
תיגטרטסא הבישחו היגטרטסא
תיגטרטסא הבישחל םייזכרמ םילדומ םע תורכיה–II שגפמ

50% of the job is nodding your head at whatever’s being said, 
30% of it is just sort of looking good, and the other 20% is 
raising an objection but then if you meet resistance, then 
dropping it. That was sort of the breakdown of my role as a 
consultant.

I Consult, Therefore I Am, Freakonomics

https://freakonomics.com/podcast/i-consult-therefore-i-am-a-new-freakonomics-radio-podcast/


?םילדומ המל
:בכרומ אשונ לע הבישח רצק ןמזב חתפל ונל םיעייסמ•

 םייזכרמםיגשומ•
םהינב ןילמוגה יסחי•
 ״גשומ״ ןיב ןיב םייניב תמר–הלוספק ךותב הבישח תשיג•

״המגידרפ״ל
היאר+ןוחבא( תחא הבישח תרוצמ רתוי םיליעפמ•

)הזתניס+תילאוזיו
:)הבחרהל( אל המל םג שיו•

 תיטקט/״תימשרמ״ הבישח םדקמ•
)״SWOT ונישע״(תונועבק רציימ•
 ידמםצמוצמ / ידמיללכ•

https://doalogue.co.il/blog/%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2592%25D7%2599%25D7%2594-%25D7%2590%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2592%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%2594%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%25A7%25D7%25A5-%25D7%25A9%25D7%259C-%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2593%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259C%25D7%2590%25D7%25A1%25D7%2598/


בוציעה תלוכסא



Weaknesses Strengths

Threats Opportunities

SWOT

doalog.co/swot :הבחרהל

https://doalog.co/swot


Weaknesses Strengths

SWOT

ונמצע לע תיתרוקיב בושחל



Threats Opportunities

SWOT

הביבסה לע תיתרוקיב בושחל



?תינוציח הביבס חתננ ךיא
 לש הניחבלטסילק׳צ/״תלוכמ תמישר״ לדומ•

תומגמ
 הרבחה לע תועיפשמש תויזכרמ תוביבס4-6•

:ונלש
 לשממו הקיטילופ•
הלכלכ•
הרבח•
היגולונכט•
הביבס•
טפשמו קוח•
 ומכsense-driven רתוי תופולחב רזעיהל ןתינ•

Disruption Forces

https://doalog.co/pestel :הבחרהל
Per Frankelius שמתשמה ידי לע הלעוה ,ףותישיקיומCC BY-SA 4.0 ןוישירב ףתושמ

https://doalogue.co.il/wiki/Disruption_Forces
https://doalog.co/pestel
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php%3Ftitle=User:Per_Frankelius&action=edit&redlink=1


In-market

תויגולונכטתומגמ1.

תוילבולגותוימוקמתוילכלכתומגמ2.

היצלוגר3.

תורחת4.

םישמתשמותוחוקלתומגמ5.

https://doalog.co/disruption :הבחרהל

Over-market

הקיטילופ6.

תיחרזאהרבח7.

היפרגומד8.

הביבס9.
תוברת10.

https://doalog.co/disruption


?תימינפ הביבס חתננ ךיא

:טסיל ק׳צ•
קוויש•
פ״ומ•
 עדימ תוכרעמ•
 לוהינה תווצ•
 םיכילהתו םיעוציב•
 ןומימ•
 ישונא ןוה•

Dinesh Pratap Singh ידי לע הלעוה ,GNU ןוישירב ףתושמ ,ףותיש יקיו :רוקמ

ןלהל האר– ךרעה תרשרש

https://commons.wikimedia.org/w/index.php%3Ftitle=User:Dinesh_Pratap_Singh&action=edit&redlink=1


)46 ׳מע ,תויגטרטסא יראפס ךותמ(



תואיצמב הארנ הז ךיא
רדסוףודעית לכ אלל תוכורא םיביכרמ תומישר•
תואלבטה ןכותל )?אוהש יפכ אוה בצמה המל( תויתביס רדעיה•
םילדו םירצק םירואית•
 רבסה לכ אלל הלבטה לש םינוש םיקלח המכב תודוקנה ןתוא תבצה•

רבדבש הריתסל
 םיינוציחהו )תוקזוח/תושלוח( םיימינפה םיטביהה ןיב הנחבהה•

הרמשנ אל )תויונמדזה/םימויא(
 םירשקהבםייפיציפסה םיטביהל וסחייתה אלש ידמ תויללכ תודוקנ•

םינושה
 אלותוטלחהה תלבקלש רצקה קרפה תא קר הוויל תואלבטב שומישה•

.ןהלש םושייה ךילהת תא

Terry Hill and Roy Westbrook, SWOT Analysis: It’s Time for a Product Recall Long Range Planning, Vol. 30, No. 1, pp. 46 to 52,1997

https://doalogue.co.il/wiki/%25D7%25A7%25D7%2591%25D7%259C%25D7%25AA_%25D7%2594%25D7%2597%25D7%259C%25D7%2598%25D7%2595%25D7%25AA
http://www.repiev.ru/doc/SWOT-product-recall.pdf


SWOT: תונורסחו תונורתי

תונורסח
)דעי ןיא( דוקימ רסח•
)ינוחבא לדומ( ימושיי אל•
 ידמ ירנג•
 לש קימעמ יוהיזל םילכ רסח•

 םינוכיסו תויונמדזה
ןמזה יחווטל תוסחייתה רסח•
תויצפסנוק לש הצירפ םדקמ אל•

 תונורתי
תיתרוקיב הבישח םדקמ•
 יוהיז לע הבישח דדועמ•

 םינוכיס יופימו תויונמדזה
 ןוגראה לע הבישח דדועמ•

הביבסהו
טושפו רכומ•



בוצימה תלוכסא



)רטרופ( תוחוכה5

 תורחתה בצמ חותינל לדומ•
:ףנעב
 םיקפסה לש חוקימהחכ•
 םינוקה לש חוקימהחכ•
 םישדח םירחתמ לש םויאה•
 םיפילחת לש םויאה•
 תמייקה תורחתה•

Denis Fadeev שמתשמה ידי לע הלעוה ,ףותישיקיומCC BY-SA 3.0 ןוישירב ףתושמ

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php%3Ftitle=User:Denis_Fadeev&action=edit&redlink=1


תונורסחו תונורתי :תוחוכה 5

תונורסח
 הבישחב ךרד תצירפ אלל•

 םימויא גיצהל דואמ השקתמ
 םירחתמלו םיפילחתלםייתימא
 םישדח
 הרוקלכה אל( יפנעה לשכה•

)ףנעה ךותב

 תונורתי
 לשתמייוסמ הנבה ןתונ•

ףנעב םייקה סוטטסה
 לומ תולועפה תא בייטל עייסמ•

 םירחתמה



! " 

# $ 

קוש חתנ / החימצ לדומ

קוש תחימצ

קוש חתנ

בלכתבלוח הרפ

?בכוכ



תונורסחו תונורתי :BCG תצירטמ

תונורסח
 םיבכרומ םירצומל יטנוולר אל•
 תוסחייתה רסחו ידמ יללכ•

 םיתורישו םירצומ לש תוידוחייל
 תוילכתל םוקמ ליכמ אל•

 תונורתי
 לעתיבוצימ הבישח םדקמ•

 םירצומ
 םירצומ תובורמ תוביבסב דבוע•

 )׳גודל תואנועמק( םימוד
 רשקה לש תלכשומ הנבה ליכמ•

חוורו החימצ ןיב



ךרעה תרשרש

םיילוש :הרטמה•
 ףד ותוא לע םישל :ךרעה•

 ךרעה יכרעמ לכ תא
ןוגראב
 :רעפה•

 אלו טסיל ק׳צ השעמל•
לדומ
 לש-׳ב-׳א( ילאנב בורל•

)קסע לוהינ

Denis Fadeev שמתשמה ידי לע הלעוה ,ףותישיקיומCC BY-SA 3.0 ןוישירב ףתושמ cd
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php%3Ftitle=User:Denis_Fadeev&action=edit&redlink=1


םוזייה תלוכסא

Matthew Yohe שמתשמה ידי לע הלעוה ,הידפיקיומ GNU 1.2ןוישירב ףתושמ

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Matt_Yohe


?ןוזח בכרומ הממ

 תונומת טוטרשב םייתסהל לולע ,לשמל ,תיתכרעמ הבישחאלל ןוזח
 לש תוחוכה םה המ הקימעמ הנבה לכ אלל ,דיתעה לש תובבלנ
 תובר תורבחש תוביסה תחא יהוז .םשל ןאכמ עיגהל ידכ םהב טולשל
 תונויערב יד אלש וליג "ןוזחה תלגע" לע תונורחאה םינשב וצפקש
 הבישח אלל .הרבחה לש לזמה לגלג תא תוטהל ידכ םיבגשנ

.החיחצ המדא לע לופיי ןוזחה ערז תיתכרעמ
20 'מע ,י'גנס רטיפ ,דמולה ןוגראה

https://doalogue.co.il/wiki/%25D7%2597%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2594_%25D7%259E%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%25AA


תיביטינגוקה הלוכסאה



)רינל יבצ( תויטנוולרה רעפ

תואיצמה תשיפת'תואיצמ'
היצזימיטפוא רעפ

 העתפה
תיבצמ

תויטנוולר רעפ

הנפמ תדוקנ

הרכה

- 'א בלש
תויטנוולר

– 'ב בלש
)הלשבה( היצבוקניא

- 'ג בלש
השחכה

- 'ד בלש
תיסיסב הדימל

תיסיסב העתפה
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 א"כב ךרד ינבאתויטנוולרה רעפ
הנידמה תורישב

 הדובעה םלוע
HR-הו

יקסרבוק 'ו

היצזילבולג

רכשהו הקוסעתה תויונמדזהב הציפק

ירוביצה תורישה לש וכרע תדירי

  םיתוריש רזגמ לש החימצ ליבקמבו

ןווגמ

"תחא הריירק" תוקרפתה•

םיטנלט לע קבאמ•

בוציע תלוכיו העפשה םישפחמ םישנא•

)הללסה תמועל( םמצע תא םינוב םישנא•

1989

גרבנטכרט 'ו2011

 תדעו תמקה2012
 המרופרה

המרופרה הטמ תמקה2013

השרדמה תמקה2016-17

 הטמה קוריפ2017
תודיחיה תועמטיהו



לאיצנטופו טסיה

הווה

a

דיתערבע

 תומגמ
תווהתמ

דיתע תנומת

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(



הדימלה תלוכסא



?תיתכרעמ השיג תארקל

Martin Grandjean שמתשמה ידי לע הלעוה ,ףותישיקיומCC BY-SA 3.0 ןוישירב ףתושמ

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:SlvrKy


בוציע ןונכת

תוסנתההרקב

No Sense

Sense 
making

Sense 
Doing

sense of 
balance

Common 
sense

Sense of 
touch

Sense of 
direction

Sense of 
wonder

(Sense of 
Doubt)

Sense of 
reasoning

A Sense of 
Purpose

Sensoring

םומע ישממ

הישע

הבישח

doalog.co/sense-matrix

https://doalog.co/sense-matrix


״ילאדיא״ה לדומה

Design Thinking Lean Startup

)ןימי דצ( תולעייתה

)ןותחתה דצה( רצומ לודיג

)לאמש דצ( ״דמול ןוגרא״



The Theory of the Business: 
1. The assumptions about 

environment, mission, and core 
competencies must fit reality

2. The assumptions in all three areas 
have to fit one another.

3. The theory of the business must be 
known and understood throughout 
the organization.

Drucker
1994

)רוקמ(Jeff McNeill שמתשמה ידי לע התלעוה ,ףותיש-יקיומCCY B-SA 3.0 ןוישירב תפתושמ הנומתה

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Drucker5789.jpg


הביבסתיב

טקפא

היגטרטסא

היגטרטסאל יתכרעמ לדומ

doalog.co/triangle :הבחרהל

)SWOT(

)בוצימ()ןונכת(

)םידעי(

)םילעופ ונחנא הפיא()ונחנא ימ(

https://doalog.co/triangle


?םלועב הרקיש םיצור ונחנא המ– םייגטרטסאםידעיי/טקפא•
?ץוחה ןיבל וניניב לובגה רבוע הפיא ?ונחנא ימ– ןוגראה/תיב•
 ?ץוחב םש שי המ–הביבס•
 ?םידוקדוקה תא תרבחמ ונלש תוליעפה דציכ– )זכרמב( היגטרטסא•



תונורסחו תונורתי :יתכרעמה לדומה

תונורסח
תוינוויכ רסחו םומע תויהל יושע•
 תוליעפ לש הרקמב ישוק•

 רפסמ בייחמ( תוביבס רפסמב
)םיתעל םישלושמ

 תונורתי
 תביבס תא ריהבהל בייחמ•

תוליעפה
 ןיב תולתה תא שיגדמ•

םידוקדוקה


