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 מסגרת מחשבתית לתהליך שינוי מערכתי
 

 
 
 

 רקע:
 תהליך גיבוש של אסטרטגיה לארגון נעשה בדרך כלל באחת משתי צורות:

 תהליך פנימי המתבסס על כוחות פנימיים 
  שיווקית חיצונית –עבודה של חברת ייעוץ אסטרטגית 

 
ב השילוב בין חברת ייעוץ אסטרטגי לחברת ייעוץ בתחום הפתוח הארגוני, מחיי
הגדרה מושגית מדוייקת של התהליך וחלוקת התפקידים העקרונית בין שתי 

 הפעילויות.
 

שיקרא להלן "הערכת מצב  –התפיסה המוצגת הינה  שתהליך אסטרטגי 
אסטרטגית", הינו מרכיב מתהליך שינוי ארגוני מערכתי, ובכך ההצדקה לעצם 

יים בהחלטות התרחשותו. הרעיון המרכזי: תהליך ניתוח של אסטרטגיה מסת
בלא היישום אין ערך להשקעה, כפי שממחיש  –אסטרטגיות אותן צריך ליישם 

 האיור הבא:
 
 

 

הערכת מצב אסטרטגית וניהול שינוי מערכתי

הערכת מצב 

אסטרטגית

החלטה אסטרטגית

ניהול

שינוי

ארגון “חדש”
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קונצפטואלית ומעשית,  –מכאן, שצריך לחפש דרך למכירת תהליכי ייעוץ שמשלבים 
הכולל, כ"מוצר"  –את הערכת המצב האסטרטגית ואת ניהול השינוי המערכתי 

 ללקוח משולב שיש לו ערך מוסף ברור
 

מטרה: להבהיר את אופן החשיבה שלנו על תהליכי שינוי מערכתיים ואת החלק של 
הערכת המצב האסטרטגית בתוכם. זאת, מתוך כוונה לקיים דיאלוג עקרוני ומעשי 

 על דרכים לשיתוף פעולה בין חברה לייעוץ אסטרטגי לחברה לפיתוח ארגוני.
 
 

 מבנה התהליך:
 

 עוצמה האמור להשפיע על כלל החברה.שינוי בעל  – שינוי מערכתי
 תהליך שינוי מערכתי מבוצע בחמישה שלבים:

  ההיערכות -שלב מכין 
 שלב הערכת המצב האסטרטגית 

 שלב תכנון השינוי 
 )"שלב ניהול השינוי )כולל בקרה "תוך כדי תנועה 
 שלב התיקונים והשינויים 

 
 

 ההיערכות –שלב מכין  .א
 

מתכונת התהליך )על בסיס הצעה זו, או כל השלב בו הנהלת הארגון מגדירה את 
 תהליך יישומי אחר(. בשלב זה מומלץ לפעול בתחומים הבאים:

 

 ;קביעת היעדים של התהליך ולוחות הזמנים שלו 
  ;)"קביעת השלבים העיקריים )"המטודולוגיה 

 ;קביעת קבוצות העבודה ומנגנוני התאום והעדכון 
  ;קביעת אופן קבלת ההחלטות 
 העבודה והגדרת אופן השיתוף בתהליך מול נציגי הבעלים; הגדרת  נהלי 

  עיצוב מנגנון ניהול השינוי , ההסברה ומעורבות דרגי הניהול השונים
 והעובדים. 

 
נייר עבודה הכולל את שלד תוכנית העבודה, הגדרת נתיבי  תפוקת התהליך:

 ההתקדמות ושיטת העבודה המוצעת לשלבים הבאים. 
 

השלב המכין ינוהל באופן אינטנסיבי ויארך לא יותר מחודש  רצוי כי משך התהליך:
 ימים.
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 שלב הערכת המצב האסטרטגית .ב
 
 

 הנחת עבודה:
בדרך כלל, נהוג לתכנן אסטרטגיה באמצעות גורם ייעוץ חיצוני או באמצעות יחידה 

לאסטרטגיה. אנחנו מניחים שהערכת מצב אסטרטגית מיועדת להיות שלב מכין 
 , לכן אנחנו מציעים את הנחות העבודה הבאות:לשינוי רחב היקף

 
  הם  –בין המנהלים שמובילים את הארגון  נוצרת מתוך דיאלוגהאסטרטגיה

 יודעים את צורכי הלקוחות ואת גורמי המפתח להצלחה.
 
  האסטרטגיה אמורה להיות מיושמת ע"י מנהלי הקו ולכן צריך לשכנע אותם

תחיל את שלב השכנוע בנקודת מכאן, רצוי לה –בנכונותה וביישומיותה 
 ההתחלה, בשיתופם ביצירתה.

 

  ותפיסות עולם של המנהלים )זהו  ביטוי מוחשי של חזוןהאסטרטגיה היא
 השוני בין חלום לחזון(.

 

  ,יצירת האסטרטגיה היא תהליך של עיבוד מידע ע"י מומחים בתחומם
לכן, הן  –במסגרת המאפשרת יצירתיות וראיה רעננה של המציאות 

נקודות מבט חדשות ממשתתפים והן התהליך צריך לעודד הסתכלות ה
תחרותי קיימת  –. בארגונים הפועלים במשק דינמי כיוונים מפתיעיםלו

פונקציה ארגונית שבאחריותה לקדם את הנושא באופן רצוף )להגדיר נושאי 
 התעניינות, לאסוף מידע באופן שיטתי, לעבד אותו, לאתגר את ההנהלה (.

 

  ם החיצוניים יכולים לתרום לארגון את הידע שלהם בניהול תהליך היועצי
אסטרטגי ומיומנות בהפעלת כלי ניתוח ואבחון שאינם קיימים בארגון. כאשר 

ישנה יחידה פנים ארגונית לאסטרטגיה היא צריכה לשמש כמשאב ידע עבור 
 התהליך וכמערכת תומכת את עבודת המטה שסביבו.

 
 

 ך, הסכמה:הגדרת התוצר: כיוון, דר
 

 מהי התוצרת של הערכת מצב אסטרטגית?
 

 על סמך הבנת הכוחות הפועלים בסביבת הארגון והמנופים שיש כיוון :
 אליו חותרים. המצב הסופיביכולתו של הארגון להעמיד, נקבע 

 

 על בסיס הכיוון שנקבע, ניתן לעצב את המהלכים הרצויים, ולאפשר דרך :
נת שניתן יהיה ללכת בדרך שתביא את למנהלים בארגון לנקוט בהם על מ

)מבחינת המשאבים(,  אפשריתהארגון למצב המבוקש. הדרך צריכה להיות 
 )כך שכל הכוחות תורמים להשגת היעד המשותף ביעילות(.ומתואמת 



 4 03-5787856, פקס' 03-5787831בני ברק, טל'  31פיתוח ארגוני ועסקי, רח' הלח"י  – אפגרייד

 

 :כל השותפים לדרך צריכים להבין, להסכים  הסכמה, הבנה ואמונה
יהיו  - הסכמהבלי  כל אחד "יילך" למקום אחר, -  הבנהולהאמין. בלי 

לא תיווצרנה האנרגיות הנדרשות כאשר  -  אמונהחיכוכים מיותרים, בלי 
 יתעוררו בעיות בדרך.

 
 השיטה:

 
 ישנן דרכים שונות להערכת המצב. 

במסמך זה מוצגת החלופה של ביצוע התהליך בהובלה של כוחות פנימיים, כאשר 
אך לא כמבצעים  –כמשלימים גורמי ייעוץ חיצוניים מלווים את התהליך כמנחים ו

 את העבודה העיקרית.
 
 

 התפוקות של הערכת המצב האסטרטגית
 

  הודאות. –תאור ברור של "שדה הקרב" העתידי, תסריטים ומרכיבי אי 
 ;זיהוי ואיפיון היתרונות היחסיים וגורמי המפתח להצלחה בעתיד 

 ;אסטרטגיה ברורה וגמישה 
 ווים בסיס מספק לגיבוש תוכניות לטווחי זמן מוגדרים המה מטרות ברורות

 עבודה;

  ולהגיב  מגמות ושינוייםארגון מרושת לשוק ולמתחרים, המסוגל לזהות
 אליהם בזמן;

  שלו, מזהה איומים בזמן  ולנקודות התורפהארגון המודע לחולשותיו
 ומתמודד אתם על בסיס מקורות שנשמרו לכך מבעוד יום;

  סיס הבנה מעמיקה של גורמי , על בלעבוד ביחדהנהלה רחבה המתורגלת
המפתח האסטרטגיים, ויכולה לרכז מאמצים לאור התפתחויות צפויות 

 ובלתי צפויות.
 

 ג. שלב תכנון השינוי:
 

  תכנון כולל:

  עיצוב הרעיון המרכזי של אופן פעולת החברה בעתיד, בהסתמך על הערכת
 המצב האסטרטגית, וגיבוש עקרונות השינוי:

  רצוי כי קביעת עקרונות השינוי תיעשה על בסיס דיאלוג בין הצוותים
 השונים שיפעלו בארגון, תחת הנחייה והכוונה של צוות העל. 

  ,רצוי לבחון את התוצרים של התכנון אל מול מדדים של ייתכנות
 ומדדי התאמה ללקוחות הצפויים ולשוק במצבו החדש. 

 ל, רצוי להחליט על  לאחר שתושג  הסכמה בקרב חברי צוות הע
"הקפאת תצורה" כך שניתן יהיה לעבור מיידית לשלב התכנון 

המפורט )התצורה תכלול את החלוקה ליחידות העסקיות, עקרונות 
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שיהיו אחראיים לעיצוב המפורט,  –היחסים ביניהן, איוש מנהליהן 
 מבנה המטה המרכזי וכד'(.

 
 תכנון מפורט:

 יקריים שיאפשרו לארגון להשיג את תכנון מפורט של תהליכי העבודה הע
 התוצרים הרצויים במצב החדש.

   התכנון המפורט יתייחס גם לשינויים התנהגותיים, לשינויים מבניים, לעיצוב
תהליכי העבודה המחודשים או החדשים, ולאינטגרציה בין כל הפרטים כך 

 שיתארגן מהלך עבודה אפשרי. 

 ם שהיו שותפים לחלק הקודם.התהליך ייעשה תוך שיתוף פעולה בין האנשי 
 

 הכנת הקרקע לקראת השינוי
תכנון תהליך המעבר מן המצב הקיים למצב החדש. בשלב זה, שבו ניתן להגדיר 

תמונה פחות או יותר ברורה לגבי מצב העתידי, וכאשר גם קימת בתוך החברה הבנה 
 ת,מתואמת ומתוזמנוהבשלה ש"הולך לקרות משהו", נדרשת תוכנית פרויקטלית, 

 להובלת השינוי. 
 

הערה: שלב זה יכול להתחיל במקביל לשלבים הסופיים של השלב הקודם )תמיד 
 ישנו לחץ זמן(

 
 התכנון כולל מרכיבים כמו: 

  כלפי כל האוכלוסיות הרלוונטיות )פנימיות  –מערכת ההסברה והתקשורת
 וחיצוניות(; 

 תכנון השינויים הארגוניים, התפעוליים ושל מערכות המידע ; 
  ;תוכניות תחלופת העובדים וההדרכה 
 ;ההכשרות של המנהלים לניהול השינויים 

  .הקמת המסגרת שתנהל ותוביל את השינוי 
 
 

 ד. שלב ניהול השינוי:
 

המהלך שבו הארגון משתנה. זהו כמובן, השלב הקריטי בכל המהלך, ולכן מחייב 
ן תוך שמירת "מגע ניהול מדויק המגיב לכל פער שמתגלה בין הביצוע לבין התכנו

 עין" עם הרעיון המרכזי של התוכנית האסטרטגית.
  

בשלב הזה מתגלים כל "החורים" שבתכנון, וצצות כל ההתנגדויות שלא נוטרלו 
 דבר המחייב בקרה צמודה ותגובה מהירה ונחושה.  –בשלבים הקודמים 

 
 ינויניהול השינוי מובל ע"י הנהלת החברה המתפקדת כצוות פרויקט לניהול ש

הצוות המוביל את התהליך ייבנה מתוך צוות העל, צוותי המשימה ובמידת הצורך 
גם גורמים בעלי עניין בחברה )ראה להלן(, באופן שיבטיח את התרומות שלהם 

 לאורך תהליך השינוי עצמו.
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 הערכת המצב הארגונית  והובלת השינוי מבוצעת באמצעות צוותי עבודה כדלקמן:

 
: הצוות יורכב מאותם אנשים בחברה בעלי יכולת הסתכלות "מאקרו –צוות "על 

רחבה ומערכתית והמסוגלים לראות את "התמונה הגדולה", שיש להם אחריות 
"קווית" על ביצוע, שהם בעלי יכולת להשפיע בתוך הארגון, ויכולת לגרום לדברים 

 להתרחש.
, כלכלנים, )לדוגמא, שילוב של מנהלים ברמת הנהלה בכירה, אנשי תכנון עסקי

 או"ש, משאבי אנוש, יועצים אסטרטגים חיצוניים וכד'(.
 

: הצוות יורכב מבעלי תפקידים השולטים בתהליכי וזרימת מיקרו" –צוות "תפעולי 
העבודה בפועל, המבינים את הדקויות, והיכולים לתרגם את הרעיונות והתהליכים 

 המוצעים לכדי פעולה מוגדרת. 
ם, הנדסה, פיננסים, מנהלי יחידות עסקיות  ומרכזי רווח )לדוגמא, מנהלים תפעוליי

 / עלות וכד'(
 

(: מומלץ כי כבר בשלב הערכת המצב האסטרטגית stakeholder) צוות "בעלי עניין"
ייערך תהליך בחינה משותף של צוות הכולל גורמים מטעם הנהלת החברה ביחד עם 

וחות, חברות גורמים הנמצאים במעטפת של הארגון )כגון: ספקים, לק
outsourcing הקהילה באזור, בעלים,  וכד'(, ושל מיצגים של סוגי הפעילויות ,

 שהחברה פועלת בהם או שעשויה להיכנס אליהם בעתיד. 
 

: קבוצת היועצים המלווה את התהליך, באופן שיובטח כי תהליכי צוות הייעוץ
 כולות ההנהלה.הייעוץ השונים יתמכו את הנהלת הארגון, יתואמו וישלימו את י

 
 
 

 ה. שלב שיפורים ותיקונים: 
 

שלב זה עשוי להתרחש במקביל להתארגנות של מתחרים שחשים כי "משהו קורה", 
או לפחות במקביל להתחלת התגובה של השוק לשינויי ההיערכות. ההתאמות 

נדרשות לאור הזיהוי של תגובות השוק ובעלי העניין, העשויות אף לערער על הנחות 
והחלטות עקרוניות שהתקבלו בשלבים הקודמים )בדרך כלל: אפליות עבודה 

 מחירים, אפליות שרות, שינויים ברמת איכות של תהליכים(. 
בנוסף, רצוי לערוך בשלב זה בחינת אפקטיביות של השינוי, להגדיר את תהליכי 

השינוי המשלימים הנדרשים, ולבצע תהליכים להבטחת ההטמעה של תהליכי 
 ים )מניעת חזרה לדפוסי עבודה קודמים(.העבודה החדש

 
 לוח זמנים

לוח הזמנים של כל אחד מהשלבים ייקבע בשלב המכין על בסיס עמידה של כל 
 התהליך בתאריך יעד ברור.

 
 עד כאן, הצגת התפיסה.
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 המשך הדיאלוג: 
אנחנו רואים חשיבות להבהיר את תפיסתכם באשר לאופן ביצוע הערכת המצב 

כולל, ובתוך זה להתייחס לשאלות  –תי כממהלך של שינוי מערהאסטרטגית כחלק 
 הבאות:

  איך אפשר לשווק ולמכור פרוייקט משולב של גיבוש אסטרטגיה וייעוץ
 לניהול השינוי?

  איך אפשר לשלב יועצים לפתוח ארגוני בשלב הניתוח שלקראת גיבוש
האסטרטגיה )בדגש, ככל הניראה, על אבחון פנים הארגון, חולשותיו 

 ועוצמותיו(?

  האם לחברה לייעוץ אסטרטגי יש קושי / עניין / להדגיש את הכניסה לתוך
 הארגון כבר בשלב הלימוד האסטרטגי?


