
, ר אורית מאנדל"ד  

 פסיכולוגית ויועצת ארגונית

 ניהול השינוי 
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This is a 

sample 

text.  

   -מתוך הסרטון

 המים  על כדורגל 
 תאילנד, פאנאיבאי 

 

לא משנה אלו אתגרים עומדים  "

אם אתה מאמין שאתה  , בפניך

אנחנו אומרים  , יכול לעשות שינוי

 "שאתה יכול
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 ?מה על הפרק

01 

02 

03 

04 

שינויומחוללים איך משפיעים על המרחב הציבורי   

 

?מה זה ניהול השינוי  

 משמעות בעבודה

רישוי עסקים ושילוט –חיבור לתפקיד שלנו   
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Go 

משפיעים על המרחב הציבורי איך   

? במרחבשינוי ומחוללים   
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קצת סיפורים  

 מהעולם
 ...נתחיל בשינויים הקטנים
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This is a 

sample text.  

הקהילה של בריסטול בלונדוןצבעוניים בתחילת בתים   
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 בריסטול
מגלשה ענקית במרכז 

 -העיר

אחד הרעיונות  

 "ורג'גהמעבדה של "מ
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This is a 

sample 

text.  

בברלין תחנת מטרו   
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ועד השינויים  

...הגדולים  
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ודיאטה בריאות מהפכת  -שינויים חברתיים   

קילו ביחד 453,000עיר שלמה רזתה : ערך ייחודי לתושבים  

 :TED-ראש עיריית אוקלהומה סיטי הוביל את העיר למהפך והציג אותו ב•

 

ביותר בארצות הברית בתחילת שנות  " שמנות"מאחת הערים ה•

 ג"ק 453,000: האלפיים לעיר שרזתה יחד

 :בדרך
 העירייהמפעילות התושבים הבינו את הערך האישי  

 
 

 ..  גם דיאטה "לסבול ביחד"והיו מוכנים 

 שבילי הליכה ואופנייםשיפוצים והקמה של וגם 

10 



ודיאטהבריאות מהפכת  -שינויים חברתיים   

קילו ביחד 453,000עיר שלמה רזתה : ערך ייחודי לתושבים  

 תשתיות חדשות :העירונית והתועלת האישיתהתוצאה 
 תושבים רזים 

יותרובריאים   + 
   :יצירת פתרונות לצרכים שונים

קבוצות תמיכה 

קבוצות ספורט 

 וכוסלילת שבילים 
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בתפקידהיעד הראשון שלו את הציג , לראשות העיר ניו יורקוליאני 'גכשנכנס , 1993 -ב: 

  

 .הפשע מרחובות הכרך והפיכת העיר למקום מגורים ובילוי בטוחסילוק     
 

אפס סובלנות": האסטרטגיה" 
 

קטן וגדול כאחדהחמרה כנגד פשע : השיטה 
 

אין יותר חלונות ראווה שבורים ושוטר בכל פינה": יעדים שנראים לעין" 
 

מיגור הפשע –וליאני 'המנהיגות של ג  
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This is a 

sample text.  

 אז מה זה 

ניהול  

?השינוי  
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This is a 

sample text.  

מזוויות הראיה השונותשינוי אנחנו בוחנים  כל   

 עובד 

 הרשות המקומית

 התושב

 הנהלת הרשות המקומית
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  -הגורם המרכזי בהצלחת השינוי הוא

.הגורם האנושי  

 שינויים מבוצעים עבור אנשים ומובלים על ידי אנשים 
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-סנסור בשטח לניהול השינוי  מהווה   

 

 אתגרים צרכים

 דילמות
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.שינויים מתרחשים כל הזמן  

מתאימים את ניהול השינוי  אנחנו 

–ובעיקר , לכל מקרה  

.ולזוויות הראיה שלהםלאנשים   
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This is a 

sample text.  

 אז למה אנחנו 

?משינויחוששים   
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, כי  

שינוי השלכות רחבות לכל   

  -השפעה נוספיםהוא יוצר מעגלי 

 יחידות ואנשים
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 ,כי

 בתהליכי שינוי 

 :עולים חששות
 

הרגל  , העדפת יציבות

 פני אי ודאות-ושמרנות על

 הנדרשמהמאמץ חשש-   

 "?למה לי להשקיע"

פסימיות לגבי העתיד 
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"?איפה אתי"  
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 ?איך מתמודדים

 מנהלים רגשות
 

  יוצרים התרגשות לקראת

 האתגר

 להתפתחותמציגים הזדמנות 

    משתייכים לאלו שמתחדשים 

מעודדים למידה והעשרה 
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 של ניהול השינוי  כלים 

 ..לקחת לדרך
 

 הנעה ומוטיבציה  כלי 

 הפסיכולוגיה החיוביתעולם 

 להצפת אתגרים  צוותי משימות יצירת

 "חוכמת המונים"והתמודדות בעזרת 

 צעדים ליישום השינוי"ערכות פיתוח" 
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Go 

, דרך אחת ״נכונה״ לנהל את השינויאין   

את החליפה מחדש “ לתפור“תהליך קיים צורך בכל   

“ יחשבו נכון את המסלול“-שצעדים ופעולות ולבנות   

החדשליעד המקצועי ויתאימו   
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 משמעות בעבודה

 שינויים קטנים לעבודה מאושרת  
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 מאתגר בר ביצוע

 בעל ערך 

 ומשמעות

 התנאים לעבודה מאושרת
 

-אנו חווים אושר בעבודה כאשר אנו נמצאים בעיסוק שהוא  

, האופן שבו אנחנו תופסים את מה שאנחנו עושים, בעצם  

 26  !בפועלעושים מה אנחנו -חשוב יותר מ



 
,לדעתו, בההמידה   

לעבודתו חשיבות  יש 

  והשפעה

 על חייהם של אחרים

 

 

 

העובדחשיבות העבודה בעיני   
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זה פוגש  איפה   

?אותי  

 עבודה?
 

  ?קריירה
  

?או שליחות  
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 עבורי

 עבור

הציבוריהמרחב   

 עבור

 העסק

 התפקיד שלי

 ....בעל השפעה ומשמעות

29 



 משמעות הנתינה

"( אהבת אדם)"מחקרים על נתינה   

:ובריאות הנפש  

עדויות מחקריות רבות העידו על השפעתה  

  –החזקה של הנתינה על האושר והבריאות 

 !של הנותן

 ?איתנוומה 
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וגם באהבה –בעבודה משמעות   

!וזה נכון גם באהבה  
 

 כדי להיות מאושרים צריך לאהוב

חפץאלוהים ואפילו , ה/חבר, זוגבן /בת  

 

=אהבה  

משהו  /לצאת מעצמך בשביל מישהו

 אחר

 

מי שמוצא טעם , של יוםכי בסופו 

,  ומשמעות בעבודה שלו ובאהבה שלו

..מוצא את עצמו  

 31 מאושר 



.לפני שנים רבות עלה חכם אחד בדרך לירושלים"  
.ראה שני אנשים דוחפים מריצות מלאות אבנים, במעלה הדרך, לפניו  

:ושאל את האחד, השיג אותם, החיש החכם פעמיו  
?'מה אתה עושה, ידידי'  

אני דוחף מריצה מלאה  , אתה רואה, רבי': נאנח האיש אנחה כבדה וענה לו
.'אבנים במעלה הדרך  

, ידידי, ואתה': ושאל אותו, השיג גם את השני. הודה לו החכם והמשיך בדרכו
?'מה אתה עושה  

".אני בונה את בית המקדש –אתה רואה , רבי': חייך האיש חיוך גדול ואמר לו  
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גם אנחנו כאנשים צריכים לחפש את המשמעות ליומיום  

 שלנו 

 ולתפקיד המקצועי שלנו, למקום העבודה

 

  

  –אם צריך לעשות שינויים כדי להגיע לכך 

 . לא צריך לחשוש

 

 ,אפשר לעשות זאת אפילו  בצעדים קטנים כי

 

  –גם שינויים קטנים יוצרים משמעות גדולה 

 המאריכה חיים ומחדשת את המרחב הציבורי
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34 

" 
.השתתף: עשה יותר מלהשתייך  

.עזור. עשה יותר מלהיות אכפתי  
.התאמן. עשה יותר מלהאמין  
.היה נחמד. עשה יותר מלהיות הוגן  
.שכח. עשה יותר מלסלוח  
.עבוד: עשה יותר מלחלום  

" 



 איפה מתחיל השינוי , אז

 ?שלכם

 תודה
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