
מיומנויות לתכנון אסטרטגי
השתלמות מנהלים מנהל חבר ונוער–אופק חדש 

Everyone has a plan,

until they get punched in the face.

~ Mike Tyson



?למה תכנון



יתרונות התכנון

מיצוי המשאבים•

מעקב אחרי החלטות  •
ושליטה

התמודדות עם המגבלות  •
הקוגניטיביות שלנו 

בבלגאן  סדר•



smart: להרחבה

https://doalogue.co.il/wiki/SMART_(%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F)


?אסטרטגיהאז למה צריך 

?מהי אסטרטגיה בכלל: או







בלי לתת הגדרה

אסטרטג= אסטרטגיה 

(VUCA)ממלכת אי הוודאות 

"חוץ"חשיבה על ה מופשט/משהו כללי

כיוון
?טווח זמן

https://doalogue.co.il/wiki/VUCA


?למה צריך אסטרטגיה



כשלי התכנון  

רצים בתעלה עד התהום–ש"התרכשל •

אלוהים אולי נמצא  –הכשל הקוגניטיבי •
... בפרטים הקטנים אבל ההנהלה לא

אפקטיביותעל פני יעילות•

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA


ניסוחים לאסטרטגיה3



אסכולת העיצוב: 60-שנות ה

SWOT

(ל"מנכ)עיצוב 

ביצוע

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%94#.D7.92.D7.99.D7.A9.D7.AA_.D7.94.D7.A2.D7.99.D7.A6.D7.95.D7.91_.E2.80.93_.D7.94.D7.94.D7.A4.D7.A8.D7.93.D7.94_.D7.94.D7.92.D7.93.D7.95.D7.9C.D7.94_.D7.91.D7.99.D7.9F_.D7.94.D7.90.D7.A1.D7.98.D7.A8.D7.98.D7.92_.D7.95.D7.94.D7.90.D7.A1.D7.98.D7.A8.D7.98.D7.92.D7.99.D7.94
https://doalogue.co.il/wiki/SWOT


מחייב אותנו לשאול שאלות  
:חשובות



Weaknes
ses

Strengths

SW
OT

לחשוב ביקורתית על עצמנו



Threats
Opportuni

ties

SW
OT

לחשוב ביקורתית על הסביבה



סביבהאני אסטרטגיה



Weaknesses Strengths

Threats Opportunities

?אבל מה הקשר



מיצוב: 80-שנות ה

SWOT אנליזת שוקמיצוב

יועצים מנהלים

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%94#.D7.90.D7.A1.D7.9B.D7.95.D7.9C.D7.AA_.D7.94.D7.9E.D7.99.D7.A6.D7.95.D7.91_.E2.80.93_.D7.94.D7.92.D7.A0.D7.A8.D7.99.D7.96.D7.A6.D7.99.D7.94_.D7.A9.D7.9C_.D7.94.D7.90.D7.A1.D7.98.D7.A8.D7.98.D7.92.D7.99.D7.94


כשלי המיצוב

האם הסביבה מכריעה עבורנו מה אנחנו  •
?רוצים

?האם המערכת שלנו לא משפיעה•



תכנון אסטרטגי: 50-70-שנות ה

SWOT תכנון מפורטביצוע מדידה

מתכננים מתכננים

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%94#.D7.92.D7.99.D7.A9.D7.AA_.D7.94.D7.AA.D7.9B.D7.A0.D7.95.D7.9F_.D7.94.D7.90.D7.A1.D7.98.D7.A8.D7.98.D7.92.D7.99_.E2.80.93_.D7.99.D7.99.D7.A9.D7.95.D7.9D_.D7.94.D7.A2.D7.A7.D7.A8.D7.95.D7.A0.D7.95.D7.AA_.D7.94.D7.98.D7.99.D7.99.D7.9C.D7.95.D7.A8.D7.99.D7.90.D7.A0.D7.99.D7.99.D7.9D_.D7.91.D7.A7.D7.95.D7.9E.D7.AA_.D7.94.D7.94.D7.A0.D7.94.D7.9C.D7.94




תכנוןמולאסטרטגיה

מיצוי ממלכת הוודאות

התמקדות בארגון•

יעילות •

בקרה פנימית•

יעדים סגורים•

תוצאות רצויות נתונות מראש•

פ"שת/תיאום•

מונחים•

התהלכות בממלכת אי הוודאות

התבוננות בסביבה•

אפקטיביות •

משוב חיצוני•

לא ברור מה רוצים•

תוצאות לא ידועות•

סינרגיה/שילוביות•

מושגים•

https://doalogue.co.il/wiki/שילוביות
https://doalogue.co.il/wiki/מושג




תחלואי התכנון האסטרטגי
צמצום מרחב הפעולה והגמישות של המנהלים •

והעובדים בכל הרמות
קושי בהתמודדות עם אי וודאות ושינוי•
אמוןתרבות של חוסר •
מנגנון סותר שיתוף פעולה •
פגיעה בחשיבה האסטרטגית בארגון•
לא מספק את היכולת לעמוד ביעדים•



וודאות-חינוך כממלכת אי

מציאות עתידית לא ברורה•

השפעה לא ישירה•

פעולה במרחב רווי•

?ומה אנחנו בכלל רוצים•

ועל אחת כמה וכמה בחינוך הלא  )•
(פורמאלי



חשיבה אסטרטגית

3X3



סביבההחברה

יעדים 
אסטרטגיים

אסטרטגיה

מיצוב בהווה: 13

doalog.co/triangle: להרחבה

https://doalog.co/triangle


סביבההחברה

יעדים 
אסטרטגיים

(ים)המוצר

שוק ומשתמשים

מתחרים

טכנולוגיות

רגולציה

אסטרטגיית צמיחה  

נתח שוק מבוקש  מכירה הנפקה

מיצוב רצוי

צמיחה

מבנה

תמהיל פונקציונלי

משאבים ותזרים

א"תמהיל כ

(go to market)בשלות 

scalingיכולת  יכולת מכירה

גנריות/מיקוד

קהילות

ידע ויכולות

תהליכים



הווה

Legacy

עתידעבר

מגמות  

מתהוות
תמונת עתיד

פוטנציאלפערים

מיצוב בזמן: 23

:להרחבה

פער רלוונטיות•

גנאולוגיה•

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%A8_%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/index.php?search=%D7%92%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94&title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9


:'התנסות א

יעדים שלכם/סביבה/נסחו את הבית•

מה הפערים והפוטנציאלים שאתם  •
?מתמודדים איתם

את ? האם צריך לעדכן את היעדים•
?המבנה



OKRs

הצעה לחיבור בין אסטרטגיה ותכנון

doalog.co/okrs: להרחבה

http://doalog.co/okrs


?אז מה הבעיה

ליעודםתהליכי תכנון לא מגיעים •

ניהול תהליכים מסורבלים•

חוסר התאמה בין הזמן ומעגל התכנון•

תרבות של שקרמדידה המחוללת •

מימוש המשימות ללא קשר ליעדים  •
האסטרטגיים

https://doalogue.co.il/blog/%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D/


הפער של המודל הלוגי
תשומות

(Inputs)
כסף•

כח אדם•

זמן•

תפוקות 

(Outputs)
פעילויות•

קהל יעד•

תוצאות

(Outcomes)
השפעה לטווח  •

הבינוני  , הקצר

והארוך

?

התהוות
(emergence)

שותפים•

מרחבי  •

השפעה



?מה הצבא חושב על הבעיה

תכנון

ניהוג

עיצוב

עיצוב: להרחבה

https://doalogue.co.il/wiki/index.php?search=%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%92&title=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%3A%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9


https://www.facebook.com/whatmatterscom/videos/andy-grove-teaching-okrs-in-the-70s-at-intel/458914971197411/




OKRsלקראת 

•Objectives–זה שאפשר  , הדבר הגדול
זה ששומר אותנו  , עם ההנהלהאיתולדבר 
(קשר לאסטרטגיה)הנכון בנתיב 

•Key Results–  מה שיאפשר לנו להבין
(תכנון)האם דברים באמת קורים בכיוון 





אסטרטגי, יעד גדול

הישגי מפתח
תחימה בזמן•

באחריותנו•

מדיד•

קונקרטי/ספיציפי•

השגה-בר•

כללי וקשור  , קשור למציאות החיצונית•

למהות



?איך
לפי ההקשר, מעגלי תכנון קצרים•
!לנתק ממעגלי מישוב וקידום–כלי עבודה •
5עד , יעדים3עד –להכיר באתגר הקוגניטיבי •

KRsלאחד
תעדוףתהליך קבוע של -פחות זה יותר •
bottom up-וtop downלחבר •
תהליך למידה מחזורי•



?מה זה נותן לנו
מחייבים קביעה   OKRs-ה–לתעדוףמיקוד והתחייבות •

.והתחייבות ארגונית למימוש החשוב, מתמדת של מה שחשוב
השקיפות מאפשרת את –התיישרות וחיבור בין צוותים•

וחיבור בין צוותים נפרדים, ההתכווננות הארגונית
והדיון הקבוע   KRsההתחייבות על–אחריותיות עם גמישות•

,  במימוש של הקודמים והתכנון של הבאים מייצר אחריותיות
את  והבנה של הדרגים הבכירים בלי לאבד , יכולת מדידה

.הגמישות
עם הישגי מפתח  , הצבת יעדים מרחיקי לכת–חזוניתמתיחה•

, שמממשים אותם מאפשר לארגונים לנוע מעבר למובן מאליו
.ולהשיג הישגים ארגוניים מרחיקי לכת

https://doalogue.co.il/wiki/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F


התנסות  

5עד , יעדים5עד –OKRsנסחו לעצמכם •
.הישגי מפתח לאחד

האם מימוש ההישגים מממש את –בחנו •
?היעד

?האם שמתם יעדי מתיחה•

?התכנון הנדרשמעגל משךמה •


