
מודל תשעת  

מפתחות 

לדלתות העתיד  

מקנזימחקר מקיף של חברת 

11.1.21פורסם בתאריך 

ארגונים 3000-שנערך ב

.מוטי עתיד

ר אורנה שמחון"ד



:ארבע מגמות גדולות בעולם החדש 

  שילוב של קישוריות מוגברת

 עלויות עסקאות נמוכות יותר

  אוטומציה חסרת תקדים

דמוגרפיה משתנה



?מי אנחנו ובשביל מה אנחנו קיימים

?איך אנחנו פועלים

?כיצד אנחנו גדלים

:ארגונים מוכנים לעתיד



:ארגונים מוכנים לעתיד

?מי אנחנו

?כיצד פועלים

?כיצד גדלים

.5.

מבנה  

שטוח

.6.

קבלת  

החלטות  

בטורבו

.1.

מטרה  

ותכלית

.2.

יצירת  

ערך

.3.

תרבות  

ארגונית

.4.

ניהול  

כישרונות

.8.

גישה של  
אקוסיסטם

.7.

פלטפורמות  
לניהול מידע

.9.

האצת 
הלמידה  

בארגון
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יצירת  
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.3.

תרבות  
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ניהול  
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.8.

גישה של  
אקוסיסטם

.7.

פלטפורמות  
לניהול מידע

.9.

האצת 
הלמידה  

בארגון

מה במודל הזה תואם  

את המצוינות הארגונית  

?שלכם



  מטרה ותכלית ברורים יוצרים
זהות ייחודית

חיבור למטרת הארגון ולחזונו

מטרה ותכלית: 1מפתח 

?מי אנחנו



מה הערך שהארגון מציע

מה מייחד אותו

כיצד ישיג זאת

מה יניע את הצלחתו בעתיד

יצירת ערך: 2מפתח 

?מי אנחנו



סט של התנהגויות: תרבות ארגונית  ,
טקסים וסמלים

ארגוניות ועקרונות מוגדרים סדירויות
ברורים

תרבות ארגונית היא ייחודית לכל ארגון.

תרבות ארגונית: 3מפתח 

?מי אנחנו



מה הערך המוסף של  

העיסוק בשאלה  

"מי אנחנו"

?בהתאמה למציאות המשתנה



  חשיבה מחדש על אסטרטגיית ניהול

כשרונות

  כישרון הוא המשאב הארגוני החשוב

ביותר

ניהול כישרונות: 4מפתח 

?כיצד פועלים



  מבנים שטוחים ומהירים יותר

שתומכים בניהול ביצועים ברור

התמקדות בקישוריות

רשתות של צוותים

מבנה שטוח: 5מפתח 

?כיצד פועלים



השגת איכות תוך מהירות

  אבחנה בין החלטות ליבה להחלטות

הניתנות להאצלה

 להטמיע את מה שנלמד במשבר

בתהליכי קבלת החלטות לעתיד

קבלת החלטות בטורבו: 6מפתח 

?כיצד פועלים



הנתונים הם הארגון

גישות לניהול נתונים

 מודולריםתהליכים כיישומים

:  7מפתח 

פלטפורמות לניהול מידע

?כיצד גדלים



אינטראקציה מתמדת עם בעלי העניין  ,
עם הטכנולוגיה ועם העובדים

  ארגונים מוכנים לעתיד רואים בשותפים
הרחבה של עצמם

 רמות גבוהות של אמון ותלות הדדית
לחלוקת ערך 

האקוסיסטםהתפתחות : 8מפתח 

?כיצד גדלים



אדם מועצם השולט בדפוס  כח

"ולתקן מהר, ללמוד, להיכשל"

למידה מתמשכת

פיתוח מסעות למידה פנים ארגוניים

האצת הלמידה  : 9מפתח 

?כיצד גדלים



מה אתם לוקחים מתוך  

?אה והשיח לארגון שלכםההרצ


