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םיריהמה תונשדחהו םייונישה בצק
ךכל תחא אל איבמ ,םייביסנטניאהו
טרפה סנכנ םמיע הרשכההו עדיהש

אל וא םינשוימל םיכפוה דיקפתל
Æדיקפתב תורישה ידכ ךות םינכדועמ

שוכרל הרהמ דע שרדיי דיקפתה לעב
דומעל ידכ ןכדעתהל Ø שדח עדי
שדחה עדיה בור יפ לעו ,תושירדב

≠ ומצעב רוציל וילעש רצומ וניה
ןאכמ Æותושרל דמועש עדימה ךותמ

הדימלה תלוכי השעמלש ,רוזגל ןתינ
ונא התוא תיזכרמ תלוכי הניה

ללכב םידבועה ברקב חתפל םישרדנ
טרפב ≠ םילהנמהו

גזומה≠ןב ≠ וילוזור תירונ ∫תאמ

Æךוניחה תכרעמ תורושל םייתוכיא םירומ סויגל םוסרפה עסמ היה ךכ ≠¢םייחל הרומ ≠ בוט הרומ¢
ונתיאמ ימ Æהמצעההו העפשהה אשונב רתויב תויתועמשמה תותימאה תחא תא הבוחב תנמוט וז הרימא

והשימ ,הצרעהל וא יוקיחל לדומ ורובע התוויה ,םתוח וב הריתוהש תיתועמשמ תחא תומד רכוז וניא
ונרובע היהש והשימ ,םצעבו øונלש הבשחמה יסופד לע Ø םילעופ ונא םהיפל םיכרעה לע Ø ונילע עיפשהש
Æונייחב םייוסמ בלשב ךנוח

חותיפו הכינח ,תוגיהנמ :םימוחתב הצרמו תיאמצע תצעוי ,®M.A© תיתקוסעת≠תינוגרא תיגולוכיספ ,גזומה≠ןב ≠ וילוזור תירונ
Æהכרדה חותיפ ,ינוגרא חותיפ ,םילהנמ
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øהכינח וז המ

,™MENTORING תינוויה הלימב גשומה רוקמ
רגובמ ןיב תכשמתמ םיסחי תכרעמ תראתמה
קפסמ תדמתמה תוברועמה ךרד הבש ,רגבתמל
רגבתמה תא םיוולמה עויסו הכרדה ,הכימת רגובמה
Æםישדח םירגתאו ,תושדח תופוקת ךרואל

תא ןייפאל ןתינ ,תינוגרא תוברתל רשקהב
:םיאבה םישגדב הכינחה

מנגנון המסייע לחדשים בארגון ללמוד את ·
,דיקפתבו ןוגראב םלקאתהלו ,ןוגראה תוברת
תויצקארטניאה ךותמ תועמשמ תיינב ידי לע
.םירחאה םע

םילעופ ךנחנו ךנוח ובש ךילהת הניה תוכנוחה ·
חותיפו םודיק לש הרטמה תגשהל ףתושמב

לש הבישחהו םירושיכה ,עדיה ,תלוכיה
.טרפה

וב יגולוכיספ ךילהת שחרתמ ךכ ידכ ךות ·
םע ולש תוהדזההו ןומאה תא חתפמ טרפה
.ןוגראה

תועטב םינוגראב ,ההוזמ ,םיתיעל הכינחה גשומ
םירחא םימוד םיגשומ וא ,הכרדהה גשומ םע
Æםיגשומה ןיב דירפהל שי םלואו ®ßוכו ץועיי ,ןומיא©

,ליעלש םישגדב ןייפואמה ,ךילהת הניה הכינח
והז Æלהנתמ אוה וב ןפואב םימוד םיכילהתמ הנושהו
Æתפתושמ הייהתו תולאש תליאש לש ךילהת רקיעב
תונבות לעב אלא ,תובושתה לעב וניא ךנוחה
ןיא Æןוגראה םע תורכיהו ןויסינ ,עדי לע תוססובמה
תובושת ןתמ וא ,עדי תרבעה לש ךילהת ןאכ
ךנחנל עייסמ ךנוחה Æףתושמ יוליג אלא ,¢תונורתפ¢ו
Æולש תוימצעה תונבותה לא לודגל

øהכינחה רפשת המ

תא חתפל וישנא תלוכיב היולת ןוגראה תמצעה
Æםירושיכו תויונמוימ שוכרל תלוכיה

ןכש ,יזכרמ וניה תבצעמה תוברתב הכינחה לש המוקמ
≠ ןכו םיכרעו תומרונ ,ןוזח לע תססובמ וזכ תוברת
ךוראה חווטל תובייוחמו ןוגראה דועייל תונווכומ
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תויגולונכטהו עדיה תוחתפתה ובש ,יחכונה ןדיעב
תלוכיה וניה תואיצמה חרוכ ,םיפוכת הכ םניה
תונשדחהו םייונישה בצק Æינכדע תויהלו תונתשהל
ךכל תחא אל איבמ ,םייביסנטניאהו םיריהמה
דיקפתל טרפה סנכנ םמיע הרשכההו עדיהש
תורישה ידכ ךות םינכדועמ אל וא םינשוימל םיכפוה
עדי שוכרל הרהמ דע שרדיי דיקפתה לעב Æדיקפתב
בור יפ לעו ,תושירדב דומעל ידכ ןכדעתהל Ø שדח
ךותמ ≠ ומצעב רוציל וילעש רצומ וניה שדחה עדיה
השעמלש ,רוזגל ןתינ ןאכמ Æותושרל דמועש עדימה
ונא התוא תיזכרמ תלוכי הניה הדימלה תלוכי
≠ םילהנמהו ללכב םידבועה ברקב חתפל םישרדנ
Æטרפב

םייעוצקמה םיטביהל הנעמ קפסמ הכינחה ןונגנמ
טרפה תומלקאתהב םיגולוכיספהו םייתרבחה
תשיכר םניה םייעוצקמה םיטביהה רשאכ ,ןוגראל
,דיקפתה עוציבל שורדה ילטנמורטסניאה עדיה
תווהתה תא םיווהמ םיגולוכיספה םיטביהה וליאו

ותוברתו ןוגראה םע םיכשמתמה םיסחיה
©Galbraith & Cohen, 1995®Æ

םינוגראה תובכרומב הילעהו עדימה ןדיעב
חווט תבחרהב טרפל עייסל הכירצ הכינחה
,המצעשכל תועצקמתהל רבעמ Æתודדומתהה
םירושיכב ךרוצה םע תודדומתהל הכינחה תנווכומ
Æםיינכטו םייביטינגוק ,םיישיאניב

ןיבש רשקב ¢השחרתה¢ הכינחה רבעבש דועב
וא ,םתוא וחפיטש םיקיתוול ןוגראב םיריעצ
םויה םילחה םייונישהש ירה ,םתעד תא ובישחהש
לש תוברת דוסימל ןוגראה תא םינווכמ םינוגראב
,¢תינאטנופס¢ תושחרתה דוע הנניא הכינחה Æהכינח
לש םהיתולוכי תא חיבשהל ןוגראה לש ןונגנמ אלא
לש םיימושיי Øםיישעמה םיטביהב םידבועה
Jossi, 1997®Æ© םתדובע

לש דוקימהמ תונתשהל ךירצ הכינחה ןונגס
תויונמוימ תשיכרב דוקימל ,ןוגראה תדימל
,¢ךיא תעדל¢ה לש ךבדנה תמלשה ≠םירושיכו
craft© ךנוחה ידיבש תונבותה ¢תשיכר¢ו

knowledge®Æ

חתפמו ךנוחכ להנמה

תוברת ילעב םינוגרא ןייפאמ הכינחה ןונגנמ
Æ®תלמגתמ תוברתמ הנושב© ¢תבצעמ¢ תינוגרא
םישדחה תכינח תא םילהנמה םיאור ולא םינוגראב
Æםדיקפתמ קלחכ ןוגראב

וניה תבצעמה תוברתב הכינחה לש המוקמ

תומרונ ,ןוזח לע תססובמ וזכ תוברת ןכש ,יזכרמ
תובייוחמו ןוגראה דועייל תונוֹוכומ ≠ ןכו םיכרעו
תוברתה לש ולא םיביכרמ תלחנה Æךוראה חווטל
תכו øתמ תויהל הלוכי ןוגראב םישדחל תינוגראה
גוס והז Æהכינח תותתשומ םיסחי תוכרעמ ךרד קר
השעß גוסמ תויחנהו םילהנב רבוע וניאש עדימ לש
םגד םע ךשמתמ גולאיד ךרד אלא ,ßהשעת לאו

Æיתועמשמ תוהדזה
להנמה לש הסיפתה תמשוימ וזכ תוברתב

סמות לש ורמאמב תגצומ וזכ הסיפת Æגיהנמכ
תושיגהמ הנושב רשא ,®±ππ±© ינאבויßגרס
ןתוא תואורה וא תוגיהנמו לוהינ ןיב תוניחבמה
להנמ לש םינייפאמ גיצמ ,תויוגהנתה לש היכרריהכ
םינוגראו ךוניח תוכרעמ© םינייוצמ םינוגראב גיהנמ ≠
:®םיירוביצ

תויגולונכטב ןעוצקמ :תינכט תילוהינ תלוכי ·
.לוהינה תרותב יקב Æלוהינ     

שבגלו םישנא עינהל תלוכי :תישונא תלוכי ·
.םידבוע םיצעהלו חתפל תלוכי Æתווצ     

הבילה ימוחתב איקב :תיעוצקמ תלוכי ·
תלוכי לעב Æןוגראה לש הבילה ירושיכו     
.ךרד תוצירפ רוצילו םייוניש בצעל     

שדח ןוזח ביצהל תלוכיה :תילובמיס תלוכי ·
.תונומאו תויפיצ םיכרע בצעל ,רגתאמו     

ןיב רשקו הקיז רוציל תלוכי ∫תיתוברת תלוכי ·
םע רשק לע ןוזחה תא ססבל Æדיתעל רבע     
.וישרוש לעו ןוגראה לש תרוסמה     

להנמה שרדנ ולא תויוברתב יכ ,ןכ םא הארנ
Æהמצעהו חותיפ לש םירושיכל

ןייפואמ ודיקפתב חילצמכ ומצע ספותה להנמ לכ
םינוש םילהנמ Æל¢נה םירושיכה לש תמייוסמ הדימב
תולוכיהמ תחא לכ םשייל הנוש הדימב םיחילצמ
ןויסנה םלואו Æתוחפ ןקלחו ,רתוי ןקלח ,וללה
ברימ תא יוטיבל איבהל לוכי להנמ לכ יכ ,הארמ
Æןומיאו הכרדה ,הנווכה ידי לע ,ל¢נה תולוכיה

להנמה ,הכינח לש םיסחי תכרעמ תיינב ידי לע
ןכש ,םהיתולוכי תא םיצעהל ודי לע םיכנחנל רשפאי

תאו ןוגראה תא דומלל ךנחנל תרשפאמ הכינחה
Æידוסי ןפואב ,הדימל ןווכומו יונפ םוקממ ודיקפת
תימיטיגל תרגסמ הניה הכינח לש םיסחי תכרעמ
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ףותיש ידי לע הלבוהו תפתושמ ךרד שופיח ,הייהתל
להנמה ¢שירומ¢ םצעב ךכ Æהבישחה ךילהתב
םיכרעה תא ,ולש הבישחה יסופד תא ויפיפכל
tacit ≠ה תאו ,תוטלחהה תלבק תא םיבצעמה

knowledge™ דמוע אוה ושארב ןוגראה לשÆ

ןיא םלואו ,תשרדנ תילוהינ תונמוימ הניה הכינח
לש הז בושח ביכרמל םילהנמה תא םירישכמ
°םדיקפת

בטימ¢ ,םלואו ,םתנבה בטימכ םילעופ םילהנמה
וניא םיתיעלו ,יעמשמ דח גשומ וניא ¢םתנבה
Æבוט קיפסמ

תינבומ תויהל הכירצ הכינח לש תוברת תריצי
לע קר ךמתסהל אלו ,העמטהו הכרדה ינונגנמ ךרד
Æהנשמה ילהנמ וא להנמה לש ¢ותנבה בטימ¢

תונמוימ חתפל ךרוצב ריכהל םילהנמה לע
Æתורחא ¢תוימיטיגל¢ תויונמוימ ומכ ,וז תילוהינ
,¢nice to have¢ הנניא ,םייניבה ילהנמ תמצעה
ןוגראה תודרשהל תינויח תילוהינ תונמוימ אלא
Æותחלצהו

תריציו ,להנמה לש הכינחה תונמוימ חותיפ
עצבתמה ,¢ילאריפס¢ ךילהת םניה הכינח לש תוברת
תוקזוחמ יווילה ךילהתב Æלהנמה לש ישיא יוויל ךרד
תונבות חותיפ םע דבב דב ,הכינחה תויונמוימ ולצא
דציכו ,םתוא ךונחל דציכ ≠ םייניבה ילהנמ יבגל
לדומכ הכינחה תוברת תא םתיא דחי דסייל
לעו ,ךילהתה ליבומ אוה להנמה Æתינוגרא תונייוצמל
ךכו ,ליבקמב חתפמו חתפתמ אוה ישיאה יווילה ידי

ידי לע ךנחנ גרד לכ ≠ הלאריפסה ילגעמ לכב הרוק
ךכ Æויתחתמש גרדה תא ךנוחו ,וילעמש גרדה
ןוגראה יכרע התועצמאבו ,הכינחה תוברת תלחלחמ
Æןוגראה תובכש לכל יובחהו יולגה עדיהו

תינוגרא תוברת ילעב םינוגרא ןייפאמ הכינחה ןונגנמ
ולא םינוגראב Æ®תלמגתמ תוברתמ הנושב© ¢תבצעמ¢
קלחכ ןוגראב םישדחה תכינח תא םילהנמה םיאור
םדיקפתמ

:תורעה
MENTOR* ≠ היורטל גילפהשכ ונב תא דיקפה וידיב ,סואסידוא לש ודידי.

*tacit knowledge  ≠ ישיא ןויסינ לע ססובמ ,רשקה יולת עדי ≠יומס עדיÆ ןתינ וניאש ילאמרופ אל עדי והז
ןוגראב תוטלחהה תלבקו הבישחה יסופד לע עיפשמ ךא ,הגשמהו דועיתל

∫תורוקמ

הטיסרבינואה תאצוה,®≥∞∞≥© ,םיישעמו םיינויע םיטביה ,רפס תיב לוהינ: ךותב ®±Æ ©±ππת ,ינאבויßגרס≠
ביבא≠לת ,החותפה   

≠ Galbraith, M.W, Cohen, N.H, eds. Mentoring: New Strategies and Challenges. New Directions for
   Adult and Continuing Education no 66. San Francisco, CA: Jossey-Bass, summer 1995.
≠ Jossi, F. “Mentoring in Changing Times“. Training & Development 51 no. 8(August 1997): 50-54.


