון

 שימוש בשפה מערכתית סדוח אבחון –סידרתי לי את המחשבטות עזרת לי לארגן את עצמי 

 

 טיכאוהקשר הסביבה כ

הסביבה היא מקור לכאוס המושך ארגונים לקצה הכאוס. אפשר  ,ברוב ענפי המשק ברוב חלקי העולם

גם להניח שככל שהזמנים יתקדמו הדבר ילך ויקצין, יותר כאוטי, ביותר ענפים ביותר חלקי עולם. 

הדבר קורה לא רק בגלל המהפכות הטכנולוגיות של העשורים האחרונים ואלו שעוד תבואנה אלא גם 

ל השפעות לאורך ולרוחב הגלובוס בזמן קצר יותר ויותר, בגלל הגלובאליזה שמאפשרת מעבר ש

על מקומות שונים )כמו תופעת הטרור העולמי ,  תובגלל תופעות גלובאליות שמשפיעות בצורות שונו

התחממות כדור הארץ, תנועות הגירה מסיביות(. כל אלו ביחד מהוות קרקע להפתעות תדירות יותר 

יכולת לצפות מה ילד יום בהיבטים הולכים  -רועים ואישליטה באי -מאשר עבר, לתחושה של אי

 ומתרחבים של החיים על פני הכדור.

בכל זאת, הסביבה איננה משפיעה על כל אחד באותה מהירות. כשיש פיגוע בפריז חברות התעופה 

הספקים שלהם נפגעים בעיכוב קצר והיצרנים לספקים בעיכוב טיפה יותר  והמלונאות נפגעות מיד.
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צימצום הרחבה  ;הרחבת מלאי \כולם מהר יותר מזמן התגובה האפשרי להם )הקטנת לאבל  –ארוך 

 .כסאות להטסה וכד'(\הגדלת כמות חדרים  \הקטנת ;של כ"א

 הסביבה משתנה בשלושה קצבי שינוי לפחות:

. נוחת באופן המחייב תגובה אינטואיטיבית ואיסטינקטיביתמפתיע, , ללא זמן תגובה –השינוי המידי 

 )אירוע טרור, תאונה, משבר דרמטי בבורסה, נפילת משטר(

: שינוי שאפשר להגיב אליו על בסיס תסריטים שהוכנו מראש ומשאבים גרת התחזיתסמהשינוי ב

סופת טורנדו לאורך החוף המזרחי, צמיחה של טכנולוגיה  - (raincoatsשתוכננו לרגעי משבר )

 נתיים(שינויי מזג אויר עוחדשה או מגמת שוק חדשה, 

קרקעי, שמתרחש מתחת ליכולת לחוש אותו ומתבהר -שנוי תת :הלא מורגש \השינוי הבסיסי האיטי 

ערכי; שינוי  \)התחממות כדור הארץ; שינוי תרבותי  מצטבר לתופעה חדשה ומובחנתשהוא רק כ

 דמוגרפי כמו הזדקנות האוכלוסיה(.

משפיע על חיי הארגונים במגוון מצבור שלושת הקצבים הללו 'מבטיח' שהתוצר המשולב שלהם 

 דרכים משלימות וסותרות, בקצבים שונים ועל היבטי תפקוד מגוונים.

ניהול מוצלח של חברה תלוי רבות ביכולתם של מנהליו הבכירים להתאים אותה במהירות לשינויים 

ם משמעותיים לה בסביבה. לכן, סקירה שיטתית ועיקבית של הסביבה במטרה לזהות רמזים מקדימי

ומטרימים, להזדמנויות מתהוות ולסיכונים מתפתחים, היכולים להשפיע על מצבו הנוכחי של הארגון 

ועל תכניותיו לעתיד היא פעולה הכרחית ובעלת חשיבות קיומית. בקצב השינויים של היום, הזמן שיש 

ער הזה למנהלים בכדי לזהות הזדמנויות ואיומים כדי להגיב להם הולך ומתקצר. פתרון מקובל לפ

יכולות החלטה ללא השענות על מידע מוצק וודאי. אולם על בסיסן הוא להמר על מגמות ולפתח 

רציפות תלויה במשמעת של  -היכולת לזהות מגמות של שינוי בסביבה ובעיקר לנבא שינויים של אי

 לכן, לימוד .שגם היא לא מחסנת מפני הפתעות ףא – חקירה קבועה ולא אנקדוטאלית של הסביבה

 ( הוא מהלך הכרחי לארגונים.environment analysis; environment scanningהסביבה )

ההגדרה המקובלת של ניתוח הסביבה היא תהליך של הערכה של האפשרויות ושל ההשפעות 

הסבירות של כוחות חיצוניים ושל ההתניות והמגבלות על סיכויי ההשרדות והצמיחה של הארגון, 

ה תחרותית אפקטיבית. במקרים רבים ניתוח הסביבה נעשה בפועל כחלק במטרה ליצור אסטרטגי

( אך ייחודיות הניתוח של הסביבה בניתוק SWOT –מתהליך חשיבה אסטרטגית )לדוגמא במודל ה 

ת את כמהאסטרטגיה היא חשובה כי הדרך לבחון האם האסטרטגיה שהארגון נוקט בה אכן תומ

 .ךתלויה בכ המיצוב האסטרטגי האמיתי שלו

התנהגות  עלאת הרעיון שההשפעות של הסביבה  חבה המשקפתרהאיור להן מציג גישה קצת יותר 

הארגון נעשית הן בצורה ישירה והן בצורה עקיפה. ההשפעה הישירה של הסביבה מתרחשת 

באמצעות שני תהליכים, השפעתה על דפוסי ההתנהגות של חברי הארגון דרך היבטים כמו 

בים וכד'; והשפעתה דרך האופן שבו היא מגיבה לתוצאות הארגוניות דמוגרפיה, תרבות, משא
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בדרכים כמו, היענות למוצרים ולשירותים, הכלה של ההתנהלות המוסרית והערכית שלה או קבלת 

השפעתה על הסביבה )קיימות(. ההשפעה העקיפה על התוצאות הארגונית נעשית דרך ההשפעה 

הטכנולוגיה הזמינה לארגון, על התרבות הארגונית, ועל  של סביבה על האסטרטגיה הארגונית , על

 סגנון המנהיגות ותהליכי קבלת ההחלטות.

 

 

 

 

 ההשפעה הישירה והעקיפה של הסביבה על התוצאות הארגוניותאיור מס'...: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המערכות האחרות  -סביבת העסקים הינה במידה רבה שונה מתתאיור זה ממחיש את הרעיון ש

מקרים הסביבה הינה גורם שבעיקר משפיע אך פחות ם המערכתיים. זאת משום שברוב היודלשבמ

מושפע מהתנהגות הפירמה. רק מעט ארגוני ענק )מונופולים מקומיים או חברות גלובליות השולטות 

בשוק שלהן( מסוגלים להשפיע על הסביבה באופן משמעותי. לגבי רוב מנהלי הארגונים הסביבה 

תיו על השוק ועל הארגון. למירב, חברה יחידה הינה גורם שצריך להכיר אותו ולפעול לאור השפעו

תוצאות 
 ארגוניות

דפוסי 
התנהגות 
 אנושיים

סגנון 
 מנהיגות

תרבות 
 ארגונית

מנגנונים 
 מסייעים

 אסטרטגיה
 סביבה

מבנה 
 וטכנולוגיה
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משאבים ותשומות  יכולה להשפיע על נישה. בראייה המערכתית הסביבה הינה מחד, ספקית של

(. היא זאת שמגדירה את ההשלכות outputsמקום שמקבל ומעכל את תוצריו )הלארגון ומאידך, 

(outcomesהחיוביות והשליליות של תוצרי הארגון ובכך משפ ).כשאנחנו  יעה על שרידותו וצמיחתו

 מנתחים סביבה עסקית של חברה מסויימת מתוך הגישה המערכתית אנחנו:

 מגדירים את הגבולות שבין חברת המוקד לבין סביבתה

 מזהים את תהליכי זרימת המשאבים מן הסביבה על תוך החברה

 מזהים את האופן שבו הסביבה מקבלת את התוצרים של החברה

 עגלי המשוב ואת האופן שבו החברה מתיחסת למשוב מהסביבהמזהים את מ

 

הסתכלות על סביבה מנקודת המבט של המדעים החדשים מאפשרת הבנתה כרשת או כקבוצה של 

ענף  נישות. לפעמים, ראיה פחות מונילטית זאת של הסביבה פותחת אפשרויות פעולה נוספות.

ארגוניים, הקשרים ביניהם ויחסי התחלופה  -ין או שדה, מייצג הבנייה של מערכת יחסים ב -במשק  

ביניהם  באופן שנוצרים דפוסי יחסים חוזרים על עצמם ומערכת ששולטת ומארגנת את היחסים הללו  

(Powell and DiMaggio, 1991) מערכת זו כוללת את דרכי הפרשנות של היחידים את .

 taken forשהופכות מובנות מאליהן ) התרחשויות, נורמות לפעולה שמתקבעות וסכמות קוגניטיביות

granted)' סביבה עסקית' הם שדה של ממשקים, חפיפות, והקבצות של  ' אוענף. מנקודת מבט זו'

כלומר,  –שפיתחו דפוסי פעולה משותפים ולכידות מסויימת  קבוצות שחקנים )יחידים וארגונים(

הדינמיקה של הקישורים, יבה(. 'אחרות' מסויימת ביחס להתקבצויות אחרות )ענפים אחרים בסב

השחקנים, תהליכי יצירת הדפוסים ושינויים היא זו שגורמת לרשת להשתנות והיא זו שארגון המוקד 

לצורך כך ארגון גם הוא רשת אך שמאפייניה שונים  צריך לזהות כדי לבנות את מקומו ברשת.

תכליתית, אינסטרומנטלית ובעלת מבנה  שת של השדה בכך שהיא יותר צפופה,ממאפיינת הר

שליטה ברור יותר )בעוד השדה הוא בעל מערכת קשרים יותר רופפת, עם פחות אילוצים ומגבלות על 

  ((.White et.al., 2004אינטראקציות )

 

 הסביבה והמדעים החדשים 

על הסביבה דרך שתי פרספקטיבות חדשות, בעשורים האחרונים מתפתחת הסתכלות נוספת 

 סביבה כקהילה ביולוגית והסביבה כרשת.ה

 הגישות האורגניות והאקולוגיה של האוכלוסיה

למאה  60-הרעיון להתיחס אל הארגון כאורגניזם ואל הסביבה כקהילה ביולוגית קיים כבר משנות ה 

הראו כי גישה אורגנית לבניית הארגון מביאה תועלות רבות  Burns and Stalker (1961). 20-ה

יותר מגישה מכאניסטית כאשר הסביבה העיסקית היא דינאמית. אולם במשך הזמן נטו החוקרים 
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להעביר את מרכזיות הדיון לחקירת האנלוגיה של הגישה הדרויניסטית שבמרכזה הרעיון שארגון הוא 

ות שלו קשורה בהשרדות של ה'מין'. גישה אבולוציונית זאת, חלק מ'אוכלוסיה' של ארגונים, וההשרד

המכילה את רעיון הברירה הטבעית הפכה להיות למטאפורה התורמת להבנת יחסי הגומלין בין 

 ארגונים לסביבתם המשתנה.

 ( כ:  business ecosystem( הגדיר סביבה עיסקית )Moore,1993מור )

“An economic community supported by a foundation of interacting organizations and 

individuals—the organisms of the business world. The economic community 

produces goods and services of value to customers, who are themselves members 

of the ecosystem. The member organisms also include suppliers, lead producers, 

competitors, and other stakeholders. Over time, they coevolve their capabilities and 

roles, and tend to align themselves with the directions set by one or more central 

companies. Those companies holding leadership roles may change over time, but 

the function of ecosystem leader is valued by the community because it enables 

members to move toward shared visions to align their investments, and to find 

mutually supportive roles.” 

גישה זאת תרמה רבות להבנת הסביבה ומאפייני השפעתה על שרידות ארגונים בכך שחידדה סוגיות 

 כמו:

התאמת קצב השתנות הארגון לקצב השתנות אוכלוסיית הארגונים שהוא שייך אליה 

 )'הענף'(,

שהוא זריז , ייחודי ונותן מענה מהיר  –היתרון היחסי של ארגון גדול לעומת ארגון קטן 

 לאוכלוסיות נישה,

החשיבות של היכולת לשלוט על משאבים חיוניים לאוכלוסיה ככלי להאט או למנוע  מצורות 

 חדשות של תחרות )המאיימת על כלל האוכלוסייה( להתבסס,

הצורך לשיתוף פעולה בין מתחרים תוך איזון בין שיתוף פעולה בתוך המין לתחרות מול 

 מינים אחרים,

שדרכו מוטציות חזקות משתלטות על משאבים נדירים, בד"כ על  תהליך הברירה הטבעית

 בסיס פתרונות טכנולוגיים חדשניים המשנים את מבנה הענף,

'מוטציות' המסוגלות להשתמש במשאבים שארגונים קיימים לא מצליחים לעכל ואף ליצר 

 משאבים בלתי מתכלים או אף מתפתחים )כמו ידע, מידע, ואנרגיות מתחדשות(

אלו עדיין מניחות כי הארגונים נמצאים במאבק עם הסביבה שלהם, כי ברוב המקרים גישות 

המשאבים הם נדירים ומתכלים ולכן מערכת היחסים בין המינים היא תחרותית ורק הניצחון בא 

 בחשבון. אולם הגישה האקולוגית התרחבה לאחרונה גם אל המערכות המורכבות המסתגלות

http://en.wikipedia.org/wiki/Coevolve
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(complex adaptive systems) ,הרואות את האינטראקצייה בין האורגיניזם לקהילת בני מינו מחד ,

גם כמתחרות וגם כמשתפות  - ולאינטראקציות בין המינים השונים מאידך, כמערכות מגיבות אהדדי

בהדגישה כי הבנת הסביבה  Mooreשל ( ממשיכה את הרעיון 2006)Townsend למשל,פעולה. 

הארגון לסביבה שלו. המטרה של ההדדיות הזו היא השרדות  כרוכה בלמידת היחסים ההדדיים שבין

באמצעות סינכרוניזציה ואינטגרציה בין העסק לבין הקהילות שסביבו, המקום שבתוכו הוא חי, 

על בסיס גישה זאת אפשר לראות את הסביבה המשאבים שבו הוא משתמש וההשפעות שלו. 

וגדל, בעוד התהליכים של הקטנת המגוון כמערכת מתפתחת, מתרחבת, היכולה להחיל מגוון הולך 

(. התובנה החדשה הינה שהאבולוציה הינה דפוס sustainabilityהינם תהליכים הנחשבים שליליים )

של יחסי הכולל את הארגונים וסביבותיהם גם יחד. בין הארגונים לסביבתם מתקיים דפוס של יצירה 

ארגונים יכולה להשפיע על הסביבה ובכך  הדדית שבו כל אחד יותר את משנהו. פעולה מתואמת של

(. גישה זאת מאפשרת Boulding, 1981לאפשר לארגונים לעצב אותה ולהשפיע כך על שרידותם )

לראות את הסביבה לא רק ככוח חיצוני מאיים אלא גם מסגרת לשיתוף פעולה. כיום ניתן לראות 

רות, שיתופי פעולה בסיכוני פתוח, הסדרים כאלו דרך תופעות כמו, דירקטורים שפועלים במגוון חב

רשמיות, הקמת ארגונים לשיתוף פעולה )באישור או בניגוד לדרישות -שותפות ברשתות חברתיות לא

ם משולבים עם ספקים להבטחת יכולתו של הספק עצמו, והצעת שירותי ערך ישל רגולטורים(, הסכמ

השינוי הדרמטי כאן הוא המעבר טוח והשקעות(. ימוסף משותפים )כמו למשל בחברות פיננסים, ב

(. גישות אלו Morgan, 2006ממודל של 'השרדות החזק' למודל של 'הישרדות משתף הפעולה' )

פתחו אפשרויות לסוגים חדשים של דיאלוג בין ארגונים בתוך ובין ענפים, לתהליכי הסדרה של יחסים 

(, Trist)כמו של  eco-systemירת תוח כללי פעולה המצמיחים קבוצות של ארגונים ע"י יציביניהם ולפ

אסטרטגיות צמיחה משותפת ואסטרטגיות אזוריות )כמו של פורטר( והוכחה כמוצלחת בעיקר 

בהתמודדות עם בעיות מורכבות ורחבות היקף )כמו זיהום סביבתי, בעיות חינוך, ופתוח כלכלי איזורי 

 קהילתי( –

(. Morgan, 2006ונותיה וחסרונותיה )על פי סיכום הגישה האקולוגית ניתן להיעשות עי סכימת יתר

בין היתרונות אפשר לראות את ההתיחסות לארגונים ולסביבתם כתהליכים שמתפתחים הדדית 

המקום כאוסף של חלקים. שנית, ההדגשה של הצורך בהשרדות ארגונית )שהיא תהליך מתמשך( 

חותרים(. גישה זאת מספקת כצורך מפתח יותר מאשר השגת מטרות מוגדרות )נקודה סופית שאליה 

יותר גמישות לךהנהלה משום שהיא משחררת את המנהלים ממיקוד במטרה וביעד ומאפשרת 

להםלהתמקד שניצול המאשים ובהשגתם שהוא הליך רחב יותר. שלישית, המעבר מ'ארגון' ל'מין'  

שבה הוא חושף את האפשרות שישנו טווח של חלופות שהוא הקובע את התאמתו של ארגון לקהילה 

פועל. מכאן שטיב הבחירה משפיע על הסביבה ועל השרידות )אף כי לרוב כוחה של הסביבה גדול 

מזה של הארגון(. והאחרונה היא הדגשת יתרונן של צורות אורגניות שמעודדות חידושים יותר מאשר 

של מבנים מכניסטיים. לעומת זאת, לגישה זאת גם חסרונות בהם ניתן למנות את המעטת הערך 

יכולתו של ארגון להתמודד עם סביבה ע"י בחירה מתי להתחרות ומתי לשתף פעולה ובכך ריפוי 

ידיבהם של מנהלים להתמודד. בנוסף, בניגוד למצבים אקולוגיים שבהם התנהלות של רכיב שלא 

בהומוגניות עם השלם נחשבת כ'מחלה', הרי שביחס למרבית הארגונים תופעה זו היא עדיין הרווחת 

וב הארגונים אינם מלוכדים מבחינה פונקציונלית כמו גוף האדם למשל. ארגונים יכולים לחיות ר –
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אך רבות הם יפעלו בתוך מסגרת של סכסוך ומחלוקות. מכאן  –בנפרד והם עשויים לפעול ביחד 

הדגשת האחדות, בניגוד לקונפליקט, כמצב נורמאלי רחוקה מידי מהמציאות שבה פועלים ארגונים, 

 ך אותה לשאיפה איננה דווקא המלצה המתאימה לרוב המצבים.ולהפו

 

 הסביבה כ'רשת'

. הגישה הרשתית דרך נוספת להבין סביבה דרך המדעים החדשים היא דרך רעיון הרשת

מתייחסת לסביבה כאל רשת של שחקנים מסוגים שונים המקיימים ביניהם יחסים בעלי 

מאפיינים מגוונים ומשתנים. כך הרשת סביב ארגון המוקד )הארגון שבו אנחנו פועלים( 

מתגבשת באמצעות שחקנים כמו מתחרים, ספקים, רגולטוריים, מייצגי קהילה וכד' 

שתוף פעולה זהיר, ן רחב של סוגי יחסים בהם העדפה, קונפליקט, המקיימים ביניהם מגוו

 כפי שמשקף האיור להלן. – ואף נתק

 

 מבנה עקרוני של ארגון מוקד בתוך רשתאיור: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארגון המוקד

 4ספק 

 2ספק 

 3ספק 

 5ספק 

 1ספק 

מתחרה 
3 

מתחרה 
2 

מתחרה 
4 

מתחרה 
5 

 1מתחרה 

 ממשל

 
 ורגולציה

2 
 ממשל

 
 ורגולציה

3 

 ממשל

 
 ורגולציה

1 

ארגוני 
 לקוחות

 וקהילה

ארגוני 
 לקוחות

 וקהילה
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מובילת שוק כמו דוגמא מסבירה יכולה להיות אם נקח חברת מרכולים כמו 'מגה'  המתחרה בחברה 

'שופרסל' אך גם בחברות אחרות קטנות יותר )כמו רשת השיקמה( ובמרכולים שכונתיים. בהקשרים 

מסויימים גם חברות המסקפות שירתי קנייה בחטף כמו מרכולים בתחנות דלק או פיצוציות גם הן 

מו אסם, תנובה, עשויות להיות מעניינות. לרשתות אלו ישנן גורמי רגולציה משותפים וגם ספקים )כ

ושטראוס או יבואנים כמו דיפלומט או שוסטקוביץ( שחלקם משותפים וחלקם ייחודיים. חלק 

מהמתחרים גם חשופים לארגוני לקוחות ולמייצגי הקהילות המקומיות שבהן ממוקמות החנויות עצמן. 

קרובים או  ניתוח מערכת היחסים ברשת כזאת הינה הליך מורכב ודינאמי. זיהוי רכיבים ברשת שהם

רחוקים, חזקים או חלשים, חשובים יותר או פחות לעסקי חברת המוקד עשויים לייצר קוי קישור בעלי 

 ( להישרדות העיסקית של חברת המקור.-בהתאם למידת תמיכתם )+(  או הפרעתם ) –סימון שונה 

סביבה עסקית של חברה מסויימת אנחנו יכולים לנקוט פעולות  לומדיםכאשר אנחנו מנקודת מבט זו, 

 כמו:

 הרשת שהחברה משוייכת אליה יותר חזק )הענף( על בסיס מערכת הקישורים שלה זיהוי

הקשורים  ן,מזהים את הרשתות הנוספות בעלות הזיקה לרשת המרכזית ואת הארגונים שב

 באופן יותר הדוק לרשת המרכזית

ללו )מזהים מובילים בכל רשת, מסלול קישור מרכזיים, דפוסי מנתחים את הרשתות ה

 ואת הסכמות המשפיעות ביותר על ארגון המוקד (התנהגות ונורמות שנוצרו ברשת וכד'

 מזהים שחקנים שליטים ומעצבי דעת קהל ומסלולי קישור בעלי פוטנציאל לשינוי.

 

 הסביבה כאטרקטור מוזר

  

 

 לסיכום,

מתחרה 
6 

ארגוני 
 לקוחות

 וקהילה
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רוב הארגונים הינן נכרות והבנתן נחשבת לחלק מרכזי מכל תהליך של ההשפעות של סביבה על 

התהוות של אסטרטגיה ארגונית אפקטיבית. בשל הדינאמיות שלה, נדרשת למידה עיקבית של 

 השתנותה הן על ציר הזמן והן על היבטיה המורכבים והיחסים ביניהם.

 

 נתוח הסביבה

שתי הגישות, זו ערכת המושגית שמשתמשים בה. מושג הסביבה אם כן, מקבל פנים שונות לאור המ

 המערכתית וזו של המדעים החדשים, מצריכות הבנה טובה של הקונטקסט שבו פעולת החברה. 

נעשה במטרה לזהות את גורמי המפתח המשפיעים על הארגון או הקונטקסט ניתוח הסביבה 

כלומר ניתוח סביבה איננה תהליך כללי אלא ספציפי לארגון מסויים, ולפעמים אף ביחס  –

ענף מסויים. הכוחות הללו יכולים ליצור הזדמנויות ובאותה  \לאסטרטגיה מסויימת או לשוק 

לכן, (  Thompson and Martin, 2010;Oxford Learning Lab, 2012 מידה גם איומים )

 :, ראה בנספח(PEST)הרחבה על מודל  תהייה משולשת המטרה של ניתוח סביבה

 זיהוי הכוחות המשפיעות בעת הנוכחית על הארגון 

 זיהוי גורמים שיכולים להשתנות במשך הזמן 

  לבנות יכולות ניצול הזדמנוית מחד והתמודדות מול איומים מאידך,  שהם טובים יותר

 מאילו של המתחרים

הינה פעולה של מעין מכא"מ  (scanning) סקירת הסביבה ניתוח סביבה מתחיל בסקירתה.

(Morrison, 1992 הסורק באופן שיטתי כדי לגלות את החדש, הבלתי צפוי, את הבולט ואת )

המסתתר. הסקירה נעשית במטרה להקטין את האקראיות שבמידע המתקבל ולספק אזהרה 

ההנחה הינה שכל . מןבאופן המאפשר למנהלים להגיב בז מוקדמת כאשר התנאים משתנים

 המכא"מ אמור לגלות:שינוי בסביבה יכול להיות בעל אפקט של 'משק כנפי הפרפר'. לכן, 

 מגמות ואירועים חשובים בתחומי המדע, הטכנולוגיה הכלכלה, החברה, והפוליטיקה 

  להגדיר את האיומים הפוטנציאליים, ההזדמנויות, או השינויים הנגזרים מהמגמות

 לעיל

  חשיבה על העתיד בקרב מנהלים ואנשי המטהלעודד 

 פרדות של ילהזהיר את המנהלים ואת אנשי המטה בארגון להתמזגות של מגמות, ה

 מגמות, האצה או האטה במגמות ועל השפעות הדדיות ביניהן

יש לשם לב שסקירה זאת , אף שהיא רלוונטית בעיקר להחלטות האסטרטגיות הראשיות, 

משקיעים גיוס אופרטיביות כמו, אתגרים בתחום גיוס המשאבים ) היא גם רלוונטית לסוגיות
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וסגנון  )התאמת מערכת הערכים לסביבה החברתית(  (, תרבות ארגוניתכמו גיוס כ"א מתאים

ישנן כמה .  )לסוג האנשים שהארגון מגייס והמשימות שצריך להשלים(  מנהיגות מתאים

שהיא קריאה כללית של  –: סקירה כללית ולא מוכוונת (Aguilar,1967 דרכים לסקירת סביבה )

חומרים זמינים במאגרי מידע שונים )לדוגמא, קריאה בעיתון כלכלי או מוסף שבועי(, קריאה 

בדרך של הערכה של הרלוונטיות לארגון; חיפוש לעיתם קבועות והתיחסות למידע  –מודרכת 

; אך באופן מתמשך בהכרח מובנות לא ,חיפוש מידע מוגדר בדרכים מגוונות –פורמלי -לא

חיפוש יזום תוך שימוש במטודולוגיות המתאימות לסוג המידע שמחפשים  – שיטתיחיפוש 

)ראה בניספח על סקירת סביבה באמצעות חקר האינטרנט(. הגישות הללו מובחנות על 

הדרכים השונות  בסיס מידת היוזמה ומידת השיטתיות שמפעילים בתהליך החיפוש.

הן חיפוש שמבוסס על הנחות לגבי סוג המידע שמחפשים אך גם על איפשור של  מאפשרות

 גילוי מידע רלוונטי החורג מהנחות עבודה ומקובעות ארגונית.

 

מונה הכללית של המציאות תהביא להבנה טובה יותר של סקירת הסביבה ת ,במצטבר

ת בתוך הענף או לחלקים אחרים של ואפשרי ותוגם לזיהוי של תזוז שבתוכה פועל הארגון

 ת, ופרספקטיבות ראשי תיבאמצעות ש הקונטקסט \את הסביבה  לנתוחניתן השוק. 

 הנדבכים שמהם הוא מורכב, 

 (.stakeholders) מחזיקי העניין

 

 המרכיבים של הסביבה \הנדבכים 

וחות אלו יכולים כ .מתכונת ניתוח אחת מקובלת הינה לנסות להבין את הכוחות הפועלים על החברה

להיות מיוצגים על ידי קבוצות בחברה )אלו ייקראו מחזיקי עניין, ויוצגו בהמשך( אך יכולים גם לפעול 

 באופן ישיר. הם מייצגים את מבנה המקרו של הסביבה העיסקית

 

 הכוחות הפועלים על החברה -'מבנה מאקרו'איור מס'"""": 
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ממדים פיינים שלך כל אחד מההמאניתוח הכוחות הפועלים על הארגון יכול להיעשות באמצעות זיהוי 

 .ןלן שבו הוא משפיע על הארגון במצבו הנוכחי, כפי שמראה הדוגמא בטבלה להוהאופ

 

 דוגמא לניתוח השפעות של מאפייני הסביבה על ארגוןטבלה מס': 

 

 משפיע על המאפיינים הגורם

 תגמולים מיצוא ירידה בערך השקל כלכלי

 מוסרי -קושי בקידום עסק התגברות השחיתות השילטונית תרבותי -חברתי

קיטון בגודל מחזורים של  דמוגראפי

 משכילים -חילוניים 

 על כ"א מתאים תחרותהתגברות ה

 אתגר לפתרונות יצירתיים נהייה למובייל טכנולוגי

 טיהור השקעות  נדרשות בטכנולוגיות התגברות קבוצות לובינג סביבתי

 קבלת ההחלטות חופש צמצום פופולריזציה של רגולטורים רגולטורי -חוקי
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התרחקות הפתרון של שתי  פוליטי

 מדינות לשני עמים

 בניית אזורי תעשייה משותפיםעיכוב ב

 לישראלים ופלשתינאים

 

טבלה כזאת משקפת במידה רבה את האתגרים הנוכחיים לארגון אך גם יכולה להוות נקודת מוצא 

כלומר, למעבר מ'אוקינוסים אדומים'  –לחיפוש אחרי סביבות נוחות יותר להתפתחות ושיגשוג 

זאת מכיוון שהטור השלישי בטבלה, 'משפיע על' מייצג את האתגרים הקיימים  ל'אוקינוסים כחולים'.

בה שפועלים בה בעת הנוכחית. הטור הזה יכול להוות נקודת יציאה לחיפוש אחרי סביבה שבה בסבי

 האתגרים ניראים אחרת.

 אוקינוסים כחולים 

הרעיון המרכזי של זיהוי אוקיינוסים כחולים הינו לבטל יתרון יחסי של מתחרים ע"י כניסה לשדות 

 Chan Kim andיבות שונות )שבהם הם לא פעילים או שיכולתם לפעול בהם מוגבלת מס

2005Mouborgne,  זיהוי או יצירת נישות שוק חדשות הוא אם כן מהלך אסטרטגי שיכול להיות .)

אי הרעיון קשורים יממצידי מאד מבטיח בתחרות בשווקים רוויים. מרבית הצעדים המומלצים על 

לות השוק, התמקדות באופן שבו הארגון מתיחס לסביבתו העיסקית, בדגש עלהגדרה מחדש של גבו

בתמונה הרחבה, וזיהוי פוטנציאלים של ביקוש מעבר לקיים )כלומר, התמקדות בהללו שאים לקוחות 

 כרגע(.

הגדרה מחדש של גבולות השוק היא פעולה המאפשרת להיחלץ מתחרות קיימת ע"י הסתכלות 

ים לזיהוי נישת בגירסה העברית( מציע מגוון דרכ 45-69אחרת על הסביבה. המחקר )שם, עמודים 

 שוק חדשה ובעלת פוטנציאל בהן:

שהם  –להגדיר את הענף שבו החברה פועלת באופן שונה מהאחרים ע"י בחינת תחליפים 

מוצרים ושירותים בעלי פונקציות וצורות שונות העונים לאותה תועלת ותכלית שהלקוחות 

ות, התועלות שהם מבקשים. הדרך לכך היא ע"י ניתוח יצירתי של היחס בין צרכי הלקוח

מבקשים, והעלויות שהם מוכנים להקדיש לשירות או למוצר. דוגמא לכך היא האופן שבו חברות 

הבינו את צרכיהם של נוסעים מזדמנים והשילוב שהם מצאו ע"י מענה   gettaxi -ו  uberכמו 

 עו מעצמם אתנלצרכי הספקים )נהגי המוניות, הלקוחות והטכנולוגיה המקשרת ביניהם ומ

 הצורך להתחרות בתחנות המוניות המבוססות בערים הגדולות בעולם.

לבחון קבוצות של חברות הנוקטות באסטרטגיות דומות וחיפוש אסטרטגיות חליפיות. לדוגמא 

קבוצת משווקי רכבי היוקרה איננה תופסת את קבוצת משווקי כלי הרכב המשפחתיים 

אשונות בקבוצה היו לקסוס של טיוטה שטח )הר-כמתחרות להן. קבוצת משווקי רכבי הכביש

ואקורה של הונדה שיצרו נישה של ג'יפים מפוארים( זיהתה נישה שאיננה מסופקת, של לקוחות 

 SUV -המעוניינים בכלי רכב שיספקו גם יוקרה וגם שימושיות משפחתית ויצרה את מותג ה
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הזאת והפכו  )מאוחר יותר הנישה הזאת הוצפה ע"י מתחרים שחברו לקבוצה האסטטרטגית

 לצפופה גם היא(.אותה 

בדיקת שרשרת הקנייה והמעורבים )הרוכשים, המשתמשים, המשפיעים( בהחלטת הקנייה. 

כאשר שלושת קבוצות הקונים הם שונות עשויה להיות להם פונקציית תועלת שונה. לדוגמא, 

)נוחות( תהליך קניית רכבי ליסינג לאיש הרכש בחברה יש אינטרס )מחיר( שונה מהמשתמש 

או מזוגתו ומשפחתו )גודל(. התלכדות סביב מרכיב יחיד בקבוצה )כמו שעושים למשל רוב 

יצרני התרופות והמכשירים הרפואיים המתמקדות ברופאים( עשויה לגרום לפיספוס המענה 

מה שמהווה הזדמנות למי שכן שם לב לכך )דוגמא  –לצרכים של מרכיבים אחרים בשרשרת 

ממדיות, שיצרו שוק חדש שאיננו מתחרה  -מכונות ההדפסה התלתלכך היא הנישה של 

במכונות דפוס משרדיות אלא במכונות ליצור מוצרים קטנים בכמויות קטנות ובכך מדלג על 

 יחידת הרכש(.

לבחון מוצרים ושירותים משלימים וכך לאפשר תועלת רחבה יותר ללקוחות באותו מחיר או 

פה מגיעה לשוק בוגר ותחרותי מאד היא )לופטהנזה במחיר יחסי מופחת. כאשר חברת תעו

הייתה החלוצה בכך( מגוונת את המוצרים והשירותים שהיא מספקת כמו הצעת מערכת ניהול 

הזמנות למושבים במטוסים או מערכת ממוחשבת לתקשורת עם ספקים וסוכני נסיעות. 

מוצרים שניתן המוצרים המשלימים מרחיבים את יכולות הצמיחה של החברה ע"י הוספת 

למכור לחברות אחרות )כמו מערכת לשליטה על מחירי המושבים בהתאם לתפוסה ומועד 

הטיסה( וע"י מתן הרשאות לנוסעים לעשות בעצמם חלק מהפעולות הקשורות בטיסה ובכך 

 5 -)חברה שמספקת כוס קפה ב  COFIXלחסוך לחברת התעופה עלויות של שירות. חברת 

שקלים בלבד( היא דוגמא נוספת להזדמנות עיסקית  5-ים נוספת בשקלים ואח"כ סדרת מוצר

המבוססת על שירות זול ומהיר המשלים סדרה של צרכים שלא נענו עד כה כמו שירות מהיר, 

מוצרים איכותיים אך זולים המתבססים על מגמה חברתית של הוזלת עלויות קיום ובילוי. 

הורים המעוניינים לצאת שמרטפות ל באירופה המציעה שירות ולבסוף רשת בתי קולנוע

 לקולנוע הפכה אותה לרשת מובילה.

תועלת )גישה רציונאלית(.  –בחינת כוח המשיכה הרגשי של המותג מעבר להיבטים של עלות 

המחקר על ההתנהגות הלא רציונאלית של אנשים הוא כבר מאד מבוסס )כלכלה התנהגותית 

בממצאיו לצורך זיהוי כוח המשיכה האמוציונאלי  מיסודם של טברסקי וכהנמן( וניתן להשתמש 

–עור על האוריינטציה הפונקציונאלית רכפי שהתבסס על פי תהליכי המיתוג שננקטו בעבר. עי

ת יכול לאפשר הטייה ליותר פונקציונאליות או יותר אמוציונאליות במיצוב החדש. מרגשית הקיי

שהפכו את החוויה  –שיער  דוגמא מעניינת היא הפיכת ש/ל הספרים לנשים למעצבי

התספורתית לנשים שונה לחלוטין )הכוללת מרכיבים רגשיים רבים מסביב לתספורת עצמה( 

מזו של החוויה לגברים שבדרך כלל מבקשים תספורת מהירה ונקיה ללא זמני המתנה(. דוגמא 

מבוטח  -הפוכה היא זו של חברות הביטוח הישיר שניקו החוצה את מערכת היחסים סוכן ביטוח

 -אישית )יותר פונקציונאלי-והחליפו אותה במערכת טכנולוגית יעילה, מהירה, זולה יותר ולא

 פחות רגשי(.
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רציפויות. הסתגלות הדרגתית  -זיהוי מגמות משתנות לאורך זמן בדגש על זיהוי מראש של אי

הסתכלות שונה לשינויים חברתיים וטכנולוגיים היא המקובלה בקרב החברות העיסקיות. לכן, 

על מגמות בשוק )חברתית, טכנולוגית, רגולטורית( יכולה לספק הזדמנויות להשתלטות על 

נישות חדשות ולהיות הראשונים בהן. כאן לא מדובר בעצם חיזוי המגמה אלא מהיכולת 

להעריך את האופן שבו המגמה משנה את הערך ללקוחות ואת המודל העיסקי. לדוגמא היכולת 

ישום של אפליקציות התשלום ויישומן לתשלומים על חנייה באמצעות טלפונים לזהות את הי

ניידים פתחה מרחב רווחי לחברות שלא היו קיימות קודם לכן )דוגמת 'פנגו'( וביטלו כמעט 

לחלוטין את אמצעי התשלום הקודמים. כדי שמגמה תהפוך לאפשרית לניצול ליתרון תחרותי 

 ורך זמן )שלא תשתנה תוך כדי בניית הערך(.היא צריכה להיות יציבה מספיק לא

ולבסוף, חלק מהללו שאינם לקוחות של החברה ושיש להם מכנה משותף כלשהו עם לקוחות 

החברה יכול להוות נתח שוק מעניין.  מחברי 'אסטרטגית האקויינוס הכחול' מציעים לפרק את 

ון הם הללו העשויים לקוחות לשלושה נדבכים לפי קלות הרכישה שלהם. הנדבך הראש -הלא

לנטוש את המחוייבות הקיימת שלהם משום שהם מחפשים משהו יותר וטוב. כאשר הם יגלו 

הם ינטשו יחסית בקלות את הספק הנוכחי שלהם. הנדבך השני הוא כאלה שאינם רוצים 

להימנות ללקוחות הארגון משום שאינם יכולים להרשות לעצמם או שהם מסרבים לראות 

תאים )לדוגמא, שימוש בתחנות אוטובוס ככלי פרסום חוצות שבר את תפיסה כי בארגון כספק מ

פרסום חוצות לא מספק חשיפה מספקת לאוכלוסיה עירונית(. רבים מהם מאופיינים כבעלי 

לקוחות שאינם נתפסים בכלל השוק -צורך שאיננו מסופק בכלל. הנדבך השלישי הוא לא

ף פעם ע"י חברות בענף. דוגמא ותיקה למסגרת ולכן לא נחקרו א –כלקוחות פוטנציאליים 

של מקדולנד שהוסיף את נוסעי המכוניות אל לקוחות   drive in –חשיבתית כזאת היא מודל ה 

 מסעדות ההמבורגר שלה כשהשיא נותרה שליטה בנישה עד היום.

 

 הטבלה להלן מסכמת את הפוטנציאלים ליצירת אוקיינוס כחול.

 

 פוטנציאלים כחולים – טבלה מארגנת טבלה מס::::

מוצרים ושירותים שאינם קיימים  תחליפים

 העונים לצורך מזוהה

 סוגי לקוחות, התועלות להם והעלויות

חברות עם אסטרטגיות 

 דומות

נישה חדשה, מבנה  \לקוחות חדשים  חיפוש אסטרטגיות חליפיות

 מוצר חדש, \מענה 
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ניתוח מחזיקי עניין
1

 

לפי גשית מחזיקי הדרך השנייה לנתח סביבה עיסקית היא בדרך של ניתוח מחזיקי העניין. 

כמו כל ארגון ,מתקיימת לצורך מימושם של אינטרסים וציפיות של מגוון , חברה עסקיתהעניין 

הכוונה לכל מי שהחברה מושפעת   (stakeholders)מחזיקי עניין""בביטוי  .מחזיקי העניין בה

 או לחברה יש עניין בו. מכאן שהנהלה של חברה ,ממנו או משפיעה עליו ויש לו עניין בה

המעוניינת בצמיחה עסקית מתמשכת, אמורה לעקוב אחר מימושם של אינטרסים אלו באופן 

  .עימםולהיות בדיאלוג  ,מתואם ומאוזן ,עקבי

כיום ברור  .בעבר היה מקובל לחשוב כי החברה קיימת לשרת את בעלי המניות שלה בלבד

כי סיפוק צרכי וציפיות בעלי המניות לא יכול יותר להספיק לצורך שימור קיומה וצמיחתה של 

לברר מיהם מחזיקי העניין האחרים של  ,כן-שומה עלינו על .חברה עסקית לאורך זמן

ולאור תמונת מציאות זאת  ,אילו מהם מסופקים ואילו פחות ,סים שלהםמה האינטר ,החברה

לבנות תכנית עסקית מעשית המאפשרים לחברה להימנע מן הנזקים הכרוכים בהתעלמות 

מצורכיהם של מחזיקי עניין חשובים ואף לאתר הזדמנויות עסקיות הנגזרות ממימוש הציפיות 

 .ספקת בעברשל מחזיקי עניין שלא ניתנה להם תשומת לב מ

                                                           
1

 פסקה זו נכתבה בשיתוף פעולה עם רו"ח ניר זיכלינסקי 

 שוני בצרכים ושוני בדרכי המענהזיהוי  רוכשים, משתמשים, משפיעים שרשרת הקנייה

מוצרים ושירותים 

 משלימים

טכנולוגיות חדשות, שיתופי פעולה 

 חדשים

הרחבת תועלות ללקוחות קיימים, 

 באותו מחיר או במחיר מופחת

כוח משיכה רגשי של 

 המותג

זיהוי מרכיבים לא רציונליים של 

 התנהגות הלקוחות והחברה עצמה

 -פונקציונאליות תנועה על הרצף 

 רגשנות

מעבר מהסתגלות הדרגתית ליכולת  רציפות -מגמות של אי

 הערכה של קפיצות

ראשוניות בהשתלטות על נישות 

 חדשות

לא שם, מסרבים או נוטשים פוטנציאליי לקוחות' -גילוי 'לא

עצמם; לא נתפסים יכולים להרשות ל

 בשוק בכללו כלקוחות

מי שאינם לקוחות אך בעלי מכנה 

משותף עם הלקוחות או כאלו שלא 

 נחשבים כפוטנציאל בענף
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הוא שמיפוי נכון של כלל מחזיקי עניין יחד עם בניית תשתית זה  חלקהמסר המרכזי של 

 ישיאו ערך לפירמה. -שמאפשרת דיאלוג עם ובין מחזיקי העניין 

 למי יש אינטרס ומהו? –גישת מחזיקי העניין  איור מס::::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אם נעמיק מעט במונח 'מחזיקי עניין' נמצא שמחזיקי עניין הינם אלו שמשפיעים על הארגון או 

או "הבעלים" כגורם היחיד  –מושפעים ממנו. בעבר היה מקובל לראות בבעלי המניות 

הם שצריכים להמשיך להרוויח על מנת לקיים  בעלי המניותשהחזר על השקעתו הוא חשוב. 

צריכים גם הם להרגיש שיש להם  כלל מחזיקי הענייןאת העסק או החברה לאורך זמן. אולם 

 בחברה.  תשואה /החזר על השקעתם

 מחזיקי העניין יכולים להיות רבים והרכבם יכול להשתנות מענף לענף:

שלהם אשר משפיעה חיובית על  בשעות עבודתם ובמוטיבציה - .העובדים והמנהלים1

במוטיבציה של העובדים  5%ממחקרים וסקרים ניתן לראות למשל שעלייה ב -החברה

 במחזור המכירות. 1.6%משפיעה חיובית בעלייה של 

צריכים להרגיש שמוסר התשלומים מולם הוא ראוי וכך יחזירו לחברה באמצעות  - .הספקים2

 איכותיים, מחויבות מתמשכת וכיוצ"ב. אספקת חומרי גלם בזמן, מתן חומרי גלם

צריך להרגיש שמתייחסים להנחיותיו והוראותיו ומבצעים - .גורמי שלטון מרכזי ורגולציה3

 דיאלוג ראוי עימו על מנת לאפשר לצדדים לפעול באופן נאות

 ספקים

 קהילה וגורמי

 שלטון

 עובדים ומנהלים

 בעלים

 לקוחות

 ומקבלי

 שירותים

 ארגון
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צריכים להרגיש שהם קונים בחברות המתייחסות לרצונותיהם  הצרכנים והלקוחות..4

בטיחות המוצרים והשירותים, בבריאות המוצרים ועד התייחסות באיכות, במחיר,ב

 למצוקותיהם ברמת המקרו והמיקרו.

המיוצגת ע"י גורמים כמו  –. הקהילה שבתוכה ובסביבתה מתנהלת הפעילות של העסק 5

ראשי רשויות, ארגונים חברתיים למיניהם וגופי המגזר השלישי המבקשים איזון בין 

ליות של פעילות העסק בסביבתם )בכלל זה ההשלכות לסביבה ההשלכות החיוביות והשלי

 הפיזית(

 . גורמים נוספים כמו נושים ובעלי חוב, מייצגי הדורות הבאים, ארגונים "ירוקים" וכד'.6

לאור המורכבות האמורה, מנהלים זקוקים לכלים אנליטיים שיאפשרו להם לנהל באופן 

ן לתועלת החברה לה הם חבים נאמנות )מהי אפקטיבי את מערכות היחסים עם מחזיקי העניי

 קבוצת מחזיקי העניין שראויה לתשומת הלב המרבית?(. 

דרך אפשרית אחת הינה לסווג את מחזיקי העניין לקבוצות שניתנות לניהול. סיווג מקובל 

 הוא לפי מידת הבולטות שלהם: 2אחד

 ( מידת הכוח וההשפעה שיש להם;1) 

  -יחסים שלהם עם הארגון; ו( הלגיטימציה של מערכת ה2) 

 ( הדחיפות של הדרישות שלהם מהחברה. 3)

מערכת סיווגית זו מאפשרת לזהות את האפקטיביות שבה ההנהלה פועלת כלפי מחזיקי 

העניין: להבחין ולהבדיל בין האופן שבו הנהלת חברה מסווגת את מחזיקי העניין בה )מי 

לתה כלפי קבוצות מחזיקי העניין השונים באמת חשוב ולמה הוא חשוב(  והתאמת צורת פעו

 בהלימה להבחנות אלו.

ניהול מערכת יחסים מתואמת עם מחזיקי עניין הוא כלי רב ערך לתחזוק השגשוג המתמשך 

של החברה.  מנקודת המבט של מנהלי הפירמה ניהול מערכת יחסים נכונה עם מחזיקי 

לקוחות עשוי להביא לשיפור השירותים דיאלוג נכון עם  .העניין עשויה לתרום לה באופן ישיר

או המוצרים, דיאלוג נכון עם ספקים יכול לגרום לשיפור במערך התפעולי ולחסכון במלאים, 

 דיאלוג נכון עם גופי המימון עשוי לשפר את תזרים המזומנים וכך הלאה.

 –היכולת שלה להיענות לצרכי מחזיקי העניין ולציפיות שלהם מתחזקת  ,ככל שחברה צומחת

 :כמתואר באיור להלן למעגל צמיחה עקביתדבר המעביר אותה 

                                                           
2

 Mitchell, R. Agle, B. & Wood, D.  (1997) 
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 : מעגל שגשוג מתמשך1איור מס' 

 

 

 מחזיקי עניין הארגון כחלק מרשת

הארגון התיאוריה של מחזיקי העניין מאפשר לגבש תמונה של כלל מחזיקי העניין כרשת, 

כנמצא בתווך של גורמים שיש להם עניין בארגון ושלארגון יש עניין בהם. להסתכלות זאת, 

האחת,  -על ארגון הנמצא בתוך רשת של מתעניינים בו יש שתי אספקלריות מרכזיות 

וסקת בשאלה למי המנהלים בארגון צריכים לשים לב; השנייה תיאורית, למי נורמטיבית הע

אל מי ראוי לשים לב אך לא שמים לב,   -למעשה המנהלים שמים לב. הפער בין שני המקרים 

עשוי להיות שאלת הליבה להישרדות העסקית. שאלה זאת עוסקת בתהליך הזיהוי של 

 .מחזיקי העניין בהתאם למצב העסקי של החברה

שאלת הזיהוי של מחזיקי העניין איננה שאלה פשוטה כיוון שלמעשה מספר מחזיקי העניין 

סופי: בעלים ומחזיקי מניות, בעלי הון ובעלי נכסים לא מוחשיים, -בחברה יכול להיות אין

פעילים בחברה וכאלו שהחברה פועלת כלפיהם באופן וולונטרי או מתוך חובה, בעלי זכויות 

מתוקף מוסרי כלשהו, ספקי משאבים או כאלו שתלויים בחברה, שהחברה מתוקף חוזים או 

מסכנת אותם או שהם בעלי השפעה עליה, וכאלו שמעצבים את הסביבה החוקית או 

עניין המחזיקי 

 משקיעים

חברה מתפקדת 

 ויעילה

 שגשוג מתמשך

תשואה למחזיקי 

 עניין

 החזר
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שמנהלים צריכים לדווח להם. הדינאמיקה העסקית יכולה להיות כזאת שמחזיקי עניין בארגון 

 או שוליותם תשתנה.יכולים להשתנות בטווחי זמן קצרים או שמרכזיותם 

עד כאן עסקנו בזיהוי של מחזיקי העניין מנקודת מבטה של הפירמה. מנקודת המבט של 

פירמה מסוימת מפת מחזיקי העניין בה נראית בצורת כוכב שבו הפירמה נמצאת במרכז 

ומחזיקי העניין מקיפים אותה. אולם, כפי שמראה האיור להלן, הסתכלות על כלל השוק 

ות הינה קצת אחרת: כל פירמה הינה חלק מתעשייה מסוימת אשר מראה כי המציא

מתעניינת ומתעניינים בה מגוון רחב של "שחקנים", כלומר מדובר ברשת ענפה של מעורבים 

 פוטנציאליים. 

כן גם הוא לתרום להבנת -שהוא תחום מחקרי חדש יחסית יכול על –חקר רשתות חברתיות 

 המורכבות של ניהול מחזיקי העניין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : רשת של מחזיקי עניין פוטנציאליים 2איור מס 
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רשת שהחברים בה לא קבועים, היא  –תחומה" -רשת מחזיקי העניין היא רשת חברתית "לא

 משתנה מידי זמן ובנוסף, מיקומם של חבריה משתנה באופן אקראי או באופן שניתן לזיהוי.

הבנת המבנה של היחסים ברשת החברתית יכול להוות כלי מסייע נוסף למנהל בהחלטותיו  

. לרשתות חברתיות ישנם מספר מאפיינים שיכולים 3לגבי פעולותיו מול מחזיקי עניין שונים

לסייע בהבנת ההשלכות של הרשת על הפירמה בהם, הצפיפות של הרשת, המיקום של 

פריפריאליות(, תפקידים ברשת )מתווך, מקשר, חוסם(  ארגון המוקד ברשת )מרכזיות או

 וכד'. 

באיור להן מוצגת דוגמא של מבנה אפשרי לרשת מחזיקי עניין ביחס לארגון המוקד. ניתן 

לראות בה בבירור שישנם  מספר מחזיקי עניין בעלי מעמד שונה ברשת וניתן לזהות מספר 

הוא קריטי  8ן. לדוגמא, מחזיק עניין מס' מחזיקי עניין בעלי עמדת השפעה ייחודית על הארגו

תלוי לחלוטין בארגון המוקד. גם למחזיקי  13. מחזיק עניין שמספרו 7להשגת קישור אל מס' 

יכול להיות מעמד מיוחד )חוסם, מקשר, מתווך(. ניתן גם כמובן  12 -,  ו9, 1עניין שמספרם 

 4יין לבין עצמם )לדוגמא, מס' לראות את מערכת התלויות שיכולות להיווצר בין מחזיקי ענ

מערכת יחסים שיכולה להיות לה בהמשך השפעה )בשל  –( בלא תלות בארגון המוקד 5ומס' 

 מידת החופש שיש להם( על מערכת היחסים עם ארגון המוקד.
                                                           

3
  Rowley, 1997ראה לדוגמא,  

 ספק

 ספקים

 רגולאטור

 מממנים

 קהילה

 עובדים

 מנהלים

 משקיעים

 חברה

 רגולאטור

 מממנים

 קהילה

 עובדים

 מנהלים

 משקיעים

 לקוח

 רגולאטור

 קהילה
 עובדים

 משקיעים

 מממנים

 צרכנים

 מנהלים
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ייצוג לדוגמא של רשת חברתית של מחזיקי עניין : 3איור מס  

 

 

איור זה ממחיש את חשיבות הצורך לזהות את המבנה הרישתי של היחסים בין מחזיקי 

העניין לבין הארגון וכן בינם לבין עצמם והמשמעות שיש למבנה זה על חופש קבלת 

 ההחלטות של הנהלת הארגון. 

נציין כי היכולת של הנהלה מסוימת להגיב להשפעות של מחזיקי עניין מסוימים עשויה להיות 

תלויה במבנה הרשת. כך לדוגמא, ברשת צפופה כאשר הארגון הוא פריפריאלי יכולת 

 התגובה שלו נחותה יותר מאשר ברשת דלילה כאשר הארגון הוא מרכזי. 

 

חישים שפעולת מחזיק עניין מסוים בשנים האחרונות פורסמו לא מעט מאמרים הממ

רגולאציה המשפיעות -משפיעה באופן שונה על חברים ברשת. לדוגמא, פעולות כמו דה

באופן שונה על לקוחות ועל ספקים, שינוי בציפיות של מחזיק עניין אחד משפיעה על שינוי 

ספקים( משנה בציפיות של מחזיק עניין אחר, שינוי יחס בתוך קבוצה של מחזיקי עניין )למשל 

קבוצה )ספקים אחרים(, זיהוי מראש של כוונות  -את היחס של חברים אחרים באותה תת

מחזיקי עניין ככלי לניהול מערכת היחסים העתידית עימם, ההשלכות של שינוי אסטרטגיה 

ושל נוסח החזון הארגוני על מחזיקי עניין שונים, השלכות של משברים גלובאליים על הצורך 

 ארגון

המוק

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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רשת מחזיקי העניין )למשל לפנות ליותר לקוחות או ליותר מממנים, הרחבת  להרחיב את

ההבדל הבין תרבותי בין מחזיקי עניין שונים בגלל גלובליזציה וכד'(, ההשלכות השונות של 

האתיקה הארגונית על מחזיקי עניין שונים ועוד. כל אלו ממחישים את ההכרח הניהולי לנהל 

 ה.את רשת מחזיקי העניין בחוכמ

ניתוח בעלי העניין צריך להסתכם בתובנות מעשיות, אחת הדרכים לעשות זאת היא לסיכום, 

רלוונטיות של כל אחד מהמרכיבים לצמיחה ולהשרדות של באמצעות סיווג בעלי העניין בהתאם ל

 ניתן לחלק את הרלוונטיות לשלוש רמות. ,הארגון. כפי שמראה האיור להן

 

 על פי רלוונטיות להשרדותמאפייני הסביבה איור מס':::

 

הרמה הקרובה ביותר לארגון היא סביבת השותפים העיסקיים שבאמצעותם מקיים הארגון את מערך 

הייצור והשירותים שלו. סביבה זו יכולה לכלול את שותפי הייצור , שותפי הפיתוח של המוצרים, ספקי 

ההפצה וכד'. לגורמים אלו יכולה חומרי הגלם, חברות מיקור החוץ השותפות לשרשרת הערך, שותפי 

 להיות השפעה מהותית ומהירה על תפקודה של החברה.

הרמה השנייה היא הסביבה המשפיעה היכולה לכלול מתחרים, מפתחי כלים למערך הייצור, ספקים 

חליפיים שעשויים לתפוס את מקומם של הקיימים, מתחרים גלובליים או חברות דומות בגיאוגרפיות 

 מיידי.-לגורמים אלו יכולה להיות השפעה על השרדותה של החברה בטווח הזמן הלא אחרות וכד'.

 ארגון

סביבה  

 שותפה

סביבה  

 משפיעה

תחום  
 התעניינות



[Type text] Page 24 
 

הרמה השלישית ורחוקה יותר מהאחרות כוללת את כל הגורמים שמעשיהם עשויים להשפיע בטווח 

הארוך על פעילותה של החברה ולכן על החברה להתעניין בהם ולשמור 'קשר עין' עם מעשיהם. בהם 

כשאתה  -מפתחי תוכנה ואפליקציות, מפתחי טכנולוגיות חדשות, מובילי תרבות   כלולים גורמים כמו

 בשוק הצרכני, שווקים בארצות מתפתחות, רגולציות ותהליכים פוליטיים וכד'.

 

עד כאן הבהרנו את החשיבות ואת המורכבות של תהליך הזיהוי והבנת ההשלכות של 

יין הם גם קבוצות של גורמים ברשת מחזיקי העניין על הפירמה. ראינו גם שמחזיקי ענ

שמשקיעים בפירמה ויש להם עניין בכך שיהיה החזר על ההשקעה שלהם. לכן, חברה צריכה 

שתהייה לה אסטרטגיה ברורה באשר לאופן שבו היא מנהלת את קשריה עם מחזיקי העניין 

 בה, תוך מעקב תמידי על המידה שבה הם שבעי רצון מהשקעתם בה.

 

 אסטרטגיית ניהול של מחזיקי ענייןגיבוש 

 -. מודל זה, מהווה למעשה את המעבר ממודל ה ROSI –הינו מודל ה  כאןהמודל שמוצג 

ROI   (RETURN ON INVESTMENT  שמשמעותו תשואה על ההשקעה של בעלי )

ROSI  (RETURN ON STAKEHOLDERS INVESTMENTS ,) -המניות למודל ה

 . של כלל  מחזיקי ענייןשמשמעותו תשואה על השקעתם 

שהשקעתם  –מבוססת על התפיסה כי לחברה יחסי חליפין עם מגוון משקיעים   ROSIגישת 

איננה דווקא במושגים פיננסיים ולכן הם נקראים מחזיקי עניין )ולא בעלי מניות(. תיאוריות 

ות בין שונות עוסקות ביחסי החליפין בין הפירמה לסביבתה העיסקית. תיאוריות אלו מבחינ

תועלת מוחשיים, לבין חילופין חברתיים שבהם  -שמבוססים על יחסי עלות –חילופין כלכליים 

מוחשית  -ההחזר איננו נמדד באופן מוחשי אלא באופן רגשי או ערכי. ההשקעה הבלתי

נתפסת ע"י מחזיקי העניין כמתן של כבוד והערכה, גיבוי מתמשך, צירוף חברים, הפגנת 

ברתית וכד'. הם מצפים כי לתמיכתם המתמשכת בפירמה יינתן ערך אכפתיות ותמיכה ח

ביחסה של הפירמה אליהם. ההבדל בין ההחזר הכלכלי להחזר החברתי הוא שהאחרון איננו 

מגובה בחוזים והסכמים, אין כללים השולטים על אופי ההחזר, התמורה ועיתויה אינם 

רכת ציפיות זו מוכוונת בעיקר ע"י ערך  מוגדרים והוא מבוסס על ציפיות למחויבות הדדית. מע

הגינות בחלוקת המשאבים, הוגנות תהליכי קבלת ההחלטות והוגנות ביחסים –ההוגנות 

 אישיים. -הבין

מכוונת הנהלות של חברות לשים לב למקסום ההחזר על השקעה )בנכסים  ROSIגישת 

יחזק את החברה מוחשיים( של מגוון מחזיקי העניין בחברה, באופן ש-המוחשיים והלא

ויתמוך בצמיחה מתמשכת. מגוון מחקרים שנעשו בעשור האחרון משקפים יתרונות עסקיים 
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כלומר התייחסו   –בתחומים רבים בעבור חברות שמימשו את האחריות החברתית שלהם

 בתהליכי הניהול של החברה גם למחזיקי עניין שאינם מחזיקי מניות בחברה

מציגה תועלות בתחומים רבים  "4ת בעסקים ודיווח חברתיאנציקלופדיה לאחריות חברתי"ה 

גידול בנגישות  ,הגדלת היעילות התפעולית ,גידול בהכנסות ,בהם הגדלת ערך לבעלי מניות

גידול בהון האנושי  ,חיזוק המוניטין ושם המותג ,שיפור במשיכת לקוחות ,להון

יתרון בקבלת רישיונות אף  ,שיפור בחדשנות ,הקטנת פרופיל הסיכון ,והאינטלקטואלי

  .לפעולה ועוד

 

הסקירה התיאורטית הקצרה לעיל מציגה ארבע שאלות מעשיות עבור מנהלים, שבאחדותן 

 יכולות להוות מרכיב בתהליך החשיבה על האסטרטגיה של החברה:

 מיהם מחזיקי העניין החשובים של החברה?

 מה האינטרסים שלהם ובאילו היבטים הם מתנגשים?

 ים החזר על ההשקעות שלהם?איך מאפשר

 איך אפשר לנהל את הדיאלוג ביניהם לטובת החברה?

 

הנהלת חברה, שרוצה לפעול בהתאם לגישה , צריכה לאפיין לעצמה את הפעולות המרכזיות 

שיביאו להחזר על ההשקעות של מחזיקי העניין. עקרונית, הפעולה יכולה לכלול את 

 המרכיבים הבאים:

 יין ולדרגם )ללא תמיכתם יחדל הארגון להתקיים; תמיכתם למפות את מחזיקי הענ

 נדרשת למימוש אסטרטגיה קיימת; התנגדותם תפריע להשגת מטרות אקטואליות(

 לאפיין את תרומתם הקיימת או הפוטנציאלית להשגת המטרות הארגוניות הנוכחיות 

 לאפיין את הסיכונים שהם מהווים להשגת המטרות הארגוניות הנוכחיות 

 דרכים לאיזון בין האינטרסים השונים לקבוע 

 לקבוע אמות מידה להערכת חשיבותם ותרומתם /ניזקיהם של מחזיקי העניין לפירמה 

  לקבוע את הנורמות )בהתייחס גם לחוקים והוראות רלוונטיים( שמכוונות את ההתנהלות

 מול מחזיקי העניין המרכזיים

                                                           
4

 רו"ח ניר זיכלינסקי )עורך וכותב(  
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 סק הנוכחיים ומקדמת את העניין לגבש תכנית פעולה אינטגרטיבית הקשורה לביצועי הע

 המשותף של מחזיקי העניין.

  בחינת מערך ניהול הסיכונים בעסק למול הערך והתשואה לכלל מחזיקי העניין ומציאת

 האיזון ביניהם תוך התחשבות בהיבטים כלכליים,חברתיים וסביבתיים

 

 מיפוי על בסיס "השורות האחרונות"

של חברות עסקיות באופן המאפשר להנהלה של פרק זה יתאר את שדרת מחזיקי העניין 

מקדמת את האינטרסים  ,חברה למפות את מחזיקי העניין בה ולתכנן פעילות עסקית שמחד

בד בבד עם חיזוק העמידות של החברה וניצול הזדמנויות עסקיות  ,של מחזיקי העניין

 לצמיחה הנגזרות מהמיפוי ויצירת הערך/התשואה לכלל מחזיקי העניין לאורך זמן. 

 

 הצעד הראשון: זיהוי 

הצעד הראשון הינו זיהוי מחזיקי העניין שלהנהלת החברה יש עניין להעמיד בראש סדר 

על מבנה הרשת החברתית של מחזיקי העניין כפי שהנהלת העדיפויות. תהליך הזיהוי ישען 

החברה רואה אותה. מגוון נקודות מבט של מנהלים מתוך החברה הינו חשוב בכדי לזהות 

 אם ישנן פערים בין הרשימה כפי שהיא נראית לבין הרשימה כפי שהיא צריכה להיראות.

 

 : זיהוי ראשוני של מחזיקי העניין בחברה 1טבלה מס' 

 

כוח  קי ענייןמחזי

 והשפעה

לגיטימציה 

מוסרית 

 וחוקית

 מבנה הרשת דחיפות

 צפיפות, מרכזיות, תפקידים

ציון 

 משוקלל

בעלי מניות 

 ובעלי עניין

     

      מנהלים

עובדים, איגוד 

 מקצועי

     

      שלטון מקומי
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 :שלטון מרכזי

 רגולאטור

     

      לקוחות

      ספקים

קהילה, 

קבוצות 

 חברתיות

     

      מתחרים

הדורות 

 הבאים

     

אחרים: נושים, 

 מתווכים ועוד

     

 

 

לאחר שהנהלה של חברה גיבשה לעצמה תמונה מלאה של מחזיקי העניין בה היא יכולה 

לדרג אותם על ידי מתן ציון משוקלל לכל אחד מהמאפיינים וכך לסדר אותם לפי סדר 

גיבוש אסטרטגית הטיפול במחזיקי העניין. לדוגמא, בתוך עדיפויות להתייחסות בשלבי 

)הגבוה ביותר( לחשיבות הנושא של  5)הנמוך ביותר( עד   1 -הטבלה אפשר לתת ניקוד מ 

במחזיק עניין "בעלי מניות ובעלי עניין"  5אותו טור לגבי כל מחזיק עניין, לדוגמא, ציון 

ראינו מה הניקוד הגבוה ביותר המשוקלל במסגרת הטור על "כוח והשפעה" וכיוצ"ב . לאחר ש

לכל מחזיק עניין נוכל להצביע על אלו מתוכם שהאסטרטגיה העסקית צריכה להעדיף. באותה 

 מידה אפשר לבצע את הניתוח גם בצורה איכותנית )ללא מתן ציונים ושקלולם(.

 

 הצעד השני: תחומי תוצאה

עסקיות נמדדות באמצעות שלושה נתחיל מכך שהתפיסה המקובלת כיום הינה שתוצאות 

אותן "שלוש  (TBL-triple bottom line)החברתי והסביבתי  ,הכלכלי ,משתנים מרכזיים

השורות התחתונות". חברה שתמקסם את ערכיה הכלכליים בהתעלם מהשלכותיהם על 

שממנה היא לוקחת את משאביה ואליה היא   (environment)והסביבה  (society) החברה 

את השפכים שלה, עשויה למצוא את עצמה במוקדם או במאוחר מפגרת בביצועיה מחזירה 
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בשל כך הולך וגדל בעשור האחרון מספר החברות המאמצות קודים אתיים,   .הכלכליים

 . (sustainability) מפרסמות דוחות חברתיים ומאמצות מדיניות של קיימות

קדימה בהציעה מתכונת לניתוח  צועדת צעד אחד - ROSI -גישת תשואה למחזיקי העניין 

אינטגרטיבי של האיומים והסיכונים יחד עם  ההזדמנויות והערך/התשואה  מצד כל אחד 

כפי שמראה באופן גנרי הטבלה  –ממחזיקי העניין וזאת בכל אחת משלושת המימדים לעיל 

 :להלן

 

 מיפוי אינטרסים של מחזיקי עניין מרכזיים - 2טבלה מס 

 

הזדמנות \איום  אינטרס סביבתי אינטרס חברתי אינטרס כלכלי מחזיקי עניין
5

 

דיבידנד,דמי ניהול,  בעלי מניות

 צבירת הון כלכלי

מעמד ,הכרה 

והוקרה, עזרה 

לקהילה ומיתוג 

 אישי

הכרה בשמירה על 

איכות הסביבה, 

הקטנת ההשפעות 

על הסביבה וקבלת 

מענקים ובונוסים על 

 רקע זה

המשך מימון או 

 המניותמכירת 

שכר, בונוסים,  מנהלים

 תגמול הוני

מעמד ,הכרה 

והוקרה,עזרה 

לקהילה ומיתוג 

 אישי

הכרה בשמירה על 

 איכות הסביבה

מחויבות ונאמנות 

לחברה או חיפוש 

אקטיבי של 

קריירה במקום 

 אחר

עובדים, איגוד 

 מקצועי

פרנסה,יציבות 

 כלכלית

תחושת  ,

שייכות,מוטיבציה 

חברתית שמשפיעה 

 ההיבט הכלכליעל 

לחיות בסביבה בת 

קיימא, אויר נקי, מים 

 נקיים, מזון בריא

מוטיבציה 

ומחויבות לחברה 

או התדרדרות 

 ביחסי עבודה

ארנונה,שכירות,הק שלטון מקומי

מת מרכזים 

 כלכליים

משיכה,   יוקרה

מובילות ביחס 

 לאחרים

איכות  ,מניעת זיהום

 חיים

מוכנות להשקיע 

לצורך המשך 

הנוכחות של 

החברה במקום או 

רצון "להיפטר" 

                                                           
5

ההזדמנויות שישנם ממחזיק העניין שבשורה זאת  \במסגרת הניתוח שתעשה הנהלת החברה ימולא טור זה בתיאור האיומים 

 )בטבלה מובאות דוגמאות כדי לסבר את העין(
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 ממנה

 :שלטון מרכזי

 רגולאטור

יצירת תחרותיות, 

 הפרטות

עלות ואיכות 

שירותים סבירה 

לאזרח, הקטנת 

נזקים חברתיים 

מרגולציה לא 

 אוהדת

שמירה על איכות 

הסביבה ומניעת 

נזקים סביבתיים, 

הקטנת התערבות 

הרגולטור בנושאי 

סביבה והשקעות 

 בסביבה

לקראת או הליכה 

מעקב צמוד 

 וחודרני

מחיר, איכות , מתן  לקוחות

 \ערך מהמוצר 

 שירות

 ,רמת חיים

מותגים,בריאות 

 המוצר והציבור

שמירה על סביבת 

 חיים בת קיימא

תרומה לשיפור  

מוצרים או 

שירותים או מעבר 

 \למוצרים 

 שירותים חלופיים

יציבות בהזמנות,  ספקים

 תשלומים בזמן

חלק משרשרת ערך 

 איכותית

שרשרת ערך 

סביבתית חיובית 

המקטינה את 

השפעותיה על 

 הסביבה

נאמנות והמשכיות 

או אספקה 

 למרבה במחיר

קהילה, קבוצות 

 חברתיות

תרומות, מעורבות  תעסוקה

בקהילה, פיתוח 

 -איזורים כלכלית 

 חברתית

אסטטיקה, מובילי 

דעה סביבתיים 

והשפעה חיובית על 

 הסביבה בה פועלים

תרומה של 

רעיונות ואנרגיה 

חיובית או הפגנות 

 ופגיעה במותג

שיווק הוגן, אתיקה  תחרות הוגנת מתחרים

 בתחרות

הקטנת ההשפעות 

הסביבתיות ביחס 

 למתחרים

תחרות הוגנת או 

 פוגענית

שמירה על משאבי  הדורות הבאים

טבע, פיתוח בר 

 קיימא

שמירה על כך שיהיו 

 דורות בעתיד

לחיות בסביבה 

 חיובית ונקייה

? 

אחרים: נושים, 

 מתווכים ועוד

הקטנת פעילות  שמירת המותג מניעת הפסדים

רגולציה נגד החברה 

 בנושאי סביבה

? 

 

את  ,הטבלה והדוגמאות שבה משקפות את מגוון האינטרסים של מחזיקי העניין השונים

הקונפליקט האפשרי במימוש האינטרסים שלהם במקביל ואת האפשרות שחשיבה מעמיקה 
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מאפשרת לזהות מחזיק עניין מסוים גם הטבלה   .תביא להזדמנויות חדשות לעסקעליהם 

 .כך מענה משופר גם למחזיקי עניין אחרים-שממנו יכולה לבוא צמיחה עסקית שתאפשר אחר

לממצאי הטבלה ישנה חשיבות רבה גם בהקשר של המגמה החדשה על פיה משקיעים 

ת עצמה. ניהול אחראי והשקעות ישקיעו בחברה בהתחשב באופן שבו היא מנהלת א

סביבתיים. כל ניהול והשקעה -חברתיים-אחראיות לוקחים בחשבון ערכים ושיקולים כלכליים

נעשים תוך נקיטת כל תהליכי קבלת ההחלטות ה"מסורתיים" המהווים חלק מגישת ניהול 

ת השקעות זהיר וראוי )בראיית ההישרדות וההובלה בטווח הארוך(, אך היא כוללת גם א

הבחירה והניהול של ההשקעות בהתבסס על דאגותיהם והשקפותיהם האתיות, המוסריות, 

החברתיות והסביבתיות של משקיעיה וזאת תוך התייחסות למכלול מחזיקי העניין. דוגמאות 

לשיקולים כאלו יכולות להיות, בתקופות קשות: נקיטת צעדי התייעלות תוך התחשבות 

של העסק )שימור ספקים, שימור עובדים, שמירת  בהמשכיות גם למועד ההתאוששות

ממנים, שמירת אמצעי ייצור וכד'(. בתקופה מרווחת יותר: פיתוח חזון להשקעה אחראית 

הלוקחת בחשבון צרכי סביבה וקיימות, דיאלוג אמיתי, עמוק ואמין עם מחזיקי עניין, גיבוש 

מינה המבוססת על מדדים תכניות להשקעה מבוססות דיאלוג כזה, מערכת דיווח שקופה וא

 היכולים לשקף התקדמות לעבר יעדים וכד'.

 

 הצעד השלישי: דיאלוג מאזן בין מחזיקי עניין

יומי מראים כי לעיתים קרובות מחזיקי עניין הם בעלי -הספרות המקצועית והניסיון היום

 אינטרסים מנוגדים או שהם מחזיקים במערכות ערכים שונות.

הינה לבנות אמון בקרב מחזיקי העניין כי החברה לוקחת ברצינות את  מטרת הדיאלוג

לתוצאות   (accountable)האמון יתאפשר אם הארגון ישקף להם כי הוא אחראי  .ציפיותיהם

י הסברה מלאה והצדקה מבוססת על "החברה תשקף את אחריותה זאת ע ,בין היתר .מעשיו

  .קטת או נמנעת מלנקוט( של הפעולות שהיא נו שקיפות ( ערכי החברה

י "ולאטרקטיביות שלו ע ,לשיפור הביצועים הפיננסיים של הארגון דיאלוג משמעותי יתרום

בניית הסכמה  ,שיפור בתהליכי קבלת החלטות ,זיהוי מראש של סכסוכים אפשריים ומניעתם

דיאלוג משמעותי  ,משמע  .ויצירת הזדהות עם הארגון ,רחבה בקרב בעלי תפיסות שונות

המניעים והעמדות של הארגון לבין אלו של מחזיקי  ,אפשר הגדלת החפיפה בין הצרכיםי

  .העניין בו
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לעיתים דיאלוג כאמור יביא לשינוי מערכת הערכים המעצבת את התנהלותו השוטפת של 

התאמה טובה יותר של מערכות הערכים תאפשר התפתחותה של   החברה \הארגון 

  ותר שיאפשר שיתוף מחזיקי עניין בתהליכי קבלת החלטותהקשבה עמוקה יותר ואמון רב י

לפעמים, בנקודת  .הגדרת יעדים ותהליכי מדידה משותפים של השגתם ושקיפות

אבל הצלחתן של חברות עסקיות רבות לבסס  –הישג כאמור נתפס כאוטופי ,ההתחלה,

היפגעות של ההבדל בין ה   מערכת יחסים כזאת מראה כי הדבר אפשרי ואף מועיל )לדוגמא

יכול להיות מוסבר בהבדל   2011מחאת הקוטג" בקיץ "ב 'תנובה'לחברת  'שטראוס'חברת 

דוגמאות מראות כי  באיכות הקשרים של שתי החברות עם מחזיקי העניין השונים שלהם(. 

חברות שנקטו בדיאלוג בעל משמעות עם מחזיקי העניין שלהם נתרמו בשיפורים בתהליך 

סכון בעלויות, בנאמנות עובדים ולקוחות, במניעת תביעות ספקים התפעולי שלהם, בחי

,שיפור נקודות תורפה שיכולות להתפתח לנזק עתידי, בחיזוק אמון  והקטנת עלויות משפטיות

 .הציבור ובהפחתת כיסוי תקשורתי שלילי ובהגדלת עניין של משקיעים

 

 ?מה מעניין את מחזיקי העניין

להדגים ולהמחיש את האופנים שבהם מחזיקי עניין שונים מטרתה של פסקה זאת הינה 

י זיהוי סוגיות שחברות שונות טיפלו בהן בעבר והאופן שבו טיפול "מתעניינים בחברה ע

לגבי כל מחזיק עניין נסקור את הסוגיות לפי שלוש   .כאמור הביא לתוצאות עבור החברה

נראה שהתוצאות  .בתייםוהסבי החברתיים ,ההיבטים הכלכליים :הקבוצות המקובלות

טיפול בסוגיה סביבתית הביא  ,למשל .שהתקבלו אינן דווקא באותו תחום שבו פעלה החברה

 .לתוצאה בתחום חברתי או כלכלי

 

 חברתיים וסביבתיים והשלכותיהם-החיבור בין מחזיקי עניין לתחומים כלכליים :3טבלה מס 

 

 סוגיות שטופלו מחזיקי עניין

 סביבתית \חברתית  \כלכלית

 תוצאות שהושגו

 שיפור תנאי עבודה פיזיים מנהלים \עובדים 

 כתיבת קוד אתי והטמעתו

 ;א"יציבות, יצירתיות, משיכת כ

תרבות ארגונית תואמת מצב 

 ;עסקי
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בזמינות הסיקור של  \עליה באיכות  שיפור קשרי משקיעים ושקיפות משקיעים

 החברה 

 טיפול בשפכים קהילה

 בניינים ושתילת דשאשיפור חזות 

 ;שיפור במיתוג

הפחתת התנגדויות של שכנים 

 להתרחבות

מדינה 

 ))רגולאטורים

פתיחות לדיאלוג על רגולציה ועל  שקיפות

 .הקטנת נוקשות החוקים מיסוי,

התאמת מוצר לצרכי קבוצת  שיח גלוי לקוחות

 לקוחות משמעותית לרווחיות

 התחייבות ליחסים מתמשכים ספקים

 ומרים בייצור, הקטנת שופכין רעילים.מיחזור ח

 איכות מוצר, מצאי במחסנים

 חסכון בעלויות חומרי גלם

השגת לקוח חדש שמעוניין 

 במוצרים על בסיס מיחזור

מ מול רגולאטור כקבוצה "שיפור מו פתיחות לדיאלוג מתחרים

 בעלת אינטרס משותף

 מכירות ,מוצר פיתוח מוצר מתחשב באנרגיה הדורות הבאים

מניעת לקיחת מניות החברה  דיאלוג נאות מול בעלי אג"ח נושים

לבעלי האג"ח במקרה של משבר 

ומציאת פתרונות ראויים לפריסת 

 החובות הנובעות מהאג"ח

 

הדוגמאות שבטבלה משקפות את השיפור העסקי המתאפשר מתוך דיאלוג מתמשך ועקבי 

 .עם מחזיקי העניין השונים

 

 עניין קונפליקט ערכי בין מחזיקי

קל לראות שיכול  .מחזיקי עניין שונים עשויים להאמין במערכות ערכים שונות ואף מתנגשות

להתקיים קונפליקט בין בעלי המניות השואפים לדיבידנד שיסייע להם להחזיר במועד את 

עם רצון המנהלים להשקיע בהמשך  ,ההלוואה שהם לקחו לצורך מימון קניית החברה

 .רצון העובדים למקסם את חבילת התגמול שלהם לאורך זמן ולבין ,התפתחות החברה
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הקונפליקט הבסיסי הזה מתקיים במסגרת ערכית משותפת המעמידה את ערך האינטרס 

האישי של כל אחד מהצדדים כקונפליקט והמקבלת את הערך הכספי כמדד משותף בדיאלוג 

 .ובתהליך קבלת החלטות

הערכים והאינטרסים של מחזיקי העניין  ,ההעדפות ,יתכנו מצבים שבהם השפה ,אולם

ניתוח הקונפליקט הערכי  שיח של חרשים"."דבר העשוי להביא ל –השונים אינם דומים 

אם רוצים לקיים   ,כן בעל ערך רב-הקיים בין מחזיקי העניין השונים של החברה הוא על

אפשר לראות שבין מחזיקי העניין השונים  .דיאלוג פורה שיביא לתוצאות עבור המעורבים

 .יכול להיות קונפליקט טבוע שיחזור על עצמו בארגונים שונים ובענפי תעשייה מגוונים

  :דוגמאות

הארגון רוצה מוצר חדשני  –לקוחות רוצים מוצר שעונה לצרכיהם במחיר מתקבל על הדעת 

 שעונה לקריטריון האסטרטגי של חדשנות

דורשים השקעות שמונעות זיהום בעוד המנהלים מעדיפים השקעות אנשי איכות הסביבה 

 שמקדמות ערך ללקוחות

מייצגי הדורות הבאים רוצים לראות תועלת בטווח הארוך שלא על חשבון עתיד המדינה בעוד 

 בעלי המניות רוצים החזר מהיר על ההשקעה

 .מחויבות -גמישות ואיספקים רוצים חוזים ארוכי טווח שמאפשרים יציבות בעוד הארגון ירצה 

 מבנה תהליך העבודה

כדי שחברה תמצה באופן שלם את ההזדמנויות ותצמצם ככל האפשר נזקים,  מוצע לה 

 :לפעול בשלבים הבאים

 זיהוי מחזיקי העניין בחברה ופתיחת אפשרות לדיאלוג

 ניתוח ציפיות של כל אחד וזיהוי ציפיות מתוסכלות או אינטרסים לא ממומשים

 רונות בסיסיים מתוך המשאבים הקיימים בחברהמציאת פת

 ביצוע פיילוטים

 .יישום התכנית: הרחבת פיילוטים מוצלחים והחלפת נכשלים בחדשים

 ?האם הושגה צמיחה מעקב מתמשך:
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ליבתו של תהליך זה הוא מיפוי הקונפליקטים הערכיים הצפויים בין מחזיקי העניין בה ותכנון 

הדיאלוג באופן שיאפשר למנוע התנצחויות המבוססות על ראייה קונפליקטואלית של החברה 

כפי שמשקפת הטבלה הבאה שבמסגרתה ניתנו מספר  –בעיני מחזיקי העניין השונים 

 דוגמאות:

 

 קונפליקטים ערכיים בין מחזיקי עניין : 6 4טבלה מס 

מחזיקי 

 עניין

הדורות  מדינה קהילה ספקים לקוחות מנהלים

 הבאים

 נושים מתחרים

מיקוד  עובדים

באנשים 

מול מיקוד 

 במשימה

איכות 

שירות 

בטלפון מול 

עומס 

במוקד 

 שירות

עבודת  

התנדבות 

מאולצת 

על חשבון 

שעות 

 בבית

רמת 

מס מול 

שירותי 

רווחה 

הגנה או 

 על ועד

   

טובות    מנהלים

הנאה 

 אישיות

     

מקסום    לקוחות

רווחים 

לספק   על 

חשבון 

עלויות 

סופיות של 

 מוצר

מוצרים   

מתקדמי

ם 

שהשפע

ת תהליך 

ייצורם 

על 

הסביבה 

הינו 

 שלילי

  

         ספקים

קידום  קהילה

מנהלים 

מהאזור על 

חשבון יבוא 

       

                                                           
6

 הרלוונטיות לובטבלה המחשות של כמה תאים. לכל מקרה ניתן למלא את התאים השונים בסוגיות  
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מנהלים 

ממקומות 

 רחוקים

דרישה   מדינה

לחוקים 

ונהלים מול 

רצון 

בגמישות 

ומענה 

 ייחודי

      

הדורות 

 הבאים

מיצוי 

דיווידנד על 

חשבון 

השקעות 

שימומשו 

בטווח 

 הארוך

       

הסכמי      מתחרים

 -אי

 תחרות

   

         נושים

 

כאשר קונפליקטים ערכיים כאלו מחייבים את הנהלת הארגון שלא להתעלם מהיבטים ערכים 

האישיים של כל .אפשר לעסוק רק באינטרסים-אי ,מתכננים את הדיאלוג עם מחזיקי העניין

הטבלה יכולה לשמש גם בסיס לתכנון דיאלוג בין מחזיקי עניין שהקונפליקט  מחזיק עניין.

 .ביניהם פוגע ביכולת החברה לצמוח ולשגשג

 

 ניהול דיאלוג בין מחזיקי עניין -סיכום ומבט לעתיד 

ויים הכלכליים והחברתיים בעולם, שאנו עדים להם כיום, מביאים רבים להכרה שיש השינ

אחד מהמרכיבים  צורך במהלכים ברמות שונות ,במגזרים שונים ובתרבויות הניהול הקיימות.

מהותו המרכזית של הדיאלוג עם . הללו הוא ההכרח לנהל דיאלוג אפקטיבי עם מחזיקי העניין

 ת קואליציה בונה לטובת צמיחה מתמשכת של הפירמה. מחזיקי העניין הוא יציר
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הבסיס לכך הוא בניית אמון ושמירתו כמשימה בלתי מתפשרת. מעבר לכלי הדיווח 

המקובלים )המאזן והמסמכים הנלווים אליו, הדו"ח החברתי והדו"ח הסביבתי(, כלי ניהול 

קהילה, מתבקשת גם  המדיה )יחסי ציבור לגיווניו(, קשרי לקוחות, קשרי משקיעים וקשרי

היכולת לטפח יחסים בין מחזיקי עניין שיש להם אינטרסים מתנגשים ביחס לפירמה. דיאלוג 

עם מחזיקי עניין מעלה סוגיות ערכיות על פני השטח בהן רמת השקיפות והחשיפה 

המתבקשות, רמת המעורבות המעשית של מחזיקי עניין בפעילות השוטפת של הפירמה 

ת לספקים לנהל בעצמם את רמת המלאי במחסני החברה(, חשיפת )למשל, מתן אפשרו

  מודלים של תמחור ושל עלויות לאורך שרשרת הערך, שיתוף בשיקולים לגבי מתחרים וכד'.

רק דיאלוג שיאפשר לשותפים העסקיים להביא לדיון את נקודת מבטם  ROSIעל פי גישת 

של הצדדים השונים ברשת מחזיקי באופן אפקטיבי ושתוצאתו תהיה איזון בין האינטרסים 

 העניין הוא זה שיכול לקיים שגשוג ארגוני מתמשך.

 גישה זו ממחישה את הצורך ללמוד את הסביבה ועליה מתוך נקודות מבט שונות.

 

 ניתוח הסביבה: המוקד,

 ע"פ הכוחות הפועלים בה 

 ע"פ מזחיקי העניין בבפירמה 

 ע"י המבנה הרשתי שלה והשלכותיו על הפירמה 

 ניתוח הכוחות:

 סביבת התעניינות

 סביבה משפיעה
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 מ ערכות אחרות-הקשרים בין הסביבה לתת

 הסביבה כחלק מתהליך אסטרטגי

 – Porter'sלימוד הסביבה מוכר כחלק מתהליך עיצוב של אסטרטגיה ארגונית כבר שנים רבות )

SWOT Analysis שהסביבה, או לפחות חלקים ( אך נתפס כתהלך בדיד כחלק ממאמץ מרוכז. כיוון

משמעותיים ממנה, משתנים בקצב מהיר, מוטב לראות את מאמץ לימוד הסביבה כתהליך מתמשך 

המתעמק בדינאמיות שבה. תהליך אפקטיבי כזה יראה בכל חלקי שרשרת הערך של הארגון 

היא  כפי שמראה האיור להלן. התפיסה העומדת מאחורי גישה זאת –כמושאים לחקר סביבתי קבוע 

שמקבל השירותים שלך, או הלקוח, מקבל דרכך את מכלול הערך שהרשת מספקת ושהאלטרנטיבות 

שלו נמצאות בתמהיל אחר של קישורים בתוך הרשת )מכלול התועלות מהמוצר, איכות השירות 

הנלווה, הערכים המפעילים אותו וכד'(. כך, כאשר צרכן מחפש פתרון לצרכי התקשורת הניידת שלו 

נה את רשת הפעולה של 'אפל' )שכוללת את מערך האפליקציות שלה, שירותי העיצוב שלה, הוא קו

המעמד החברתי הכרוך  בה, אך גם את הבעייתיות במערך הייצור שלה וכד'( או קונה את רשת 

סמסונג )הכרוכה בתוכנת הניהול שלה, מערכת ייצור המצלמות שלה,  \הפעולה של אנדרואיד 

 אפליקציות פתוחה ואת הסוללה המתחלפת שלה(. החיבוריות שלה לרשת

 סיסטם שלך-דע את האקואיור מס'::: 
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על פי גישה זו הרשת שצריך להתעניין בה מורכבת מכלל הארגונים המשפיעים, או היכולים להשפיע על 

כלל שרשרת הערך של הארגון. כל אחת מרשתות המשנה הללו יכולות להוות הזדמנות או איום עבור 

 גון, וכל אחד מהקישורים בין השחקנים ברשת יכול להוות מסלול זרימה של השפעה ומידע חשובים.האר

כאמור, ניתוח הרשת לא נעשה בחלל ריק אלא בהקשר לארגון ספציפי ולרוב כחלק מתהליך חשיבה 

 אסטרטגי. האיור להלן ממחיש את המקום של ניתוח הסביבה כחלק מתהליך גנרי של גיבוש אסטרטגיה. 

 

 תפקיד הסביבה בתהליך החשיבה האסטרטגיאיור מס:::: 

 

 

בנקודת המפגש בין גישות מערכתיות לגישות של המדעים החדשים טוב להניח כי אסטרטגיה של ארגון 

ברוב ההיבטים גם שאיננו מונופול או מוביל שוק היא אסטרטגיה של לוחמה זעירה או לוחמת גרילה. 

 :וגם אם אתה מוביל שוק היום מקומך כמוביל איננו מובטח לעד ארגון גדול הוא גם זעיר

 יצואן גדול בתחומך אתה חלק זעיר מהיצוא של מדינה אתהאם גם 

 מעסיק גדול אתה חלק זעיר מהיקף התעסוקה הגם אם את

 גם אם אתה בנק גדול: רוב הכסף זורם במקומות אחרים

 נמצא באוקיינוס אדום. כאשר אתה לכן, לוחמה זעירה היא הכלי התפיסתי שלך

כתב עליו רבות בהקשרים צבאיים. לה עתיק כימי המלחמה ולכן נלוחמת גריל שימוש בטקטיקות ש

כי כל ארגון הנמצא בשוק תחרותי צריך לעיל ל ניהול העסקים כרוכה בהנחה איה זאת יראצורת העתקת 

השוק הוא גדול ויש בו פעילים  –למצוא דרך לבסס את עצמו כאשר הוא יוצא מנקודת מוצא של חולשה 

רבים כך שהחלק שלך הוא בהכרח קטן. לכן, כדי לתפוס נתח שוק ולהחזיק בו נדרשות טקטיקטת של 

לוחמה זעירה. הגישה הזאת מבוססת על רעיון 'משק כנפי הפרפר' על פיו שינוי קטן הוא פוטנציאל לאפקט 

ברותן עשויה ליצור מצב חדש. שילוב בין טהצגדול. לוחמת גרילה מבוססת על סדרת פעולות קטנות אך 

אחת, שימור הכוח -פעולות קטנות אך מהירות, השענות על שיתופי פעולה, נוכחות במגוון מקומות בבת

הצלחה, יכולת התארגנות מהירה  -ושימוש בו רק במקום של יתרון יחסי, נסיגה מהירה כאשר מתבררת אי

לתקיפה, כל אלו הינם עקרונות שניתנים למימוש רק ביחד עם  וניצול מהיר של הזדמנויותלאחר כשלונות 

http://horizon.unc.edu/courses/papers/enviroscan/figure1.gif
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קריאה מדויקת, מפורטת, מהירה, מתמשכת, של סביבה על נישותיה, חלקיה ורובדיה. לכן, לגבי רוב 

 החברות העיסקיות קריאה טובה של הסביבה היא הכרח.

 

 הצד המוסרי של ניתוח סביבה
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 סביבה ודפוסי התנהגות אנושיים:

פרק חשוב במיוחד של השפעת הסביבה הינו אופן ומידת השפעתה הישירה והעקיפה על התנהגות 

האנשים בארגון. מאפייני הסביבה משפיעים בעקיפין על ההתנהגות האנושית בעיקר בתיווך של 

לם לסביבה ישנן גם השפעות ישירות על התנהגות האנשים התרבות הארגונית אוהאסטרטגיה טשל 

 התוצאות הארגוניות.בארגון ועל 

 הסביבה כמקבלת את צורות ההתנהגות של אנשים בארגונים:

 אתיקה

הסביבה כמספקת משאבי כח אדם לארגון: מאפייני האנשים )תכונות, יכולות, מוטיבציות, גמישות 

 תעסוקתית( שהארגון מצליח לגייס מהסביבה משפיעים באופן ישיר על התנהגותם במסגרת הארגון

נים תרבותיים )ערכי עבודה, מסורת ביחס יציבות במקום העבודה, ניידות  תוך תרבות: מאפיי

קהילות בעלות מסורות וערכים  –משפחה, מגוון תרבותי  -חיים-מדינתית והגירה, ורמת האיזון עבודה

 שונים( משפיעים באופן ישיר על התנהגות האנשים.

יציבות של כח האדם ותחושת כלכלי: אלטרנטיבות תעסוקה משפיעות על רמת ה–מצב חברתי 

 התלות שלהם במקום העבודה, גודל המשפחה ותלות בפרנסה,

 תחרותיות בשוק העבודה: גיל העבודה ורמת ההשכלה, פתיחות לגלובליות )זמינות כא רב גווני(

 

 השפעת הסביבה על דפוסי התנהגות אנושיים: LLLאיור מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

דפוסי התנהגות של 
 אנשים בארגון

 תוצאות ארגוניות

 אסטרטגיה

 תרבות ארגונית

http://www.1000ventures.com/business_guide/mgmt_strategic.html
http://www.1000ventures.com/business_guide/crosscuttings/customer_retention.html
http://www.1000ventures.com/business_guide/crosscuttings/competing_strategy.html
http://www.1000ventures.com/business_guide/supply_chain_mgmt.html
http://www.1000ventures.com/business_guide/business_model_new.html
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ה היבטים מרכזיים, המגוון והשונות, התלות עמורכבותה נגזרת מארב בפרק על הסביבהכפי שראינו 

ההדדית בין הרבדים השונים, העמימות והמעורפלות, ומהירות הזרימה של האירועים. הקשרים 

חיצוניים אלו משפיעים על עולמו הפנימי של היחיד על ארבעת היבטיו, הרגשי, התודעתי )קוגניטיבי( 

ל למצוא אנשים שאיבדו את האוריינטציה שלהם, רוחני. כך בעולם כאוטי נוכ \ההתנהגותי והמוסרי 

כפי שמראה  –נמצאיעם בטראומה רגשית, תיפקודם יורד והם מאבדים את המצפן הערכי שלהם 

 האיור להלן.

 איך מורכבות מביאה לקצה הכאוס?איור מס'::::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

תלות      

 הדדית

           
שטף 

 מהיר

 עמימות

 מגוון 

 ושונות

קשיים ואתגרים 
 ב

 הכלה רגשית

 דילמות מוסריוות

 מתן משמעות

 התנהגותיתשליטה 

 שמביאים ל

 טרואמה רגשית

 אובדן אוריינטציה

 ירידה תפקודית

 אבדן ערכים

 העולם בחוץ                                                                     העולם הפנימי
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 נהלים על קצה הכאוס?תאיך מ

כדי שאנשים לא יפלו מעבר לצוק הם צריכים לתפקד באיזור האפקטיבייות של הם )"האזור המתוק" 

פה רגשית, בין שליטה לחופש, בין הבנה צלה להכ(  הם צריכים לתמרן בין הHurst, 2012 ,לפי

יצטמצם לאחד מקצות הרצפים  מוסרית. ככל שמרחב החיים שלהםלבילבול ובין צדק אישי לדילמה 

או על קצה הכאוס. כדי לנוע מאיזור הקפאון לאיזור התפקוד האפקטיבי הם צריכים  ו בקפאוןיהן יח

ם רוצים ליפול לצד הכאוטי ינלהפעיל מנגנונים כמו סיבוך, חדשנות וערעור. אם הם על קצה הצוק וא

שילוב בין ות ותהליכי התארגנות עצמית. רד מטמוקישוט, ניהול מפכמו  הם יכולים להפעיל מנגנונים

 כמו שמראה האיור להלן. –הפעולות הללו יוכל לשמר את האדם באיזור האפקטיביות שלו 

 

 תנועות מאזנות בין כאוס לסדראיור מס'::::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בארגון? משפיעים על המימד האנושי איך

זמינות לאורך יותר שעות; תקשורת בין  –מעבר בין איזורי זמן  (relocationגלובליות )

 תרבותית 

ליניאריות בסיבתיות )עירפול, צורך אינטנסיבי בתהליכים מיצרי משמעות( מורכבות -אי

 קוגניטיבית

 הכלה

 
 שליטה

 
 הבנה

 
 צדק

 רגש

 
 התנהגות

 
 משמעות

 
 מוסר

 הצפה

 
 חופש

 
 בילבול

 
דילמה 
 מוסרית

 קצה הכאוס                                                     קפאון 

 טראומה

 
 אנרכיה

 
 היגיוןאובדן 

 
 אובדן 

 מצפן מוסרי

 'נפילה מעבר לצוק'

 אזור            הפעולה  
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 יותר חופשאיזון עבודה משפחה(; אנשים מחפשים  -קישוריות טכנולוגית )זמינות טוטאלית

 זמני הרפייה( -מהירות שינוי )שחיקת שינויים 

 בכל סוגיה: מאפייני התופעה וצורות ההתמודדות של היחיד מול עולם העבודה

עליית החברתיות ברשת כפתרון  –עם טכנולוגיה  –אינטראקציות בין סוגיות: זמינות וגלובאליות 

 לבדידות

 

זקות התארגנות עובדים במקומות העבודה( ביזור מביא להתח –ודאות )חוסר בטחון תעסוקתי -אי

 יותר עומס רגשי על יותר אנשים –החלטות 

 איך סביבה מביאה עד קצה הכאוס?

 

 

  



[Type text] Page 44 
 

 רשימת מקורות

 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי,(: 2008זיכלינסקי ניר )עורך וכותב( )

 האפט רואי חשבון.-הוצאת זיו

 

Hilary Bradbury-Huang, Benyamin Lichtenstein, John S. Carroll, Peter M. Senge 

(2010): "Relational Space and Learning Experiments: The Heart of Sustainability 

Collaborations", in: William A. Pasmore, Abraham B. (Rami) Shani, Richard W. 

Woodman (ed.): Research in Organizational Change and Development, Volume 

18, Emerald Group Publishing Limited, pp. 109-148  

Boulding, K (1981): Evolutionary Economics BeverlyHills, CA: Sage 

Burns, T. and Stalker, G.M. (1961): The Management of Innovation. London: 

Tavistok 

Freeman, R. (1984): Strategic Management: A stakeholders Approach Pitman 

Chan Kim and Mouborgne, (2005): Blue Ocean Strategy  Harvard Business School Press. 

Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle and Donna J. Wood .(1997): "Toward a Theory of 

Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What 

Really Counts" The Academy of Management Review Vol. 22, No. 4 (Oct), pp. 853-

886  

Moore, James F. (1993):. "Predators and prey: A new ecology of competition". Harvard 

Business Review (May/June): 75–86. 

Oxford Learning Lab (2012). PESTLE - Macro Environmental Analysis. 

Available at: http://www.oxlearn.com/arg_Marketing-Resources-PESTLE---

Macro-Environmental-Analysis_11_31 

Morrison, J. L. (1992). Environmental scanning. In M. A. Whitely, J. D. Porter, and R. H. 

Fenske (Eds.), A primer for new institutional researchers  pp. 86-99. Tallahassee, Florida: 

The Association for Institutional Research 

 James F. Moore (1990): The Death of Competition: Leadership and Strategy in the 

Age of Business Ecosystems 

http://hbr.org/product/blue-ocean-strategy-how-to-create-uncontested-market-space-and-make-the-competition-irrelevant/an/1206KB-KND-ENG
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/B00005RZ44
http://www.oxlearn.com/arg_Marketing-Resources-PESTLE---Macro-Environmental-Analysis_11_31
http://www.oxlearn.com/arg_Marketing-Resources-PESTLE---Macro-Environmental-Analysis_11_31
http://en.wikipedia.org/wiki/James_F._Moore
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Death_of_Competition:_Leadership_and_Strategy_in_the_Age_of_Business_Ecosystems
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Death_of_Competition:_Leadership_and_Strategy_in_the_Age_of_Business_Ecosystems


[Type text] Page 45 
 

Timothy J. Rowley, (1997): "Moving beyond Dyadic Ties: A Network Theory of 

Stakeholder Influences", The Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4 (Oct), 

pp. 887-910 

Thompson, J. and Martin, F. (2010). Strategic Management: Awareness & 

Change. 6th ed. Cengage Learning EMEA, p. 86-88, 816 

Townsend, Amy K. (2006): Green Business: A Five-Part Model for Creating an 

Environmentally Responsible Company. Atglen, PA: Schiffer Publishing. 

 

 

 

 רשימת קריאות נוספת למתעניינים:

Giacomo Boesso, Kamalesh Kumar (2009): "An investigation of stakeholder 

prioritization and engagement: who or what really counts" Journal of Accounting & 

Organizational Change Volume: 5 Issue: 1  

Lynda Bourne, Derek H.T. Walker  (2008): "Project relationship management and the 

Stakeholder Circle  International Journal of Managing Projects in Business Volume: 1 

Issue: 1  

Lynda Bourne, Derek H.T. Walker  (2005):"Visualising and mapping stakeholder 

influence": Management Decision Volume: 43 Issue: 5  

Trine Susanne Johansen, Anne Ellerup Nielsen  (2011): "Strategic stakeholder 

dialogues: a discursive perspective on relationship building" Corporate 

Communications: An International Journal Volume: 16 Issue: 3 

Loke Min Foo  (2007): "Stakeholder engagement in emerging economies: 

considering the strategic benefits of stakeholder management in a cross-cultural and 

geopolitical context Corporate Governance Volume: 7 Issue: 4 

Peter Johansson  (2008): "Implementing stakeholder management: a case study at a 

micro-enterprise Source"  Measuring Business Excellence Volume: 12 Issue: 3  

Rookmin Maharaj  (2008): "Critiquing and contrasting “moral” stakeholder theory and 

“strategic” stakeholder: implications for the board of directors" Corporate Governance 

Volume: 8 Issue: 2  

Brian Murphy, Paul Maguiness, Chris Pescott, Soren Wislang, Jingwu Ma, Rongmei 

http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1832-5912
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1832-5912
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1832-5912&volume=5&issue=1
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1753-8378
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1753-8378&volume=1&issue=1
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=0025-1747
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=0025-1747&volume=43&issue=5
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1356-3289
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1356-3289
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1356-3289&volume=16&issue=3
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1472-0701
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1472-0701&volume=7&issue=4
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1368-3047
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1368-3047&volume=12&issue=3
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1472-0701
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1472-0701&volume=8&issue=2


[Type text] Page 46 
 

Wang (2005): "Stakeholder perceptions presage holistic stakeholder relationship 

marketing performance" European Journal of Marketing Volume: 39 Issue: 9/10  

Janita F.J. Vos, Marjolein C. Achterkamp (2006): "Stakeholder identification in 

innovation projects: Going beyond classification" European Journal of Innovation 

Management Volume: 9 Issue: 2  

Soren Wislang, Jingwu Ma, Rongmei Eva Jansson (2010): "Deregulation and the 

stakeholder model": Corporate Governance Volume: 10 Issue: 2 

Oliver H.M. Yau, Raymond P.M. Chow, Leo Y.M. Sin, Alan C.B. Tse, C.L. Luk, Jenny 

S.Y. Lee  (2007): "Developing a scale for stakeholder orientation: European Journal 

of Marketing Volume: 41 Issue: 11/12  

Zsolnai L. (2006): "Extended stakeholder theory" Society and Business Review 

Volume: 1 Issue: 1  

 

  

http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=0309-0566
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=0309-0566&volume=39&issue=9/10
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1460-1060
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1460-1060
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1460-1060&volume=9&issue=2
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1472-0701
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1472-0701&volume=10&issue=2
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=0309-0566
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=0309-0566
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=0309-0566&volume=41&issue=11/12
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1746-5680
http://www.emerald-library.com/journals.htm?issn=1746-5680&volume=1&issue=1


[Type text] Page 47 
 

 נספח: חלק מדוח אבחון המדגים שימוש בשפה חיצונית בדיאלוג עם ממצאי אבחון

 

 איך הדיאלוג פתח פתחים לשינויים ארגוניים –לשלב בדוגמא 
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 סוגיות לניתוח סביבה: Lנספח 

 ניתוח סביבה שיווקית –PESTמודל 

החיצונית של החברה משפיעה על מודל זה מנתח את הסביבה השיווקית החיצונית של החברה. הסביבה 

כל השחקנים בזירה התחרותית בה החברה פועלת. מאחר והחברה לא יכולה להשפיע בחזרה עליה 

לזהות את השינויים ולהתאים את עצמה אליהם. המשמעות של האותיות הוא ראשי התיבות 

 .Political, Economic, Social, Technology של:

 (oliticalPסביבה פוליטית )

צרכנים. ישנם משתנים  של עסקים וכוח הקנייה רגולציה של על עצומה יש השפעה לסביבה הפוליטית

 :סוגיות כגון לשקול על החברה אשר משפיעים או מגבילים את הפעילות השיווקית והעסקית של החברה.

 יציבות שלטונית 

 קבוצות בעלי עניין 

 הגבלים עסקיים 

 )בעלות/פיקוח על עסקים )מונופולים 

 הגנת הסביבה 

 (conomicEסביבה כלכלית )

לסביבה הכלכלית יש השפעה עצומה על יכולת הקנייה, הרגלי ההוצאות והתנהגות הצרכנים. 

הדבר נכון במיוחד  טווח. ארוכי במונחים למסחר את מצב המשק צריכים לקחת בחשבון משווקים

  שיווק בינלאומי. מתכננים כאשר

 מבנה שוק 

 אינפלציה 

 תעסוקה בשוק 

 משאבים טבעיים ואנושיים 

 רמת חיים 

 זמינות אשראי 

 (ocialSסביבה חברתית )

כיצד הצרכנים מתנהגים, מהם  .ממדינה למדינה משתנות על החברה החברתיות והתרבותיות ההשפעות

 הרגלי הצריכה שלהם ומהם המאפיינים התרבותיים שלהם מנותחים בחלק זה.

 מעמד חברתי 
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 עמדות 

 אידיאולוגיה 

  תרבות בסיסייםערכי 

 )תרבויות משנה )עדות, מגזרים 

 )עניין )השקפת חיים 

 שינויים דמוגראפיים 

 (echnologyTסביבה טכנולוגית )

הגלובליזציה. עד כמה החברה פתוחה  העיקרי של והיא המנוע ,יתרון תחרותי חיונית מהווה טכנולוגיה

 יש לקחת בחשבון:בחלק זה   לטכנולוגיה, מכירה טכנולוגיות שונות ומשתמשת בהן.

 חדשנות 

 מחקר ופיתוח 

 הון אנושי 

 קצב השינוי הטכנולוגי 

 יבוא ויצוא של ידע 

 תגליות, המצאות 

 

Political factors Economic factors 

 Government stability and likely 

changes 

 Bureaucracy 

 Corruption level 

 Tax policy (rates and incentives) 

 Freedom of press 

 Regulation/de-regulation 

 Trade control 

 Import restrictions (quality and 

quantity) 

 Tariffs 

 Competition regulation 

 Government involvement in trade 

unions and agreements 

 Growth rates 

 Inflation rate 

 Interest rates 

 Exchange rates 

 Unemployment trends 

 Labor costs 

 Stage of business cycle 

 Credit availability 

 Trade flows and patterns 

 Level of consumers’ disposable 

income 

 Monetary policies 

 Fiscal policies 

 Price fluctuations 



[Type text] Page 50 
 

 Environmental Law 

 Education Law 

 Anti-trust law 

 Discrimination law 

 Copyright, patents / Intellectual 

property law 

 Consumer protection and e-

commerce 

 Employment law 

 Health and safety law 

 Data protection law 

 Laws regulating environment pollution 

 Stock market trends 

 Weather 

 Climate change 

Socio-cultural factors Technological factors 

 Health consciousness 

 Education level 

 Attitudes toward imported goods and 

services 

 Attitudes toward work, leisure, career 

and retirement 

 Attitudes toward product quality and 

customer service 

 Attitudes toward saving and investing 

 Emphasis on safety 

 Lifestyles 

 Buying habits 

 Religion and beliefs 

 Attitudes toward “green” or ecological 

products 

 Attitudes toward and support for 

renewable energy 

 Population growth rate 

 Basic infrastructure level 

 Rate of technological change 

 Spending on research & development 

 Technology incentives 

 Legislation regarding technology 

 Technology level in your industry 

 Communication infrastructure 

 Access to newest technology 

 Internet infrastructure and penetration 
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 Immigration and emigration rates 

 Age distribution and life expectancy 

rates 

 Sex distribution 

 Average disposable income level 

 Social classes 

 Family size and structure 

 Minorities 

 

Environmental (ecological) Legal 

 Weather 

 Climate change 

 Laws regulating environment 

pollution 

 Air and water pollution 

 Recycling 

 Waste management 

 Attitudes toward “green” or 

ecological products 

 Endangered species 

 Attitudes toward and support for 

renewable energy 

 Anti-trust law 

 Discrimination law 

 Copyright, patents / Intellectual 

property law 

 Consumer protection and e-commerce 

 Employment law 

 Health and safety law 

 Data Protection 

 

Ethical Demographic 

 Ethical advertising and sales 

practices 

 Accepted accounting, management 

and marketing standards 

 Population growth rate 

 Immigration and emigration rates 

 Age distribution and life expectancy 

rates 
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 Attitude towards counterfeiting and 

breaking patents 

 Ethical recruiting practices and 

employment standards (not using 

children to produce goods) 

 Sex distribution 

 Average disposable income level 

 Social classes 

 Family size and structure 

 Minorities 
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 היכן נמצא המידע? –חקר הסביבה : KKKספח נ

 אותו? לאתר ניתן כיצד המידע? מצוי היכן אך

  

בעידן המאופיין בטכנולוגיות מידע, רשתות חברתיות ואתרי תוכן גולשים, מידע רב מצוי 

ברשת האינטרנט. על מנת לנתח את הסביבה החיצונית לארגון, באמצעות מידע הקיים 

 בהיכרות עם אתרי אינטרנט ועם כלים לאיסוף ועיבוד מידע. ברשת האינטרנט, יש צורך

בתהליכי קבלת החלטות, גיבוש  יכול לסייעאיסוף וניתוח המידע הקיים ברשת האינטרנט, 

 אסטרטגית פעולה והתמודדות יעילה של הארגון עם סביבתו המשתנה.

 

  מידע לאיתור העבודה שלבי

  

 :לארגון הדרוש המידע הגדרת 

  

יוצאים למסע חיפוש ברחבי הרשת על הארגון לשאול את עצמו מספר שאלות שיסייעו בטרם 

 למקד את תהליך החיפוש ולאתר את מקורות המידע המתאימים.

 שאלה זו עוזרת להתמקד בתחומי תוכן מוגדרים )מקורות מימון   ? דרוש מידע תחום איזה

קושי להכריע נו . כאשר ישת באזור גיאוגרפי וכד'(אפשריים, מתחרים, פעילות המתקיימ

עשויים לסייע במיקוד הנושאים הנדרשים  PEST או SWOT בסוגיה זו כלים כמו ניתוח

 .לארגון

 שאלה זו ממקדת אותנו בסוג המידע הדרוש  )בנושא שהוגדר  ?  דרוש מידע סוג איזה

אדם בסעיף הקודם(. האם אנו מעוניינים במחקר אקדמי, בחקר מקרה, דו"ח כספי, מידע על 

 .'וכד

 שאלה זו מסייעת במיקוד נוסף של התחומים וסוגי המידע ? שנאסף המידע ישמש למה

קל להבחין בין מקורות  יותרמצפים מהמידע, יהיה  להתועלת ה ההדרושיםו. כאשר ברור

 .מידע רלוונטיים יותר ורלוונטיים פחות וכן לסנן את המידע שנאסף

  

 :רלוונטיים מידע מקורות איתור

  

מיפוי ראשוני של מקורות המידע יכול להתבצע באמצעות איסוף מקורות מידע בהם עושים 

שימוש עובדים בארגון, מומחים וכד', וכן באמצעות ביצוע חיפוש ברשת האינטרנט לאיתור 

, שיתוף WIKIפורומים, בלוגים, רשתות חברתיות, אתרי  מקורות כמו מקורות רלוונטיים.

. הם עשויים לספק מידע רב ערך שלא ניתן לקבלו בדרכים רשמיותודומיתמונות וסרטונים ו

הוא עשוי להיות לא מדויק,  בנה ומפורסם על ידי הגולשים עצמםשהתוכן כולו נאולם, בגלל 
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לכן כדאי ללמוד על תקפות המידע ואמינות האתר בהקשר למידע  מטעה ובוודאי לא מושלם.

ם של קרנות, ארגונים מתחרים, של יועצים, אתרים מסוג זה עשויים להיות אתרישמחפשים )

 .(ספקים וכד'

  

אתר הנבנה ע"י הארגון במטרה לספק מידע ללקוחות קיימים ופוטנציאליים,  :חברה אתר

אתרי אינטרנט של  להפיץ את תפיסת עולמו החברתית ולייצר נוכחות בזירה האינטרנטית.

 מידע. להלן מספר דוגמאות:ארגונים מהווים מקור מידע מרכזי למגוון של סוגי 

בדף זה המצוי כמעט בכל אתר אינטרנט ניתן למצוא מידעים רבים כגון:  -מי אנחנו/ אודות 

שנות קיום הארגון, כיווני הפעולה והתחומים בהם הוא מתמקד, הבידול והיתרון היחסי 

יכי שהארגון מציג ביחס למתחרים, פריסה ארצית, ובמעקב לאורך זמן ניתן לאתר את תהל

 .הצמיחה וההתפתחות של הארגון

מדף זה ניתן ללמוד על המבנה הארגוני, כמות העובדים/ מתנדבים, קיומם של  -צוות הארגון 

מומחים או עובדים בעלי הון חברתי, פרטי קשר של בעלי תפקידים מסוימים )לצורך בניית 

 .('רשימות תפוצה, יצירת קשר וכד

ים קיים דף או הודעות העוסקות באיתור בעלי בחלק מהארגונ -דרושים/ לוח משרות 

תפקידים/ מתנדבים לארגון. ממידע זה ניתן ללמוד על התרחבות הארגון, החלפת בעלי 

 .תפקיד מרכזיים וצמיחה או התפתחות של הארגון בגודלו או בכיוון מקצועי מסוים

אליים את סל דף זה בדרך כלל מציג למקבלי השירות הקיימים והפוטנצי -שירותים/מוצרים 

השירותים והמוצרים שהם יכולים לקבל מהארגון. מדפים אלו ניתן ללמוד לאורך זמן על 

התפתחותם של שירותים חדשים וביטולם של קיימים, תהליכי חדשנות ופריצות דרך 

 .מקצועיות, שינויים באסטרטגיה של הארגון ועוד

פרטיים, ניתן למצוא את הדף ולא אנשים  (B2B) כמעט בכל אתר המשרת ארגונים -לקוחות 

בו מתהדר הארגון בלקוחותיו. בניתוח של המידע על הלקוחות ניתן לאתר התמחויות במגזר 

מסוים )האם ספק שאתם מעוניינים לעבוד איתו עובד עם ארגונים נוספים במגזר השלישי(, 

 .גודל והיקף הפעילות של הארגון ביחס לגודל לקוחותיו ואופי הפרויקטים

רכיב זה בדרך כלל מופיע בדף הבית ומתעדכן באופן תדיר. מעקב שיטתי  -עדכונים  חדשות/

על המידע המפורסם בו מאפשר חשיפה ללקוחות חדשים, שירותים חדשים, מבצעים, 

 .'קמפיינים וכד

 ולפעמים אף השוואתי )לאתרי מתחרים( מתוך הבנה  שיטתי זה באופןל כדאי ללמוד את כ

. כאשר רוצים לבצע השוואה בין ארגונים ומוטהמפורסם בו באופן וולונטארי המידע ש

)מתחרים, ספקים, שיתופי פעולה פוטנציאליים וכד'( או לקבל תמונת מצב על השוק/ תחום 

 "השחקנים" המובילים בתחום. לבכללותו ניתן לנתח את המידע הקיים באתרים ש
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 ועסקיות חברתיות רשתות

מכילים את השיח החברתי/ מקצועי אודות תחום מסוים, מעקב לאורך זמן עשוי אתרים אלו  

לספק מידע אודות מגמות חברתיות, שימוש במונחים חדשים, עמדות כלפי סוגיות חברתיות 

 וכד'.

מושתת על קשר בין אנשים, המקיימים את הקשר שלהם והחלפת  חברתית רשת

ת. התוכן באתרים אלו נבנה ע"י הגולשים האינפורמציה ביניהם על גבי תשתית טכנולוגי

אך הגבולות אינם   ,ורשתות שתכליתן מקצועיתעצמם. ישנן רשתות שתכליתן חברתית 

 ברורים תמיד בשל היותם אתרים אלו נשענים על התכנים שהגולשים עצמם כותבים. 

ין רשת חברתית עסקית, כלומר שתכליתה לקיים אינטראקציה בב  לדלות: ניתן מידע איזה

. הרשתות (LinkedIn)דוגמא,  אנשים על בסיס ולצורך היבטים מקצועיים ועסקיים

 החברתיות מכילות מידע רב פרסונאלי, מקצועי, ארגוני, עסקי ועוד. להלן מספר דוגמאות:

, מידע על בעל תפקידיכול לשמש לצורך איסוף מידע על  - בודד אדם על ומקצועי אישי מידע

רלוונטי וגורמים ספק/יועץ, איתור אנשים בעלי שם מקצועי בתחום מסוים, בעלי הון חברתי 

באזור של הפרופיל  נושא  \אחרים שאפשר להתקשר אליהם כדי להעמיק למידה על ארגון 

ניתן למצוא מידע רב אודות האדם כפי שבחר לפרסם על עצמו, אבל גם  (profile) האישי

אודותיו ע"י אנשים נוספים. הפרופיל האישי מכיל מידע כגון: תפקיד נוכחי מידע שפורסם 

וכד'(,  Twitter , ,ותפקידים בעבר, השכלה, גישה למקורות מידע נוספים )אתר אינטרנט

 .דרכי קשרולפעמים גם "המלצות" שהתקבלו על ידי אנשים אחרים אודות אותו האדם, 

בקשר, עד כמה  הארגון \ רים עם מי מצוי האדםמרכיבים אלו באתר מתא - הקשרים מערכות

וכד'(.  לקוחותהקשר קרוב, איזה סוג של קשר הוא מקיים עם אנשים שונים )עסקי, חברתי, 

להבנת קשרי הגומלין,  גםביניכם כמו  שיכול לתווךמידע זה עשוי לשמש לצורך איתור אדם 

 מתענייניםשבו ההון החברתי והסביבה המקצועית/ חברתית בה פועל האדם 

במרבית הרשתות ישנם פורומים בנושאי ספציפיים אליהם משתייכים  - מקצועיות קהילות

אותם אנשים שהם בעלי עניין משותף בנושא. הפורומים מאפשרים לבחון מי הם האנשים 

הפעילים בקבוצה, מהן התפיסות המקצועיות שלהם לגבי התחום המדובר, איזה גישות 

י האנשים בעלי ההשפעה, איתור מומחים וכמובן לקבל מידע ישיר רווחות קיימות בתחום, מ

 .ע"י שאילת שאלה

בחלק מהרשתות ישנם פרסומים של משרות פנויות ואיתור מועמדים,  - עסקיות הזדמנויות

ומן הצד השני אפשרות להציע שירותים שונים בקהילות המקצועיות או לפנות ספציפית 

 להיות להם צורך בשירות או במוצר.  לאנשים או ארגונים שניכר כי עשוי

 

 

 

 בלוגים
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בלוגים מקצועיים נכתבים על ידי מומחים לתחום מסוים או בעלי עניין בתחום המבצעים בדך 

כלל ניטור ומעקב אודותיו. שימוש שוטף בבלוגים המובילים בתחום הרלוונטי הם בדרך כלל 

 חדשניים ומביאים את המידע העדכני בתחום.

"יומן רשת". הבלוג בדרך כלל נכתב על ידי אדם בודד אך לעיתים הוא בלוג  האתר: מאפייני

ים מקצועיים ולא ליומני רשת אישיים. הבלוג רלבלוג כדאי להתייחס בעיקרגם ע"י ארגונים. 

 כרונולוגי, מההעדכני ביותר ועד לישן ביותר באופן יםמוצג ים. הפוסט"פוסט"מאפשר לכתוב 

גם הפוסטים עצמם וגם התגובות יכולות לספק מידע על עולם . ראיםיחד עם תגובות של קו

 בתוכן או הארגון שבמוקד המחקר.

בלוגרים מקצועיים בדרך כלל מסקרים, מנתחים או מביעים דעתם  לדלות: ניתן מידע איזה

בתחומים בהם הם מתמחים. הבלוגרים מתחזקים באופן שוטף את רשימותיהם ומפרסמים 

המידע עשוי להיות ניתוח של שוק מסוים, תחום מקצועי, מעקב אחר  מידע באופן תדיר.

טכנולוגיות ספציפיות וכד'. לרוב המידע המצוי בבלוגים המקצועיים הוא עדכני וחדשני ומציג 

 את הטרנדיים והחידושים בתחום המדובר.

 

 :ומעקב חיפוש כלי

החיפוש עשוי להיות חד פעמי, תוך שימוש במנועי חיפוש, אינדקסים וכד'. אך רצוי לבצע  

מעקב שיטתי אחר מקורות המידע על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית לאורך זמן. את 

 וכלי ניטור נוספים. RSS, Google Alert -המעקב השיטתי ניתן לבצע באמצעות שימוש ב

גדיר את המונחים אותם אנו מעוניינים לאתר בצורה לה ישבעת שימוש במנועי החיפוש 

 מדויקת, על מנת לקבל תוצאות רלוונטיות. השלבים להגדרת המונחים הם:

 הגדרת המונחים עצמם. 

  מכיוון שהמידע המפורסם באינטרנט נכתב על ידי אנשים שונים  -איתור מילים נרדפות

ע יש להתחקות אחר אוסף כל אחד עושה שימוש במונחים שונים, וכדי לאתר את המיד

 ולכן NPO -יכול להופיע גם כ  NGO המילים המבטאות את אותו נושא. לדוגמא המונח

 .םשימוש בשני המונחי יש לעשות

 מושגים שמביאים לתחומי תוכן לא ממוקדים( ניקוי מושגים מייצרי רעש( 

 

  ברשת המידע ספק של האינטרס זיהוי

ברשת האינטרנט אין סוף של מקורות מידע העומדים לרשות ציבור הגולשים. לכל אתר 

הייחוד שלו: הגורם המספק את התוכן, התחומים בהם עוסק האתר, וכמובן אופי המידע 

מאחר שהחיפוש הוא אחר מידע שמסייע לתובנות ולפעולה יש להזהר מהטיות המצוי באתר. 

למי יש אינטרס לפרסם מידע מהסוג  דע. שאלות כמו, הנגזרות מהאינטרסים של מציג המי
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איזה מידע חסר? איך אפשר להסתכל על המידע הזה מזוית אחרת? עשויות לאפשר  ?הזה

 הן את המיקוד בממצאים רלוונטיים והן אולי לנטרל את ההטיה וההטעיה הטמונה במידע

  

 


