
 

17.05.2020 

 

 יציאה אפקטיבית מתקופת הקורונה - השלבים 3מודל 

 בואו נתכנן יחד את המחר

 

 

 .'לבין מי שאנחנו מסוגלים להיות, בין מי שהיינו - הקורונה היא תקופת מעבר' - אומרים כי

 - ההזדמנות לחשיבה מאתגרתזה הזמן וזו 

  -לפיתוח כיווני מחשבה יצירתיים  

  -תח לנתח את ההזדמנויות שבפ

 ביעילות, באפקטיביות ובהצלחה מחודשת. -לנהל הארגון ו

 

  על המודל

 - מודל שיטתי, ממוקד, פרקטי וישים --השלבים  3  מודל 

 ליציאה אפקטיבית מתקופת הקורונהולהיערכות 

 

 משלושה שלבים מרכזיים:המודל מורכב 

 אבחון וניתוח המצב בארגון עם היציאה מהקורונה. -- הווה’: שלב א 

 ניתוח ההזדמנויות העסקיות // השינויים האפשריים. -- עתיד קרוב’: שלב ב 

 בניית תכנית עבודה. -- תהליך היציאה’: שלב ג 

 .פעולההדרכי ת להגדרלמיקוד ו ת סייעומהבכל שלב שאלות מנחות 

 

 :תיאור התהליך

 



 

 :שבמודל לשאלות מנחות ותדוגמא

 ו?בצרכים ובציפיות של הלקוחות שלנ מה השינויים - לקוחות 

  ימשיכו אתנו באותה רמת קשר עסקית כמו בעבר האם?  

 שירותים נכון לקצץ אילו ?ימשיכו להיות רלוונטיים שלנו  שירותים אלו - ייעוד ?  

 ניתן עוד להתרחב יעד נוספים קהלי לאלו -  הזדמנויות ?  

  איך נערכים אליהם --שירותים חדשים אפשר ונכון לתת אילו? 

 מהם התחומים בהם יש להתייעל מבחינת משאבים ותהליכים - התייעלות? 

 איך אפשר לשמור על איכות גבוהה ובמקביל להוזיל עלויות? 

 

 למי מיועד?

   - לארגונים עסקיים, לעמותות חברתיות, לגופים ציבוריים

 המעוניינים להנהיג את הארגון שלהם באופן נכון יותר ומדויק יותר

 

  יישום המודל

 אופנים: 2-את המודל ליציאה אפקטיבית מתקופת הקורונה, ניתן ליישם ב

תהליך בו תיישמו את המודל הגנרי משלב אבחון ההווה, ניתוח העתיד  - תהליך חשיבה עצמאי .1

 .נמצא בנספח להלן במלואוהמודל בודה בהתאם. הקרוב ובניית תכנית ע

 

של  המומחיות בליווייישום המודל באופן ממוקד  - כנית העבודהניית תלבממוקד --ייעוצי ליווי  .2

את תוכנית העבודה כך שנסיים  , , נבקר ונמדודנחדד, נדייק, נטמיע יחדו  - נוגט אסטרטגיות

 מחודשת. בהצלחה 2020את 

 ,משימתי ליצור תהליך מאפשרת  -יעוץ הי הנהלת הארגון יחד עם של  העבודה המשולבת

 ע.ובר ביצו קצר מועד  ,יצירתי

 

 אשמח לעמוד לרשותך לפרטים נוספים ולשאלות. 

 הרמן-גליה אלמליח

 נוגט אסטרטגיות - יועצת ארגונית



 

 ציאה אפקטיבית מתקופת הקורונההשלבים לי 3מודל נספח: 

 בואו נתכנן יחד את המחר

 

 

 

 לשלב הראשון במודה

 - אבחון וניתוח ההווה - השלב הראשון במודל

 .)=הארגון( והחיצונית בסביבה הפנימית

 , במשימה זו

  ננתח את חוזקות הארגון

 ו.ואת התחומים שנפגע

  – ננתח גם את השינויים וההתפתחויות העיקריות בסביבה החיצונית ,לצידם

 .העניין האחריםשל הלקוחות ובעלי  ובציפיות ובצרכים בענף

 -- אז יאללה

 ם... !!!!מתחילי

 השלבים 3: מודל #1/3משימה  :קישור למשימה הראשונה

 

 השלב השני במודל

 --התמקדתם בניתוח המצב בהווה של הארגון שלכם  הקודמתבמשימה 

 בסביבה הפנימית והן בסביבה החיצונית.הן 

 את התחומים שנפגעו, בחנתם את חוזקות הארגון

  – ולצידם, גם את השינויים וההתפתחויות העיקריות בסביבה החיצונית

 של הלקוחות ובעלי העניין האחרים. ובציפיות בענף, בצרכים

  

https://nugat-strategies.co.il/מודל-3-השלבים-ב-3-ימים-משימה-ראשונה/


 

  -השלבים  3במודל  #2/3-הזו, משימה ב

 והדחופים, החשוביםנבחן את דרכי הפעולה 

 משימה כוללת שאלות יצירתיות ומאתגרות ה

 , אם ניתן.בצוותמשימה זו לחשוב על השאלות שבלכן מומלץ ורצוי 

 .תרשימים שיסייעו לכם לארגן את התובנות והמסקנות 2כפי שתראו, למשימה זו מצורפים גם 

 השלבים 3: מודל #/32משימה  :השנייהקישור למשימה 

 

 ב השלישי במודללהש

  -לפי משל הספינה 

  ע,לפני המסהתכנון הוא פרק הזמן 

 ,בו הקברניט יושב עם מפה ומצפן ומסמן נקודות מפתח בדרך

 .לדרךבזמן שספינה מתחרה כבר יוצאת 

 ?איזו ספינה תגיע קודם

  ,שיצא לאחר מכן ,אין ספק כי, הקברניט

  ,מכיר את הדרך הרבה יותר טוב

 ,למד את נקודות הציון ואת השרטונים שמהם צריך להיזהר וכאשר יגיע ראשון אל היעד

 אל לנו להיות מופתעים

 .ולא רק שט - שכן הוא תכנן

  ....פשוט ישוט  –מי שלא יתכנן 

 

 .התעמקתם במשמעויות השפעות המשבר על הארגון שלכםבמשימות הקודמות 

 ,בחנתם את ההשלכות

 ,הגדרתם ותיעדפתם את הצעדים הנדרשים אד הוק

 — תכננתם ומיקדתם

  – שלכם ימשיך להתנהל בחצי שנה הקרובה  איך הארגון

 .ביעילות, באפקטיביות ובהצלחה מחודשת
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 שלבים  3במודלואחרונה  #3משימה זו משימה 

 .(2020דצמבר  –מציעה לפרוט המסקנות לתוכנית עבודה ממוקדת לעתיד הקרוב )מאי 

 השלבים 3: מודל #/33משימה  :השלישיתקישור למשימה 

 

 סיכום המודל

 ---- הסתיימו המודל משימות 3

מעריכה כל אחד ואחת מכם / מכן, שבאחריות ובאומץ השקעתם חשיבה ניהולית נכונה לתכנון חצי 

  --השנה הקרובה 

  --הפנימית והסביבתית  --המפה הארגונית  אבחנתם

  תחומי התייעלות, זיהיתם

  התבוננתם בהזדמנויות עסקיות,

 --בניתם תכנית עבודה 

  –החשוב   ועכשו מתחיל האתגר

 היישום!

 

  --מצביעה   הספרות

 –כי על אף הכישרון, הניסיון והידע הרב של מנהלים 

 ----לרוב השוטף דוחק החשוב 

 מתמסמס. וגם אפילו הדחוף לעתים

 

 -מזמינה חוזרת ואני 

  ---מי שמעוניין/מעוניינת 

  --להמשיך את מומנטום ההתנעה 

 --נוגט אסטרטגיות ולהטמיע יחד את תוכנית העבודה להעזר, במומחיות של 

  ניישם, נחדד, נשנה, נמדוד, נבקר

 מחודשת.  בהצלחה  2020ו...נסיים את 

 מוזמנים להרים הכפפה )והטלפון( וליצור קשר.

 !!!   בהצלחה רבה
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