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 הקורונה משברב הסתגלותיתמנהיגות 
 31.03.2020 תאריךמ סיכום וובינר

 דק'   7קריאה:    זמן

 תהודה.  יחברי רשת מעוז וחברי מעגלמשתתפי הוובינר: 

 ., בניהולה של שמרית ביינהורןיאיר -הוובינר: ציונה קניג ת דובר 

 ציטוטים נבחרים

 יאיר.-" ציונה קניג אופטימיים חסרי תקנה אבל ריאליסטיים עד כאבאנחנו צריכים להיות  " 

 הקדמה/קונטקסט

. אנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות  המשבר הזה הגיע אלינו בהפתעה ואין הרבה תשובות מוכנות

 בוובינר ולא בטוח שיש לנו את התשובות. – בסיטואציה הזו. יש הרבה חוסר ודאות וחוסר יציבות, והרבה שאלות 

 ננסה לאפיין את התקופה הזו ונשאל מה זה דורש מאיתנו? ואיך נראית מנהיגות עבורנו בתקופה כזו? 

 אתגרים/ דילמות -עיקרי הדברים

בו הטמפרטורה עולה מאוד גבוה, חוסר שיווי   -( Emergency Phaseאנחנו נמצאים כרגע בשלב החירום ) ▪

המשקל של המערכת מאוד גבוה, ויש הרבה אי ודאות. בשלב הזה מנהיגים ומנהלים נדרשים לפתרונות 

 . , קבלת החלטות מהירה והבנה שיש הרבה הפסדיםמהירים בזמנים קצרים

  סי" כמו שאנחנו רגילים אליו.החירום נכנסים לתהליך אדפטיבי "קלא  משלב רק אחרי ייצוב המערכת והיציאה   ▪

 זמן המעבר משלב החירום לשלב האדפטיבי תלוי במשבר.  אבל  

 

גם כדי להחזיק את תקופת החירום וגם כדי להסתכל קדימה ולחשוב על התקופה מאיתנו מה נדרש  ▪

 המשגות מעולם המושגים של המנהיגות ההסתגלותית שיכולים לעזור:  4  האדפטיבית?

o   החזקההמיכל  ולייצב את  לייצר  (Holding Environment)  –    אם אין לנו מיכל החזקה כדי לנהל

את המשבר שאנחנו חווים, ואנחנו לא מייצרים יציבות כדי לעשות את התהליך, יהיה מאוד קשה  

להתמודד איתו. זה יכול להיות מפגש שבועי בזום של כל הצוות, או מפגש יומי של בני הבית שלא  
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ו כל מיני דוגמאות אחרות. בלי יחסי אמון כלשהם יהיה מאוד קשה להחזיק  נפגשים במהלך היום, א

 מקצועית/קהילתית/משפחתית(.האת המסגרת )

o  רים על להחזיר את העבודה לאנשים.  במד  במנהיגות הסתגלותית   –   להניע את התגובה הארגונית

קיד שלנו זה  אבל בטמפרטורה שאנחנו חיים בה היום, בחוסר הודאות וחוסר היציבות, חלק מהתפ 

הפורמלי או עם סמכות לא פורמלית. זה  מתוקף תפקידנו  ההכוונה, ההגנה והסדר. דווקא לתת את 

לתת תשובות לכל דבר, אבל לא  אומר  לא בהכרח  זה  מה שאנשים צריכים ומחפשים בשלב המשבר.  

  נוכל להסתפק בניתוח האדפטיבי הרגיל ומתפקידנו לספק את הדברים האלו בעצמנו. לצד זה,

. אין לנו את התשובות להכל. עם כל הרצון לארגן את העובדים ולייצר סדר  ליזום ולאלתר חייבים 

כל דבר שנציע כפיתרון הוא התנסות, והיכולת שלנו לעמוד   ברור שהכל סוג של ניסוי. –כלשהו 

בהתנסות באומץ היא קריטית. המתח בין הרצון והצורך של המערכת לספק לה הכוונה וסדר, לצד  

 הוא מתח מאתגר שרבים מאיתנו חווים.   – שנתנסה ונטעה, בתוך כל הטמפרטורה הזו  זה

o ואת  בימים רגילים, כמנהיגים, עלינו להפר את שיווי המשקל  . לנהל את חוסר שיווי המשקל

. החזרת היציבות   –  קוו, כדי להניע את האנשים בחוסר נוחות. אבל זה נכון גם מהכיוון השני  הסטטוס

לייצב את חוסר  ועלינו לנסות חוסר שיווי משקל מאוד גדול במערכות השונות  קייםבתקופה הזו, 

כדי לעשות  שיווי המשקל למקום של האזור הפרודוקטיבי. לא ננסה להעלות עוד את הטמפרטורה. 

 את זה אנחנו נדרשים לכמה דברים:

כל קבוצה אחרת    גם במשפחה, בקהילה, במקום העבודה.  – )פיזית, נפשית, רגשית(    נוכחות  ▪

שאנחנו חברים בה, אנחנו צריכים להנכיח את עצמנו בה. בוודאי שיש משקל לאיזה נוכחות  

 אנחנו מביאים, אבל בתקופה הזו לדעתי הנוכחות נדרשת יותר מאשר בתקופות אחרות.

ח הוא לעלות למרפסת ולא  אני עדיין מתלבטת לגביו כי במנהיגות אדפטיבית השי  –  פעולה ▪

לקפוץ לפעולה. אבל אני חושבת שכדי להוריד את הטמפרטורה ולנהל את חוסר שיווי 

המשקל, נדרשת פעולה מסוימת. איזה פעולה? תלוי בסיטואציה. אבל פעולה כלשהי  

 דרושה מעבר ללהסתפק באבחון המצב. 

ולא בטוח שאנחנו   איפה שלא נסתכל יש הפסדים. הם סביבנו כל הזמן  – הפסדים הכרה  ▪

יכולים לקחת בחשבון את ההפסדים האלה בקבלת ההחלטות שלנו. לא בטוח שההחלטה  

שנקבל תגרור הכי פחות הפסדים. אבל כן אפשר לחדד להבין ולהכיר בהפסדים, אפילו רק  

עבור עצמנו כפועלים במנהיגות, וזה אולי נותן לנו אפשרות להתמודד עם חוסר השיווי 

 משקל.

מאוד רלוונטי לחברה   –(Resillience)  אנשים עמידים ויכולים לעבור את זה האמונה ש ▪

הישראלית. נותן תקווה ומוטיבציה להתמודדות עם חוסר השיווי משקל והטמפרטורות 

 הגבוהות.

o הרבה   נזהה. אחרי תקופת החירום שנתעסק בהם בשלב האדפטיבי מסגור הנושאים העיקריים

תקופה ארוכה של התאוששות שבה  זו תהיההתמודד איתם. מאוד אתגרים אדפטיביים שנידרש ל

 לעלות למרפסת ולזהות תוך כדי אתגרים אדפטיביים שיהיו לנו בהמשך.  נצטרך



 

Hamelacha 4, Lod Israel 7182008     | 7182008 לוד , 5, קומה 4המלאכה רחוב 
    admin@maoz-il.org    |www.maoz-il.org  |+972-8-638-6000 

 

 

. לכל אחד יש מקום מפלט אחר,  מקום מפלטחשוב שנייצר לעצמנו בתקופה הזו כדי לפעול במנהיגות  ▪

כל מקומות המפלט הקיימים סגורים    –שאליו אנחנו נמלטים, אוגרים כוחות מחדש ומזינים את עצמנו. עבורי  

כרגע. בתי תפילה, חדרי כושר, ברים, פעילויות פנאי אחרות. מקומות המפלט פחות קיימים ואנחנו צריכים  

 לייצר לעצמנו את העוגן החדש בתקופה הזו.

 שאלות ותשובות

 האם בתקופה הזו עלינו *לא* להחזיר את העבודה לאנשים? ▪

o   שאלה מורכבת והיא תלויה במקרה. עצם העובדה שאנחנו בשלב חירום לא אומר שאי אפשר להחזיר

 את העבודה לאנשים, כל עוד מתקיימים התנאים הבאים: 

 הם יכולים לעשות את העבודה בזמן הזה.  ▪

 יש להם מיכל החזקה.  ▪

בים שבהם הם יכולים לעשות את העבודה ואפשר להחזיר אותה אליהם ויש מצבים שלא  יש מצ

אבל עצם העובדה שאני לוקחת על עצמי את התפקיד של הכוונה, הגנה וסדר לא   וצריך לפעול.

 אומר שאני לא מחזיר את העבודה לאנשים. חייבים להצליח לעשות גם וגם, וזה מאוד מאוד קשה. 

 הקול הדמוקרטי בארגון לצד הפעלת מנהיגות סוחפת ודומיננטית? איך שומרים על   ▪

o  בחירה בין השניים. זה ספקטרום. לא נוכל לנהל את התהליכים כמו ביומיום כי אנחנו לא   לא זו

אפשר למצוא דרכים אחרות להשמיע את הקולות, ואולי לפעמים אי אפשר. אני  אבל אולי ביומיום. 

 ם אחר על הציר. כל החלטה דורשת ממני משהו אחר. רוצה להציע שכל יום נתמקם במקו 

 האם ההכרה בהפסדים לא מייצרת מתח מול האמונה בעמידות? ▪

o   זה מתח, אבל לא סתירה. אנחנו מכירים בהם, אבל מאמינים שנתמודד ונעבור אותם. אנחנו

 אופטימיים ויש לנו תקווה. זה משימה קשה אבל אין לנו ברירה.

 שבמשבר ולקחת כלים ליום שאחרי?  ההזדמנויות  לזהות את איך  ▪

o   זה מאוד תלוי בסיטואציה. יש הרבה מאוד דוגמאות לדברים שקורים וצריך להיות מודע אליהם. יש

הרבה הזדמנויות בטכנולוגיה. הרבה מאוד דברים שלא טיפלנו בהם הרבה מאוד שנים בחברה  
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ם כיבבשלות שלנו, ברצון שלנו, בער הישראלית צפים יום יום בתקשורת. האם זו הזדמנות? תלוי 

 שלנו.

o   במישור האישי יש כמובן עוד דברים שעולים. הזדמנויות למנהיגות אפשרות לראות בכל יום. כלפי

מבוגרים שחיים סביבנו, כלפי השכנים שלנו. הדברים הכי קטנים ובנאליים ביומיום מקבלים  

 משמעות אחרת עכשיו. 

 )הפסדים( מבלי שיש זמן לפרידה?   איך לנקוט בפעולות של כאב ואובדן ▪

o   להכיר בהפסדים זה הכרחי. אני מבינה שאין זמן למערכת כולה להכיר בהפסדים האלה, אבל בכל

החלטה שאנחנו מקבלים ביומיום צריך לסמן את ההפסדים ולזהות אותם, עבורנו, כדי להבין מה  

לי לזהות את ההפסד  נגרר כתוצאה מההחלטה. לא להחליט לאט או להשתהות, אבל היכולת ש

 שנגרר מתוך ההחלטה שקיבלתי זה שריר שצריך לפתח.

 איך מניעים את הארגון להבין שצריך להיערך ליום שאחרי? ▪

o   רוב מקומות העבודה בשלב הראשון של שלב החירום, ובנקודה זו הם נדרשים לייצב את שיווי

מן הזו. התפקיד שלנו הוא  המשקל ולייצר את מיכל ההחזקה. קשה לדבר על השלב הבא בנקודת הז

הארגון  מתי  למסגר את זה עבור הארגון בבוא העת. זה בסדר שנחשוב על זה עכשיו אבל צריך לזהות  

  יהיהשנעבור לשגרת חירום ולא בהתארגנות לקראת חירום. שהאתגר האדפטיבי  כ  , כנראהמוכן לזה

שון לבדוק איתו האם יש  קשה להתעלם ממנו. ואז צריך למצוא את השותף הראיהיה  כל כך בולט ש

היתכנות מערכתית לפיתרון. אחרי זה צריך לעשות ניסוי וטעייה. כל דבר שאנחנו עושים אותו הוא  

 ניסוי בשטח, אין לנו ברירה.

 סיכום וסיום

אחד הדברים שהכי קשים, לפחות לי כרגע, זה להבטיח לאנשים ביטחון תעסוקתי כשאני לא יודעת מה   •

אנחנו צריכים להיות אופטימיים חסרי תקנה אבל ריאליסטיים עד  הלת. יהיה עם אנשים שאני מנ

. וזה חלק מהתפקיד של מנהל בעידן הזה. זו פעולה מנהיגותית בתקופה של משבר. להחזיק את  כאב

האופטימיות המערכתית אבל להיות מאוד מציאותי לגבי מה ניתן להבטיח בכל רגע נכון. להיות כנים  

 . ושקופים ככל שזה מתאים

. חייבים לייצר ניסויים ולבדוק מה עובד. אם לא ננסה לא נוכל להגיע  תאמצו דפוס חשיבה מתנסה •

 לפתרונות.

חלק מהאנשים אופטימיים וחלק פסימיים. חלק שאננים  .  תשקפו לסביבתכם את המורכבות שבמצב •

לאנשים להבין  וחלק בפחד גדול. יש דיכוטומיה מאוד גדולה בחברה כרגע. מה התפקיד שלנו כדי לגרום 

 את המורכבות ושלא צריך לבחור קיצון? 

 . תמצאו לעצמכם מקום מפלטאנחנו בריצת מרתון ויש לנו דרך ארוכה.   •


