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מלים שבוראות מציאות
 מנהיגים גדולים הם קופירייטרים דגולים. 
גם מנהל ישפיע יותר אם יעדיף את המלה 

"חזית" על פני "קושי" ו"זיעה" על פני "עבודה"

אם ברק אובמה ייבחר לנשיאה הבא של ארצות << 
הברית, לחוקרי המנהיגות תהיה עדנה. אחרי שנים 

שבהן ציטטנו עד דק את ה"דם, יזע ודמעות" של צ'רצ'יל 
ואת ג'ון פ. קנדי עם "ביחד נחקור את הכוכבים, נכבוש 

את המדבר, נעקור מן השורש את המחלות, ניגע במעמקי 
האוקינוס..." - סופסוף יהיה לנו מנהיג חדש ראוי לציטוט.

 מנהיגים גדולים, מתברר, הם גם קופירייטרים דגולים. 
מחקרים רבים הראו ששימוש נכון בכללי הרטוריקה מהווה 

כישרון חיוני למנהיגים. השאלה המעניינת היא איזה סוג של 
מלים הוא זה שגורם לאנשים ללכת בעקבות חזונו של המנהיג.

 ההבחנה המקובלת בהקשר זה היא בין מלים של 
דימוי לבין מלים קונספטואליות. מלים של דימוי הן מלים 
שמעוררות במהירות ובקלות אצל השומעים חוויה חושית 

כגון תמונה מנטלית או צליל. מתברר כי כבר ב–1975 בנה 
חוקר בשם מרטינדייל מילון המבחין בין מלים נרדפות של 

דימוי לעומת קונספט כמו: "חלום" לעומת "רעיון"; "יד" 
לעומת "עזרה" ו"לב" לעומת 

"מחויבות". בכל זוג של מלים 
ניתן לעשות שימוש על מנת 
להביע את אותו רעיון בסיסי, 

אבל ההשפעה שנוצרת בעקבות 
השימוש במילת דימוי גדולה 

באופן משמעותי.
 כמה דרמטית כבר יכולה 

להיות ההשפעה של ביטוי כמו 
"יש לי רעיון" בהשוואה ל"יש 
לי חלום" האלמותי של מרטין 

לותר קינג? ההנחה הבסיסית 
היא שמנהיגים שעושים שימוש 

במלים שמעוררות תמונות, 
קולות, ריחות וטעמים, נוגעים 

באופן ישיר יותר בחווית 
החיים של השומעים, בהשוואה 

למנהיגים שעושים שימוש 
במלים הפונות למוחם בלבד.

רתימת החושים ולא 
המוח היא שהופכת את המסר 

למושך וממשי. ב-2003 
פורסמו באחד מכתבי העת 

הניהוליים המובילים בעולם 
 Administrative Science( 

Quarterly ( תוצאותיו של מחקר מקיף שערכו פרופ' סינתיה 
אמריך ועמיתיה. החוקרים בחרו שני נאומים משמעותיים: 

נאום ההשבעה של כל נשיא אמריקאי והנאום שדורג על ידי 
היסטוריונים כנאום החשוב ביותר שלהם בתקופת כהונתם. 

הם מצאו כי ככל שהנשיאים עשו שימוש רב יותר בנאומיהם 
במלים של דימויים, כך הם דורגו כבעלי כריזמה וגדולה 

 )Greatness ( גבוהות יותר.
כל מנהל, בין אם בתחום העסקי, הפוליטי, הצבאי 

ואפילו בספורט, ישפיע יותר אם יעדיף 
את המלה "חזית" על פני "קושי", 

ו"זיעה" על  "נתיב" על פני "חלופה" 
פני "עבודה". ברק אובמה גייס לעזרתו 

את "כן אנחנו יכולים" ואת "שינוי 
שאנו יכולים להאמין בו". מלים 

אלה מקרבות אותו לבית 
הלבן יותר מכפי שניתן היה 

להאמין.
הכותבת היא מנהלת פיתוח 

אקדמי 
של להב, 
הפקולטה 
לניהול באוני' 
תל אביב

נקודה למחשבה
ד"ר טלי דביר־איכנוולד 

מנהיגים העושים 
שימוש במלים 

שמעוררות 
תמונות, קולות, 
וריחות נוגעים 
 בחווית חיים 
של השומעים

מאת ירון בלומנטל

כשאני מגיע << 
למשרדיהם של מנהלים, 

אני נוהג להגניב מבט אל מדף 
הספרים שבחדר. בין הספרים 

הפופולריים נמצא הספר 
ג'ון  "להוביל לשינוי" מאת 

קוֶטר. כמי שנושא ניהול השינוי 
קרוב לליבו, תהיתי מדוע ראו 

בו מנהלים רבים רכישה ראויה. 
המסקנה היתה ברורה: קיים 

צמא אמיתי לידע וכלים בנושא 
הזה, ולא בכדי. מנהלים טובים 

מבינים שארגון שלא ישתנה 
במהלך חייו יתקשה למצות את 

מלוא הפוטנציאל העסקי שלו.
 דוגמה טובה לכך היא חברת 

3M המוכרת בעיקר בזכות 
מדבקות ה– post it לא רבים 

יודעים מה מקור שמה של החברה 
ואנשים תמיד מופתעים לגלות 

ששלושת ה–M הם ראשי התיבות 
 Minnesota Mining של

and Manufacturing. מדובר 
בחברת כרייה שהוקמה בשנת 

1902 במטרה לכרות מינרל 
החיוני לתהליך הייצור של אבני 
משחזת. אבל חזון לחוד ומציאות 
לחוד, מרבצים דלים של החומר 

הביאו את היזמים לנטוש את 
עסקי הכרייה ולהתמקד בייצור 

ניירות לטש - ומשם הדרך 
למדבקות היתה קצרה.

 המקרה של 3M ממחיש עד 
כמה הצורך של ארגונים לבצע 

שינויים הוא על־זמני ונכון לכל 
תקופה. כדי להבין את קצב 

השינויים בעולם העסקי צריך רק 
לקרוא את סיכומי השנה במדורי 

הכלכלה: שווי עסקות המיזוג 
והרכישה בארה"ב עלה בשנה 

האחרונה ב–38%; מספר המיזוגים 
שהובילו ב–2007 25 בנקי 

ההשקעות המובילים בארה"ב 
עמד על 5,089 - ומדובר רק 

בעסקות הענק; שלא לדבר 
על שינויים כתוצאה מהטמעת 

מערכות מידע ארגוניות, שינויי 
אסטרטגיה עסקית כתוצאה 

מתנודות בשווקים ועוד סיבות 
רבות ומגוונות. אבל למרות 

נוכחותו של השינוי בחדר 
הישיבות של הנהלת הארגון, 

חברות רבות מתקשות להוביל 
אותו וליישמו בהצלחה.

השינוי מתחיל מלמעלה
 אישוש לכך מגיע ממחקר 

שנערך לאחרונה על ידי 
Change Facilitation, חברת 

ייעוץ בינלאומית המתמחה 
בניהול שינוי אסטרטגי. במחקר, 
בו השתתפו 562 מנהלים מחמש 

יבשות, דיווחו 69% מהם כי 
יוזמות השינוי בארגוניהם לא 

השיגו את ההצלחה המקווה. 
לטענת עורכי המחקר, בעוד 

אורקל תרמה מערכת מוקד טלפוני 
לעמותת כבדי השמיעה "בקול"

חברת ההיי־טק אורקל תרמה לאחרונה מערכת << 
ממוחשבת חדשנית עבור המוקד הטלפוני של עמותת 
"בקול", ארגון כבדי שמיעה. עובדי אורקל ישראל גם מקדישים 

מזמנם הפרטי באיוש המרכזים הטלפונים של העמותה.
הפרויקט יושם תוך שבועות בודדים. המערכת משרתת 

ומנהלת את כל התהליכים שמפעילה עמותת "בקול", בהם: 
ניהול חברי העמותה והיסטוריית האינטראקציות מולם, קו 

מידע, ניהול קמפיינים להפצת מידע ולגיוס חברים חדשים, 
ניהול גיוס התרומות, והתורמים ועוד. דני ניסני מנהל פתרונות 

CRM אורקל ישראל: "רצינו לחסוך משאבי חומרה יקרים 
ותלות במומחיות טכנולוגית שלא קיימת בעמותה". עידו גרנות, 
סמנכ"ל "בקול": "המערכת מאפשרת לנו מגוון דרכים לתקשורת 

עם חברי הארגון ועם כבדי השמיעה הפונים אלינו".

כנס סביבה 2020 השני ייפתח מחר 

כנס סביבה 2020 השני ייפתח בגני התערוכה ביום << 
שלישי. הכנס, כקודמו, יעסוק בדילמות, בחידושים 

ובאתגרים בתחום השמירה על איכות הסביבה. מטרת הכנס 
היא להיות גורם מרכזי, מלכד ומחולל שינוי במודעות לנושאי 

השמירה על איכות הסביבה בקרב הרשויות, התעשייה, הקהילה 
והארגונים הירוקים.

־ הכנס נועד לסייע בגיבוש מדיניות בנושאים אלה בישראל, לאפ
בין ישראל ושכנותיה  וקידום השמירה על איכות הסביבה  שר דו־שיח 

ולהיטיב את איכות הסביבה בישראל לכולנו ולדורות הבאים.
הפיננסי  והמגזר  התעשייה  בין  המפגש  מן  נובע  הכנס  של  ייחודו   
לבין הגופים המפקחים והארגונים הסביבתיים, לדיון משותף ויצירת הד 

־תקשורתי נרחב. הכנס ייפתח בערב גאלה שייערך הערב בפארק העס
קים קיסריה. בין הדוברים הערב נמנים מנכ"ל החברה לפיתוח קיסריה, 
האמריקאי  הקונגרס  חבר  נתניהו,  בנימין  הכנסת  חבר  אברמסקי,  אסא 

הנרי וקסמן ונשיא חברת אמפקס מרטין קייס.

ברק אובמה. 
בחירת המלים 
מקרבת אותו 
לבית הלבן

תצלום: רויטרס

רוצים
מנהלים רבים מודעים לצורך !שינוי

החיוני בשינוי. אבל רק מעטים 
מצליחים גם ליישם אותו. 
מחקר חדש מציע ארבע דרכים 
לניהול שינוי ארגוני מוצלח 

מנהלים למען הקהילה
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המתופף
אייל סלומון הקים עם אשתו יעל את חברת 

ייעוץ ואיוש הבכירים להיי־טק אתוסיה 
מסלון ביתם, בו הוא גם מתופף בסופי שבוע. 

שלוש פעמים בשנה הוא אורז את הילדים 
ונוסע לכל מקום בעולם - העיקר שיהיה 

נידח ופסטורלי
במתן  מנכ"ל חברת אתוסיה, המתמחה  סלומון,  אייל 
ייעוץ ואיוש בכירים בתחום ההיי־טק, הביו־ פתרונות 
עם  יחד  החברה  את  הקים  סלומון  ההון.  ושוק  טק 
בהרצליה  ביתם  מסלון  סלומון־מהודר  יעל  אשתו 
בחיפה  סניפים,  שני  בעלת  החברה   .2001 בשנת 

וברמת החייל שבתל אביב.
גיל: 36

הרצליה מקום מגורים: 
נשוי  + 2 מצב משפחתי: 

השכלה: BA בכלכלה וניהול במכללת רמת גן; עתודאי 
ובקרה. מחשוב 

אמא,  של  ילד  אחד  מצד  ונפלאה!  מסקרנת  ילדות: 
היה  אחר  ילד  אם  למשל,  קטן.  לא  קונדסון  שני  מצד 
משתחל מתחת לגדר כדי לקטוף בגנבה שסק, הייתי 
ולצחוק  להסתכל  ונשאר  גנב",  "גנב,  לצעוק  הראשון 

כשהוא ממש נאבק על חייו.
טילים  מעבדות  תחום  קבע.  צבא  האוויר,  חיל  צבא: 

מונחים.
מכירות  בתחום  התחלתי  אתוסיה:  עד  קריירה, 
בכירים  לתפקידים  המשכתי  ומשם  עסקי,  ופיתוח 
בתחום  בעיקר  ארגונים,  בכמה  שיווק  כסמנכ"ל 
תחום  על  אחראי  הייתי  האחרון  בתפקידי  המחשוב. 

האחסון ב–HP באזור אירופה והמזרח התיכון.
תחביבים: מתופף מגיל 13, כרגע על מערכת תופים 
חובב  "אני  שבוע.  בסופי  בעיקר   - בבית  דיגיטלית 

והופעות". מוזיקה 
חופשות: אחת לחודש - סופשבוע בצפון, ושלוש פעמים 
איטליה,  ספרד,  מקומות:  בהמון  הייתי  בחו"ל.  בשנה 
ניו־ לונדון,  בריסטול,  יוון,  טורקיה,  תאילנד,  שווייץ, 
לאזורים  דווקא  להגיע  אוהב  הכי  אני  אלה  בכל  יורק. 
ניו־ את  מעדיף  אני  ומכולם  הפסטורליים,  הנידחים, 

ולונדון. יורק 
בלונדון זה כנראה בזכות התרבות, ההצגות והמופעים, 
ובניו־יורק אני נמשך דווקא לאזורים הפחות אורבניים, 

הנידחים, לא למנהטן. 
היא  ומרגיעה  כפרית  כחופשה  ניו־יורק  אפסטייט 
האידיאל מבחינתי, ולשם אני חוזר שוב ושוב ומרגיש 
של  המיוחד  השילוב  בזכות  כנראה  זה  בחופש.  הכי 
אינסוף האפשרויות מצד אחד, והקרבה לקרקע מצד 
מצליח  ואפילו  באמת,  הראש  את  מנקה  אני  שני. 
לעשות  נהגתי  לא  שבעבר  מה   - מהעבודה  להתנתק 

גם בחו"ל.
טלי חרותי־סובר

מנכ"ל בחופשה
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אייל סלומון. לנקות את הראש 

אנשי עסקים שמבקשים להישאר בעילום שם מצטרפים << 
יטי"ב  ילד טיבטי של עמותת  לפרויקט אמץ  לאחרונה 

לסייע   )ידיד טיבטי בישראל (. העמותה שמה לעצמה למטרה 
וחלקם הוברחו  יתומים  ילדים טיבטים, חלקם  בחינוכם של 

לחינוך טיבטי שנמנע מהם  לזכות  כדי  מחוץ לטיבט הכבושה 
ידי הסינים. על 

קילומטר  כ–80  בצונטרה,  "אנו מתרכזים בפנימייה   
אומר   ,"16–4 בגילאים  ילדים   300 לומדים  מדרמסאלה, שם 

יותר מעשור  קיים  "הפרויקט  שמעון לב מרכז הפרויקט, 
גם  בו, כמו  רבים, מרביתם אנשי עסקים, תומכים  וישראלים 

אנשים ממדינות אחרות".
הילד  בין  ונוצר קשר מכתבים  בילד ספציפי   התורם תומך 

דוחות על  לבין התורם. אחת לחצי שנה מועברים למאמצים 
החינוך  ותמונות מהילדים. במשרד  הילד, מכתבים  התקדמות 

בילד  מיוחד המטפל בעניין. עלות התמיכה  קיים אגף  הטיבטי 

כיתה שלמה  גם אפשרות לאמץ  קיימת  1,600 שקל בשנה.  היא 
הודית. להצטרפות  באוניברסיטה  וכן לאמץ סטודנט טיבטי 

shimonlev@hotmail.com ולפרטים

מנהלים מאמצים ילדים טיבטים

שההכרה בצורך לניהול מובנה 
ושיטתי של שינוי הולכת וגדלה, 

יכולת הארגון ליישם אותו בפועל 
עדיין לוקה בחסר.

 ממצאי המחקר מצביעים על 
ארבע תובנות מרכזיות המסבירות 

את הפער בין הרצוי למצוי 
ותומכות בניהול מוצלח של 

מחויבות ההנהלה  תהליך שינוי: 
הבכירה היא הגורם הראשון 

במעלה להצלחת השינוי 
הארגוני. 91% מהמשיבים הסכימו 
כי הגורם החשוב ביותר להצלחת 

תהליך השינוי הוא מחויבות 
ההנהלה הבכירה ותמיכתה 

במאמצי השינוי. הנהלות רבות 

רואות את תפקידן כמי שאמורות 
להתוות את מדיניות השינוי 

בעוד שמנהלי הביניים הם אלה 
שיוציאו אותה לפועל.

זוהי מחשבה   בתיאוריה 
נכונה, אולם באופן מעשי מדובר 

בשגיאה חמורה בניהול השינוי. 
על בכירים בארגון להבין שמהלך 

שינוי מוצלח מותנה במנהיגות 
ובדוגמה האישית שלהם. 

 התנהלות הבכירים היא 
הצהרת הכוונות האמיתית של 

הארגון כלפי מהלך השינוי 
והיא הבסיס לאמון של העובדים 

והמנהלים בו.

להסביר, לתמוך, לנהל
ההנהלה הבכירה מניחה   

שמסר השינוי שהועבר על 
ידה נקלט והובן בארגון - אך 

המחקר מצא  בפועל הוא לא. 
כי בעוד שמרבית הבכירים 
שהשיבו לסקר פעלו תחת 

ההנחה שעקרונות ניהול השינוי 
בארגוניהם היו ברורים לכל, 

הרי ש–71% מהמשיבים בדרגי 
הביניים הרגישו שעקרונות 

אלה לא הובהרו להם כראוי ולא 
היו נהירים דיים. הפער נובע 

מהנחת היסוד של בכירים שהסבר 
רציונאלי על הצורך בשינוי 

יספק את מנהלי דרג הביניים. 
אולם הואיל ושינוי הוא בבסיסו 
תהליך אמוציונאלי, הרי שגישה 
רציונלית בניהולו עלולה דווקא 

להביא לתוצאה ההפוכה.
מקורה של ההתנגדות   

לשינוי הוא בכשל הסברתי. עצם 
השינוי טומן בחובו איום, במיוחד 

כשמדובר בשינוי כפוי. זהו מקורה 
של ההתנגדות לשינוי. המחקר 

מצא שעוצמת ההתנגדות לשינוי 
הולכת ופוחתת ככל שהתועלת 

מהמהלך ברורה יותר לאנשים 
בארגון. כלומר, קיומו של מאמץ 

הסברתי רחב המציג בצורה בהירה 
את יתרונות השינוי לעובד, 

יביא להקטנת עוצמת ההתנגדות 
ויגדיל את הסיכוי להצלחה.

ניהול שינוי הוא מקצוע   
פונקציה  ונדרשת  לכל דבר 

ארגונית שתוביל אותו. 
כמחצית ממשתתפי המחקר 

ידע  אין מספיק  טענו שבארגון 
כדי להוביל שינוי מוצלח. 

זה מחזק את העובדה  ממצא 
בפני  הוא מקצוע  שניהול שינוי 

מינוי של  נחוץ  ולכן  עצמו 
מנהל שינוי במשרה מלאה. 

היא חברת  דוגמה מצוינת לכך 
גרופ, אשר בתקופת  שטראוס 

בין שטראוס לעלית  המיזוג 
לפני כמה שנים מינתה סמנכ"ל 

לניהול השינוי. ייעודי 
 כמי שראה שינויים ארגוניים 

רבים, למדתי שבסופו של 
דבר הצלחתם תלויה ביכולת 

הארגון לנהל באופן מבוקר את 
תחושות האנשים בתקופת השינוי 
והמעבר. זה לא דבר של מה בכך. 

פגשתי מנהלים רבים, שבתום 
לב, באמירה לא מוצלחת אחת, 

בלמו מאמצי שינוי מבלי להבין 
שהם עושים כך. תוכלו להימנע 

מכך ולהצליח למלא את חלקכם 
בניהול השינוי אם רק תשכילו 

ליישם את תובנות השינוי.
הכותב הוא יועץ אסטרטגי
nihul@themarker.com
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