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 רציונאליות
 מוגבלת

Bounded 

Rationality 

Analysis Paralysis 

 ירייה מהמותן

30% - 70% 



  אסטרטגיה היא גשראסטרטגיה היא גשר

  יכולותיכולות

  ליבהליבה
  חזוןחזון
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 תרבותי בין אישי  אישי  •
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 קשה לחיקוי.  4
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  תהליך תכנון אסטרטגיתהליך תכנון אסטרטגי

  המצבהמצב
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  צעדיםצעדים
  ליישוםליישום

  הליךהליך
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  מומנטום למימוש ויישוםמומנטום למימוש ויישום    
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The Five The Five 

Elements Elements 

of Strategyof Strategy  

The Five The Five 

Major Major 

Elements Elements 

of Strategyof Strategy  

Arenas 

 

           Vehicles Staging            

 

Differentiators 

 

Economic 

Logic 

Where will we be active? (and with how much emphasis?) 

• Which product categories? 

• Which market segments? 

• Which geographic areas? 

• Which core technologies? 

• Which value-creation stages? 

How will we win? 

• Image? 

• Customization? 

• Price? 

• Styling? 

• Product reliability? 

How will we get there? 

• Internal development? 

• Joint ventures? 

• Organizational Design 

• Licensing / franchising? 

• Acquisitions? 

What will be our speed 

and sequence of moves? 

• Speed of expansion? 

• Sequence of initiatives? 

How will we obtain our returns? 

•  Lowest costs through scale 

advantages? 

•  Lowest costs through scope and 

replication of advantages? 

•  Premium prices due to 

unmatchable service? 

•  Premium prices due to 

proprietary product features? 

 adapted from: Hambrick & 

Frederickson, “Are You Sure You 

Have a Strategy?”, 2001 



  ??כיצד נגייס משאביםכיצד נגייס משאבים

 ?התייעלות •

 ?קוטן/ניצול גודל •

 ?גבוה ייחודי/מחיר ללא תחרות •

 ?העתקים/פיתוחים/פטנטים •

  ??כיצד ננצחכיצד ננצח

 ?פה לאוזן/מוניטין/תדמית •

 ?סיטונאות/בוטיק •

 ?מחיר/איכות •

 ?תחכום/סיגנון  •

 ?שירות מבדיל/מוצר •

  ??כיצד נגיע לשםכיצד נגיע לשם

 ?פיתוח פנימי •

 ?מיזמים משותפים •

 ?רכישות/מיזוגים •

 ?עיצוב ארגוני •

• Licensing/Franchising? 

  ??סדר הפעולות וקצב התקדמותסדר הפעולות וקצב התקדמות

 במקביל/ צעד אחר צעד •

 ?בקטן/בגדול •

מרכיבימרכיבי  55   

  

מרכיבימרכיבי  55   

  אסטרטגיה אסטרטגיה 

  עיקרייםעיקריים

 דרכים           
 סדר

            פעולות

 

 מבדילים

 adapted from: Hambrick & 

Frederickson, “Are You Sure You 

Have a Strategy?”, 2001 

  ??היכן ובאיזה עצמה נפעלהיכן ובאיזה עצמה נפעל

 ?באיזה שלבים של שרשרת הערך •

 ?באיזה שווקים •

 ?באיזה אזורים גיאוגרפיים •

 ?שירותים/עם איזה מוצרים •

 ?עם איזה טכנולוגיות •

 זירות פעולה

 

 הגיון 

 כלכלי



The Balanced Scorecard Strategy MapThe Balanced Scorecard Strategy Map  

Revenue Growth Productivity 

Increase value 

to customers 
Improve cost 

Improve use 

of assets 

Operational 

Excellence 

Customer 

Intimacy 

Product 

Leadership 

• Customer acquisition, retention, and satisfaction 

Financial 

Perspective 

Customer 

Perspective 

Internal  

Process 

Perspective 

Learning and 

Growth 

Perspective 

Competencies Technology  Corporate Culture 

Adapted from: Kaplan & Norton, 2000 

Efficiency Innovation 
Customer 

Management 

Good Corporate  

Citizen 
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  ??מה הלאה מה הלאה 


