
המתכון לשינוי.

כיצד ארגונים עוברים טרנספורמציה, ואיך חברות מסחריות יכולות 

להשתנות ולהתאים את עצמן לעידן הנוכחי? מהי הנוסחה, מהם 

"התבלינים" שעוזרים לחברות ולאנשים להיות רלוונטיים כמו גם 

להצמיח את העסק הלכה למעשה?

 "מדריך אסטרטגי לעסקים, מול אתגר הטרנספורמציה".

 זהר אוריין.

איורים - זהר אוריין.

הסיפורים המשולבים בספר הם חלק מהמחקר החי שלי: איסוף של 

דוגמאות וקייסים עליהם שמעתי בכנסים מובילים, במסגרות לימוד 

יוקרתיות, וכן מתוך קריאת אינספור מחקרים, ספרים ומקרי בוחן 

במרחב האינטרנט, כמו גם בהאזנה לפודקאסטים שונים שפורסמו 

ברחבי העולם.



 זהר אוריין, המתכון לשינוי. 

זכויות יוצרים, זהר אוריין.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או 

לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק 

שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול 

בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורטת ובכתב ממני ישירות. 

Awesome ,עיצוב הכריכה: מעין פרוינד 

 עריכה לשונית: ד"ר יהודית אוריין.

 עימוד והבאה לדפוס: יעל מירון.

דפוס: גסטליט חיפה.



סיפרו לי שצריך להתחיל בהקדשות

אני מקדישה את הספר הזה לכל מי שאי פעם למדתי ממנו, ויש כל כך 

הרבה אנשים בקטגוריה הזו! לקוחות, קולגות, מרצים שמפיהם שמעתי 

הרצאות מעוררות השראה בארץ ובחו"ל. 

בעיקר אני מקדישה את הספר לבן הזוג המדהים שלי דודו, ולחתול 

המהמם והכיפי שלי פו, שתאכלס, הם הכי הכי מעניינים בעולם.



הרכיבים בספר, בסטוריטלינג שלי. 

6הקדמה.

13פרק ראשון. "המזון לחדשנות".

25פרק שני. ארגז חול. 

37חלק א': כלכלת השינוי.פרק שלישי.

63חלק ב': כלכלת השיווק.

79אתנחתא )פרק "ריכולים"(.

85פרק רביעי. מי אנחנו? לדעת לשים את האגו בצד.

107הודעת יחסי ציבור )תרגיל(.

111פרק חמישי. מדד העובד - תרבות הטאלנט.

131דיבייט על העתיד, )תרגיל(.

 פרק שישי. אנושיות והתנהגויות

)אפשר לעצור כאן - זה הפרק החשוב ביותר בספר(.
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155פרק שביעי. 30 שנים קדימה, חצי שנה קדימה.

175גלגל העתיד )תרגיל(.

181פרק שמיני. חשיבותה של סקרנות.

195כמה אתם סקרנים? תרגיל.

201טראסט, רכיב חובה.

.Purpose - 213פרק תשיעי. תכלית

241פרק עשירי. התוצאה מתכון לעבודה בעולם של שינוי. 

How Might We255 )תרגיל(

259בנימה אישית.

.Connecting the Dots261

263החלק המסכם. )מקורות וראיונות, נספחים(.



הקדמה 6

הקדמה

זו הפעם השנייה וחצי שאני מנסה לכתוב ספר! למעלה משתי טיוטות 

קודמות אשר כתבתי "נאלצו" להיגרס תוך כדי תנועה שכן בסוף כתיבת 

המשפטים הן הפכו ללא רלוונטיות. מה שגרם לי מצד אחד לסוג של 

דיכאון, במחשבה שאולי לעולם לא אצליח במשימה הזו... ומצד שני 

לתובנה: מגה אינסייט אשר ניסח הלכה למעשה את הרעיון לספר הבא, 

הספר הזה.

תוך כדי כתיבת אחת הגרסאות גיליתי שפשוט הכל משתנה, וכאן 

למעשה "נפל לי האסימון" וקלטתי שמדובר בעצם באתגר הגדול ביותר 

שמצופה להתמודד איתו, עם מה שאני קוראת לו: "שינוי בתוך שינוי". 

זו תהיה מהות הספר והוא יהווה מתכון, נוסחה אשר איתה אפשר 

להתמודד עם השינוים. מהו האתגר שלי עצמי? שאוכל לקיים משהו 

שיהיה רלוונטי גם לנוכח השינוי בזמן שאסיים לכתוב אותו, תאחלו לי 

בהצלחה ;-(



7הקדמה

הספר יעסוק במתכון לשינוי, כאשר נקודת המבט נחלקת לשניים: 

הראשונה, סיפורית ומלאה בדוגמאות. הרעיון בפיסות התוכן הסיפוריות 

הקטנות הינו לעורר גירוי וסקרנות ורצון להבין כמו גם לחזק את 

האמירות דרך מקרי בוחן שונים אשר מאפשרים להמחיש את התיאוריות 

בפועל.

השנייה, פרקטית עם מתכון למימוש לאחר כל פרק ופרק. בסוף הספר 

תתקבל תמונה מלאה, שתחשוף את נוסחת המתכון הכולל לשינוי. 

בפרק השישי צפו להפתעה, שכן בעיני מרגע שמסיימים אותו אפשר 

לכאורה לסתום את הגולל, להפסיק לקרוא, ולגלות שבו טמונה האמת 

כולה "התבלין" המשמעותי ביותר. 

האיורים שמשולבים במהלך הפרקים ושממחישים את פרטי המתכון 

לכל פרק הם שלי. החלטתי שנכון יהיה לשלב את מגוון היכולות שלי 

ולהפגין אותן במסמך מרכז אחד. 

כולי תקווה שהמתכון לשינוי יהווה מדריך אסטרטגי עם נקודות יציאה 

פרקטיות למימוש הטרנספורמציה בכל האתגרים שהיצבתם לעצמכם.

אנחנו חיים בעידן שזז כל הזמן ולכן יש לזכור שהדבר היחיד שלא 

משתנה הינו: הטרנספורמציה עצמה. שינוי בתוך שינוי...



הקדמה 8

קצת עלי: אני זהר אוריין, מגדירה את עצמי כאדריכלית של שינוי, 

חוקרת עצמאית וסטוריטלרית של נושא הטרנספורמציה. בעשרים 

השנים האחרונות אני חותרת להבין את השינוי שהעולם עובר באמצעות 

ההשפעה של הדיגיטל ושל הטכנולוגיות המתפתחות. 

נקודת המבט שלי מתחילה מאנשים וההתנהגויות שלהם. ומשם 

אני מתבוננת על עסקים, ובמיוחד על הדרך שבה הם מגיבים 

לטרנספורמציה ולטכנולוגיה המתקדמת; על ההשפעות שלה כמו גם 

על התמורות הגדולות שהיא מייצרת במציאות חיינו בעידן המודרני.

יש בבעלותי שני בלוגים בהם אני משתפת את מרכיבי השינוי כבר הרבה 

שנים:

הראשון, Active & Innovation מסע מחקרי כללי אשר מסקר את 

הנושא לרוחב הפס. והשני, Amazohar מתמקד ספציפית באמזון 

כמערכת שיוצרת אימפקט, חברה טכנולוגית גדולה אשר שואפת לשנות 

לחלוטין את חוקי המשחק במגרש העסקי. ההתמקדות שלי במחקר על 

אמזון חלה גם על הצד הטוב, וגם על הרע.

במרוצת השנים יש לי את הזכות הגדולה ללוות ארגונים גדולים בישראל 

בתהליך הטרנספורמציה ולהבין הלכה למעשה מהו המרחק בין 

הדיבורים למעשים )או כפי שאני קוראת לכך המרחק מהשקף בפאוור 

פוינט לחיים עצמם(.



9הקדמה

את המחקר שאני מציגה חילקתי לארבעה חלקים 

"חקלאות דיגיטלית": אני קוראת ומלקטת המון המון מידע שקיים ברשת 

ממקורות שונים, ולאורך השנים פיתחתי את היכולת לעשות מה שאני 

קוראת לו חיבור בין הנקודות: Connecting the Dots הפקת תובנות 

משמעותיות אשר יכולות להשפיע על ההחלטות של העסק.

ליווי של עסקים גדולים בתהליכי שינוי לאורך זמן: מחקר של הנתונים 

בשטח ושל השינויים שהעסקים עוברים. זאת באמצעות ליווי האנשים 

המובילים בחברות ובאמצעות בניה ביחד של החזון, התפיסה, התכלית, 

וכמו כן התהליכים, השיטות והתשתיות.

נסיעות לכנסים מובילים בעולם: כדוגמת פסטיבל הקריאטיב בקאן, כנס 

המובייל בברצלונה, ועוד. האירועים הבינלאומיים הללו כוללים כנסים 

של הביזנס אינסיידר בנושאי טרנספורמציה ועסקים, וכן מסגרות לימוד 

משמעותיות כדוגמת אוניברסיטת הסינגולרטי בעמק הסיליקון, ארה"ב. 

הדבר הרביעי שמגדיר את המחקר שלי הוא הניסיון המתמיד להבין את 

קצב השינוי אותו יוצרת תעשיית הסטארט-אפים בישראל. אני נפגשת 

עם גורמים שונים בתעשיית חברות ההזנק על בסיס קבוע, במטרה 

להתחקות אחר יוזמות חדשניות, להבין וללמוד כיצד נוצרות החברות 

של העידן החדש.



הקדמה 10

לכל אורך הדרך אני מנסה להבין, לתכלל ולפרמט את המשמעות של 

השינוי והשלכותיו על חיינו, בראש וראשונה מהאספקט הפרטי וכפועל 

יוצא על עסקים ומותגים. 

שאלתי את עצמי, לפני כשנתיים: "מה תרצי להיות כשתהיי גדולה?" 

והבנתי שבמהותה השאיפה שלי היא להיות אדריכלית של שינוי, מי 

שיכולה לספר את הסיפור. כלומר, שבאמצעות סטוריטלינג חזק אשר 

מייצר חיבוריות ואמוציונאליות, אוכל לעזור לאנשים לתכנן את המסע 

שלהם עם הפנים קדימה בצורה חכמה, איכותית ונכונה. 

על מנת שאוכל לעמוד מאחורי אמירה עם אחריות כה גדולה, שיהיה לי 

"רישיון אמיתי" להגיד לאנשים כיצד אפשר להשתנות החלטתי "לעשות 

מעשה". בחרתי לפעול באקסטרה מייל, ולכתוב את הספר הזה אשר 

מאגם בתוכו את עיקרי הידע שלי, את הדברים שלמדתי לאורך השנים. 



11הקדמה

למי הספר מיועד?

הספר תוכנן ועוצב עבור מנכ"לים של חברות גדולות במשק אשר רוצים 

לקבל תמונה ברורה לגבי "רוחב הפס" של השינוי. אלה המעוניינים 

לקבל ולקחת ממנו תובנות וכלים אמיתיים אשר אותם צריך לכלול 

בחשבון הפעולות הבאות, בתוך תהליך הטרנספורמציה.

הספר גם נועד לסמנכ"לים של אותן החברות אשר שותפים לבנייתו, 

עיצובו ופיתוחו של חזון העסק שצועד קדימה. אני מקווה שאלה 

יראו בספר כלי המאפשר לנהל באמצעותו דיון איכותי ומעמיק על 

המשמעויות ועל הסיכונים כמו גם על ההזדמנויות שניקרות בדרך.

הטוויסט בעלילה הוא, שבעיני הכל עובר שיבוש, וכיום המנכ"לים 

והסמנכ"לים, שהם המומחים לתחומים השונים בתוך הארגונים, הם 

הם שיכולים ללמד את מי שנמצא מעליהם על הדרך שבה עושים 

הלכה למעשה טרנספורמציה. לכן, אנחנו צריכים לחשוב מתוך תפיסה 

שונה על תפקידים, אחריות ומי מופקד על השינוי. על כך אדבר בספר 

בהרחבה רבה.

הספר מתאים גם לחברות הזנק המוכנות לקרוא את הדברים, שכן 

כך יהיה להן קל יותר להבין את משמעות הטרנספורמציה בתוך עולם 

מורכב ושמרני. ולאחר קריאת הדברים יהיה טבעי יותר לחבר בין 

תפיסות עולם, אסטרטגיות ולקיים שיתופי פעולה חכמים.

וכמובן, הוא מיועד לכל אדם שמתעניין בעולם של שינוי, בתנאים הנכונים 

לבנייה של תהליך טרנספורמטיבי.


