
סוגיותדוגמה למיפוי 

:דוגמה למערכת העסקית

לעבור לעזור לעסקיםאיך 

בקלות לאון ליין

שתשרת בצורה
?הארוךבטווח אותם

:דוגמה לתכנון ופיתוח

שתהיה  לדאוג איך 

לתושבים גישה לכל מה 

במרחק  ,שנדרש בשגרה
?מהביתמטר 100

:דוגמה לילדים ונוער

לשמור על מסגרת איך 

עם 'חוגים וכו,חברתית

ההגבלות של הריחוק 
?החברתי

:דוגמה לחברה וקהילה

על שומרים איך 

והדאגה  האכפתיות 

שהתושבים מפגינים 
שכנים בעת חירום כלפי 

?הארוךבטווח 

פנאי  ,דוגמה לתרבות

:וספורט

לקדם אירועים  איך 

ציבוריים בשטחים 
תוך ההגבלות ,פתוחים

של הריחוק החברתי אך 

תחושת חגיגה  שמירה על 

?משותפת

ארגון  ,דוגמה להון אנושי

:ושיטות

איך לשמור על קשר 

אישי וחיבור לארגון בעת  
ללא ,עבודה מרחוק

?פגישות פרונטליות



אישילטיפול בעת הזוסוגיות משמעותיות 6רשמו עד :סוגיותמיפוי 



,כמה שינוי האתגר ידרוש

?פנים וחוץ ארגוני

קבוצות קטנותחשיבותמדידת  _________________________________________________________:1סוגיה 

מה ההשלכות שלה בטווח ?זוהי סוגיה משמעותיתלמה 

?וארוךבינוני זמן 

כמה אנשים מושפעים 

?מהסוגיה

אם לא "המחירים"יהיו מה 

?נתמודד עם הסוגיה הזו

המשאבים הנדרשים מהם 

?כדי להתמודד עם הסוגיה

!(לא רק כסף)



,כמה שינוי האתגר ידרוש

?פנים וחוץ ארגוני

קבוצות קטנותחשיבותמדידת  ________________________________________________________:2סוגיה 

מה ההשלכות שלה בטווח ?זוהי סוגיה משמעותיתלמה 

?וארוךבינוני זמן 

כמה אנשים מושפעים 

?מהסוגיה

אם לא "המחירים"יהיו מה 

?נתמודד עם הסוגיה הזו

המשאבים הנדרשים מהם 

?כדי להתמודד עם הסוגיה

!(לא רק כסף)



,כמה שינוי האתגר ידרוש

?פנים וחוץ ארגוני

קבוצות קטנותחשיבותמדידת  ________________________________________________________:3סוגיה 

מה ההשלכות שלה בטווח ?זוהי סוגיה משמעותיתלמה 

?וארוךבינוני זמן 

כמה אנשים מושפעים 

?מהסוגיה

אם לא "המחירים"יהיו מה 

?נתמודד עם הסוגיה הזו

המשאבים הנדרשים מהם 

?כדי להתמודד עם הסוגיה

!(לא רק כסף)



חשוב  

מאוד
חשיבות 

נמוכה

כל הצוותדוגמא:השוואת סוגיות לבחירה

6 754321

2סוגיה 1סוגיה 

3סוגיה 

5סוגיה  7סוגיה 
6סוגיה 



ישימות 

גבוהה
ישימות 

נמוכה

כל הצוותדוגמא:השוואת סוגיות לבחירה

6 754321

2סוגיה 1סוגיה 

3סוגיה 

5סוגיה  7סוגיה 
6סוגיה 



חשוב  

מאוד
חשיבות 

נמוכה

כל הצוות

6 754321

השוואת סוגיות לבחירה

חשיבות-השוואת סוגיות 



ישימות 

גבוהה
ישימות 

נמוכה

כל הצוות

6 754321

השוואת סוגיות לבחירה

ישימות-השוואת סוגיות 



ישימות 

גבוהה
ישימות 

נמוכה

כל הצוות

6 754321

השוואת סוגיות לבחירה

?בישימות גבוהה ובחשיבות גבוהה"המתלכדות"מהן הסוגיות 

חשוב  

מאוד
חשיבות 

נמוכה

6 754321



כל הצוותדיוק וניסוח של סוגיות 

1סוגיה 

2סוגיה 

3סוגיה 


