
 1 

 #קליטת טכנולוגיות חדשות בארגונים עסקיים
 

 מאת: יובל דרור, חברת "אפגרייד"
 

גלי ההדף שלו מזעזעים  –שינוי בטכנולוגיה, לא חשוב מה המקור שלו או מה צורתו 
את החברה כולה. לכן, שינוי טכנולוגי הוא עניין עסקי ולא שאלה של אחת 

לטיפולו של המנהל הלוגיסטי  ממערכות הארגון בלבד. מכאן, שאי אפשר להשאירה
 או מנהל מערכות המידע.

הניסיון מלמד שלמרות ההשקעות הגדולות בשינויים טכנולוגיים, התוצאות לא ענו 
על הציפיות בהרבה מאד מקרים. ההסברים לכך מרובים, אך תמיד יש להם גורם 

משותף: או שהציפיות לא היו מתואמות או שמהלכי הניהול לא סיפקו את 
 ורה".ה"סח

 
יתכן שהדרך הנכונה ביותר לגשת לניהול הטכנולוגיה של הארגון, היא להשתמש 

מהו סוג ההחזר על ההשקעה שהחברה במושגים עסקיים הבסיסיים ביותר: 
זוהי שפה שכל מתכוונת אליו, כאשר היא נכנסת להרפתקה של שינוי טכנולוגי?  

יך לכל אורך ורוחב המנהלים בחברה מבינים ובאמצעותה ניתן לנהל את התהל
הארגון. זה יאפשר למנהלי הקו, המנהלים הטכניים, מנהלי הכספים, ומנהלי 

התפעול לבחור ברכיבים הנכונים, בתהליך הנכון, ובדרך להשגת עלות תפעול נמוכה, 
 שירות איכותי, ומוצרים איכותיים ביחס למתחרים.

 
 טכנולוגיה יכולה לשפר תהליכים עסקיים בכל מיני צורות:

 מניעת כפילויות 
 קיצור זמני עבודה 

 שיפור האיכות 
 שיפור יעילות ואפקטיביות 
 שיפור בתקשורת הפנים ארגונית 

 קיצוץ עלויות 
 שיפור השרות 

 
הגישה שמנהלים צריכים לנקוט בה היא מאמץ  "הוליסטי" ש"תופר" ביחד את 

 התהליכים העסקיים המרכזיים:

 אסטרטגיה עסקית ותהליכי תכנון 
 כנולוגית ומו"פאסטרטגיה ט 
 עיצוב מחדש של התהליכים העסקיים 

 תכנון משאבי האנוש 
 הכשרה והדרכה 

 
לפיכך, החברה צריכה להתמודד עם ארבעה תחומי פעילות מרכזיים באופן מתואם: 

 האסטרטגיה, התפעול, התרבות הארגונית ומערכת התגמולים.
 
 
 

                                           
שי בייעוץ לארגונים, על מחקר יישומי שנערך בצבא הגנה לישראל ועל הניסיון המצטבר מבוסס על ניסיון מע #

 יועצים. –של חברת אנדרסון 
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צעותם "תופרים" חברת הייעוץ "אנדרסון יועצים" מבודדת ארבעה יסודות שבאמ
 ביחד את כל הרכיבים":

ארכיטקטורה חדשה: פתרונות טכנולוגיים )חומרה ותוכנה( התואמים  .1
 היטב את הצרכים העסקיים העתידיים.

פתרונות טכנולוגיים שלוקחים בחשבון את הצרכים של האנשים )עובדים,  .2
 ספקים ולקוחות( באופן שהופך את הטכנולוגיה לבלתי ניראית.

סלית: קשרי מידע המאפשרים שקיפות מלאה ומספקת רשת אוניבר .3
 שרות כל הזמן, בכל מקום, לכל המשתמשים.

מערכות חכמות: מערכות המביאות לידי ביטוי את המשאב החשוב  .4
 הידע שלה. -והיקר ביותר לחברה 

 
 כדי להביא את העקרונות הללו לידי יישום, צריך לעשות כדלקמן:

 נולוגיות חדשותלשקול היטב מתי ואיך להשתמש בטכ 

 להבטיח שהטכנולוגיה תומכת באסטרטגיה העסקית ולא להיפך… 
  להבין את התפקיד המנהיגותי המרכזי שיש להנהלה הבכירה בתהליך 
  להכיר היטב את כל הגורמים המשפיעים על האינטגרציה בין הטכנולוגיה

 לייתר התהליכים בארגון
  בשינוי.לעצב מחדש את מערכת המידע שבשימוש כדי שתתמוך 
 

 בהתאם לסוגיות אלו בנוי המאמר  שלפניך
 
 ל מה לחשוב כאשר קולטים טכנולוגיה חדשה?ע
 

הסיכוי להשיג ביצועים מעולים אינו ממומש אך ורק באמצעות הטכנולוגיה עצמה. 
התייעלות מושגת, על פי המחקרים שעקבו אחרי ארגונים שניהלו שינויים 

 לא טכנולוגיים, בעיקר ארגוניים ואנושיים. טכנולוגיים, רק אם התגברו על כשלים
המודל שלהלן מצביע על הקשר בין המשתנים הטכנולוגיים והמשתנים האחרים 

 המשפיעים על מידת השיפור בביצועים של הארגון:
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המודל מדגיש את הצורך לתאם ול"יצור ברית" בין האנשים, התהליכים 

 לביצועים המתוכננים.והטכנולוגיה כדי להשיג, ואף לעלות מעל 
 

 האסטרטגיה:
כיום, בשונה מן העבר, הטכנולוגיה "דוחפת " את העסק קדימה )ולא רק מאפשרת 

לו לשרוד(.הטכנולוגיה יכולה לעצב את האופן שבו נעשים העסקים. השאלה שצריך 
"איך לבחור טכנולוגיה )ובכלל זה את טכנולוגית המידע( שתתמוך לשאול הינה: 

בתהליך הבחירה ישנו סיכון רב גם מן ההיבט של ניהול  קית?באסטרטגיה העס
 השינוי: כמה זמן לוקח למנהלים להבין שנדרש שינוי טכנולוגי?

 
 התהליכים העסקיים:

באיזה אופן תתרום הטכנולוגיה החדשה לביצועים בתהליכי העבודה השונים? 
י הלקוחות? לאיכות סביבת העבודה? האם השינוי הטכנולוגי ניזון ומתחבר לצורכ

יש לשקלל החשיבות של קיצור זמנים, איכות המוצר, השקפת הלקוחות, עוצמת 
ההחלטה הניתנת לעובדים, יעילות )ביטול פעילות שאינן מוסיפות ערך ללקוח(, 

 . המיקוד הוא בשוק ואסור לשנות ממיקוד זה!וגמישות
 

 הארגון והאנשים:
האנשים במקום העבודה? איך איך משפיעה הטכנולוגיה על צורת ההתארגנות של 

לטכנולוגיה יכולת לעצב  מדברים האחד עם השני? איך הם לומדים האחד מהשני?
את צורת העבודה, המבנים הארגוניים, את צורת החשיבה של האנשים. הזרימה של 

מידע, תמונות, שמע )מולטימדיה(, כשהיא משולבת יכולות עיבוד ממוחשבות 
פוטנציאל ליצירתיות כמעט ללא גבולות. השילוב  ויכולות תקשורת מפותחות היא

 בין המוח האנושי ליכולות הטכנולוגיות יכול לעשות נפלאות עבור הארגון!

סביבה חיצונית

אסטרטגיה

חזון

תהליכים

עסקיים

ארגון/טכנולוגיה

אנשים

התאמת ערכים

עינין פנימיים/חיצוניים של בעלי 

עסקים•

ארגון•

טכנולוגיה•

תרבות•

מבנה•

מיומנויות•

מנהיגות•

ארכיטקטורה•

ישמושיות•

ערך מוסף•

תפעול

עבודה•

עובד•

מקום עבודה•

מודל לאינטגרציה עסקית
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 לקחים מן העבר!

 
ניתן להשתמש בכמה "טיפים" מניסיונם ומכישלונותיהם הכואבים של קודמינו 

 אשר ביצעו שינויים טכנולוגיים:
 

 אל תמחשב תהליך "דפוק":
קרים שינוי )או אף ביטול( של תהליך עדיף על מחשוב שלו. ההחזר הגבוה ברוב המ

מיכונו( ואינטגרציה  -ביותר מתקבל מפישוט של תהליך שיפור טכנולוגי )בדרך כלל 
 בין תהליכים מסובכים יותר ומביאים פחות תמורה, או לפחות הרבה יותר לאט!

 

 ה ביותר:צפה לחלק הקש –לאחר שהסתיים תהליך השינוי הטכני 
חברות רבות משקיעות כל כך הרבה משאבים וכאב כדי שהטכנולוגיה תגיע לארגון, 

כך שלא נשאר מספיק כוח ארגוני )בעיקר כסף וזמן( לשינויים שצריכים להתרחש 
לאחר שהטכנולוגיה הגיעה. כמובן שתכנון נאות יערך לכך מבעוד מועד, באמצעות 

 ההתנגדות, ואפילו הצער שמעורר השינוי.תוכנית המתמודדת עם הדאגות, הבלבול, 

למזג

למכן

לפשט

תועלת

לפשט

למכן

למזג

מאמץ /עלות
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 היעדים לשיפור הביצועים צריכים להיות חלק מתוכנית ההשקעה בטכנולוגיה
המקובל הוא שהארגון יעשה עבודה חלקית ביותר בעיצוב ציפיות מתאימות 

לתוצאות הצפויות מההשקעה בטכנולוגיה. לא מספיק לקבוע מדדי זמן או עמידה 
מיתי הוא בתרומה של הטכנולוגיה לביצועים.  המדד הזה ילך בתקציב. המבחן הא

פעמים רבות לאיבוד כאשר יש לחץ לסיים את תהליך השינוי. מדדי הצלחה צריכים 
 לכלול גם תוצאות בטווח הקצר וגם בטווח הארוך יותר.

 
 
 

 הבנת העוצמה וההיקף של השינוי
ב של טכנולוגיות, המאמץ הנדרש לנהל שינוי טכנולוגי מקיף, הכולל מספר ר

תהליכים ארגוניים ושינויים מבניים המהווים דחיפה קדימה של הארגון שונה 
לחלוטין מהמאמץ הנדרש משינוי טכנולוגי חלקי / מקומי המאפשר התייעלות 

בלבד. רמת "הקפיצה הטכנולוגית" )משינוי של פונקציה מסוימת ועד לשינוי האופן 
"עוצמת השינוי" שהארגון חווה )מתהליך שבו מספקים את הערך ללקוח( קשור ב

התייעלות ועד עיצוב מחדש של הענף או התעשייה כולה(. קביעת המטרה של 
ההשקעה בטכנולוגיה צריכה להיות קשורה בהיקף השינוי בהכנסות וברווחים 

 הצפויים, וברמת היכולת לנהל את הסיכון הכרוך בכך. 
 

 

מצב נוכחי

רמת

ביצוע

זמן

שינוי

עמק הייאוש

היעד

מחיר השינוי הטכנולוגי
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 על תחסוך בהכשרה והדרכה
רמים לשינוי לעבוד. בסופו של דבר, הצלחת ההשקעה תלויה בעיקר רק אנשים גו

באופן שבו האנשים מאמצים את השינוי ומפעילים את הכלים החדשים שהועמדו 
לרשותם. רב הצער על כך שברוב המקרים האופן שבו מציגים לאנשים את השינוי 

ות חסר את המיומנויות הנדרשות ואת תשומת הלב הנאותה. אם רוצים השתתפ
יעילה של האנשים בהטמעת טכנולוגיה צריך "לחמש" אותם בכלים ומיומנויות 

מחשב,  –מתחומים כמו: פיתוח מנהיגות, פיתוח ארגוני, תקשורת, ממשק אדם 
ועיצוב הוראות הפעלה. על הארגון לתמוך את העובדים המשתתפים בשינוי בכלים 

הוא להטמיע את מתאימים: פשוטים  וקלים לשימוש. הפתרון הטוב ביותר 
ההדרכה בתוך הטכנולוגיה עצמה, לפתח מערכות תמך  והדרכה לאותו חלק בארגון 

מהעובדים ברובד הנמוך של ההיררכיה   50%–שהוא קריטי להצלחה: אותם ה 
 שאכן יפעילו את הטכנולוגיה החדשה. 

 
 אל תשכח את מנהל משאבי האנוש

, נדרש תאום מדויק עם כאשר מטמיעים מערכת טכנולוגית משמעותית לארגון
מערך משאבי האנוש.  השינוי הטכנולוגי יגרום לשינויים בהגדרות תפקידים, זרימת 
העבודה, תכולת העבודה, מיומנויות נדרשות, מדדי ביצוע והערכה, מערכות תגמול,  

ועוד תהליכים שמנהל  משאבי האנוש אחראי עליהם. הרעיון הוא לשלב אותו 
לפני שנגרמו נזקים בלתי הפיכים.  המיקוד צריך להיות מספיק מוקדם בתהליך , 

מכוון לאותם תפקידים שייעלמו, או ישתנו, או ייווצרו חדשים. דבר זה יקבע מאד 
 את קצב קבלת השינוי והמהירות שבה תושג התפוקה המצופה.

 
 מוכנות לשינוי

 
חיפוש התרבות הארגונית יכולה להכתיב חלק נכבד מהמרחק שהארגון יכול ללכת  ב

אחרי פתרונות טכנולוגיים. האיור הבא מציג כמה מהמשתנים המגדירים ומעצבים 
את התרבות של הארגון: מנהיגות, מבנה, תהליכים, וכוח האדם. האיור משקף את 

גודל

השינוי

נמוך

גבוה

כיוון

שינוי

אופטימלי

הגדרת

התעשיה

מחדש

הגדרת

החוקים

מחדש

“הינדוס”

תהליכים

דרך המלך 

ליעילות

שינוי

של פונקציה

החלפת

תהליכים

מרכזיים

שינוי 

כוללני של

מערכת

עיצוב מחדש

של שרשרת

הערך

העוצמה וההיקף של שינוי טכנולוגי
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הצורך ליצור "ברית" בין תרבות הארגון לאסטרטגיה שלו. הוא גם משקף את 
ים לשינוי. ישנם כלים יעילים הניתוח שצריך לערוך כדי לאתר את הגורמים הדוחפ

לאיתור הכוחות הקיימים בארגון  ולהערכת הסיכונים וחסמים לשינוי. על בסיס 
ניתוח כזה ניתן לפתח כלים ומנגנונים  שיסייעו להתמודד עם התנגדויות לשינוי 

שיביאו לתמיכה ולקבלה של הטכנולוגיה במקביל לתהליך  תפתח תוכניותלו
 הטמעתה.

 
 
 
 

 ימודל השינו

 
 מנהיגות

 
החלטות בנושאים טכנולוגיים מתחילות למעלה. מנכ"ל אינו יכול להאציל סמכויות 

 החלטה בנושא כזה בלא להגדיר היטב את הכיוון, המדיניות, והאיזונים והבלמים.
מהמבנה ועד האסטרטגיה השיווקית, ולכן אי  -טכנולוגיה משפיעה על כל הארגון 
 ל המידע הקשור אליה.אפשר להעביר את האחריות בלי כ

אנשים טכניים חסרים בדרך כלל את נקודת המבט המערכתית הכוללת, ובעיקר 
מהו כיוון ההתקדמות של הארגון. מצד שני, המנכ"ל צריך להבין היטב מה תורמת 

הטכנולוגיה המוטמעת ל"שורה התחתונה", מהי הדרך הטובה ביותר להפעיל אותה, 
ון המודרני זקוק לגישה חדשה לניהול תהליכי ומה הסיכונים הכרוכים בה. הארג

 קבלת החלטות המערבת את הידע הטכנולוגי עם החזון של המנהלים הבכירים.
 

 תהליך משולב של ניהול שינוי טכנולוגי
הטמעה מוצלחת של טכנולוגיה חדשה מותנית בתהליך מובן ומקובל. התהליך צריך 

רונות לגישור בין הקצוות, כפי להוביל מאסטרטגיה למצב של שיפור מתמיד עם פת
 שמתאר האיור הבא.

 
 

מבנה

תרבות מנהיגותתהליך
חזון/

אסטרטגיה
תפוקה

התהליך של השפעה  

על אחרים להשגת מטרות,  

תוך כדי שינויים סביבתיים.  

כוח עבודה

תבנית של אינטראקציות

ויחסים בין יחידים וקבוצות

בתוך ארגון.

כיצד העבודה נעשית

העמדות ,הצרכים היכולות ,

והפוטנציאל הטמון באנשים

שמרכיבים את הארגון.
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אם היעד הוא להשיג החזר נאות על ההשקעה, המנהלים צריכים להכיר בצורך 
המעבר מתכנון אסטרטגי  תוך כדילשלב את כל חלקי הארגון בתהליך ההטמעה 

לתהליך היישום. מעורבות חלקית התואמת שלבים שונים בתהליך תעלה בטווח 
, הרבה יותר מאשר שילוב מלא מההתחלה )בגלל עיכובים, התנגדויות, חיפוש הארוך

 דרכים חלופיות וכד'(.
 

 תקשורת
רוב הארגונים מכירים בצורך "למכור" את הטכנולוגיה החדשה. כולם מניחים 
שהצורך בשינוי מקובל ומוכר על ידי כולם, באמצעות הודעות כתובות, כנסים, 

ורת ישירה, עקבית, וקבועה אינו מסופק בדרך כלל, והדרכות. אולם הצורך בתקש
שהם חלק מן השינוי. הידיעה שהאנשים תומכים בשינוי  ירגישועד כדי שהאנשים 

 מבוססת רק כאשר הם מתחילים לדחוף אותו!
חוסר ההשלמה בין הארגון לתהליך הטכנולוגי מתרחש כאשר רק חלק מן האנשים 

או מזהים את תפקידם והיכולת שלהם  מעורבים, מסוגלים להזדהות עם המטרה,
אנשים צריכים לדעת איך הטכנולוגיה לתרום להשגת היעד העסקי הקשור בו. 

החדשה תשפיע עליהם, איך היא תשנה את תחומי האחריות שלהם, למה לצפות 
ממנה, ומה מצופה מהם לעשות תוך כדי הטמעתה כדי להשיג את היעדים 

 החדשים של הארגון.
 
 

 יך השינוי הטכנולוגי?מה דורש תהל
אנשים,  –הפוטנציאל המצופה מהשינוי הטכנולוגי יושג עם התהליכים המרכזיים 

תהליכים עסקיים, וטכנולוגיה, יטופלו במשולב. ברמת הפשטה מסוימת, האיור 
האחרון לעיל מתאר את הסוגיות המשיקות לתהליכים הללו, סוגיות הכרחיות 

 לניהול מלא של תהליך הטמעה. 
 יש את המימדים של השילוב של האנשים בשינוי על פי השלבים העקרוניים:נדג

הארגון

אסטרטגיה שיפור

מתמיד

הטכנולוגיה

יישום השקה

תמיכה

הכנהשכנועהסברה הדרכה תמיכה

עיצוב

תכנון

האנשים

עיצוב ארגוני
מוכנות

לשינוי

התארגנות

     תכנון

תפקידים

ניהול

השינוי

שלושת הנתיבים לשינוי טכנולוגי
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 גיבוש התהליכים אותם צריך לבצע כדי להביא את האנשים הכנה :
 לשילוב אופטימלי בתהליכים הטכנולוגיים והארגוניים. 

 גיוס האנשים לתמוך בתהליך השינוי משלביו הראשונים תוך שכנוע :
 ארגון ולאנשיו. הדגמת התרומות שיהיו ממנו ל

 הדרכת האנשים ביחס לחלקם בתהליך ההטמעה ותרומתם הסברה :
 הנדרשת להצלחתו על פי השלבים השונים הצפויים.

 הקניית הכלים לשימוש יעיל בטכנולוגיה החדשה.הדרכה : 

 מתן שירותי תמיכה חברתית וטכנית, והתרגלות למצב החדש תמיכה :
 האנשים.ולשינויים ההתנהגותיים שהוא דורש מן 

 
המודל משקף את מורכבות הטיפול הנדרשת. בסופו של דבר, יישום מוצלח של 
טכנולוגיה צריך להימדד ע"י השיפור בביצועים של כלל העובדים. התהליך של 
ההטמעה מחייב תכנון, עיצוב, פיתוח, יישום, ומעגלי תמיכה בתהליך מתמשך. 

המושפעים רק בעקיפין כמו: מחלקה כלכלית,  ניהול השינוי חייב לכלול גם גופים
כל אחת לפי   –משאבי אנוש, חשבות וניהול חשבונות, בקרת איכות, תפ"י, ומו"פ 

 רמת המעורבות הנדרשת ממנה. 
 
 
 
 
 

 הטמעת הטכנולוגיה: תהליך מתמשך
 

הערכות נכונה של הארגון עם הטכנולוגיה החדשה שלו הוא תהליך מתמשך של 
 פתח  שצריכים לקחת תמיד חלק בו הם:הטמעה. תפקידי מ

 עקרונות טכנולוגיים 

 השפעות על המשתמשים 
 הערכת התהליכים העסקיים 
 ניתוח תפקידים קריטיים 

 הערכת הטכנולוגיה 
 

 עקרונות טכנולוגיים
כדי לגשר על הפער שבין הבנת הטכנולוגיה )החסרה למנהלים הבכירים( לבין הבנת 

ניים( צריך להקים צוות משימה משולב, צוות החזון הארגוני )החסר לדרגים הטכ
שיפתח את העקרונות לפיהם ינוהל השינוי )הדרישות מהטכנולוגיה בראיה 

אסטרטגית, , מאפייני התהליכים העסקיים והתיפעוליים, המשאבים והמדדים 
להערכת אפקטיביות, צורת הניהול ולוחות הזמנים וכד'(. העקרונות ינוסחו בשפה 

ן אנשי הטכנולוגיה יוכלו להבין. ההנחיות, ובהן בעיקר המנדט שהן המנהלים וה
שניתן לצוות המנהל שינוי טכנולוגי, יבדקו כל פעם מחדש ואי הבנות ינוטרלו 

 מוקדם ככל האפשר.
 

 השפעות על המשתמשים
כאשר מיושם שינוי טכנולוגי, המשתמשים )כלומר, העובדים( צריכים להיות מוכנים 

כך  –עבודה החדשים, המיומנויות, המבנה הארגוני החדש היטב, כולל תהליכי ה
 שיושג מיצוי מידי של הטכנולוגיה. יישום מוצלח של מערכת מצריך עובדים אשר:

 מבינים את הכיוון אליו הולכת החברה, האסטרטגיה, יודעים יותר :
 העקרונות הניהוליים וכד'.
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 ליכים וחיים : ניחנים במיומנויות, מכירים את התהיכולים לעשות יותר
בסביבה המאפשרת לבצע את התפקיד הנדרש ואת המטלות שלהם בתהליך 

 הכולל.

 יש בהם את המוטיבציה והצורך להשתפר כל הזמן והם רוצים לעשות יותר :
 מתוגמלים באופן המעודד אותם לעשות יותר ויותר טוב.

 
ם )מהי כדי שזה יקרה צריך לנתח את השינויים הייחודיים לכל קבוצה של משתמשי

רמת "הקפיצה הטכנולוגית" שכל קבוצה צריכה לבצע?(. תוצאות הניתוח יתרמו 
לפתוח תוכנית שינוי שתפורה כחליפה לכל קבוצה ועונה על כל צורך ייחודי שלה. 

 הרכיבים העיקריים שצריך לבחון את רמת השינוי בהם הם:
 

 ארגון .1

 מערכת הדיווח 
 תוכנית התקשורת 

 כנית תגמוליםמימדים להערכת ביצוע ותו 
 סוגיות בהבטחת איכות 
 איוש והקמת צוותים 

 
 תפקידים .2

 מגוון המיומנויות והיכולות 

 חלוקה למשימות 
 רמת הידע הטכנולוגי והעסקי הנדרש 
 יכולות בקבלת החלטות ופתרון בעיות 

 
 תהליכים .3

 זרימת העבודה 
 תהליכים ממוכנים ותהליכים ידניים 
 בותזיהוי קבוצות העובדים או המחלקות המעור 

 
 טכנולוגיות / כלים .4

 יישומים חדשים 

 טכנולוגיות חדשות 
 מורכבות וקריטיות 

 
רמת השינוי בכל קבוצת משתמשים צריכה להילקח בחשבון בתכנון הכלל של 

השינוי . במקביל, אם יש מידע על רמת המוכנות של הקבוצות השונות לשינוי, גם 
 מידע זה צריך להשתקלל. 

 
 התהליכים העסקיים

ות את תהליכי העבודה אלא כאשר המפעיל מרגיש שהשינוי הטכנולוגי אין לשנ
משפר את יכולת התפקוד שלו. השאלה שצריכה להישאל היא: " האם השינוי 

מוסיף ערך למשתמש הסופי והאם העלות / תועלת ניתנת להצדקה?" העיצוב מחדש 
יעדי  של האופן שבו הוא תורם להשגת מוקדמתשל תהליכי העבודה מותנה בהבנה 

 הארגון.
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 תפקידים קריטיים
ההבנה מהם התפקידים הקריטיים בכל חלק של הארגון המעורב בשינוי היא מהלך 

מצוין לעצב את מסגרת השינוי. כאשר התהליך התפעולי מזוהה, המבנה הארגוני 
והתפקידים הקריטיים שבאמצעותם מבצעים את התהליך, יכולים לספק תמונה על 

ם להשתתף בשינוי הטכנולוגי. החיבור בין שלושת קבוצת האנשים הצריכי
המרכיבים הללו )תהליכים, מבנה, תפקידים קריטיים( יסמן איך הטכנולוגיה 

 תומכת בביצועים והאם היא מביאה תועלת לתהליך שלו היא צריכה לסייע.
 

 הערכת בשלות הטכנולוגיה
רת להעריך עד בחינה של  ההתארגנות הטכנולוגית בכל שלב של חיי הארגון מאפש

כמה הארגון מסוגל לאמץ טכנולוגיות חדשות. כדי לנהל נכון את תהליך ההטמעה 
של טכנולוגיה חדשה לא תספיק רק טכנולוגיה מעולה, הארגון יצטרך גם לתקשורת 
פנים ארגונית, תרבות ארגונית תומכת, ומיומנויות ניהול תהליכיות. כמה מכל אילו 

 הדרכה נדרשת כדי להשלים את החסר? קיים  בארגון? מה חסר? איזו 
ככל שתהליך היישום הטכנולוגי מתקרב אל המשתמש הסופי, ישתנה התפקיד של 

 צוות הניהול של השינוי, בכיוון של טיפול בתהליכים ה"לא טכנולוגיים" של השינוי.
  גם להנהלה בכירה צריך להיות מה להגיד בשלבים מאוחרים אלו.

 
 הטמעהגורמים תורמים להצלחת ה

 
ישנם שלושה גורמים עקרוניים, המסווגים לשני שלבים בתהליך היישום של 

 טכנולוגיה:

  לפני תחילת תהליך משתנים ארגוניים, טכנולוגיים ומשתני הפרט
 הקליטה.

  בתהליך הקליטהמשתנים ארגוניים, טכנולוגיים ומשתני הפרט. 
 

ה מצוינים להלן טבלה סכמתית המתארת קבוצות משתנים אלה. בתוך הטבל
 גורמים לדוגמא. הפרוט המלא מובא לאחר הטבלה:

 
 

 
 סוג המשתנה

 
 משתני הארגון

 
 משתני הטכנולוגיה

 
 משתני הפרט

 
 

 לפני הקליטה

 
 מיסוד תהליכים

 "קפיצה" תרבותית
חשיבות לתפעול 

 שוטף

 
 רמת המענה לצורך 

"בשלות" 
 טכנולוגית

 
 רמת הצורך

 סוג השימוש

 
 

 בשלב הקליטה

 
אחראי מינוי 

 להטמעה
 הגדרת יעדי ביצוע

 שיטת ניהול תהליך

 
תמיכת גופים 
 טכנים והיצרן
 הנדסת אנוש

 אמינות טכנית
 תשתיות וחלפים

 
 הדרכה

 התגייסות
הפחתת לחץ 

 במעבר

    
 

 פירוט המשתנים
 

 משתנים בולטים לפני תחילת תהליך הקליטה
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של מערכות  נמצאו הבדלים בין ארגונים בתהליך הקליטה – הארגון הקולט .1
ובהצלחתו. הבדלים אלה מקורם במבנה הארגוני, בתרבות הארגונית ובביצוע 

 וניהול תהליכי הקליטה ברמה הכלל ארגונית.
 

הצורך "המבצעי" מבטא את חשיבות הדרישה הקיימת בשטח  –רמת הצורך  .2
למערכת החדשה. מערכת שהצורך המבצעי שלה נמוך סיכוייה להיקלט היטב 

סיכוייה להיקלט טובים, גם  –מאידך, מערכת שהצורך בה גבוה נמוכים גם כן. 
 אם גורמים אחרים משפיעים לרעה.

 

משתנה זה מייצג את הידע,  –בהטמעה ונהלים קיימים )מיסוד(  ניסיון קודם .3
הנהלים והניסיון שנצברו בהתייחס לקליטת מערכות חדשות. הוא מבטא את 

ה יותר של מיסוד מאפשרת תלות רמת המיסוד הקיים בארגון הקולט. רמה גבוה
נמוכה יותר ביכולתם וברמתם האישית של מנהלי התהליך. משמעותו של ניסיון 

קודם הינה שבכל פעם שאמצעי חדש נמצא בתחילת קליטתו, "ממציאים את 
הגלגל" פעם נוספת ולכן מושפע תהליך הקליטה מכושרם, אישיותם ונתונים 

 אחרים של המנהלים במטה ובשטח.
 

תרבות ארגונית מוגדרת כערכים, נורמות וסמלים  –  ות ארגוניתתרב .4
המאפיינים את הארגון. משתנה זה התגלה כבעל השפעה בעיקר באותן יחידות 

שהתרבות הארגונית שלהן אינה תואמת את הצרכים והדרישות של המערכת 
 החדשה.

  
 –בשלבי פיתוח או ההתאמה של המערכת  מעורבות המשתמשים הסופיים .5

 נה זה אותר כחיוני.משת
משתנה זה מגדיר את חשיבותה של  –של המערכת   החשיבות התפעולית .6

 -מערכת לביצועים ולרווחיות . ישנם שני ערכים אפשריים: "מערכת מרכזית"
 –שפירושה מערכת בעלת חשיבות רבה להשגת המשימות  ו"מערכות עזר" 

ה. בדרך כלל שהיא מערכת בעלת חשיבות משנית להשגת היעדים של היחיד
החשיבות התפעולית של אמצעי חדש אינה נתפשת באופן אחיד ע"י אנשים 

 שונים, ולכך עשויות השלכות על המוטיבציה והנכונות להשקיע בקליטתו.
 

משתנה זה מתייחס לסוג השימוש של  – סוג השימוש וסוג המשתמשים .7
  מערכת אישית,האמצעי ולהיקף המשתמשים באמצעי בודד כגון: מערכת 

.  במילים אחרות, תהליך הקליטה מערכתיתמערכת שליטה ובקרה   צוותית,
צריך להתבצע באופן דומה עבור כל סוגי המערכות מבלי להתייחס לשימושיהן 
ולהיקף צוות המשתמשים, אולם תוך התייחסות למשתנים הנגזרים מהן כגון: 

ות חדשות משמעויות תפעולית, הדרכה, קביעת קריטריונים להצלחה, מיומנוי
 הנדרשות מהמשתמשים ועוד.

 
למשתנה זה חשיבות רבה בהיותו מייצג את  – רמת המענה לצורך אמיתי .8

 התשובה לצורך של המשתמשים בשטח.
 

משתנה זה מייצג  –של האמצעי החדש בתחילת הקליטה  רמת "הבשלות" .9
את רמת האמינות והזמינות של האמצעים כמשפיעה על רמת האמון של 

ערכת החדשה. במספר מקרים שבהן המערכות לא היו, לדעת המשתמשים במ
המשתמשים, "בשלות" להכנסה, נוצרו בעיות אמינות של הטכנולוגיה וחוסר 

 אמון של המשתמשים במערכת.
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 משתנים בולטים בתהליך הקליטה עצמו
 

משתנה זה מתייחס להשפעתה של  – הגורם הבכיר האחראי לקליטה .10
הקליטה. באותם מקרים שבהם הנושא טופל  המנכ"ל ואנשי מטהו על תהליך

 מרכזית ע"י צוות היגוי בכיר, קליטת המערכות הייתה מוצלחת יותר.
 

גורם זה הוא בעל  –לניהול התהליך  מינוי מנהל / צוות קליטה בכיר .11
משמעות רבה בהצלחת התהליך. במקרים שבהם מתמנה צוות או "קצין" 

 מלי( התהליך מוצלח יותר. קליטה בכיר )במינוי פורמלי או בלתי פור
 

לתוכנית זו חשיבות רבה ככלי המייצג את  – תוכנית קליטה מערכתית .12
התכנון, התיאום והבקרה של התהליך כולו. הוא מבטיח תאום בין הפעילויות 

 השונות המתנהלות במקביל בחלקים שונים של הארגון.
 

שתנה זה מ –לתרומת המערכת ביחידה הקולטת  הגדרת יעדים וקריטריונים .13
מתייחס לצורך בהגדרת יעדים וקריטריונים ברורים להצלחת הקליטה. 

קריטריונים לדוגמה: עמידה בלוח זמנים שנקבע, הגעה ליכולת המבצעית 
שהוגדרה, עמידה ביכולת טכנית/ תחזוקתית, ועוד. קריטריונים צריכים להיות 

רזתה מוגדרים לגבי כל מערכת חדשה הנמצאת בתהליך קליטה, לצורך הכ
כמערכת מבצעית בסיום התהליך. לגורם זה חשיבות רבה, הן מבחינת היעד 

שאליו יחתור מנהל היחידה הקולטת, ולפיו תיבנה תוכנית הקליטה, והן מבחינת 
 הגדרת המערכת כמבצעית ובניית האמון לשימוש בה.

 
 

משתנה זה מגדיר למעשה את  –, כולל בקרה ומשוב ניהול תהליך הקליטה .14
ול התהליך תוך שימוש בכלים שונים המאפשרים תהליכי משוב, הסקת אופן ניה

 מסקנות ושיפורים. 
 

משתנה זה מתייחס לסיוע של מנהל היחידה, מנהל  - סיוע מנהל בכיר בשטח .15
יחידת האם או המנכ"ל בתהליכי הקליטה. חשיבותו הינה בעיקר בפתרון בעיות 

ים של הגופים הנובעות מהמבנה הארגוני המפוצל והאינטרסים השונ
 המשתתפים בתהליך. 

 
 

קיימת חשיבות רבה להכנה נכונה של  טכניקות  – הכנת נהלים וההדרכה .16
 העבודה בחדשות  ולתרגול בשלבי הקליטה הראשונים או לפניהם.

 
להקצאת משאבים כגון: שעות עבודה, כוח אדם  - הקצאת משאבים בתהליך .17

ה במתן האפשרות ליחידה נוסף, מקומות עבודה תקציבים בזמן, משמעות רב
לבצע את המוטל עליה לפי התוכנית. קיצוץ במשאבים יוצר מצבים בהם קצב 

 ההגעה ליכולת הנדרשת הוא איטי.
 

נכללים בו גורמים כגון: בדיקת הצרכים ותכנון ההדרכה כבר  – הדרכה  .18
בשלבי האפיון של האמצעי החדש, פיתוח כלים ואמצעים להדרכה, השקעת 

וניהול התהליך, תוך תיאום ותזמון נכון עם קליטת האמצעים  משאבים בביצוע
 ביחידה.
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לגורמים טכנים אלה  –)היצרן, חברת התוכנה(  תמיכת גופים טכנולוגיים .19
 ישנו משקל רב בתמיכה מקצועית, לתחזוקה ולמניעת תקלות.

 
יש לשמור על רמת  –בזמן הקליטה  ביטול/ הפחתת פעילויות שוטפת .20

ים של היחידה בזמן התהליך הזהה לזו שהייתה קודם לכן. הביצועים / השירות
יש לאפשר בתחילה ירידה ברמת הביצוע כדי להקל על תהליך קליטה מוצלח 

 יותר.
 

בעל חשיבות רבה בעיקר באותן מערכות שתמיכת הגורמים  – תמיכת היצרן .21
הטכניים הפנימיים חלשה יחסית. תמיכתו של היצרן צריכה, בכל מקרה, להיות 

 גנת בחוזה הפיתוח.מעו
 

משתנה זה מתייחס לדמותו והשפעתו של  – מנהל היחידה הקולטת ראשונה .22
מנהל היחידה הקולטת הראשונה כאשר צפויות יחידות נוספות בהמשך הדרך. 
היבט זה מבליט את הצורך באיתור מנהלים המתאימים להטמעת אמצעי חדש 

 לפני תחילת התהליך.
 

ביעות הרצון של המשתמשים והן על משפיעה הן על ש – הנדסת אנוש .23
ביצועיהם בשימוש במערכת. ברוב המערכות יש בעיות שונות של הנדסת אנוש 

 שנבעו מתכנון ומביצוע לקויים.
לתקלות במערכת חדשה יש השפעה שלילית על אמון  – אמינות טכנית .24

המשתמשים בה. בחלק מהמערכות יש תקלות מבעיות טכניות , ובחלקן מהעדר 
 חזוקתית.הדרכה ת

 
למשתנה זה השפעה על רמת התחזוקה של  -הכנת תשתיות טכניות וחלפים .25

המערכת, מצד אחד, ועל עמידתה בקריטריונים של כשירות ויציבות נדרשים, 
מצד שני. בחלק מהמערכות התשתיות הטכניות לא מוכנות בשלבי הקליטה 

 הראשוניים, ולכן נפגע תהליך הקליטה.
 
 


