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תיתרבחה הידמה
תונמדזהה ≠ ןוגראב
יבאשמ םלוע לש
שונא

רזייר קירא ∫תאמ

enterprise20.co.il גולבה תא ליעפמ Æתוינוגרא םינפ תויתרבח תותשר לש עימטמו ץעוי ,רזייר קירא

רפשל רשפא ךיא øהדובעהמ קופיסהו היצביטומה תמר תא תולעהלו טנמßגייגניאה תא קזחל ,םידבועה תא םיצעהל רשפא ךיא
יכילהת בייטל ,תוליעיה רסוח תא םצמצל רשפא ךיא øעדימ תמירזו ףותיש לש תוברת רוציל ,תינוגרא םינפה תרושקתה תא
øהקופתה לידגהלו הדובע
Æתימינפ תיתרבח תשרב םילהנמהו םידבועה רוביח ידי לע
Æןכותה יציפמל וכפהש םישלוגל דבוכה זכרמ תא הריבעהו ינוויכ ודל ותוא הכפה ,טנרטניאה ינפ תא התניש תיתרבחה הידמה
םה תותשרהו תיתרבחה הידמה ירתא Æראשיהל הפ איה תיתרבחה הידמה רבד לש ופוסב ,תונורסחהו תונורתיה לע חכוותהל ןתינ
ךילהתה Æםהילא םיברקתמ תיתרבחה הידמה ילכ ,אלש וא ןויערה תא םיבהוא םינוגראה םא ןיב Æונבור לש םוימויהמ קלח רבכ
Æהמינפ תוינוגרא תוכרעמכ ובלושיש דע ןמז לש ןיינע קר הזו Æענמנ יתלב
Æןוגראה תבוטל םתוא ףנמלו ,תיתרבחה הידמה תונורתי תא תחקל
Æוב ןימאמ ךכ לכ ינאש םוחתה תא םכינפב גיצהל חמש
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השעמל Æהכפהמ השועו העדותל ץרופ web 2.0 גשומה ,≥∞∞μ הנשה
הכירצלו הצפהל רושקה לכב טנרטניאה ינפ תא ןיטולחל הנשמ הז גשומ
יכרוע ידי לע ולהונ טנרטניאה ירתא ןושארה רודב םא Æתשרב ןכותה לש
תורשפאמה תומרופטלפב םישלוגה ידי לע רצונ אוה ינשה רודבש ירה ,ןכות
Æ®תויתרבח תותשרב םישלוגה רוביח ךשמהבו© עדימ םוסרפו ףותיש

תימוימויה תואיצמהמ דרפנ יתלב קלחל הכפה תיתרבחה הידמה ,םויכ
קלח ,תויתרבח תותשרב הליעפ הרוצב םישמתשמ אל םא םג Æונבור לש
Æםישלוגה ידי לע הלעוהש ןכותל עגונ טנרטניאב ונלש שומישהשמ דבכנ

רתא ßבויט ויßו ןומהה תידפולקיצנא ,הידפיקיווה ןה תוטלוב תואמגוד יתש
Æםיטרסה ףותיש

העבראב תיתרבח הידמב שומישה תא ןייפאל ןתינ ,תטשפומ הרוצב
:תונורקע

Æהחיש ,ףותיש ,רוביח ,ןכות
תויתרבחה תותשרהו ללכב תיתרבחה הידמה תא ללוחמהו עינמ ןכותה
Æטרפב
,ןכדעתהל ,םירחא םישמתשמל רשקיהל תורשפאה לע רבדמ רוביחה
תונוכנה אוה ףותישה Æהלועפ יפותישו םירשק רוציל ,עדימ רוסמל
וב ףתשל םיצורש אשונ לכב ןכות םסרפל
Æ הלעוהש ןכות לומ גולאיד רוציל תורשפאה איה החישהו

עיבטמ דרוורהמ ®Andrew McAfee© יפקמ ורדנא רוספורפ ,≥∞∞∂ הנשה
תיסחי הטושפ הרדגהל ןויערה תא תצמתמשכ Enterprise 2.0 גשומה תא
וא םינוגרא ןיב ,ןוגראה ךותב תויתרבח תותשר לש תומרופטלפב שומיש≠
Æםהלש תוחוקלהו םיפתושה םע

ןמשיילו תיתרבחה הידמה תונורקע תא ץמאל Æליחתה לכה םשמו
Æןוגראב תוברתכ

øרבודמ המב

ןכותה ,םירשוקמ םידבועה הב המרופטלפ איה תינוגרא תיתרבח תשר
אלא ®קובסייפה ומכ© תיתרבח תשר דוע אל וז Æתויעוצקמ תוחישהו ינוגרא
ליעי עדימ רוזחיא לשמל Æתוינוגרא תושירדל תמאתומה תידועיי תכרעמ
ךות תוטלחה תלבקב הכימת ,®øקובסייפב עדימ שפחל םתיסינ© ריהמו

Æדועו םייקסיע םיכילהת לע שגד תמיש
ףנמלו תיתרבחה הידמה לש םימושייהו םילכה ןווגממ תחקל ןתינ דציכ

,יקיוו ,ישיא ליפורפ ,גולב :ומכ םילכ Æןוגראה תבוטל םהלש תונורתיה תא
םהמ דחא לכל Æדועו םינויד םורופ ,עדימ ריק ,הידמ ףותיש ,גניגולבורקימ
Æוכותבו ןוגראל ץוחמ םינוש םישומיש

םיבתוכ וב תשר≠ןמוי אוה ןושארה רשקהה ,גולבה תא אמגודל חקינ
ומכ© ןכות סינכהל רשפאמה ילכ אוה גולבה השעמל Æישיא ןכותו םיגיגה
םיעיפומו בתוכל םיכיושמ םימוסרפה Æומסרפלו ®ןיינעה ךרוצל דרוו תנכותב
חולשל םוקמב ,חוויד רוסמל ךירצ דבוע רשאכ ,ןוגראב Æיגולונורכ רדסב
םיחווידה םיעפומ השעמל ךכ Æולש גולבב ותוא םסרפמ אוה יעובש ליימ
םינשי םיחוויד רחא שופיחב ןמזה יזובזבב ךרוצ אלל ינשל תחתמ דחא
Æתומדקתהה רחא תדקוממ הרוצב רקבלו בוקעל תורשפא םעו

Æןיינע ימוחתו םיביבחת גיצהל םוקמה אל הז ≠ ישיאה ליפורפה ,לשמל וא

אקווד ואלו© תויחמומ ימוחת ,תורשקתהה יטרפ לכ םיזכורמ וב םוקמה הז
Øלסקאב תויחמומ לשמל אלא יעוצקמה םוחתל הרישי הרוצב םירושקה
רתאל רזוע ,אמגודל ישיאה ליפורפה Æדועו עויסל תועצה ,®טניופראואפ
הרוצב םישגפנ ויהש יוכיס לכ ןיאש םידבוע ןיב רבחל וא ןוגראב םיחמומ
Æתרחא

םינוש םישמתשמל רשפאמה ילכ Æהאלפנ אמגוד איה יקיווה םג
Æתנגרואמ המישרב רומשה ףתושמ ךמסמב ןכות ךורעלו ףיסוהל,בותכל
®תולבגמ תחת© יאכז דחא לכ הב הידפיקיווה איה רתויב רכומה שומישה
םישמתשמה ≠ ןכותה ךורעל םילוכי םירחאו ולשמ ®ךמסמ© ךרע ףיסוהל
הידפיקיוו םיקהל רשפא ןוגראב םג Æתשרב יזכרמ עדימ רגאמ דחי ורצי

םידבוע רפסמל רשפאל וא ןוגראל יטנוולרה עדימה לכ תא זכרתש תימינפ
תואסרגב לבלבתהל ילבמו יזיפה םוקימב תולת אלל ףתושמ ךמסמ בותכל
Æליימיאב םיצבקכ תועיגמה

אלא תיגולונכט קר הניא ןוגראב תיתרבח תשר תעמטה יכ ,ןייצל בושח
תא םימיאתמ וב יליבקמ ךילהת Æתינוגראה תוברתב קסועה ךילהת
תא םירפשמ דבב דבו ןוגראה לש םייפיצפסה םיכרצל םילכהו תונורתפה
ןויפיא :ללוכ לודגב ךילהתה Æםישדחה םיאנתל התוא םימיאתמו תוברתה
ידדמ ,םייקסיעה םיכילהתה תמאתה ,םימסח יופימ ,תורטמ תעיבק ,םיכרצ
Æדועו ינוגרא םינפ קוויש ,תכרעמ חותיפ ,החלצה

תווצ תא ךופהל ≠ הכרה העמטהה איה העמטהה ךילהתב בושח ךבדנ
אשונ ביבס ןוגראה ישנא תא םינובש םיכילהת Æהליהקל םילהנמהו םידבועה
םיעצבתמ םיכילהתה Æתינוגרא םינפ תיתרבח תשרה שומישו תלבק ,תטילק
,תירקיעה םתרטמש םילהנמהו םידבועה םע םישגפמו תואנדסכ רקיעב
Æהיצמרופניא לש תישפוח המירזב תכמותה תוברת רוציל

יבאשמלו םידבועל ,ןוגראל תיתרבחה תשרה האיבמש תולעותה
שונאה

Æםידבועה תרזעב הנותחתה הרושה תא תרפשמ תשרה ,ןוגראה רובע
תוברת תריציל סיסב Æהמרופטלפכ תשמשמ תיתרבחה תשרה ,רומאכ

להונמו ןגרואמ תרושקת ץורע השעמל איה Æףותישו עדימ תמירז לש
יוליג ,תונייוצמ תואצות עוביקו רותיא ,תוחלצה דועית ,הדימל רשפאמה
,תיביטקפא רתוי הרוצב תומישמה תא עצבל רשפאמש המ Æדועו םיחמומ
Æםידעיה תא גישהלו תוקופתה תא רפשל

תמירז םע דחי ,םילהנמל רוביחהו םמצע ןיבו םניב םידבועה לש רוביחה
,תופיקשה תמר תא םילעמ ,תורטמה תא םידדחמ ,תינוויכ וד עדימ
םילהנמהו םידבועה ןיב ןומאה תמר תאלעה ,האצותה Æתויואדו יא םידירומו
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,ליבקמב Æרתוי בוט עצבתהל הדובעל םרוגש המ םהלש
תא לעייל תרשפאמ םמצע ןיבו םידבועה ןיב ןומאה תאלעה
Æןוגראה יקלח ןיב םואיתהו העוציב ,הדובעה ןונכת

תווצה ≠ תשרה תנתונש תויורשפאהמ תרפתשמ תוליעיה
יכילהתב בלתשמו תנבומ הרוצב םרוז עדימהו רבוחמ
ךרד קר אלו© םיידועיי םיצורעב תמרוז תרושקתה Æהדובעה
תושיגפ ,עדימ ישופיח© םימצמטצמ ןמזה יזובזב Æ®ליימה
היטרקורויבה תמר ß®Æדכו תונוש תואסרג לע הדובע ,תורתוימ
תיתרבחה תשרה Æדועו םירצקתמ םיכילהת ,תדרוי

םילהנמה תלוכי תא רפשל ,תויולע דירוהל תרשפאמ
תואצותה תא תרפשמ אצוי לעופכ Æהדובעה לעיילו ליבוהל
Æתויקסיעה

הדובעה תביבס תא תרפשמ תשרה ,םידבועה רובע
םהלש

Æןוגראה יפלכ םידבועה לש הפקשהה תא הנשמ תיתרבח תשר בוליש
תועדל בושקה ןוגרא Æתיוושכע היגולונכטב שמתשמה ינשדחל ךפוה ןוגראה
יוטיב ידיל אב הז הפקשה יוניש Æעדימ ףותישו תופיקש דדועמ ,םידבועה
תויהל םוקמ ול שיש שח דבועה Æםהלש ןוצרה תועיבשו םידבועה תמצעהב
תביבס Æםילהנמל תושיגנ רתוי וב שיש םוקמ Æםורתל ,אטבתהל ,ףתוש
Æןוגראל ולש טנמßגייגניאה תא תקזחמ תינשדחה הדובעה

המבכ םהל תשמשמה תשרהמ תישיא תלעות םידבועל שי ףסונב
רבעמו םהלש ןושארה לגעמל רבעמ טלבתהל תרשפאמו ןוגראב הדיחיה
לכ תא לבקל לוכי דבועה וב םוקמ Æןוגראב ןמזל ןמזמ םיצפומה םינולאשל
רתוי הליעי הרוצב לועפל ,ולש תוירחאה םוחתבש תוליעפה ביבס הנומתה
תשוחתו היצביטומה תא םיריבגמ םג ךכבו© הדובעהמ קופיסה תא לידגהלו

®םידבועה לצא תוירחאה

ףסומה ךרעה תא תרפשמ תשרה ,שונאה יבאשמ ישנא רובע
ןוגראב םהלש ספתנה

Æםייביטקאו םיליבומכ םיספתנ שונאה יבאשמ ןוגראב תשרה בוליש םע
םיכלהמ םיפחודו תינוגראה תרושקתהו תוברתה רופישל םיליבומ
טנמßגייגניאהו היצביטומה ,ןוצרה תועיבש תא השעמל הכלה םירפשמה
Æםידבועה לש

תונורתיה רואל Æןוגראה לש תיקסיעה החלצהל םימרות שונא יבאשמ
,םידבועה תרזעב  ,תינוגרא תיתרבח תשר יכ רמול ןתינ הלעמ וגצוהש
הקופת הריבגמ ,תואצוהב תכסוח ,ןוגראה יקלח ןיב רשקה תא תרפשמ
הקופתהו ישונאה באשמה תא בייטל תרשפאמ תיתרבחה תשרה Æדועו

Æןוגראב
המ לע לע≠טבמ Æינוחבא ילכ איה תימינפה תשרה ,שונאה יבאשמ רובע

תורשפאמ ,תוגירח תויוליעפ רחא בקעמו עדימה לש ןוכנ רוטינ Æהרוקש
לופיטו יוליג Æןוגראב שחרתמה לע ¢קפודה לע עבצא¢ םע תויהל םהל
אל יכ ןייצל בושח Æםיידיתע םירבשמ ענומ  ,םירערעמ םימרוג לש םדקומ
דמועה ףסונ הדובע ילכ לע ,אלא םידבועה רחא שוליבו בוקיע לע הפ רבודמ
Æשונאה יבאשמ תושרל

שונאה יבאשמ םוחתב םישומישה

תנתונ תימינפה תשרהש תויורשפאהמ קלח לע הרצק הריקס ןלהל
Æ®סויג לע רבדל ילבמ© שונאה יבאשמ םוחתב הדובעה יכילהת בויטו רופישל

≠ ןוגראה םע רשקה קוזיח
Æםידבועה םע שונאה יבאשמ לש רשקה תא הקימעמ תיתרבחה תשרה

םיבושמ תלבק ללוכה ינוויכ וד אוה הפ רשקה ,ינוגראה לטרופל דוגינב
תשרב שונאה יבאשמ לש ¢רוזא¢ה Æתוחישל תוכפוה תועדוהה Æםידבועהמ
שונאה יבאשמ ישנא וב ¢ריעה רכיכ¢ל תולקב ךופהל לוכי תיתרבחה
םדיצמ םידבועה Æםידבועה תא םיפתשמו עדימ ®דחא םוקמב© םינכדעמ
לכב תולקב תונפל םילוכיו םיפטוש םינוכדע םילבקמ ,עדימל םישיגנ רתוי

Æןוגראל שונאה יבאשמ תא השיגנמ תינוגראה תשרה Æהלאש וא השקב

≠ הטילק
יעוצקמהו ימשרה רמוחהמ תומוצע עדימ תויומכב לקתנ שדח דבוע

שופיחה ךילהתו םינוש תומוקמב אצמנ עדימה םיתיעל Æןוגראה לש
םייק םינוגראהמ קלחבש ןכתי Æהטילקה ךילהת לע ביעהל לוכי רותיאהו

תושדח תויורשפא תנתונ תיתרבחה תשרה ןיידע ,רדסומ הטילק ךילהת
יפוא ילעב םינוש םינכת דחא םוקמל דגאל תרשפאמ תישאר Æךילהתל
תרבוח םע דחי הכרדה ינוטרס אמגודל© הטילקה ךילהתל םירושקה הנוש
דבועה ,תינוויכ וד איה תרושקתהו תויה ,תינש Æ®םינוש םיכמסמו םילהנ
ךנוחהמ קר אלו םידבועה תליהקמ הכימת לבקלו הרזע שקבל לוכי שדחה
דבועה לש תורשפאה אוה רתויב בושחה רבדה Æרישיה ולהנממ וא ולש
רשקה ישנא םע דובעל ,הליהקה תא תוהזל :ילמרופ≠א עדימ טולקל
הדובע עוציבל םישדח םיכילהת דומלל ,ןוכנה עדימל תשגל ,םימיאתמה
ורומישו ותטילק ,דבועה תורבחתה תא הציאמ תיתרבחה תשרה Æדועו

Æןוגראב
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≠ תויחנהו םילהנ ןוכדעו תביתכ
םוחתל רושקה לכב© ןוגראה ילהנ תקוזחתו תביתכ לע םיארחאכ

®הלהנהה תוארוה וא היצלוגר תובקעב םא© תויחנה תצפהו ®םתוירחא
Æעדימ תמלשהל ןוגראב םינוש םימרוגל תונפל שי םהב םירקמב םילקתנ
םויכ Æךמסמ דחי חסנל םישרדנ םידבוע רפסמ םהב םימעפ טעמ אל הרוק
הטיש Æדרוו≠ה תנכותב אסריג לכ ןכדעלו ליימב חולשל איה הצופנה ךרדה
תיתרבחה תשרה Æךמסמה תמלשהל דע תויעב טעמ אל הנימזמ וז
ךורעל םינוש םישמתשמל תרשפאמ ®ןייניעה ךרוצל יקיוו ≠ה תועצמאב©

האלמ תופיקשב לכהו תואסרג רומשל ,םיכבדנ ףיסוהל ,ףתושמ ךמסמ
הביתכה רחא בוקעל םילוכי תוטלחהה ילבקמ ,ףסונב Æתנבומ הרוצב
תצפהל דע ןמז תא רצקמה רבד© הביתכה ןמזב םהיתורעה ריבעהלו

Æךילהתה תא לעייל םג ךכבו ®ךמסמה

≠ תונורשכ לוהינ
תובקעב וא הנשל תחא עצבתמ דבועה תכרעה ךילה םינוגראה בורב

תולאשנ Æשונאה יבאשמ Øהלהנהה לש ®םירקס תאמגוד© תומוזי תולועפ
רואל דחוימב םידבועה לע תיתימא הנומת ןתונ יתנש חוויד םאה ,תולאשה
הכרעהש שיגרמ דבועה םאה ןיפוליחל וא øםויכ קושה לש תוימאנידה
øןוגראל ותמורתב ריכהלו ויעוציב תא גיצהל תנמ לע הקיפסמ תיתנשה
רחא בוקעל ןתינ ,םיפתשמו םירבוחמ םלוכו תויה תיתרבחה תשרב
רמואש המ Æהרצונש היצקרטניאהו ופתישש ןכותה רחא ,םישמתשמה
,םיכמות םיקבדיפ לביקו םיינשדח תונויער םרת ימ רתאל תמא ןמזב ןתינש
קפסל תרשפאמ תיתרבח תשר ßÆבויכו םידבוע םיתימעב ךמתו רזע ימ
יבחרמו תומרה לכב םיטלבתמהו םיטלובה םידבועה לש תינכדע הנומת
Æ®תיפיצפס הדיחימ אקווד ואלו© ןוגראה

≠ הכרדה
בלש הז לודגב Æדרפנ רמאמ דחייל רשפאsocial learning  ≠ ה םוחתל

םיילטנורפה םיסרוקה ירחא תינוגראה הדימלה לש היצולובאב ףסונ
םוחת תא הביחרמ תיתרבחה תשרה e-learning®Æ© םהלש ןוכימהו

Æהכ דע םיירשפא ויה אלש םיפסונ םיאנת תרשפאמו תינוגראה הדימלה
קולחל ,הלועפ ףתשל ,דחי רוציל ,ףתתשהל תדדועמה הדימל תכרעמ
לשמל ןתינ :תינוגראה הדימלה ךילהת תא תרפשמ Æאלמ ןפואב עדיה תא
להנלו יזיפה םמוקמב תולת אלל תחא ®התיכ© הריזב םידבוע רפסמ סנכל
תרשפאמ ,®היצקרטניאה תא קימעהל ןתינ ואדיו תחישב שומיש י¢ע© רועיש
,תודקוממ תוליהקל תורבחתה ידי לע רתוי תכשוממו הקזח הדימל תיווח
,ידותמה רמוחה תא רפשמה םיתימע םידבועמ תובוגתו ףסונ עדימ תלבק
®הבחרהל םיפסונ םירושיק ףוריצ ללוכ© םישקתמ םידבועל ינדיחי הנעמ
תינוגראה הדימלה ךרעמ תא בייטל תרשפאמ תיתרבחה תשרה Æדועו דועו
Æםוחתב תופסונ תויונמדזה תחתופו

לאישוסה תכפהמ תא וליבוי שונא יבאשמ ןללגבש תוביס שולש
ןוגראב

±Æ וילע באשמ ותוא ביבס תלעופ תינוגראה תיתרבחה תשרה
תא שי לועפתלש ומכ Æםידבועה ≠ שונאה יבאשמ םוחת יארחא
םג ךכ ¨CRM ≠ ה תא שי תוחוקלה תורישל ואERP  ≠ ה תכרעמ
רשאו םיארחא םה החותיפ לעש תינוגרא תכרעמ שי שונא יבאשמל

Æםיליבומ ותוא םוחתה תרזעב תואצותה תא תרפשמ
≤Æ יעיברהו© ןוגראב דחי םידבועה תורוד השולש שי םויהל ןוכנ

תוסיפתב ינושהו םייפרגומדה םירעפה תורמל Æ®הניפל רבעמ
הנכמה איה תיתרבחה הידמה ,®תוישיאה תונוכתב םג םיתיעלו©

הידמב םישמתשמ ונבור ירה Æ®סרמובה לש םג© םהלש ףתושמה
לע רשגל יעצמאה הניה תינוגראה תיתרבחה תשרה Æתיתרבח
Æרתוי בוט דחי דובעל םהל רשפאלו ןוגראב תורודה ןיב םירעפה

≥Æ לע ןוגראה תוסנכה תלדגה לע םיארחאה םיסדנהמל המודב
רופיש לע םיארחא שונא יבאשמ ישנא םג ךכ םירצומ חותיפ ידי

Æםידבועה לש הנוכנ הלעפהו הלבוה ידי לע תויקסיעה תואצותה
יוניש לש ךלהמ תלבוה Æהז ךרוצל קוידב הדעונ תיתרבחה תשרה
ןתונ תינוגרא תיתרבח תשר יבג לע היצרובלוק לש תוברתל תוברתה
Æםידבועה תרזעב תויחווירה רפשל םיאנתה לכ תא

תנתונש תולעותה ,תינוגראה תיתרבחה תשרה ןויער תא יתרקסש רחאל
≠ םכסל יתיצר ,שונא יבאשמ תוליעפלו ןוגראל םורתלו רוזעל הלוכי דציכו
םיבצמ ,םישדח םירגתא םירצוי תורוקמ ןווגממ תומוצעה עדימה תויומכ
תינוגראה תיתרבחה תשרה Æםינוגראב תובכרומ תויעבו םיטושפ אל
תמאתהו תרושקתה רופיש ידי לע הלא םירגתא םע דדומתהל תרשפאמ
Æונביבס םיללוחתמה םייונישל הדובעה תוטיש

Æיונישה תלבוהב בושח דיקפת שונאה יבאשמל ,יתעדל

הדות


