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  שלב ההיערכות

  יציאה לתהליך אסטרטגי –כלי 

 

 :דילמות מרכזיות העומדות בפני ארגון הנמצא בפתחו של תהליך אסטרטגי 6אספנו עבורכם  זהבכלי 

? מהם הנושאים שנכון להתמקד בהם? מהו משך על יציאה לתהליך אסטרטגי ההחלטה מתקבלתאיך 

רמת המעורבות של השותפים מה צריכה להיות לדרך?  הנכון לצאתעיתוי ההזמן המיועד לתהליך? מהו 

 בתהליך? והאם יש צורך בשיתוף יועץ חיצוני בתהליך? 

 

נציע דרכים מעשיות  .לסייע בקבלת ההחלטה באשר ליציאה לתהליך האסטרטגי אהי מטרת הכלי

 את מרב הכלים לקבלת ההחלטה הנכונה ביותר בכל סוגיה.  להעניק לכםכדי  ותליישוב הדילמ

 בהצלחה!
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 יציאה לתהליך האסטרטגי

 תהליך האסטרטגי? לאם לצאת סוגיה: איך נקבע 

 החלטה: ב שיקולים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מומלץ לדחות את התהליך האסטרטגי

 . ולהשקיע משאבים בגיוס כספים

בארגון האם קיים 
תקציב לשנה 

 הקרובה?

האם גורמי מפתח 
 רתומים לתהליך?

 האסטרטגימומלץ לדחות את התהליך 

של  רתמות, מחויבות והתלהבותייישום האסטרטגיה מצריך ה

גורמי המפתח בארגון. יציאה לתהליך ללא רתימתם וגיוסם 

 לתהליך עלולה לייצר מורכבות עוד לפני שיצאנו לדרך.

 א

 ב

 ג
 כן

 לא

 כן 

 מומלץ לדחות את התהליך האסטרטגי

מחויבות והתלהבות, בייחוד רתמות, ייישום האסטרטגיה מצריך ה

הובלת תהליך תוך שינוי כוח אדם עשויה  של קברניטי הספינה.

 תר את התהליך ולהוריד לטמיון משאבים שיושקעו. ילי

האם צפוי שינוי 
אדם הבכוח 

 ?ניהוליה

 לא

 לא

 כן 

האם יש חוסר בכוח 
אדם לביצוע 
 ההמלצות? 

 מומלץ לדחות את התהליך האסטרטגי

אין דמות או צוות שינהלו את תהליך היישום, סביר להניח  אם

 שהאסטרטגיה לא תיושם. 

 כן 

 ד

 ה

 לא

 לא

 כן 

 מומלץ לדחות את התהליך האסטרטגי

שכן אסטרטגיה  ,להיות קצר יחסיתבסביבה זו טווח התכנון צריך 

 .ארוכת טווח תהפוך תוך זמן קצר ללא רלוונטית

האם מתחוללים 
 קיצונייםשינויים 

 בסביבה?

  מומלץ לצאת לתהליך האסטרטגי

אנושי שמסוגל לנהל  הוןיישום האסטרטגיה מצריך יציבות תקציבית וניהולית, גורמי מפתח רתומים לתהליך ו

  !תוכלו לצאת לדרך כעת בהצלחה את יישום ההמלצות ביום שאחרי.
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 מטרות התהליך ותיחום גבולות העבודה

 בהם נתמקד בתהליך האסטרטגי? שמהם הנושאים סוגיה: איך נקבע 

 מסייעים להחלטה: עקרונות  

 אתן אתם מתמודדים כיום.שהמרכזיות  ותבעיבדונו  •

יסייעו שו, ביותרהמשמעותית החברתית וצר ההשפעה ויתשאם תשפיעו עליהם  תחומיםה בחנו מהם •

  .(Capacity Buildingבאופן המהותי ביותר לחיזוק המנגנונים הפנימיים בארגון )

  .לגעת בהם יש מנדטהאסטרטגי  את הנושאים שלתהליך להגדירל החברתי "על המנכ •

 לעסוק בהם. אין מנדטהנוכחי לתהליך שהנושאים מתוך כך הגדירו את  •

 נושא ה"נפתח לדיון" לעתים רחוקות יחסית.  א: חזון הארגון הוהלדוגמ

 

 אופק התכנון

 אליו תתייחס התכנית האסטרטגית? ש הזמןפרק סוגיה: איך נקבע מהו 

 גורמים מסייעים להחלטה:  

  .שנה קדימהאם הארגון חדש מומלץ לתכנן עד  •

 .שנתיים קדימהמומלץ לתכנן עד שינויים משמעותיים בסביבת הארגון  חליםאם  •

  .שנים קדימה 3-מקובל לתכנן כ יציבהאם הארגון ותיק ופועל בסביבה  •

 

 התכנוןמשך 

 האסטרטגי? שיש להקצות לתהליך הזמן משך סוגיה: איך נקבע מהו 

 גורמים מסייעים להחלטה:  

משאבים תהליך ארוך מדי עשוי לאבד את המומנטום וכן לדרוש  .חודשים 6-3 התהליך ייארךרצוי ש -

תהליך קצר מדי עשוי להיות שטחי ולא להביא בחשבון את כל ו ,שיפריעו לפעילותו השוטפת של הארגון

 ם לגיבוש אסטרטגיה מיטבית.יהמשתנים הרלוונטי
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 רמת שיתופיות 

  ?בתהליך האסטרטגי רמת המעורבות של השותפים: איך נקבע את סוגיה

 גורמים מסייעים להחלטה:  

 

 

 בתהליך באופן כלשהו ובעלי עניין משמעותיים לארגון מתנדבים  ,ששיתוף עובדים להדגישחשוב 

אשר תורם לתהליך קבלת  ,סיון שהם מביאים עמםימלבד הידע והנ .חשוב במיוחד בארגון חברתי

 .השיתוף בתהליך יוצר תחושת מעורבות ומוטיבציה ליישום בהמשךההחלטות, 
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  שיתוף יועץ בתהליך

 ?בתהליךשיתוף יועץ חיצוני אם יש צורך ב: איך נקבע סוגיה

 גורמים מסייעים להחלטה:  

 

 

 יתבין היתר בסוגי ,תהליךהלעזור בבירור הסוגיות המהותיות שמשפיעות על  אהי זהמטרת כלי  :לסיכום

  .אסטרטגיהמוכנות הארגון לצאת לתהליך 

ערכות. ילתהליך האסטרטגי, עליכם להכין תכנית ההארגון שלכם נמצא בשל אם הסוגיות, ו לאחר בירור

  .לחצו כאןלכלי לבניית תכנית היערכות 

לחצו  . למעבר לשלב הבאארגוןהוערכי  ו נבחנים החזון, הייעודבו שלב המצפןהוא  שלב הבא בתהליךה

  .כאן

http://www.sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_310713_43257.pdf
http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=3&PoolItemID=185
http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=3&PoolItemID=185
http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=3&PoolItemID=185
http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=3&PoolItemID=185

