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  2017מיקוד  –דגשים במבנים ותהליכים 
 

 הארגון -1פרק 
 הארגון

 
 קבוצת אנשים בעלי מטרה משותפת הפועלים בתיאום ובשיתוף פעולה כשלרשותם  -ארגון 

 . לדוגמא: בית הספר "רוגוזין",  "חיפה כימיקלים"המשאבים הדרושים להשגת המטרה
 

 משולש "הזהב" של הארגון
 שלושה  קודקודים: מטרה, תקציב, לו"ז.  –בכל ארגון בארגונים קיים "משולש זהב" 

 הפקת מוצרים/שירותים.  -הארגון מוקם על ידי אנשים לצורך השגת מטרה משותפת
 )מטרה(

  הארגון זקוק לתשומות של כוח אדם, ציוד וחומרים לצורך פעולתו. השגת המטרות
 ב(מחייבת השקעת משאבים כספיים. )תקצי

 )חברי הארגון פועלים באופן מתואם, ע"פ לו"ז, תוך חלוקת העבודה ביניהם. )לו"ז 
 מאחד הקודקודים מעוררת סטייה בקדקודים האחרים. הקשר חיוני, סטייה

 
 
 

  החזון תמונה עתידית של הארגון במיטבו על מנת להגשים את ייעודו. - החזון הארגוני
 הארגונית והעקרונות שמנחים את העשייה. הערכים והנורמות, את הזהות מגדיר את

 הדבר המוצהר אותו רוצים להשיג( -)מטרה מתוך החזון הארגוני נגזרות המטרות של הארגון
 
 מאפייני הארגון 

 . מלאכותיות:  1
ארגונים נוסדים באורח מלאכותי )מונחת מלמעלה( על פי החלטות שהמדינה החליטה להקימו. 

כתוצאה מצורך סביבתי. זה ארגון  לדוגמא: בתי חולים, בתי ספר, משרדי ממשלה. הוא נוצר 
 שנבנה מלמעלה למטה, הוא צומח מלמעלה.

 . תכליתיות:    2
לייצר מוצרים.  ,שירות להרוויח, לתת -רה)הסיבה, המטרה(  ארגון נוסד על מנת להשיג מט

מטרת הבנקים היא : לדוגמא המטרה קובעת את גודל הארגון, סוג העובדים, המיקום שלו. 
 רווחים משירות לקוחות.

 . הבנייה:        3 
)מבנה, צורה( ארגון בנוי תוך הגדרה של חלקות עבודה, סמכויות, אחריות, התמחות, חוקים 

 ה על פי משימות הארגון וצרכיו.וכללים, יחסי עבוד
 . פעילות גומלין עם הסביבה: 4

לכל ארגון יש קשר עם הסביבה ויצירת פעילות גומלין עם הקהילה שבסביבתו הוא פועל. לדוגמא: 
הכרמיאל הקימו מפעל יצרני בסמוך לשכונת מגורים. המפעל סיפק עבודה לתושבי השכונה, תמך 

 בעיר.בהקמת פארק ותרם לבתי הספר 
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   מחזור חיי הארגון
מחזור חיים של ארגון מתחיל בשלב  השלבים שעובר ארגון משלב לידתו ועד להתחסלותו.

הלידה, עובר דרך שלב הגידול והצמיחה, מגיע לשלב הבשלות ולאחר מכן באה הדעיכה עד 
 החיסול.

 
 : שלבי מחזור חיי הארגון 

 בשלב זה מתגבש רעיון אצל היזם לפתח  -ההתהוות הארגונית  - שלב הלידה(   1
 מוצר חדשני או שירות שאינו קיים בשוק.                            

 הארגון קטן וזהו מבנה ארגוני פשוט.    ˂:     מאפייניו    
 אין הגדרה מדויקת תפקידים,   ˂                      
 ת כל העבודות,  כל העובדים מבצעים א   ˂                      
 מערכת יחסים לא פורמלית ואין נהלים ברורים.     ˂                      

 יש צורך לגייס עובדים והון התחלתי.   ˂                      
: המכירות הולכות וגדלות. חלוקת התפקידים שלב הזינוק: זהו שלב הגידול והצמיחה(   2 

העבודה המסודרים שלב שפעילותו הופכת להיות ממוסדת. נעשית ברורה יותר ומתרבים נהלי 
הארגון חייב להחליט מהם תחומי פעילותו, לקבוע מטרות ברורות, מדיניות ודרכי פעולה 

 להשגתם.
 
:   בשלב זה הארגון נמצא בשיאו. המוצרים נמכרים היטב והארגון שלב הבשלות הארגונית( 3

ומי עיסוק נוספים הנושקים לתחומי העיסוק פועל באופן רווחי. הארגון מתפשט ומפתח תח
 המרכזיים שלו. בשלב זה ייתכנו שתי אפשרויות להמשך חייו של הארגון:

במידה והארגון ישקיע במחקר ופיתוח של תחומים  -המשך התקדמות שלב הבשלות .א
חדשים, המנהלים ימשיכו להיות בעלי דחף ליזמות וחדשנות ותהיה להם יכולת לנהל 

 ארגון גדול, הארגון ימשיך לנוע קדימה ולהתפתח. 
 .סופו של שלב הבשלות ומעבר לשלב השקיעה .ב

                                          
 בשלב זה הארגון מתקשה לתפקד ביעילות מסיבות פנימיות או    שלב השקיעה: )דעיכה(( 4

 סיבות חיצוניות.  

 ירידה  במוטיבציה ובשאיפה להישגים מחסור במשאביםסיבות פנימיות  : 

 אי יכולת לעמוד בתחרות שינויים כלכליים בארץ ובעולם מוצר או סיבות חיצוניות  :
 להיסגר(. מפעלים רך בהם פוחת  )לדוגמא:משבר כלכלי המאלץשירות שהצו

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

לא כל הארגונים עוברים את כל שלבי מחזור הארגון. רק ארגונים חזקים מבחינה ניהולית 
 ושיווקית בעלי מוצרים מתקדמים יצליחו להתקיים להתפתח ולהגיע לשלב הבשלות.
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 2פרק 
 

 המבנה ההיררכי של הארגוןא.    
 

 מערכת דרגים בארגון שמחלקת אותו לבעלי תפקידים בדרגת חשיבות    היררכיה ארגונית:
  שונה.                            

 
 ההיררכיה הארגונית כוללת:

 :להגדיר את הדרישות מבעל התפקיד הן מבחינת המשימות והן מבחינת  הגדרת תפקידים     
 הכישורים הנדרשים.    

 ך כל הפעולות הנעשות בתחום מוגדר, קשורות ביניהן קשר הדוק וביצוען ס            תפקיד:
 בהטלתן על עובד אחד בלבד.ה מותנ                       

 סך כל התפקידים המוטלים על עובד אחד במסגרת עבודתו.             משרה:
 ת.סך כל המשרות בארגון המאושרות מבחינה תקציבי  : אדם-תקן כוח

 
  העבודה אותה יש לבצע כדי להשיג את מטרות הארגון מחולקת בין  – חלוקת עבודה 

 היחידות השונות ובין העובדים.                             
 

 מטרות חלוקת עבודה: 
  חלוקת עבודה מאפשרת התמחות בתפקידים ומיומנות בעבודה 
   הידע והכישוריםהעבודה תתבצע על ידי האדם הנכון מבחינת 
  .מחייבת  הגדרה של תפקיד כדי למנוע כפילויות ושטחי הפקר 
 

    יתרונות חלוקת עבודה: * מביאה למומחיות  * מונעת כפילויות ושטחי הפקר 
 * יעילות       * השגת מטרות                                                                
 

 ןחלוקה ליחידות בארגו
 קיימות פעילויות רבות וכל יחידה עוסקת בתחום מוגדר. -בארגונים גדולים  

 
 ביותר בארגון. )אגף משאבי אנוש, אגף הכספים(   הגדולה יחידת המשנה  -   אגף 

יחידת המשנה של האגף. לדוגמא באגף הייצור שתי חטיבות: חטיבת מכשירי רדיו   -חטיבה 
 וחטיבת מכשירי קשר.

 משנה של אגף או חטיבהיחידת -מחלקה
עוסקים באחד מתחומי הפעילות של המחלקה וכפופים  –יחידת המשנה של המחלקה  - מדור 

 למנהל המדור. לדוגמה: במחלקת הדרכה מדור השתלמות בחו"ל.
 

 הקפדה על חלוקת התפקידים ביניהם חלוקת הארגון ליחידות משנה תוך – מידור

 

 סוגי היחידות בארגון
 יחידה העוסקת באופן ישיר במשימה שבשבילה הוקם הארגון.   -יחידת קו  

 לדוגמה: עובדים שמועסקים בייצור, בשיווק ובמתן שירותים.                   
 

 יחידה העוסקת במתן שירותי עזר ושירותי יעוץ ליחידות לדוגמה: מחלקה   - יחידת מטה
 משפטית. יחידת מטה קובעת מדיניות, מקבלת החלטות, נותנת ייעוץ לאנשי קו,                     
 אוספת נתונים, חוקרת את השוק, עושה בקרה, פקוח ותיאום.                    

 
יש להבחין בין אנשי מטה שמספקים שירותי ייעוץ והכוונה לאלה המספקים יחידת עזר: 

 שירותי תחזוקה, מזכירה.עזרה ליחידות השונות של הארגון כגון: 
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 היחסים בין אנשי קו למטה
אופי היחסים מורכב ולעיתים מתוח. לעיתים מתפתחים מאבקי כוח מרצון של כל אחד מהצדדים 

 להוביל את הפעולה כל אחד בתחומו. 
אנשי הקו מרגישים שסמכויותיהם הועברו לאנשי מטה וכן מעמדם נפגע. אנשי מטה נתפסים 

כמכתיבי מדיניות בעוד אנשי הקו שעושים את הפעילות השוטפת, חשים כי הם יודעים מה טוב 
 לארגון. 

בדרך  ובטההפתרון הוא שילוב כוחות. אנשי מטה יבטאו ידע ואנשי קו הם המפתח לביצוע 
 .רהטובה ביות

 

 )מוטת השליטה(-טווח שליטה ופקוח . ב

 
 לכל ממונה ישיר יש מספר כפופים עליהם הוא צריך לפקח.      
 טווח שליטה רחב(., טווח שליטה צר)     

 
 תחת פיקוחו הישיר של המנהל מצוי מספר גדול של עובדים.    - טווח שליטה רחב

 טווח שליטה רחב מקטין את מספר הרמות הארגוניות ומקטין את מספר                              
 המנהלים.                             

 
 תחת פיקוחו של המנהל מצוי מספר מצומצם של עובדים.    - טווח שליטה צר

 טווח שליטה צר מחייב ריבוי רמות ארגוניות ומספר גדול של מנהלים.                            
 

  גורמים המשפיעים על טווח השליטה
  ,סוג העבודה 
   ,מיומנות העובדים 
  ,מידת הפיזור הגיאוגרפי של היחידות בארגון 
  ,מוסר עבודה של העובדים 
  ,נכונות המנהל להאציל סמכויות 
  .שימוש בנוהלי עבודה 
 
  קשר בין טווח השליטה ומספר הדרגים בארגוןה

טווח השליטה יהיה צר. מספר הדרגים משפיע על  -דרגים בארגון ככל שיש מספר רב של
אופי פעילות הארגון, הוא מחייב אמצעי פיקוח ומעקב ומערכת תקשורת מהירה להעברת 

 מידע.
 

  )עיקרון הסולם(  המדרג ההיררכיג.   
 

 מערכת דרגים בצורת פירמידה בראשה עומד ראש הארגון  ובבסיס    –המדרג ההיררכי 
 .העובדים הזוטרים ביותר                            

 
 :מאפייני המבנה ההיררכי

  כך מעמדו בכיר יותר ותחומי אחריותו בשלב גבוה בסולם ההיררכיככל שהמנהל מצוי ,
 וסמכויותיו נרחבים יותר. 

  כי הוא קובע באופן ברור את מעמדו  מאפשר קיום סדר ומשמעת בארגון,המבנה ההיררכי
 של העובד.

  :על פי המבנה ההיררכי הוראות הפעולה יורדות מהמנהלים  זרימה בצינורות מקובלים
 .שבקודקוד הפירמידה אל העובדים, ואילו דיווחים עולים מהעובדים אל המנהלים 
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 זוטר סך כל הדרגים שדרכם עוברת הוראה מראש הארגון ועד ה – שרשרת הפיקוד

 שבעובדים.                           
 

 במדרג ההיררכי ניתן להבחין בשלוש קבוצות עיקריות:
 

זוהי קבוצת אנשים קטנה העומדת בראש הארגון ואחראית  – צמרת הארגון .1
מנהלים, מנכ"ל, היא קובעת מדיניות, מטרות הכוללת את לכל פעולותיו.

 והקצאת משאבים.
 

 בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים לצמרת הארגון.  – מנהלי דרג הביניים .2
הם אחראים על קביעת תוכניות להפעלת הארגון. הם מקשרים בין             
 הארגון למבצעים מן השורה                         צמרת 

 
המבצעים ישירות את את מרבית האנשים בארגון  כולל  – מבצעים מהשורה .3

 הדרושות על מנת להשיג את המטרות שלשמן הוקם הארגון.  דותוכל העב
 

 יחידות הפיקוד ויחידות הניהול   ד.
 

 .כל עובד יהיה כפוף לממונה ישיר, ממנו יקבל הוראות ואליו ידווח  -  יחידות הפיקוד
 

 הארגון חייב להתנהל על ידי מנהל אחד שיקבע את המטרות    -  יחידות הניהול
 היעדים, תוכנית הפעולה.                               

 
 

 יתרונות עקרון יחידות הניהול והפיקוד
 

 שמירה על עקרון יחידות הפיקוד מונעת היווצרות המצבים הבאים:
 
    מצב זה עלול לגרום  -מניעת מתן הוראות סותרות לעובד ממספר מנהלים     

 העובד.לסכסוכים ובלבול אצל         
 
   כאשר העובד מקבל הוראות ממספר מנהלים  – מניעת תמרון העובד בין המנהלים 

 יש קושי לפקח עליו.       
 
מאפשרת תפקוד יעיל של הארגון ובקרה טובה על אנשים   הניהול והפיקוד  חידותא

 חריגות ותקלות. צמצום רים, ותוצ
 
 
 
 האצלת סמכויות     .ה
 

 מתן הרשאה )רשות( פורמאלית לחבר ארגון לנקוט באמצעים שיאפשרו את  – סמכות
 ארגון בתחומים הנתונים באחריותו.מטרות ה השגת               

 
 חובה המוטלת על העובד לבצע את המוטל עליו בדרך הטובה והיעילה ביותר  – אחריות

 ולתת דין וחשבון לממונים עליו על דרך מילוי תפקידיו ולשאת בתוצאות                  
 פעולותיו.                 
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  הקשר בין סמכות לאחריות

    אין סמכות ללא אחריות  

   כגודל הסמכות גודל האחריות 

 
  העברת חלק מסמכויות המנהל אל הכפופים לו. האצלת סמכויות  – האצלת סמכויות

     להיעשות בצורה שקולה, מאפשרת למנהלים להתרכז  חייבת                               
 בעניינים חשובים.                               

 
  עקרונות להאצלת סמכויות

      וידע,  סמכויות לעובדים בעלי אישיותהאצלת 
     מטרות הארגון והמדיניות,   הגדרות 
    התפקידים והסמכויות כדי למנוע "חפיפת סמכויות" )סמכויות  הגדרה ברורה של 

 זהות( ו"שטחי הפקר",         
      כות.על העובדים שעליהם הואצלה הסמפיקוח 
 

   3פרק
 

 תצורות למבנים ארגוניים
 

       מערך התפקידים והיחידות בארגון ורשת הצינורות שבהם מתקיימת    -מבנה ארגוני
 בעלי התפקידים.בין התקשורת                          

 
 תאור גרפי של חלוקת העבודה, הסמכויות, הכפיפויות והקשרים  – תרשים מבנה ארגוני

 השונות בארגון.חידות בין הי                                     
 

 ארגוני מורכב משני סמלים יסודייםתרשים מבנה 
 תפקיד./דהמייצגת יחי        -  תיבה

 מייצג קשר של כפיפות, תקשורת, מצביע על זרימת תקשורת.               -קו
 מייצג קשר של ייעוץ.   -קו מרוסק

 מייצג קשר של תיאום.    -יקו אופק
 

 הנתונים הבאיםהתבוננות בתרשים מבנה ארגוני מספקת את 
 תחומי הפעילות של הארגון  
  סוג הארגון 
 מהן יחידות הקו ומהן יחידות המטה 
 המבנה ההיררכי  
 צינורות התקשורת הפורמלית  
 

  תצורות למבנים ארגוניים
 

 תבנית שעל פיה בנוי ופועל הארגון. –תצורה 
 

 קיימות מספר תצורות של מבנים ארגוניים:
 

 תצורה שיכולה להיות פשוטה, שטוחה ותלולה. – מבנה פירמידלי
 

 במבנה זה ניתן להבחין  בסוגי המבנים הבאים:



7 

 

 
  –מבנה פשוט -מבנה ארגוני קווי .א

 בארגון שבו מספר העובדים מצומצם מאד.  קיים           
 יש מנהל אחד וכולם כפופים לו. מתאים לארגונים קטנים. לדוגמה: מוסך.           

 

 הפשוט -חסרונות הארגון הקווי     הפשוט-גון הקווייתרונות האר
 ריכוזיות יתר של המנהלים  , גמיש ומהיר בקבלת החלטותיחסיתפשוט   
 עומס כבד על המנהלים צינורות תקשורת ברורים  
 חוסר ייעוץ מקצועי שליטה ניהולית ומשמעת בעבודה  

 

 ניתן להבחין בו בשתי צורות בסיסיות:

 שטוח מבנה פירמידלי 
 מבנה פירמידלי תלול 

 : מטה-מבנה ארגון קו .ב
 

 .  ארגון בעל מספר קטן של דרגי סמכות – מבנה פירמידלי שטוח      
               דרגי  3 – 2במבנה פירמידלי שטוח קיימים בדרך כלל                                               

 סמכות.                                              
 המנהל מבצע מספר רב של תפקידים.                                              

 
 .ארגון בעל מספר גדול של דרגי סמכות – מבנה פירמידלי תלול

 
התקשורת עוברת מהר יותר, טווח השליטה רחב, מספר  -מבנה פירמידלי שטוח

 , ארגון  צעיר., תהליך קבלת החלטות מהיר3עד       דרגים  
 

          מורכבות התקשורת עוברת לאט יותר, טווח השליטה צר,     -מבנה פירמידלי תלול
  פורמלי יותר,  יותר, ממושךתהליך קבלת החלטות גבוהה                                          
 .מגייס עובדים בעלי התמחויות                                         

 
 

      התקשורת עוברת מהר יותר, טווח השליטה רחב, מספר  -במבנה פירמידלי שטוח
 , תהליך קבלת החלטות מהיר, ארגון  צעיר.3עד  יםגדר                                         

 
     

 הפועלים באמצעות יחידות  מתאים לארגונים בינוניים וגדולים,    – מבנה על פי מינצברגג.  

 : רבדים 3-את הארגון ל קמחל קו ומטה.     

  הארגון, מועצת המנהלים זוהי ההנהלה הבכירה של הארגון, היושב -צמרת אסטרטגית     

             על חלוקת המשאבים. קובעת מטרות ומפקחתוהמנכ"ל. היא                                 

                                               

                                                       :קבוצות 3-מחולק ל הדרג התיכון   

                   אסטרטגית   דרג שתפקידו לקשר בין צמרת - הדרג התיכוןא.                       

                 לליבה המבצעית, ממנהלי האגפים עד ראשי צוותים, תפקידם                           

              לבצע את החלטות הצמרת האסטרטגית, להעביר הוראות ביצוע                           

 ולפקח עליהם.                          

                   אלה הם אנשי המטה הנותנים שירותי סיוע  - סגל מנהלתי  ב.                       

 . מקצועי לאנשי הקו. לדוגמא: משאבי אנוש, ייעוץ משפטי                            
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                          , קובע שירותי תכנון, פקוח ובקרהמספק – סגל טכני   ג.                       

               סטנדרטים של תפוקות ותשומות, אחראי על פעולות הדרכה,                             

            תחזוקת ציוד עבודה. נכללים אנשי מקצוע כגון: מהנדסים,                                    

 .כלכלנים                             

 העוסקים ישירות בביצוע המשימות. –אנשי הקו–הליבה המבצעית    

 

 

  

 
 
 
 

 מבנה תלתן  ד.
 

מבנה תלתן נועד לענות על הצורך של הארגון בגמישות של מערך העובדים שלו ובמתן 
 תגובה מהירה לתהליכים חיצוניים המתרחשים בסביבה שבה הוא פועל. 

למבנה ארגוני בצורת תלתן שלושה חלקים, בדומה למספר החלקים שמהם מורכב עלה 
 התלתן.

 
 עובדים קבועים בתחומים  . הוא כוללהסגל הקבוע והיציב בארגון – הליבה

 שונים אשר להם יחסי עובד ומעביד עם הארגון.
 על פי צרכים   עובדים המועסקים בארגון באופן זמני – כוח עבודה גמיש

לדוגמא: בחברת תעופה מועסקים דיילים  העשויים להשתנות מעת לעת.
 שמתקבלים לתקופות קצרות.בקיץ, בשיא העונה.

 כוח עבודה קבלני יכול להיות מועסק בשתי דרכים: – כוח עבודה קבלני 
 עובדים המועסקים כקבלני משנה עצמאיים  – קבלני משנה עצמאיים

 עימם מתקשר הארגון לצורך ביצוע עבודות מסוימות. 
 הארגון יכול להתקשר עם חברת כוח אדם – עובדי חברות כוח אדם 

 ובדים אלה אינם על מנת לקבל ממנה עובדים לתפקידים שונים. ע      
 עובדי הארגון אלא עובדי חברת כוח האדם.       

 

מבנה תלתן                                            מבנה תל

 

                                                                                                    
 

 

ארגון שמרבית פעולותיו נעשות באמצעות רשת אלי (  ארגון רשת )וירטו .ה
  נטרנט  יהא

 
רגונים רבים משתמשים באינטרנט כצינור שיווק בנוסף לצינורות השיווק האחרים א

שלהם. לשם כך כל ארגון המבקש לשווק באמצעות האינטרנט פותח אתר ובו הוא מציג 
 את המוצרים או השירותים שאותם הוא מספק. 

 הוא משמש כחלון ראווה בלבד שבו מוצגים המוצרים. 
תפקידים הכרחיים כמו: מחלקת כספים, מחלקה בארגון זה יש מספר קטן של 

 משפטית.

 ליבה
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 דרך האינטרנט ניתן לרכוש מוצרים, שירותים ואף השכלה.
 

 חסרונות –רגון רשת א יתרונות –ארגון רשת 
ניתן להוסיף מוצרים  –מאפשר גמישות 

 ברשתאו להשמיטם או שירותים 
נם רוכשים מוצרים דרך צרכנים רבים אי

את פרטי כרטיס  שש למסורהרשת עקב ח
 האשראי שלהם

אפשרות להגדלת הכנסות ללא צורך 
בביצוע השקעות על ידי הגדלת מגוון 

 המוצרים

הלקוח מעדיף לראות ולמשש את המוצר לפני 
 שהוא רוכש אותו

אפשרות חשיפה של המוצרים שהארגון 
 משווק בכל העולם

חשש מביצוע רכישות מארגונים שאינם 
ממי בעצם רוכשים מוחשיים ולא ניתן לדעת 

 את המוצר.

 
 
 

 ארגון רשת שונה מארגון רגיל: 
 
 
 

 ארגון רגיל  –ארגון רשת 
 המורכבות גבוהה, מורכבות נמוכה,

 מספר גדול של פונקציות מספר קטן של פונקציות
 אין השקעה בתשומות

 

 משקיע בתשומות )כוח אדם, מבנה, ציוד(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4פרק
 בסיסים לחלוקת עבודה

 
 :  פירוק המשימות הראשיות למשימות משנה והטלת האחריות חלוקת עבודה

 לביצוען על העובדים/המחלקות.                          

תקבלנו ה כוח עבוד 

 גמיש



10 

 

 
 ושטחי הפקר. (    מניעת  כפילויות 1       מטרות

 (    חלוקת העבודה בצורה שהנושאים יהיו קרובים זה לרמת 2                  
 מומחיות גבוהה.                         

 (    ויסות העומס בין העובדים.3                  
                                    

   
  מתמקדים בפעילות של הייצור, מה משקיע המפעל  :חלוקה על בסיס תשומות

 כדי לקבל מוצר או שירות.                                             
 ם התפקיד המוגדר )מחלקת ייצור(וחלוקה על פי תח  :  חלוקה על בסיס תפקודי

 חלוקה על פי מקצועות ההתמחות של יחידות הקו : חלוקה על בסיס מומחיות
 )פלילי, נזיקין(.                                            

  (חלוקה לפי שלבי עבודה )הכנת תערובת, אפייה     חלוקה על בסיס תהליך:
 העבודה נעשית על פי המכשור המשמש לעבודה,  :חלוקה על בסיס טכנולוגי

 לדוגמא: במכוני הדמייה בבתי חולים                                            
                                               

 ההתמקדות היא במוצר ובאופן שיווקו.    :חלוקה על בסיס תפוקות
 חלוקה לפי סוגי מוצרים )בגדי גברים, נשים וילדים(.        :חלוקה על בסיס מוצר

 הלקוחות, מספקים את הצרכים של על פי צרכי חלוקה    : חלוקה על בסיס לקוחות
 )פרטיים, מוסדיים( אותו פלח שוק.                                             

 : על פי אזורים השונים בהם פועל הארגון, פיזור חלוקה על בסיס גיאוגרפי
 גיאוגרפי מחייב הקמת סניפים במקומות שונים.                                            

 
 התמחות מקצועית.  (1      :תשומות: יתרונות

 (  ניצול יעיל של המשאבים העומדים לרשות הארגון.2                                     
  
 ( מקשה על תיאום בין היחידות השונות בארגון1     תשומות: חסרונות: 

                     ( כל יחידה מתמקדת בעניינים שלה ללא ראייה  2                                      
 מטרות הארגון. כוללנית של                                    

 
 (   אפשרות טובה לתיאום בתוך אותה יחידה1    יתרונות:   -תפוקות 

                     (   גמישות בקבלת החלטות ומתן תגובה מהירה 2                                     
 לשינויים שמתרחשים.                                      

 
 (   בזבוז משאבים בכפילויות שנוצר בין היחידות1   חסרונות:  -תפוקות  

                        מתח בין היחידות להנהלה על מתן עצמאות   (  2                                     
 שוטפת, חלוקת משאבים ועצמאות                          בפעילות                                       

 .ליחידה                                            
 

 
 Out Sourcing –מיקור חוץ 

 
הוצאת תחום פעילות שלם של הארגון לביצוע על ידי גורם חיצוני   - מיקור חוץ

 המתמחה בעשייתו. 
 

רכישת מוצרים או שירותים מקבלני משנה המתמחים בתחום הדרוש  – מיקור חוץ
ביצוע לדוגמא לצורך עבודות הניקיון,כתחליף לביצוע העבודה על ידי עובדים בארגון. 

 הנהלת חשבונות של הארגון.
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 חסרונות –מיקור חוץ  יתרונות –מיקור חוץ 
 תקלות או ייקור המוצר-תלות בגורם זר התמקדות בפעילות הליבה של הארגון

חוסר זהות באינטרסים של הארגון  חיסכון בעלויות
 וספקי מיקור החוץ

 צורך בפיקוח ובקרה הדוקים יותר יעילות מרבית
יש אפשרות בחירה בארגונים שיש בהם 

 טכנולוגיה מתקדמת
 

 

 
 ?למה הארגון פונה להשתמש במיקור חוץ

 .הבטחת ביצוע העבודה ברמה טכנולוגית גבוהה 

  כוח אדם מיומן  וזמין בכל עת. –גמישות תפעולית 

  חסכון בהכשרת עובדים לתחומים שונים וכן רכישת ציוד –הקטנת עלויות 
 דוגמאות: חברת ליסינג, חברת ניקיון, חברות מחשוב בחברות גדולות.           
 

בצורה זו הצרכן מקבל את השירות הטוב ביותר בגלל שמשתמשים בארגון בעל 
 .התמקצעות והתמחות במגוון רחב של מקצועות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5פרק 
 מערכות תקשורת בארגון
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רעיונות, דעות, רגשות מאדם לאדם או מאדם לקבוצת תהליך של העברת מידע,  -תקשורת

 אנשים.

 היא תקשורת שתוצאותיה הבנה הדדית בין מקבל התקשורת ליוזם. תקשורת מוצלחת

 תפקידי התקשורת

בתוך הארגון )הוראות וכו'(; מחוץ לארגון )עם ספקים, משרדים  -העברת מידע
 ממשלתיים, לקוחות וכו'(.

התקשורת מאפשרת לעובדים לתאם פעולותיהם בתוך ומחוץ לארגון.  -תיאום
באמצעות התקשורת ניתן לבקר את עבודת העובדים -בקרה. 
דרך התקשורת מעניקים מחמאות לעובדים ומודיעים את יתר העובדים על  -הנעה

הישגיהם. בכך מוטיבציית העובדים משתפרת ויותר ק להניעם לעבר השגת מטרות 
 גון.האר

 
 מרכיבי תהליך התקשורת

 והאמצעי להעברתו. מחליט על תוכן השדרה . הגורםשולח התקשורת -היוזם
 , רעיון, נתונים, רגשות, הוראות והנחיותתוכן התקשורת - המסר

 , למשל בשיחה, במכתב, מחשבהתקשורתמועברת שבו  הכלי -האמצעי
 מקבל התקשורת. -הקולט 

 
 תרשים תהליך התקשורת

 
 היוזם        המסר       האמצעי         הקולט                       

 
 משוב
 

 התקשורת ניופא
 

פנים מול פנים. בתקשורת זו ניתן  -פה, בשיחה-בעל מתקיימת -תקשורת ישירה
לעמוד על תגובת הקולט, היא מבוצעת בשפה הידועה לגורמים המשתמשים בה. 

 קיים כאן מגע בלתי אמצעי בין מקיימי התקשורת, דבר שיוצר קרבה וקשר אישי.
 

: שיחה, פגישה, ישיבה, ראיון, הרצאה, נאום, שיחה באמצעות אמצעי הקשר
 וידיאו.

 יתרונות
 מהירה 
  קבלת תגובה מיידית, דבר   

 המאפשר תיקון והשלמת מסר.
  העברת רגשות וקליטת

 התרשמות.

 חסרונות
 למסר אין אסמכתא 
 יש להגיב מיידית 
  להשלים באופן אין אפשרות

 מיידי מידע חסר
 

 תקשורת המתקיימת בכתב. -תקשורת עקיפה
וכתוב  המידע נשמר וניתן להשתמש בו כאסמכתא, משתמשיה חייבים לדעת קרוא

 באותה שפה.
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: מכתב, חוזר, מודעה, פקסימיליה, עלונים, עיתונים, דפי מחשב, אמצעי הקשר
 דו"ח, דואר אלקטרוני.

 

 חסרונות                       יתרונות               

 קיימת אסמכתא 
  אין הגבלה במספר האנשים

 להם מעבירים  את המסר
 ניתן להשלים מידע חסר 
 מיידית אין לחץ  להגיב 

 העברה איטית של מסר 
 לא ניתן להשלים מסר לא ברור 
 תלות בגורמים חיצוניים 
 העברה פורמאלית 

 

 
 

זוהי תקשורת באמצעות מכשירים טכניים החוצצים בין השולח  -תקשורת חוצצת
 תקשורת יכולה להיות חוצצת ועקיפה בו זמנית. למקבל.

 טלפון, אלחוט, רדיו, שליח, שיחות ועידה, מחשב. :אמצעי הקשר
 

 חסרונות יתרונות

  העברה מהירה של המסר
למקומות קרובים/רחוקים 

 כאחד.
  ניתן להעביר את המסר בו

 זמנית למספר רב של אנשים.

 
 לא תמיד קיימת אסמכתא 
 אין סודיות בהעברת המסר 
 תקלות טכניות 

 
 

 שיקולים בבחירת אופן תקשורת
 
 מסר דחוף יישלח בפקס, בדואר אלקטרוני או באמצעות מברקמהירות   : 
 :מחייב העברה במכתב , פקס או מייל   הצורך באסמכתא 
 מברק ודואר רשום יקרים יחסית, ישמשו רק במקרים דחופים   :עלות 
 במרחק רב זה מזה העברת המסר נעשית במכתב או בתקשורת  :מרחק  

 חוצצת              
 מסר לאנשים רבים מועבר בתקשורת חוצצת פקס או מספר הנמענים  :     

 במייל                            
 כאשר משתמשים בתקשורת בכתב או בתקשורת חוצצת     :הצורך במשוב     

 לבקש משוב. יש                             
 פה.-ירה בעלמסר המצריך סודיות טוב שיעבור בתקשורת יש :סודיות 

 תקשורת חד סטרית ותקשורת דו סטרית
 

 היא תקשורת בה מועבר מסר מהמשדר לקולט ללא קבלת  -תקשורת חד סטרית
 משוב.                              
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 מאפייני התקשורת החד סטרית

 תהליך העברה מסודר
 תהליך העברה קצר

 רמת ודאות נמוכה של המשדר על קליטת המסר והבנתו.
 המסר עלול להתקבל בצורה מוטעית ולא ניתן לתקנו.

 
 מתי נשתמש בתקשורת חד סטרית

 ברורפשוט וכשהמסר 
 כשיש  צורך בהעברה מהירה של המסר.

 כשהמסר בדרגת חשיבות נמוכה.
 

היא תקשורת שבה מועבר משוב מהקולט אל משדר לאחר  -תקשורת דו סטרית
 קבלת המסר.

 
 מאפייני תקשורת דו סטרית

 מדאות גבוהה של המשדר.רמת 
 דיוק גבוה בהבנת המסר.

 תהליך העברה מסודר של המסר.
 תהליך העברה ארוך עקב השימוש במשוב.

 
 מתי משתמשים בתקשורת דו סטרית

 כאשר המסר חשוב.

 כאשר המסר חשוב.
 כשחשוב להראות לקולט שיתוף פעולה.

 
 העברת הודעה מהקולט אל היוזם, ובה אישור לקליטת המסר והבנתו. משוב:

באמצעות המשוב יוזם התקשורת מקבל מידע כיצד התקבל המסר, והוא יכול 
 להעריך אם הובן כראוי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תקשורת ארגונית
אלית ואת תקשורת המתקיימת בארגון וכוללת בתוכה את התקשורת הפורמ

 התקשורת הבלתי פורמאלית.
 

 תקשורת פורמאלית
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 הנקבעים על ידי המבנה הארגוני. קשורת המועברת בצינורות המקובליםת
 

 מאפייני תקשורת פורמאלית
 זורמת בצינורות מקובלים 
 עיקרה הוראות ודיווחים 
 זרימה איטית של תקשורת 
 המידע ענייני, מסונן 
 המידע זורם בדרך כלל בכתב 
 המידע לרוב מדויק 
 מהימנה ומוסמכת 

 
 בלתי פורמאליתתקשורת 

אקראיים/מקריים שאינם קשורים למבנה תקשורת הזורמת בארגון בצינורות 
 הפורמאלי, במסגרת של קשרים אישיים וחברתיים.

 
 מאפייני תקשורת בלתי פורמאלית

 עיקרה מידע 
 זרימה מהירה של המידע 
 כוללת התרשמות אישית 
 ההמידע זורם בעל פ 
 לא תמיד המידע מדויק 
 מידע לא מסונן 
 זרימה בצינורות אקראיים 

 
****מאפיין ראשון ושני יכולים להיות יתרונות תקשורת בלתי פורמאלית. כל 

 שאר המאפיינים יכולים להיות חסרונות  תקשורת בלתי פורמאלית.
 

 ערוצי תקשורת פורמאליים
 ערוצי תקשורת פורמאליים: 4קיימים 

 
 בערוץ זה שני כיוונים: -ערוצי תקשורת אנכיים .1

זו תקשורת העולה מהדרגים  הנמוכים  -תקשורת הזורמת כלפי מעלה   .א
 הדרגים הגבוהים על פי המבנה הארגוני.     אל 

זו תקשורת שזורמת מהדרג הגבוה לדרג   -תקשורת הזורמת כלפי מטה .ב
 הנמוך על פי המבנה הארגוני.

 
 מאפייני תקשורת הזורמת כלפי מטה .ג
 *מידע על מטרות הארגון. .ד
 ות לפעולה.*הוראות והנחי .ה
 *משוב מהמנהלים לכפופים. .ו

 
 מאפייני תקשורת הזורמת כלפי מעלה

 *דיווחים של כפופים למנהלים על אופן ביצוע העבודה,עמידה בלו"ז.
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 *תגובות להוראות הנהלה.
*כל דרג שמקבל את המידע מבצע פעולה של סינון מידע ומעביר לדרג שמעליו את 

 של מידע לדרגים גבוהים.המידע החשוב.. פעולה זו מונעת הצפה 
 

 :סכנות הסינון
 סינון יתר מנטרל את הדרג המנהל מהנעשה בארגון.

 שלונות.יחסימת מידע על כ
 הסינון יכול לעוות את התמונה מהנעשה בארגון.

 
הוא הצלבת מידע כלומר ההנהלה תקבל מידע ממספר  הפתרון לסכנות אלו

 שה בארגון.גורמים ותצליבו כדי להגיע לתמונה מדויקת מהנע
 
 תקשורת שמתבצעת  בין דרגים שווים בארגון  -ערוצי תקשורת אופקיים .2

בין גורמים הנמצאים בדרגה דומה בסולם  עהחלפת מיד. יש עיקרה תיאוםו
 ההיררכי והשותפים לביצוע אותה משימה על מנת לפתור בעיות משותפות.

 
 לתקשורת זו שני סייגים/תנאים:***

 מהממונה.מחייב קבלת אישור  .א
 לאחר ביצוע התקשורת יש לדווח על התוצאות שלה לממונה הישיר.   .ב

 
תקשורת המתקיימת בין אנשי המטה לאנשי  -ערוצי תקשורת אלכסוניים .3

 הקו ועיקרה מתן ייעוץ.
 

   תקשורת זו לא עוברת בצינורות המקובלים מכיוון שהקשר מתבצע בין
 תו דרג.גורמים שלא כפופים זה לזה  והם לא נמצאים באו

  תקשורת זו נעשית כאשר מנהל יחידת קו זקוק למידע או חוות דעת בתחום
 סיון.יבו אין לו ידע/נ

 
 לתקשורת זו יש שני כיוונים:

 מתקיימת בין אנשי מטה לקו -תקשורת אלכסונית שיורדת כלפי מטה .א
 .הנותנים ייעוץ והנחיות פעולה לאנשי הקו

           עיקרה דיווח והערכה על פעילות   -תקשורת אלכסונית שזורמת כלפי מעלה .ב
 הקו ותוצאות הייעוץ.

 
 
 
 חיצוניים ופנים אירגוניים. ערוצים מקוונים למאגרי מידע  .4

 
 אינטרנט-מאגר מידע חיצוני 
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 אלו מאגרי מידע שמכילים תיקיון ממוחשב,  -מאגר מידע פנימי אינטראנט
והכניסה היא באמצעות  הארגון.תיקים אישיים של עובדים, נתונים שונים של 

 קוד וסיסמא אישיים.
 
 

 חסמים/הפרעות/עיצורים בתקשורת הארגונית
חסמים הם כל אותם הפרעות שבגללם נוצר כשלון בתקשורת. זו מצב שבו היוזם 

 לא משיג את מטרתו.
 

 החסמים
תקלות טכניות בקו טלפון, כתובת לא נכונה,  -אמצעיתקלות טלפון ב .1

 נתונים.הוספה/גריעה של 
 ככל שיגדל תיתכנה הפרעות. -מרחק גאוגרפי .2
תקשורת בין עובדים בדרגות שונות בסולם ההיררכי  -הבדלי דרג ומעמד .3

תיתקל  בהפרעות שמקורן בהבדלי מעמד מכיוון שהעובד עלול לפרש  את 
 התקשורת כהבעת ביקורת ולא לצורכי הארגון.

התייחסות שונה  -גשית לשימושי לשון וסמליםרהבדלים  בהתייחסות  .4
 למילים, שימושי לשון. לדוגמא  "עבודה שחורה"

הצפת נתונים, קבלת מידע בו זמנית ממספר גורמים דבר  -ריבוי תשדורות .5
 שמביא לחוסר יכולת להבחין בין עיקר לטפל.

 
 דרכי התמודדות עם חסמי תקשורת

 
 התקשורת תזרום ללא עיכובים. -הקטנת מספר דרגים .1
 על ידי אצילת סמכות. הקטנת הצורך בתקשורת .2
 מנגנוני סינון כדי למנוע הצפת מידע. .3
 מהווה אישור לקליטה והבנה של המסר. -משוב בתקשורת/היזון חוזר .4
 הוראות מנוסחות בבהירותנוהלי עבודה מפורטים ו .5
 הדרכה ופיתוח מיומנויות תקשורת. .6
 השקעה בתשתית טכנולוגית לזרימת מידע ישירה. .7

 
 ותקלות בתקשורתעל מנת למנוע הפרעות 

תזמון נכון בהעברת השדר,  שימוש בערוץ תקשורת מתאים, הקפדה על העברת 
 המסר לכתובת הנכונה, ניסוח קפדני.

הוראות מדויקות, הבהרת הרציונל של המסר, קבלת משוב, בחירת האמצעי 
 הטכנולוגי המתאים, השקעה בתשתית טכנולוגית להזרמת המידע באופן ישיר.

 גיתתקשורת טכנולו
תקשורת טכנולוגית זוהי תקשורת שמתבצע על ידי אמצעים טכנולוגיים כמו 

 ליה, אינטרנט, אינטראנט, טלפון נייד וכדומה. יפקסימ
 של  אמצעים אלו:  קיצור תהליכי עבודה, חסכון בזמן.יתרונם 
 של אמצעים אלו: ריבוי ניירת שמחייבת טיפול רב. חסרונם
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: לקבל מידע באופן מהיר, להגיב בזמן אמת החשיבות של התקשורת הטכנולוגית
 ולקבל החלטות באופן מיידי.

 
 האמצעים:
 מכשיר שמעביר מסמכים ממנוי למנוי על ידי  קו טלפון. -פקסימליה

 
באמצעות שיחת ועידה יכול העובד לשוחח בו זמנית עם  -טלפון לשיחת ועידה

 מספר עובדים בתוך/מחוץ לארגון. בארץ/בחו"ל
 

 באמצעותו ניתן לפתור בעיות בכל עת. -טלפון נייד
 

בשמה העברי מרשתת. זוהי רשת חברתית עולמית, ציבורית אליה  -אינטרנט
מחוברות רשתות מחשבים בכל העולם. ניתן לשלוף מידע במהירות, לקבל מידע, 

 להתייעץ
 

בשמה העברי מרשתת פנים. כלומר רשת תקשורת מחשבים פנים  -אינטראנט
 בה רק לעובדי הארגון.ארגונית. השימוש 

 
בשמה העברי מרשתת חוץ היא  מחברת בין ספק ללקוח, מאפשרת  -אקסטראנט

לספק/נותן שירות/לקוח להיכנס לרשת לצורך קבלת מידע מסוים. דוגמא 
 השתתפות במכרז.

 
 העברת מידע ומסמכים ממחשב למחשב  באמצעים אלקטרוניים. -דואר אלקטרוני

 

 הרשתות החברתיות
 ות לתקשר במהירות וליצור חברויות  בין אנשים מרחבי העולם.הן מאפשר

 :עיקריות 3בין מאות הרשתות קיימות 
 מהווה תקשורת בין אישית ובנוסף משרתת את הארגונים העסקיים:  : פייסבוק

 ככלי שיווקי ופרסומי, חוות דעת לשירות/מוצר מסוים, כאמצעי לחיפוש                
 עבודה, מחאה חברתית.               

 באמצעותה ניתן להעביר מסרים לגולשים. משמש ככלי שיווקי למוצרים     :טוויטר
 חדשים.              
 ניתן להעביר בה תמונות בלבד ולחלוק אותם עם החברים. משמש  : אינסטגרם

 ויי להעביר תמונות של מוצרים, מגדיל את סיכ ככלי שיווקי שבו ניתן                 
 .המכירה                

 
 


