
ןיב רשקה המ
 ,קוחשמ ,םיבובז

תינוגרא הדימל רופישו
ןנור לייא ר״ד



תיתימאהעפשהםעחכומןורתפ

המלשה90%

עדירומיש3יפ

תועיבש80%לעמ
םידבועהלשןוצר



 דומלל םיפידעמ םלוכ
תוליעיב
!דבלבLMS: 2-20% ב ןכות תכירצ



ואזאבתלימ :הדימלורקימ
?היגטרטסא

בהז גד לש זוכיר תלוכי•

?רצקןכות•
?תוקד3לשןוטרס•
ןכותרצקלטושפרשפאיא•

?ךורא



 ?הדימל-ורקימהזהמ

-הדימלבהרושקהתוליעפלשהרצקתוברועמלכ“

רשא.…תוקד20דעותוינשרפסמןיבלשחווטבתנייפואמ

 ,לוגרת ,הריקס ,ןכותתגצהלשבולישלכלולכלהלוכי

לעתרוכזת ,םיעוציבבהכימת ,תוגהנתהםודיק ,ףוקיש

ןוחבא ,תומישמתקולח,םירסמבעונכש ,םידעי

תוילוהינתויצקארטניא ,ןומיא ,תויתרבחתויצקארטניא

 ”.דועו

רמייהלט ליוו ר״ד



לערבודמאל :הדימל-ורקימ
תוישומישהלערבודמךרואה



תולאשה קנבתמגוד

תולאש 300•
 ,תוחיטב 'גודל(םיאשונרפסמ•

)םיכילהת ,םישדחםירצומ
ילמודנרימויןחוב•
םיאשונ /תולאשוליאתוארל•

ןקתל/רוזחלוהיעבלעםיארמ



?הדובעבקחשמ

 לש הבישחו ,הקיטתסא ,הקינכמב שומיש״
 היצביטומ רוציל ,םישנא רבחל ידכ ,םיקחשמ
״תויעב רותפלו ,הדימל םדקל ,הלועפל

פאק לראק ר״ד



"קבדיפלםירוכמונחנא“
...ןימפוד לש תובוצק תונמ ומכ דבועש



םיעוציבלוהינותינוגראהדימלליתמצועילכ

תורטמ
תורורב

ימצעבקעמ
תמאןמזב

בושמ
ידיימ

םידדמ
םירורב

תכרעמ
תיתרבחהכרעהל

הדידמ
הפיצר



 רבעמ תושעל ןתינ המ
?דוקינ חולו ,םיגת ,תודוקנל

 ךותל הדימל םיפיסומ ךיא
?האוושמה



הדימלעינמקוחשמדציכ

םיעינמ
םייתרבח

 לולסמ
תונייוצמל

 תויביטפדא
הביבסלו דמולל

 תאלול
בושמ

 הענה
תיטמוטוא

הרופאטמ
תילאוזיו

הענה
תילטיגיד



בושמ תאלול

תילאוזיו הרופאטמ

תונייוצמל לולסמ

הביבסלו דמולל תויביטפדא

תיטמוטוא הענה

םייתרבח םיעינמ



הרישע תיקחשמ הקינכמ:ךמצעלערמהל

 ךלש הדימלה לע רומיה
 םע תוהשו זוכיר לידגמ
דמלנה רמוחה

 לע םירמהמש םידבוע
 ורפיש ,םמצע לש הדימלה
םיפסונ8% ב הדימל



:הדימל תרבעה לש#1 אבנמ

ה/רישיה ת/להנמהמ הכימת



טפוסורקימבתיתימאתיקסיעהעפשה

0 500 1000 1500 2000 2500

Agree

Totally agree

Neither agree or disagree

Totally Disagree

Disagree

78% : motivated to perform better at 
work

תוליעי הריכמגורדש

תורדעיה עדי

+10% Up to 
x2

-12% x3.5



התיכלףרטצהלהנהמהז•
המלשה 100%•
םיכרדומלההובגןוצרתועיבש•

םיכירדמלו
םה ,םיברועמוםינהנםישנאה•

םיבישקמוםיבשויקראל

דועםישקבמםיכרדומה•
םיכרדומהלשןוצרהתועיבשתדימ•

.92%ל79%מהתלע
תורישכרובערתוירצקןמז•
-לםימי 3• onboarding 5םוקמב

הרקמרופיס
ךירדמתרזעבהכרדהבוליש



הדימללששדחהםלועה

ורקימססובמ תודמולו םיסרוק ןכות

ימוימוי ,ךשמתמ ...ב םעפ ןומזת

90% 2-20% תוברועמ

תידימתהדידמ השעמ רחאל הדידמ םיעוציבלעהעפשה

יטמוטוא בר ןמז תלזוג ,תבכרומ היצרטסינימדא

ינוגרא ךרעהדימל L&Dהכומנ תובישחב תוברת



1919

ונתשההדובעהםוקממתויפיצה

תמאןמזבבושמ רצקחווטלזוכיר םיגשיהלשהכרעה תוחתפתהוהדימל תיתרבחתורבוחמ



םוינלימהרודלשוZהרודלשהיעבקראלוז



?קוחשמ אוה המ

 המ לכ תא תחקל
 היצביטומ ררועמש
 שמתשהלו ,םיקחשמב
 וללה תונורקעב
םיבושחה םירבדב



תונמאנןודעומ דימתמהעסונה תוריכמתויורחת רפסיתבבתויורחת

םוקמלכבאצמנקוחשמ



קחשמםהםייחה



24

םייסיסב םיישונא םיפחד5



הריבצלףחדה



הריבצלףחדה

 לע תודוקנ תריבצ
 תומישמ םויס
 וא הדימל ורקימ
 הדימל תויוגהנתה
.תורחא תויוצר

1



רבחתהלףחדה
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on personal or team leaderboard

 וא תישיא תורחת
 םג ומכ םיתווצ ןיב
 הלועפ ףותיש
.הדימלב

רבחתהלףחדה



דומללףחדה
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 בקעמ תורשפא
 תומדקתה ירחא
 חותיפו הדימלב
.תויונמוימ

דומללףחדה



ןגהלףחדה
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 םיבלש ןיב רבעמ
 ףוסיאו קחשמב
 םינמסמש םיגת
.סוטטס

ןגהלףחדה



שיגרהלףחדה



v
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 ביטרנ ומכ ,קחשמ
 רצוי ,רופיס לש
 ,תונרקס
.האנהו ,תושגרתה

שיגרהלףחדה



םייסיסב םיישונא םיפחד5

רובצלףחדה רבחתהלףחדה דומללףחדה ןגהלףחדה שיגרהלףחדה



Dr. Eyal Ronen
eyal@sspotlight.com


