
 (strategic skeletonעמוד השדרה האסטרטגי )

 

די יוארוכת טווח שחלקים מנה ניתנים ליישום מית מבוסס על בניה של תכנית כולל ניהול אסטרטגי

תהליך הניהול האסטרטגי את  ממשיגים לעצמםנים פני עתיד. הדרך שבה ארגו וחלקים ממנה צופים

ף במשק שבו הם פועלים והן בהתאמה לסגנון נוהעמיצוב האסטרטגי היא מגוונת מאד בהתאמה הן ל

בדרך כלל יהיו בתהליך חלקים שמערבים חשיבה מופשטת המבוססת  הניהולי ולתרבות הארגונית. 

עמוד השדרה על רעיונות וחלק המבוסס על  תרגומם של הרעיונות לתכנית מעשית ויישומית. 

המופשטים של היררכיית התכנון האסטרטגי של ארגון היא מטאפורה למכלול של המרכביבים 

ד, החזון, היעואת הוא מלכד בתוכו את הרעיון המרכזי המעצב את הכיוון הארגוני וכולל  האסטרטגי. 

ת השלבים הגבוהים בפרמידה חמש) והמדיניות למימושה האסטרגיה עצמה ,נות והערכיםוהאמ

 (.1ראה איור מס' -האסטרטגית

 

 הפרמידה האסטרטגית: 1איור מס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזון

 יעוד

 אמונות וערכים

 מדיניות

 יעדיםו מטרות

 משימות

 מטלות

 תחום רעיוני

 תחום מעשי

 מה החלום?

 בשביל מה אנחנו קיימים?

 על פי מה אנחנו פועלים?

 מה אנו רוצים
 לבצע?  

 קבוצתיות

 אישיות

 איך מחברים בין הרעיוני למעשי?  תאסטרטגיכוונה 

 מיישמים את רעיונות?איך 



 להלן הסבר קצר על כל אחד מרכיבי עמוד השדרה האסטרטגי:

מטרת העל ארוכת הטווח התמונה העתידית של הארגון המיטבו ואת מייצג את ( vision)חזון 

 א בדרך כלל מנוסח במונחים כללים מאד ושלמענה הארגון קיים. ה)שאיפות שרוצים לממש( 

. לדוגמא, מטרת על של בתי המשפט היא באופן שמספק את המשעות לקיומו של הארגון ומופשטים

עשיית צדק באמצעות פרשנות של חוקים. בדרך כלל כדאי לנסח את מטרת העל בשפה ייחודית 

אותה מטרת על אבל לצורך בניית  מחוברת ישירות אליו. לדוגמא, לכל הבנקים יכולה להיותהן וולארג

החזון למשל, בנק א' יכול לנסח את  .היחוד הארגוני כל בנק יכול לנסח לעצמו את מטרת העל שלו

 ובנק אחר כ'בנקאות אנושית'. 'ליווי פיננסי מלידה ועד זקנה'שלו במונחים של 

 riason) ותר הארגוןהכוונה הסופית אליה חסיבת הקיום ומכוון אל (  mission statement) היעוד

d'tre') כלומר הוא משרת את  ואת התועלת הכוללת שהוא אמור להביא למחזיקי העניין בו(

מייסדי הארגון אך לפעמים  )בייחוד בארגונים מדינתיים( היעוד  . היעוד יכול להקבע ע"יהמשימה(

היעוד הוא נגזרת של לרוב, בוודאי בארגונים פרטיים, נקבע ע"י המחוקק או הדרג השילטוני שמעל. 

 החזון.

: מכוונים אל האופן שבו אנחנו רוצים לממש את היעוד ומה אנחנו מוכנים ולא מוכנים אמונות וערכים

 חבילת הערכים מייצגת את הפילוסופיה הניהולית השלטת בארגון. לעשות כדי לממש אותו.

ראשי פרקים של ו , עקרונותהקוים כללים של כוונהצהרה על  :(strategic intentת )אסטרטגיכוונה 

התאמה מסויימת בין הארגון  -להתמודדות עם אישתניע את פעולת הארגון תכנית אינטגרטיבית 

מקשרת בין היתרונות היחסים של הארגון )היכולות שלו( לבין  . היאלסביבה, במסגרת זמן מסויימת

וד במסגרת הערכים היע הסביבה העיסקית )איומים והזדמנויות(  באופן שיאפשרו לממש את

 המוסכמים.

תהליכי החשיבה  קובץ של ניסוחים כללים והבנות אשר מכוונים ומתעלים את :(policy) מדיניות

וקבלת ההחלטות של מקבלי ההחלטות בכל הרמות הארגוניות. המדיניות מסחת במפורש את 

בטות. המדיניות לאופן שבו צריך לפעול במצבי התלהתפיסות והערכים של הצמרת הניהולית ביחס 

תקטין את הצורך בבדיקות עם דרגים עליונים ובכל זאת תאפשר מצב שמירב ההחלטות בדרגים 

השונים מתישרות עם הכוונות האסטרטגיות של הארגון, עומדות בהתאמה למערכת הערכים 

 שנקבעה ומקדמות את הארגון להשגת מטרותיו.

גים אולם בארגונים שונים אפשר לראות הפרמידה מציגה את המבנה ההיררכי לכאורה של המוש

טרתה של מהסדרה אחרת של היחסים בין המושגים הללו )לדוגמא, יעדים יבואו לפני אסטרטגיה וכך 

כלומר, אין  .או אפילו הגדרות אחרות למושגים האסטרטגיה היא להראות את הדרך להשגת היעדים(

  ם שיכולים להיות ביניהם.שפה אחידה מקובלת למערכת המושגים לעיל ולמערכת הקשרי

 להתייחס אליהן הן: יכולרשימת שאלות טיפוסית שעמוד שדרה אסטרטגי 

 ?מהו הארגון שלנו ביחס לארגונים אחרים שסביבנו 



 ?מהי סיבת הקיום שלנו 

 ?מי הם הלקוחות שלנו ומה המחוייבות שלנו אליהם 

 ?לאיזה סוג צרכים אנחנו רוצים לתת מענה 

  אנחנו רוצים להוביל?אילו תמורות בסביבה 

  שנה? 20איפה אנחנו שואפים להיות בעוד 

 ?על אילו יכולות ייחודיות לנו אנחנו בונים את עצמנו 

 ?מהי מערכת הערכים שאנחנו רוצים לפעול לאורה 

 ?מה הסיכונים שאנחנו מוכנים לקחת על עצמנו 

 כך, הסיפור השלם יכלול  שילוב של מרכיבים כפי שמראה האיור להלן.

 עמוד השדרה האסטרטגי: 2איור מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קצרה או בתצורת החלק האומנותי בניסוח של עמוד השדרה האסטרטגי הוא ביצירת סדרת משפטים 

לרוב מערכת  הצגה אחרת שמאפשרת לרתום את האנרגיות של חברי הארגון ליישמה בפועל.

הניסוחים הסופית נוצרת מתוך מספר חזרות )איטרציות( בין נוסחים שונים של חזון, יעוד, ערכים 

כנית יש גם לקחת בחשבון שעמוד השדרה האסטרטגי צריך להוביל באופן ברור אל הת ואסטרטגיה.

המפורטת והמעשית )המתורגמת ליעדים וממדי ביצוע, חלוקת משימות ותהליכי בקרה לעל ביצוען 

 הנוסח הסופי גם יכול לשמש ככלי תקשורתי במסגרת מפגשים תוך ארגוניים. וכד'(.

 

 

 מנהיגות:
 חזון ויעוד

 אנשים:
 שאיפות ורצונות

 תרבות:
ערכים מנחי 

 התנהגות

 אסטרטגיה:
יכולות 

 ומחוייבוית עבר

 סביבה: איומים והזדמנויות


