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 כלי שלושת האופקים 

 המטרות:  

  או המדיניות תחום על להשפיע שעשויות מתעוררות והתפתחויות  מגמות על מידע לאסוף ➲

  בעתיד האסטרטגיה

 היות להןל עשויה השפעה ואיזו להשתלב עשויות והתפתחויות  אלו מגמות כיצד לחקור ➲

  סביבת לגבי שלהם והתובנות הידע את ולהגדיל עתידית בחשיבה אנשים מגוון  לערב ➲

   המשתנה המדיניות

   גישה:

משלב מחקר שולחני ובמידת הצורך דיון בסדנה משתתפים: כל מי שתרצה לערב בעבודה 

 עתידית. משתתפים יכולים להגיע מתוך הצוות או הארגון או מחוצה לו.  

על הסביבה   לאסוף מידעמספר: ללא הגבלה תזמון: ניתן להפעיל לאורך כל הפרויקט כדי 

 החיצונית המשתנה 

מאמרי חדשות  לפתח חיישנות לשינויים מתוך עוזרת למשתתפים  יםתוצאה: סריקת אופק

 וכתבי עת ולפתח פרספקטיבה ארוכת טווח  

 טוב ל: 

   העתידי  בתהליך אנשים שיתוף ➲ 

   דעות  מגוון איסוף ➲

 . נמוך :סיכון 
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 הגישה 

 התפתחויות;  בו רק מתמקדת  אינה  אך( 3 עד 2 אופק) הארוך לטווח מסתכלת יםאופק סריקת

 .פועלים כבר שחלקם, גורמים מגוון של טווח ארוכת תוצאה הן 3אופק  של  רבות

 הפנימי  בצוות התחילו. שתרצה אנשים  כמה  לערב שיכול פתוח תהליך הוא אופק סריקת

. המדיניות  תחום עם טובה היכרות להם שיש חיצוניים גורמים הזמנת על חשבו מכן ולאחר

  יכול אתה. אנשים 10-מ יותר לא עם  להתחיל שתרצה ייתכן, ניהול  תהליך  על לשמור כדי

  סריקת תהליך   של  הלוגיסטיקה את  שהבנת  לאחר יותר מאוחר  במועד הרשת  את  להרחיב

 . שלך האופק

 :תהמתאר ת אח סריקה להפיק משתתף מכל  מלבקש התחל

 הסריקה מה על•

 האסטרטגיה  או המדיניות לתחום קשור זה איך•

 הסריקה עוררה מחשבות  ואילו חשוב שזה חושב הוא מדוע•

  סריקות 60 יפיקו בשבוע אחת סריקה ייצור אחד שכל  מחברים 10: פרודוקטיבי תהליך זהו

 ולארגן האישיות הסריקות את לאסוף כדי פרויקט למנהל  תזדקק. שבועות 6 במשך ( יותר או)

 .אותן

  להרגיש שעלול  מה - ותובנה אינטואיציה על  מסתמכת אך יחסית פשוטה  היא אופק סריקת

 עבור ביותר  הקשה החלק. ראיות מבוססת  אסטרטגית  בחשיבה יותר שמתורגלים  לאלו מנוגד

 אותו  לכלול  כדי מספיק שונה או מעניין קראו שהם  משהו אם  לדעת הוא רבים מחברים

 . בסריקה
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 הפעלה: 

 הכלי מתאר שלושה דפוסי פעילות ואת יחסי הגומלין ביניהם על ציר הזמן. 

התוצאה של עבודת שלושה אופקים היא מפה של פוטנציאל השינוי, המאפשר לנו לפעול עם  

 .יותר מיומנות, חופש ויצירתיות בהווה, באופן פרטני וגם ביחד

למעשה מפתח איכות שונה שכבר קיימת בהווה ואשר עשויה להיות בולטת יותר  כל אופק 

  .לשמור על המוכר או לחלץ את החדש -בהתאם לאופן שבו אנשים בוחרים לפעול 

 : אופקיםהארגון צריך לאמץ הקשבה לכל שלושת ה

 .  [ 3]אופק  וקול "בעל החזון"   [2]אופק  , "קול היזם" [1]אופק  "קול המנהל" 

רכים בהן כל עמדה 'שומעת' את הקולות האחרים, גם את החיוביות וגם את לפתח ד

זה מעודד הערכה עשירה יותר של ההווה, ומאפשר פרספקטיבות בכל שלושת  . השליליות

  האופקים. 

  האופק הראשון

מייצג את השיטה המקובלת כיום. אלה כל המערכות והמנגנונים עליהם אנחנו מסתמכים 

  .המשדרים יציבות ואמינותבהווה, 

 ככל שהעולם משתנה, המערכות והמנגנונים הללו הופכים פחות מתאימים.  

 . בטווח הארוך, חלקם יוחלפו בחדשים, וחלקם ישומרו

 נשאל: 1אופק ב

 מהן הנחות העבודה הנוכחיות לגבי שירותים, משאבים, צוות, לקוחות, הון?  

 מהם המנגנונים בהם משתמשים?

 משחק הנוכחיים?  כללי ה םמה

 מה מנהלים לוקחים כמובן מאליו כאשר הם מקבלים החלטות?
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  האופק השלישי

 מייצג את העתיד הרצוי.  

 בהווה.עידוד והשראה את המערכת האידיאלית שאנו חפצים בה שמעניקה לנו 

הרבה  ות, מתאימ וכולל דרכים חדשות לחלוטין לעשות דבריםהוא צומח מתמונת העתיד  

 . יותר לעולם המתהווה

 נשאל: 3אופק ב

 אילו שינויים מעוררים פרדיגמות חדשות לחלוטין?  

מביאים לשינוי רחב בדפוסי   ? אובארגון שלנואלו רעיונות חדשים מסבירים פעולות אנושיות 

 פעולה? 

 ?בארגון שלנו או להתרגשות -איזה נושא או המצאה חדשה גורמת לחששות 

 אנשי החזון ופורצי הדרך בהקשר לחידושים הללו?מה אומרים 
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  האופק השני

הוא דפוס של פעילויות בשלב   מייצג את שלב הביניים אל העתיד, בו יוצרים חדשנות.

 המעבר, מכיל חידושים, עדכונים ושיפורים.  

חלקם יסללו את הדרך , , כדי לשפרבהווה,  1חלק מהחידושים הללו ייקלטו ויוטמעו באופק 

 .  3חדשות באופק   להופעתן של מערכות

, את תהליכי השינוי, דרכי  1לאופק   3בין אופק המתחים ואת הדילמות באופק זה נמצא את 

 במעברוט  העבודה החדשות, היכולות החדשות, אפילו המבנים חדשים, הנדרשים לניו

 3לאופק   1מאופק 

 .  מצב ביניים נייד ומשתנההוא כמו  2אופק 

חלקו משמר את המנגנונים והפעולות עליהם לא מעוניינים לוותר, וחלקם מתממשקים לאופק  

 וכוללים פיתוחים ומנגנונים חדשים.  3

   – 2אותם חידושים שמייושמים בהווה מיוצגים באופק  

 .אל מול העולם המשתנהת חיי המערכת הקיימת להאריך אעל מנת הם 'מנוהלים'  

 רחב יותר, כך הסיכוי להשיג את תמונת העתיד גדולה יותר.  2ככל שאופק 

 : 2שנשאל באופק  שאלות

, וכיצד אנו יכולים להגיב להזדמנויות בסביבהאילו הנחות מתערערות על ידי שינויים 

 ולסיכונים הנובעים מכך? 

 מה ההנחות הנוכחיות שמתערערות ביותר?  

 האם כל אלה יתיישנו לנוכח השינויים שזיהינו?  

 אילו שינויים מציעים הזדמנויות מבטיחות ביותר ומידיות לפעולה?  

 אילו הנחות יאותגרו הכי הרבה ע"י השינוי?  

שים כיצד תוכלו להשתמש בשינויים המתעוררים כדי ליצור מוצרים, שירותים ושווקים חד

 לחלוטין?  

האם יש מודל עסקי אחר שיכול להחליף מודל מאותגר? תהליכי ייצור אחרים? מקורות  

 חדשים בשרשרת האספקה? פלחי לקוחות מתעוררים? 

 אילו שינויים מציעים הזדמנויות מבטיחות ביותר ומידיות לפעולה?  
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 כל שלושת האופקים תמיד קיימים במקביל ונוכחים בחיים שלנו. 

משדרים 'עסקים כרגיל'. כל אותם מנגנונים ופעולות שפועלים לאורך זמן  1אופק  ם שלהיבטי

 ועליהם לא נוותר.  

 המחויבות של האופק הראשון היא להישרדות.  

 אבל אם רק האופק הראשון הוא הדומיננטי בארגון,  הוא יגרוס וירסק כל סוג של חדשנות. 

בד"כ ניכרים בשיח הארגוני ובכל מיני פעילויות של חשיבה ותכנון  3אופק  היבטים של

 לעתיד. 

 יהיה מצומצום ואקראי.  2, אופק 3עתיד ברורה של אופק בלי תמונת 
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מידע-שלושת האופקים

                            
                                                     

סדנה באנגלית   דק 3סרטון של

                                                         
באנגלית-אתר להסבר על הכלי ועל השימוש בו

רענן ארבל
ב"תשפ


