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אסטרטגיות צמיחה בעידן דיגיטלי ומשבש

הכשרה לבכירים ולמקבלי החלטות בתנאי מורכבות

איך לבנות "אסטרטגיה" במציאות משבשת?
מהי החדשנות שתוביל אותנו לצמיחה בשוק תזזיתי?

איך להניע אנשים בתנאי שינוי ואי ודאות?

שנת 2020 הדגימה לנו כמה מהר העולם שלנו יכול להשתבש. כדי להמשיך לצמוח ולייצר יתרון בשוק הנתון לשינוי תמידי, 
מנהלים וארגונים נדרשים לאסטרטגיות וכלים המתאימים לחוקי המשחק החדשים: שיבוש, אי ודאות, גמישות, מורכבות.

הקורס, בשיטת הניהול הדואלי, Bimodal ManagementTM, מעניק למנהלים ולמובילי שינוי ראייה מערכתית עדכנית 
של ״האקוסיסטם העסקי״ בעידן המהפכה התעשייתית הרביעית, מצייד אותם באסטרטגיות ובכלים מעשיים כדי להוביל 

בביטחון, לחזק חוסן ולהניע תהליכי חדשנות שימצבו את הארגון כשחקן רלבנטי ותחרותי בשוק.

צוות המשתתפים והמנחים יפעלו כפורום מקצועי לחשיבה חדשנית, שיתוף והאצת תהליכי שינוי ״חכמים״. 

“Disruption is an opportunity long before it’s a threat”
Clayton Christensen

מרצים:

מה אקבל בקורס?  
שיטה אפקטיבית לניהול בתנאי שינוי ומורכבות  	
כלים לקבלת החלטות מיטביות באי ודאות  	
שפה והתמצאות במושגי העולם הטכנולוגי  	
מתודולוגיה להנעה אפקטיבית של תהליך טרנספורמציה דיגיטלית 	

אסטרטגיות של חדשנות ויצירת יתרון בשוק משבש 	
טקטיקות וכלים לתקשורת והנעת אנשים בשינוי  	
שיפור יכולת ההתמודדות עם שינוי ועמימות 	
השתייכות לרשת בכירים המובילים תפיסת ניהול רלבנטית בעידן המורכבות 	

מיכל זיגלמן רז הייפרמן דר׳ מיכאל טיבין

יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית, דירקטור 
BDO Digital. בעל ניסיון רב בניהול מערכות 
מידע גדולות, מרצה במוסדות אקדמיים 
בתכניות MBA, כתב 7 ספרים ולאחרונה 
פרסם את הספר "עושים דיגיטל" אותו חיבר 
ביחד עם פרופ' ישע סיון. דירקטור בחברת 
מנורה-מבטחים ביטוח. חבר נשיאות לשכת 
טכנולוגיות מידע, יו"ר הוועדה המקצועית 

וחבר במרכז החדשנות.

מומחית  פיזיקאית,  הקורס.  מרכזת 
החלטות  וקבלת  חדשנות  לאסטרטגיה, 
 .Duality בתנאי מורכבות, מייסדת ומנכ"ל
 Disruptive Strategy -. מוסמכת בשיטת
 C. Christensen, Harvard Business
School מפתחת שיטת הניהול הדואלי

 .Bimodal ManagementTM

מכשירה מנהלים בכירים, דירקטורים ויזמים 
לניהול בתנאי שיבוש. חוקרת את תרבות 

   .amazon
  

מנהל חטיבת טכנולוגיה וחדשנות בסיסקו 
ישראל, דוקטור במנהל עסקים עם מיקוד 
בתהליכי AGILE, חבר בוועדת החדשנות 
של איגוד הדירקטורים ובוועדת החדשנות 
וסטארט-אפים של הלשכה לטכנולוגיות 
8200 ובבינתחומי  המידע, מנטור במאיץ 
 DreamIT הרצליה, שותף בחברת הייעוץ
המתמחה בהטמעת תהליכי חדשנות פנים 

ארגונית.

מתי ואיך?
zoom 7 מפגשי

ימי שני | 17:00-20:30, 

החל מ 11.10

למי מיועד הקורס? 
מנהלים בדרג בכיר ו c-level, מנכ״לים, דירקטורים, מנהלי 
חדשנות, מנהלי סיכונים, מנהלי IT, מנהלי טרנספורמציה 

דיגיטלית, מקבלי החלטות השואפים להיות מנהיגים 
משמעותיים עבור ארגוניהם המתמודדים במציאות משבשת. 

ניתן להזמין את הקורס במתכונת פנים ארגונית תפורה ייחודית לארגון.

Duality הנחה מיוחדת לחברי הלשכה לטכנולוגיות מידע וללקוחות

בהשתתפות ערן וולף, מנכ״ל חברת מימון ישיר, כמרצה אורח
ערן ישתף בגישתו הניהולית הייחודית שהובילה את החברה לצמיחה רציפה בשוק 

האשראי הצרכני, הנתון לשיבוש תמידי.

https://www.israel-it.org/a-screw-up-reality-course
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איך נלמד?

נושאים מרכזיים:

ניהול אפקטיבי בשוק תזזיתי

זירת העסקים כ״אקוסיסטם״ - דינמיקות וכללי משחק בסביבה  	
מורכבת 

	  TM ניהול אפקטיבי בתנאי  שינוי ואי ודאות - מודל הניהול הדואלי
ארגונים ״אנטי שבירים״ - בניית חוסן ארגוני וניהולי במציאות משבשת 	
מתקדמים  	 טכנולוגיים  מושגים   - טכנולוגי  בעולם  התמצאות 

ומשמעותם לארגון 
מפת דרכים ליישום גמישות כאסטרטגיה - סט הכלים הדואליים 	

קבלת החלטות בתנאי שינוי ואי ודאות 

מהי החלטה "נכונה" באי ודאות?   	
Agile כפרקטיקה בניהול, בקבלת החלטות ובניהול סיכונים   	
קבלת החלטות על פי סוג הסיכון  	
קבלת החלטות המותאמת לרמת אי הודאות    	
כשלים בקבלת החלטות במציאות משתנה 	

תקשורת ונטוורקינג עסקי אפקטיבי
בסביבות מורכבות

הגורם האנושי במציאות משבשת - פרדוכסים ודפוסי התמודדות 	
טקטיקות הנעה והשפעה בסביבת שינוי ואי ודאות 	
ניהול והתנהלות אפקטיביים במצבי משבר, לחץ וקונפליקט  	
רישות אסטרטגי ונטוורקינג עסקי אפקטיבי בהובלת שינוי 	

דגש על פרקטיקה ויישום הכלים 	
מיקוד באתגרים ובסוגיות קונקרטיות מהשטח 	
חקירת מודלים חדשניים מתחומי Complexity, Agile, טרנספורמציה דיגיטלית, חדשנות משבשת ועוד  	
דיון ב- USE CASE-ים מאלפים 	
קבוצה אינטימית המאפשרת סיעור מוחות ושיתוף בין עמיתים 	

Duality הנחה מיוחדת לחברי הלשכה לטכנולוגיות מידע וללקוחות
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חדשנות כאסטרטגיה לצמיחה בשוק משבש

שילוב ושימוש בסטרטאפים כמנוף לארגון 	
בניית אקוסיסטם פנים ארגוני - אקסלרטורים, מרכזי חדשנות  	

ללקוחות ושיתופים אסטרטגיים
	 IMM בנייה של מודל חדשות פנים ארגוני מבוסס
קפיצות קוונטיות ונפילות מפוארות - הדגמות מאלפות של הצלחות,  	

כישלונות והחמצת הזדמנויות 

טרנספורמציה דיגיטלית - מסע אל לב
המהפכה התעשייתית הרביעית

העידן הדיגיטלי - המהפכה התעשייתית הרביעית, סקירת טכנולוגיות  	
חדשניות ומשבשות

360°, נקודת מפנה  	 טרנספורמציה דיגיטלית - הגדרה, מבט 
אסטרטגית

המערבולת הדיגיטלית - כיצד הדיגיטל משפיע על הארגון ועל ענפים  	
כלכליים

בגרות דיגיטלית - מדידת המוכנות הארגונית לטרנספורמציה 	
מתודולוגיה – השלבים העיקריים במסע הדיגיטלי ופיתוח מפת  	

הדרכים הדיגיטלית

חדשנות כאסטרטגיה תחרותית בשוק משבש

איך להיות ״amazon״ בתחומך? ממיקוד מוצר למיקוד לקוח  	
חדשנות רלבנטית ויצירת יתרון מתמשך בשוק תזזיתי  	
חדשנות משבשת - אסטרטגיות פריצה לשוק עם מוצר חדש -  	

HBS שיטת
סיכום והנעת פורום הבכירים 	
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