
עד כמה הארגון שלכם  
?טוב בשינויים

כהן-'מיכאילוביץירדן 



כושר שינוי
,  למה חשוב להתייחס אליו כיסוד בפני עצמו

 ?ואפילו למדוד אותו, לסגל אותו



CLP
Flexible 

Packaging

Smart labels
RFID: Identification & traceability

BLE: IoT labels – Identification & traceability & Sensing on line

Tadbik Galil
Labels & 
Sleeves

Tadbik NJ
USA

Tadbik 
Automation 
& Marking

Tadbik Food
Co-Packaging 

solutions

Tadbik 
Advanced 

Technologies



כושר השינויניהול השינוי

הובלהתגובהתוצאה

גמישות



?איך מודדים אותו כיצד מייצרים כושר  
?שינוי של ארגון



שלוש היכולות  
המאפשרות כושר  

שינוי של ארגון



ללקוח
דפוסי חשיבה  ערך

של צמיחה
ניהול

השוטף



לצייר
את הדרך

להקשיב
לסביבה העסקית

לתרגם את הדרך  
לפעולות היום יום

ללקוח
ערך



עידוד יצירתיות  
וחדשנות

חיבור העובדים  
לתוכנית

יצירת
ארגון לומד

דפוסי חשיבה  
של צמיחה



מדידה ארגונית  
המניעה אותנו  

לפעילות שיפור

חיבור בין הממשקים  NPIיכולות 
ולייצר תהליכים  

תומכים

ניהול
השוטף



ללקוח
דפוסי חשיבה  ערך

של צמיחה
ניהול

השוטף



ללקוח
דפוסי חשיבה  ערך

של צמיחה
ניהול

השוטף +

תהליך עדכון מתמיד של הדרך



".מה שלא נמדד לא מנוהל"

,  אם לא נמדוד

?אז איך נשפר את הכושר הזה



איך מודדים  
?כושר שינוי



רמזור הערכת כושר השינוי בארגון

יש חשיבה בנושא ויש  לא קיים
ניצנים של פעילות

קיים ברמה חלקית

קיים
ברמה טובה

קיים ברמה אופטימלית



ללקוח
דפוסי חשיבה  ערך

של צמיחה
ניהול

השוטף

רמזור הערכת כושר השינוי בארגון



?
האם קיימת תוכנית 

אסטרטגית של 
הארגון

ללקוח
ערך

?
התוכנית מבוססת 

על חקר שוק

?
התוכנית מבוססת 

על סקרי לקוחות

?
האם התוכנית 

מסתכלת על החמש 
שנים הקרובות  

מבחינת שינויים 
מתהווים ושינויים 
שאפשר להשפיע  

עליהם



דפוסי חשיבה  
של צמיחה

?
תוכנית הפעולה  

הנגזרת מהאסטרטגיה  
משודרת לכל  

מחלקות הארגון

?
האם בצמתי קבלת  

ההחלטות ניתן 
לערער על סטטוס  

אווירה  ( קוו 
)מאפשרת

?
מתקיימת בארגון 

פעילות עם  
חברות  / סטרטאפים

טכנולוגיות שמטרתה 
חדשנות

?
חדשיםמוצריםכמה

ביחסבשנהמושקים
החברהמוצריכ"לסה

יוזמותלגביל"כנ
ותוספותלשינויים

.העסקילמודל



?
מתקיים בארגון  

איסוף נתונים על פי 
יעדי המפעל

?
הצוות מפיק  

תובנות מניתוח  
הנתונים

?
מנהלי המחלקות  

נדרשים להציג תוכנית 
עבודה המטפלת  

בפערים 

?
מתקיימת בארגון 

הכרה והוקרה 
לפעילויות שיפור  

ועמידה ביעדים

ניהול
השוטף



חדר כושר
של הארגון



השאלה היא“

,  לא האם אנחנו מסוגלים להשתנות

,אלא

".האם אנחנו משתנים מהר מספיק

מרקלאנגלה



yardenmc@gmail.com

www.imotus.co.il

linkedin.com/in/yarden-imotus

http://www.imotus.co.il/
https://www.linkedin.com/in/yarden-imotus
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