
 

“ 

אנחנו תמיד יודעים יותר 
ממה שאנו יכולים לומר, 

ואומרים יותר ממה שאנו 
 יכולים להעלות על הכתב

 דייב סנואדן

” 
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DoAlogue: ReThink Strategy 

ייחודיות להתמודדות ביישום מתודולוגיות אסטרטגי המתמחה ייעוץ  קבוצתדואלוג היא 
ללמוד  תבכירולהנהלות  סייעמשימתנו המרכזית היא לסוגיות תפיסתיות מורכבות.  עם

פורצי דרך מענים אסטרטגיים למולם לעצב , ת הפעולה שלהןאת השינויים בסביבולהבין 
 . ולחתור למימושם

 
מורכבת ודינאמית יותר ויותר. סביבת הפעולה של ארגונים הופכת האחרונים עשורים ב

בהירה של  ור אנליזהשל פעולות הארגון לא תכנון יציבהמסורתיים שקידמו הכלים הניהוליים 
למעשה, רבות מהנחות המוצא  .במציאות התזזיתיתמענה ספק מצליחים עוד לאינם השוק 
שישנו  בזמןאבל הישנים. ממשיכים לעשות שימוש בכלים ות אינן תקופות יותר, אך אנו יתהמסור

 במציאות המשתנה. אוסף של גישות שיכול לעזור התפתחו 
 

מערכות . כדי לנתח אתגרי העידן הנוכחילהתמודדות עם ם אוסף של כלים מימיישאנו 
אנו לומדים בכלים  לגבש הבנה משותפתכדי , בתורת המערכות אנו עושים שימוש  מורכבות

וכדי לפעול הפסיכולוגיה הקוגניטיבית,  בהתבסס על כלים מעולםחשיבה מערכתית של 
אותה פיתחו  האמנות המערכתית יישמים כלים מתוך גישתבמציאות זו אנו מולקדם שינוי 

 וודאות. -צבאות כדי להתמודד עם כאוס ואי
 

אי  כדי לקדם את יכולת הפעולה של הנהלות וארגונים בתנאי מישורים 4-דואלוג פעולת ב
 :וודאות
 בפיתוח ידע דואלוג מלווה הנהלות בכירות צוות  – אסטרטגיים תהליכי למידה ליווי

 לוג. אודשל מתודולוגיות הטמעה מיצוי ועם סוגיות אסטרטגיות תוך מודדות לטובת הת
 ם להבין תפיסתי לבכירים שמאפשר להמשחק המלחמה הוא תרגיל  – משחקי מלחמה

קצות חוט רעננים להתמודדות עם  ולפתחבתחומם את האתגרים האסטרטגיים 
 גרים אלו. את

  מנהלים ומובילים אסטרטגיים אנו מכשירים  – בתחומי החשיבה המערכתיתהכשרות
 ל דואלוג בעשיה השוטפת של הארגון. ליישום מתודולוגיות העבודה ש

  קידום  מפתח ידע בסוגיה ממוקדת לטובתהוק ו-מוקם אדצוות ה –ממוקד פיתוח ידע
  מענה חדשני בתחום. 

בעשור האחרון עלים ופהבעלי תחומי התמחות מגוונים מורכב משותפים צוות דואלוג 
אסטרטגיים, בסוגיות של אסטרטגיה עסקית של תאגידים לאומיים -בהיבטים גיאוזירות,  שללב

בתחום חברות בין לקוחותינו ניתן למנות ת ציבורית. ובינ"ל, ובתחומים של אסטרטגיה ממשלתי
בישראל  ורשויות ממשלמשרדי ממשלה ועוד(,  CyActive ,Wazeוהטכנולוגיה )הקמעונאות 
  שונים.  וגורמי ביטחון
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