
המדריך לקבלת
החלטות נכונות

אל מול הלא ידוע
"אני לא יודע מה הדרך הנכונה,

אבל אני יודע איך נוכל למצוא אותה"

(אמר כל מנהל טוב לאנשיו)



הי, 

המדריך הזה נכתב למנהלים שצריכים להחליט, ממש עכשיו,
על דברים שבכלל אי אפשר לדעת מה יקרה איתם מחר.

וכמו שאתם יודעים, זה קורה הרבה. 

למשל, אם אתם אחראים על מוצר קיים או חדש, או על ייצור 
ותפעול ובכלל על האסטרטגיה או על החדשנות בחברה, או על 

המבנה הארגוני או השיווק. בקיצור, אם אתם אחראים. כי אם אתם 
אחראים, בטוח שתידרשו לקבל החלטות מאד מאד חשובות 

במצבים שבהם הידע שלכם והמידע שברשותכם מוגבל. 

כי יש המון אי וודאות בעולם שלנו, והיא אפילו גוברת ונוגעת בעוד 
ועוד תחומים של חיינו. 

זה לא אתם, זה הכל בגלל שאנחנו מחוברים ליותר ויותר אנשים 
בכל יום ומחליפים איתם כל כך הרבה מידע במהירות האור (כי יש 

לנו בכיס מחשב על מזערי שמחובר לכולם כל הזמן).

אז המדריך הקצר הזה והחשיבה הייחודית שהוא מלמד נועדו קודם 
כל להרגיע אתכם.

להרגיע? כן. כי אין לנו יכולת לשלוט במהירויות המשוגעות האלה 
או באי הוודאות העקרונית שבעולמנו. אבל זה לא תירוץ בכדי 

להמשיך ולעשות את מה שתמיד עשינו וכבר לא עובד לנו, או את 
מה שמישהו אחר אמר לנו שכדאי לעשות, או פשוט להטיל קוביה 

בשביל להחליט, כי נראה שכבר ממילא הכל אפשרי.

ממש לא! 

יש דרכים טובות מאד להבין את המצב הניהולי החדש שבו מצאנו 
עצמנו. דרך כזו מוצעת לכם כאן, כזו שנותנת עוגנים ומסגרות 

שיהוו בסיס להחלטות נכונות, אחראיות ומנומקות. 

בדיוק כפי שהיית רוצה לנהל. בדיוק כפי שמצפים ממך לנהל. 

פתיחה



אני איתן רייך ואני אסטרטג ניהול עתיד. 

כן, יש מקצוע כזה. 

איך אני יודע? כי אני המצאתי אותו בעצמי! 

ולמה המצאתי אותו? כי בלעדיו הייתם ממשיכים להמר על העתיד של 
החברה שלכם, כאילו שהיא משחק קופסא. הייתם ממשיכים לעשות תכניות 

רק כי מפחיד אתכם לא לעשות כלום. לפעול מתוך פחדים ומצוקה רק כי 
אינסוף האפשרויות גורם לשיתוק.

אמנם אני לא יודע מה הדרך הנכונה לכם, אבל אני כן יודע איך תוכלו 
למצוא אותה. 

בשביל זה, נתחיל בכמה טיפים פשוטים.

הנה שלושה טיפים שאני מגלה רק לחברים שלי:

טיפ מספר 1
תתחילו לסמוך רק על מה שאתם לא יודעים –

כי כל האחרים מתכננים לפי מה שידוע 
ואם את מה שידוע כולם יודעים, אז איזה יתרון בדיוק זה נותן לכם?

ומה אם מה שידוע עכשיו לא ימשיך ככה גם מחר? מה אז? לאן כל התכנית 
שלכם תוביל?

כשתתנו למה שאתם לא יודעים להיות הגורם שמוביל אתכם בעשיה שלכם, 
אז תשתחררו מהפחדים המשתקים. אז העתיד הלא וודאי יהיה ממוסגר 

במספר אפשרויות קטן וכבר לא אינסופי ואז תוכלו לבחור מבין כל הפעולות 
והמשאבים העומדים לרשותכם את הדברים המדוייקים והנכונים לעשות. 

תקדישו זמן מחשבה לדברים שאתם לא יודעים ולא יכולים לדעת על 
ההחלטה שאתם צריכים לקבל. עצם הקדשת הזמן לבדוק מה ידוע לכם ומה 

לא ידוע לכם כבר ייתן לכם רעיונות איפה לחפש הזדמנויות אסטרטגיות.

מי אני ולמה להקשיב לי?



תיזהרו מהמשיכה לנקודות הקיצון - החיים הם 
לא שחור או לבן אלא גוונים של אפור

מה שאנחנו רגילים לעשות כבני אנוש הוא לברוח לקצוות – המקרה הגרוע 
והמקרה האידיאלי הפנטסטי כמעט, זה שהכי נרצה שיקרה. רבים חושבים 

שאם נקווה לטוב ביותר ונתכונן לרע מכל אז נצליח להיות מוכנים גם לכל מה 
שיקרה בדרך. אבל זו ממש הטעות הגדולה ביותר שמנהל יכול לעשות.

למה?

כי רוב הסיכויים שהמקרה הגרוע ביותר הוא בכלל לא מה שיקרה במציאות. 
וכולנו יודעים שניהול על בסיס תקוות ואידיאל הוא ניהול קצת לא אחראי. מה 
תעשו כשהעתיד שתפעלו בו לא יהיה בדיוק כמו שני מקרי הקיצון שחשבתם 

עליהם? יהיה לכם קשה לשנות כיוון כי אתם כבר השקעתם את כל המאמצים 
האלה להתכונן ושוב נשארתם נבוכים ולא מוכנים למה שקרה בפועל.

אגלה לכם סוד ידוע - מה שיקרה בעתיד לא יהיה שחור או לבן, הוא יהיה 
מורכב מהרבה גוונים של אפור. ובדיוק על זה התכנון קדימה וגם העשייה 

המיידית שלכם צריכים להתבסס. 

בסדר תגידו, אז לא נתכונן למקרי הקצה, ניקח גם מקרה שלישי – את 
הממוצע ביניהם.

אוי לא!... לא הבנתם אותי נכון. 

מה שיקרה לכם במציאות הוא לא האמצע של השחור והלבן, כלומר מין 
ממוצע. הגוונים האפורים, של מה שעומד לקרות, נמצאים בין-לבין. המציאות 
בעתיד תהיה דינאמית, מעורבבת ומשתנה. וכך גם עליכם לנהל. תהיו מוכנים 

למגוון אפשרויות, לדינאמיות ולשינויים. 

תתכוננו להיות "מעורבבים" משחור ולבן ולא "ממוצעים" בין שחור ללבן.

אם תתרגלו לחשוב על מה שלא ידוע לכם ולא תטעו לחשוב על שני מקרים 
או שלושה שעשויים לקרות תוכלו לבחון ארבע או חמש אפשרויות עתידיות 

מעורבבות.

טיפ מספר 2



תעשו רק את מה שמתאים להרבה אפשרויות עתידיות  
אז הצלחתם להתמקד במה שלא ידוע לכם וגם לתכנן לארבע או חמש אפשרויות עתידיות שעשויות להתממש?

כל הכבוד! עשיתם כבר תשעים אחוז מהדרך.

עכשיו צריך רק לעשות!

עכשיו אתם צריכים להחליט על הפעולות שאתם יכולים לעשות ממש עכשיו ושמתאימות לכמה שיותר מצבים 
אפורים שבחנתם. בכך תקטינו ממש את הסיכון שלכם לבזבז משאבים. אם תבצעו פעולות שיתאימו רק למצב 

עתידי אחד או שניים, אז מרבית הסיכויים שהן רק יבזבזו לכם משאבים בעתיד אם וכאשר המצבים הללו לא 
יתממשו (בדיוק כמו לסמוך רק על מצבי השחור והלבן, זוכרים?). 

אם תשתמשו באפשרויות שמצאתם כדי לאתר פעולות, קטנות ככל שתהיינה, שתוכלו לעשות מיד אבל שהן גם 
מתאימות למרבית האפשרויות שמצאתם. תבטיחו כך שלא משנה מה יקרה (תזכרו, זה לא ממש תלוי בכם), 

אתם תהיו מוכנים.

טיפ מספר 3

אל תעדיפו או תקוו לאפשרות עתידית כזו או אחרת.
נכון, יש לנו רצונות והעדפות ושאיפות, והן חזקות ומקובעות בנו עמוק. אבל מה שיקרה לנו לא תלוי רק בנו. 

היכולת שלנו להיות מוכנים לשינוי ולדינאמיות (אמרנו גוונים של אפורים, זוכרים?), תלויה בצורת מחשבה שלא 
מתקבעת על אפשרויות עתידיות מועדפות.

אם הקשבתם לי עד עכשיו, והשתמשתם במה שלא ידוע לכם כדי להתכונן למגוון אפשרויות אז כדאי שתשאירו 
לעצמכם את הגמישות לתכנן ולעשות לכל מקרה עתידי. כי אם תעדיפו רק אפשרות אחת או שתיים ותפעלו

רק בהתאם להעדפה האישית שלכם, יש סיכוי גדול שהיתרון שהשגתם כשפעלתם לפי הטיפים במדריך הזה, 
יקרוס בחזרה אל כל מה שכבר ידוע, מוכר וצפוי.

טיפ בונוס למתקדמים שהגיעו עד לכאן



אני מקווה שסיקרנתי אתכם לנסות צורת מחשבה ייחודית וקצת שונה לגבי 
קבלת החלטות וגיבוש אסטרטגית פעולה לקראת עתיד לא ידוע.  

צירפתי כאן דף עבודה לעזרה עם הטיפים שנתתי לכם.

צרו איתי קשר לקביעת פגישה ולסיוע בקבלת החלטות נכונות אל מול הלא 
ידוע. בהצלחה!

איתן רייך, 
אסטרטג ניהול עתיד.

054-4465809

eitan.reich@fitforfutures.com

www.futuremap.co.il

הצעה 



הנה מה שאומרים מנהלים
שהשתמשו בגישה זו: 

"אני שמחה שיצא לי לעבוד איתך ולגלות מתודולוגיה שלא נחשפתי 
אליה. אפשר לומר שהגישה הזו הכינה אותנו טוב יותר ורמת המוכנות 

שלנו הייתה גבוהה לקראת נקודת הזמן שאליה התכוננו."

"Thank you for an excellent workshop. You were able to 
provide a valuable tool and thinking process that people 

can apply in their daily work."
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