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  ערכותישלב הה

 כתיבת תכנית היערכותלכלי 

 

מסמך שנועד לבסס את ההחלטה לצאת לתהליך אסטרטגי ולשמש את המנהל  אתכנית היערכות הי

 מנחה וקו ציפיות אוםית יועץ, מלווה, יו"ר ועוד. המסמך יוצר –במפגשיו עם הגורמים המעורבים בתהליך 

 .התכנון בתהליך המעורבים כלל בקרב

 ערכות. ילספק את ראשי הפרקים והתבנית לכתיבת תכנית ה אהנוכחי הי מטרת הכלי

מסמך ההיערכות אמור להיות פשוט ומכונן ולשמש ככלי עזר וכך יש להתייחס אליו. להסבר לב!  מושי

 .כאן צולחערכות ילגבי שלב ההיערכות בכלל ולגבי תהליך כתיבת תכנית הה

 

 לכתוב כל אחד מהם: מומלצתלהלן ראשי הפרקים לתכנית ההיערכות והסבר על הדרך ה

 

 רקע לתהליך .א

 מדוע נחוץ תכנון אסטרטגי. כתבו

יש צורך לבחון מחדש את  ו: שינוי בסביבה החיצונית או הפנימית של הארגון אשר לאורהלדוגמ

 הכיוון האסטרטגי.

  

 מטרות התהליך .ב

 מטרות מרכזיות לתהליך המתייחסות לתוצר של תהליך התכנון. 3-1 כתבו

 ,העלאת המודעות ,מיזוג, החלטה על התייעלותאו ל : בחינת דרכים להרחבת הפעילותהלדוגמ

 .פעילות הארגון מיקוד

 

  פריסת אבני הדרך בתהליך .ג

 את כל שלבי התהליך  כתבושלב ראשון: 

 : הלדוגמ

 חיצוניתהסביבה הניתוח  -א 

 ניתוח הארגון -ב 

 השוואה לארגונים דומים בעולם -ג 

 אסטרטגיותגיבוש חלופות  -ד 

 הערכת החלופות -ה 

  בחירת כיוון אסטרטגי -ו 

 .פריסה של כל אבני הדרך בתהליך בכתיבת השלבים תוכלו להיעזר במסמך המתאר

  .לחצו כאןלמעבר למסמך 

 

http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=3&PoolItemID=184
http://www.sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_070713_14591.pdf
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 בכל שלב את הפעולות והתפוקה המצופה כתבושלב שני: 

 לאחר כתיבת אבני הדרך יש לפרט בכל אחת מהן: 

 הפעולות שיבוצעו בכל שלב )בכל אבן דרך(. ןמה .1

איון, יסקר, ר)אספו הנתונים יבחנו, כיצד ייתחומים ייש לציין אילו  דוגמאות: בניתוח הסביבה

 KSF, מהם הSWOT ניתוח, מצגת המתארת את מעמדו של הארגון בסביבה, (תצפית וכו'

(key success factors.הנחוצים להצלחת ארגונים בתחום זה ) 

 כל השלב. בהתוצר המצופה או  התפוקה ימה .2

 לפריסת אבני הדרך בתהליך:  הדוגמ

 תפוקה / תוצר רצוי  פעולות שיבוצעו  שם השלב בתהליך

   

   

   

   

 

 צוותי עבודה כוח אדם / .ד

לו יאוהאם יוקם צוות ייעודי לתהליך את מי חשוב לרתום לתהליך, מי יוביל את התהליך,  כתבו

 ישולבו בכל שלב.בארגון יחידות 

 את מי חשוב לרתום לתהליך?  - כל נושאבהיכן מצוי הידע  :הלדוגמ

אף על פי שכן הוא בעל חשיבות מכרעת להצלחת תהליך התכנון והיישום.  ,זמן לסעיף זה הקדישו

בארגון חברתי הסיכוי להצלחת  ,יותר אנשיםבו שהתהליך הופך מורכב יותר ככל שמעורבים 

 גבוה יותר.לרוב יהיה  – מבחינת איכות התוצרים ויישום ההמלצות – התהליך

 

 לוחות זמנים .ה

 את משך הזמן המוקצה לתהליך, מתי הוא צריך להסתיים ומדוע.  כתבו

חודשים לבניית תכנית עבודה לשנת פעילות  3שאיר י: סיום תכנית התכנון בספטמבר הלדוגמ

 שמתחילה בינואר.
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 משאבים .ו

 צפויות. העלויות מהן הובתהליך העריכו כמה זמן ישקיעו המשתתפים 

 מחקר וכו'., יעוץיחברת , יועץשל : הערכת עלויות הלדוגמ

 

  יעד .ז

  .תגדירו את התהליך כהצלחה ,חברתיים כמנכ"לים ,אתםכדי ש כתבו מה צריך לקרות

, שיעלה בתהליך לתוכן המידע תוכלו להגדיר את מדדי ההצלחה שלכם בהתייחס: הלדוגמ

להצלחה זמנים, הלוחות לעמידה ברתמות בעלי עניין שונים, יהשהוא עורר או ל קונפליקטיםל

 יישום וכדומה.ב

 

 הצלחה!ב

 

 

 מסמך כתיבת לאחר. האסטרטגי לתהליך ערכותיהה תכנית בהכנת כםתלוות אל נועד זהכלי לסיכום: 

 .ארגוןה וערכי הייעוד, החזון נבחנים בוו בתהליך הבאשהוא השלב  ,המצפן לשלב לגשת ניתןההיערכות 

 .לחצו כאןר לשלב המצפן בלמע

 בהצלחה!
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