
 
 

OM  p.  1 

  

@..@ OM_sp6_001 

 OM_sp2_001 |יש פה פיתרון 

 OM_sp2_002 |שאנחנו 

 OM_sp2_003 --יש 

 OM_sp2_004 ||סליחה 

 OM_sp2_005 |יש פה רקומנדיישן 

 OM_sp2_006 ||שאנחנו רוצים להעביר הלאה 

 OM_sp2_007 |פה הקבוצה 

 OM_sp2_008 ||העלתה אותו 

 OM_sp2_009 |לכתוב 

 OM_sp2_010 |את שם 

 OM_sp2_011 ||המנהל 

 OM_sp4_001 ||הקבוצה העלה 

 OM_sp2_012 ||העלתה אמרתי 

 OM_sp3_001 ||תצחק על הקבוצה 

 OM_sp2_013 ||ואל תתחיל איתי 

 OM_sp3_002 <צחוק>

 OM_sp2_014 ||אני אעביר אותך עוד פעם משמרת 

 OM_unid_001 <בצחוק> @@@

 OM_sp5_001 \מה את אומרת 

 OM_sp6_002 ||כן 

 OM_sp6_003 ||אם זה בסדר ברגע שאנחנו מבינים מה אנחנו רוצים 

 OM_sp6_004 |לבדוק בסוף  -זאת אומרת מה שצריך לב

 OM_sp6_005 ||זה מה רוצים שיהיה 

 OM_sp6_006 ||זאת השאלה הכללית 

 OM_sp6_007 |איזה מהמנהלים 

 OM_sp6_008 |האם רק אחד מהם 

 OM_sp6_009 |האם שניהם 

 OM_sp6_010 || (כלום)או 

 OM_sp2_015 ||כלום 

 OM_sp2_016 -- (נו)

 OM_sp3_003 || @..@ברגע ש

 OM_sp2_017 ||אני אני אנסה לחדד את זה 

 OM_sp2_018 ||אני מנסה לחדד כמו שאמרנו לפני כן 

 OM_sp2_019 |עינת 

 OM_sp2_020 ||כבר שנה וחצי  <מחלקה במפעל>היא מנהלת את ה

 OM_sp2_021 ||ניהל אותו שלושה חודשים  -אסי מ

 OM_sp2_022 |אני בקשר עם אסי 

 OM_sp3_004 |לא 

 OM_sp3_005 ||אתה צודק במאה אחוז 

 OM_sp2_023 |כי אסי המנהל הישיר שלי 

 OM_sp2_024 |כבר שלושה חודשים 

 OM_sp2_025 |ויש לי איתו אינפוטים ישירים 

 OM_sp2_026 ||יום יום 

 OM_sp2_027 |עם עם עינת 

 OM_sp2_028 -- -שהיא ניהלתה ש

 OM_sp2_029 |שישים איש 

 OM_sp2_030 |לא יצא לי לדבר 



 
 

OM  p.  2 

 OM_sp2_031 ||וקשה לי לנתח 

@ OM_sp6_011 

 OM_sp6_012 ||או קיי 

 OM_sp6_013 ||אין לי בעיה עם זה 

 OM_sp1_001 ||להפך 

 OM_sp6_014 ||שוב פעם 

@@ OM_sp2_032 

 OM_sp6_015 |רק 

 OM_sp6_016 |בוא 

 OM_sp1_002 --לא רק 

 OM_sp6_017 |ניתן את ה 

 OM_sp6_018 |אפשרות 

 OM_sp1_003 ||יש לזה שני צדדים 

 OM_sp2_033 ||כן 

 OM_sp6_019 |שבה הסטאפית 

 OM_sp6_020 |איך זה הכי נכון לעשות 

 OM_sp2_034 ||אני אומר רקומנדיישן 

 OM_sp2_035 ||בגלל זה אמרתי רקומנדיישן ולא החלטה 

 OM_sp1_004 --אבל 

 OM_sp1_005 ||שנייה 

 OM_sp1_006 |אבל אם 

 OM_sp6_021 |הכוונה היא 

 OM_sp6_022 ||אם זה לא טריוויאלי מה שאמרתי לכם 

 OM_sp1_007 ||נכון 

 OM_sp2_036 \למה 

 OM_sp1_008 ||כן 

 OM_sp2_037 \למה 

 OM_sp6_023 |כי 

 OM_sp6_024 |בשלושה חודשים 

 OM_sp6_025 |ה 

 OM_sp6_026 |יכולת ל 

 OM_sp6_027 |לעשות השפעה משמעותית  

 OM_sp6_028 |שהפידבק הוא אישי (כ)

 OM_sp6_029 ||היא מוגבלת 

 OM_sp6_030 |זאת אומרת 

 OM_sp6_031 |שבו זה לא זמן סביר 

 OM_sp6_032 |באמת יהיה לי פידבק אמיתי 

 OM_sp6_033 |כולל 

 OM_sp6_034 |ראייה נכונה 

 OM_sp6_035 ||על מנהל שלי 

 OM_sp1_009 ||זה לא רק זה 

 OM_sp2_038 | (אני אגיד לך)

 OM_sp2_039 --הבעיה שלי 

 OM_sp2_040 |הבעיה שלי הרבה יותר קשה תהיה 

 OM_sp4_002 |להם ראייה יש 

 OM_sp4_003 ||לכולנו  

 OM_sp4_004 ||סליחה 

 OM_sp4_005 |יש ראייה 

 OM_sp4_006 |על המנהל שלנו אחרי דקה וחצי 
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 OM_sp4_007 ||שאנחנו פוגשים אותו 

 OM_sp1_010 ||לא נכון 

 OM_sp3_006 ||אני בטוחה בזה 

 OM_sp1_011 ||לא נכון 

 OM_sp6_036 ||ממש לא 

 OM_sp1_012 ||לא נכון 

 OM_sp6_037 |ממש לא מסכימה איתך 

 OM_sp1_013 ||לא נכון 

 OM_sp2_041 ||טוב 

 OM_sp6_038 ||גם אני לא 

 OM_sp1_014 ||טעות 

 OM_sp1_015 ||טעות עמוקה 

@..@ OM_sp3_007 

 OM_sp1_016 |אבל הבעיה היא יותר עמוקה 

 OM_sp6_039 |שלי להגיע למנהל הספציפי שלי  (היכולת)

 OM_sp2_042 |מה 

 OM_sp2_043 \פעם חשבת עליי דברים טובים 

 OM_sp6_040 |לקחה לי שנה 

 OM_sp1_017 ||פעם חשבתי עליך דברים רעים 

 OM_sp6_041 ||כדי לראות אותו 

 OM_sp1_018 ||היום הרבה יותר רעים 

 OM_sp6_042 ||היום אני רואה אותו  (רק)

 OM_sp2_044 <צוחק>

 OM_sp1_019 <צוחק>

 OM_sp6_043 \או קיי 

 OM_sp3_008 (||אני יכולה )

 OM_sp3_009 |אבל אני חושבת שאת 

 OM_sp6_044 ||ולא כי אין לי הבחנה מהירה על אנשים 

 OM_sp5_002 --אבל 

 OM_sp5_003 --עוד 

 OM_sp5_004 |עוד כיוון שאנחנו צריכים לחשוב עליו 

 OM_sp2_045 ||טוב  

 OM_sp5_005 |זה ש 

 OM_sp5_006 |בעינינו הרי מה חשוב 

 OM_sp5_007 |מה שחשוב זה 

 OM_sp5_008 |אני רוצה לדעת 

 OM_sp5_009 |כש 

 OM_sp5_010 |מושי כותב אה 

 OM_sp5_011 |המנהל שלי 

 OM_sp5_012 |לאיזה מנהל מבחינה סובייקטיבית 

 OM_sp5_013 ||הוא התכוון 

 OM_sp3_010 ||גם זה נכון 

 OM_sp1_020 |אתם היום רוצים לדעת בריאות ארגונית 

 OM_sp6_045 ||וזה מה שחשוב 

 OM_sp2_046 ||נכון 

 OM_sp2_047 ||חייבים לדעת 

 OM_sp1_021 \נכון 

 OM_sp1_022 ||אתם מחפשים  -זה מה שמ

 OM_sp1_023 \נכון 



 
 

OM  p.  4 

 OM_sp6_046 ||זהו 

 OM_sp1_024 |בריאות של ה 

 OM_sp6_047 || @..@כל ה

 OM_sp1_025 ||של השביעות רצון שלי 

 OM_sp3_011 ||נכון 

 OM_sp1_026 ||בתור עובד 

 OM_sp1_027 \נכון 

 OM_sp3_012 ||נכון 

 OM_sp6_048 ||נכון 

 OM_sp1_028 |אז אם 

 OM_sp1_029 |זה ש 

 OM_sp1_030 \מי אמרתם 

 OM_sp1_031 \אסי ועינת 

 OM_sp2_048 ||כן 

 OM_sp1_032 ||אסי מנהל אותי שלושה חודשים אני מבסוט  

 OM_sp1_033 \עינת  -אבל יע

 OM_sp1_034 |הורידה לי את ה 

 OM_sp1_035 |רוח 

 OM_sp6_049 -- -השאלה שאתה עו

 OM_sp1_036 ||חבל על הזמן 

 OM_sp6_050 -- -כל

 OM_sp6_051 |עונה על השאלה 

 OM_sp6_052 |למי התייחסת 

 OM_sp1_037 |אז כתבתי לאסי 

 OM_sp1_038 |אבל מצד שני 

 OM_sp1_039 |אני כותב לאסי 

 OM_sp1_040 ||אבל אני מבואס מעינת 

 OM_sp1_041 \אז מה 

 OM_sp2_049 ||לא 

 OM_sp1_042 ||מפספסים פה משהו 

 OM_sp2_050 \תכתוב  (זה)אז מה 

 OM_sp2_051 ||לא 

 OM_sp2_052 |הנקודה היא 

 OM_sp2_053 ||כזו 

 OM_sp2_054 |שחלילה 

 OM_sp2_055 |שהיא בסוף לא תבין 

 OM_sp2_056 |כשהיא עושה את הניתוח 

 OM_sp2_057 |לעינת 

 OM_sp3_013 |התכוונת ל 

 OM_sp2_058 |או ניתוח למישהו אחר 

 OM_sp3_014 ||אלוני 

 OM_sp1_043 --אבל אתם 

 OM_sp6_053 ||אבל הוא אומר לך משהו אחר 

 OM_sp2_059 --היא תקבל 

 OM_sp1_044 ||אתם מפספסים 

@..@ OM_sp6_054 

 OM_sp1_045 |אני נורא מבואס מעינת 

 OM_sp1_046 |אבל מגיב על אסי 

 OM_sp1_047 ||שאני די מבסוט 



 
 

OM  p.  5 

@@ OM_sp2_060 

 OM_sp1_048 |אז זה סבבה 

 OM_sp1_049 ||מבאוס  -אבל בגדול אני מב

 OM_sp6_055 |אבל זה בעיה 

 OM_sp6_056 | (@@ אתה חושב שכאן (לא)כי 

 OM_sp4_008 |זה אתה מעלה עכשיו 

 OM_sp2_061 |בגלל זה חשוב לנו 

 OM_sp5_014 |הוא אומר 

 OM_sp2_062 |להגיד 

 OM_sp2_063 |בתחילת הסשן 

 OM_sp5_015 ||לא 

 OM_sp6_057 |אבל אנשים שבכל זאת ימלאו על עינת 

 OM_sp5_016 |אבל מוקי 

 OM_sp5_017 ||זה לא עוזר 

 OM_sp5_018 |מה שהוא אומר 

 OM_sp6_058 ||יכתבו את הדברים הרעים 

 OM_sp5_019 |מה שהוא אומר 

 OM_sp4_009 ||מסכנה עינת 

 OM_sp2_064 ||אני מבין מה הוא אומר 

@..@ OM_unid_002 

 OM_sp1_050 <צוחק>

 OM_sp3_015 ||קמו עליה 

 OM_sp4_010 ||עוד מכה  

 OM_sp3_016 <צוחקת>

@..@ | OM_sp5_020 

 OM_sp5_021 |לדעתי 

 OM_unid_003 ||לא 

 OM_unid_004 ||זה נכון 

 OM_sp5_022 ||לא הוגן 

 OM_sp5_023 |אומר  כי מה שהוא

 OM_sp5_024 |שיש השפעות 

 OM_sp5_025 --ש 

 OM_sp5_026 ||יכול להיות שאני אכתוב שאני עונה על אסי 

 OM_sp5_027 |אבל המצב הרוח הכללי שלי היום 

 OM_sp3_017 || @..@ נוסעים אחרי

 OM_sp5_028 ||לא נובע מאיך שאסי מנהל אותו בשלושה חודשים האחרונים 

 OM_sp1_051 \מה 

 OM_sp3_018 || @..@ נוסעים אחרי זה

 OM_sp5_029 |מצב הרוח הרגיל שלנו 

 OM_sp1_052 \כן 

 OM_sp5_030 |נובע מהצטברות של שנה של מצב רוח 

 OM_sp5_031 |ניהול הקלוקל של עינת  -שנבע מהמ

 OM_sp4_011 ||אז זה דורש סדרה נוספת של שאלות 

@@ OM_sp5_032 

@@ OM_sp2_065 

 OM_sp1_053 ||לא 

 OM_sp5_033 |ולכן 

 OM_sp1_054 |זה דורש לפני זה 

 OM_sp1_055 |להגיד 



 
 

OM  p.  6 

 OM_sp5_034 |ה 

 OM_sp5_035 |של ההטיה של ה  (סבירות)ה

 OM_sp1_056 |אנא התייחס 

 OM_sp1_057 ||למה שמשפיע עליך הכי הרבה 

 OM_sp1_058 |אם משפיע עליך אסי 

 OM_sp2_066 ||כן 

 OM_sp6_059 ||נכון 

 OM_sp2_067 ||כן 

 OM_sp1_059 ||תענה על אסי 

 OM_sp1_060 |אם משפיע אליך עינת 

 OM_sp1_061 ||תענה על עינת 

 OM_sp2_068 ||הרבה תודה 

 OM_sp3_019 |שאנחנו נדע  (החשוב הוא זה)

 OM_sp4_012 --ואם 

 OM_sp2_069 ||זה בדיוק מה שניסיתי לומר 

 OM_sp4_013 -- -ואם זה שמשפי

 OM_sp3_020 ||על עינת @ ..@שה

 OM_sp1_062 ||אז זה שתי שאלות 

 OM_sp2_070 --זה בדיוק 

 OM_sp5_036 --שהאדם יגדיר למי 

 OM_sp2_071 ||הוא ענה עכשיו על השאלה 

 OM_unid_005 ||לא 

 OM_sp5_037 ||כלפי מי הוא עונה 

 OM_sp1_063 ||שתי שאלות את צריכה בפתיח 

 OM_sp4_014 |ואם זה שמשפיע 

(@..@) OM_sp2_072 

 OM_sp2_073 |אני עומד שם 

 OM_sp1_064 |מי הכי הרבה משפיע על ה 

 OM_sp2_074 --אני עומד בתחילת ה 

 OM_sp1_065 |שביעות רצון שלך 

@..@ OM_unid_006 

 OM_sp1_066 |ואז תסווג את זה 

 OM_sp1_067 ||לאיזה מהם 

 OM_sp2_075 ||שנייה 

 OM_sp2_076 ||עומר 

 OM_sp2_077 |אני עומד שם בתחילת הסשן 

@..@ OM_unid_007 

 OM_sp2_078 ||ואני אומר 

 OM_sp2_079 |את 

 OM_sp2_080 ||ממלאה בבקשה 

 OM_sp2_081 ||תחליטי 

 OM_sp1_068 ||אתה לא פוגע בה 

 OM_sp2_082 |המנהל שאת רוצה לכתוב עליו מי 

 OM_sp1_069 (בגרוש) @..@

 OM_unid_008 (|| @..@ רק אתה)

 OM_sp2_083 |ותביני 

 OM_sp2_084 |שכל השאלון הוא מתבסס 

 OM_sp2_085 ||אך ורק לאותו מנהל שאת כתבת את השם שלו 

 OM_sp3_021 ||בדיוק 



 
 

OM  p.  7 

 OM_sp2_086 |את לא יכולה לחשוב 

 OM_sp2_087 < |ל"שם המנכ>על אה 

 OM_sp2_088 |כי הוא מתסכל אותך לגמרי 

 OM_sp2_089 ||ולכתוב על מוקי בנאי 

 OM_sp1_070 ||אבל אתה עדיין מתוסכל 

 OM_sp2_090 --כי אז 

 OM_sp2_091 ||לא 

 OM_sp1_071 ||מה זה לא 

 OM_sp2_092 ||לא 

 OM_sp1_072 ||< ל""שם המנכ>אני מתוסכל מ

 OM_sp2_093 ||זה לא  -ז

 OM_sp1_073 ||מבאוס מהעבודה 

 OM_sp5_038 ||לא 

 OM_sp5_039 ||שנייה 

 OM_sp2_094 ||לא 

 OM_sp5_040 -- (ל)אני רוצה 

 OM_sp2_095 |זה לא 

 OM_sp2_096 ||זה לא עובד ככה 

 OM_sp1_074 ||מה  @..@

 OM_sp1_075 --אם 

 OM_sp1_076 -- (-עוב)אם אתם 

 OM_sp4_015 ||לא לא לא 

 OM_sp4_016 ||רגע 

 OM_sp2_097 || (עובד ככה)זה לא 

 OM_sp4_017 ||רגע 

 OM_sp3_022 ||אבל אתה לא יכול לקחת את שניהם 

 OM_sp4_018 ||רגע 

 OM_sp3_023 |תיקח מי שאתה באמת אה 

 OM_sp5_041 ||שנייה 

 OM_sp5_042 ||עומר 

 OM_sp5_043 ||עומר 

 OM_sp5_044 |אל תשכחו 

 OM_sp5_045 |שיש לנו שאלות גם 

 OM_sp5_046 --שהם 

 OM_sp5_047 -- -חר

 OM_sp5_048 |זאת אומרת 

 OM_sp2_098 ||לאו דווקא מנהל 

 OM_sp5_049 |יש פה משהו כמו 

 OM_sp5_050 -- -עשר שא

 OM_sp5_051 ||פחות אפילו 

 OM_sp5_052 | ייש פה משהו כמו אנ

 OM_sp5_053 -- -חושבת שמו

 OM_sp5_054 |שמונה שאלות 

 OM_sp5_055 ||על המנהל שלי 

 OM_sp2_099 ||מהמ 

 OM_sp5_056 |שאר השאלות מבחינת התחושה הכללית שלך 

 OM_sp5_057 |הצוות 

 OM_sp5_058 |השכר 

 OM_sp5_059 |האווירה 
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 OM_sp4_019 ||זה הכול זה המנהל שלו 

 OM_sp5_060 |ה ה 

 OM_sp2_100 |יבוא לידי ביטוי  (זה)אז 

 OM_sp5_061 ||לא 

 OM_sp2_101 ||שהתסכול שלך 

 OM_sp4_020 ||זה הכול המנהל שלו 

 OM_sp5_062 |אני אומרת 

 OM_sp5_063 |אתה צודק 

 OM_sp1_077 ||לא נכון 

 OM_sp2_102 ||זה לא הכול 

 OM_sp1_078 ||מה הטבות קשורות למנהל שלי 

 OM_sp2_103 ||לא 

 OM_sp2_104 ||זה לא הכול המנהל 

 OM_sp4_021 || (לכולנו)@ ..@הטבות 

 OM_sp1_079 ||הגדירו לו שלוש נקודה שבע אחוז להעלות לי 

 OM_sp3_024 ||לא 

 OM_sp3_025 |אבל הוא צודק 

 OM_sp3_026 |שמה שמשפיע לי על אווירה כזאת 

 OM_sp2_105 --אז 

@..@ OM_unid_009 

 OM_sp1_080 \אז מה זה קשור 

 OM_sp3_027 ||זה גם המנהל שלי 

 OM_sp6_060 ||נכון 

 OM_sp2_106 ||לו  (הגדירו)לא 

 OM_sp4_022 |איך אתה מעביר את המסר של ה 

 OM_sp2_107 |אבל הוא יש לו 

 OM_sp2_108 ||זה 

 OM_sp4_023 |מכוניות 

 OM_sp4_024 |לכאן או לכאן 

 OM_sp4_025 |ככה הם 

 OM_sp4_026 |ככה 

 OM_sp4_027 ||ככה דברים נבנים 

 OM_sp2_109 ||לא 

 OM_sp2_110 ||לא לא 

 OM_sp2_111 ||למשל כשאתה שואל שאלה 

 OM_sp2_112 |אני מוצא בקלות את ה 

 OM_sp2_113 |טפסים 

 OM_sp2_114 |למילוי 

 OM_sp2_115 |זה וזה 

 OM_sp4_028 ||כן 

 OM_sp2_116 ||וזה קשור למנהל שלך 

 OM_sp4_029 | איתך אם אני מנהל שיושב

 OM_sp4_030 |ומראה לך את כל היואראלים באתר 

 OM_sp2_117 ||לא 

 OM_sp2_118 ||זה הבאדי שלך עכשיו 

 OM_sp2_119 ||לא משנה 

 OM_sp2_120 || @..@זה לא ה 

 OM_sp4_031 ||לא משנה 

 OM_sp2_121 ||זה הבאדי  
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 OM_sp2_122 ||אתה מכיר את זה כמוני 

 OM_sp5_064 ||שנייה 

 OM_sp5_065 |אבל אני חייבת 

 OM_sp5_066 ||שתסתכלו שנייה משהו 

 OM_sp5_067 |אם אנחנו אומרים 

 OM_sp4_032 |אבל אם זאת הגישה 

 OM_sp4_033 | רק אם אפשר עוד מילה

 OM_sp4_034 |אה 

 OM_sp4_035 ||סיגל 

 OM_sp4_036 |אם הגישה היא כמו שעומר הציג 

 OM_sp4_037 ||אז מבחינתי זה הקבוצה 

 OM_sp4_038 |וזה לא משנה מי המנהל 

 OM_sp4_039 |אם זה עינת 

 OM_sp4_040 ||או שזה אסי 

 OM_sp2_123 ||לא 

 OM_sp2_124 |אז 

 OM_sp2_125 ||אתה לא יכול אחרי זה לחזור  

 OM_sp1_081 \זה קבוצה מבאוסית 

 OM_sp1_082 ||גם לא מדויק 

 OM_sp1_083 -- @..@יכול להיות שחלק מהאנשים עברו ס

 OM_sp2_126 ||אבל אתה לא יכול לחזור אחרי זה למנהל 

 


