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יכולות ליבה
1

  (Core Competencies) מה זה?!? 

מעלה שאחד ההבדלים בין ארגונים מוצלחים לבין מתחרים פחות מוצלחים הוא  2מחקר בניהול אסטרטגי

 .בארגונים המוצלחים יותר נעשהבפיתוח ומינוף יכולות ייחודיות ש

 

 יכולות ליבה ההגדרה

 .זו דרך מיוחדת במינה להכיר את הארגון שלך 3יכולות ליבה

מוסף /יוצר ערך מיוחד ארגוןה םשדרכ תהליכיםשל ( בין שלוש עד חמש)יכולות ליבה הן מספר מצומצם 

(.  האו לשאוף להיות כז" )טוב ביותר בעולם"להיות ה ארגוןבתהליכים אלו על ה. הלקוחות שלועבור 

 ארגוןהם ייחודיים ל[ מוצר או שירות, תוכניתבלא ] שמתבטאים בפעילויות והחלטות ארגוניות, תהליכיםה

יומית של -הן מוצפנות תוך העשייה היום פותחו עם הזמן ולרוביכולות הליבה בעצם . וקשים לחיקוי

 . נתפסות כמובנות מאליהןו הארגון

יכולות הליבה הן מיומנויות או מכלולי ידע ולפחות אחת מהן חייבת להיות קשורה באופן ישיר להבנת 

 . לטווח ארוך םולשרת לקוחותצרכי ה

רוב . "יכולות הליבה של הארגוןשל מינוף ה"את הל עליו לנ בעצםכל ארגון ( ת/מפקד)ית /ל"למעשה מנכ

זאת משום שאינם מבינים , שירות, בטיחות, ייצור, מכירות, שווק: המנהלים בטעות מנהלים תחומי עשייה

, ובאופן קוהרנטימנהלים באופן רב תחומי במקביל , כשמנהלים דרך יכולות ליבה .מה עליהם בעצם לנהל

 .רב לארגון להשיג את מטרותיו מה שמקנה כח

קודם כל להבין ולנהל היטב את יכולות הליבה  עליושרוצה לבצע חשיבה אסטרטגית וחידוש החזון  ארגון

על  ,ואסטרטגיה זו הדרך להגיע לעתיד זה ארגוןה ףחזון זה העתיד האידיאלי אליו שואאם . ושל

חרת התכנון הוא נהדר אך חסר כל בסיס של א, על יכולות הליבה הארגוניות מבוססתהאסטרטגיה להיות 

                                                           
1
 Quinn et al. (1997): Innovation Explosion. 

2
 Pablo Martín de Holan y Mateo Nincola Lesizza Bentancourt, Conocimiento y Dirección, 58.   

3
 .של המאה הקודמת 08-י הוגה דעות אסטרטגי בניהול מייקל פורטר בשנות ה"מושג שהוכנס לשימוש ע 
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וישנה סכנה שיתפתח חזון שאין לו ( בעייה מוכרת מתוכניות אסטרטגיות רבות)יכולת להוציאו לפועל 

דבר זה פוגע במוטיבציה לטווח הארוך ואינו . לפעול למען השגתו ארגוןליכולת של ה ,חיבור למציאות

 ."על לא עוול בכפם"הם בעצם נכשלים , מאפשר להם לפתח מסוגלות אישית וצוותית

 

 שונים מושגים אלה כל ,ארגוניות ויכולות ליבה עיסוקי ,ליבה ערכי עם מבלבלים לעיתים ליבה יכולות

  !מאד

 

 ...בהמשך ביאור מושגים

 

 ערכי ליבה

. או את ההתנהגות של כל שותף בה/ו ארגוןערכי ליבה הן ערכים בסיסיים שמכוונים את הפעילות של כל 

יכולות ליבה חייבות להיות ) ערכי ליבה לא צריכים להיות ייחודיים ולא בהכרח מתפתחים עם הזמן

לערכים  כשמם הם מתייחסים, ערכים. (אחרת הופכות לקיבעונות ליבה, ייחודיות ולהתפתח עם הזמן

(Values) ערך ליבה מתייחס לתחום נורמטיבי . מחשיבים כמכווני מדיניות והתנהגות שהאנשים בארגון

קוח וכדאי ל ,עושה את, ..ה מסוגל ל/את"יכולת ליבה מתייחסת לתחום התפקודי של , "מותר/אסור"של 

מנוסחים באופן של יכולת יכולות ליבה , "עשה או אל תעשה"בעוד שערכי ליבה מנוסחים באופן של ". כי

 . ביצוע

1
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 :לדוגמא

 ליבה ערך : 

 דבקות במטרה. 

 זהות היהודית של קהילות. 

 ליבה יכולת: 

 מנסים כל דרך אפשרית להשיג אותה ואם , יכולת לבצע משימות כך שלא מרפאים מהשגתן

 .היא לא קיימת ממצאים אותה

  תוכניות שמראות הישגים בתחום חיזוק הזהות היהודיתפיתוח. 

 

 Organizational Capability4 –יכולת ארגונית 

את השלם הזה צריך לנהל . ארגוןתהליכים וידע הקיימים והנוצרים ב, טכנולוגיה, אינטגרציה בין כלים

יכולות ארגוניות דומות ליכולות הליבה עם ההבדל שיכולות ליבה הן ייחודיות ומטבען מעטות . ולפתח

  .ות דומות להרבה ארגונים ויכולות להיות רבות מאדארגוניות יכולות להי בעוד שיכולות

 

 :דוגמאות של יכולות ארגוניות

 יכולת גיוס מתנדבים; 

 יכולת הפקת אירועים מרשימים; 

  בשוקיכולת ליצור מעמד מיוחד. 

                                                           
4
   Miller and Morris, 1999 

57

© 2004 חיים אמסל ’דר

ללקוח מוסף ערך.  1

ייחודי.  2

:להחלפה קשה / תחליף אין.  3

תרבותי  אישי בין  אישי •

[עבודה תטשי ]טכנולוגיה •

לחיקוי קשה.  4

ללקוח מוסף ערך.  1

ייחודי.  2

:להחלפה קשה / תחליף אין.  3

תרבותי  אישי בין  אישי •

[עבודה תטשי ]טכנולוגיה •

לחיקוי קשה.  4

Core Competencies - ליבה יכולת Core CompetenciesCore Competencies  --  ליבהליבה  יכולתיכולת

לא מוצר או שירותלא מוצר או שירות
57

© 2004 חיים אמסל ’דר

ללקוח מוסף ערך.  1

ייחודי.  2

:להחלפה קשה / תחליף אין.  3

תרבותי  אישי בין  אישי •

[עבודה תטשי ]טכנולוגיה •

לחיקוי קשה.  4

ללקוח מוסף ערך.  1

ייחודי.  2

:להחלפה קשה / תחליף אין.  3

תרבותי  אישי בין  אישי •

[עבודה תטשי ]טכנולוגיה •

לחיקוי קשה.  4

Core Competencies - ליבה יכולת Core CompetenciesCore Competencies  --  ליבהליבה  יכולתיכולת

לא מוצר או שירותלא מוצר או שירות



 4 עמוד

 

 עיסוקי ליבה

הם יכולים להיות , גם כאן לעומת יכולות ליבה. הם בעצם תחומי העיסוק העיקריים שמאפיינים את הארגון

 .רבים מאד וגם משותפים לארגונים רבים מאד

 

 :ליבה לעיסוקי דוגמאות

. ללא עיסוק זה לשניהם אין זכות קיום. גם בסיס הדרכה וגם אוניברסיטה יש להם עיסוק ליבה של הוראה

עיסוק זה ניתן למיקור חוץ . אינם עיסוק ליבה, רישום הסטודנטים ורישום שלישותי של החיילים בקורס

: יסוק הליבה של הדרכה יכול להיותיכולת ליבה של בסיס הדרכה בתחום ע. מבלי לשנות את אופי הארגון

. יכולת ללמד את החניכים התנהגויות אפקטיביות בשדה ובתנאים הכי קרובים למציאות של שדה הקרב

 .ברור לקורא שלאוניברסיטאות יכולות ליבה אחרות

 

 

 אודותינו

יכולות הליבה של כל לנסח ולמנף את , לנתח, פיתחנו מתודולוגיה ייחודית בעולם כיצד להציףבפויסיס אנו 

עמותות , ממשלתיים, עסקיים: שנות ניסיון בתחום עם מגוון רחב של ארגונים 01יש לנו מעל . ארגון

 .ל"גם בארץ וגם בחו, ויחידות צבאיות

שמביא במהירות יחסית רבה את יכולות , למיטב ידיעתנו אין בעולם יישום כזה של המתודולוגיה שלנו

 .מנהלי הארגון להתחיל לממש אותם בפועלהליבה של הארגון ומאפשר ל

 

 חיים אמסל' דר


