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אסטרטגית בחשיבהניהול   
מנהליםפיתוח לתוכנית   

תודאו-ניהול בסביבת אי  
• 

 ניהול בסביבת חדשנות

עוסקים באופן קבוע בניהול משימתי אנו  מנהלים ברמות שונות בארגוןכ
אותנו  יםסביבה העסקית מאלצבשיבושים ו ,יעדים-מול תכנון מבוסס

וודאות -תנאים גוברים של אי ולקבל החלטות מהותיות תחתלהתמודד 
 . ות וכו'ניפוליטית, טכנולוגיות חדש-שווקים משתנים, סביבה גיאו גוןכ
 

)כדי  חשיבה ליניאריתמבוססות על ניהול משימתי תכנון ול תומתודולוגי
כמתוכנן( ואינן נותנות מענה  Aאני צריך קודם לבצע את  Bלבצע את 

אם  איני יודעכעת ו לא רלוונטי Bלפתע התנאים משתנים ) ים בהםלמצב
-פחות אפקטיביות ככל שרמת אילהופכות ולכן  (Dאו את  C לבצע את 

 עמידה ביעדים.-הוודאות עולה, מה שמעלה את רמת הסיכון לאי
  

כך האם ניתן לשפר את החשיבה האסטרטגית ויכולת התכנון 
 שאיכות הניהול תשתפר ועמה התוצאות העסקיות לאורך זמן?

 
 פיתוח מנהליםלתוכנית הינה  ניהול בחשיבה אסטרטגית! בהחלט כן
ניהול משימתי ב (foresight) מודלים מתחום החיזוישילוב שייחודה ב

שונה זווית חשיבה  למנהלים ברמות שונות בארגוןיקה מענכך ו ,שוטף
שינוי צורת  .תרחישים תכנון מבוססלמעשיים כלים ארגז כן מאתגרת וו

אורך ל ואפשרבתכנון וניהול פרויקטים מורכבים י החשיבה ויישום הכלים
 .ולשפר את קבלת ההחלטות הוודאות-ת איואת רמ הקטיןזמן ל

 

 סדנאות למנהלים

כוללת שתי סדנאות עצמאיות  ניהול בחשיבה אסטרטגית תוכניתה
וודאות -בסביבת איוקבלת החלטות , האחת מתמקדת בניהול ומשלימות

בסביבת חדשנות בניהול ניית תרחישים והשנייה מתמקדת בבו
ל ורצאה + תרגה תכולל סדנהכל . ובחיזוי מגמות טכנולוגית ועסקית

  איש. 12לקהל של עד  תומיועד להתאמה לארגון מעשי הניתן
 

מנהלים ברמות ביניים המעורבים בדילמות : מנהלים בכירים וקהל היעד
ומבקשים לשפר את ניהול בסביבת חדשנות או /ווודאות -ניהול בתנאי אי

 .יכולות התכנוןהחשיבה האסטרטגית ואת 
 

 אישי (mentoring) מנטורינג

למנהלים המבקשים  מנטורינגתוכנית ות ניתן לבנות לסדנאבהמשך 
 עבור פרויקט ספציפי.באופן אישי וליישם את הכלים המעשיים 

 

 מצוינות ניהולית

מטרת התוכנית הינה הקניית כלים וידע שיאפשרו שיפור יכולות כאמור 

בהתאם זאת ו ,מצוינות ניהוליתיביאו לאורך זמן לגם כך חשיבה ותכנון ו

 .EFQMמצוינות ארגונית כגון מאפיינים העיקריים של מודלים לל

 

 
 

 
 מאמרים מקצועיים

בכדי להתרשם מן החומרים המועברים 
בתוכנית אני מזמין אותך להיכנס לאתר 

שכתבתי בנושאים  פורטל מאמריםי לשל
 וודאות וחדשנות.-של ניהול באישונים 

 

 

מנטור ניהולי ועסקי,  – עמרםציון 

של וניהול אסטרטגי מומחה בתכנון 

בעל . מערכתיים-מיזמים טכנולוגיים רב

בתעשיית  שנה 20-סיון של למעלה מינ

בחברות  executive טק בתפקידי-ההיי

 ניהול הכוללים בינלאומיות גדולות

ופיתוח מוצרים  פעילויות אסטרטגיות

ופתרונות טכנולוגיים חדשניים מול 

 .חברות מהגדולות בעולם

 לפרטים נוספים 

 ציון עמרם
ץ ניהולי ועסקיועי  
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 סדנת ניהול בסביבת אי ודאות
 

 Shellהסיפור של חברת  ▪

 של חיזוישונים מודלים  ▪

 ((Cone of uncertaintyחרוט אי הודאות  ▪

  סוגי עתידים אפשריים ▪

 (Scenario trees)תרחישים  ציעשימוש ב ▪

 Iתרגיל מעשי 

 (Backcasting)חיזוי לאחור  ▪

 שיפוט היוריסטיל כדוגמא Lindyאפקט  ▪

 ..,Predictive, Adaptive ניהול משימתיסוגי  ▪

 ודאות-אימימדי י זיהו ▪

 ודאות-יצירת תרחישי אי ▪

 II תרגיל מעשי

 (Risk Assessment)מודל הערכת סיכונים  ▪

 (Wild Cards)תרחישי קלפים פרועים   ▪

 לחיזוי ע"י קבוצת מומחים Delphiשיטת  ▪

 סיכום ▪

 

 סדנת ניהול בסביבת חדשנות
 

 M3הסיפור של חברת  ▪

 סוגים שונים של חדשנות ▪

 (Serendipity)אקראיות מכוונת  ▪

 מיפוי מגמות וזיהוי הזדמנויות לחדשנות  ▪

 ומקינזי BCGשל  יםתכנון פורטפוליו והמודל ▪

 Iתרגיל מעשי 

 Rogersאימוץ חדשנות והמודל של  ▪

 (The Chasm)מודל התהום השיווקי  ▪

 דוגמאות והתנהגות –חדשנות משבשת  ▪

 כגורם משבש Mooreחוק  ▪

 ומערכת אידיאלית אבולוציה של חדשנות ▪

 II תרגיל מעשי

 בחיזוי מגמות שיפוט היוריסטי ▪

 של מגמות (Convergence)התכנסות  ▪

 כמודל חיזוי כלכלי Metcalfeחוק  ▪

 סיכום ▪

 

 


