
תיגטרטסא הבישחו היגטרטסא
 ?ןוגראב םייגטרטסא םיכילהת הוולנו להננ דציכ

“The dirty little secret of the strategy industry is that it
doesn’t have any theory of strategy creation.”

Gary Hamel, Killer Strategies That Make Shareholders
Rich The Top Companies Thrive..., Furtune 1997

http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1997/06/23/228085/index.htm


ינוגראה רגתאה

 ידכ ךילהתל םיאצוי ונחנא–תומגידרפלשרגתאה•

םלועה תא םיאור ונחנא םתיאשםיפקשמהמץלחהל
םילהנמבשקלשרקיה באשמב שמתשמ ךילהתה•
)םישנאב ,םיכילהתב(ןומא רסוחמ ליחתמ בורל•
ךותלהסינכ–תואדוו רסוח םע תודדומתה בייחמ•

ןנעה



תיביטינגוקה היעבה

1 תכרעמ
םיטקניטסניאו תויציאוטניא

2 תכרעמ
תצמואמהבישח

הריהמ

תיביטאיצוסא

 תעדומ יתלב

תיטלחה

תיטיא

תיגול

ץמאמתבייחמ

תיטלחה-יתלב
תיגטרטסא הבישח

טאל בושחל,רהמבושחל,ןמנהכלאינד
doalog.co/2systems :הבחרהל

https://doalog.co/2systems


?הצובקב דומלל המל

תונוש תוביטקפסרפ לשךותיה•
תפתושמ הפש תריצי•
דוסיה תוחנה ץוליח•
יומסעדיץוליח•
תואדוו-יאל ליכמ ילכ•
תיראניל אל הבישחתרשפאמ•



חלצומ יגטרטסא ךילהתל םיאנתה

 תבאוכותיתימא היעב1.

רדחב תוכמס2.

)Playground( שפוחה תוגרד3.

 תוימיטניא .3.5

doalog.co/conditions

https://doalog.co/conditions


תילכתהו היעבה תרדגה

 תוביסה תרדגהל ךילהתה לש םילעבה םע ןמז עיקשהל םיבייח•
ךילהתל
רסחה עדיה המו תיטנוולרה הדותמה המ ןיבהל ןתינהיעבהרואלקר•



?ץוחבמ עדיב ךילהתה תא םיניזמ ךיא

סוניכ>רוזיפ>סוניכ•
הרמתה•
 תכרעמ תא גרוה( םיפרגו םינותנידמרתויאיבהלאל•

1(
תויגטרטסא האלמ הירוטסיהה לשהכירעהתפצר•

)רדסבהזו(תיפולח
 תוריהזבםיחרואהמינפאיבהל•



״ילאדיא״ה לדומה

Design Thinking Lean Startup

)ןימי דצ( תולעייתה

)ןותחתה דצה( רצומ לודיג

)לאמש דצ( ״דמול ןוגרא״



םיפתתשמה בכרה

הרשעמ רתוי אל•
 רדחב תוכמסה•
ןוידה תא םירישעמ•
םייטילופםיטביה•
תיתרוקיב הבישחלתונכומ•
םילהונמ יתלב םיחתממ ןתינה לככענמהל•
תונלבסובשקירסח םימרוג שארמ רגסמל•
ךילהתהלכב םיחכונ•



הבישח הוולמל ץעוימ



ךילהת יחמומו ןכות יחמומ

 היעב תרדגה לש הנבמה :ןייש•
 )ינכט( ןורתפ תאיצמו )תינכט(
דבוע אלו ,םישי אל ,ןוכנ אל
 ילב ךילהת תוולל רשפא יא•

רמוחה תא ןיבהל
לעאלאוהונלשךרעה,ינשדצמ•

״םיחמומ״ןקת

doalogue.co.il/blog/humble-strategy/

https://doalogue.co.il/blog/humble-strategy/


Strategy

Cognition

Systems

Business

 ךילהתלעדיהתורוקמ
יגטרטסא



ךילהתב הרוטרפמטה תוסיו

 והשמ הרקיש ידכ•
 רמשל ךירצ ךילהתב
 הדובע תרוטרפמט
 ךילהתה תא ןיעטהל•

  תויעבב
 ךירצשכ תוקספהל תאצל•
לעמהאיצימ ענמיהל•

האישנהבחרמ

Time

הדובעהבחרמ
יתולגתסהה

הרגש

הימונא

Stress

(Temperature)

תוכמס

ןואפיק

תוגיהנמ
( היצזיטמלבורפ )

( תכרעמהלשהאישנהףסלרבעמ )

( יונישהףרלתחתמ )

https://doalog.co/temprature :הבחרהל .יקסנילו ץפח יפל

https://doalog.co/temprature


ךילהת הנבמ
)תימיטניא הנכה( ךילהתה תיינב

 ?דבוע אל המ ?רעפה המ ?היעבה המ•
:תיגטרטסאה תיתשתה•

ונינתשה המב ,ונחנא ימ– תיב•
 ?ץוחב תויזכרמה תומגמה המ– הביבס•
 )תויונמדזהו םינוכיס– יבויחו ילילש( לאיצנטופה המ•
 ?גישהל םיצור ונחנא המ•
 ?הז תא השענ ךיא :היגטרטסא•

 ךילהתב רוריבל תולאש

ךילהתה ירחאו ידכ ךות– דוביע

 כ״חא שדוח דע עובש– פאולופ



ןוידה תרוצ

 ןוידה לש רוגסמ•
)יוצימל קר םיבבס( בבס אל ןרוקפופ•
)םדא לש ופוגל אלו אשונל רבדל( סינט אלו שווקס ןתינהלככ•
 ...ו ןכ•
חותפוחוטשןויד•
 תויזכרמ תונבות לש רוגסמ•
 ןוידה לע היצקלפר•



?ללוכ המ :ןוידה יוויל

 תונבות תדיכל•
לולמתהלשלוהינ•
ךירצשכ רוגסמ•
םצמוצמתווצבדוביע•
 ךילהתהליבומםע גוהינ•



הביבסתיב

טקפא

היגטרטסא

היגטרטסאל יתכרעמ לדומ

doalog.co/triangle :הבחרהל

)SWOT(

)בוצימ()ןונכת(

)םידעי(

)םילעופ ונחנא הפיא()ונחנא ימ(

https://doalog.co/triangle


לאיצנטופו טסיה

הווה

a

דיתערבע

 תומגמ
דיתע תנומתתווהתמ

לאיצנטופטסיה

 / םינוכיס)היגולואנג(
תויונמדזה

 )ןוגראל ינוציח בורל( לחוז יוניש אוה )drift(טסיה
 דוקפתב קומעתויטנוולר רעפל ןמז ךרואל ליבומה
.ןוגרא לש

 תומגמל רבעמ הבישח רשפאל דעונלאיצנטופה
 וא טירסתל בייחתהל ילבמ ,הווהה לש תורורבה
דבלב דחא שיחרת

Legacy
)המגידרפ(



 ?דוביע םישוע ךיא
 תוסיפת ,םיכרע ברעמ דוביעה ךילהת-הדנ׳גא םע המישמ אוה דוביע•

.דבעמה לש תונומאו
 תונבותה תובישח ןיב המילה ןיא-ךרעה יפל תונבותה תא טופשל•

.רבוד וא ללמ ,ןמז יטביהב ומצע ןוידב ןהלש תוחכונל
 רשפאמ אוה ,תונבותה לש ןוגרא קר אל אוה דוביעה-םוכיס אלו דוביע•

.ןתוא ביחרהלו קימעהל םג
.בושחש המ לע שגדה תא םישל בייח דוביעה-לפטו רקיע•
 םינוידה ןיב רבחל איה חלצומ דוביע לש תילכתה-ךילהתמ קלחכ דוביע•

.אבה ןוידה תא תוריהמב עינתהלו המידק םדקתהל רשפאמש ןפואב
 ןורכיז אל איה דוביעה תרטמ-הכירעה תפציר לע תונבה ריאשהל רתומ•

.ךילהתב אבה בלשה לש הפיחד אלא םירבד
doalog.co/ibud

https://doalog.co/ibud


דוביעל םיאנת
 הבישחה ךילהתמ רתוי יתוכיא ימלוג רמוח קיפהל חילצנש לככ-ימלוג רמוח•

 ןוידה לש לולמתמ בכרוי ימלוגה רמוחה .יתוכיא דוביע ךורעל ונילע לקי ךכ ומצע
 ןויד לוקוטורפ אל הז- םירבודה אלל חישה תא ללמתל רתוי יביטקפאו רתוי לק(

 ןכו ,שומיש וב השענ םא קיחמ חול לש םוליצ .)ונלש ףתושמה העדותה םרז אלא
.ןוידה ביבס רצונש רחא עדימ טירפ לכ
 הדימב םיפתתשמה ןמ תויזכרמ תונבות תלבקב בר ךרע שי-תונבות תיתשת•

 ,ןוידה רחאל דימ ״תונבות רענל״ יאדכ ךכ םשל .תוחסונמ תונבות םהל שיו
.םייטנוולר םיפתתשמ םע )תוקד5 דע( הרצק החישב
4 דע העש לש ןויד .ןמז לש העקשה בייחמ דוביע ךילהת-דוביעל קפסמ ןמז•

.ןמוימ םדאל דוביע לש תועש2-4 ךירצי תועש
 .הבישחה עוריא רחאל םיימוי וא םוי דוביעל תשגל יאדכ-עוקשל תונבותל תתל•

 תא חוכשל םיטונ ונאו רחאמ )ןוידה רחאל עובשל לעמ( ידמ רחואמ דבעל אל
.ולעש םיסנאוינהו םייתועמשמה םישודיחה

doalog.co/ibud

https://doalog.co/ibud


דוביעב םיבלש
 תרתוכה .הנבות לכל תרתוכ תתלו ולוכ טסקטה תא קורסל-הגשמה1.

 ילבמ הרצקב הנבותה תא ריבסהל רשפאיש רישע גשומ תויהל הכירצ
.ימלוגה טסקטל רוזחל ךרטצנש

.וזל וז תורושקש תונבות דחי ץבקל- ןוגרא2.

 תורתוכ תונבותה תוצובקל תתל-םייזכרמה םיאשונהו תונבותה יוהיז3.
 תא תגציימש הצובק לכ רובע תחא הנבות רוחבל וא ,ןמצע לשמ
.הלוכ הצובקה

 םירשקה תכרעמ תא חסנל תוסנל-םירוביחו םיחתמ ,םירשק ןוחבל4.
.הלאכ שי םא ,תונבותה תוצובק ןיב

 טמרופל תויזכרמה תונבותה תוצובק לש הרבעה-הגצהל המאתה5.
 םיפקש1-2 יבג לע זא ןוידל הנכהכ םא( דוביעה תא גיצהל וכרד ןתינש
.)המודכו ילאוטסקט ןפואב תוטלחה תלבקל סיסבכ םא ,תגצמב

doalog.co/ibud

https://doalogue.co.il/wiki/%25D7%2594%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%2592%25D7%2594
https://doalog.co/ibud


 ?תויגטרטסא תונבות לש ךרעה המ

 השדח תיטמגידרפ תיתשת•
 םישדח תוסנתהו ןונכת יכילהת לש הענה•
 ןוויכותוריהב•
םישדחםיגשומ•



OKRs
ןונכתו היגטרטסא ןיב רוביחל העצה

doalog.co/okrs :הבחרהל

http://doalog.co/okrs




OKRs

•Objectives–הז ,הלהנהה םעותיא רבדל רשפאש הז ,לודגה רבדה 
ןוכנה ביתנב ונתוא רמושש
•Key Results–ןוויכב םירוק תמאב םירבד םאה ןיבהל ונל רשפאיש המ 





?ךיא

רשקהה יפל ,םירצק ןונכת ילגעמ•
!םודיקו בושימ ילגעממ קתנל– הדובע ילכ•
דחאל5KRs דע ,םידעי3 דע– יביטינגוקה רגתאב ריכהל•
ףודעת לש עובק ךילהת- רתוי הז תוחפ•
bottom up-וtop down רבחל•


