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 במשבר מתחים והכרעותמנהיגות 
 04.05.2020 תאריךמ סיכום וובינר

 דק' 10קריאה:  זמן

 וצוותים שלהם תהודה יחברי רשת מעוז וחברי מעגלמשתתפי הוובינר: 

 יואב הלרדובר הוובינר: 

 הקדמה/קונטקסט

לפני כמה שבועות היה וובינר בנושא מנהיגות במשבר במעבר לחירום. הוובינר היום מתכתב איתו ומדבר על המעבר 

 שגרת חירום.   -לשלב השני במשבר

ניגע בחלק במהלך המפגש נסתכל על הפרספקיטבה הרחבה שממנה נדבר על הארגון שלכם ועל עליכם כמנהיגים. 

 .לשגרת חירום מציפה ובפרטיקות מומלצות עבור מנהיגים מהאפקטים של המשבר, במתחים שהחזרה

 אל חזורמישורי ה

 דברים שמשנים את המציאות שלנו ולכן אין איך לחזור אחורה: 4קרו פה 

)ביטחון אישי, מגע, טכנולוגיה   יחס למושגים מכונניםוהרמת ערכים ונורמות,   -הלך המחשבה של בני אדם .1

 חצינו את נקודת האל חזורו וכו'( השתנו

האתגרים ו המרחב שלנו מתפקד,\הקהילה\למדנו על האופן שבו הבית–מרחיקות לכת  השלכות חברתיות .2

 שאריפה כדי להוהסוציאליים הרגשיים והחברתיים 

מכל מיני סיבות:   יהיהעולם השנ  אחד משלושת המשברים הגדולים ביותר מאז מלחמת  –  השלכות כלכליות .3

 מיתון, כמות מובטלים השפעה גלובלית וכו'. 

קח חודשים יכל מערך התנועה בעולם יל  –  מערכות יחסים בין לאומיותעל פוליטיקה    גלובליותהשלכות   .4

 השתנו ארה"ב-, יחסי סיןלהתאושש

 של המשבר אפקטיםה

מתחילים לנוע לשלב ההתאוששות. האמונה שלי שמנהיגים ברמתכם צריכים כל הזמן להסתכל רחב לפני שנכנסים 

 לתוך הארגון. ומנהיגים שיצליחו הם כאלו שכל הזמן יתכתבו עם המציאות הרחבה. 

שזו אנחנו חושבים    יש תופעה שבה  -9/11  או  לדוג' אחרי נפילת ברלין  –  תקופות שיקום במשברים גדולים .1

און הגדול  יכהמגמה אבל בעצם מסתתרת מתחתיה מגמה שהולכת להשתלט עליה בטווח הבינוני. לדוג' הד

כיאלו אנחנו הולכים לעידן של התכנסות   , כלכלות התכנסו פנימה וכך מנהיגים פירשו את זה1929בבורסות  

הולך היום איך נמנעים. בואו נסתכל מערכת בריתות שאומרת ברקע התחילה מגמה של גלובליזציה, פנימה. 

להיות גל של התכנסות פנימה של מדינות וחברות, התבדלות ובסוף אנחנו נהיה תלויים זה בזה או זה לצד  

הרבה פעמים צריך לנבא לאן המשבר אם מסתכלים על משברים בעבר, הסייקל ברור.    –זה. המשבר הכלכלי  

ד מגיע בום כלכלי מטורף. צריך לשים לב שיהיה -י-מ-נכנסים למיתון אחרי המשבר, אבל מעבר לאופק תהולך  

פה משחק דואלי, מי שירוקן את עצמו מהנכסים כי יחשוב רק על המיתון, רק דפנסיבה, לא יהיו מוכנים 

 תנסו לאתר אותו.  -לאופנס. מתחת לפני השטח ,לטווח קצר תמיד יש טווח בינוני

וזו הזדמנות לחשוב על דברים אחרת. בשנים  –, צריך לדעת לנתח שוק כלכלי מערכות הם לא ליניאריות .2

האחרונות יש עגל זהב שנקרא כמה שפחות סחורה במחסנים'. שרשרת האספקה זה להעיף מוצרים )אמזון(. 

בפנדמיה פתאום אנשים ראו שהמחסנים שלהם מרוקנים, פתאום החשיבה תתחיל להיות יש מאגרים 

 בר.  וזה טומן בחובו הזמנויות, וסכנות. בסיסיים שאני כמדינה חייב לשמור עליה לזמן מש

  בשתי מובנים:  –מגזר ציבורי, ממשלה והתפקיד שלה  .3
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 הבנה שמדינות חיבות למלא תפקיד – עבור הציבור capacityאמון ופתרונות,  .א

מגזר עסקי, חברה אזרחית, היו  – להפעיל את החברה כולהממשלות שהצליחו הם כאלו שידעו  .ב

 להם מכניזם בין מערכתי, כל העולם הרשתי הולך לצמוח והוא טומן בחובו הזדמנויות אגדיות

יש משמעות אדירות ליכולת טכנולגוית של מדינה במשבר בהיבטים של רפואה, שלטון  – חוסן טכנולוגי .4

משבר אלא לנוע קדימה בצורה הרבה יותר מקומי, חינוך, תעסוקה, ועוד. היכולת של מדינה לא רק לשרוד 

יצרנו טכנולוגיות מדהימות לעולם, אבל לא ידענו להטמיע אותם במערכות שלנו. תנצח מדינה שיש מהירה. 

לה דאטה טכנולוגי, מהיר. שתעשה מיפוי של בתי אב שיש להם אינטרנט. זה נראה לכם סביר שמאות אלפי 

-חוסן טכנולוגי משפיע גדול על חוסן חברתי לל חוסר בתשתיות?אוכלוסיות אל הצליחו לצרוך שירותים בג

 .לכליכ

שמנהל עבורך קהילה שיש בה הסתכלות על  one stop shopמקום עבודה שלך כ  –שוק תעסוקה  .5

היבטים רגשיים, חברתיים, חינוכיים, משפחתיים. היבטים של משמעות, צמיחה, חוסן, איפה אתה היית 

. אני עשיתי מה one stop shopים אם יצליחו לייצר את הטבמשבר, איך התייחסת אלי. ארגונים ישיגו טאלנ

שאני יכול כדי לשמור על מקום העבודה שלך, אני מסתכל על האקו סיסטם בצורה הרבה יותר רחבה. זו 

 הזדמנות לחברה במגזר הציבורי למשל לייצר ערך. 

ברשות, משרד ממשלתי  –מי שיבין שהאקו סיסטם של ביראות בממשק עם שער המערכות שלנו  -  בריאות .6

בריאות במובן העמוק, גם בהבנה שנצרב משהו במוח של אנשים לגבי הבריאות שלנו ולכן   וכו'. הולך לנצח. זו

יחפשו ארגונים שמסתכלים על זה. לא ארגונים בפאניקה, אלא שמייצרים אקו סיסטם שמבין שבריאות זה 

 דבר משמעותי בחיים שלנו.

מדינה. אפשר לשבור פה -ךמערכת חינו-הזדמנות אדירה בלהסתכל אחרת על מערכת יחסים בית –חינוך  .7

זה ישפיע על בחירה של אנשים איפה  המון פרדיגמות. ואפשר להגיד מה זה קשור אלי אם אני לא בחינוך?

 לגור, איך להתנהל עם התא המשפחתי. 

 שלבים ומתחים במשבר

 שהוא אפיין: . יש שלושה שלבים של התנהלות במשברשחקר משברים בחירום דן סליימר הוא חוקר

מול קפאון. השוק קופא ואז התפקיד של המנהיג זה לייצר יציאה  אדרנליןבום. פנדמיה פרצה.  – אזעקה .1

 לם, סיפור משמעותי, משימות, תחושת דחיפות להתמודד עם החירום. המה

צריך לאגור כוחות, לייצר שגרות, לתת אופק, המנהיג שבה שלב השחיקה וההתמודות.  – כניסה לשגרה .2

 הזמןלהסביר מה הם קבועי 

מה  מה נשאר ממה שעשינו? במה השתננו? לשאול שאלות של משמעות:זה הזמן  – התאוששות וסיכום .3

 לתת אופק, לצייר תמונת עולם לאנשים.  ?שיקוםלהגדיר איך תראה תקופת ה רוצים לשנות?

 מתחים:

 שבהם להערכתי אנחנו כמנהיגים נהיה בהם בשבועות הקרובים

קשה לצאת משלב חירום, אבל אם עם כל האדרנלין שהיה סביב המשבר  –חרום לשגרת חרום תח בין מ .1

זהר לא להפוך ל'נרקומן יאתה כמנהיג לא מתחיל להסתכל על שגרת חירום ואתה 'מתמכר' לחירום, צריך לה

 . שלא יודעים לפעול בלי המשבר -של משבר'

 שלנו לכולם זוזו הצידה, אנחנו הולכים למוטביםאמר בחירום מי שפעל מהר  – מתח בין מוטבים למנגנון  .2

הצוות,   –את המנגנון  ולנהל צריך לחזור ולייצרעכשיו אבל ועזר למי שהיה צריך.  הורים, תושבים, לקוחות –

  הפרקטיקות, השגרות, החיבורים.

 קורונה אנחנו שומרים ומאיזה נפרדים?-מתח מובנה, איזה דברים מתקופת הפרה  –מתח בין שימור לחידוש   .3

ברוב הארגונים היו מעט אנשים שהיו בפרונט בהתמודדות,  –  ביתמתח בין עובדי קו החירום ועובדים ב .4

בדרך כלל המנהלים. רוב האנשים היו בתוך הבית. הולך להיות עכשיו בארגון פער מטורף בין אלו שהיו בקו 

דמי ובין אלו שהיו מאחור. אז צריך להכיר בפער הזה אבל גם לא להשתעבד לאלו שבבית ורוצים להאט את ק

 החזרה. 
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 פרקטיותעצות 

לא לזפזף את זה שעוברים שלב. לדוג' חופש, שגרות חזרה מהחופש, תיווך מעבר שלב.  – לייצר טקסי מעבר .1

 אנשים פועלים הרבה יותר טוב כשהם מבינים את המעבר הזה, ואם לא זה יוצר לכם פער, גם רגשי. 

 .פנימה, ביחס לארגון –ניתוח פערים  .2

לו אני מנהל אגף חינוך . עבדולדוג' המורים מדברים על פדגוגיה מיטבית ועל מתי י- פער תודעתי .א

הייתי אומר שהמשימה הגדולה היא לעזור לחברה הישראלית לחזור לשגרת חירום. זה כמו החיות 

באנגליה, לא מסתכלים על איכות טיפול. עושים מה שצריך  קריג-במלחמת העולם השניה בבליץ

ם שהם לא בתודעה  לאפשר להורים לצאת מהבית. יחזרו לכם עובדיכדי כדי לשקם את הילדים, 

 שלכם אבל צריך להגיד להם מה התודעה שהם צריכים להיות בה. 

המנהיג לא מבין את השחיקה והפחד של הצוות שלו כי לא מופו הפערים  – פער רגשי מנטלי .ב

 הרגשיים. חייבים להתנהל עם הפערים האלה. 

 , הייתי מייצרלא סגר(\)כן סגר אקורדיוןאת תנועת ה לייצר מרחב עבודה שיאפשר -פער לוגיסטי  . ג

  .אליהםתרחישים ומתכונן  מספר

זה מה שמבדיל טובים מאוד למצוינים, אתם רוצים לדעת איפה החוזקות  - SWOT -ניתוח אסטרטגי פשוט .3

 .כדאי להשקיע בזה זמןשלכם ואיפה החולשות שלכם. 

 חלוקה לטווחי זמן:מיקודים מרכזיים ב 4-5לרבעון הקרוב, שכוללת  לבנות תכנית אסטרטגית מעודכנת .4

חירום, שגרת חירום, ויום שאחרי ולחלק באחוזים בין הטווחים השונים. ושכולם ידעו מה ארבעת המיקודים 

לארבעת החודשים הקרובים. שימו מחטים, תגידו מה התוצאות שאתם רוצים להתחייב אליהם בארבעת 

 החודשים הקרובים. אל תתביישו לייצר מכניזם חדשים.

 וקטורים לחודשים הקרובים פספסתם את המשבר בעיני.  2-3אם אין לכם  

 שאלות

עלות האם ואיך ניתן להניע מגזר ציבורי לתהליך יהמגזר העסקי עובר תהליך של חשיבה מחדש והתי .1

  דומה?

חמור מי שבמגזר הציבורי שלא מנצל את המשבר יש במגזר העסקי שיודע להסתגל ולייצר את עצמו מחדש.  

אני לא יודע אם ניתן להניע, אני יודע שחייבים להניע וחייבים לעזור כדי לייצר מחטפים רגולטוריים.  

 בזה. 

 )השואל חרדי( למפיצי המגפות , החברה החרדי, סטורית הפכנויהאם מבחינה ה .2

יש תהליך כפול שקורה עם החברה החרדית, המון תשתית של שנאה שהייתה כלפי החברה החרדית 

התפרצה פה במפגן עלוב, ושם תצטרך להיות עבודת שיקום וחשבון נפש גם למערכות המדינה, 

מול החברה החרדית וגם רשויות שעשו  שהתקשתה לתפקדכולל לממשלה שיש בה שרים חרדים, 

שהחברה  -נחנו כמעוז פועלים מאחורי הקלעים כדי לשנות את הסנטימנטקניבליזם במשבר. א

החרדית היא חלק מהחברה הישראלית. מצד שני יש קול שטיפה נעלם לי, קול של חשבון הנפש. כי 

בהחלט היה בחברה החרדית משבר. אחוזים מופרעים מהחולים במדינת ישראל זה חרדים. קרו כל  

מושג הזה בין עסקנים לדרג מקצועי בחברה החרדית. אני שם בצד מיני החלטות שיצרו חשיבה על ה

את גדולי הדור כי הם באמת בעיני מאחורי זה. הדברים האלה לא לפספס אותם. בגלל קניבליזם 

 חרדית לא פנויים לחשוב איך אנחנו תפקדנו. בחברה השעושים לחברה החרדית הרבה 

  ו'?האם לדעתך המשבר יפחית זיהום אוויר, פקקים וכ .3

זה מאוד תלוי דווקא במגזר העסקי שינסה לחולל שוק לפתרונות כאלה לאנרגיה ירוקה וכו'. לא יודע. 

 5שמנו לעצמנו מחט שיהיה לנו למשל, אנחנו השאלה היא איך הרגולטורים יעבדו ואני לא יודע. 

 דמנות. שנובעים כתוצאה מההזהגדולים תיקי מאיצים לסייע לחברי רשת שיחליטו לעשות שינוים 

 איך הממשלה אמורה להתמודד בהיבט כלכלי? .4

זה משבר  לצאת מהמשבר הזה. זה לא אותו משבר.הישראלי אין סיכוי למשק  2008אם יחשבו שזה 

  שנים הייתה הזרקה של כסף כדי להתאושש מהמשבר הזה.  7שדומה יותר לתכנית מרשל שבמשך 

 ?מהביתיותר  עבודנתחיל ל .5
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אני חולק על זה שהתפוקות שלך   -המחשבה סביב זה לא מאמין בעבודה מהבית אבל קצת התהפכה לי

ון אפשר להפיק תפוקות יותר יותר גדולות, מצד שני יש הזדמנות כי אם ממסגרים אותה יותר נכ

 . אני חושבת שאינטראציה אנושית מייצרת יזמות.  wellbeingגדולות וזה גם תורם ל

 האם שילוב נציגות עובדים בדירקטוריון יכול לסייע בקבלת החלטות במיוחד בתקופה זו? .6

י מאמין אנמעביד במדינת ישראל. -אני חושב שיש הזדמנות לחשוב מחדש על כל מערכת יחסים עובד

בסולידריות בתנאי שהיא פרודוקיבית. שוק התעסוקה חייב להיכנס לאקו סיסטם שצריך לקדם את 

 םזה סיפור הרבה יותר רחב מאשר רק נציג עובדיהכלכלה שלנו 

 סיוםסיכום ולל

 לתקשר ולתקשר ולתקשר כל הזמן. קריטי.  •

הון חברתי זה סך החיבורים שלך שמאפשרים לך לצרוך חברתית וכלכלית.  – סיפור של הון חברתי ואמון •

הון חברתי הוא קריטי כדי לפתור בעיות במשבר ובשגרה. ראינו מי יש לו הון חברתי גבוה ומי לא, נתחו את 

ההון החברתי ואז תלכו ותגשרו על הפער, ונציע לכם שירות בעניין הזה. יש לכם הזדמנות אדירה לחשוב איך 

 אתם מנהלים מערכת יחסים חדשה של אמון עם המוטבים שלכם. 

 

ת הדבר הבא. כולנו כרגע במוד של פרשנים. אנחנו יושבים ומנתחים לדעת בירו אלכו לעובדים שלכם ותס •

האם היה צריך להיות סגר או לא, זה הלך רוח נוראי למדינה, חברה וארגונים. שכולם על המרפסת נותנים 

עובדים   רדו מהמרפסת  רגונים שיצליחו הם אלו שיגידו אנחנו ביחד פה נפתור את הבעיות.כל הזמן ציונים. א

 יקרים. לרחבת הריקודים כולם ביחד. 

 

 


