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על מה נדבר?

שינוי (משבר) חוסן הסתגלות – מסגרת מושגית

מרחב השפעה 

הערכת יכולות הסתגלות  - מה זה ואיך מודדים 

כלי WWW :1 - מה היה לנו ? מה המשמעות ? 
אז מה עכשיו?

value matrix :2 כלי

סיכום 



 ונתחיל בתרגיל 

מרץינואר 2020

אוקטובר 

 1

 2

 3

 4



השפעה מציאות משובשת ומדידה

תהליכי שינוי חברתי מורכבים ממילא
האתגר להגדיל/לשמר השפעה ורלבנטיות

דרישה של התורמים /שותפים
מיקוד מאמצים בתקופה של משאבים מוגבלים

 

הגדלת החוסן הארגוני



מסגרת מושגית 

חוסן הסתגלות שינוי 



6 יכולות הסתגלות 
מכלול התהליכים והמנגנונים 

המסייעים לארגון לבצע את 
השינויים וההתאמות הנדרשות 
כדי להסתגל לשינויים בסביבה 

מנהיגות והון אנושי

למידה ארגונית 

תוכניות ופעילות

רישות ושיתופי פעולה

משאבים ופיננסים 

משאבים שווי ערך

5
 תרומה 
גבוהה

1
תרומה 
נמוכה

3
תרומה 
בינונית



 למידה ארגונית
למידה מובנת, מכוונת ומתמשכת 

(הכוללת איסוף, ניתוח ושימוש 
בממצאים) המנחה את עיצוב ויישום 
התכניות של הארגון, ומשמשת ככלי 

ניהולי שוטף

האם קיים חזון בהיר רלבנטי ומוסכם 
המכוון את פעילות הארגון 

האם נעשת השקעה שיטתית ומכוונת 
בלמידת המציאות החדשה וצרכי קהלי 
היעד המרכזיים (נתונים, סקרים, ניתוח 

טרנדים זיהוי הזדמנויות)
האם מתקיימים תהליכי הפקת לקחים 

ולמידה מהצלחות 
האם יש  הזדמנויות לפיתוח חדשנות 

ולמידה מתוך התנסות

5
 תרומה 
גבוהה

1
תרומה 
נמוכה

3
תרומה 
בינונית



הון אנושי
כיצד תפקדה המנהיגות של הארגון 

ומה היתה השפעתה: יכולת לאבחן את 
חומרת הבעיה, לנקוט בפעולה ולשדר 

אופטימיות ותקווה 
מה מידת ההתאמה של יכולות 

ומיומנויות הצוות לצרכי הפעילות 
החדשה של הארגון 

מה מידת הלכידות והתמיכה 
שהתקיימו בין חברי הצוות ובין הצוות 

למנהיגות 

מיומנויות יכולות וידע של המנהיגות 
בארגון, ואנשי הצוות  המאפשרים 

הגדרת כיוון לפעילות הארגון 
והוצאתה אל הפועל.

5
 תרומה 
גבוהה

1
תרומה 
נמוכה

3
תרומה 
בינונית



 תוכניות ופעילות

התאמות בתוצאות צפויות ובפעילויות 
מרכזיות של הארגון  כדי לתת מענה 

לצרכים מידיים ו/או מתפתחים של 
קהל היעד, ו/או כדי להתגבר על 

חסמים ולנצל הזדמנויות 

עד כמה פותחו/צמצמו פעילויות 
/שירותים אסטרטגיות כמענה 
לצרכים או הזדמנויות חדשות 

האם היה מיקוד בקהלי יעד חדשים / 
קיימים

עד כמה שמרתם  על עקרונות מודל 
העבודה הקיים

האם היתה הגדרה מחדש של 
תפוקות, תוצאות או יעדים מדידים.

5
 תרומה 
גבוהה

1
תרומה 
נמוכה

3
תרומה 
בינונית



 רישות ושיתופי פעולה
איכות קשרי הגומלין בין מחלקות 

הארגון פנימה ובין הארגון לסביבה 
שלו  (יחידים, קהילה, ארגונים 

אחרים) 

איכות ומידת היכולת ונכונות לשתף 
  בידע ובמשאבים נוספים בתוך הארגון 

מידת ההכרות ושיתופי הפעולה 
הקיימים בין הארגון לארגונים אחרים 

  בזירת הפעילות שלו 

איכות ומידת החיבור של הארגון 
 לקהילה שלו 

5
 תרומה 
גבוהה

1
תרומה 
נמוכה

3
תרומה 
בינונית



משאבים פיננסים
יציבות כלכלית של הארגון 

והמידה שבה התקציב 
מאפשר גמישות

קיומן של רזרבות תקציביות ויכולת 
להקצות משאבים באופן מידי כדי 

לתת מענה לצרכים דחופים.
גמישות תקציבית והיכולת להסיט 
משאבים (לדוגמה כספים "צבועים" 

לעומת תמיכה כללית) מתחמים שונים

5
 תרומה 
גבוהה

1
תרומה 
נמוכה

3
תרומה 
בינונית



 שווי ערך
משאבים שימושיים 

נוספים, הזמינים 
לארגון ולצוות 

באופן מידי 
(לא כולל כסף או 
המשאב האנושי) 

היקף איכות וזמינות של:
נכסים פיזיים

תשתיות דיגיטאליות וכלים 
טכנולוגיים (כולל רשימות תפוצה)

 מידע וידע מקצועי 

משאבים אחרים שניתן להשתמש 
בהם/להפיק מהם תועלת מיידית

5
 תרומה 
גבוהה

1
תרומה 
נמוכה

3
תרומה 
בינונית



תיאור מקרה 

תיאור מקרה 

מכוון יכולות הסתגלות



:ניתוח המידע
?מה המשמעות
 תובנות מרכזיות

 במה נרצה להשקיע
 ?בהמשך

 So What?
מנהיגות והון אנושי

למידה ארגונית 

תוכניות ופעילות

רישות ושיתופי פעולה

משאבים ופיננסים 

משאבים שווי ערך

3 

4 

3 

2 

3 
4 



?אז מה עכשיו
  What Now?מנהיגות והון אנושי

למידה ארגונית 

תוכניות ופעילות

רישות ושיתופי פעולה

משאבים ופיננסים 

משאבים שווי ערך

 זיהוי של נושאים ורעיונות
 להמשך עבודה לשיפור או

לשימור או לשינוי

גמישות בגבולות
 מותאם ליכולות



 תיעדוף

השפעה נמוכההשפעה גדולה

השקעה נמוכה

השקעה גדולה

פרות נמוכים

מהלכים אסטרטגיים

לא מזיק לא מועיל

תקלה /ניהול סיכונים



  ?הערכות לקראת 2021

פנים ארגוני: 
הערכת יכולות הסתגלות

מי שותף לתהליך? 

תיעדוף משימות 

בניית תוכנית יישום

איסוף מידע והסקת 
מסקנות

קונטקסט 
ניתוח מגמות ותרחישים



"יש לנו שתי אפשרויות:
אנחנו יכולים להיות פסימיים, לוותר 

ולעזור ולהבטיח שהגרוע מכל יקרה. 
או שאנחנו יכולים להיות אופטימיים, 

לתפוס את ההזדמנויות הקיימות, ואולי 
לעזור להפוך את העולם למקום טוב 

יותר". 

נועם חומסקי 


