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 רקע
 

. עדיין יש וועדיין קיימת אי בהירות באשר למשמעות ,יותר מעשורכבר נמצא בשימוש דיגיטלית טרנספורמציה המונח 

למובייל, הם מתקדמת הקימו אתר מסחר אלקטרוני או פיתחו אפליקציה או ארגונים המאמינים שאם הם עברו לענן, 

עם מגפת  ותאף התגברה בעקבות הצעדים שארגונים נקטו להתמודד ,תחושה זו. טרנספורמציה דיגיטלית ביצעו

 הקורונה. 

 

 הקפדהופעילות עסקית מרחוק , (Low Touch Business) מועטאנושי מגע בעסקים העלתה את הצורך בעשיית  המגפה

 ן:כגודיגיטליות טכנולוגיות  פעילות עסקית כזאת.הטכנולוגיות הדיגיטליות הן מצע מתאים למימוש . מגע אנושי מועטעל 

אינטרנט, אפליקציות לשיחות ווידיאו, שימוש באתרי מסחר אלקטרוני לביצוע הזמנות ומשלוחים באמצעות הדואר או 

פעילות עם מגע אנושי מועט. של הן טכנולוגיות התומכות היטב ברעיון  –, רפואה מרחוק, הוראה מרחוק איסוף עצמי

מסעדות, אולמות מופעים, קניונים, טיסות וטיולים בחו"ל, בתי קפה,  -ת שלא ניתן לבצע מרחוק יוישנן פעילו םלעומת

  . רבותמגבלות עדיין חלות ואחרות, אלה פעילויות כתוצאה מכך, על  ועוד., חקלאות תעשייה

 

אולם ברור שאנו עדיין  ,לאופטימיותמקור  מהווה, לקורונה ההתקדמות הרבה של מספר חברות במרוץ לפיתוח חיסון

לא תתרחש בשנים שהכרנו לשגרה מלאה חזרה ברור כי מהיכולת לחסן את כל האוכלוסייה.  ,ואף יותר ,במרחק של שנה

 .הקודמיםממאמרי באחד  קראתי להכמו ש ,2.0צטרך להתרגל לשגרה חדשה, שגרה העולם יהקרובות, אם בכלל. 

מחדד  דבר זה. תקופה ארוכהמשיך ללוות אותנו עוד ת ,מסויםריחוק חברתי במגע מועט ו תסקיהפעילות העזו, שגרה ב

המסוגלים להתמודד  ייםארגונים דיגיטלל טכנולוגיות דיגיטליות בדרך להפיכתם יישםאת הצורך של ארגונים לעוד יותר 

         עם אתגרי השגרה החדשה.

 

צעדים הלבין ולחדד את ההבדל בינה  דיגיטליתהטרנספורמציה על מימדי ה 3600מבט בקצרה  הציגהיא למאמר המטרת 

נספורמציה אינם מהווים תחליף לטראולם  ,חשובים אלהצעדים . הקורונהכתגובה למגפת שהארגונים ביצעו דיגיטליים ה

 דיגיטלית. 

 

 אסטרטגיה וטרנספורמציה דיגיטלית
 

עשיית  תצורשנות את לשעליהם ארגונים הכרה של הביא לוירוס הקורונה,  לאחרתקופה וביתר שאת ה, העידן הדיגיטלי

סיכונים חדשים.  גם להתמודד עםאבל הזדמנויות חדשות למנף  במטרהזהו שינוי עמוק ומשמעותי,  .שלהם העסקים

מרכז לחקר עסקים היא של ה, (Digital Transformation) דיגיטלית טרנספורמציה שלאחת ההגדרות הפופולריות 

  :בשווייץ IMDדיגיטליים בביה"ס למנהל עסקים 
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שימוש הולך וגובר הנובע מומתמשך משמעותי שינוי עסקי וארגוני כתהליך של  תמוגדרטרנספורמציה הדיגיטלית ה

ת הלקוח, את התהליכים העסקיים חווייאת וכן הביצועים העסקיים, מטרה לשפר את בבטכנולוגיות דיגיטליות 

  .יםנימודלים עסקיים חדששל  מםווייש

 

בסופו של דבר, כל ארגון , קיימים קווי דמיון רבים בין ההגדרות השונות. מוסכמתוהגדרה אוניברסלית העדר למרות 

טכנולוגיות דיגיטליות יישום , מסע שיתבסס על דיגיטלילהפיכתו לארגון  דרכובשלו הייחודי מסע את ה יישםיצטרך ל

, חוקר בכיר George Westermanד"ר . םעסקיהעשיית ת הפעולה ווצוררוב בשילובן ושיטות עבודה חדשות של ושונות 

 Leading Digital – Turning" הפופולרי ואחד משלושת מחברי הספר ,MITבבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת 

Technology into Business Transformation כתב, 2014" שפורסם בשנת: 

 

עושה עסקים בעקבות צורה בה הוא ולבה ארגון ניגש לתהליך השינוי  דרךהאסטרטגיה הדיגיטלית היא הביטוי ל"

. והעסקי מאשר בצד האסטרטגילמרבה הצער, ארגונים רבים ממוקדים יותר בצד הדיגיטלי  ובאמצעות הטכנולוגיה.

 תיאום או תכנון מראש כיצד היוזמותהכוונה,  ללאטכנולוגיות דיגיטליות, אולם  מגווןהם משתמשים ומיישמים 

. אין צורך שאסטרטגיה דיגיטלית תהיה מושלמת ותגדיר במדויק כיצד היוזמות הדיגיטליות יומתחברות יחד

    ".ומהווים מרכיב חיוני בהצלחת מהלך השינוי ,מתחברות, אולם מידה מסוימת של חזון ותיאום נדרשים

 

בתרבות הארגונית, במבנה הארגוני, , העסקית כלומר, הטרנספורמציה הדיגיטלית חייבת לקבל ביטוי באסטרטגיה

 ולא רק ביישום של טכנולוגיות דיגיטליות.  ,ומתודולוגיות העבודה םבתהליכי

  

 על התהליך 0360מבט  – הטרנספורמציה הדיגיטליתמימדי 
 

רעיונות שמקורם במודלים שונים מספר מבוסס על  המימדים העיקריים של הטרנספורמציה הדיגיטלית. המודל את נציג

 MIT Management Sloan Reviewפורסם במגזין  ,. אחד האחרונים שבהםנוספיםומאמרים  של בגרות דיגיטלית

 The New" כותרתוו ,IMDמ  Didier Bonnetוד"ר  MITמ  George Westermanונכתב ע"י ד"ר  2020 נובמברב

Elements of Digital Transformation ביחד עם ד"ר  פורסםבוחן מחדש מודל ש". המאמרAndrew Mcaffe  מMIT 

  ".The Nine Elements of Digital Transformation"כותרתו ו 2014ינואר ב

 

 
 

 התרשים מציג את המימדים העיקריים לטיפול במסע הדיגיטלי. נסקור אותם בקצרה:
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  :'תגובה לאירוע כזה או רק מהלך אסטרטגי ולא  מהווההטרנספורמציה הדיגיטלית  – אסטרטגיה ומנהיגותמימד א

אחר. על ההנהלה להקדיש זמן בגיבוש האסטרטגיה העסקית המותאמת לעידן הדיגיטלי. החזון והאסטרטגיה העסקית 

. על ההנהלה להקדיש זמן להבנת למאמץ הנדרש ההנהלה ועובדי הארגון תרתימב משמעותיתמהווים פלטפורמה 

הזדמנויות  מבחינתהפוטנציאל שלהן כנולוגיות הדיגיטליות וטל ,ולזהות את המגמות בשוק העסקית החדשה הסביבה

 להצלחת המסע הדיגיטלי.הכרחי חדשות וסיכונים חדשים. הנהלה רתומה המבינה את המהפכה הדיגיטלית, היא תנאי 

 החזון והאסטרטגיה חייבים להיות מתוקשרים לכל מרכיבי הארגון.

 

 הפיכת הארגון לארגון דיגיטלי מחייבת שינוי בתרבות הארגונית. על הארגון  – תרבות ארגוניתמימד ב': אנשים ו

חת ימוכנות לקלפתח תרבות של לעודד תהליכי למידה והפקת לקחים, ( בכל התהליכים, Agileלהפוך לארגון גמיש )

לעודד תחומיים, עבודה בצוותים בין לעודד תהליכי קבלת החלטות מהירים ומבוססי נתונים ומודלים, ליישם סיכונים, 

  ועוד. בלי התאמת התרבות הארגונית, קשה ליישם את הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגון.הארגונית החדשנות  את

 

  :'טרנספורמציה דיגיטלית מתחילה בדרך כלל מחוויית לקוח איכותית. על הארגון לעצב חוויית  – חווית הלקוחמימד ג

( ואת נקודות Customer Journey(, לנתח ולהבין את מסע הלקוח )Design Thinkingלקוח בשיטות מודרניות )כגון 

הכאב, לעשות שימוש בנתונים כדי להבין את הסגמנטים של הלקוחות ולקדם פרסונליזציה במגעים עם הלקוח, לעשות 

ים עצמיים שימוש בערוצים דיגיטליים שונים כדי לאפשר ללקוח לבחור את הערוץ המועדף עליו, לספק מגוון שירות

לשיפור חוויית  AI/MLללא צורך בהמתנה לנציג שירות, לשקול שימוש במועדוני לקוחות וביג דאטה, ליישם טכנולוגיות 

 הקלוח ועוד.

 

  :'התהליכים העסקיים הם התשתית עליה בנוי כל ארגון. תהליכים עסקיים חכמים,  – תהליכים עסקייםמימד ד

( היכן RPAתית הכרחית. על הארגון לעודד הכנסת אוטומציה ותהליכים רובוטיים )איכותיים, יעילים ודיגיטליים הם תש

שניתן, לקדם תרבות של שיפור בלתי פוסק של התהליכים העסקיים, לפתח תרבות של מדידה ושיפור התהליכים, 

 לקדם את האקוסיסטם ושרשרת האספקה עם כל השותפים העסקיים ועוד.

 

  דן הדיגיטלי מאפשר יישום מודלים עסקיים חדשניים. על הארגון לבחון את המודל העי –': מודלים עסקיים המימד

העסקי הנוכחי שלו ולקדם יישום של מודלים עסקיים חדשניים, להכניס טכנולוגיות דיגיטליות למוצרים ולשירותים שהוא 

 .מספק

 

 המאפשרת להפיק תובנות מהנתונים, הפכו לתשתית הכרחית  הנתונים והאנליטיקה – מימד ו': נתונים ואנליטיקה

לארגון המודרני בפיתוח מוצרים ושירותים חכמים, וליישום תהליכי קבלת החלטות. על הארגון ליישם תהליכי משילות 

הנגשתם למשתמשים לנהל מילון נתונים המקדם את נתונים לקבלת תמונה רחבה על מקורות הנתונים, איכותם, 

. הנתונים מהווים כיום בסיס לבניית מודלים עסקיים חדשניים, לתהליכי יצירת הכנסות חדשות מידעה ואבטחת

(Monetization.ועוד ) 

 

 התשתית הדיגיטלית שבאחריות ה  – מימד ז': תשתית דיגיטליתIT  חייבת לתמוך באתגרים החדשים. יש ליישם

ארכיטקטורת מערכות טכנולוגיות גמישה ובעלת יכולת לקלוט את הטכנולוגיות החדשות, לבחון שימוש בענן היכן 

שניתן, להבטיח סביבה עתירת נתונים איכותיים וכלים אנליטיים, להבטיח רמה גבוהה של הכישורים הטכנולוגיים של 

וכד'(, להתמודד עם אתגרי הסייבר  DevOps ,Agile ,MVPגמישים וזריזים ) ITטות עבודה ב , לקדם שיITאנשי ה 

 ועוד.

 

  התהליכים ותומכת את חייבת להיות איכותית , בדומה לחוויית הלקוח, חווית העובד – ': חוויית העובדחמימד

ללקוחות. שרשרת ומקצועי שירות איכותי למתן לתמוך בעובדים הארגונית . על התרבות בסביבה דינמית העסקיים

, ולפתח את האוריינות הדיגיטלית שלהם יםהערך של השירות מתחילה מעובד מרוצה. על הארגון להכשיר את העובד

הדיגיטלית החדשה להתמודד עם אתגרי הסביבה הם כישוריפתח את , ל(טאלנטיםכישרונות )לטפח ולשמר את ה

 ועוד. 
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, רוחב היריעה של הטרנספורמציה הדיגיטליתמאפשרת להתרשם מ, אבל מקוצרת לטיפול נושאים תרשימשזו כמובן 

ימדים השונים, ניתן להשתמש מעל הרצף בממוקם היכן הארגון כדי לבחון . צורת עבודתותהליך הנוגע בכל חלקי הארגון ו

כניסה של ארגון . שיפורל שמח בסיסול הארגון לאתר את החולשות והעוצמות שליאפשר ש מודל של בגרות דיגיטליתב

 , עלול להוות סיכון שיתממש תוך כדי המסע. שלו העוצמות והחולשות ,הבגרות הדיגיטליתהדיגיטלי, בלי הבנת מסע ל

 

 סיכום
 

 התייחסל ישקיימים קשרי גומלין בין המימדים ולכן יש כי גנד. הטרנספורמציה הדיגיטלית ימדימהציג בקצרה את  המאמר

 ,מאתגר למסעובדיו עוהארגון הנהלת  תרתימאת המחייב ורב מימדי מדובר על אתגר משמעותי זיקה ביניהם. לגם 

  . וארוך משמעותי


