
 בתורת הניהול תקציר
 גוף בראש העומדים האנשים ידי-על הארגון ובתפעול החלטות בקבלת מתמקד – ניהול 

 הארגון מטרות את להשיג במטרה פעולותיו את ולכוון לארגן הוא ותפקידם ארגוני
 .השונות היחידות בין איזונים ויצירת תיאום תוך ויעילה אפקטיבית בצורה

 

 תפקיד המנהל בארגון 
תפקיד המנהל הוא לכוון את הפעולות השונות בארגון כדי להשיג את המטרות 

 קבע לעצמו.   שהארגון
לצורך קיום תהליך הניהול עומדים לרשות המנהל אמצעים שונים והוא משתמש בהם 

 שיקול דעתו.י לפ
 

 הוא תמונה עתידית ואידיאלית של הארגון, כאשר הוא מתפקד במיטבו על  חזון ארגוני

 מנת להגשים את ייעודו.

 הוא בהיותו כוח המניע אנשים, מגביר את תחושת השייכות, מלכד  תרומתו של החזון
 סביב מטרה ורעיון, מעודד דיאלוג, מהווה מקור עוצמה, משרה התלהבות וגאווה, מגביר 

  הכיוון ומדרבן לנקיטת פעולה.מחויבות, מבהיר מהו 
 תקציר

 
הגישה הבירוקרטית )מכס ובר( רואה בארגון הפורמלי בסיס הכרחי לפעילותו  •

היעילה של הארגון. הנחת היסוד היא שרק ארגון הפועל בשיטות בירוקרטיות יכול להיות 
 יעיל במידה שתאפשר לו להשיג את מטרותיו.

עפ"י התמחות, היררכיה, כללי התנהגות לעובדים, בתיאוריה שש עקרונות: חלוקת עבודה 
גיוס וקידום עפ"י קריטריונים אובייקטיביים, חברות בארגון, פעילות העובדים עפ"י שיקולים 

 ענייניים.
הגישה תרמה ליצירת עקרונות ניהול חשובים: עקרון הסולם ההיררכי, עקרון יחידות הניהול 

רונות משמשים, אבן יסוד למבנה הפורמלי של והפיקוד, עיקרון טווח הפיקוח וכו'. העק
 הארגונים המודרניים השונים. 

 
 
 

 גישות ניהול
 

רואה בארגון הפורמלי בסיס הכרחי לפעילותו היעילה של  הגישה הבירוקרטית )מכס ובר(

הארגון. הנחת היסוד היא שרק ארגון הפועל בשיטות בירוקרטיות יכול להיות יעיל במידה 
 את מטרותיו.שתאפשר לו להשיג 

בתיאוריה שש עקרונות: חלוקת עבודה עפ"י התמחות, היררכיה, כללי התנהגות לעובדים, גיוס 
 וקידום עפ"י קריטריונים אובייקטיביים, חברות בארגון, פעילות העובדים עפ"י שיקולים ענייניים.

הגישה תרמה ליצירת עקרונות ניהול חשובים: עקרון הסולם ההיררכי, עקרון יחידות הניהול 
והפיקוד, עיקרון טווח הפיקוח וכו'. העקרונות משמשים, אבן יסוד למבנה הפורמלי של הארגונים 

 המודרניים השונים. 

 
 

ייצור כדי בדיוק בזמן מבוססת על הזמנת חומרי גלם בהתאם לצורכי קו ה – .J.I.Tגישת 

 למנוע היווצרות מלאים.



: ייצור ממוקד, צמצום מלאים, משיכת חומרי גלם ופריטים, קיצור J.I.Tמאפייני גישת ניהול .
 זמני כינון, טיפוח ספקים, טכנולוגיה קבוצתית, אבטחת איכות, שיתוף העובדים.

 לניהול הייצור בגישה זו יש מחוייבות של הלקוח, היצרן וספק חומרי הגלם.
לגישה יש יתרונות אך גם קשיים הבאים לידי ביטוי כך: חסרון זמני של חומרי גלם/פריטים, 

 תלות בספקים, הערכות מורכבת, השקעה גדולה, הדרכת עובדים.
 
 

הינה תפיסה ניהולית המתמקדת במחויבות של כל עובדי הארגון  ניהול איכות כוללת
לאיכות ולשיפור מתמיד של תהליכי העבודה, כדי להפיק מוצר שיעמוד בקריטריונים לאיכות 

 של הצרכנים וישביע את רצונם בצורה מוחלטת. 
 

שיפור המוצר הוא תהליך מתמשך, אין להתפשר על איכות,  לגישה מספר עקרונות והם:
ות צריכה להיות מובנית בכל שלב, הרכש יתבסס על איכות ומחיר, ההנהלה תחדיר האיכ

 תהליכי שיפור איכות, הדרכה לעובדים, הפיקוח יתמקד בסיוע לייצור מוצרי איכות.
 
 

גישת ניהול לאיכות מסתמכת על שימוש בנהלים ובתקנים במטרה להבטיח את איכות המוצר 
 או השירות.

9000 ISO –  מערכת תקנים  בינלאומיים להבטחת איכות מוצר או שירות. היעד העומד בפני
ארגון המעוניין בתקן זה הוא חתירה מתמדת לאיכות ולמצוינות המוצר תוך פיתוח מודעות 

 וכלים לשיפור איכות הניהול ואיכות דפוסי העבודה. 
ומים, שיפור איכות התועלות מאימוץ התקן: שיפור בתהליכי עבודה, ירידה במוצרים פג

המוצר לאורך זמן, ירידה במספר תלונות הלקוחות, אפשרות להשתתף במכרזים, גידול 
 במספר הלקוחות.

 
 

 רמות ניהול
 

 : שלושת רמות הניהול הן
 
 מאוישת על ידי מועצת המנהלים של הארגון, המנכ"ל הסמנכ"לים  –הרמה האסטרטגית

הארגון ומתבצע פיקוח על חלוקת וראשי האגפים. נקבעות המטרות הראשיות של 
 המשאבים ליחידות השונות ועל התוצאות של הפעילות הארגונית.

 

  )כוללת את ראשי החטיבות והמערכות של הארגון. תפקידה  –הרמה הטקטית )ביניים
להכין את התוכניות שיאפשרו את השגת המטרות שהציבה הצמרת האסטרטגית של 

 הארגון. תוכנית הפעולה המוצעת מועברת לאישור אל הרמה אסטרטגית. 
 

 )כוללת את המנהלים המופקדים על ביצוע העבודה  –הרמה האופרטיבית )ביצועית
ת השונות. ברמה זו נעשה תכנון מפורט של כל הפעולות שיש לבצע כדי שניתן ביחידו

יהיה להוציא אל הפועל את התוכנית שנקבעה על ידי המנהלים ברמה הטקטית.  
 בתוכנית האופרטיבית תלויה יכולת הארגון להשיג את מטרותיו בצורה יעילה. 

 
 לשם הצלחת הארגון חשוב שכל דרג ניהול יבצע את התפקיד המוטל עליו בצורה מושלמת. 
חשוב גם שעבודת המנהלים תתבצע בשילוב כדי ליצור הרמוניה שחיונית לעבודת הארגון 

 המאפשרת את השגת מטרותיו בצורה הטובה ביותר.

 

 



 התהליך הניהולי
 

 :התהליך הניהולי מורכב מ

 תכנון 

 תקצוב 

 תיאום 

 בקרה ופיקוח 

 

 
 

 

 כנוןת
 

  התכנון  הוא תהליך של חשיבה מסודרת לצורך הכנת מערך תוכניות פעולה שמאפשר
 .השגת מטרות מוגדרות

   .התכנון מאפשר את תפקודו הסדיר והיעיל של הארגון 

  לקבוע את המטרות, היעדים והמדיניות. צריכה ההנהלה 

 :משאבי אנוש, מנהלי השיווק.מנהלי כספים, מנהלי  השותפים לתהליך התכנון 

  ,לתכנון מספר תפקידים: הבטחת ביצוע משימות הארגון, ייעול המערכת הארגונית
 חלוקה נכונה של משאבים, איתור תקלות וקשיים.

 .לתכנון גם חסרונות והם: יצירת קבעון, פגיעה ביצירתיות ובגמישות, פגיעה בהנעה 

 מצעים ולוח הזמנים הקבועים לכל תוכנית היא מפרט דרכי הביצוע, כוח האדם, הא
 שלב ושלב בפעולה.

  קיימות מספר תוכניות: תוכנית אב, תוכנית משנה )תוכנית לטווח ארוך, תוכנית
לטווח הבינוני ותוכנית לטווח הקצר(, תוכנית מגירה )טרם הוחלט על ביצועה או 

 לשעת חירום(.

 תוכניות ועדכונן.לתכנון מספר שלבים: טרום תכנון, בניית תוכניות, אישור ה 

 

 

 
 
 
 
 



 

 ובתקצ
  התקצוב הוא קביעת מסגרת מוגדרת של משאבים המוקצים ליחידות הארגון

 לצורך ביצוע פעולות שונות.

 .תהליך התקצוב בא לידי ביטוי בתוכנית התקציב 

  בתוכנית התקציב תופיע תוכנית פעילות הארגון לתקופה מוגדרת במונחים
כספיים ותכלול את את כל הפעולות שתבוצענה על ידי יחידות הארגון, לוח 

 הזמנים והמשאבים המוקצבים לכל אחת מהיחידות. 

  .התקציב יכול להיות חודשי, שנתי או רב שנתי בהתאם לצורכי הארגון

 י.המקובל הוא תקציב שנת

  התקציב משמש כלי ניהולי חשוב מאחר והוא מסייע לדרג המנהל לקבוע את

מדיניות הארגון לתכנן את הפעולות על פי סדר עדיפות ולפקח על דרך 

 הוצאתן אל הפועל ולבקר אותן.

  לפעולת התקצוב מספר מטרות )הקצאת משאבים ליחידות, קביעת תוכנית

חידות, עריכת בקרה לפעולות פעולה ולו"ז ביצוע, שיתוף הפעולה בין הי

 השונות(.

  התקציב בארגונים הציבוריים והאפשרות להכניס בו שינויים בתקופת

 הפעילות קטנה.

  התקציב בארגונים העיסקיים גמיש, וניתן להכניס בו שינויים והתאמות

 בהתאם לצורך.

  ,לתקציב הציבורי מספר מאפיינים )נקבע על בסיס פוליטי, המסגרת קשיחה

תקופה מוגדרת, משמש לריסון כלכלי בעת הצורך, משמש מנוף נקבע ל

 לתשתיות וחינוך ומכשיר לקידום יעדים חברתיים(.

  תקציב הכנסות ותקציב  –התקציב הציבורי מורכב משני סוגי תקציבים

 הוצאות )רגיל ופיתוח(.

 .ארגון ציבורי צריך לשמור על תקציב מאוזן ולהימנע מגרעון תקציבי 

 ב העיסקי הם: נקבע על בסיס צורכי הארגון, התקציב גמיש, מאפייני התקצי

 מערכת התמחור נותנת מידע על עלויות ישירות ועקיפות.

  תקציב רגיל )הכנסות  –תקציב ארגון עיסקי מורכב משני סוגי תקציבים

 והוצאות( ותקציב השקעות.

  חשוב לבצע מעקב תקציבי כדי לעקוב אחר ההוצאות הכספיות בהתאם

 , לאתר טעויות ולבצע תיקונים.לתוכניות

 

 
 

 



 יאוםת
 הוא שילוב הפעולות ביחידות ובין היחידות על מנת להביאן במשותף לרמת ביצוע  תיאום

 אופטימלית.

 בתקשורת בין אישית, הנעת עובדים, ניהול עובדים, קבלת החלטות  התיאום חשוב

 וביצוען.

 בארגון היא המיומנות הבין אישית בהפעלת תקשורת יעילה. חשוב  הבסיס לתיאום

 שיתוף פעולה ועבודת צוות.

 רצון כן ואמיתי לשיתוף פעולה ופעולות בעלות מתווה משותף.יסודות התיאום הם : 

 ניצול יעיל של משאבי הארגון, מניעת כפילויות ושטחי הפקר, מניעת מטרות התיאום הן :

 ביצוע פרויקטים.סכסוכים בעבודה וסיוע ב

 תיאום בין ממונה וכפיף, תיאום בין עובדים בעלי ממונה משותף מושאי /סוגי תיאום הם :

 )גשר פאיול(, תיאום בין עובדים ללא ממונה משותף )תיאום מרצון(.

 זהות מטרות בין מקיימי התיאום ומערכת תיאום בין עובדים ללא ממונה משותף מחייב :

 יחסים בינאישית תקינה.

 התעוררות הצורך בתיאום, קביעת ליך ביצוע התיאום מורכב מהשלבים הבאיםתה :

 הגורמים המתאמים, ביצוע התיאום, מעקב אחר ביצוע התיאום.

 ישיבות, דיווחים, נוהלי עבודה, קציני תיאום, ועדות.מנגנוני התיאום הם : 

 לחקור,  ועדה היא  גוף המורכב ממספר אנשים, עליהם הוטל להיוועץ במשותף על מנת

 לאסוף ולהעריך מידע, על פיו תתקבלנה החלטות במשותף והמלצות לפעולה.

 .ועדה היא אמצעי יעיל ביותר להשיג תיאום. הועדה אינה גוף ביצועי 

 ועדה  משך זמן פעולתהבו היא עוסקת, הענין : ועדות מסווגות על פי שלושה קריטריונים(

 )סטאטוטורית, סמכות מינהלית(. והסמכות הממנה אותההוק, ועדת קבע( -אד-זמנית

  לועדה ניתן כתב סמכות, בראשה עומד יושב ראש 'שנותן את הטון'. הועדה נקראת בד"כ

 על שם יו"ר הועדה. מזכיר הועדה אחראי לכל נושא המינהלה.

 אישיים )מערכות יחסים -: גורמים ביןשיפור תהליכי התיאום תלוי בשני סוגי גורמים

וב יותר( וגורמים ארגוניים )יש להקפיד על קביעת מטרות טובות מאפשרות תיאום ט

ומדיניות, קביעת תוכנית פעולה מפורטת, שינוי המבנה הארגוני וייעול התקשורת(. לכל 

 אחד מהגורמים הללו השפעה מכרעת על מידת התיאום.

 

 

 

 

 

 

 



 בקרה ופיקוח
 היא מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות על ידי השוואתם    בקרה

 לתקנים שנקבעו על ידי הארגון או לערכים נורמטיביים )סטנדרטים( מקובלים. 

 הוא השגחה של הממונה על הביצוע בעת העשייה באופן המאפשר תיקון  פיקוח

 סטיות או טעויות בו במקום.

 על תקלות, השוואה בין תכנון לביצוע, העלאת : איסוף מידע מטרות הבקרה הן

 איכות המוצרים/שירותים, ניצול יעיל של המשאבים, מעקב אחר עובדים ומזומנים.

 עובדים, ייצור מוצרים/מתן שירותים )תהליכי שלושת תחומי הבקרה בארגון הם :

 עבודה, איכות המוצרים, קצב הייצור וניצול הציוד והחומרים(, תקציב.

 רכב קבוע ומסויים של דבר מה. תקן הוא ה 

 ידי רשויות מוסמכות, תקנים -: תקנים הנקבעים עלקיימים שלושה סוגי תקנים

 ארציים/ענפיים ותקנים פנים ארגוניים.

 הוא סימון שניתן למוצר על ידי מכון התקנים הישראלי, ומשמש סימן היכר  תו תקן

 וערובה לאיכותו. 

 העובד עצמו, מנהל ישיר, מבקר רגוניים והםידי גורמים פנים א-הבקרה מבוצעת על :

ארגוני, -פנים ארגוני והן על ידי גורמים חוץ ארגוניים והם: מבקר איכות, מבקר חוץ

 מבקר המדינה.

 מדד תשומות )בשיטה זו נמדדת כמות קיימים שני סוגי מדדים לביצוע בקרה :

דים את תפוקות המשאבים הדרושים ביחס ליחידת זמן( ומדד תפוקות )בשיטה זו מוד

 העובד ביחס ליחידת זמן(.

 מידע עדכני מאפשר איתור חריגות בתוכנית, ע"י שימוש שני יתרונות לבקרה :

 במכשור העובד לא מרגיש מאויים.

 נדרשת השקעה כספית, לעיתים עובר זמן רב מאיתור התקלה שני חסרונות לבקרה :

 ועד הביצוע, ההשתהות עלולה לגרום לנזק מצטבר.

  התעוררות הצורך במוקדי פיקוח )לאורך  הפיקוח מורכב מארבעה שלבים:תהליך

התהליך, בנקודות קריטיות, בסוף התהליך(, קביעת הגורמים המפקחים )המנהל 

 הישיר, מפקח(, ניצול יעיל של משאבים, מעקב אחר עובדים ומזומנים.

 :וגיים תצפית ומעקב, דו"חות )בע"פ ובכתב(, כלי פיקוח טכנול כלי הפיקוח הם

 (. G.P.Sממוחשבים )מצלמות, האזנות, הקלטות, 

 :מנהל ישיר, מפקח חיצוני. הגורמים המבצעים את הפיקוח הם 

 טעות/סטיה מתגלה מיד, המפקח יכול לייעץ ולסייע, שלושת יתרונות הפיקוח הם :

 המפקח מאפשר זרימת עבודה טובה.

 ה אצל העובד, חלק : הפיקוח עלול לגרום לתחושה קששלושת חסרונות הפיקוח הם

 מהפעולות נעשות ללא השגחה, עבודת הפיקוח גורמת לעלויות גבוהות

 



 יחסי הגומלין בין מרכיבי תהליך התיכוןחשיבות 
 הוא תהליך המורכב מתכנון, תקצוב, תיאום בקרה ופיקוח. תהליך התיכון 

 לידי ביטוי כשהארגון מצליח להשיג את מטרותיו לאור המדיניות.  הצלחת הארגון באה 

  בין כל מרכיבי תהליך התיכון ובלעדיהם לא תוכל  יחסי הגומליןרבה נודעת לחשיבות

להתקיים פעילות סדירה ומאורגנת בארגון והארגון לא יצליח בהשגת מטרותיו. שילוב 

ח ובקרה יובילו את הארגון תכנון, תקצוב, תיאום ופיקו –של כל אותם מרכיבים 

 להצלחה ולהשגת מטרותיו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ניהול והנהגה
 ידי האנשים העומדים בראש גוף -מתמקד בקבלת החלטות ובתפעול הארגון על ניהול

ארגוני ותפקידם הוא לארגן ולכוון את פעולותיו במטרה להשיג את מטרות הארגון )ניהול 

 כתפקיד(.

 אדם שאישיותו אינה מספיקה להנהגה והוא נעזר ומשתמש "ברשות", בסמכות הוא  מנהל

 ובמינוי הפורמלי המוענק לו.

 הפעלת השפעה על התנהגותם ומעשיהם של חברי הקבוצה על ידי אחד היא  מנהיגות

 מהם מתוך כוונה להניעם ולהובילם לפעולה על פי הדרכים אותן הוא מתווה.

  חזון שיש לו תכונות אישיות, המסוגל להניע ולהוביל קבוצת אנשים  אדם בעלהוא מנהיג

 לפעולה בדרכים אותן הוא מתווה למען השגת מטרה  משותפת.

  הגורמים המשפיעים על צמיחת מנהיגות הם: אישיות ייחודית של אדם, קבוצה הנכונה

 לקבל ולעשות את רצון המנהיג, היווצרות של נסיבות ותנאים מיוחדים.

 ממוקד בגיבוש חזון ארגוני, מציב מטרות, נאמן לרעיון, נוטה לקחת סיכונים, ג המנהי

מעודד הזדהות של חברי הארגון עם החזון ודרך הפעולה, רואה את עצמו אחראי למה 

שקורה בארגון, הצלחה/כשלון עפ"י קריטריונים אישיים, נוטה לשנות דפוסי עבודה 

 בהתאם לצרכים.

 פועל להשגת המטרות, נאמן לארגון, לא נוטה לקחת  ממוקד בתפעול שוטף, המנהל

יחוש אחריות חלקית,  –סיכונים, מנהל מערכת יחסים פורמלית, פעילות נכשלת 

ההצלחה נמדדת על פי קריטריונים אובייקטיביים, הפעילות נעשית בתיאום ובניסיון 

 למצוא איזון בין היחידות השונות. 

  וטוקרטי(, סגנון דמוקרטי, סגנון ליברלי. לכל אחד הם: סגנון סמכותי )אסגנונות הניהול

 מסגנונות הניהול סגנון פעולה אחר וכל סגנון ניהול מתאים לניהול ארגונים אחרים.

 הם: מנהיגות מולדת, מנהיגות נרכשת, מנהיגות מצבית. מקורות מנהיגות 

 י, מנהיג הם:  מנהיג מעצב, מנהיג מתגמל, מנהיג משנה, מנהיג סמכות טיפוסי המנהיגים

 אותנטי.

  הן: מתן פקודות, טפלול, היוועצות משותפת, הפעלה עצמית, שיטות ההפעלה

 קואופטציה.

 הוא אדם שמנהיג קבוצה מבלי שקיבל סמכות רשמית לכך. הוא  מנהיג בלתי פורמאלי

נבחר ע"י הקבוצה ומכאן עוצמתו, הוא נאמן לקבוצה ופועל עבור הקבוצה כדי להגיע 

 להישגים.

 בעלת השפעה ויכולה לסייע למנהיגות הפורמאלית בהשגת  ת הבלתי פורמאליתהמנהיגו

 .מטרות הארגון

  .יכולת זו באה לידי ביטוי קיים קשר בין המנהיג )יכולותיו ותפקודו( להצלחת הארגון

בעיקר כשהארגון פועל בסביבה דינמית משתנה המחייבת שינויים. המנהיג חייב להיות 

בארגון אוירה של עשייה מתמדת וחתירה להישגים. המנהיג צריך בעל חזון ויכולת ליצור 



לשתף את חברי הארגון בקבלת ההחלטות למימוש החזון וליצור אווירה התומכת 

ומעודדת חדשנות, יצירתיות וגילויי יוזמה. המנהיג צריך לעורר מוטיבציה, לספק 

 חיזוקים, תמיכה ותגמולים.

 

 בלת החלטותק
 

בו מתבצעת בחירה של דרך פעולה אחת מתוך מס' דרכי פעולה תהליך  - קבלת החלטות
 .אפשריות

 

  החלק החשוב בעבודת המנהלים הוא קבלת החלטות. ההחלטות המתקבלות משפיעות

על תפקוד הארגון ועל מהלך חייהם של העובדים. החלטות יכולות להוביל לשגשוג או 

 לכשלון והפסדים עד כדי חיסול הארגון.

 

  גישה רואה את פעילות הארגון במונחי רווח  – רציונאלית )מילטון פרידמן(גישה כלכלית

או הפסד. המנהל צריך לקבל מידע, לנתח את האפשרויות, להעריך סיכויים וסיכויים 

 ולשקול את התוצאות הסופיות הצפויות.

 ( גישה קבוצתיתJANIS )–  .ההחלטותעוסקת בקבלת החלטות בקבוצות 
 השותפים כל של מחשבה) מוחין סיעור לאחר להתקבל תצריכו בקבוצה המתקבלות

 ההחלטה על הקבוצה מחברי אחד כל של אישית אחריות וקבלת( בקבוצה
 .המתקבלת

 ( השבעת רצוןSIMON )-  קבלת ההחלטות מתמקדת בלהשביע את רצון הקהל– 
הממונים והלקוחות. ההחלטות המתקבלות אינן החלטות רציונליות אלא החלטות בעלות 

 .השבעת רצוןהחלטות של  ,  אלו הןרציונליות מוגבלת

 

 :איתור הבעיה, חיפוש חלופות לפתרון הבעיה,  ששת שלבי תהליך קבלת החלטות הם
יש לקחת בחשבון רמת  –בחינת החלופות ודירוגם לפי שיקולים רולוונטיים )ענייניים( 

הסיכון והסיכוי/רמת דחיפות/עלות/יכולת הביצוע וזמינות המשאבים, שיתוף עובדים 
 בקבלת החלטות, תכנון וביצוע הפעולה, בקרה ושיפור ביצוע.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 יחסי ציבור
 

 לגייס מנת על ומתמשכת מתוכננת בצורה המבוצעת, הארגון ידי על יזומה פעולה זוהי ציבור יחסי
 .מהציבור ותמיכה אהדה

 ה ואמון בין הארגון ללקוחות, יצירת תדמית קרב: הם הציבור יחסי של התפקידים
בפני קהל חיובית בקרב קהל לקוחות פוטנציאלי, מציגים את המוצר או השירות 

 היעד ומעוררים עניין ברכישה, נוטעים בטחון בלקוחות בטיב המוצרים של הארגון.

  קיימים יחסי גומלין בין הארגון לסביבתו, יש חשיבות למוניטין של הארגון
בעיני ציבור הלקוחות ולכן חשוב לארגון ליצור תדמית חיובית בעיני 

 הציבור.

 הארגון לצורך בניית תדמיתו כדי  נועדו לפרסום יחסי ציבור חוץ ארגוניים
 שיצליח.

 פרסום ופרסומת, הסברה ותעמולה.הדרכים לביצוע יחסי ציבור : 

 ליצור התעניינות במוצר/שירות והעדפה למוצר זה.   פרסום נועד 

 כשרוצים להחדיר מוצר חדש לשוק, לרכוש לקוחות נוספים וכרוצים           משתמשים בפרסום
 לשמור את היקף המכירות/שירות.

 מכוונת להביא מידע לציבור על מטרות הארגון ופעולותיו. הסברה 

 מטרתה לקדם רעיון בדרך מניפולטיבית ואגרסיבית כדי לשנות דרכי חשיבה ועמדות.            תעמולה
משים במניפולציה לעובדות, שימוש בשמות גנאי, שימוש בסמלים לאומיים                    בתעמולה משת

 מודע.-ודתיים תוך פניה אל הרגש והתת

 :פרסומים, עלונים, חוברות הסברה, קטלוגים, רדיו, טלויזיה,                אמצעי המדיה ביחסי ציבור הם
 כות/ירידים, בתי קולנוע.עיתונות, אינטרנט, שלטי חוצות/באנרים, תערו

 .'ההחלטה על בחירת אמצעי המדיה לפרסום תהא עפ"י עלויות, זמינות, מידת השפעה וכו 

 הם "כרטיס הביקור" של הארגון. מטרתם ליצור  יחסי ציבור פנים ארגוניים
 נאמנות למותג באמצעות דימוי חיובי היוצר שביעות רצון.

  :טיפוח תדמית, ניהול קשרי הדרכים לייעול יחסי ציבור פנים ארגוניים הם
לקוחות )באמצעות מחלקת קשרי לקוחות  ומחלקה לפניות הציבור( והדרכה 

 והשתלמויות לעובדים.
 סגנון דיבור, התאמת לבוש, שפת התחומים בהם ניתנת לעובדים הדרכה :

 גוף.
 ימוי חיובי בקרב הציבור וכן לשם גיוס טיפוח התדמית נועד לתת ד בארגון הציבורי

 כוח אדם מעולה שיראה בארגון מקום עבודה שטוב להשתייך אליו. 
 

תפקיד חשוב בעיצוב ושמירה על תדמית הארגון, עליו לתרום את חלקו לשם בניית  למנהל בארגון

 המוניטין של הארגון ושמירה עליו.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תקציר

יישום של הרעיונות שהועלו ליצירה/המצאה של מוצרים, לתהליכים חדשנות זוהי המצאה, גילוי ו
טובים יותר או יעילים יותר, שירותים, טכנולוגיות, או רעיונות המהווים פריצת דרך, אשר יתקבלו 

 חדשנות איננה רק צורך, אלא הכרח.. .על ידי שווקים, ממשלות והחברה

 שיפור הביצוע והתוצרים שיביאו את הארגון להצלחה. – מטרת החדשנות 

 ולא מטרה  אמצעי להצמחת הארגוןמיועדת להביא לתוצאות עיסקיות, היא  החדשנות
 בפני עצמה.

  כדאי וחשוב להקים ולטפח צוות בין מחלקתי מצומצם ומובחר שיתמחה בפיתוח מוצרים
 ושירותים חדשניים. ניתן גם להקים מספר צוותים.

 אמונה ביצירתיות, פתיחות לרעיונות, ניסוי וטעיה, מתן  ני ארגון המעודד חדשנות:מאפיי
 אוטונומיה, תגמול.

 

זוהי גמישות מחשבתית המאפשרת להגיע לפתרון בעיה בכל תחום שהוא בדרך  – יצירתיות
חדשה ומקורית. היא עשוייה להוביל את הארגון לתועלת ממשית. היצירתיות מושפעת ממספר 

 ויכולה להשתנות לאורך חיי האדם.משתנים 

  :יצירתיות משכללת ויצירתיות חדשנית.קיימים שני סוגים של יצירתיות 

  :משאבים, יכולת העובד, אוטונומיה.הגורמים לעידוד היצירתיות 

 

 תהליך של הוצאה לפעול של יוזמה כלשהי החל משלב התכנון ועד לביצוע.   –יזמות
למוצר מוחשי או שירותי והיא משתלבת ברצון היחיד או  היזמות היא היכולת להפוך רעיון

 הקבוצה להציע פתרון לצרכים שהתעוררו.
 אדם אשר הוגה רעיון, או מסייע בהוצאתו אל הפועל. – יזם 
 הרעיון אשר הפך למוצר או שירות המביא רווחים. – מיזם 

 
 :יזם פנים ארגוני, יזם בין ארגוני. סוגי יזמים 

 :תיות, חתירה להישגים, דבקות במטרה, יושר ואמינות, מנהיגות, יציר מאפייני היזם
 וודאות.-בטחון עצמי, נכונות לקחת סיכונים, יכולת לעבוד בצוות, יכולת לעבוד בתנאי אי

 :עבודת צוות, עידוד היצירתיות, טיפוח ותגמול יזמים. הדרכים לטיפוח יזמות 

 :מט"י, מכון ברנקו וייס, לה"ב, התאחדות התעשיינים, משרד  מרכזי טיפוח יזמות בארץ
 המסחר והתעשיה.

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 תקציר
 

 אמונות ומערכת כללי התנהגות הנגזרים מהן, שהציבור נותן להם ערך ונוהג על פיהם.                                - ערכים

   מונח העוסק במוסר ובתורת המידות, התורה מתארת את הטוב שיבחר לו האדם ואת  -אתיקה 
 הרע שעליו להתרחק ממנו.           

היא תהליך שיוצר אווירה המעודדת חשיפת אמת בארגון. קיים צורך במנהלים אתיקה בארגון 
 וש מטרות הארגון. המאמינים שהתנהגות מוסרית של הארגון, על מנהליו ועובדיו, היא תנאי למימ

 
קוד התנהגות )כללי התנהגות( בארגון. סידרת כללי התנהגות  – )אתיקה מקצועית( קוד אתי

 מפורטים של "עשה" ו"אל תעשה" לעוסקים באותו תחום מקצועי או באותו ארגון. 

 חשיפת הקוד האתי של הארגון הן בקרב העובדים והן כלפי לקוחות ואנשי חוץ. –שקיפות 

 

  הגינות, יושר, זכויות ואתיקה מקצועית. בארגון עוסקת ב:האתיקה 

 כללי התנהגות. –"מותר ואסור", "עשה ולא תעשה"  האתיקה מגדירה 

 לאווירה חיובית הן כלפי העובדים והן כלפי הלקוחות. האתיקה בארגון תורמת 

 בין מוניטין הארגון לבין מודעות הארגון לשמירה על הקודים האתיים.  קיים קשר 

  התנהלות אתית היא אחד האלמנטים הבסיסיים המבחינים בין "מנהל" ל"מנהיג. קוד אתי
 אמור לסייע בידי המנהל "לעשות את הדברים הנכונים" ובכך להוביל את ארגונו כמנהיג.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


