
 

  

  

  /ת בעת משבר?/ת בעת משבר?משגשמשגשאיזה מנהל/ת איזה מנהל/ת 

  
   מהן התכונות והיכולות הדרושות למנהל/ת ע"מ לשרוד בעת משבר?

 וחוללות ]מסוגלות[ עצמית   (Resilience, Hardiness) חוסןחשובים ביותר הם גורמים שני 

Self Efficacy)  הון פסיכולוגיכיום כלול במושג – Psychological Capital) . 

אם יש לך אותם בדרגה גבוהה, רוב הסיכויים שתצא/י טוב מהמשבר וגם הארגון שאת/ה 

מנהל/ת. אם אין לך...תקופת משבר אינה התקופה הטובה ביותר לפתח אותן, זוז/י הצידה, 

  מצא/י תפקיד משמעותי אחר והחל בבניית יכולות אלו, ע"מ לחזור לזירה מאוחר יותר.

 גורמים אלו ניתן לראות בתכונות אישיות ובהתנהגויות...

 

 תכונות

  במקום להשהיה והמתנה.נטייה לעשייה 

 אהבה לעבודה שנעשית ולארגון בו מתפקדים. אמונה שיש משמעות לעשייה . מחוייבות

חוזרים  יצירה והזדהות עם החזון של הארגון עם מה שהארגון נותן ללקוחותיו. שלנו.

 ומדגישים את חזון החברה ואת התוקף שלו גם בזמנים קשים.

 חדשים, לקחת סיכונים מחושבים. רצון להכנס נכונות לנסות דברים . אימוץ אתגרים

למצבים שמכריחים למידה ושמפתחים את האנשים. ראיית מכשולים כהזדמנויות 

 להתמודד ולהתגבר עליהם.

 אמונה  ניתן לשנות את כיוון הדברים, שיש טעם לתכנן.. תפיסה ששליטה פנימית

לקיחות אחריות אמיתית ולא האשמת  שעבודה קשה שמניבה תוצאות.

 המצב/השוק/העובדים/הלקוחות.

 הוודאות צריכה להתרכז במנכ"ל/ית, שאר העובדים -הבנה שכל אי .ודאות-הכלת אי

ומועצת המנהלים צריכים לחוש שהם חופשיים לתפקד כאילו המצב וודאי ויודעים לאן 

ן תמידי את הסביבה אחר לא לבלב את זה עם חוסר עשיה. סורקים באופואיך הולכים. 

הזדמנויות ואם לא מוצאים יוצאים מחר לעבודה עם אותה התלהבות לחפש וליצור 

 הזדמנויות.

 מנכ"ל שמשדר במקביל "כן, אני מוכן לבצע כל ניסוי וגם אני  :יכולת ניהול פרדוקסים

 אבדוק בקפדנות כל הצעה ואבצע בזהירות".

  זו חשיבה בה העולם מוקצב, כל חלק  –חשיבת אין סוף ]ההיפך מחשיבת סכום אפס

שאני מקבל ממנו זה בהכרח על חשבון מישהו אחר וההיפך[. מנכ"לים שמחפשים מצבי 

win-win ]ירוויחו מהעשייה של  שבהם כמה שיותר "שחקנים" ]ספקים, לקוחות, השוק

החברה. מנכ"לים שאינם ששים לגזור את הענף עליו החברה יושבת ואינם יצאו עם 

 שמכפישים את המתחרים. מצבעים

  משבריםשל התאוששות מעבר היסטוריית 



 

 

 התנהגויות

 

 לא לדבוק בעבר. אם פס יצור/מוצר/שירות אינם כדאיים או אי אפשר לקיים  – גמישות

אם שיטה עבדה בעבר ואינה  מוותרים עוברים לדברים שכדאי להפעיל. –אותם עוד 

 עובדת כעת, פותחים בחיפוש אחר שיטות חדשות ובוחנים האם הן עובדות.

 תקשורת ותקשורת. לשוחח עם האנשים, עם ספקים, לקוחות, עובדים, תקשורת ,

מובן  מנהלים, ומועצת המנהלים. לחזור להגיד את מה שנאמר, גם אם נשמע נדוש או

 ות, הסתייגויות ודעות.מאיליו. לאפשר להם להביע חרד

 יותר מפעם אחת ביום ואף פעם לא על את מצב המניה/החשבון/תזרים/דו"ח  לא לבדוק

הבוקר. הנתונים חשובים מאד, אך העיסוק האובססיבי בלהיות מעודכן על הדקה מונע 

 חשיבה יצירתית ופתיחות, מה גם שהיא משדרת את רמת החרדה של המנלה/ת.

 בפגישות מוקדש זמן קצר לדווח על המצב ושאר . ותים קטניםעורך פגישות עם צו

 הפגישה מוקדש לרעיונות של עובדים כיצד להתגבר ואיזה הזדמנויות פותח המצב.

 "עושים זאת  /צעדים קשיםאם צריך לעשות צמצומים/קיצוצים .עיקרון "הפלאסטר

יעשה יעשה ויהי מה והוא  צעדביחד עם הגינות וחמלה. אכן מודעים שה מהרבהחלטיות ו

במהירות האפשרית ]ניסיתם פעם להוריד פלאסטר לאט לאט?[ ובמקביל מראים 

 ועושים זאת בהגינות, הכרת תרומות והשקעות ו"מבלי ללכלך". אנשיםאמפטיה והבנה ל

  ד, מהעובדים, מהבנק, מהספקים ואפילו עממועצת המנהלים, מהו. לבקש עזרהמסוגלים

 מהלקוחות.

 מבצעים ניסיונות קטנים ומרובים. מפיקים לקחים, בעיקר על ידי ניסיונות רבים-מיקרו .

)עקרון זה גנבתי  קא בתוצאות הניסיוןודולאו  –בוננות בהבדלים בין ניסיון לניסיון 

 .מפלדנקרייז(

 Ambidextrousness  וזה אינו אוקצרועל הארוך " במקביל על הטווח הפולהכ"ראייה ,-

 שפע מהקצר וכיצד ניתן להזין לקצר את הטווח הארוך.או אלה כיצד הארוך יו

  לצאת להליכה בפארק, בשעות העבודה, לבד, בשביל כוס קפהל"פינוי זמן לעצמי ."

 ה"נשימה".

 יצירת שותפויות. 

 

התכונות שמופיעות כאן, לא להיבהל, לאף אחד יש. מחפשים אנשים כל אם אין לך את 

 שישלימו את החסר בצורה נכונה.

 

נכון דרושות יכולות רבות נוספות לשגשג בעת משבר כמו זיהוי הזדמנויות, גמישות 

מקד בעיקר ואת כל השאר לגייס תאך מנהל/ת טוב/ה יודע לה והסתגלות לשינויים ועוד,

 ומועצת המנהלים שלו/ה. שרידות קלה ושגשוג רב.מעובדיו, מכריו 

 דר' חיים אמסל


