
תיקסע היגטרטסאל אובמ
 ?וזכ םיכירצ ונחנא המלו היגטרטסא יהמ–I שגפמ



 ?וזכ םיכירצ ונחנא המלו היגטרטסא יהמ–I שגפמ

 תיגטרטסא הבישחל םייזכרמ םילדומ–II שגפמ

 םייגטרטסא םיכילהת הוולנו להננ דציכ–III שגפמ
 ?ןוגראב



 ןויסינ :היגטרטסאה ךבסב
שארמ הרדגהל



 תא גישהל ידכ ברקה תלבוה איה היגטרטסא
 תויהל ןכ לע תבייח איה ;המחלמה לש הפוס
 בייח רשאולוכ יאבצה ךלהמה לא תנווכמ
 .המחלמה ידעיל המילהב םייקתהל

 לש תינכתה איה היגטרטסא ,תורחא םילימב
 הרדס דחי תרבחמ איה הז ףוסלו ,המחלמה
 הטלחהל ליבוהל ודעונ רשא תולועפ לש
 .תיפוסה

׳ץיבוזואלק

המחלמה לע

״
״



Virtually every time the word “strategy” is used, it is paired with some 
form of the word “plan,” as in the process of “strategic planning” or the 
resulting “strategic plan.”
The subtle slide from strategy to planning occurs because planning is 
a thoroughly doable and comfortable exercise.

Roger L. Martin, The Big Lie of Strategic Planning, HBR

“
“

https://hbr.org/2014/01/the-big-lie-of-strategic-planning


 .הנוש תויהל איה תיתורחת היגטרטסא לש תוהמה
 ,הנוש תויוליעפ לולכמב ןיעדויב רוחבל תבייחמ איה
ידוחיי ךרע ליהמת רצייל ידכ

 ידוחיי )היציזופ( בוצימ לש הריציה איה היגטרטסא
הנוש תויוליעפ לולכמ שומימ ךות ,ךרע לעבו

 תויורשפאה ןיבהריחבו לולקש איה היגטרטסא
 .תויתורחתה תבוטל (making trade-offs)תונושה
.תושעל אל המרוחבל איה היגטרטסא לש תוהמה

 תוניוצמ תגשהל תנווכמ תילועפת תויביטקפאש דועב
 תקסוע היגטרטסא,תודרפנ תויצקנופ וא תויוליעפב
תונושה תויוליעפה ןיב רוביחב

Michael Porter
What is strategy?

)רוקמ(Cmproject שמתשמה ידי לע התלעוה ,ףותיש-יקיומCC BY-SA 4.0 ןוישירב תפתושמ הנומתה

״
״

https://hbr.org/1996/11/what-is-strategy




Strategy is analyzing the present situation and changing it if necessary. 
Icorporated in this is finding out what one’s resources are or what they 
should be (drucker 1954 p. 17) 

Strategy is a rule for making decisions determined by product/market 
scope, growth vector, competitive advantage and synergy (Ansoff, 
1965)

Strategy equals ends (objectives toward which one strives) 
plus ways (courses of action) plus means (instruments by which some 
end can be achieved) (Arthur Lykke, 1989)



The Theory of the Business: 
1. The assumptions about 

environment, mission, and core 
competencies must fit reality

2. The assumptions in all three areas 
have to fit one another.

3. The theory of the business must be 
known and understood throughout 
the organization.

Drucker
1994

)רוקמ(Jeff McNeill שמתשמה ידי לע התלעוה ,ףותיש-יקיומCCY B-SA 3.0 ןוישירב תפתושמ הנומתה

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Drucker5789.jpg


םידעיה תעיבקב ,ידיתע ןוויכ תייוותהב תקסוע היגטרטסאה
 םיהוזמה תויונמדזהו םירגתא חכונ םיכלהמתמזוי איהוםיימואלה
 .רידתהנתשמה הביבסב
 םייונישלו הביבסב שחרתמל תונרעב ךורכ היגטרטסאה שוביג
 ,'תומזי'ב םג ךורכ היגטרטסאה רוריב .הב םיללוחתמהםייתוהמ
 יונישב ןומטה ,)תויונמדזההו םינוכיסה( לאיצנטופה יוהיזב ,רמולכ
 תרוצת ,ירק ,תוברעתה םוזייבו תיגטרטסאה הביבסב תווהתהבו

.לעה סרטניאל םאתהב ,לאיצנטופה יוצימל איבתש ,הלועפ
 הנבמ בינתש ,תיביטרפוא הבישח ,תללוחמ ,העינתמ היגטרטסאה
 תוטישבו ןוגראב הסיפתב( שרדנידמימ-בר ימצע יוניש ,שדח יתסיפת
.ושומימל תולועפו )הלועפה

תיביטרפואתונמאלאובמ,ודדזכרמימוסרפ

״
״

https://www.idf.il/media/7084/%25D7%259E%25D7%2591%25D7%2595%25D7%2590-%25D7%259C%25D7%2590%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2592%25D7%25A8%25D7%25A1%25D7%2590-%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%25AA.pdf


 הנשמ אבצה- תובר םינשל הבוטהקיטקט
;םירושע המכב םעפ תולוגרת
- תורופס םינשל תובוט תויביטרפואתוינכת
;ותיא םינתשמ ונחנאו הנתשמ ביואה
...רקובב רחמל הזהיגטרטסא

״
״

קרב דוהא ~

)רוקמ( קדצ ןהכ ידע שמתשמה ידי לע התלעוה ,ףותיש-יקיומCC BY-SA 4.0 ןוישירב תפתושמ הנומתה



 היגטרטסא .הווהתמ תואיצמ לא תינוציח תולכתסה התועמשמ היגטרטסא
 וניסנתה םרטש םישעמו תועפות םירבד לא ,דיתעה לא ןוויכבו םייונישב הניינע
 .עובק דועייכןמזה לכ הווהתמה תואיצמה שוריפו תנבה איה התילכת .םהב
 רזגנה ,יתרבחה ,ינידמה ,יאבצה ,לאיצנטופה תניחב איה היגטרטסא
 .הווהתמה היצלטסנוקהמ
 ,ןכל .יאבצה לאיצנטופה תא הליעפמה תינויגה תכרעמ תונבל תרשפאמ איה
 ,ןמזה לכ תדמולש תכרעמ אלא ,עבקנו רשוא ,בתכנש רמוח הניא היגטרטסא
 .ןמזה לכ הנתשמ םלועהש םושמ
 םיכילהת ןיא ךכיפל .רשקה תיולת דימת איה ,תילאסרבינוא היגטרטסא ןיא
 ,ןכ לע רתי .הדיחא הביבס וניא םלועהש םושמ םיילאסרבינוא םייגטרטסא
 אלכ ררבתהל הלולע ,דיתעלו הווהל ןפצמ הרואכל ,העובק היגטרטסא
.עיתפמבו תוריהמב םיתעל ,תונתשהל העבט תואיצמהש םושמ תיטנוולר

םינייפאמו תורדגה– לארשי לש ןוחטיבה תסיפת,ירמת בד

״
״

http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/SecurityDoctrine7(1).pdf


 ...איה היגטרטסא

)התיא( םישוע םיגטרטסאש המ



תיסיסבה העתפהה ,רינל יבצ לצא אבומ ,וניפנוק לאכימ



?ונל היה המ זא
תינכותכ היגטרטסא

בוצימכ היגטרטסא

תוידוחייכ היגטרטסא

תואדוו-יאו היגטרטסאךורא חווטכ היגטרטסא

הסיפתכ היגטרטסא

תואיצמה לא טבמכ היגטרטסאדיתעה לא טבמכ היגטרטסא

הירואיתכ היגטרטסא

 /תויטסילוהכ היגטרטסא
תויטנרהוק



?אל המו
יטקט אל

?תינכת

יקיקלח אל



םויסל הרעה דועו

 תואדוו יא םע תודדומתמ תוכרעמ ובש ןפואה איה היגטרטסא

 תובכרומ םע שגפמב םיליעפמ ונאש הלועפו תלוכי ,שוח איה ,רמולכ
 .הילעעיפשהל ידכ

 תוגיהנמב קמועב הרושק היגטרטסא ןכל

 תובכרומב ריכהל ןיבש ןוזיאה לע דימת תאצמנ היגטרטסא ןכלו
התוא תונשל ןתינש הנומאה ןיבל ,תואיצמה לש הרתהל ןתינ יתלבה



 השדחה תעל הקיתעה תעהמ :היגטרטסאה תורוקמ



 תינוויה הלימבהיגטרטסאה גשומ לש ורוקמ•
.)στρατηγία( המחלמב תואבצ תלבוה תראתמה
 איה תירבעל היגטרטסא לש טושפה םוגרתה•

Generalship תילגנאב איהש ״תואיבצמ״
 הירואית רצוויהל הליחתמ19-ה האמה ךלהמב•

תיאבצ
ידעלב יאבצ-ינוחטב גשומב רבודמ20-ה האמה דע•
 הימדקאה20-ה האמה לשה ינשה תיצחמב קר•

 היגטרטסאב קוסעל םיליחתמ ץועייה יפוגהו
תינוגרא/תיקסע

https://doalogue.co.il/wiki/%25D7%2590%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2594


 היגטרטסאה גשומ תוחתפתה
20-ה האמב תיקסעה



היגטרטסאב שומישה לש הירוטסיהה



תויגטרטסא יראפס ,גרבצנימ

תושיג רשע•
 תיתרוקיבו תירוטסיה הניחב•
)תיקלח החלצה( ךותיהל ןויסינ•



בוציעה תלוכסא :60-ה תונש

SWOT

)ל"כנמ( בוציע

עוציב

https://doalogue.co.il/wiki/%25D7%2594%25D7%2594%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2594_%25D7%25A9%25D7%259C_%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%2592_%25D7%2594%25D7%2590%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2594
https://doalogue.co.il/wiki/SWOT


 ?תויגטרטסא תופולח ןיב רוחבל דציכ

תימינפה הביבסהו תורטמה ןיבתויטנרהוק•
תינוציחה תואיצמה םעהמילה•
 יתורחת ןורתי לש רומישו חותיפ•
)תופסונ תויעב רוציל אל(תומישי•



בוציעב עדיה ביכר
)Conception( הסיפתכ עדי•
ץוחהו םינפה ןיב רשקה לש ימעפ דח חוסינ•
 ל"כנמה לש תישיא הדימל•
)לשמלSWOT( םיטשפומ םילדומ•



יגטרטסא ןונכת :50-70-ה תונש

SWOT טרופמ ןונכתעוציב הדידמ

םיננכתמ םיננכתמ

https://doalogue.co.il/wiki/%25D7%2594%25D7%2594%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2594_%25D7%25A9%25D7%259C_%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%2592_%25D7%2594%25D7%2590%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2594






ןונכתלומהיגטרטסא
תואדווה תכלממ יוצימ

ןוגראב תודקמתה•
 תוליעי•
תימינפ הרקב•
םירוגס םידעי•
שארמ תונותנ תויוצר תואצות•
פ"תש/םואית•
םיחנומ•

תואדווה יא תכלממב העונת

הביבסב תוננובתה•
 תויביטקפא•
ינוציח בושמ•
םיצור המ רורב אל•
תועודי אל תואצות•
היגרניס/תויבוליש•
םיגשומ•

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92


ןונכתה תשיגב עדיה ביכר
 עדימכ עדי•
חותינהו הרקבה תובישח תיילע•
 ,םיימינפ םייטרקנוק םילדומ( תומייקתויצלומרופ רואל חוסינ•

)'בויכו ,תואלבט
ןונכתה תקלחמ לש תנגרואמ הדימל•





יגטרטסאה ןונכתה יאולחת

 לכב םידבועהו םילהנמה לש תושימגהו הלועפה בחרמ םוצמצ•
תומרה
יונישו תואדוו יא םע תודדומתהב ישוק•
ןומא רסוח לש תוברת•
 הלועפ ףותיש רתוס ןונגנמ•
ןוגראב תיגטרטסאה הבישחב העיגפ•
םידעיב דומעל תלוכיה תא קפסמ אל•



 האיצי ןהינב ,תויוליעפ טעמ אל לע הלחוה "יגטרטסאןונכת"תיותה
 וניניכש עגרמ לבא .היגטרטסאב ןודל ידכ עבטה קיחב ימשר יתלבטירטירל
 ,וזה תוליעפה תא ןגראל םיננכתמל ונתנש עגרמו ,"ןונכת" תוליעפה תא
תוקזוחה לש הכרעה ,רקובב דועיי( םשרמל דואמ רהמ ךופהי עוריאה
 רחא17:00-ב תחסונמ היגטרטסא ,םיירהצב תוידיגאתה תושלוחהו

.)םיירהצה

 היציאוטניא תברעמ איה .הזתניס תבייחמ היגטרטסא הבישח ,תאז תמועל
 הביטקפסרפ איה תיגטרטסא הבישח לש תואצותה .תויתריציו

.תומדקתהה ןוויכל סחיב ידמ-חסונמ-אל טבמ ,ץמאמה לש תיביטרגטניא

The Fall and Rise of Strategic Planning

https://hbr.org/1994/01/the-fall-and-rise-of-strategic-planning


בוצימ :80-ה תונש

SWOT קוש תזילנאבוצימ

םיצעוי םילהנמ

https://doalogue.co.il/wiki/%25D7%2594%25D7%2594%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2594_%25D7%25A9%25D7%259C_%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%2592_%25D7%2594%25D7%2590%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2594


רטרופ לקיימ
תוירנג תויגטרטסא

)רוקמ(Cmproject שמתשמה ידי לע התלעוה ,ףותיש-יקיומCC BY-SA 4.0 ןוישירב תפתושמ הנומתה

תוכומנ תויולע לודיב

 הרטמ
הבחר ריחמ תוליבומ לודיב

 הרטמ
הרצ ריחמב דוקימ לודיבב דוקימ

 תיגטרטסא תוינוניבל חוטב םשרמ הז ׳םלוכללכה׳ תויהל״
״עצוממל תחתמ םיעוציבלו

יתורחת ןורתי

 ףקיה
ורחת

ית



בוצימה תשיגב עדיה ביכר
עדי רואל הלועפ=היגטרטסא•
קוש חותינ לע אוה שגדה•
 םיטסילנא םה הז תא תושעל םילוכיש ימ•
רקחמ תורבח = יגטרטסא ץועיי תורבח•
 םילדומו תונכומ תויגטרטסא תוינבת ךותל סינכהל שי עדיה תא•

 תרשרש ,החימצ/קוש חתנ תצירטמ ,5F( םייגטרטסא םייטרקנוק
)'וכו ךרעה



בוצימה ילשכ

?םיצור ונחנא המ ונרובע העירכמ הביבסה םאה•
?להנל הז המ עדוי טסילנאה םאה•
?העיפשמ אל ונלש )םירגתא ,םיסכנ( תכרעמה םאה•
 ?דיחא יטרקנוק לדומ תושעל ןתינ םאה•
?רוגס תויגטרטסאה ךס םאה•





יגטרטסאה ץועייה לש ותיילע







תיביטינגוקה הלוכסאה :+70-ה תונש

?



ןמנהכ לאינד ׳פורפ

ןוק סאמות

תומגידרפ
תויביטנגוק תויטה )60-ה תונש(

)70-ה תונש(

This work by nrkbeta.no is licensed under a CC-BY 3.0. )רוקמ(Davi.trip שמתשמה ידי לע התלעוה ,ףותיש-יקיומCC BY-SA 4.0 ןוישירב תפתושמ הנומתה

http://nrkbeta.no/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas-kuhn-portrait.png


היגטרטסאה בל איה הסיפתה :היעבה

 תויסיסב תועתפהל ונתוא הליבומ הסיפתה•
 םידקוממ םהב םידבוע ונחנאש םינוגראה•

םישוע רבכ םהש המ תא רתוי בוט תושעלב
 ״תיסיסב״ בושחל םיכרד לגסל םיכירצ ונחנא•

 ״תיבצמ״ אלו
 רומא היגטרטסאה שוביג ךילהתו ,היגטרטסא•

 המגידרפה יבשב לופיל אל ונל עייסל

https://doalog.co/surprise


תימזיה הלוכסאה :80-90-ה תונש

?

“Commandment seven: put all your faith in experts and outside 
consultants”

רבעשל הלוק הקוק ל"כנמ ,ויקדלאנוד



גיהנמה לש וחומב תמייק היגטרטסאה•
הצחמל עדומ הלש שוביגה ךילהת•
ומצע תוחוכב ןוזחה תא םדקמ גיהנמה•
 םגו בוציעל ןתינ יגטרטסאה ןוזחה•

 תבשוחמ איה תימזיה היגטרטסאה
הווהתמו
 עמשנש טושפ הנבמ אוה ןוגראה•

גיהנמה תוארוהל
)?םנמאה( ןוזחה חוסינב דוקימ– ןכלו•



הדימל :90-ה תונש

עדי
)יביטקלוק(

/ הישע
תוסנתה

היגטרטסא
 תכרעמ
הדימלה



הדימלה תשיגב עדיה

ןוגראב םלוגמו קמקמח•
 תואיצמה םע שגפמהמ רצונ•
 תוינבתו םילדומל סנכתמ אל•
 ץלחל /גישמהל ןתינ•



םישתשמה ידי לע התלעוה ,ףותיש-יקיומCC BY-SA 4.0 ןוישירב תופתושמתונומתה

)רוקמ(Mj-bird שמתשמה ידי לע התלעוה ,ףותיש-יקיומCC BY-SA 3.0 ןוישירב תופתושמ תונומתה

ןגוה שומישב הנומת

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mj-bird
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honda_super_cub,_1st_Gen._1958,_Left_side.jpg


 םויכ תויזכרמ תורזגנ

ילי׳גאה חותיפה תשיג

Lean Startup-ה תשיג

OKR



תיתכרעמ השיג :2000-ה תונש

הבישח

השיח

!

בוציע

הדימלו ךוכיח הזילנא

ןונכת



1800

'ץיבוזואלק  ע"הלמ
'2-ה

1939 1950 1968

המחלמה
הרקה

םנטאיו עדימה ןדיע

2000

יאבצ חישכ היגטרטסא

בוציע

ןונכת

בוצימ

הדימל

 השיג
תיתכרעמ

ה
הארש

 הקינכמ
תינוטוינ

 תרות
םיקחשמה

 היגולוכיספ
תיביטינגוק

 לוהינ
יעדמ

CASהלכלכ
 היגולונכט

םיפאטרטסו

SWOT

 תוקלחמ
ןונכת

 תורבח
יגץועייה

םילכו תוש

םייטנוולר םיירוטסיה םיעפומ
1963

 רבשמ
םיליטה

תיביטינגוק

תומזי


