
מודלים לאבחון ארגוני





,ה/ת יקר/מפקד

.המרכזת מודלים שונים של אבחון ארגונידיגטיליתמצורפת חוברת 
י לקבל כלים לאבחון  /תוכל, ממודלים אלו( או יותר)באמצעות שימוש באחד 

.תמונת המצב ביחידה
.בהתאם למה שחשוב לך לבחון, כל מודל שם דגש על היבטים אחרים

או  , את האבחון נהוג לעשות בכניסה לתפקיד חדש לטובת היכרות עם הארגון
לקראת שינוי  , למשל)בכל פעם שברצונך לבחון את תמונת המצב הארגונית 

(.ארגוני

ת  /ת הארגוני/מומלץ להיעזר ביועץ, לטובת תהליך האבחון, בנוסף לחוברת זו
.ביחידה

, בהצלחה
.בית הספר לפיתוח מנהיגות



SWOTמודל 

.  אחת משיטות הניתוח הנפוצות ביותר בתחום הניתוח הארגוני

וכן מעריך את  , היחידה/המודל  בודק את החוזקות והחולשות של הארגון
השיטה מאפשרת להבין לאלו כיוונים  . ההזדמנויות והאיומים הקיימים בסביבתם 

על מנת שיעצימו את החוזקות וההזדמנויות ויגנו בפני  , היחידה צריכה לפנות
.  חולשות ואיומי הסביבה

חוזקות   

Strengths

חולשות  

weaknesses

הזדמנויות  

Opportunity
איומים

Threats



SWOTמודל 

S ההופכים את הארגון תחרותי יותר  ( משאבים ויכולות)הגורמים , היתרונות-חוזקות

יכולות ומיומנויות ליבה שיש לארגון  , החוזקות הן משאבים. ביחס לארגונים אחרים 

.  ושהארגון יכול להשתמש בהם להשגת מטרותיו

,  מוטיבציה ארגונית, א איכותי"כ, מומחיות מיוחדת, מוניטין ושם טוב: דוגמאות לחוזקות

.  מסרבלתמבנה שמאפשר זרימת מידע ועבודה משולבת ללא בירוקרטיה 

Wפגם או ליקוי במערך הארגוני המונע או מקשה על הארגון להשיג  , מגבלה-חולשות

תחום בו המשאבים או היכולות של הארגון נחותים לעומת המתחרים או  , את מטרותיו

.גורמים המשפיעים עת תפקודו הלקוי של הארגון

טיב  , תקציב/ א"חוסר במשאבי כ, זמן שירות ארוך, תדמית בעייתית: דוגמאות לחולשות

.טובהעבודת צוות לא , תקשורת לקויה. בירוקרטי–מבנה מסורבל , מוצר לא גבוה

Oכוללות את השינויים המתרחשים בסביבתו החיצונית של הארגון ואת  -הזדמנויות

שינוי  : כגון, המצבים הנוחים הנוצרים בסביבתו שטומנים בחובם סיכויים חיוביים

מצבים אשר מאפשרים לארגון לחשוף  , צרכים חדשים, חידוש טכנולוגי, מגמות

.הזדמנויות חדשות להיות משמעותי

לחימה שמדגישה את הצורך המבצעי -צורך חסר של לקוחות :דוגמאות להזדמנויות

שינוי מבנה ארגוני  , פיתוחים טכנולוגים חדשים, שיתופי פעולה, (פער)במוצר שלי 

אסטרטגיה הממקמת את תחום  , מפקד חדש מוכוון לענף, שיחזק את הענף שלי

.העשייההעיסוק בליבת 

T אילוץ או כל דבר שעלול לגרום לבעיה, איום עלול להיות מחסום-סיכון/ איומים  ,

.או פגיעה בארגון, נזק

–קיצוץ בתקינה , קיצוץ תקציבי, מישהו שמתחרה על הכוח אדם שלי: דוגמאות לאיומים

.יחידה שלי/ אין צורך במוצר –הפרטה , שינויים במבנה הארגוני שמשפיעים עלי



תהתמקמו

למידה

"  למידה–התמקמות "מודל 

התמקמות-אי

אי למידה

הפסיבי התלמיד הנצחי

"אבו עלי"-היודע כל המפקד הלומד

.מודל זה מיועד לאבחון עצמי שלך כמפקד בכניסה לתפקיד

כלומר עליהם , "למידה-דילמת התמקמות"מפקדים רבים בכניסה לתפקיד מתלבטים ב

שמאפשרת לקבל החלטות לעבר עשיה –" התמקמות"להחליט כיצד ישלבו בין עמדת ה

.עמדה שמאפשרת אבחון ולמידה של היחידה–" למידה"לבין עמדת ה, והובלה של היחידה

כלומר היכן מושקעים רוב , מודל זה יעזור למפקד עם כניסתו לתפקיד לזהות היכן הוא מצוי

ויאפשר לו בכך לשפר את תפקודו( בהתמקמות או בלמידה)משאביו 

:המהווים תחומי מפתח בכניסה לתפקיד, המודל בנוי משני צירים

קבלת ההחלטות , מהלכיםיזימת, ההחלטיות, מבטא את מידת העשייה: ציר ההתמקמות1.

 .י המפקד"וקביעת העובדות בשטח ע

 .מבטא את מידת הלמידה את התפקיד ואת היחידה על כל מרכיביהם: ציר הלמידה2.

:מאפשר לאפיין ארבעה סגנונות של כניסה לתפקיד" למידה–התמקמות "מודל 



הפסיבי

התלמיד הנצחי

"אבו עלי"-היודע כל

המפקד הלומד

או  , שקוע באי עשייה. מפקד שאינו מכוון ללמידה ואינו מכוון להתמקמות כמפקד
.סביר להניח כי הוא צפוי להיכשל בתהליכי הכניסה לתפקיד וכמפקד בעתיד. בהכחשה

אך לא יצליח , הוא יכיר ויבין את תפקידו. מפקד ששקוע כולו בלמידת יחידתו ותפקידו
מפני שליחידה יש  , התמקמות בשלב הכניסה לתפקיד חשובה מאד. להתמקם כמפקד

כי  , יש לזכור. צורך בדמות שתצטייר בעיניהם כמי שיודעת את הדרך ונותנת כיוון
.מפעילות בזמן התחלופה" נעצרת"היחידה לא 

זה שבכניסה לתפקיד מקבל החלטות ומשנה נהלים מבלי ללמוד את התפקיד ואת  
דבר שעלול לפגוע בתפקוד היחידה , מפקד כזה יהיה נוקשה בתפקידו. מאפייני היחידה

.לאורך זמן

מצד . זמנית בלמידת היחידה והתפקיד ובהתמקמות כמפקד וכמנהיג-מפקד המשקיע בו
ומצד שני משקיע זמן  , אחד המפקד משדר בטחון ביכולתו לקבוע נורמות וגבולות

על  ( מטיל ספק)הוא מתייעץ ושואל שאלות . בלמידה וחקירה של התפקיד והיחידה
הוא  . מפקד כזה הוא מפקד חושב. הנחות יסוד העומדות בבסיס הפעילות ביחידה

מפקד לומד הוא זה  . אלא להיפך, לפיהם למידה אינה ביטוי של חולשה, מעביר מסרים
.שיהפוך את אירוע תחלופת המפקדים להזדמנות של צמיחת היחידה

"  למידה–התמקמות "מודל 



(1978, מודל התיבות)וייסבורד

.מערכות-מתמקד בפנים הארגון ומחלק את הנעשה בו למספר תתי
.  תוך בחינת הקשרים ביניהן, האבחון מתבסס על התפקוד של כל אחת מהמערכות

.  המודל מתייחס לקשר בין הארגון לסביבתו

ייעוד הארגון
ומטרותיו

מבנה הארגון
ותפקידים

מערכת התגמולים
טיפוח ופיתוח  
משאבי אנוש

מנגנונים תומכים  
,בקרה, תיאום

תכנון ותקצוב

תקשורת 
ויחסי אנוש

ניהול
ומנהיגות



(1978, מודל התיבות)וייסבורד

: אליהן מתייחס המודל" התיבות"6

הרלוונטיות  , מתמקד בבחינת קיומם של מטרות ויעדיםהאבחון :ויעדיםמטרות 1.
.חיבור האנשים בארגון אליהן והתאמת שאר החלקים בארגון אליהן, שלהם לסביבה

מידת קיומה  , של סגנון הפיקוד ובחינת התאמתו למצב הארגוןאפיון : ומנהיגותניהול 2.
בחינה של תהליך , תפקוד הפורום המוביל, צוות ניהולי משלים, של מנהיגות מובילה

.מידת שיתוף הפקודים ומעורבותם בתהליכי קבלת ההחלטות, קבלת ההחלטות

-למשל . בחינת המבנה והתאמתו לצרכי הארגון והסביבה:ותפקידיםארגונימבנה 3.
עד כמה  –תפקידים , מידת הביזור או הריכוז הנדרשים, מידת הגמישות של המבנה

? מוגדרים וברורים

האם יש  -למשל : התרבות הארגונית והאקלים הארגוניבחינת : אנושתקשורת ויחסי 4.
מנגנוני התקשורת  ? תמיכה ברעיונות ואנשים שונים, עידוד, יחסי אמון, פתיחות
בין יחידות , היחסים בין קו למטה? בין עמיתים, מלמעלה למטה והפוך–ביחידה 

?  האקלים הארגוני? מהי האווירה? כיצד מטפלים בקונפליקטים? משנה

?  ן"משאמהי המערכת או המנגנון לפיתוח וטיפוח :  טיפוח ופיתוח המשאב האנושי5.
? האם המצב הקיים מספק? ן"המשאהאם היחידה מקדישה זמן ומשאבים לפיתוח 

?  מה מאפיין את היחס לפרט? מדברים או גם עושים

כאן נבדק קיומם  (: תכנון ותקצוב, בקרה, תמיכה, מנגנוני תיאום)מנגנונים מסייעים 6.
נהלים , שימוש בסקרי שביעות רצון, הערכה, ביקורת, שיטות בקרה: ותפקודם של

מהם המנגנונים המסייעים למפקד  -וכן . מנגנוני שמירת איכות, בטיחות, ותקנות
.לקבל תמונת מצב

מידת היציבות או אי  , מידת הודאות או אי הודאות בסביבת הארגון–מרכיב הסביבה 
מיהם שותפי התפקיד  , מידת העוינות או האהדה, מידת התחרות מול החדשנות, .היציבות

הסביבה  , מה מחייב אותי–הסביבה החוקית , מה היחס הנכון לנהוג בהם–ובעלי העניין 
.מה משפיע עלי–הסביבה הפוליטית , מה משרת אותי–הטכנולוגית 



בעלי העניין

עניין נמוךגבוהעניין 

שמירה על שביעות רצון גבוההצמודניהול -שחקני מפתחהשפעה גבוהה

בקרהשוטףעדכון השפעה נמוכה

מודל זה לקוח מעולם ניהול הפרויקטים ומכוון להיבטים של רתימה של בעלי עניין  
רווחים  , סדר יום, מודל זה מערב בחינה של אינטרסים. תחום מסוים/בפרויקט

והפסדים שעשויים להניע בעלי עניין ובכך להשפיע על נכונותם לקדם את הפרויקט  
.או להכשילו

על תהליכי קבלת  להשפיעפ מידת כוחם ועוצמתם "בעלי העניין מוערכים ע
שיש  הענייןפ מידת "הפרויקט וכן ע/ההחלטות והמשאבים שיעמדו לרשות הארגון

.להם להיות מעורבים ולהפעיל את כוחם
:שני שלבים לעבודה עם המודל

מתוך  , פרויקט/שיש להם עניין בארגון( או קבוצה/פרט ו)כל מי -מיפוי בעלי העניין•
.הארגון ומחוצה לו

. בהתאם לרמת העניין וההשפעה של בעלי העניין בפרויקט-ניתוח בעלי העניין•
בעוד שמידת  , רמת העניין קובעת את מידת המעורבות של בעל העניין בפרויקט

.לטוב או לרע על הצלחת הפרויקט, ההשפעה קובעת את יכולתו וסמכותו להשפיע
האיור שלהלן מנתח את תכנון אסטרטגית הפעולה אל מול בעלי העניין על סמך  •

:הניתוח



סביבה-ארגון-מודל תפקיד

מאפשר להתבונן על התפקיד ועל ההקשר בו הוא מתבצע ואשר ממנו הוא מושפע

הסביבה

הארגון

התפקיד

:הסביבה
של הארגון ומה  " הספקים"ו" לקוחות"מי הם ה•

?המאפיינים העיקריים שלהם
מי הם גורמי הממשק העיקריים של הארגון ומה  •

?המאפיינים העיקריים שלהם
הארגון לצרכי  " תוצרי"מה היא מידת ההתאמה של •

?"לקוחות"ה

:  התפקיד
?מה נחשב למשימות המרכזיות של תפקיד•
המיומנויות והכישורים הנדרשים , מהו הידע•

?לביצוע התפקיד בהצלחה
?מהם הקשיים הצפויים בו•

:הארגון
?מהן משימותיו המרכזיות •
?מהן נקודות החוזק והחולשה הבולטות•
?מהם האתגרים המרכזיים שניצבים בפניו•
? מה הרוח בו? איזו תרבות משתקפת בו•




