שלב ההיערכות
כלי – יציאה לתהליך אסטרטגי
בכלי זה אספנו עבורכם  6דילמות מרכזיות העומדות בפני ארגון הנמצא בפתחו של תהליך אסטרטגי:
איך מתקבלת ההחלטה על יציאה לתהליך אסטרטגי? מהם הנושאים שנכון להתמקד בהם? מהו משך
הזמן המיועד לתהליך? מהו העיתוי הנכון לצאת לדרך? מה צריכה להיות רמת המעורבות של השותפים
בתהליך? והאם יש צורך בשיתוף יועץ חיצוני בתהליך?
מטרת הכלי היא לסייע בקבלת ההחלטה באשר ליציאה לתהליך האסטרטגי .נציע דרכים מעשיות
ליישוב הדילמות כדי להעניק לכם את מרב הכלים לקבלת ההחלטה הנכונה ביותר בכל סוגיה.
בהצלחה!

הכלי נבנה על ידי צוות שיתופים ,מרב סדובסקי ושרון שפר-דינשטיין ,מומחית לניהול אסטרטגי
מומלץ להעביר ,להפיץ ולהציג את החומרים לכל פונה
נשמח לקבל כלים ,טפסים ,נהלי עבודה וכד' ממנהלים בארגונים info@sheatufim.org.il

יציאה לתהליך האסטרטגי
סוגיה :איך נקבע אם לצאת לתהליך האסטרטגי?
שיקולים בהחלטה:
א

האם קיים בארגון
תקציב לשנה
הקרובה?

לא

מומלץ לדחות את התהליך האסטרטגי
ולהשקיע משאבים בגיוס כספים.

כן
מומלץ לדחות את התהליך האסטרטגי
ב
האם גורמי מפתח
רתומים לתהליך?

לא

יישום האסטרטגיה מצריך הירתמות ,מחויבות והתלהבות של
גורמי המפתח בארגון .יציאה לתהליך ללא רתימתם וגיוסם
לתהליך עלולה לייצר מורכבות עוד לפני שיצאנו לדרך.

כן
ג

מומלץ לדחות את התהליך האסטרטגי
האם צפוי שינוי
בכוח האדם
הניהולי?

כן

יישום האסטרטגיה מצריך הירתמות ,מחויבות והתלהבות ,בייחוד
של קברניטי הספינה .הובלת תהליך תוך שינוי כוח אדם עשויה
לייתר את התהליך ולהוריד לטמיון משאבים שיושקעו.

לא
ד
האם מתחוללים
שינויים קיצוניים
בסביבה?

כן

מומלץ לדחות את התהליך האסטרטגי
בסביבה זו טווח התכנון צריך להיות קצר יחסית ,שכן אסטרטגיה
ארוכת טווח תהפוך תוך זמן קצר ללא רלוונטית.

לא
ה

האם יש חוסר בכוח
אדם לביצוע
ההמלצות?

כן

מומלץ לדחות את התהליך האסטרטגי
אם אין דמות או צוות שינהלו את תהליך היישום ,סביר להניח
שהאסטרטגיה לא תיושם.

לא

מומלץ לצאת לתהליך האסטרטגי
יישום האסטרטגיה מצריך יציבות תקציבית וניהולית ,גורמי מפתח רתומים לתהליך והון אנושי שמסוגל לנהל
בהצלחה את יישום ההמלצות ביום שאחרי .כעת תוכלו לצאת לדרך!
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מטרות התהליך ותיחום גבולות העבודה
סוגיה :איך נקבע מהם הנושאים שבהם נתמקד בתהליך האסטרטגי?
עקרונות מסייעים להחלטה:
•

דונו בבעיות המרכזיות שאתן אתם מתמודדים כיום.

•

בחנו מהם התחומים שאם תשפיעו עליהם תיווצר ההשפעה החברתית המשמעותית ביותר ,ושיסייעו
באופן המהותי ביותר לחיזוק המנגנונים הפנימיים בארגון (.)Capacity Building

•

על המנכ"ל החברתי להגדיר את הנושאים שלתהליך האסטרטגי יש מנדט לגעת בהם.

•

מתוך כך הגדירו את הנושאים שלתהליך הנוכחי אין מנדט לעסוק בהם.
לדוגמה :חזון הארגון הוא נושא ה"נפתח לדיון" לעתים רחוקות יחסית.

אופק התכנון
סוגיה :איך נקבע מהו פרק הזמן שאליו תתייחס התכנית האסטרטגית?
גורמים מסייעים להחלטה:
• אם הארגון חדש מומלץ לתכנן עד שנה קדימה.
• אם חלים שינויים משמעותיים בסביבת הארגון מומלץ לתכנן עד שנתיים קדימה.
• אם הארגון ותיק ופועל בסביבה יציבה מקובל לתכנן כ 3-שנים קדימה.

משך התכנון
סוגיה :איך נקבע מהו משך הזמן שיש להקצות לתהליך האסטרטגי?
גורמים מסייעים להחלטה:
 רצוי שהתהליך ייארך  6-3חודשים .תהליך ארוך מדי עשוי לאבד את המומנטום וכן לדרוש משאביםשיפריעו לפעילותו השוטפת של הארגון ,ותהליך קצר מדי עשוי להיות שטחי ולא להביא בחשבון את כל
המשתנים הרלוונטיים לגיבוש אסטרטגיה מיטבית.

הכלי נבנה על ידי צוות שיתופים ,מרב סדובסקי ושרון שפר-דינשטיין ,מומחית לניהול אסטרטגי
מומלץ להעביר ,להפיץ ולהציג את החומרים לכל פונה
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רמת שיתופיות
סוגיה :איך נקבע את רמת המעורבות של השותפים בתהליך האסטרטגי?

גורמים מסייעים להחלטה:

חשוב להדגיש ששיתוף עובדים ,מתנדבים ובעלי עניין משמעותיים לארגון באופן כלשהו בתהליך
חשוב במיוחד בארגון חברתי .מלבד הידע והניסיון שהם מביאים עמם ,אשר תורם לתהליך קבלת
ההחלטות ,השיתוף בתהליך יוצר תחושת מעורבות ומוטיבציה ליישום בהמשך.

הכלי נבנה על ידי צוות שיתופים ,מרב סדובסקי ושרון שפר-דינשטיין ,מומחית לניהול אסטרטגי
מומלץ להעביר ,להפיץ ולהציג את החומרים לכל פונה
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שיתוף יועץ בתהליך
סוגיה :איך נקבע אם יש צורך בשיתוף יועץ חיצוני בתהליך?
גורמים מסייעים להחלטה:

לסיכום :מטרת כלי זה היא לעזור בבירור הסוגיות המהותיות שמשפיעות על התהליך ,בין היתר בסוגיית
מוכנות הארגון לצאת לתהליך האסטרטגי.
לאחר בירור הסוגיות ,ואם הארגון שלכם נמצא בשל לתהליך האסטרטגי ,עליכם להכין תכנית היערכות.
לכלי לבניית תכנית היערכות לחצו כאן.
השלב הבא בתהליך הוא שלב המצפן ובו נבחנים החזון ,הייעוד וערכי הארגון .למעבר לשלב הבא לחצו
כאן.
הכלי נבנה על ידי צוות שיתופים ,מרב סדובסקי ושרון שפר-דינשטיין ,מומחית לניהול אסטרטגי
מומלץ להעביר ,להפיץ ולהציג את החומרים לכל פונה
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