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תכנון 

 אסטרטגי
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 אסטרטגי טיפוסי  אתכם על המבנה של תהליך להציג ולדון 

 

תהליך  תשתיתים של ארבעה נושאים ביחד על לעבור 

 אסטרטגי  

 

 מטרת הדיון                        
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 ?מהו תהליך אסטרטגי

 

 

 ?איך מגדירים אסטרטגיה
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Vision, Mission - Desired future state 

Where are we now? 

אסטרטגיה היא הנתיב שלוקח אותנו מהמקום בו אנו נמצאים כיום אל עבר המקום בא  

 אנו רוצים להיות  
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Strategic Decision Making Levels 
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Strategic Decision Making Levels 

Dilemmas 

•Vision & Values Settings 

•What businesses should the corporation be 

in to maximize its long-run profitability? 

•How should the corporate office manage 

the array of business units? 

How to position the B.U. to gain a 

competitive advantage? 

How to use the resources to implement 

business strategy, focusing on activities 

within a specific area of operations? 
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Business Level Strategy 

In What Business Are We? 
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 המתודולוגיה הקלאסית לניהול תהליך אסטרטגי

 ניתוח סביבה ניתוח פנימי

  ניתוח אינטגרטיבי

SWOT, Key Issues  

 ניתוחם ובחירת חלופה מובילה, גיבוש חלופות

 והצבת מטרותניסוח האסטרטגיה 

  "One Page Strategy” 

 ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות

 חידוד דילמות
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 נושאים  ארבעה נעבור ביחד על 

 תהליך אסטרטגיהבניהול  תשתיתים
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מיפוי חוזקות  

 וחולשות

 מפתחגורמי 

 להצלחה  

 זיהוי יכולות ליבה

תשתיתיםארבעה נושאים נעבור ביחד על   

3 
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 ניתוח סביבה ניתוח פנימי 4

   ניתוח אינטגרטיבי

ניתוחם ובחירת חלופה , גיבוש חלופות

 מובילה

 והצבת מטרותניסוח האסטרטגיה 

 "One Page Strategy” 

 ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות

 1 חידוד דילמות
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חידוד הדילמות האסטרטגיות: הנושא הראשון  

 ניתוח סביבה ניתוח פנימי

   ניתוח אינטגרטיבי

ניתוחם ובחירת חלופה , גיבוש חלופות

 מובילה

 והצבת מטרותניסוח האסטרטגיה 

 "One Page Strategy” 

 ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות

 1 חידוד דילמות
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 ?האסטרטגיות שלנומה הדילמות 

האם עומדות בפנינו מספר אלטרנטיבות שיש להחליט ביניהן? 

  האם אנחנו חשים שמיצינו את מקורות הצמיחה ויש צורך

 ?לפתח מקורות צמיחה חדשים

האם נקלענו למשבר  ? 

 

 
 חידוד מדויק של הדילמה יעזור בגיבוש מהיר ונכון יותר של האסטרטגיה
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 ?האסטרטגיות שלנומה הדילמות 



 GIL-CSC - 14ל הזכויות שמורות כל © 

 זיהוי יכולות ליבה

זיהוי יכולות ליבה: נושא שני  

2 

 ניתוח סביבה ניתוח פנימי

   ניתוח אינטגרטיבי

ניתוחם ובחירת חלופה , גיבוש חלופות

 מובילה

 והצבת מטרותניסוח האסטרטגיה 

 "One Page Strategy” 

 ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות

 1 חידוד דילמות
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 הגדרה| ( core competencies)יכולות ליבה 

End products & services 

Competence 

 1 

Competence 

 2 

Competence 

 3 

Business 

 unit 1 

Business  

unit 2 

Business  

unit 3 

Business 

 unit 4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Competencies are the glue that bonds the business units together 
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 דוגמאות מעולם מוצרי צריכה| יכולות ליבה 
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Competencies in producing gasoline powered engines 

Competencies in coating and adhesives 

Electronic miniaturization 

knowledge in small electric motors 

יותר מחמש יכולות ליבהשלארגון יהיו לא סביר   



 הקשר לאסטרטגיה| יכולות ליבה 

ליבהיכולות   אסטרטגיה 

 מכוונות ותומכות 

 בונה ומחזקת
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 חשיבות|יכולות ליבה 
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 הבסיס לייחודיות הארגון  

 המנוע לפיתוח פעילויות ותחומים חדשים 

 ממקדות את הארגון

 (כולל קביעת סטנדרטיים)מהוות חסמי כניסה 

 מפחיתות השקעות וסיכונים

 : יכולות ליבה חשיבות
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 ?מה יכולות הליבה שלנו
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מיפוי חוזקות  

 וחולשות

 זיהוי יכולות ליבה

מיפוי חוזקות וחולשות: שלישינושא   

3 

2 

 ניתוח סביבה ניתוח פנימי

   ניתוח אינטגרטיבי

ניתוחם ובחירת חלופה , גיבוש חלופות

 מובילה

 והצבת מטרותניסוח האסטרטגיה 

 "One Page Strategy” 

 ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות

 1 חידוד דילמות
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 מיפוי חוזקות וחולשות

Marketing 
     

Production  

  

   Operation Sales Service 

Sales 

“Baccara does not xxx ” – heard 

several times during interviews 

 A change in culture has began 

Core Competences 

Support Activities (HR, Finance…) 

Production 

 To which extend and when the know-

how will be applicable to other 

customers? 

:Marketing 

Almost inexistent 

Management 
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 זיהוי בעיות שורש

 גורמי מפתח

 להצלחה  

 זיהוי יכולות ליבה

זיהוי גורמי מפתח להצלחה: רביעינושא   

3 

2 

 ניתוח סביבה ניתוח פנימי 4

   ניתוח אינטגרטיבי

ניתוחם ובחירת חלופה , גיבוש חלופות

 מובילה

 והצבת מטרותניסוח האסטרטגיה 

 "One Page Strategy” 

 ניתוח המשמעויות וקביעת סדרי עדיפויות

 1 חידוד דילמות



 GIL-CSC - 23ל הזכויות שמורות כל © 

 גורמי מפתח להצלחה

Know how in the specific 
technology/ Environment 

System Design 

20% 

40% 

Importance in the market 

Key Factors 

Basic Factors 

Prototype & First machine 
delivery  

Operations 

Service 

Management 

Production capacity 

Financial stability 

Components choice 

Reputation 

15% 

30% 

5% 

2-3 

3 

3 

5 

3 

The Company 

X 

X 

X 

TO be improved 
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 ?אסטרטגימתי לעסוק בתכנון 
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 אחרי תקופה של הצלחה רוב הארגונים מראים חולשה

Time 

S
u

c
c
e
s
s
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 ?מתי לעסוק בתכנון אסטרטגי 

 HAPPYכולם  - כשארגון מצליח•

 אינו נתפס בשינויצורך •

 יש התנגדות•

 גבוה סיכוי ההצלחה•

Time 

A אזור ההשקעות 

S
u

c
c
e
s
s
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 ?מתי לעסוק בתכנון אסטרטגי 

 כשארגון בירידה  •

 התמיכה גדולה•

 סיכוי ההצלחה נמוך•

Time 

A 
B 

 אזור ההשקעות

S
u

c
c
e
s
s
 

 HAPPYכולם  - כשארגון מצליח•

 אינו נתפס בשינויצורך •

 יש התנגדות•

 גבוה סיכוי ההצלחה•
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 ?  שלנונקודה נמצא הארגון באיזו 

Time 

A 
B 

 אזור ההשקעות

S
u

c
c
e
s
s
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לארגון  מוזמנים לחזור אתם , לסיכום

 שלכם עם כמה שאלות
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 ?מה הדילמות האסטרטגיות שלנו היום

 ?  מה יכולות הליבה שלנו

 ?מה מפת החוזקות והחולשות

 ?  מהם גורמי המפתח להצלחה
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 ?איך להפוך מטוב למצוין

 ?ואיך להמשיך להתפתח

 :  עבור חלקכם האתגר יהיה
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 ?לשרודואיך להישאר רלוונטי 

 :  עבור חלק אחר


