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ברמה ארצית
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הארגונים שיצטיינו בעתיד יהיו"
הארגונים שיגלו כיצד למצות
את המחויבות של האנשים

ואת יכולתם ללמוד בכל הדרגים
"הארגוןשל 

י'סנגפיטר 



:למידה מערכתית, למידה ארגונית

,  איסוף מידע חקירתוהמבוסס על , מתוכנן ובלתי פוסק של שיפור ארגוני, תהליך ממוסד
.שימורו והפיכתו לידע יישומי, הבנתו, ניתוחו

:מטרות3לתהליך 

.שיפור מתמיד במידת השגתם של יעדי הארגון. א

.שיפור המוכנות הארגונית לשינויים בסביבה. ב

.השתתפות פעילה בעיצוב המציאות והסביבה. ג

אפקטיביות של למידה ברמה מקומית היא תנאי הכרחי ללמידה אפקטיבית ברמה הארצית 



:אפקטיביות תהליכי למידה ארגוניים
:יש לפעול בשני מישורים במקביל, כדי להטמיע דפוסי חשיבה ויישום של ארגון לומד

◦TOP DOWN  

◦BOTTOM UP

TOP

DOWN

UP
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:ולמידה–תקשורת רוחב בארגון 

רוב ערוצי התקשורת הפורמליים הם ערוצי אורך המסדירים , בכל ארגון היררכי
.  העברת מידע בין הממונים והכפופים

.יש לפתח גם ערוצי רוחב ואלכסוןלשם שכלול ושיפור מערכת התקשורת הארגונית 

:מיסוד ערוצי תקשורת שאינם חופפים את המדרג הארגוני נעשה באמצעות

.פורום תקופתי, פורום ייעודי, פורום עמיתים: לדוגמא( פורומים)צוותי למידה ◦

.קבוצות שיפור◦

.מוקדי ידע ארגוניים◦



מיפוי מצב קיים 
נהלים מקומיים, איגודים מקצועיים, נהלים ארציים

אתרי אינטרנט של מוסדות מוכרים

 ניוזלטר

כנסים  /מפגשים/פורומים

  הרצאות

 מאגרי מידע

מודלים של מתן תמריצים לבניית מוצרים ושיתופם

לומדות

   למידה מפסקי דין



השחקנים במגרש
משרד הבריאות

מבטחים

בתי חולים

קהילה

ל"צה

ארגוני מטופלים

אקדמיה

איגודים מקצועיים

כלל הציבור



תוצרי הסדנה
חיזוק הלמידה בשני המרכיבים העיקריים של למידה מערכתית:

פורומים
פרסומים



המלצות-פורומים

  קיום פורומים העוסקים בפעילות פרואקטיבית ולא
ריאקטיביתרק 

 יצירת פורום מקוון ללמידה(webinar )  ולהתייעצות
(online)

 העמיתים חשיבות לקיום פורומים ומפגשי–
ולא סקטוריאלייםמולטידיספילנריים



המלצות-פרסומים
סוגי פרסומים3-חלוקה ל:

אירוע שקיימת דחיפות מידית להצפתו למוסדות–פרסום מידע 

ועדות בקרה , ב"משהועדות בדיקה של , כדוגמת תחקירים-פרסום ידע
פרואקטיביםפרויקטים , ואיכות

פרסום מחקרים ולמידה מהארץ ומהעולם

 עיבודו  , איסוף המידע)המלצה על הקמת גוף מרכזי לניהול הידע ופרסומו
(והפצה

(שאלות ותשובות)ת"שו:המידעלהנגשתכלים מוצעים


