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  שלב המצפן

 גיבוש הייעוד  -כלי 

 

 .את פעילותו הייחודית של הארגון בדרך להגשמת חזונומגדיר ו 1בשלב המצפןמגובש  הייעוד

של  האסטרטגיאת הבתמצות  ומתארשלו,  היעדקהלי את ייעוד הארגון כולל את תחומי העשייה ו

נה חתוך חידוד ההב ,ניתן להגדיר מטרות ולקבל החלטות באופן אפקטיבי וממוקד יותר והעמותה. לאור

 . בהם לא יעסוקהארגון ש בהם לבין כאלהיעסוק הארגון שתחומי עשייה  יןב

 ון להגשמת חזונו?מהי הדרך הייחודית של הארג :הארגוני עונה על השאלה גיבוש הייעוד

שמש ת, ועתיד לייעוד מוגדר היטב מאפשר לעמותה להיות ממוקדת ועקבית בתהליכי קבלת החלטו

 כלי לבחירה בין דרכי פעולה שונות לאורך הזמן.כ

 

בהירות בנוגע להבדלים בין חזון וייעוד, ולכן מטרת כלי זה היא להבהיר את -נראה שקיימת אי

 .דיר את הייעוד לאור החזון הארגוני תוך חיבור נכון בין השנייםההבדל ביניהם וכיצד ניתן להג

 מציע הכלי עקרונות לניסוח ייעוד הארגון לצד דוגמאות מהשטח.  כמו כן

את השיטות המתאימות לו כמו גם  רלגיבוש חזון, ייעוד וערכים. כל ארגון צריך לבחו מגוון טכניקותישנן 

רמת הפורמליות של של כפועל יוצא  ,את רמת השותפות וההשפעה של כל גורם בארגון ומחוצה לו

רמת הלגיטימיות והתמיכה שהוגדרו בתחילת התהליך. שיטות אלו עשויות לכלול דיונים של הארגון ו

 וד. ועקבוצתיים, ראיונות אישיים, סקרי לקוחות 

 

 

 בין חזון לייעוד?מה ההבדל 

 

 

                                                           
1
הגדרת הייעוד היא חלק משלב המצפן אולם הגדרתו הסופית תיקבע בסיום התהליך האסטרטגי, שכן הוא  

 מהווה תמצית של האסטרטגיה שגובשה. 
 

 ייעוד חזון 

ונגשים את את המציאות הזאת ניצור איך  אנחנו רוצים ליצור? המציאות ש ימה על איזו שאלה עונה?

 החזון שלנו? 

 

 ,למטרה נעלהמתייחס  למה מתייחס?

 לתמונת העתיד בתפישת הארגון 

 של הארגון לפעילות הקונקרטיתמתייחס 

 וןלארגייחודי לרוב  לארגונים אחרים דומהעשוי להיות  דומה או ייחודי? 
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 אופן שילוב ייעוד הארגון עם החזון

ארגון. המעבר בין החזון לפרקטיקה אמצעות הבו החזון יתממש בשהייעוד הארגוני מגדיר את האופן 

שפת החזון האידיאלית לשפת הייעוד הפרקטית של  אפשראינו פשוט ומצריך תרגום קרוב ככל ה

 והמציאותית. 

 

אם כך, איך . פרקטי ותרגום ביצועית שפה מציע והייעוד ואידיאלית רחבה תמונה מתאר החזוןכאמור, 

  ניצור חיבור נכון בין ייעוד לחזון?

 מילות מפתח קרובות. בניסוח קרוב ובנשתמש באוצר מילים דומה,  – נשמור על שפה משותפת 

 ייעוד נכון ישלים את האידיאל שהחזון מבטא.  – נייצר המשכיות 

 . ולניסוחו לגשת להגדרת הייעוד תוכלולאחר שעמדתם על הקשר שבין החזון לייעוד 

 

 עקרונות לניסוח ייעוד הארגון

 מועדות פני הארגון בעתיד שאליוייעוד מגדיר כיוון ברור  – בהיר. 

 על הייעוד לתאר מה מבדל את הארגון מארגונים אחרים בעלי חזון דומה – מבדל. 

 הייעוד צריך להיות פשוט וקצר יחסית כך שמגוון בעלי העניין של הארגון יוכלו לזכור אותו, בהם  – פשוט

 עובדים, תורמים, מקבלי שירותים וחברי ועד מנהל.

  גוון בעלי הענייןחשוב שהייעוד יהלום את הצרכים והדעות של מ –מתאים. 

 

 יעוד בארגוןיל הדוגמ

כדי לממש את החזון אנו מחויבים להיות גוף מוביל בייזום ופיתוח מענים 

ראש חץ , ולמכלול צרכיהם של אנשים עם פיגור שכלי בכל גיל ובכל מקום

ארגון מקצועי המיישם ידע . במאבק עקבי ונחוש למימוש זכויותיהם והרחבתן

גב רחב ומקור  איכות החיים של האדם עם פיגור שכלי.חדשני המיטיב את 

מוקד משיכה המייצר משמעות וממנף את  .תמיכה וחיזוק לבני המשפחות

בית פתוח, המושיט יד לשיתוף פעולה  .הנתינה של רבבות מתנדבים ותורמים

  (עמותת אקים ישראל) לכל מי שטובתם של אנשים עם פיגור שכלי לנגד עיניו

 

נגבש לאורם את  ,לפי החלטתכם בתהליך ,גיבושם מחדש ערכי הארגון אואישור החזון ו לאחר לסיכום:

 לתהליך קשר בלי וא עם ,הארגון לפעול טוב יותר שבעזרתו יוכל מצפןכדי להשלים את ה הארגון ייעוד

 . האסטרטגי

  .לחצו כאןלמעבר לשלב הניתוח 

 בהצלחה!

 

http://www.sheatufim.org.il/website/Modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=3&PoolItemID=186

