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מאת ירון בלומנטל

מרה ידועה טוענת א
כי “להניח שאנו 
בשליטה זו אחת 

מהאשליות 
הגדולות 

בחיים”. השנה האחרונה 
הוכיחה עד כמה היא 
נכונה. אמנם במבט 

־לאחור, ייתכן שה
מציאות לא היתה 

גרועה כפי שחזו חלק 
מרואי השחורות. 

במבט להווה, כולם 
אכן קצת יותר רגועים. 

אבל המשבר הכלכלי 
ניפץ חלק מהנחות 

היסוד שלאורן פעל 
השוק ועל פיהן התנהלו 

ארגונים. ארגונים, כישויות 
עסקיות, נאלצו להתמודד עם 

איום קיומי ועם אובדן השליטה 
הכרוך בו ולשנות דפוסי פעולה 

כדי לשרוד. המשבר חידד את 
־התחושה שלאף אחד אין שלי
טה מלאה על הסביבה ושכל 
מאמץ להחיל כללים וחוקים 
על המציאות העסקית שאנו 

פועלים בה נידון בסופו של דבר 
לכישלון.

לתובנה זו יש ותהיה השפעה 
־גדולה על הדרך שבה אנו מנה

לים ומתנהלים במקומות העבודה 
שלנו. ארגונים ימשיכו להשתנות 

־כדי להתאים את עצמם להש
לכות של תקופת פוסט משבר, 
־ושינויים אלה יחזקו מגמות אר

גוניות וניהוליות שאנו עדים להן 

זה כמה שנים. 
שלא במפתיע, באחדות 

מהמגמות האלה  )המובאות כאן ( 
קיים יסוד פוסט מודרני, כזה 
־המסיט אותנו מהכללים המוכ

־רים. לעניות דעתי, רעידת האד
מה שחוו השווקים היתה חזקה 
מספיק כדי לבוא לידי ביטוי 

בשינוי מסוג זה. מדובר בתהליך 
־אבולוציוני מואץ, והארגון שיש
רוד בו הוא זה שיידע לסגל את 
ההתנהגויות החדשות במהירות 

הגדולה ביותר.

התפרקות הארגון
לא ממש התפרקות, אבל 
ארגונים עומדים להיראות 

קצת אחרת מכפי שהכרנו. זה 
זמן מה שמקרו מגמות  )ע”ע 

גלובליזציה, אינטרנט וכיו”ב ( 
משנות את חיינו במונחים של 

זמן ומרחב. יותר אנשים עובדים 
מהבית גם אחרי שהילדים הלכו 
לישון או לפני שהם מתעוררים. 
בחלק מהמקצועות אין משמעות 

־להימצאות פיסית במקום הע

בודה ואפשר לעבוד מבתי קפה, 
משדה התעופה ובוודאי מהבית. 

העיקר שעומדים בתפוקה הרצויה 
למעביד. הדוגמאות מוכרות: 

אנשים שעובדים מהבית ביום 
קבוע בשבוע, מנהלים שחצי 

מהצוות שלהם נמצא מעבר 
לדלת והחצי השני מעבר 

לים, פגישות עבודה 
־טרנס־אטלנטיות שחו
צות כמה אזורי זמן 

ועוד.
אבל השינוי בזמן 

ובחלל הוא פרמטר 
אחד במשוואה. השני 

הוא ספציפיקציה 
של המקצועות. ככל 

שהעולם משתכלל, כך 
הולכות ומשתכללות 

ההתמחויות. עובדים רבים 
הופכים לסופר מקצועיים 
־בנישה ספציפית, וחלקם מע
־דיפים לעזוב את הארגון ולהע

ניק ממומחיותם לחברות שונות.
המגמה הזאת תמשיך 

־ותתעצם. התחזקותה תניע חב
־רות לצרוך יותר שירותים מנו

תני שירות חיצוניים, תוך שימור 
הידע ומומחיות הליבה הנדרשים 

להן ליצירת בידול וערך. מבחינה 
פונקציונלית, נראה ארגונים 

קטנים ושטוחים יותר, שגורמים 
חיצוניים ממלאים בהם תפקיד 
בלי להיות חלק אינהרנטי מהם.

השינוי הזה יניב לחברות 
רווח כפול. מצד אחד, הקטנת 
־ההוצאות על שכר עובדים קבו
עים על ידי שימוש בשירותים 

חיצוניים על פי צורך. מצד שני, 

שינוי	דפוסים ניהול

ניהול פוסט משברי
ההכרה המחודשת בכך שאף אחד לא באמת שולט במציאות 
העסקית סביבו האיצה מגמות ניהול שחותרות תחת הכללים 

המוכרים. אז בפעם הבאה שאתם כותבים קורות חיים, מה דעתכם 
להדגיש דווקא את האינטליגנציה הרגשית 
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י שחושב שקשר מ
הדוק עם חברים 
בקצה השני של 
העולם הוא דבר 

הכרחי, שכח 
־כנראה שרוב הקשרים החבר

־תיים המשמעותיים שלנו מת
נהלים בסביבתנו הגיאוגרפית 

המיידית; כך לפחות סבורה 
חברת העיצוב האסטרטגי 

סופרמטריק, שבונה ומשווקת 
רשתות חברתיות ממוחשבות 

לבניינים יחידים.
ההיגיון שמאחורי הרשת 

החברתית הזאת, הקרויה 
Stackd, הוא שגם אם אנחנו 
לא חושבים כך, יש לנו הרבה 

מן המשותף עם הממושקפת 

ממשרד רואי החשבון שבקומה 
ארבע או עם המשופם הגמלוני 

ממשרד האדריכלים שבקצה 
המסדרון. אם נלמד לנצל את 
הקשרים החברתיים האלו ולא 
להסתפק בחיוך נבוך או מנוד 

ראש חפוז במעלית, נוכל אולי 
־לאחד משאבים, לצאת לבי

לויים משותפים ואפילו לקדם 
מיזמים עסקיים.

גרסת הבטא הנוכחית של 
http://stackd.(  השירות

biz ( כוללת פורום לכל 
בניין וההרשמה היא חופשית. 
מתאים גם לניהול מוצלח של 

ועד הבית.

שחר סמוחה

 בחזרה 
לשכנה ממול

יצירת ארגון רזה, זריז וגמיש 
שיוכל להתמודד באופן טוב יותר 

עם דינמיות הסביבה העסקית 
ועם משברים עתידיים.

 know howמעבר מ־ 
know whoל־

תחשבו על מסמך קורות 
החיים שלכם, הקובץ שכל אחד 

מאיתנו מעדכן אחת לתקופה 
במהלך החיפוש אחר משרה 

חדשה. רוב המלל במסמך נועד 
לתאר את הניסיון המקצועי, את 

־ה”נדוניה” שאתם מביאים לתפ
קיד, זו שבאמצעותה תייצרו ערך 

מוחשי למעסיק החדש שלכם 
ובגללה הוא יבחר דווקא בכם.

אין ספק שידע וניסיון בתחום 
המקצועי הם הכרחיים להצלחה 

בתפקיד ויש להם משקל רב 
בהחלטת הארגון בבואו לבחור 

בין מועמדים. אבל בחברות 
רבות כבר מבינים כי בסביבה 

ארגונית מורכבת, שגבולות 
האחריות והסמכות מתערבבים 

בה, ניהול אפקטיבי מושג בעיקר 
על ידי השפעה ושכנוע, והמנהל 
המצליח הוא לא בהכרח המנהל 
שיודע הכל אלא המנהל שמכיר 
את כולם. אינטליגנציה רגשית 

גבוהה ויכולת לבנות ולשמר 
מערכות יחסים לרוחב הארגון הן 

־במקרים רבים חלק מוצהר מדרי
שות התפקיד הניהולי.

כחלק מההכנה להתמודדות 
־עם המשבר הבא, ימשיכו ארגו

־נים לשאול את עצמם מהו הפרו
פיל הניהולי הנדרש להם ומיהו 

המנהל שיידע לתת מענה גם 
ברגעים קשים ויביא לתוצאות 

גם תחת אילוצי משבר. לפיכך, 
כך אני סבור, מגמה זו רק תלך 

ותתחזק.
־לכן, בפעם הבאה שאתם מע

דכנים את קורות החיים שלכם, 
כדאי לכם להוסיף פסקה. תארו 

בה את היכולות הבין־אישיות 
שלכם - החל בחברויות מימי 
התיכון והצבא וכלה במספר 

הממליצים שיש לכם בלינקד־
אין. בעתיד הקרוב זה מה שיהווה 

־את לשון המאזניים בקבלה למ
שרה נחשקת.

התגברות הסולידריות 
הניהולית

המשבר לימד אותנו שיעור 
חשוב במגבלות כוחו של היחיד. 

חוסר האונים של הפרט מול 
עוצמת המשבר והכורח להתלכד 
כדי ליהנות מכוחה של הקבוצה 
־גרמו למנהלים רבים להכיר בע
רכה של הסולידריות הניהולית 

- בחוסן שהיא מספקת לצוות 
־הניהול וביכולתה להגביר אפק

טיביות בארגון. ואכן, מי שיכלו 
למצב בשווקים היו המנהלים 

שידעו להסיט את האגו שלהם 
הצדה וללכד את חברי הצוות 

סביב סולידריות ניהולית.
אם לפני כשנה האמנתי כי 

“ניהול אינדיווידואלי - אאוט, 
סולידריות ניהולית - אין”, 
אני עדיין עומד מאחורי כל 

מלה. ניתן לשער כי ההתנסות 
החיובית תניע חברות רבות 

להמשיך ולעודד לקיחת אחריות 
משותפת בצוותי הניהול שלהן. 

חברות אלה יצפו ממנהליהן 
לחזק את כוחו של הצוות על 

פני כוחו של הפרט.
־דבר זה מחייב שינוי של דפו

סי הניהול, אבל אל תצפו להיפוך 
מגמה בדרך לסוציאליזם הישן 

בסגנון מפא”י. בעידן שמציב 
את הפרט במרכז ומייחס הצלחה 

עסקית לקבוצה מצומצמת של 
מגה־מנהלים, לא יהיה קל לשים 

את האגו בצד ולשחק על פי 
כללים אחרים. 

מקומי

מישהו יודע מי 
 יישב במשרד
של איציק?

 המזגן
שלי דולף!

אני שונא את חדר 
הישיבות הזה

 בארבע כולם
 נפגשים לטחינה

אצל הבוס

 התפטרתי!
 בוא לשתייה עוד

10 דקות

יש לך בשבילי 
 עובד מחליף
ליום רביעי?
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בעתיד הקרוב 
נראה יותר ויותר 
ארגונים קטנים 

ושטוחים, שגורמים 
חיצוניים ממלאים 

בהם תפקיד 
ייחודי מבלי 

שהם יהיו חלק 
אינהרנטי מהם

 הכותב הוא יועץ לניהול.
בכתיבת 
המאמר סייעה 
הטרנדולוגית
עדי יופה


