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נועדהאסטרטגוהארגוז.שלמהותואתהמגןוךמונחתעסקו,בעןלםשגןךנוהולומונחהוא'אסטרטגוה'

ז. 1הארגשלהאסטרטגוהבוזלהכחוזוש . 1לת 1פע 1קוןמולמהןתהנןגעוםבנןשאוםנוווזלארגוךלסמך

המתןןןלןגוהתהלוךלכוךנוןןז.לאותולהגועמנתעלפעולהןתןננותהארגוזשלהמועדףהנוןןךהוונו,

אוד iכהשונהצבאו,בארגוזהאסטרטגוהתהלוךאתלבחוזמענווךהמועדף.הנוווזלבחורתלהובולשאמור

תהלונוםשלמשמעותםאתנותזזהמאמרהאסטרטגוום.המודלוםנבנושלשמםהעסקווםמהארגונום

ושאלותמודלמצועהמאמרהאסטרטגוה.גובןשתהלוךשלבמתודולוגיהעוסקןהואבצבא,אסטרטגיום

אסטרטגו.ההלוךמכצעוםכטרםלמחשבה

אסטרטגוה'.'מהובשאלההעןסקתאןרטומבואהנוהמאמרשלז 1הראשהחלק

של:ספרםעל-פוהאסטרטגיה,גובןשלתהלוךאסכולותשמונהמצוגחשנוהחלק

.) 1998 ( Mintzberg, Ahlstrand & Lampel: Strategy Safari, a guide through the wilds of strategic management 
מתודןלןגוהלבחורתמדרוםמצועהךבועווהחלקהצבאו,בארגוזאסטרטגוהבעוצןבעוסקהשלושוהחלק

שאותזהמטרותלעסקו,צבאוגוףבוזהמהותוההבדלעל-אףבואטעז.זהבמאמרהאסטרטגוה.לעוצוב

ןבוחוןןתהצבאובארגוךאסטרטגוהלעוצןבחשובותושהארגןנום.כשנוקרובותלהשוגהאסטרטגוהרוצה

זהוךהבחורהומתוךהצבאו,וההקשרהצבאותהמערכתשלהכנהמתוךנעשוםהתהלוניםעודכלהשונות,

העבודה.תהלוךשל

בואכן

ארגונית?אסטרטגיהמהי

כלומר,מודעות,על-ידיהמאןפוונתפעולהתונניתהנהאסטרטגוה

לנקודהלהגועדרךשלומכזוזמודעמראשתכנוזהנההתובנות

מוקדם,סדורה;התנהגותגוזרתהתובנותכלומרדפוס,מסוומת;

פריזמה,מבט,נקודתהסבובתו;במרחבהתמקמותכלומר,

המצואותעלמתנוננוםהארגוזחכרושדרכםמשקפווםכלומר

) 1992 , Collective Mind) (Mintzberg (. 

1996) Porter ( אסטרטגוהלטענתו,החרותות.כאסטרטגיהעוסק

לערךלהגועמנתעלפעולןוותשלמכוונתנחווההנההחרותות

* 
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iכש"אהתקשןנ(iכפעל 200 (הענזדהכשנת 3700נiכש"א

גרת i!Jכ Jשנהף J!Jענזדתעל iIJ!JJכתהiכאiכרךהוןם). 7000

iכד"ה.לקצונוהשתלמןוןת

ע"פהמתחרום.וניזנינךההפרדההנוהענייזולבווחןךו,מוסף

Porter , הארגוזלאז-מטרותשלשולונהנהתחרותותאסטרטגוה

לאחווםבוחסעצמואתלמקםרוצההואבוצןלהגוע;רוצה

ווחןךו;לערךלהגועמנתעלמהאחךוםעצמואתןלהפךון

מטרה.לאותהלהןבולהעשןווםוההתנהגןוןתוהאמצעים

כלוןהואהארגוז.שלבמהותובזאםעוסקתאסטרטגוה

אסטרטגוהככחורתהסבוכה.שונווועםאפקטונותלהתמודדות

סבוכהפלחונאולןהוא:המרכזותהשאלההעסקוכהקשר

ואפשרואשר , jהארגושלהנולטוםמהותרונותאולןלנצלנותן

 .) 1996(אהרונו,חוצןנווםמתחרוםמולכהצלחהלהתחרותלן

כעובדהנעוצהעסקווםבארגונוםאסטרטגוהבעוצןנהחשובות

עלהמשפועוםשונוותהלובוושנםהחופשוהשוקכמרחבבו

מרכובמהווההשונוותהלוכועםאפקטובותהתמודדותהארגון.

התחרות.בכושרמרכזו

Porter להגוענותזשנאמצעותזבסוסוותאסטרטגוותשתומזהה

 .) Overall Cast Leadership (נמוכהעלותהאחת, 2תחרותו.לותרוז

נעלותאכללמתחרום,שושמוצראותואתלהצועכלומר,

מוצרלהצועכלומר, .) Differentiation (נודולהשנווה,וותר.נמוכה
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מהאסטרטגוןתאחתכלהמתחךום.מאשראחרמוסףערךעם

לה.הרלוונטווםארגונותותרנותמשאנוםוכולות,דורשתשלהלז

Porter ,לסבונה,מגונהרקאוננההחרותותאסטרטגוהבומדגוש

תפוסותשלנהונטוםהסבוכהעללהשפועמנסהגםאלא

והעדפות.

לאסטרטגוהכלכלוארגוזשלאסטרטגוהבוזמההשאלה:נשאלת

תהלוךבוצעואשר ) 2001 (וגוררווהאותז,צבאו?ארגוזשל

לארגונוםנדומההצבא,בומצוונום,המרכזנפוקןןאסטרטגו

נרמההמתאפוונתומשתנה,ןונאמותכסבונהפועלעסקוום,

עסקווםכמוולדםלהשתמשלנסותושולבזאו-ודאות,שלגבוהה

ונוםשחלקוםלצווז,חשובהצנאו.נארגוזגםתחרןתוום

כתוךפגומות,הז-כתחרותנווםנמצאוםהצבאותכמערכת

השונןווםהתנהלוזאת,לעומתנעכרלמערכת.מחוץוהזהמערכת,

הנדרשהארגןנוהשונןו(והוונומגובפעולהכדפוסנעוקרנצבא

כפעולותולאהחוצןנות),כסבונהשונןושחללאחררקנעשה

תהלוךמגובשת.נוהןלותעולםמתפוסתונחלקווזומהמעצבת

לכחורתמגועוםכאמצעותההמתודןלןגוההנואסטרטגוהגונןש

שונןועקבכזהתהלוךלבצענבוזלארגוז.הרצווההאסטרטגוה

כמצבשונןונגוזהארגוז,כתוךאוהארגוזכסבוכתנתנאום

נטננולןגוותהאדם,ננוחכתפוסות,המתחרום,כמערךהשוק,

המשתנוםסבונהכתנאודווקאנולצווז,חשובזאתעםןנון"נ.

לכחונההנותנתפשוטה,אסטרטגוהלנסחמומלץכמהורות

הארגןנותכסבונההמתרחשוםהשונןווםע"פהזמז,עםןשונןו

 .) 2001וסאל,(אווזנהרדט

הצנאונארגוזגםהצנאו.הארגוזעלגםחלוםאלוקךוטךוןנום

המונופולשנורתכדוגמתפךןוגמותלשונןונווםערוםאנו

תפוסתשונןו ,) Outsourcing (חוץומזקורונוםנתחןמוםהצנאו

המחוונוםשונןווםןנון"נ,הפעלהתפוסותשונווהקבע,מודל

הכללנרמהשונןווםבוחורות.נוווזןסומוזמחודשתחשוכה

להשוגוןנלונוצרלחשובהצנאוןתהוחודותאתמחוובוםצבאות

תהלונושנו,ומצדנוותר,הרכההארגןנותהאפקטונוותאת

נרמהתפוסותעללהשפועעשןווםהמערכתנחלקוחשוכה

צבאות.הכלל

ארגונותאסטרטגוהנעוצונאסכולות

האסטרטגוה,כחורתאלמגועוםכאמצעותהנדרךרזזהפרק

לגונןש 3שונותאסכולותשמונהאסקורזהנפרקארגונו.הנוווז

 Mintzberg, Ahlstrand, Lampelע"ומוצגותשהזנפואסטרטגוה,

 .)םש(

 IDesignlעיצובשלכתהליךאזוטרטגיהעיצוב . 1

המנצעוםנארגןנוםנוותרהמקובלתהנהזואסכולה

וכולותבוזכהתאמהעוסקתוהואאסטרטגוום,תהלונום

JO 

 , SWOT (Strengthsה-נותןחחוצונוות.לאפשךןוןתפנומוות

Weaknesses, Opportunities, Threats ( זו.מאסכולהנגזר

וההזדמנןוןתהאוןמוםנותןחכאמצעותבוגורסתזואסכולה

וןנללונה),(תחומוהארגוזוכולותהגדרתוע"וכסבונה,

מובדלעובדם,נשולונהונןלותנותןחלהתמודד.הארגוז

חשוכהעלמתבססתזואסכולההאסטרטגוה.לכחורת

אתהמעצבהמנהוג,הנוכההמרנזווהשחקזןנותוח,

ההתאמה.

כמנווטהמנהוגאתמצונזואסכולהעפ"ואסטרטגותהלוך

מהתהלוךחלקשהנםארגונווםעובדםונמצונהתהלוךאת

נוספוםשותפוםושנםנתהלוךאךהאסטרטגוה.ומעוצןנ

והחוזקות.החולשותההזדמנווות,האוןמום,ננותןחהעוזרום

תובנות.כללוצןךואפשרותמקוםןושוצורה,הנוזהתהלוך

 IPlanninglתכנוןשלכתהליךאזוטרטגיהעיצוב . 2

נשלטתהלוךשלתוצרהנהאסטרטגוהזו,אסכולהע"פ

חלקוםותתבפורוםלחלקוםמחולקפורמלו,תננוזשלומודע

עוצןננתהלוךהמרנזוהשחקזלתמונה).מןנולום(הפרטום

נארגוז.המרנזוהתננוזאושהואהאסטרטגוה

קשום","נתוניםעלהאסטרטגוהגונןשותבססזוכאסכולה

ןוונתזמקצוע,אנשוע"והמסופקוםןןואגראמותגרפום

הארגוז.ולאנשולמנהוגמשקלפחות

 IPס sitioninglמיצובשלכתהליךאזוטרטגיהעיצוב . 3

גונןשותהלוךגנךוןת,הבזאסטרטגוותבוטוענתזןאסכולה

הגנוזותמהאסטרטגוןתאחתשלכחורהמטרתואסטרטגוה

עוצונשלתהלוךכאזאוזכלומר,לארגוז.נוותרהמתאומה

כחורהשלתהלוךאלאהעוצונ),כאסכולת(נמוןוצורה

המנןנוות,נשוקארגוזלגנו(לדוגמה,אפשךןוןת.ממגווז

להוותרוצהאנוזהנשוקהונזנשאלהתעסוקהאסטרטגוה

שאלותוושאלולאאךשוק,ופלחאונותמחור,שלכחונט

טננולןגו).לשונןואולמשל,המוצרוםסללהרחבתכנוגע

אתהמנתחהאנאלוסט,הנוזהנתהלוךהמרנזוהשחקז

השוק.

לגונןשוהתהלוךסבובתות,מפהקוומתזו,אסטרטגוהע"פ

המפה.עללהוותרוצההארגוזהונזלקבוענועדאסטרטגוה

שלמהותושונןואוגבולותפרוצתמאפשראוננוהתהלוך

הארגוז.ןוועודהעוסןקתחום

 IEntrepreneuriallיזמותשלכתהליךאזוטרטגיהעיצוב . 4

עתורעלנחזוזהמנהוגשלכמוחונמצאתהאסטרטגוה

נמעט,פולחנותנרמההנמהנמרכזמוצבהמנהוגהארגוז;

מתקווםהחזוזעוצונתהלוךלו.ומגובכפוףהארגוזואולן

חודםןנוסווזאונטואוצוהכוללוהואלמחצה,מודענאופז
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אושותהתאמהשעוברוםחוצןנווסמרעוונותהתלהבותאו

ומשאוןמספוקבללוהחזוזזאתעםאושו.לחזוזוהופנוס

השראהלהענוקותכליתונתונו,הפרטוםלעוצובמקוםךו

הארגוז.לחברו

הארגוזאוןעלעתודותתמונהושלמנהוגזו,אסכולהע"פ

במטפורהמשתמשהמנהוגרבות(פעמוםלהוותצרוך

לתרגםבתהלוךהארגוזחברוותפקודזו),תמונהלתואןך

וושןמוןת.לפרקטוותזותמונה

 ! Cognitivelקוגניציהשלכתהליךאסטרטגיהעיצוב . 5
שלבמוחושמתרחשההלוךהנוהאסטרטגוהעוצוב

שלסןבווקטובותתפוסהעלהואהדגשבלומר,האסטרטג.

עפ"וההחלטות.מקבלאצל'האובווקטובו',החוצןנו,העולם

מתבוננוס,שדרנהפךוזמהושאלאמצואות,איזזו,תפוסה

המערבתעלהשפעהלמעשההואהאסטרטגוהועוצוב

בדומןווסבסכמות,במושגוס,בוטןולוךוהבאההמפרשת

מחשבתוות.'וב'מסגרות

שאלותוושאלזואסכולהעפ"והאסטרטגוהגובושבתהלוך

וצאלאבזהההלוךמאלון'.'המרכזאתלאתגרשתנלותז

אותזאתלשנותונסהאלאוברורות,ורועותוסודמהנחות

חלופות.מושגוםמערבתולבנותוסודהנחות

 ILearninglלמידהשלכתהליךאסטרטגיהעיצוב . 6

שלצפןוהבלתושהטבעהנה,זובאסכולההמוצאנקודת

אסטרטגוהולפוכךשלוטה,מאפשראוננוהארגוזסבוכת

אוזבלומר,למודה.שלמתמוךההלוךלהוותהוונת

וההתרחשותהוושןס,לבוזהאסטרטגיהתננוזבוזהפרדה

אלאמוכוונת,אוננהבךאםהאסטרטגוהבו-זמנית.הוא

שרופות.ןנובןווטעווהנוסןוגםהבוללבתהלוךמתפתחת

חברובללשהםהלומדוס,הנובתהלוךהמרכזיהשחקז

אלאהעתו,דאתלצפותאוננוהמנהוגתפקודהארגוז.

למעשהקוומתלאזו,אסכולהע"פלמודה.תהלונולאפשר

שונןולומן,דושהזמזבלאלאוברורה,סדורהאסטרטגוה

 : Botton1 upשלההלוךהנושמתבצעהתהלוךוהתפתחות.
המנועוהואחדש,נודעהמנהוגאתמזונוםהארגוזחברו

השונוי.את

 ) Powerlעוצמהשלכתהליךאסטרטגיהעיצובו.

מצואותתפוסתאחדולבלשחקךאחדבלזו,גושהע"פ

תננוז.נבונולהנהשאסטרטגוהטוענתהגושהאחרת.

אונךובוךןאלוםבוזופשרהמו"ממנר,סחרלמעשהאך

מוטבותאסטרטגוהנוסוחבוטוענתהגושהשונות.וקבוצות

וברום,ממסמסתשהפולוטוקהמנוווזתאורטו,דברהנו

שעובד".טוב"משהובנוסוחלהסתפקושולפוכך

להעלאתלגוטומציהנותזזו,גושהעפ"ואסטרטגוההלוך

שבורתושמבךובתוצאהוהאינטרסוס,המבטנקודותבל

העולם.תפוסתעלהמנהוגשלהמונופול

 ) Cultural (תרבותשלכתהליךאסטרטגיהעיצוב . 8

בווטוענת,במרכזנקולקטובהארגוזאתמצובהזואסכולה

הווצרתהכרתותאונטראקצוהתהליךהנואסטרטגוהעוצןב

ושנזזו,גושהע"פהארגוז.לחברומשותפותוהבנותאמונות

לעשותואו-אפשרלנולם,המשותפותבארגוזוסודהנחות

מאלון"."המובזאתהאלה,הוסווהנחותאתשסותרשונןו

כלונומשבר,בשעתרקוותננושונןווםבוטוענתזוגושה

להוגזרצרוךמשברשלתוצאהשאוננואסטרטגוהפותןח

מאלון".ברורקולקטובו"ודעמאותו

מהותאתושנהלאזוגושהעפ"ואסטרטגוההלוך

ההסכמהשלמסוומתבמסגרתלהושארחוובאלאהארגוז.

הארגונו.מאלון''המובזשלהקולקטובות,

לעוצוברבאפשךןוןתמגוזזושנובולראות,נותזזומסקורה

גושןתשלחלקוסלשלבנותזבולצווזוחשובאסטרטגוה,

לעיצובבוותרהמתאומותהגושותמהזהשאלהנשאלתשונות.

הצבא'.בארגוזאסטרטגוה

נוחוךןתארגוג<תאסטרטגוהגובוש

ארגןנותאסטרטגוהלגובושאתווחסהמאמרשלזהבחלק

הצבאות.המערבתשלבחלקותכלומרהצבא,נוחוךןת

בחובטהנםהצבאותהמערבתשלמרנזווםמאפוונוסשנו

הזמז:

ןבוךןקךטוגדולארגוזהנוהארגוזמחד.אוטו,שינויקצבא.

זמזפניעלומתפרסתמוגבלתשונןווםלבצעהובדלתונבזה

וחסות.רב,

הוןצרדברקצרות,הנזזהנארגוזהקדנצוןתמאודך,כ.

ומהורה.רנהמפקךוםתחלופת

בההמצואותעםכהלומהאונםאלהמאפוונוסשנו

באופזוחוךתווםפנוםאסטרטגווםתהלונוםמתקוומום

ברצונוהמקרוס.ברובחדש,מפקדשלהוכנסועםתדור,

אסטרטגוההלוךבקווםהצורךעלעונהשמח,דמודללהצוע

אתבחשבוזלוקחומאודךחדש,מפקדשלבואועם

הזמז.בחובטהארגוזמאפוונו

אלאלארגוז.חזוזלגובושההלוךאוננובך,אסהמוצע,המודל

המוצעהמודלקוום.ןועודקווםחזוזעלהמושתתחשובהההלוך

הזדמנןוןתהבוחנתהעוצובגושתעפ"ושמוצגלמודלןךואצוההנו

העומדוםהמשאבוםלאורפועל,הארגוזשבהכסבונהןסונןנום

עלזו.הממונההרמהשלהערנוסולאורלרשותו

ונ
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תיבחרהאסטרטגיהתעוצבשעל-פיההאסכולהמנהיגות.ווגנוןהמוצעים:המודלמעגלישלושת

סגנוזהאםהמפקד.הארגוז.ראששלהמנהיגותסגנוזלפי

כול?יודעכריזמטי?הואהמפקדהאםריכוזי?הנוהמנהיגות

לעוצובהדרךבבחירתמהותייםהנםאלהמדדיםמערב?משתף?

חייבתבתהלוך.הראשיהשחקזיהיהמיולקביעההאסטרטגיה

הואשבההדרךלביזהמפקדשלסגנונוביזהלימהלהיות

בקרבציניותמהשניים:לאחדלהובילעלולהלימהחוסרבוחר.

בעיצובהבוחרריכוזימפקדשלבמקרהלמשלהארגוז.חברי

איאובמרכז;הארגוזחברואתששםבתהליךאסטרטגיה

מסוומת,דרךנוקטיםשבמוצהרמשוםהתהליך,מטרותהשגת

האחרוז.במקרהאחר.תהליךמסמנותהמתקבלותההחלטותאך

להיתקלעלולוהואצל,''תהלוךלמעשההנוהמוצהרהתהליך

שיתקבלוהאסטרטגיותלהחלטותובאי-הירתמותאמוזבחוסר

במהלכו.

מה

אנחנו

צריכים

לעשות?

כזה

אנחנו

יכולים
לעשות?

לעשות?רוציםאנחנומה

לעשות?צריכיםאנחנומהשואל:החיצוניתהסביבהמעגל

בהיותהלארגוז/יחידהמוכתבמההאילוצים,הםמהכלומר,

ביכולותעוסקהפנימיתהסביבהמעגלהצבאית.מהמערכתחלק

השלישיוהמעגלוכדומה;השתוותכ"א,הארגוז:שלהפנימיות

שאליווהזוזויעודבהינתזלעשות".רוצההארגוזב"מהעוסק

מוטבי;באופזזהחזוזלממשניתזכיצדהיאהשאלהלהגיע,רוצים

הקיימים.והייעודהחזוזמצובוםשאותובאתגרהנוהדיוז

מגבולותחריגהשאיזהעובדה,הנהזהבמודלהמרכזיתהנקודה

שלההבנהלדוגמה,בסוסוות.הנחותעלאתגוראיזמוגדרים,

בסיסיותהנחותכמהמגלמתבצבא"ואחזקהשיקוםארגוז"מהו

לחירום,מענהמתזשלהנחותובצבא:באט"לשיקומילגוףבנוגע

וכיו"ב.מאט"ל)(כחלקרב-זרועיתיכולתבאט"ל,שירותגוף

האסטרטגיהגיבושלתהליךהכרחיתהנהאלההנחותהבנת

המערכתשלהאסטרטגוהמגבולותחורגתואיננההיחידתית,

הכוללת.

לחשיבה,נרחבוכרפעולהמרחבישהמוגדריםהגבולותבתחום

מיצוימלבדהיחידתו.הפוטנציאלאתשימצוויישוםתכנוז

בוזלהכוללתהמערכתתפוסותבוזןואלוגגםוותכזהפוטנצואל,

כללאתלהפרותעשןוזהןואלוגבוחוררת.שתתפתחנהתפיסות

המערכת.

כלשלמבטמנקודתהללוהמעגלוםשלושתאתלנתחאפשר

מדרוםארבעהאצועהבאבחלקב.בפרקהמתוארתאסכולה

המועדפת.האסכולהלבחורת

האיסטרטגוהלעוצובאסכולהלבחורתכוןןום

השחקזהואהמפקדרקהאםהנכונה:האסכולהמהונדעכיצד

בו?הענווזבעליוכלהארגוזכלהואהראשושהשחקזאוהראשו,

תרבותמנהוגות,סגנוזמדרום:כמהעליתבססזובשאלהווון

הארגוז.וסביבתהארגוזגולארגונית,

מנהוגות,שלאחרסוגעלכותבום ) 2002 (וקופפרשמודטנובט

'ללכתהקלסותלמנהוגותבנוגןןעם','ללכתמכנוםשאותה

שלפוהההוררכות,מהתפוסהנגזרתאחרי''ללכתמנהוגותאחרו'.

כזההדרך,אתכוודעפקודיו)ועל-וןו(על-וןןנתפסהמנהוג

הנכונים:בכושןרוםוהמצןוןלמשומההאחרוותמוטלתשעלון

כמנהוגותאנשום.להובלתאושווהומאפוונוחזוזכרוזמה,ודע,

מקוםהפוךמודה,בראשעצמורואההמנהיגאחרו,''ללכת

ההחלטותאתלקבלכךומתוךטוב,הכילראותניתזשממנו

אתלתפוסבמוגבלותהמכירהעם:'ללכתמנהוגותהנכונות.

מקוםמפנהמנהוגאותובזועלהמצואןת,שלמורכבותה

המנהיגעלרקחלהאוננהוהאחרוותאחרות,ומחשבותלהשקפות

כולם-אחדכלעלרבהאחריותמטולכזהמנהיגעצמו.

בעוצוביבחרזהמסוגמנהוגאחראו.המפקדרקלאשותפום,

הארגוזחברולכלמקוםהנותנותהשוטותבאחתאסטרטגוה

אםלשאולחשובזאתעםהארגוז.בתוךהאונטרסוםולמכלול

כזה.ניהוליסגנוזמאפשרתהיחווהשלהארגןנותהתרבות

לבחוזישהאסטרטגיהלעוצןבהדרךבבחירתארגונית.תרבות

האםהארגונית:התרבותאתגםאלאהמנהוגות,סגנוזאתרקלא

מעורבוםהארגוזדרגוכלהאםהוררכות?הואהארגונותהתרבות

שאוננהאסטרטגוהלעצבנוסיוזהארגןנות?בהחלטותושותפום

ספקישבקשוום.להותקלעלולהארגונותהתרבותאתהולמת

לעוצובשוטותבחורתמאפשרתהצבאותהארגונותהתרבותאם

יותכזהקלסות.המנהוגותסגנוזאתתואמותשאונזאסטרטגוה

זה,מסוגפוקןןלקבלבשלוםאונםהצבאובארגוזשחלקים

לעודדורצוזאמותותהקשבהפתוחות,שלרביםאלמנטיםונו

מהוחוןןת,בחלקבווותבזועוד;זאתכחולשה.וותפסוחשובה

פונקציונאלו.אוננוכזהנוהןלוסגנוז

'ללכתבסגנוזמנהיגדורששלהזהמשימותשאופווחוררתיש

במודועוז.מסוומותוחורותכדוגמתאחרות,וחוררתואולןאחרו:

J2 
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וקופפרשמודטנרנטעם'.'ללנתשלנסגנוזלמנהוגותזקוקות

לסוועצורךושאחרוך,ללנתלאנשוםלגרוםמנתשעלמצוונום,

חלקוםאותםשנהם,המנהוגןתווםהחלקוםאתלפתחלהם

 A1·gyris(כמנהוג).התלותווםהחלקוםלצדנתונםהפועלום
נתהלוךלעבורולדוםצךונוםשאותםשונןווםעלמדבר ) 1990 (

ממצבועבורולןתקונה,בהתפתחותגרום.נולאנשוםהתפתחותם

עםןוחסותהדוותתלותשללמצבבאחווםמוחלטתתלותשל

למצבאפשךןוןתמעטשלממצבלאקטונוות;מפסונוותאחוום;

להתווחסותל"עצמו"לבתשומתמחוסראפשךןוןת;הרבהשל

שלאושותהתפתחותבוזקושרארג'רוסנ"עצמו".ולשלוטה

לתפוסתלהתווחסונולוותרנוגראדםארגונו.שונןולבוזאנשום

הארגוזהתרבות,ע"ולומוכתבתשהואנפורקלאהמצואות

אותהחווההואשנולאופזגםאלאלמונוהם,דעת"ו"מעצנו

אמצעו.בלתונאופז

להנוזחשובאסטרטגוה,לעוצונבשוטהשנוחרוםלפנולפוכך,

שונןווםשישנם(סבוךהוחודהשלהארגוניתהתרבותמהו

אתההולמתבשיטהולנחורשונות)וזרועותשונותוחווותבוז

לתרבותהקשוריםמהלניםלבצעושלחלופיזהארגונית.התרבות

ןפותוחעידודנגוזמתאום,אסטרטגותהלוךשיאפשרוהארגונית

פיתוחמבךובנגזראישית,אחריותלקוחתשלארגןנותתרבות

אקטונוום.שוהוןבךוהארגוזאנשו

חווהם.מחזורעפ"ושןנוםארגוניםלאפווזניתזהארגון.גזל

שואתפקודשללתהלוךעוברצמיחה,שלבתהליךמתחולארגוז

מאופווזהצמיחהתהלוךהזדקנות.שלתהליךמתחולולאחרון

הואהאתגרבשליטה.מאופווזההזדקנותתהליךואילונגמושות,

תפקודהמאפשראוזוזלשלוטה,הגמושותבוזלאוזוזלהגוע

שוא.

לעוצונשיטהלנחירתנוסףמדדהארגוזחוובמחזורלראותנותז

בשוטהלנחורשנבוזוותנזצמיחהנשלנולארגוזאסטרטגוה.

לעומתהשלוטה.אתלקדםמנתעל(תננו\),לתננוזוותרפורמלות

וותר'גמושה'בשוטהלנחורשנבוזוותנזבהזדקנות,גוזלארזאת,

גמושותבוזהאוזוזולקדםהגמושותאתלקדםמנתעל(למודה),

לשלבוערוףשוא,ובתפקודאוזוזבמצבשנמצאארגוזלשלוטה.

לשלוטה.הגמושותבוזלאוזוזלהגועבךוהשוטותאת

משתנה.אווצובההסבוכהנמהעדלשאולושהארגון.ןובובת

בשוטהלנחורערוףתדור,נאופזוהמשתנהןונמות,בסבונה

בשוטהולאהמהוךום,לשונןווםהתווחסותהמאפשרתגמושה,

למזשחלושונןווםעקבמוטעותלהוותהעשווהוסדורה,נשלטת

התכנו}.תחולת

המודוסבחונתבולראותונותזערופה,אסכולהושתמוךלא

מדדזאת,עםמנוגדות.ואףשונותלתוצאותלהונולעשווה

שותנצעאסטרטגותהלוךבבחורה.נוותרהמרנזוהנוהמנהוגות

הארגוזבראשהעומדשלהמנהוגותסגנוזאתהולםשאוננונאופז

החלטותלקבלתןוןנולבנדרש,התהלוךהשלמתאתואפשרלא

המודוסותרשלכהונתםמהתהלוך.נגזרתשאוננהשגווה,

אןזואסכולהמבחורתהנגזרותהמשמעווותלהבנתחשובה

מסוומת,אסכולהעפ"והתהלוךשלמוטנולנוצןעובזאחרת,

נצטרךמהמולהסכנות,מהז(למשל:הארגוזממאפוונוכנגזר

זו).להתמודדותלהוערךבוצןנתהלו,ךלהתמודד

הארגוזבתוךוחןןווםמאפוונוםמספרלמשל,אט"ל,לגופו

ו:הצבא

לפרטוםבהפרופסוןנאלות,מקצועות,מח,דאשרמערבת . 1

הארגוזומאודך,נוח.נעלוולפוכךרבודעושנארגוז

פךןוגמותעםצבאוהקשרבתוךנמצאהמקצןעו

הוךךנוןת.

אזרחוםנגדום,חוולום,קבע,אנשוהארגוז:חברוהטרוגנוות . 2

שונה.השכלהונעלומגוונוםמקצועתנעלו

נשונןו,קןשומבךובנגזרסבוךנוךןקךטו,גדול,ארגוז . 3

למצואנותזואחזקה,שוקוםמרכזנגוזאט"לונארגוז

מאפוונוםנעלתהמנהוגןתשצווונו.הקרוטךוןנוםשלשולןנ

הצבאותמהפךןוגמהכנגזראחרו','ללנתמנהוגותשל

כנגזרעם''ללנתמנהוגותשלמאפוונוםונעלתההוךךנות,

הפרטום.שלןהונןלתהודעאתהמערוךפרופסוונאלומגוף

נעלותתרנןוןתנתתהמאןפוונתארגןנותתרבותזהנארגוז

 .)צ"ע /(קבעשונוםואונטרסוםנוח

וסודותעלהמבוססתהלוךלמשל,לנחור,נותזכזהנארגוז

נראותאלהאםגםהתרבותמגושתוהזהנוחמגושתהז

-והרמונותךונןזותהנההתרבותגושתלזו.זובמנוגדות
נוזןךותהנההנוחגושתןאולומשותף,מאלון'מונך'וש

מצואותתפוסתלווששחקךאחדבל-ןקןנפלוקטואלות

מחדבהלומה,נאהגושותשתובוזוגם''גםהשולונאחרת.

ומאודך,המערבת,ןנוךןקךטוותסבוכותנשונןו,הקןשועם

שוגהמאפשרתופרופסוונאלותהטרוגנותלתרבותבהלומה

שונותמןוסופלונותענווזנעלושלשונותעמדותבוזושוח

בזהנארגוזהתפוסותשתושלשולונשונה.תרבותומתת

ומקנהמסגרתנותזאחדשמצדלתהלוךלהןנולעשןוה,

עלהגנהמתוךדווקאאחר,ומצדמסןומת,ןוצונןתנוטחוז

ועמדותתפוסותשלהלגוטומוקוומזאתמאפשרגבול,

מתוומרתאוננההתרנותותהגושה . jהארגובתוךשונות

בלהעוצמה,נגושתואולןהוסו,ובהנחותמהותווםלשונןוום

אתמאפשרזהנארגוזהתפוסותשולונאפשרות.אופצוה

בנדנדאךןתוק,ארגוזהמאפוונוםוהשלוטהההמשנוות

העוצמה.נגושתהמאופוונוםושונןוגמושותלפתוחותגם

'ללנתמנהוגותלסגנוזבסתורהעומדותאונזהאסכולותשתו

ככ
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חברוהנםנתהלוןהמרנזוהשחקזונשתוהזהואולעם',

גוז.האר

הצבאובארגוןאסטרטגוהשבגובושהחשובות

גוףשהנוצבאונארגדזאסטרטגותהלוןעללדברנותזהאם

ומשאנום?משומותעלמצומצמתשלוטהעםנוצוע

Mintzberg (שם)-וPorter (שם)באמצעותאסטרטגוהמגךוךום

מטרהנוסף):מרכובמןפוע Mintzberg(אצלמרנונוםשלושה

להגועמנתעלהתנהגןוןתשלדפוסלהגוע;לאזןמןדעתמתןנננת

אומנם Porterלסבונה.נוחסןמוקוםסודרה);(דרךהרצןולמקום

ונעלמאחווםנבדללהוותצרוךונבזהתחרןתו,למוקדםמתווחס

 Mintzbergאצלשמופוענפוהמוקדם,אזלםללקוח,מוסףערן

הארגדזבוזהתאמהאלאתחרותו,בהקשררקלהוזתחוובאוננו

לסבונה.

Porter (שם)נסוסוות:גנרוותתחרותוותאסטרטגוןתשתומזהה

כלומרנוךןל,והשנווה,נמונה;נעלדתהמדצרמכורתהאחת,

שתוהלקדח.עבורערןנעלשהנןאחר,נאדפזמוצרוצורת

אונזהזאולםהעסקו,מהשוקלקדחותאןמנםאלהאסטרטגוןת

דלפונןמשאנום,עלהשלוטהןלוכולתהמשומהלהגדרתקשןרות

ננוצןעהעוסקותשאלןתהצנאו.לארגדזגםלהתאמהנותנדת

אחר,נאופזהמשומהננוצןעאןוותר,גמדנהנעלדתהמשומה

רלודנטוןתהמדוכה)אחרת,(וחודהללקדחוותררבערןשוותז

אלהשאלותהשןנןת.נוחוךןתובזכמערכתהצנאובגוףנוותר

סןגוותשנןהתקצונום,משנרשלנעודזתוקףמשנהמקנלדת

עםמתחרותרנותוחורותשנןנעודזבזונמומהדתות,העלדת

האזרחו.נשוקגןפום

וכולוחוותואסטרטגותהלוןתקצונום,משנרשלזה,נעודז

להענוקהקוומת,הןודאותןחוסרהשונןועלפוצןומבגנוזלהוות

ופרואקטונוותןאושותוחורתותאחךוןתולעןדךשלוטהתחושת

ןאושות.וחורתות

בסבונהמוקדם'תפוסת'הנההתחרותותהאסטרטגוהמטרת

אח,דמצדלסבונההתאמהלוצןךמנסהוהואהתחרותות,

הזרלוונטובסבונההמוקדםאחר.מצדעלוה,ולהשפוע

מושפעשנווםמשוםהשונות,לוחוךןתוהזכמערבתלצבא

נתזזבסבונה,מתחרהבסבונה,המתרחשוםמתהלוכוםהצבא

וככזההסנונתומהמרחבחלקהנןהצבאולמעשהלנוקןרתה,

השפעה.וכולתנעלהןא

לנוןהצבאות,המערכתברמתאזוטרטגוהגונןשנוןמה

היחורה?ברמתאזוטרטגוהגיבוש

ומדתבוזןךואלוגחונורוצורתמאפשרנצבאאסטרטגוהגיבוש

מאסטרטגוותלהוגזרוחורתותאסטרטגוהעלככלל,המערכת.

שלתהלוןוותבזזהלצדכוןוז.לאןתןלמשוךןעלוההמערכת
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Bottom up לצדTop down . וחודדתבאסטרטגוהגונןששלתהלון

תפוסןתעםנדואלוגלהוןתשונןלותתפוסותהעלאתמאפשר

המערכתלהשתכללותלתרוםעשןוכזהךואלוגקוומןת.מקרן

מנוףהואנוחודהאסטרטגוהגונוששלתהלוןהמקרר.ברמת

מערכתות.השפעהלולהוןתועשןוה"מהשטח",נןשאוםלהצפת

שלהמערבתחלקובוזלתוארםערןרבמנוףהואזהמסוגתהלון

מקבלושלההתבוננותורועתאתלהרחונכךובןןושארגוז.כל

ההחלטדת.

סוכום

לסבונה,ןהתאמהתכנוזחשובה,מחוונתאסטרטגותתובנות

המגבשותלוחוךןתדהזלמערכתהזותרןנןתושנכוותהןלתהלון

ותקויםהצנאוגוזבארוחודהשבכלנבזזלפוכן,האסטרטגוה.את

נבזזתהלוןאוזההוא:והשאלהאסטרטגוה,גונוששלתהלון

ןמתו.לקוום

מתוומרשאוננומעגלוםמשלדשההננןומודלמצועהמאמר

נוןתרהאפקטונותנדרןלדדזאלאחךשום,וועדואןחזדזלווצך

המןדלהקוום.הוועןדשלמוטנוולנוצועהקווםהחזדזלמומןש

קצבנוךןקרטי,סבון,ארגדזהצנאו:הארגוזממאפוונונגזר

חשונתותהליךמצועהמודללפוכן,קצרות.קדנצוןתאוטו,שונןו

ההנחה,עלמבוססהמןדלנתונה.מסגרתבגבולותשנשאר

ןאוזחזוז.לוצורתמקנולהאוננהארגונותאסטרטגוהשוצורת

וותבז(לדוגמה,~בהתאמה.כמקבולאלהסןגוותשתולנחדזהכרח

הסבוכהתנאואולםהקוום,החזדזאתלשנותהמנהוגנרצוזשאוז

להתאוםמנתעלאסטרטגוהנעוצןנצןרןושולפוכןהשתנו,

שנקבע).לחזדזלהגועבמטרהלסבונההארגדז

המןדלעפ"והאסטרטגוהגונושתהלוןאתמקוומוםאםבוז

לבחורתשונותאסכולותעללהתבססאפשרלא,אםובוזהמוצע

האסכןלהאתזד.מבחורההנדרשותהפעולווותולנוצועהכוווז

הראשדז.השלבוהמנהוגות.הארגוזלמאפוונובהתאםלנחורוש

שלאןפוןעלמזרעתחשובהלהוותחוובאסטרטגוהנגונןש

מןעתק,מדנתנ,משהןאוננןהתהלוןעצמן.האסטרטגוהתהלון

להקשרהתאמהשלמדועתהלוןאלאנוהןלות,מאופנהחלקאן

נהטרוגנוןת?מאופוונתהוחודההאםהוחודה:ולמאפוונוהצנאו

תהונהשןנוםנגופוםוחורותבוסבוךנטדטאלוןת?נהוךךנוה?

צנועמןדועוזלמשל,שןנום.נגוונוםהצנועוםמאפוונוםנעלות

מנהוגותסגנדזשלאלמנטוםעםמנהוגןתןנעלהוךךנופחותבגוף

עם'.'ללנת

עסקו,לגוףצבאוגוףבוזהמהןתוההבדלאףעלמבאז.

-עסקווםגופוםשללזהנהשוןאהמןגנלתמרוזמרחבשעוקךן
להשוגרוצהשהאסטרטגוההמטרדתדןמום.הנסוסווםהתהלונום
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נותנוםבתעשווהשמוושמוםמסוומוםתהלוכוםולפוכךקרובות,

האסכולותמגורזהצנאו.המגזרמגבלותהבנתעםלאדפטצוה,

מאפשרוםהעסקובמגזראסטרטגותהלוךלנוצועשושהרחב

למאפוונוה.המתאוםאסטרטגותהלוךלעצמהלבנותוחודהלכל
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