
 1 

 נועץ עלל אבחון ח"שלבי עבודה בכתיבת דו

 הערכת מצב של יחידה ארגונית
 

 

 מאת: דר' יובל דרור

 

"קשה מאד להציג הנושא בדרך מיתודית. לפי שהפסיכולוגיה צריכה ריחוק מדעי מסוים. אולם האם 

 תכונת ריחוק זו מצויה באדם הצופה תצפיותיו בשעה שהוא עצמו אסיר? סגולה זו של רחוק נתונה

הצד, אך הוא תלוש מהוויה זו עד שאין בידו לומר דברים שיש בהם ערך של ממש. רק האיש -מן-לעומד

שבפנים יש לו ידיעה. אפשר שמשפטו אינו אובייקטיבי; אפשר שהערכותיו הן מחוץ לשיעור הפרופורציה 

מיתי הטמון בספר סיון להימנע מפניה אישית, והרי זה הקושי האיהנכון. אין מנוס מאלה. צריך שייעשה נ

 מסוג זה".

 17-16דביר עמ'  האדם מחפש משמעות(: 1970ויקטור פרנקל )

 

 תהליך הכנת הדו"ח

ההכנות למהלך סיומו של אבחון יכולות לכלול גם כתיבתו של דוח מסכם וגם היערכות 

המרכזית מטרתו נועצים נוספים.  \עם צוותו  \לשיחה מסכמת )"משוב"( עם הנועץ המרכזי 

הינה להניע לשינוי בכיוון נכון על בסיס תובנות הנשענות על פגש המסכם את האבחון של המ

 כתיבתו של דו"ח על אבחון לנועץ צריכה לשרת את השיחה העתידית על שינוי .מידע תקף

)כלומר עצם כתיבת הדוח  כמו גם לסכם את התמונה המערכתית שנוצרה במהלך האבחון

 . היא התהליך של זיקוק המחשבה(

 שלביםלהגיע לכך מחלקים את עבודת העיבוד של ממצאי האבחון לשני שאפשר יהיה כדי 

 נפרדים:

 )שאיננו מוגש לנועץ( כוללני בסיסי מיפוי –יצירת תמונה מערכתית כוללת של הארגון  .א

 ניסוח הסיפור שיופיע בדו"ח .ב

גש או נזכיר כי בפועל את הדוח אפשר לעצב כך שיוגש לקריאה מראש, יינתן בסיום המפ

 יעודכן ויימסר לקריאה לאחר סיום המפגש.

 פירוט כל אחד מהשלבים מובא להלן.

 
 בסיסימיפוי 

הדבר ייעשה ע"י . הינו להבהיר את התמונה המלאה על הארגון יבסיסהמיפוי המטרתו של 

שמארגן את ( SWOT, או 8GD ,BSC)למשל  כלשהו אבחוןהממצאים על פי מודל  סידור

( + מידע ממסמכים סקרים תצפיות + אים )ראיונות + קבוצות מיקוד +עולם התוכן של הממצ

במהלך המיפוי עשוי להתגלות כי על היבטים מסוימים של הארגון נדרש  .תוכן לקבוצות

 איסוף של מידע נוסף. 
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 צריך להיות:במודל פרק כל מבנה 

 אסטרטגיה( \משאבי אנוש \כותרת מתוך המודל האבחוני )לדוגמא, מנהיגות 

 סיום  לאחרט מארגן: מה המסר התוכני המסכם בקטגוריה )המשפט ינוסח משפ

 קיבוץ כל החומר השייך לקטגוריה(

 או נתונים מייצגים את הקטגוריה\או ציטוטים ו\דוגמאות ו 

יש לחזור לחומרי המקור ולחפש  –במידה וישנם מרכיבים במודל שהחומר בהם דל או חסר 

 סימן שהאבחון עצמו לא הושלם!( –)במידה ועדיין חסרים ממצאים  בהם

במידה וישנם ממצאים שאינם "מתארגנים" בהתאם למודל שנבחר יש לרשום אותם בכותרות 

 משנה נוספות אך גם לבחון מחדש האם ישנו מודל מארגן אחר שעשוי להיות אפקטיבי יותר.

 

 :ניתוח התמונה הכוללנית

תקפה. זאת ניתן לעשות לת כול תמונה ארגוניתתפקיד הניתוח הראשוני הוא להפיק 

 :בדרכים שונות למשל

יות כלומר מאפייני מערכת המיקוד העיקרי הוא בסוגיית האפקטיב אפקטיביות לעומת יעילות:

בין הארגון לסביבתו )מידת ההשגה של המטרות והתפוקות הרצויות( בהווה ובעתיד היחסים 

וגיית היעילות: אפיון סוגיות מכן עיסוק בס רתוך זיהוי פוטנציאלים לא ממומשים. רק לאח

הקשורות בממשקים בין תת המערכות השונות באופן המסביר את העוצמות והחולשות 

מערכות יכולות להיות יחידות -)תת הפנימיות בהקשר לממצאים ביחס לאפקטיביות הארגונית

, כלומר, מנהיגות, תרבות, מבנה או מרכיבי המערכת האנליטיים\ו והממשקים ביניהן משנהה

 סביבה וכד'(

 

: הבנת שרשת הקישורים בין גורמים לתוצאות באופן סימפטומים וגורמים -יחסים סיבתיים  

המאפשר זיהוי והפנמה של גורמי שורש להבנת המצב הנוכחי. זיהוי גורמי השורש יעזור 

 של ככל שעוסקים בשינוי) המתאים השינויעיצוב תהליך בבחירת דרכי ההתמודדות לצורך 

. (באפקטיביות הארגונית רשי יותר כן ישנו פוטנציאל לשינוי משמעותי יותרגורם שו

 ראה מצגת על תהליך הצגת האבחון מקורס פתוח ארגוני[. –]לדוגמאות 

 

 בשלב הבא של הניתוח צריך לזהות פערים קריטיים ומנופי שינוי:

רים התוצר הסופי של פרק הניתוח הטכני הינו רשימת הפע :זיהוי פערים קריטיים

 המשמעותיים שזוהו:

 פערי ביצועים 

  כולל בין הגלוי לסמוי( פיות ותפיסותיצהתנהגויות, פערי( 

 מערכות -חוסר הלימה בין תפקודים של תת 
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 מערכות-חוסר הלימה בתוך תת 

 פערים בין רצוי למצוי 

 פערים בין הלכה )מוצהר( למעשה 

 

 

 זיהוי מנופי שינוי

השינוי בהתבסס על השרשרות הסיבתיות ועל  יגובשו אפשרויות המיפוי הבסיסילאור 

 הערכת הבשלות לשינוי של הארגון ושל הצוות המוביל.

 

 גיבוש תמצית הסיפור

הסוגיה  \יחידה  \נועץ ליצור תובנות חדשות על הארגון ל יעזור שאלת המפתח: מה

 המרכזית, על חלקו במצב הנוכחי ועל תפקידו בשינויו.

 :לארגוןאלות הבאות ביחס שגיבוש הסיפור מתחיל ממענה ל .א

 איך המציאות הנוכחית פוגמת בהשגת יעדי הארגון, החזון של הנועץ או בביצועיו?

 אילו גורמים מאפשרים את הצלחתו של הארגון עד כה?

 מה מעכב את הצלחת הארגון ומצריך תיקון? הנועץ "תקוע"? \היכן הארגון 

 הכוחות שיכולים לפעול להשגת שיפור?מה יכול להניע שינוי? מהם 

 איך כל זה קשור לסימפטומים שלאורם הוזמן האיבחון?

 של הנועץ המרכזי וציוותו: והתאמת הסיפור למאפייני .ב

 מנהיגות של הנועץ המרכזי )פתיחות, יכולת הכלה(?  \מהו סגנון הניהול 

  מה יכולותיו בהובלת שינויים?

 בין מרכיבי האבחון הקודמים?מה האינטראקציה בין הסגנון שלו ל

 

 

 – או על בסיס המטאפורה ,התשובות יכולות להינתן על בסיס המודל האבחוני עליו נשענתם

תוצאה בין המשתנים -או הלוגיקה ההתפתחותית של יחסי סיבה ,Morganלדוגמא על בסיס 

 .העיקריים שבחרתם להתמקד בהם

של הלקוח המרכזי  האישיק את הסיפור להבין לעומ והניסיוןלאחר הבנת הסיפור הארגוני 

שמשקפת בהירות  מומלץ להכין תמצית הסיפור באמצעות איור מסכם ומצגת שקפים קצרה

 . של הסיפור המרכזי של הארגון )"נאום המעלית"(

 

 מבנה הדוח הסופי להגשה ללקוח:
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כנן את כלומר, לפני סיום כתיבתו של הדו"ח יש לת. עזר בתהליך השינויהדו"ח ללקוח הוא 

מה יהיה מרכז הדיאלוג ואיזה חומר רקע יהיה בשימוש. לדוגמא,  –פגישת המשוב עצמה 

הדוח יכול להיות מוצג באמצעות שקפים, יכול להיות מוגש לאחר סיום השיחה כחיזוק 

. בכלל, ככל שניראה לנכון במצב הייחודי שבו עוסקים -לתהליך ולקריאת המשך, ועוד צורות 

הן בשפה מדויקת והן בהובלת הקורא  –כתוב באופן שתומך בקריאה  הדו"ח צריך להיות

 מסעיף לסעיף.

 כתיבת הדו"ח מוכתבת ע"י השימוש הצפוי בו. אפשריים כמה סוגי שימוש:

: מתכונת זו משמשת להכנת הקורא לקראת הפגישה. ישנם נועצים )בעיקר דו"ח מקדים

ך האבחון( העשויים להסתפק אינטנסיבי לתהלי \כאלו שלא התחברו מספיק אינטימי 

 בקריאה ולבטל את המפגש עצמו!

: ישמש לצורך קריאה חוזרת לקראת פגישות דו"ח המוגש בסוף הפגישה הראשונה

 ההמשך על הממצאים ועל תכנית השינוי.

: ישמש כמאגר זיכרון ארגוני המאפשר לנועץ לחזור ולקרוא דוח המוגש לאחר סיום הדיאלוג

צורך. מתכונת זו מחייב להוסיף לדו"ח את השינויים שנוצרו במשך בו כאשר מתעורר אצלו 

 פגישות על הממצאים ולכן הוא יכלול בסופו של דבר גם את תכנית הפעולה שהוסכם עליה.

 "ח 'קלאסי' יכלול את הפרקים הבאים:וד

 

 תמצית מנהלים

 –פחיים" התמצית תכתב לאחר סיום כתיבת הדו"ח כולו. היא אמורה "לגלות טפח ולכסות ט

להזמין את הקורא לקרוא את הדו"ח כולו. היא תביא בצורה סיפורית ומושכת לקריאה את 

 עיקרי המסרים שישנם בפרקי הדוח המרכזיים.

 

 הקדמה: מה היה התהליך עד כה ולמה התחייבתם בתהליך הייעוץ

בתודעת הקורא, את כל התהליך שהיה עד כאן למה שהוא  –מה הוא לקשור דתפקיד ההק

בכלל זה יהיה איזכור תמציתי של מהלך העניינים מרגע ההסכמה על  ולך לקרוא בהמשך.ה

בכלל זה הגדרת המטרה כפי שהוסכמה עם הנועץ  –הכניסה לתהליך ועד הגשת הדו"ח 

  אם היו בדרך(. –)ושינויים בה 

 

 שיטה

נים על מתכונת איסוף הנתונים )כמות הראיונות, קבוצות המיקוד, משך התצפיות,כמות העו

אם זה  –תיאורטיים  אזכוריםסקרים וכד'(, דרך הניתוח והגישה שהובילה את היועץ )כולל 

 וכד'. מתאים לאופיו של הנועץ(
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המבוססת  ,: כוללת את עיקרי הסיפור המרכזי אותו רוצים לספר לנועץתמצית תמונת המצב

ם המומלץ: קודם כל על הממצאים. בפרק זה אין מקום לפרשנויות או המלצות. סדר הענייני

ואח"כ בקשר לתהליכים  הארגוניות פערים בין מצב רצוי למצב מצוי ביחס לתפוקות

 על בסיס מודל מערכתי  שנבחר. –הארגוניים האחרים 

 

. כאן המקום לפרשנויות או השערות סיבתיות לגבי מסקנות היועצים: הסברים מערכתיים

. זהו החלק ות שנכונים לדעת היועציםהערכת המצב כיום תוך מתן דגשים וסדרי עדיפוי

ניתן  וסף!מהערך ה ותרומת האנליטי של הדו"ח והוא המרכיב היצירתי של היועצים

. חלק זה צריך לחדד את המסר \להשתמש כאן במטאפורות ובאיורי עזר כדי להעצים 

 להישען גם על ידע תיאורטי רלוונטי )אך לא בהכרח שהידע הזה יופיע בגוף הדוח(

 

: כאן המקום לעורר את האנרגיות ות ממוקדות במימוש הפוטנציאל העסקי והאישיהמלצ

לשינוי. ההמלצות צריכות להיות נגזרת ברורה של המסקנות. אין טעם רב ברשימה של 

ההמלצות תורמות  ונת המצב. צריך להיות ברור לעיין איךמהמלצות הנגזרות ישירות מת

 ה דווקא הן נבחרו.לשיפור בנקודות התורפה המרכזיות או למ

 

 נספחים

יכולות להיות מצורפות כנספח או כסעיף נוסף  תוספות חשובות שאינן חלק מהסיפור הראשי

 בבחינת 'טיפים' נוספים.  -

 

 על כתיבת הדוח ומסכמות הערות כלליות
 

  מעשית הדוח נכתב "מהסוף להתחלה": קודם מחליטים מה רוצים להגיד ואז מעצבים את

די שיאמץ את כהתהליך שאתם רוצים להוביל אותו  את הנועץ את הדוח כך שיוביל

 .הממצאים, יבין את הניתוח, יעכל את המשמעויות ויאמץ תוכנית פעלה

 .הניסוח יהיה קפדני,  הדו"ח יהיה כתוב בשפתו של הלקוח ולא בשפה אקדמית נוקשה

 מדויק, חד משמעי, יוגש לאחר הגהה קפדנית וייכתב בעברית "איכותית".

 דאי לכלול בדוח עזרים שמקלים על ההבנה: גרפים, איורים, טבלאות וכד'.כ 

 .אורך הדו"ח צריך לתאום את סבלנותו של הנועץ לקריאה 

 


