
בארגונים
של למידה

היגטרטסאל





עשיה מרכזית
אסטרטגיה

ייעוץ ממוקד  
לקפיצת מדרגה

למידה
,  הכשרות למנהלים

עובדים ואנשי למידה

תוכן
, מאמרים, סקירות

בלוג ועוד, פודקאסט

בית מקצועי 
קהילה מקצועית 

ומרכז מקצועי 

https://limi.co.il/


מה 
?בוובינר

?למה
למגמה האדירה הזו המקורות 1

?מה
...כשאת אומרת אסטרטגיה את מתכוונת ל, רגע 2
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הכלים והרעיונות היישומים למימוש המגמה 3

סיכום
כי הדרכה טובה זה בדם שלנו 4
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למה 
? זה בכלל קרה

https://limi.co.il/


MORE THAN TEMPLATEההקשר
טכנולוגיה  
מקומה באזור התכנון האסטרטגי  
.  התעצם משמעותית

צרכנות ושיווק
חווית הצריכה  , בדיגיטלכולם 

.  הפכה להוליסטית יותר

שוק העבודה 
, חלה האצה אדירה בשינויים

בדגש על מודלי העבודה  
.  והשקעה בהון האנושי

תרבות ניהולית  
<נדרש ניהול שונה מהמוכר 

.וכאורדיניהול אמפטי 



אנשי הדרכה
L&D

מקצועות  
בירידה



יעוץ אסטרטגי  
אנליסטים לניהול ולארגון  

מומחי פיתוח ארגוני  

...התפקיד לא נעלם
!הוא עולה קומה

מקצועות בעליה



2021-ח מגמות הלמידה של        "דו

מטקטי לאסטרטגי

תשתיות למידה

מוכנות עתידית
לצור שותפות ארגונית  
להיות מגדת עתידות 

להנהלות  " להציק"
דלמדלמידהלהפוך

להבחין בעיקר
:  פ הפרמטרים"לפעול ע

,  אקולוגית, למידה זורמת
הוליסטית ומבוססת נתונים

להגדיר כוכב צפון 
להשתמש במודלים

ללמוד למידה  
לבחון אימפקט  

טכנולוגיה 

צרכנות  
ושיווק

שוק 
העבודה 

תרבות  
ניהולית 

מתעצמת 
והפכה לאסטרטגיה

לבדיגיטכולם 
חווית צריכה הוליסטית

מודלים משתנים  
הגדלבאנשיםוהשקעה 

!  אחרת
וכאורדיותאמפטיה 

?לאן

?מה

?איך

ההמלצותהמגמות(מגמות העל)ההקשר 

 ©limi
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מה 
? זה בעצם אומר
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אסטרטגיה

אופן הפעולה  ניהול 
הכוללתבתמונה 

באופן טקטיקה עוסקת 
ההוצאה לפועל 

הנדרשיםהמהלכים של 
ויקיפדיה



מטקטיקה
הדרכה
הכשרה
הסמכה 
.
.
.

ייעוץ אמין   
למידת עתיד
מנוע צמיחה
לאסטרטגיה  



כוכב
של הארגון

הצפון



מוכנות

עתידית
בדגש על

Reskillingו-Upskilling 

https://limi.co.il/


תשתיות
תמיכה  
וניהול

אוטומטיזציה
וטכנולוגיה

מנגנונים  
גמישים
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איך 
? זה בפועלאת עושים 
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מיפוי לפי מודל 
המוסףערךה

תוכניתתכנון 
הלמידה חכמ

הוכחת
הארגוניאימפקטה

קידום 
עתידית  מוכנות

הגדרת 
צפון  כוכב

יצירת  
ארגוניותשותפויות

הבחנה בין  
לטפל  עיקר

השקעה 
למידהתשתיותב

יש מלא  ס'תכל
...  מה לעשות

https://limi.co.il/four-business-models-that-redefine-ld/
https://limi.co.il/year-summary/
https://limi.co.il/wef2020/
https://youtu.be/8oTJQPeeLBA


ברשותכן נתמקד 
כוכבב

הצפון



,תגידו
שלכםמה הארגון

להיותחולם
?גדולכשהוא יהיה

?להגיעשואףהואלאן



...ועם יד על הלב
ו אנחנאיך 

אותו מקדמים
?להגיע לשם



...האמת היא שרובנו לא יודעים



2020סקירת תעשיית הלמידה בארגונים בישראל 

?באיזה כלים עיקריים נמדדת השפעת הלמידה בארגון

6.1%

6.1%

11.0%

26.8%

31.7%

46.3%

50.0%

75.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  (Return of Investment) ROI

מרק והשוואות לתעשייה ולמחקרים 'בנצ

 (Return of Value) ROV

לא נמדדת  

(4רמה )שיפור בביצועים ומדדים ארגוניים 

( 3רמה )התנהגות לאחר הדרכה 

(2רמה )הישגי למידה 

(1רמה )שביעות רצון משתתפים  

N=82
משיבים



2010, פיליפס

https://www.chieflearningofficer.com/2010/12/03/how-executives-view-learning-metrics/


2010, פיליפס

https://www.chieflearningofficer.com/2010/12/03/how-executives-view-learning-metrics/


ROI-דוגמאות ל
קיצור זמני  

כניסה לתפקיד
הוביל לחיסכון של 

X ימי עבודה *Xעובדים
טעויות שבוצעו עד  Xמניעת 

כה בשל חוסר מוכנות 

השקעת תקציב בלמידה  
דיגיטלית ולכן

כמות עובדים גדולה X-הגעה ל
זמן קצר יותר  X-יותר ב

הלמידה התרחשה בזמן  
ת.עובדשמתאים לכל 

ניתן למחזר את 
, תוצרי הלמידה שוב

משאבים  Xחיסכון של 
בהוצאות Xחיסכון של 

( מדריך וכולי, נסיעות, כיבוד, על כיתות)

הגברת הלמידה  
בהכשרותהעצמאית 

מזמן  Xהוביל לטיוב של 
המדריכים לתרגול במקום  

ללימוד ידע
שהוביל לעובדים מוכשרים 

יותר ותלותיים פחות
פניות  Xשהוביל להפחתת 

לראשי צוותים על זוטות     



ROV-לדוגמאות 
קידום 

אסטרטגיה
מענה  

לפיתוח רוחבי
יצירת חדשנות  

ארגונית
מוכנות  
עתידית

טיוב תהליכי  
עבודה  

קידום תובנות  
ארגוניות חדשות 

שילוביות 
יחידות בין 

חיזוק 
המחוברות



? שנסכם בחדשות טובות

https://limi.co.il/


תכנית למידה  
מבוססת יעדים  

ארגוניים

הנהלה שרואה  
את הלמידה  
כמנוע צמיחה

מצאנו  
קשר 
חיובי  

מובהק  
בין

limi-2020סקירת תעשיית הלמידה בארגונים בישראל 

https://youtu.be/FiEYLMW7o4M


תובנה במילה

https://limi.co.il/


:(ניפגש בשמחות מקצועיות 

לדףלמייללאתר

https://limi.co.il/
mailto:info@limi.co.il
https://www.facebook.com/Organizations.Learning

