
ניהול בעת משבר
?איך עושים את זה



למנהלים והנהלותמייעץ קרוב לעשרים שנה 

שארגונים יכולים לעשות אימפקט חיובי  מאמין 
ולשנות מציאות לטובה

, מגדל מנהלים וארגונים, במושב חצבה בערבהחי 
...אבל גם מנגו ותמרים

עלייקצת -גרייףלירון 



?כיצד המשבר ישפיע על הארגונים בעתיד

2020במרץ 28, "גלובס"כתבה מתוך 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001323427


סיפור על  

מפה עתיקה באלפים



מטרות3, דקות60

של משבריםכלים לניהול אפקטיבי מתן 

הבנת טבעו העמוק של המשבר

למידת עמיתים סביב טיפים קונקרטיים בעת הזו



תוציאו רגע טלפונים

MENTI.COM-היכנסו ל

45-64-80: והזינו את הקוד

או סרקו את הברקוד



סכנה/איוםהזדמנות

משבר

טבעו העמוק של המשבר

לכוס יש שני חצאים



ציפייה לביטחון תעסוקתיטיפול בתוצאות העסקיות

טבעו העמוק של המשבר

מתחים וערכים סותרים

Social Responsibility

תכנון ארוך טווח להתאוששותמיידיותטיפול בבעיות 
Time Horizon Optimization

בסיכונים גדוליםנתונים מחזיקי עניין נוספים להישרדותקריטיים ערך השוק והתשואה 
Stakeholder Value

הטאלנטיםקושי לתפקד בלעדי כבדמהווים נטל כלכלי טאלנטים

Retention of Key Talent

תעשיר בערך מוסףBottom Upחשיבת כריזמטית ונחושהTop Downהובלת 
Decision Making



...מכינים לימונדה



המודל הבסיסי
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ציפייה

הערכה

היערכות

תגובה

התאוששות

הערכה 

ולמידה

לנהל את העשייה

לתכנן את הצמיחה

את השינוילהכיל 



ניהול בעת משבר בשלושה צעדים

להכיל את השינוי

לנהל את העשייה

לתכנן את הצמיחה



להכיל את השינוי

,  מסוימתבמידה . מידמשבר הינו מצב חירום ובחירום אנו נוטים להגיב 
וכנגד הטבע  ( Fight or Flight)לפעול נגד הטבע הביולוגיעלינו 

(.הישראלים, במיוחד שלנו)התרבותי

מחקרים מראים כי טעויות המתרחשות  
קשות מאוד לתיקון אחר  , בתחילת המשבר

(.ע התנהלות בריטניה במשבר הקורונה"ע)כך 

,  אך בראש ובראשונה, משבר מורכב מצריך תגובה מהירה
.  נדרשת יכולת הכלה

ובניית של הסיטואציה ניתוח מעמיק ההכלה מאפשרת 
.מדויקת וחכמהתכנית ניהול משבר



להכיל את השינוי

מיפוי בעלי עניין בניית תמונת מצבמטריצת השינוי

הדבר החשוב ביותר עם תחילת 
לקבל פרספקטיבההמשבר הוא 

עקרונות פעולה

את המתחים והערכים  לאזן באופן מושכלהשינוי מאפשרת לנו מטריצת 
:המשברהסותרים המאפיינים את 

 ועומק השינוי שהוא צפוי לחוללשל המשבר טווח הזמןמיפוי.

 הקרחון הוא רק קצהוניסיון להבין האם המציאות שאנו חווים היא.

טווח הזמן קצרארוך

עומק  
השינוי

אבולוציה

רבולוציה

?כיצד אתם מעריכים את משבר הקורונה



להכיל את השינוי

מיפוי בעלי עניין בניית תמונת מצבמטריצת השינוי

ארגונים מנהלים מארג מורכב של 
מערכות יחסים עם בעלי עניין  

מערער את כל  , לרוב, משבר. שונים
.רשת העכביש

מיפוי כלל בעלי העניין ומשמעות המשבר עבורם

 אל תניחו שאתם יודעים מה הצרכים והציפיות של בעלי העניין–
!שאלו אותם

לקוחות

עובדים

בעלי  
מניות

ספקים

רגולציה

עקרונות פעולה

?  מיהם הנפגעים העיקריים ממשבר הקורונה
?מהם הצרכים שלהם



להכיל את השינוי

מיפוי בעלי עניין בניית תמונת מצבמטריצת השינוי

תמונת המצב היא התשתית  
,המאפשרת לנו לקבל החלטות

בהיבטי תוכן והן בהיבטי תהליךהן
 תמונת מצב  זה הזמן של הארגון להתבסס על –דאטה הוא המלך

המשקפת את המצב הקיים  , בהירה ומלאה, אמינה, עדכנית
.ארגוני-הפניםוהן במישור העסקי הן במישור , בארגון

 אופן איסוף הנתונים–הרלוונטיים הדשבורדיםהגדרת  ,
.והתכלולהתצורה , המדדים

 שולחן קבלת ההחלטותוהגדרת צוות ניהול המשימה קביעת.

 לניהול המשבר" חדר מצב"הקמת.

עקרונות פעולה



לנהל את העשייה

,לב הטיפול במשבר, זהו שלב קריטי

חשוביםמשני אלמנטים ניהוליים והוא מורכב 

האלמנט השני הינו תקשורת פרואקטיבית  
לניהול תודעת המשבר בעיני בעלי העניין  

השונים

,  הראשון הוא תצורת מערך קבלת ההחלטות בארגון
ולניהול ארגון בכלל, הבסיס לניהול משבר בפרט



ארכיטקטורת קבלת ההחלטותמדיניות התקשורת

,  היא משרת נהדר, כמו אש, התקשורת"

"אך אדון נורא

קופרפנימוריימס 'ג

פעולהעקרונות

הצפרדע שהפכה לנסיך.Vsלגדול בבית ישראלי –תנובה 

To Own the Narrative–המטרה 

 מקור אמת אחדחשוב לייצר

 נמצא, היכן שחסר מידע)יותר מדי תקשורת אין דבר כזה  :
(ניוזופייקתיאוריות קונספירציה , רכילות

 לכלל בעלי הענייןהתאמת תכנית התקשורת

 באמצעות תפיסת  " רשיון החברתי לפעול"הלחזק את
עולם ערכית

העוצמה שבפגיעות

 לתכנית תקשורת אפקטיביתערכים מומלצים

לנהל את העשייה



ארכיטקטורת קבלת ההחלטותמדיניות התקשורת

מערער את תהליכי  המשבר 
להגדיר  יש , לכן. הקיימיםהעבודה 
את אופן קבלת ההחלטות כדי מחדש 

להיות מדויקים ומהירים

דילמות סביב קבלת ההחלטות

עיקרון זה  , עיקרון היסוד של ניהול היא היכולת לקבל החלטות
.מועצם ומשמעותי יותר בעת משבר

 של המשבר את ארכיטקטורת קבלת לעצב בשלב מוקדם יש
לגורמים  , בין הגורמים המנתחיםתוך הבחנה ברורה , ההחלטות
.לגורמים המחליטים, הממליצים

 משברים  , מטבע הדברים-עבודה עם תרחישי ייחוס
המצפן שלנו באפלה  תרחיש ייחוס הוא . מתאפיינים בעמימות

תרחיש הייחוס  . והבסיס לקבלת ההחלטות בנושאים שונים
.  ומתעדכן בהתאם להתפתחויותנקבע בתחילת המשבר

.מומלץ לעבוד עם מספר תרחישים, במשברים מורכבים

לנהל את העשייה

מהר וחותךלאט ועמוק

ריכוזיותדמוקרטיה

החלטות  
מתגלגלות

לקפוץ  
לסוף

פעולהעקרונות



לתכנן את הצמיחה

הזדמנות חדשהכל משבר הוא גם פתח ליצירת 
...(טועיםמיליארד סינים לא )

על ארגונים להבין כי יש לסגל דפוסי חשיבה 
חדשים ולשרטט כיווני פעולה עתידיים  

אינו מסתיים עם פתרון הבעיה או עם הכחדת המשבר 
אלא עם היכולת של הארגון למנף את , אותוהנסיבות שיצרו 

שנוצרו לכדי תכנית צמיחה מפורטתההזדמנויות 



היום שאחרי מחר"צא ולמד"

Inspiration is Everywhere

בו  כדי לא להיות במצב , להיפתח לדפוסי חשיבה חדשים-המטרה
.אך הפרדיגמות שלנו לא, השתנתההמציאות 

 ולהבין כיצד ארגונים אחרים ממנפים  , יסודימרק'בנצלבצע ניתוח
(.ומההווהמהעבר דוגמאות )להזדמנות את המשבר 

 מומלץ אנשים מחוץ לארגון  , לצוות" מוחות יצירתיים"להכניס
.ומחוץ לשדה הפעילות שלו

 לכדי תכנית אסטרטגית המאפשרת  לבצע אינטגרציה של התובנות
.לנצח את היום שאחרי מחרלנו 

לתכנן את הצמיחה

פעולהעקרונות

חשיבה שיטתיים המסייעים  אימוץ כלי 
היסודלנו לאתגר את הנחות 

Xmind ,Scapple ,FreeMind



היום שאחרי מחר"צא ולמד"

ליישם את תכנית הצמיחה שלוקחת  
לשלב הבאאת הארגון 

לתכנן את הצמיחה

 נהלים, תשתיות טכנולוגיות-הגדרה מחודשת של תהליכי עבודה ,
.לקוחות, ייצור, תפעול, הון אנושי

מיסוד מנגנון להפקת לקחים

 מומלץ לנהל את המהלךBottom Up בעזרת צוותים עם נציגות
.מכלל הארגון שיסייעו בבניית תכנית ההתאוששות והצמיחה

פעולהעקרונות

?מהן ההזדמנויות שאנו מזהים סביב משבר הקורונה



תובנותשיח

דונו על ההזדמנויות שאתם 

מזהים בעת הזו

גבשו תובנה או המלצה ליישום  

פרקטי אצלכם בארגון

01

02
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היערכות
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חיזוק המחויבות

שיתוף עובדים בדילמות  

ובתהליכי קבלת החלטות 

engagement-החיבור והלחיזוק

ועוד מילה על מנהיגות

סדרי עדיפויות

מיפוי התחומים הכי 

משברפגיעים בעת

שלבי התגובה

חשיבה מעמיקה על המעבר משלב התגובה 

(Respond )ההתאוששות לשלב(Recover  )

(Thrive)לשלב הצמיחה

תחומי אחריות

הגדרה של תחומי אחריות 

ומוביל לכל תחום,בארגון

הציר  
הפונקציונאלי

(ניהול)

הציר הרגשי

(מנהיגות)

יצירת תחושת שליטה

ייחוס  תקשור תרחישי

אפשריים ודרכי הפעולה של 

למולםהארגון 

ניהול התקווה הארגונית

שידור  ניהול המורל הארגוני ו

העתידאופטימיות לגבי

:חוסן מנהיגותי וניהול בשעת משבר דורש התמודדות בשני צירים מקבילים



...ִממ ִצְָּריִםב ְּצֵאת יִש ְָּרֵאל 

...זהנעבור גם את ... עברנו את פרעה
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