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יתרון תחרותי משמעותי  √  

מחוברות שותפי עשייה  √  

!חוסן ארגוני = 



שיטות ונהלים

מדדי איכות  

תכנון-ביצוע

הדרכות והסמכות

תהליכי עשייה פרטניים

אסטרטגיה יישומית

תהליכי עומק

תמיכה וגמישות

חוסן ארגוני  

שיפור מתמיד

פתרון בעיות ותחקירים

האיכות
האופרטיבית  

מצוינות  
ארגונית
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האיכות כשלם



האם האיכות מספיק רלוונטית
?21-לדרישות המאה ה



אסטרטגיה

תרבות
ארגונית

קיימא-בר
וקיימות

ESG

Q

Governance
כלכלה הוגנת

Environmental
ניהול סביבתי

ביחס למשבר האקלים

Social
חברה בריאה  

בעלת גיוון תעסוקתי



https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/06d84a37-ecca-e811-80e7-
00155d0aeea3/2_06d84a37-ecca-e811-80e7-00155d0aeea3_11_10765.pdf

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/06d84a37-ecca-e811-80e7-00155d0aeea3/2_06d84a37-ecca-e811-80e7-00155d0aeea3_11_10765.pdf


"האצת ההאצה"עצירה ו-" אילוצים משבשים"4

מלחמת קורונה
אוקריאנה

בדידותטכנולוגיה   בדידות

20-C21-C



העקביות של העולם-אי"
"היא הכי עקבית

ארצי-אביב לנדאו

"לרקוד עם העולם"



. . .למידה ארגונית מאפשרת 

?למה ?כיצד ?למה 

21C-רלוונטיות ל

הזדמנויות

למידה ארגונית



מהו             הערכים האישיים שלכם  
?שמובילים אתכם 

?מה מאפשר למידה ארגונית 



?הערכים הבסיסיים ללמידה אפקטיבית ורלוונטית 3מהם 

בוננות= הקשבה 
ראיה=  האזנה   
מבט=  שמיעה 

כבוד את עצמי
כבוד לזולתי

כבוד לחברה

הערכה את עצמי
הערכת זולתי

הערכה לחברה

https://www.youtube.com/watch?v=EyNTCyPFFJA


כבוד

נאמנות לחשיבות  
התנהגות לאדם

מחוברות מינוף 
נכסי הידע 
המשותפים

יושרה

היה  
כן ואמיתי  

התרבות הארגונית-" שרשרת ערכים"

הקשבה

תשומת לב  טהורה
ללא שיפוט וביקורתיות

הערכה
הכרה ביש  

כי שום דבר  
אינו מובן  

מאליו

מחויבות
כשמשהו אמור  

זה תלוי בי, לקרות

מנהיגות
האומץ  
לעצב  
עתיד  

טוב יותר

תשוקה
התחייבות  
בלב  
ובנשמה

חשיבה  שונות
פתוחה  
וללא גבולות

מה  
,  שנעשה

נעשה  
תמיד טוב

איכות



?מהי למידה ארגונית אפקטיבית ורלוונטית 



יזמים מצליחים
. . .  חושבים 

פתרונות
!  אגו " 0"עם 



2007

$  200Mהשקעה 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358251

ההחמצה והכישלון

חברות40-100

1976

$  2Tשווי ערך 

ממשק משתמש  
1Button-גרפי וה

החדשנית

חדשנות טרם זמנה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358251


ילית'אגסטארטאפיסטית-תמצות חשיבה יזמית

בענקחושבים 
באומץוחולמים 

כנגד סיכויים והזרם

מקשיבים לעתיד
בראש פתוח

מחשבתיתגמישות
לשינוי  תעדוףעם

תהליכי בהתאמה

אישיתאחריות 
ESGוסביבתית 

למידה סקרנית  
עקבית ויוצרת ערך

אגו" 0"עם 

וואקומיםמזהים 
כהזדמנויות

מתוך אופטימיות

גוף-נפשסנכרון 
בכייףמבלים 

ותיאוםסכרון
שקוףData-ב

טכנולוגיה-שירות
חשיבה אפליקטיבית  

בספרינטים



RQ
האיכות  הרלוונטית
The Relevant Quality



. . .בזכות RQ-יצירה והובלת ה



יצירת  
הארגון  
הרלוונטי

Q-העצמת ה
ביןכאינטגרטור

תרבות ארגונית
לאסטרטגיה

מרכוז הלמידה  
הארגונית

הוספת  
-חשיבה יזמית

סטארטאפיסטית
כממד ליצירת  

רלוונטיות

למידה  
ארגונית  

נדבך יסוד  
כלליתQ-ב

יצירת איכות  
רלוונטית

RQ

Q-העצמת ה
מזווית קיימות  

האילוצים  "מתוך 
"המשבשים

אינטגרציות ומגמות לרלוונטיות

וחדשון האיכות לאיכות רלוונטיות

ביסוס  
שרשרת  "

"ערכים
כתשתית

כבוד
הקשבה
הערכה



עתיד  עכשיונחשוב "

RQשמובילים כסטארטאפיסטים

"נהיה עברולא

ארצי-אביב לנדאו
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ארצי-אביב לנדאו

תודות
על  

ם.הקשבתכן

050.244.0033
aviv@innomastery.co

054.520.9410
navaklien63@gmail.com

ר נאוה קליין"ד
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