
 אסטרטגיה בעולם כאוטי

Everyone has a plan, 

until they get punched in the face.  

 

~ Mike Tyson  
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 אין תוחלת לתכנון

 לא ברור איפה פועלים

 לא ברור מה רוצים להשיג ואיך





 היסט
הפתעה  
 בסיסית



In a complex world 
 

The bastards keep changing the 
rules but never stop telling 



 



 



 



 



 !SWOTלכולם היה 

 (במצגת האסטרטגית 121בשקף )



 ?שהסביבה משתנה מרגישים



 "שלנוהספקים משהו לא טוב קורה עם "

 " צריך לתת פתרון מבני חדש"



 

 מרוב יעילות לא רואים את הפער



 



 קמעונאי← יבואן  ←ספק 

 מפיץ ←אסטרטגיה גלובלית ← לאומית -חברה רב



 ללקוח
 מספק



 



 שום דבר לא השתנה  
 באקוסיסטםחוץ מהפוזיציה שלנו 



 ?SWOTאז למה בכל זאת 



כי הוא מחייב אותנו לשאול 
 :שאלות חשובות



Weaknesses Strengths 

SWOT 

 לחשוב ביקורתית על עצמנו



Weaknesses 

 

 

Strengths 

 

 

Threats Opportunities 

SWOT 

 לחשוב ביקורתית על הסביבה



 אסטרטגיה סביבה אני



Weaknesses 

 

Strengths 

 

Threats Opportunities 

אבל מה לעזאזל  
 ?הקשר



 תשובות גרועות, שאלות טובות

 או שזה לא מחדש–

 "ארגונייםמיסוד של תהליכים אין : חולשה"  

 

 או שזה לא בהקשר –

 "לשוקנמוך לעובד ביחס פריון : חולשה"

 

 או שאין מה לעשות עם זה  –

 "המזומנים ובתזריםברווח שחיקה : חולשה" 

 



 ?נראהאיך זה 

 תיעדוףללא מרכיבים ארוכות רשימות •

 סיבתיות  היעדר •

 תיאורים דלים•

 שוניםאותן הנקודות בכמה חלקים הצבת •

הפנימיים והחיצוניים  בין ההיבטים ההבחנה •
 לא נשמרת

 כלליות מדי נקודות •

 כטקס ולא כתשתית ללמידה SWOT-ה•

 Hill & Westbrook, SWOT Analysis: It’s Time for a Product Recall  
Long Range Planning, Vol. 30, 1997 

http://www.repiev.ru/doc/SWOT-product-recall.pdf


 אין סיפור קוהרנטי•

 אין מסגור ייחודי של האתגרים•

 אין חשיבה בהקשר•

 "ידוע מראש" הכל•

 (או שזה טוב או שזה רע)העולם בינארי •

 לא צריך לפתח ידע כל הזמן  •

 



 הוא הפער SWOT-ה

 ברוכים הבאים לעולם העיצוב



 סביבה אני

 אפקט

 עיצוב מתמשך



 תכנון

 ביצוע

 בקרה



 תכנון

 ניהוג

 עיצוב



 וזה עובד גם בחירום

 חיזוק השריר האסטרטגי•

 מפגשים בשביל רגע אחד 64•

 אפקטיביות על פני יעילות •

 אסטרטגיה כאמנות וכמקצוע•

   האינטואציותאת  להמשיג•



שינוי תרבות  : האפקט
 הניהול בישראל


