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אחד הדברים הראשונים שבולטים לעינו 

שבו  ארגון  בכל  ארגוני  יועץ  של  ולאוזנו 

שישנם  הוא  ייעוץ  תהליך  מתחיל  הוא 

למקום  שלהם  האישי  שהקשר  אנשים 

הם  עצמם.  להם  ברור  לא  כלל  העבודה 

ואינם  הארגון,  מטרות  את  מבינים  אינם 

מבינים את הקשר העמוק שבין עבודתם 

לבין התמונה הכללית. 

ארבעת  מודל  את  נציג  זה  במאמר 

זה מאפשר לכל אדם  עלי התלתן. מודל 

לארבעה  ביחס  עצמו  את  לבחון  בארגון 

היכן  להבין  כך  ומתוך  מרכזיים,  נושאים 

ועמיתיו  הוא  היכן  כפרט,  נמצא  הוא 

על  לעשות  עליו  ומה  כצוות,  נמצאים 

ולתרום  הארגון  בתוך  להתפתח  מנת 

להתפתחות הארגון. 

ארגון  לתיאור  התלתן  עלי  מודל 

ליווכוד  ברנרד  ידי  על  לראשונה  ניתן 

הארגון  על  בספרו   )Lievegoed(

וריאציות  פותחו  זה  למודל  המתפתח1. 

שונות בהמשך, ואחת מהן תוצג להלן: 

מטרת  תלתן":  "עלי  ארבעה  למודל 

ועבודת  הארגון  קהילת  התוצר,  הארגון, 

הצוות והלקוח. במרכזו נמצא ה"אני", קרי 

האדם השואל את השאלה הארגונית. 

הציר האנכי מחבר בין מטרת הארגון, 

כלומר הרעיון והאימפולס ממנו התחיל 

הארגון ולשמו הוא קיים, לבין התוצרים 

בין  מחבר  האופקי  הציר  הארגון.  של 

1. Managing the Developing Organisation 
— Bernard Lievegoed, 1969

מודל "עלי התלתן": בחינת הקשר ביני לבין 
מקום העבודה שלי 

רונן האן ועינת ארוך

והעובדים אינם מצליחים למצוא פשר למעשיהם. מודל  לעתים קרובות העבודה בארגון הופכת לאוטומטית, 
"עלי התלתן" מאפשר בחינה מחודשת של כל עובד מול חזון הארגון, תוצריו, לקוחותיו ועבודת הצוות שבו 

עבודת הצוות, הקשורה בארגון כקהילת 

לא  הארגון.  של  הלקוחות  לבין  עבודה, 

את  ארגוניים  במודלים  נמצא  תמיד 

הוא  כאן  אך  מהמודל,  כחלק  הלקוח 

במיקום מרכזי.

בחינה עצמית על בסיס המודל
אדם  שכל  הוא  בתהליך  המרכזי  הרעיון 

אחד  לכל  ביחס  עצמו  את  בוחן  בארגון 

הצירים  מערכות  לשתי  וביחס  מהעלים, 

של המודל — האנכי והאופקי.

המודל מציע מספר שאלות בכל "עלה", 

האדם  להתייחס.  האדם  מוזמן  אליהן 

במרכז  עצמו  שם  התרגיל  את  שעושה 

עם  הרעיון  של  המפגש  בנקודת  המודל, 

והשאלה  והקהילה,  הלקוח  התפוקות, 

העלים,  ארבעת  בין  מאזן  אני  איך  היא: 

וגם — כיצד אני דואג להתפתחות האישית 

נוספות  אני מזהה אפשרויות  והיכן  שלי, 

להתפתחות עבורי?

היכן  לבחון  אותך  מזמינים  אנו 

ומה  אותך  פוגשות  האלה  השאלות 

זו  רפלקטיבית  שעבודה  המשמעות 

מייצרת עבורך: 

מטרת הארגון
האם  מבחינתי?  הארגון  של  הרעיון  מהו 

מתחבר/ת  אני  איך  עבורי?  "חי"  הוא 

אליו?

האם הוא מקור השראה עבורי? 

איך אני דואג לקידומו של הרעיון?

בפעולותיי  ביטוי  לידי  בא  הוא  איך 

ביומיום?

התוצאות/התפוקות
לכך  בדאגה  שלי  האישית  האחריות  מה 

שהרעיון יתממש ויהפוך למציאות?

לתוצאות/ אחראי  עצמי  חש  אני  האם 

לתפוקות שלנו?

ביומיום שתומכות  מה הן הפעולות שלי 

בפעילות הארגונית?

הקהילה
או  בקהילה  עובדת  אני  לבדי.  לא  אני 

בצוות. איך אני דואגת לצוות שלי? האם 

טובים  ליחסים  אחראית  עצמי  חשה  אני 

ולתקשורת עם האחרים?

איך אני יכול לתמוך באחרים בעבודתם?

איך אני יכולה לדאוג למובילים ולהנהלה 

בעבודתם?

והיכולות  הכישורים  את  מביא  אני  איך 

שלי לידי ביטוי בעבור כולם?

של  לרעיון  מתחברים  כצוות  כולנו  איך 

הארגון?

ל ם ו ע מ ד
ייעוץ אירגוניא

שאלות  מספר  מציע  המודל 
האדם  מוזמן  אליהן  "עלה",  בכל 
את  שעושה  האדם  להתייחס. 
התרגיל שם עצמו במרכז המודל, 
עם  הרעיון  של  המפגש  בנקודת 
והקהילה,  הלקוח  התפוקות, 
בין  מאזן  אני  איך  היא:  והשאלה 

ארבעת העלים? 
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את  העמיק  זה  תהליך  הניהול".  "ביזור 

מחויבותם של העובדים, והגדיל את פרק 

הזמן שהוקדש ללקוחות )למרות הגדלת 

האחריות האישית!(. כך נוצר מבנה חדש 

שאפשר המשך צמיחה. 

זה  ייחודי  מודל  להבנתנו,   — לסיכום 

מעשיר את השיח הארגוני בכך ששם את 

האדם )כל אדם בארגון( במרכז, ומאפשר 

המלאה  התמונה  את  לראות  אדם  לכל 

של הארגון ולהביא את עצמו לידי ביטוי 

בתוך התמונה המלאה.

הלקוח
מה אנחנו עושים עבור הלקוח?

האם יש לנו תהליכים טובים ומדויקים על 

מנת לשרת אותו בצורה הטובה ביותר?

האם יש לנו הבנה משותפת לגבי העבודה 

עם הלקוח?

איך  הלקוח?  עם  שלי  הקשר  אופי  מהו 

אנחנו מתקשרים איתו?

בנעלי  עצמי  לשים  יכולה  אני  האם 

הלקוח?

והיכן  איך  הלקוח?  עם  דיאלוג  יש  האם 

הוא מתבצע?

מקרה מבחן 
להלן מקרה של שינוי של ארגון בשווייץ: 

 Knowledge & Nursing החברה 

הסובלים  באנשים  בטיפול  עוסקת 

הרעיון  חדשנית.  בגישה  נפש  ממחלות 

באנשים  לטפל  שניתן  הוא  הארגון  של 

בבתיהם  נפש  מחלות  עם  המתמודדים 

המקובל  לטיפול  כתחליף  טובה,  בצורה 

לחולי  חולים  בבתי  מתמשך  אשפוז  של 

בחולים  טיפול  מאפשרת  החברה  נפש. 

ותמיכה בבני משפחותיהם בבית החולה. 

בהמשך גם בתי החולים, המדינה וחברות 

הביטוח מצאו עניין רב במודל שגם חוסך 

אשפוז יקר.

פנה  החברה  ומנהל  המייסד  היזם, 

ליועץ ארגוני ב-IMO, בבקשה לשינוי:  

גדלה  היא  החברה,  את  הקים  הוא 

הוכפל בשנה  העובדים  ומספר  במהירות 

האחרונה. היה ביקוש רב לשירותים שהיא 

להצטרף  רצו  אנשים  ועוד  ועוד  סיפקה, 

ולעבוד בה. הבעיה הייתה שהיזם לא רצה 

להמשיך ולנהל: הוא יצא מתפקיד ניהולי 

בשירות הציבורי במטרה לא להיות שוב 

מנהל עם הרבה בירוקרטיה. הוא לא רצה 

האחריות  שכל  אהב  ולא  בוס"  "להיות 

מוטלת על כתפיו בלבד. 

הרעיון  על  בשיחה  החל  התהליך 

העליון(,  )העלה  הארגון  של  המוביל 

בתחילה בפורום מליאה ואחרי כן בזוגות. 

כל אחד סיפר מדוע בחר לעבוד בארגון.

במרכז,  עצמו  את  שם  עובד  כל  בהמשך 

העלים,  מארבעת  אחד  לכל  והתייחס 

תיאר  עובד  כל  שפורטו.  השאלות  לפי 

באוזני חבריו איך הוא פועל, וגם איך הוא 

מתכוון לקחת אחריות על הפעילות שלו 

לגבי כל אחד מהעלים. כל עובד בארגון 

בכל  עצמו  שלו  הפעילות  על  אחראי 

המתודה  בארגון.  העלים  מארבעת  אחד 

 Questioning the הייתה תרגיל שנקרא

question2.  זה היה צעד משמעותי לגבי 

המקום האישי של כל עובד בארגון.

כל  את  ביחד  זיהו  הם  השני  בשלב 

קליטת  )שיווק,  בארגון  התהליכים 

לקח  עובד  כל  ובהמשך  ועוד(,  עובדים 

אחריות על תהליך אחד. פעולה זו מכונה 

 Inside the 2. ראה תאור מלא של התרגיל בספר
להורדה  ניתן  הספר   ,19-20 עמודים   ,Change
http://www.het-imo.net/wp- כאן:  בחינם 
content/uploads/2015/04/The-Inside-of-

Change.pdf
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