
דווקא עכשיו
ה וב ש ת ק י נ ו ארג ת  ו ג הי מנ

1



למען מטרה שהיא בעיני מטרה גדולה  "
אני חי , ככל שאני עובד קשה יותר: וראויה

.  אני חוגג את החיים לשמם. יותר
.  בעיני החיים אינם נר הדולק זמן קצר וכבה

ואני  , הם מין לפיד זוהר שאני נושא עכשיו
רוצה שיבער באור יקרות לפני שאעביר  

".הבאיםלדורות , אותו הלאה

שוברנרד ורג'ג
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התקופה החדשה 
, מרחב של חוסר ודאותאיתההביאה 

, חשים בלבול וצריכים להסתגל במהירות לשינוייםעובדים 
.  חווים חרדה ואיום ממשיחלקם 

,  מיידיריבוי הזירות שמבקשות טיפול בגלל -המנהלים 
מפספסים את העקרונות החשובים שיכולים לעתים 

.המשבר בהצלחהאת הצמיחה ולעזור לכם לעבור את לשפר 
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:קשובהמדריך לפיתוח מנהיגות 
ארגוניעקרונות שיאפשרו לכם לפתח צמיחה וחוסן 4

יחסי אנושעקרון 

המנהיגות העצמיתעקרון 

ומשמעותייעוד עקרון 

אחדות ומחוברותעקרון 
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עקרון יחסי האנוש     
הקשבה  

"לדעת להקשיב זו אמנות"
אפיקטטוס
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.  בזמן שיח, היא להיות נוכח כשמישהו פונה אליךהקשבה
.להפנות את הריכוז ואת תשומת הלב לנאמר

חשובה מאין כמוה , הקשבה ומיקוד בצרכים של העובד, בזמן משבר
להניע  לך שיעזרו , לפצח מחסומים אצלולך היא יכולה לעזור כי 

.  תהליכים חשובים ומשמעותיים בצו השעה
כשהעובד מרגיש שמקשיבים להצעות שלו או למצוקות שלו או 

,  לתסכולים וקשיים
.הוא עצום, הסיכוי לרתום אותו ולהניע את המוטיבציה שלו
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?איך עושים את זה
. דקות הקשבה5יוזמים 

בהתעניינות אפשר להתחיל את הבוקר , למשל
: בשאלות כמו, במצבואמיתית

" ?שלומךמה "
"  ?מה יעשה את היום שלך יותר טוב"
"?בימים אלו עד כמה אתה לחוץ"
"?איך המשפחה שלך"
"?האם אתה רוצה לבקש ממני משהו"
" ?עד כמה זה נוח לך, לעבוד מהבית"
" ?מסתדררציתי לשמוע איך אתה , ת"יצאת לחל"
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?עונים כשאין לך פתרונות לתתאיך 
:אפשר לחזור אחרי תשובותיו

אני שומע שבבית הילדים משגעים אותך וקשה לך "
"  ?להתרכז בעבודה

אני מבין שאתה מתוסכל כי אתה לא מצליח לעמוד "
". בעומס המשימות

אתם פוחדים בבית להדבק  , אם הבנתי נכון מהדברים שלך"
" ?ולכן מסתגרים בבית

.   שלוהעובד ישיב ויפרט עוד על ההרגשה 
לבחון הצעה  , להעצים, תבחר להצטער, תן לזה מקום

אבל  , אין לי הרבה איך לעזור לך: להביע נוכחות, לעזרה
אני פה בשבילך אם יש משהו קונקרטי שאני יכול  

.לעזור
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אמפטיה והכלה  , אנושיות
,  לא תמיד אנחנו יודעים מה האדם האחר מרגיש

כשאנשים נמצאים מחוץ למרחב הבטוח , ובזמן לחץ וחרדה
הם עשויים להגיב בדרך שלא אופיינית להם בדרך  , שלהם

.  כלל

להבין מה עובר , היכולת להיכנס לנעליו של האחר, לכן
, )גם אם אנחנו חווים רגש אחר כלפי אותו מצב(עליו 

.  אמון ותחושת מחוברות, מייצרת קרבה
גם אם אין " מישהו רואה אותי"אמפטיה נותנת תחושה ש

.  לו פתרון עבורי

, ת או עברו לעבודה מהבית"הרבה עובדים שהוצאו לחל
חשים חוסר ביטחון על המקום שלהם בתוך החוסר ודאות  

, אובדן, מנטישה, מניצול, הם חוששים מריק. הגלובלית
.חולי ועוד
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פרגנו
מילה טובה שווה הרבה יותר מבונוס  

).שכרגע למרבית העסקים אין לתת(
,  מהלבאמיתי, מייל עם משפט מפרגן

לשבוע  אחת 
.לכולם רצון לנוע יחדיגרום 
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להיות  , מנהלים מנהיגים מחויבים להקשיב, בעת הזו
להעריך  , להתעניין ולחזק את העובד, לשאול, להבין, אמפטיים

.  ולהוקיר את מי שממשיך לעבוד מהבית
עלינו גם  , כדי להיות עם אדם שמרגיש שקוע בבור עמוק וחשוך

.  להתחבר למקום בתוכנו שמכיר את ההרגשה הזו
.  זו הדרך לחזק אמון ומחוברותכי 

!  אלא הכרח, זו לא רכרוכיות, להיות אנושי ואמפטי זו לא רכות
כדי לתחזק אמון ושייכות בעת  , כדי לשמר מחוברות עובדים

.  של שינויים מטלטלים
רק אם אנחנו מוכנים להעז להיות  , אנחנו יכולים להיות אמפטיים

כאשר אנחנו מאבדים את  . במגע עם הפגיעות שלנו עצמנו 
אנחנו גם מתרחקים  , ודאות-הסובלנות שלנו לפגיעות ולאי

כמו שמחה  , מהדברים שלהם אנו זקוקים ומשתוקקים ביותר
.אמפתיה ויצירתיות, שייכות ואמון, ואהבה

לחץ כאן–לצפות בסרטון על כוחה של אמפטיה כדי 
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העצמיתעקרון המנהיגות 
בטחון

מנהל  אחרי רוצים ללכת , ובעיקר בשעת משבר, עובדים באופן כללי
. שיודע להוביל דרך גם כשהיא לא סלולה, שיש לו עמוד שדרה יציב
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שמקבל החלטות קשות  , מדבר בלשון רבים, קשוב שמעציםמנהל 
שרואה רחוק וסוחף אחריו אל עבר השגת  , ודואג לכל העובדים שלו

.  המטרה
אם אין לו תשובות או פתרונות , מנהל ששלם עם עצמו גם אם טעה

.  הוא אומר ומציע להתייעץ וללמוד מאחרים
ובהצלחות  בחוזקותמכיר גם , שלו ובהצלחות שלובחוזקותהוא מכיר 

. של העובדים שלו ולכן הכי טבעי לו לחשוב יחד ולמצוא פתרונות יחד
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אומץ
.תן לאנושיות שלך ביטוי בהמשך לעקרון הקודם

לפעול  , היה פתוח להתנסות בכיווני מחשבה אחרים
של משימות ולשים את  תיעדוףלעשות , אחרת

.בראש סדר העדיפויותנשים.הא

מדרך  , לומדים מההתנהגות שלךאנשים 
כפי שילד  בדיוק . המשברשלך עם ההתמודדות 

.  חיקוי להתנהגות לשלילה ולחיוב, מהוריולומד 

סיניקסיימון של Tedלסרטון 
לחץ כאן–מנהיגות על 
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https://www.youtube.com/watch?v=nppuyedKLoQ
https://www.youtube.com/watch?v=nppuyedKLoQ


?ביטחוןאיך יוצרים 

לספר , מערכת זוםאיש או דרך 8כדאי לכנס את כולם פיזית עד 
,  אילו מחלקות עובדות ואיזה בעצירה, ולשתף מה קורה כרגע בחברה

כדי לשפר , מה האפשרויות שאתה כמנהל בוחן, מה מחכה באופק
. המצבאת 

להביע ) עוזר לתחושת השליטה והוודאות(לתת כמה שיותר פרטים 
, הארגוןלבקש תמיכה ועזרה גם של העובדים לטובת , תודה והערכה

. להביע את חשיבות העבודה והשותפות של כולם
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עקרון ייעוד ומשמעות
תעוזה

.זוהי קריאה לתנועה, לא העת להיעצרזו 
.  לפעול אחרת מהאוטומט

!  אחריעכשיו מתכוננים ליום של כבר 
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אנחנו יודעים שכדי להתמודד בהצלחה עם השינויים 
אנחנו , הרבים והמשמעותיים בתקופה הקרובה

. למשימהמגוייסיםעובדים צריכים 

?איך עושים את זה
,  יודעים למה הם עושים מה שהם עושיםכשאנשים 

, מהי הסיבה הגדולה שבגללה הם הולכים לעבודה
יש להם  –ן שלהם העל של הארגו-מטרתמה 

הם מרגישים מחוברים  , תשוקה לעזור לו להצליח
לרעיון גדול יותר ורוצים להמשיך לתרום ולהיות 

.חלק

שלכם הוא ' למה'הדרך לגלות את ה
:לשאול שאלותפשוט 

?הרווחלשם מה קיים הארגון שלכם מעבר לשורת 
?  אתכםמהם הערכים המניעים 

?  שלכםהם מחזיקי העניין מי 
? לכםאיזו קהילות יש 

?  הקהילהלשרת את באים איך אתם 
?  שלכםמהי המטרה הנעלה 

?  ולהנהיגאיזו תפיסת ייעוד אתם רוצים להוביל 
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.מצוין? ענית

?מהו המכנה המשותף בין כל התשובות, עכשיו
,  או איך הוא מגיע, זה לא מה המוצר או השירות שלכם עושה, שים לב

.  החברתיסיסטם-האקושל הארגון שלך במערך התכלית והתפקיד אומר לזכך את זה 

,  עושיםלא קונים את מה שאתם נשים.א"
"שאתם עושים אותו' למה'אלא את ה

סינקסיימון 

.  שלכם כארגוןנסחו יחד משפט שמגדיר את תפיסת הייעוד, התייעץ עם הצוות הבכיר שלך
–בשלב הבא חייבים להוריד את זה לקרקע ולתרגם להתנהגויות , אבל דיבורים זה לא מספיק

?  התנהגות נדרשת כדי לקיים את מטרת העל וערכיה הנגזריםאיזו 

זה הכרחי כדי  –מה היעוד של הארגון שלכם זה לא מותרות , שלכם' למה'להבין מה ה
.לשפר מוטיבציה ולתכנן אסטרטגיה ולפעול בכל תחום בעסק, אנשיםלהניע 
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מלמד אותנו על ניהול עובדיםקונג פו פנדהמה 
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https://www.youtube.com/watch?v=sD4zlaE-1YM


בעשייה מחוברת לתפיסת ייעוד מיקוד 
,  מחקרים של העשור האחרון מוכיחים כי עסקים מכווני ייעוד

מחזקים את החוסן העסקי לטווח הארוך ושורת ', מטרת על'
. הרווח שלהם עולה

?  זה קורהאיך 
היום רוצים לנתב רכישות למקורות שרוצים נשים.שאמכיוון 

.  לשפר את האנושות

עובדים רוצים להרגיש גאוות יחידה ולכן בוחרים לעבוד במקומות  
.  שפועלים למען מטרה גדולה יותר משורת רווח לבעלי המניות

לטעת , י עקרונות אלו ביכולתו להניע תהליכים"מנהיג שפועל עפ
בדרך החשיבה  -ערבות הדדית ודוגמא אישית, תחושת שייכות
.וההתנהגות שלו

,  ההשקעה במנהיגות מסייעת בבניית אסטרטגיה חדשה לניהול
לכן כדאי לרתום את הצוות  -שירות  והפצה  , ייצור, שיווק 
בהעלאת רעיונות ובקבלת  , שיהיו שותפים בחשיבה, הבכיר

.החלטות
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עקרון אחדות ומחוברות
עקרון זה עוסק בכוחה של הרשת האנושית של האנשים העובדים 

הערבות , המארג התת קרקעי בין העצים–כמו בטבעבדיוק . בארגון
התקשורת וההזנה המשותפת של העצים ביער מאפשר , ההדדית 

. אקולוגיליער לייצר מערך 

,  תלוי במחוברותיעיל אפקטיבי בריא סיסטםאקו –כך בכל ארגון 
של כל הרשת ערכים ואמונות משותפותבקשר שנוצר דרך 

. האנושית

צפו בסרטון מעולה ומשעשע על כוחה של אחדות ושיתוף פעולה
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גמישות  
מחשבתית  

,  זו העת לחשוב מחדש
להמציא מודלים עסקיים  

למוצרים ושירותים מכווני  
לאתר צרכים , ערך

לזהות הזדמנויות  , חדשים
ודרכים חדשות לשרת את  

.הלקוחות שלכם
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ודאות בתוך חוסר ודאות
צרו תקשורת רציפה ישירה  , כדי לייצר בטחון

,  עובדים(העניןושקופה עם כל מחזיקי 
).  'וכוקהילה , ספקים, לקוחות

מומלץ ליצור תשתית יציבה של הקיים  
ולמפות את המשאבים שיכולים לסייע לכם  

.  לצאת מהמשבר

הכינו רשימה של כל המשאבים הקיימים 
מוצרי , רכבים, דאטה, מרחב פיזי; שלכם
.   ועודנשים.א, מוחות, דיגיטל

,  לכם לחשוב רחב וגדול יותריאפשר 
.ולהעלות רעיונות

איך כל אלו יכולים לסייע לכם עכשיו  , בדקו
. בעשייה
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,עוברת עלינו' מעניינת'תקופה , אין ספק
,שמעלה הרבה אתגרים והתמודדויות ניהוליות חדשות שלא הכרת

.עם זה לבדותישאראל –שם קושי לכם אם יש 
.טלפוןאני כאן במרחק שיחת 

.שיחת יעוץ ללא עלותונתאם galiabh@yahoo.com: למייללי כתבו 

,ימים בריאים לכולנו

גליה בן חיים
,בפ״תבעלת יער אפשרויות ,יזמת

,ארוךמלווה ארגונים בתהליכי חוסן עסקי לטווח 
,קשובמנחה מוסמכת של תנועת קפיטליזם 

.תפיסת ייעוד והתאמת ניהול למנהיגות קשובה, ערכיםהטמעת 

https://instagram.com/galiaba
yaar?igshid=f3e74bxdh86z

https://www.facebook.co
m/m.yazamut

http://www.galiabayaar.com/
https://www.linkedin.co
m/?trk=nav_logo
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