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חשיבה ותכנון אסטרטגיים  

בסביבת חוסר וודאות
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פנחס יחזקאליר "ד

לאפקטיביות של ארגונים וחוקר מומחה •

מערכות מורכבות ורשתות , רשתות

(.ITלא )ארגוניות

;  "ייצור ידע"מנהל חברת •

ל ונשיא  "מנכ, יזם משותף ולשעבר•

.TECIחברת 

כראש המרכז למחקר אסטרטגי  שימש •

, לביטחון לאומישל המכללה ולמדיניות 

.וכמנהל הידע שלה, ל"צה

.בגמלאותמשנה ניצב •

ולפיתוח  פרס שר המשטרה למחקר •

(1993.)
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הגדרה-( Strategic Planning)תכנון אסטרטגי 

לקבלת  , מסודר ומוסדר,מובנהותהליך שיטתי ועקבי אמץ מ•

ומתוות  אותה מכוונות , המערכת המורכבתאת מעצבותההחלטות 

.  אלהואת הצידוק למעשים מעשיה את , דרכהאת 

תוצאותיהן תוכרנה , אולם, ופעולות אלה מתבצעות בהווההחלטות •

.עתידב
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(: 2012)פורבסהמגזין 

!נכשלותמהתוכניות האסטרטגיות 70%

!המספר האמתי גבוה הרבה יותר



8

:בנתמקדהיום 

התכנון  חסמי•

;האסטרטגי

התכנון  שלביב•

;השונים

לתכנון  הדגשים•

בסביבת אי  

.הוודאות
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חסמי התכנון האסטרטגי
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מחייב היכרות  אפקטיביתכנון אסטרטגי 

:חסמים משמעותייםשנימעמיקה עם 

תרבותה
האסטרטגית 

הישראלית

תופעת  

אי הוודאות
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:  לקח רלוונטי ראשון

תכנון אסטרטגי  

,  הוא הימור

!שתלוי במזל

13
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מראש אם תוכנית  כדי לדעת : בעיית הבעיות

!חיזוימטרתה צריך יכולת תשיג את 

2009, ביוני22, "הארץ"

היום יכולת  ישלמי 

?חיזוי
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השכל שלנו  "

איננו יכול  

לקבל את 

רעיון אי יכולת  

..."  הניבוי

ניקולס טאלב
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אנו פועלים כאילו שיש "

ביכולתנו לחזות  

,  מאורעות היסטוריים

כאילו  , או גרוע מכך

אנחנו מסוגלים לשנות  

את מסלול  

...ההיסטוריה

16

טאלבניקולאס
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-אנו מפיקים תחזיות ל

השנים הבאות  30

בעניין הגרעון הצפוי  

בכספי הביטוח הלאומי  

שלנו והפנסיות או  

,  בגובה מחירי הנפט

בלי להבין שאיננו  

יכולים לחזות מה יהיה  

מצבם אפילו בקיץ 

...הבא
17
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זוכרים את תחזית המומחים בבחירות  

?האחרונות
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סרב מנחם בגין להודיע על נצחונו עד 1977במהפך 

(2:41)הקלפיות שהגיעו תוצאות האמת ממדגם 
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:  שנילקח רלוונטי 

אין מומחים  

!לעתיד

20
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21...בין היתר, תכנון אסטרטגי מיועד

להקטין  

את 

!אי הוודאות
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ארוךככל שזמן 

יותר 

–בפעולה /בתכנון

גוברתאי הוודאות 
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ניתן להתמודד עם אי 

הוודאות

ידעבעזרת , רק חלקית

.בזמן אמתרלוונטי

לא ניתן להפוך את  "

, הברבור השחור ללבן

אבל אפשר להפכו  

"...ברבור אפור"ל
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לא ניתן להפוך את כל  "...

'  ברבורים השחורים'ה

אבל ניתן להפוך  , ללבנים

..."'אפורים'לאת חלקם 

24

להקטין  , משמע

את כמות  

!צים"התב
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תן לי את האומץ לשנות את אלוהים : "המפתח להתמודדות

;  את הכוח לקבל את מה שאי אפשר לשנות; מה שאפשר

(קיפלינגרודיארד)..." ואת החוכמה להבדיל בין השניים
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אסטרטגיות לטווח  

ארוך רלוונטיות 

הרבה פחות  

ומוחלפות  

באסטרטגיות  

,  דינאמיות

המתעדכנות ללא 

משבר קובה  )הפסק 

...(כמודל

,לכן
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צים"תבהשל אי הוודאות הוא ביטויה

מורכבות 
גוברת

דינמיות  
מואצת

אי 
וודאות

צים"תב
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: לקח שלישי

כיוון שמרכיב אי 

הוודאות יישאר  

–לעולם דומיננטי 

.  כשלאינןטעויות 

!הן חלק מהתכנון

28
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:  לקח רביעי

לכן תכנון הוא 

לעולם דינאמי  

מסתיים  איננוו

!  לעולם

29
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...ישראלהאסטרטגית של התרבות . 2
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(Strategic Culture)תרבות אסטרטגית 

באה לידי ביטוי מערכות אנושיות של התרבות הארגונית שבו האופן •

.בתחום האסטרטגימתנהגתמערכת שבו האופן או ; בתחום האסטרטגי

התרבות האסטרטגית היא שקובעת את דרכי ההתנהגות ואת דרכי  •

עשויות לחשוב באופן שונה על אותם  היא : מערכתהחשיבה של אותה 

.  אסטרטגייםעניינים 

,  לא על פי היגיון אוניברסלי של יעילות, לנסח את העדפותיהןעשוייההיא •

ועל פי הדימוי העצמי , אלא על פי הנורמות והערכים הקיימים אצלם

.לעצמןשאימצו 
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התרבות האסטרטגית  : למשל

( 1)של ישראל 

מובהק והיעדר מסורת אינטלקטואלית של המערכות  אנטי אינטלקטואליזם •

;הביורוקרטיות והצבאיות

;אסרטיביות ונטייה לאלתר, מעשיות רבה: אלתורתרבות של •

;וחוסר הקפדה על נהלים היררכיים, באופן קיצונילא פורמליים דפוסים •

;חזון ארוך טווחהיעדר•

;מתכנון אסטרטגיסלידה•

;צרים ומגזרייםהעדפת שיקולים •

;תפיסת ביטחון ודוקטרינה צבאית כתובותהיעדר•
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התרבות האסטרטגית של  

(2)ישראל 

;מצורמנטליות של •

הגנתית ולשימור סטטוס  נטייה לאסטרטגיה : האחרוניםבעשורים •

.בצד טקטיקה התקפית בשדה הקרב, מדיניקוו 

;עורמה ותחבולה לטובת הטכנולוגיה, על גמישותויתור•

;אופקיםצרתחדשנות טכנו טקטית •

;קודם להבנהמעשהה•

".ילך בעוד יותר כוח, מה שלא הולך בכוח"•



34

החלשה הדרגתית  : התוצאה של כל אלה

.של החשיבה האסטרטגית הישראליתוקבועה

לאומית  

וארגונית  

!כאחד
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..."יהיה בסדר"–יצחק רבין 



36

!זה לא בהכרח רע

?ארגונים עם תרבות תכנון משמעותית מצליחים יותר/ האם מדינות 
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: לקח חמישי

בישראל  אין

תרבות וניסיון  

של תכנון  

!אסטרטגי

37
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שני סוגים בסיסיים של תכנון
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סוגים בסיסיים של תכנוןשניקיימים 

מתחת "
"לרדאר גלוי
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.הסוג הראשון הוא הסוג המוכר•

הוא מבוסס . זמןהסוג השני והאפקטיבי הרבה יותר מחייב •

:על תהליכים ארוכי טווח של

התהוות
פעולות קטנות ולא  

ולכן כמעט ולא  , מורגשות

,  מעוררות התנגדות

שהשפעתן העתידית  

!עצומה
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את סוג , בדרך כלל, מבצעים המאפיינים

"תכנון מתחת לרדאר"ה

;(ישראלית וערבית)גאולת קרקעות •

;בנרטיב הלאומי" השתלת אמתות"•

;ל"בדעת הקהל בחו" השתלת אמתות"•

"  עיקור היכולת הצבאית"•

.וכדומה•

האלוף גרשון הכהן מראה כיצד  

חסמה את הדינמיקה של 35א "תמ

!בניין האומה באמצעות התיישבות
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?האם תהליכי התהוות בישראל פועלים לטובתנו

?האם יש מי שמניע אותם או שהם מתפתחים בהתארגנות עצמית•

אוטונומיה ערבית  

בגליל

מצב בלתי הפיך  

ביהודה ושומרון

אובדן היכולת להשיג  

מטרות לאומיות

"  גאולת קרקעות"

ערבית

אובדן הרצון להכריע  

מלחמות
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!מאוחר מידיזה כבר , "כשנופל האסימון"
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?מתי נופל האסימון
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...ועוד דוגמה
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בזירה  לגיטימיהן כלי " מלחמות על התודעה"

ל"הבינ

אנחנו עשינו  •

זאת בהצלחה  

;רבה בעבר

אויבינו עושים  •

זאת מצוין  

!בהווה
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: לקח שישי

תכנון מתחת  "

הוא "לרדאר

תחום מופלא  

שחשוב  , למתכנן

!להתמחות בו

47
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48

רעיונות מחולליםכדאי ונכון לעשות שימוש ב

יצירתי , "ממזרי"רעיון משמעו"רעיון מחולל"

קיימות ומשנה  פרדיגמותמנפץ, מציאותומעצב 

.דברים מן היסוד
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...איך לא משפריצים לכל הכיוונים
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'  רעיון מחולל'בכבישי הערים הינן הכיכרות 

מוצלח להפחתת תאונות דרכים
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עסקיתרעיון מחולל כגימיק של חברה 
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אבל גם פה  , רעיון מחולל הוא אמנם גלוי

מאוחרההבנה של ההתהוות בדרך כלל מגיעה 

יותר

לחזות  במקום

-את העתיד 

!תמציא אותו
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,  גם אם הוא מצליח בטווח הקצר', רעיון מחולל'ל

עלולות להיות תוצאות בלתי צפויות  

...בטווח הארוך
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: שביעילקח 

העזו ועשו שימוש  

ברעיונות 

!מחוללים
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שלבי התכנון
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שהתכנים שלהם  , תכנון בנוי ממספר שלבים

לפי המתודולוגיה שבחרנו, משתנים

הגדרת מטרה•

הערכת מצב•

במתודולוגיות שונותאות"דפגיבוש •

פעולההחלטה על דרך •

הקצאת משאבים•

תחילת ביצוע•

היזון חוזר בזמן אמת איפה אני טועה •

ומה משתנה

מחודשתהגדרת מטרה •

וחוזר חלילה•
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אין תכנון ללא מטרה ברורה



58

היא התכלית שלשמה נבנית מערכת ' מטרה'ה

פועלת  מורכבת ובגינה היא 

המניע את זהו הרציונל •

.המערכת

היא מניעה את ההתארגנות  •

העצמית לחיפוש ולמציאת  

הפתרונות להשגתה
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לא ניתן היה להבין על מה , הגדרת המטרהללא 

!ניתן להתפשר
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:  לקח שמיני

ללא מטרה אין  

התארגנות 

בין אם  . עצמית

יזמתם ובין אם  

–הופתעתם 

!הגדירו מטרה
60
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בעיות מורכבות זקוקות לפתרונות 

!מורכבים
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אנו נוטים לגשת לבעיות  

...ליניאריתבצורה 



63

בבואכם לפתור  

בררו קודם  , בעיה

כל אם היא  

!ליניארית
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העולם  :בעיה

אבל  , ליניאריאיננו 

!כןהתכנון 

לאפישוט הבעיה 

יסלק את אי 

הוא רק  . הוודאות

!את הבעיהיחמיר
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מתן צים בוא "אחת הבעיות העיקריות של תב

...פתרונות ליניאריים לבעיות לא ליניאריות

:  המחשה

האכלת  

העגורים בעמק  

החולה

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://dialognet.org/k8/menus/tmunot/2005/birds/agurim.jpg&imgrefurl=http://dialognet.org/k8/menus/tmunot/ziporim.htm&h=480&w=640&sz=143&hl=iw&start=20&tbnid=R4DRISwKA8-6ZM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&svnum=10&hl=iw&lr=&sa=G
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://dialognet.org/k8/menus/tmunot/2005/birds/agurim.jpg&imgrefurl=http://dialognet.org/k8/menus/tmunot/ziporim.htm&h=480&w=640&sz=143&hl=iw&start=20&tbnid=R4DRISwKA8-6ZM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&svnum=10&hl=iw&lr=&sa=G
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חוק הבחירה הישירה, לדוגמה

היה אמור לחזק את ראש הממשלה , "חוק הבחירה הישירה"•

לשנת  1996בין שנת . ולהפחית מכוחן של מפלגות לשון המאזניים

1996בשנת . מערכות בחירות תחת חוק זה3התקיימו 2003

בחירת ראש הממשלה : התאפשרה לראשונה בחירה בשני פתקים

החוק , עם זאת. בבחירה ישירה ובחירה נוספת במפלגה לכנסת

תלות הממשלה במפלגות הקטנות : גרם לתוצאות ההפוכות

.  התעצמה בגלל התחזקותן כתוצאה מפיצול פתקי ההצבעה
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כפתרון להגירה  רב תרבותיות: המחשה

...לאירופה
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מתן פתרונות ליניאריים לבעיות לא ליניאריות
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: לקח תשיעי

ממתן  היזהרו

פתרונות  

ליניאריים לבעיות 

!לא ליניאריות

69
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מתודולוגיות התכנון
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פשוט  –זה נראה פשוט ": אתם נוהגים לומר

..."זה לא

נראה פשוט  לאפה זה •

!!פשוטלאוזה ממש 

, רבהיצירתיותזה מחייב •

שלא קל לטפח  

...בארגונים
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, צוותיםמגווןהמצב האופטימלי הוא קיומם של 

שכל אחד מתמחה במתודולוגיה שונה

ברגע של צורך הקברניט זקוק •

בדחיפות לאלטרנטיבות  

.לצורך החלטה, שונות, פעולה

זו הדרך הטובה ביותר לספק  •

!  לו אלטרנטיבות כאלה
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תורת , מתודולוגיה אפשרית היא למשל

...המשחקים

השיטה מנבאת התנהגות  

מזהה ; עתידית של השחקנים

את דרכי הפעולה הצפויות  

על דרכי פעולה  שלהם ומצביעה 

מומלצות לשחקנים בודדים או  

.  לקבוצות של שחקנים
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השלכות של , לא פעם, הציעישראל אומן' פרופ

תורת המשחקים לאסטרטגיות שאמורה ישראל 

...  לאמץ בזירה הבינלאומית
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"חשיבה מערכתית"מתודולוגיה אחרת היא 

ההבנה שאנו פועלים  

,  במערכת מורכבת

הכפופה לתכונות ולחוקים  

של מערכות מורכבות
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הדבר מחייב היכרות טובה עם התכונות 

מערכות מורכבותוהחוקים שלאורן פועלות 

מחוץ  ", הפתרונות מחייבים חשיבה יצירתית

"!לקופסה
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מיפוי כל הגורמים הפועלים  -חשיבה מערכתית

:הרלוונטית" סביבה המשימתית"ב

;של כל אחד מהגורמיםחולשותועוצמות•

;שלהםאינטרסיםמפות ה•

;יריבויותובריתותניתוח •

?עלולה כל פעולה שננקוט להשפיע ואיך/ עשויה מיעל •

הפעולות שכל אחד מהם יכול לנקוט בתגובה לכל צעד מגווןמה •

?שלנו
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: לקח עשירי

את צוותי  גוונו

התכנון שלכם  

ואמנו אותם  

.  מבעוד מועד

ברגע של משבר  

זה יהיה מאוחר  

!מדי
78
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רלוונטיות התכנון
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עד שהצד השני או שגורמים רקרלוונטיתכנון 

!בסביבה המשימתית מגיבים

זוהי כבר סביבה , מאותו רגע•

.שונההמחייבת תכנון אחרת

כמו שחקן  , המתכנן צריך לשאוף•

שהצדדים האחרים  , שחמט מנוסה

!  יגיבו כפי שציפה ולהכין פתרונות
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!ארוךשונה מתכנון לזמן קצרתכנון לזמן 

ככל שפרק הזמן של  

,  התכנית ארוך יותר

,  גמישותנידרש ל

וליכולת  וורסטיליותל

ממשברים  תאוששותה

גדולים יותר  
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: לקח אחד עשר

היזהרו

מהיצמדות  

לתוכנית שתנאיה 

!הבסיסיים השתנו

82
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אחדות הניגודים בתכנון
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כישלון של שני / ישפיע על על הצלחה מה

?הצדדים 

יכולת 
ההתאוששות

עוצמת  
ההפתעה
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מצבים בסיסייםשניכל תכנון חייב להתייחס ל

מופתעאני • יוזםאני •
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תכנון שלם בלי שני אלה  אין -אחדות הניגודים 

!יחד

קיום עצמאי  אין

לאחד מהם  

!בנפרד
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הערכת המצב
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:הוא שלב מפרךהערכת המצב שלב 

;ניתוח מדוקדק של המטרה והגורמים המשפיעים עליה•

בני  , חולשותיהם, חוזקותיהם, של הגורמים בסביבה המשימתית•

הגמישות  , "קוויהם האדומים", האינטרסים שלהם, יריביהם, בריתם

.  והמנופים שניתן להפעיל עליהם, שלהם

.  ניתוח מדוקדק של דרכי הפעולה שהם יכולים לנקוט•

,  רכישה, יצירה, ייצור)איך נשיג אותו ? איזה ידע חסר לנו•

?(גניבה, השכרה

"  שליפת החומר הרלוונטי"את תהליכי מתעדפיםאיך •

?מהררי המידע הקיים
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?האם המציאות באמת ברורה לנו
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?האם זיהינו נכון את הסיטואציה
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הוא כלי חשוב בהפחתת אי הוודאות360משוב 
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הנגזרת ממנהתפיסת מעגלי האבטחה וכך גם 
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משוב  פ הוא "אחד היתרונות הגדולים של שת

...בזמן אמת
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ולכסות את " לקצר דרכים"חשוב ביותר לא 

האפשרויותמגווןמלוא 

הוא דוגמה המרמרהאירוע •

.מאלפת

,  "Aקארין "קדמה למרמרה•

שיצרה נתיב פעולה מועדף 

.למתכנן

ויתור על מגוון : המשמעות•

: ...התוצאה. האפשרויות
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...ממה שנדמה לנושונהלפעמים המציאות 
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השתלטות  

קשה

השתלטות  

נוחה

התנגדות פאסיבית

באירוע  מגוון האפשרויות מלוא ההתייחסות ל

:המרמרה

התנגדות באש

האם התכוננו  

?לאופציה הזו
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...המחשה
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התרבות האסטרטגית שלנו מביאה אותנו 

(Aקארין )לבחור באופציה שהכרנו מהעבר 

7המחשה 
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:  שניים עשרלקח 

מתכנן אינו רשאי  

להחליט על פי 

בחירתו השרירותית  

,  אלו מרכיבים לנתח

ולוותר על מלוא מגוון  

!האפשרויות
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אסור להמר על אופציה שמחיר הטעות בה  

!עבורנוגבוה מידי 

10המחשה 
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מלחמה  

אטומית

הימנעות  

ממלחמה

סגר

במשבר מגוון האפשרויות מלוא ההתייחסות ל

(:1962אוקטובר )הטילים בקובה 

תקיפה

לגיטימי לבחור האם 

באופציה שלא ניתן  

?לשאת את תוצאותיה
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התרבות האסטרטגית  , בשלב הערכת המצב

!היא מכשול של ממש
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חשיבות ההפתעה בתכנון
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לשתק את היריב ולגרור אותו ההפתעהמטרת 

לכאוס
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הסיכוי , יותרקפואהככל שהמערכת היריבה 

התאוששותגדול יותר ויכולת הכאוסליצור 

קטנה יותר
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!שתקלהמטרה

שבו אני יכול להמשיך את תוכניתי  , שיתוק הצד השני לפרק זמן מסוים

!או חלק ממנה, המקורית
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!משתקתההפתעה 

8המחשה 



108
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עלולה לגרור את המופתע לכאוסהפתעה
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והתקשורת עלולה להעמיק את הגלישה לכאוס
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יכולה להיות קשההפתעהגם כשמתכוננים ה

הטייפון בפיליפינים השנה
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וקברניטים אמורים , מסוכנתלכן ההפתעה 

!לעשות הכל להימנע ממנה

זה הספור  

של אמתיה

מלחמת יום  

!הכיפורים
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היא להיצמד  -והרסנית –אופיינית טעות

לתוכנית המקורית כשאתה מופתע
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שלב ההיזון החוזר מיועד לאתר טעויות , לכן

!  ולשנות את התכנון בהתאמהבזמן אמתתכנון 

גם בתחום  

ההודאה  

תקשה  , בטעות

עלינו מאוד  

התרבות  

!האסטרטגית
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,  בין היתר, עוצמת ההפתעה מושפעת

!היכולת לזהות התהוות בזמןמ
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הקטנת  , לפני הפתעה צפויה מראש

את משך ההתאוששותמאיצההחיכוך 

פינוי המוצבים  -

במלחמת יום  

;הכיפורים

פינוי כביש ואדי  -

ערה במהומות 

2000אוקטובר 
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מייצרת  הגדלת החיכוך , אחרי הפתעה

ומקצרת את משך ההתאוששותידע
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חשיבות ההתאוששות בתכנון
"Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and 

got back up again." - Nelson Mandela
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:ניקולס טאלב

מאחר שברבורים  

שחורים אינם  

עלינו  , צפויים

להסתגל לקיומם  

במקום לנסות  

בתמימותנו לחזות  

!אותם
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ידע

חוסר  

ידע

לא מודע מודע

שאינני יכול לאתר צים"לתבהתאוששות מיועדת 

מראש

:לא מודע לאי הידיעה

בניית יכולת  

התאוששות

:מודע לאי הידיעה

השגת הידע החסר

מודע לידיעה
:לא מודע לידיעה

שיטות לכריה ולמיצוי  

למיצוי הידע מתוך  

המאגר
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!נבונה, התאוששות מתחילה בהגדרת מטרה



122

יכולות הכלי להתמודד עם הפתעה הוא פיתוח 

התאוששות
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יש לזכור כי  

נהלים של  

שגרה אינם 

שווים הרבה  

.  בעת הפתעה

עבודה על  

פיהם מגדילה 

!את הכאוס

מה היו שווים  

הנהלים במשבר  

ואיזה  , קובה

מאמץ נעשה  

?לעקוף אותם
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ככל שההבנה של המציאות החדשה תהיה  

סיכויי ההתאוששות גבוהים יותר, מהירה יותר
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למופתע לוקח זמן להטמיע שעבר ממושך  

...למושך
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הפתעה שונה מהציפיות ונוצרת  " התהוות"ה•
הפתעה

עוד "צפי ל
"מאותו דבר

הלם ושיתוק  
מערכתיים

שיתוק מערכות כולל  , הלם–התוצאה •
המערכת נסחפת לכאוס. ואובדן כיוון

תחילת  
התאוששות

ברמת  התאוששותתחילת •
הקברניטים עדיין בהלם. השטח

התאוששות  
איטית כוללת

שהיא  , המערכת מצפה לאירוע מוכר•

יודעת להתמודד עמו בכלים הקיימים
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הם  התאוששות הבנת היכולת והטכניקות של 

חלק מהותי מהתכנון

!תמיד מתאושש ראשוןשטחדרג ה
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הפיקוח  הכאוס והתמוטטות מנגנוני : פרדוקס

מאפשרים פתאום התארגנות עצמית  

!את סיכויי ההתאוששותמגדיליםו
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איש אינו יודע מה תהיה יכולת ההתאוששות  

!בפועלמהפתעה 

: עשרשלושה לקח 

יש לעשות הכל  

או , להימנע ממנה

להקהותלפחות 

!את עוקצה
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הדגשים נוספים
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:  למתכנן" ארגז הכלים"

;לתוכניתשרלוונטית , מוגדרתמטרה חייבת להיות •

;עד שהמערכת הופכת דינאמיתרלוונטיהתכנון •

;הכולל את מקורות אי הוודאותסיסטמתיניתוח מערכתי •

;ארוך יותר מרכיב הגמישות והוורסטיליות גדלזמןככל שטווח ה•

;מצביעות בהכרח על כשליםאינןו" משחק"מהטעויות הן חלק •

;שיוצרות התהוותקטנותהעדפה של הצלחות •

".עשיית היתר"ו"הצלחת היתר"הימנעות מתסמונת •

.  של התאוששות מהפתעותטכניקותבניית יכולת ו•
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מקווה  

!שהועלתי
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