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מאת טלי חרותי־סובר

לא מכיר את >>  מי 
הסיטואציה: קבוצת 

אנשים מתכנסת בחדר 
נינוחה,  לישיבה, האווירה 

לא  הסמול־טוק באוויר. 
והמקום  דקות  חולפות כמה 

נהפך לשדה קרב, כשהנוכחים 
זה,  זה את דברי  משסעים 

עולים, משתתף אחד  הטונים 
לנייד שצילצל, אחר  עונה 

ושלישי שולח  מסמס במרץ 
לא  ישיבה אפקטיווית?  מייל. 

בבית ספרנו.
כי  למרות התחושה 

ישראלית  מדובר בסיטואציה 
מאוד, מסתבר שלא. אלי 

ישראלי לשעבר  מינא, 
ומייעץ שנים  שחי בקנדה 

ישיבות  ניהול  רבות בתחום 
 Board effectiveness( 

"בישראל  אומר:   ,)consulting
קיימת אמנם תחושה שאם 

ולכן  אחד מנצח השני מפסיד, 
עולים כל כך מהר, אבל  הטונים 

ישיבות לא שקטות שמבזבזות 
ניתן  יקר של המשתתפים  זמן 

למצוא בכל מקום".
נאמן של  היא שיקוף  ישיבה 

התרבות הארגונית הכוללת. 
בירנפלד, שותף־מנהל  אילן 

ושירותי  ראיית החשבון  בפירמת 
בריטמן אלמגור  דלויט  הייעוץ 

טוען שמנהל שחושב שהוא  זהר, 
יכול לגרום לאנשים להתנהג 

באופן שונה מאשר  בישיבה 
בכל מקום אחר, פשוט טועה. 

"אם בארגון שלך לא מכבדים 
- אל  הזמן אחד של השני  את 

בזמן; אם הם  יגיעו  תצפה שהם 
בנימוס, אל תצפה  לא מדברים 

יתפרצו; אם הם לא  שהם לא 
היעילות,  נושא  מחשיבים את 

ישאל את עצמו מה  אף אחד לא 
הוא  הזו",  ייצא מהישיבה  בעצם 
לניתוח, אך  אומר.מינא מסכים 
טובה: בעזרת  גם בשורה  מביא 
- אפשר  והרבה מודעות  מאמץ 

להשתפר.

שבע דקות בעמידה
נסבלת של  הקלות הבלתי 

ההזמנה לישיבה הפכה את 
הישיבות לאחת המכות  עודף 

"אני  הארגוניות הקשות. 
לא מפסיק לעבור מישיבה 

לישיבה", מתלונן מנהל 
"זה מקשה על העבודה  בכיר, 

השוטפת".
היו המפגשים האלה  לו 

אותו מנהל  אולי  אפקטיוויים, 
היה מתלונן פחות. אלא 

נוצר  שלעתים תכופות מדי 
זמן מתסכל, מכיוון שלא  בזבוז 
הכינוס.  ברור מה בעצם מטרת 

חייב לבדוק עם  הישיבה  "מזמין 
היטב לפני שהוא עושה  עצמו 

הזה באמת  זאת אם הפורמט 
"ישיבה  מינא.  אומר  נחוץ", 
רק   אפקטיווית תצא לפועל 

כי הם שם  ברור  לנוכחים  אם 
כדי לתרום לפתרון בעיה 

ליצור  ישיבה אמורה  משותפת. 
בין  סינרגיה  צוות,  תחושת 

החלקים השונים של הארגון. 
היא משרתת  רק אם  יעילה  היא 

הזו". את המטרה 
כדי  מתכנסים  פשוט  לפעמים 

לדווח.

צורך  אין  "בדרך כלל 
בישיבות כאלה, אפשר לשלוח 

כולם  ולא להריץ את  מייל 
כדי להחליט  הישיבות.  לחדר 
נחוצה  דיווח אכן  ישיבת  אם 

אני מפסיד  'מה  צריך לשאול 
ואפשר  אין הפסד  מביטולה'. אם 

להשיג את התוצאות בעזרת 
הטכנולוגיה, למשל, צריך 

לבטל".
"הישראלים מקדשים את 

בירנפלד.  המגע הפיסי", מסביר 
אוהבים לראות את  "אנחנו 

ולכן  הגוף,  ושפת  המימיקות 
תמיד מעדיפים את מפגשי 

זה לא תמיד  פנים.  הפנים אל 
נכון". בדלויט התייעלו לפני 

ישיבות  שנה כשאימצו את 
הדיגיטליות־טלפוניות.  הוועידה 

כל  ואת  זמן הגעה  חוסך  "זה 
ברור  וההפרעות.  הסמול־טוק 
סיעור  בישיבת  שאם מדובר 

פיסית, אבל  נתכנס  מוחין 
זה פתרון  דיווח  לישיבות 

בירנפלד. אומר  מצוין", 
ישראל,  במרכז הפיתוח סאן 

הישיבות  רוב  נערכות  שם 
מול שמונה מרכזים  טלפונית 

הדיווח  ישיבות  נוספים בעולם, 
נעשות בכלל בעמידה. סקראם 

קוראים לתהליך   ) scrum( 
ומטרתו,  שהגיע מארה"ב 

ואנונו,  כך לפי המנכ"ל ערן 
ומהירה של  פתיחה אנרגטית 

וחיוני  דיווח קצר  היום הכולל 
"לא צריך  להמשך הפרויקט. 

"עומדים  ואנונו,  אומר  לשבת", 
ופונים  רבע שעה, מדווחים 
גם מעביר את  זה  לעבודה. 

יקר,  כולנו  'הזמן של  המסר: 
בו בתבונה'". בואו נשתמש 

גם  נערכים  מפגשי עמידה 
נדל"ן.  יזמות   HMG בחברת

הביא  את מפגשי העדכון האלה 
מור משירותו  חנן  המנכ"ל 

"מפגש  האוויר.  בחיל  כטייס 
 10–7 בן  הוא  איכותי  עמידה 

ולכל  הוא ממוקד מאוד  דקות. 
קודמים  והבנה  ידע  המשתתפים 

דיון חשיבתי",  זה לא  בנושא, 
הגיעו  אומר. מהטייסת  הוא 

הגדולים שפוזרו  גם השעונים 
בחברה, המעודכנים עד לרמת 

"תלינו אותם מתוך  השנייה. 
הקפדה על תרבות ארגונית 
בלוח  שמקדשת את העמידה 
לזמן שלך  ואת הכבוד  זמנים 

מור.  אומר  ושל הסובבים אותך", 
ונכון בכלל". בישיבות  נכון  "זה 

יכול אדם  בעוד שבדלויט 
להיות תקוע בפקק במהלך 

הרי שבסאן  ישיבה טלפונית, 
ייערכו  דואגים שהישיבות 

דווקא בשעות שרוב המשתתפים 
בחלקים השונים של העולם 

"אפשר לעשות  נמצאים במשרד. 
גם כשכולם  ישיבה טלפונית 

יש  "אבל  ואנונו,  אומר  בבית", 
כזו תהיה  ישיבה  ערך למפגש. 

יותר". אפקטיווית 

 אל תזמינו לישיבה 
רק כדי לא להעליב

יכולה לקום  הישיבה 
וטיב האנשים  וליפול על כמות 

לוודא  "חשוב  שהוזמנו אליה. 
הנכונים  הזמנת את האנשים  כי 

בה",  יכולים לתרום  שכולם 
"לעולם אל תזמינו  מינא.  אומר 

רק כדי שהם  אנשים לישיבה 
ייעלבו". לא 

יוצר מצב  הישיבות  עומס 
רבות מגיעים  שבו פעמים 

מוכנים, לעתים  אנשים לא 
בלי לדעת כלל מה  אפילו 

הנושא. אחד הפתרונות  )מעבר 
הוא  להקטנת מספר המפגשים ( 
"אנחנו  פרסום האג'נדה מראש. 

זמן  הנושא מספיק  מפרסמים את 
זמן  כדי לתת לאנשים  מראש 

ואף מבקשים שיעבירו  להתכונן 
קודם.  או המצגות  הנושאים  את 

ברור שאדם לא  כזה  באופן 
רלוונטי  נכנס לחדר מבלי שהוא 
אומר  מוכן",  ומבלי שהוא  לדיון, 

בירנפלד.
ואנונו מספר שהתרבות   

חייבה את העובדים  האמריקאית 
בישראל להתרגל לתהליכי 

ומעקב אחרי  הכנה לישיבות 
זה קצת  "גם אם  ההחלטות, 

היותר ספונטני  בניגוד לאופי 
אף  שלנו". בתחילת הדרך 

מיוחדים שסייעו  נשכרו אנשים 
בהפנמת התהליך.

 לא כל אחד יכול 
לנהל ישיבה

בהנחה שהאנשים 
וכולם  הגיעו  הרלוונטיים 

חייבת להתחיל  הישיבה  מוכנים, 
רם  בקול  בהצהרת מטרות 

ובהגדרת כללי הבסיס שעל 
פי הם תפעל, כללים האמורים 

למנוע את הכאוס שנובע ממצב 
"כלל  רוצים לדבר.  כולם  שבו 

קובע שמשתתף  יעיל מאוד 
רק פעם אחת בפרק  אחד מדבר 
- שתיים, חמש, עשר  זמן קבוע 

אותו  קוטע  ואף אחד לא   - דקות 
מינא. אומר  באמצע", 

יש תגובות? ואם 
רק בתורך.  "אז אתה מדבר 
זמן מוקצב  לכל משתתף פרק 
הוא  יחליט אם במהלכו  והוא 

'אינפוט' משלו.  נותן  או  מגיב 
יותר מדויקת  יוצר חשיבה  זה 

על הדברים שאתה עומד להגיד. 
הישיבה צריך להיות  מנהל 

הזה". בנושא  ברור  מאוד 
הישיבה  בדלויט מנהל 

הוא לא האחראי על הקצבת 
 - ה"טיים־קיפרס"  הזמן, אלא 
משתתפים שקיבלו על עצמם 

את התפקיד. הם אלה שגם 
הישיבה  פוגשים את מנהל 
מראש, מחליטים מה תהיה 

ידובר  והנושאים שבהם  האג'נדה 
אני  ישיבה  "כמנהל  ידבר.  ומי 

5–7 דקות ראשונות  נותן תמיד 
הן חלק מלוח  'אווירה', שגם  של 
"אבל  בירנפלד,  אומר  הזמנים", 

אחר כך משתדלים להיצמד 
לסדר העניינים".

או  ביניים  קריאות  עם   מה 
שיסוע דברי הדובר?

ישיבות: מסיוט מתמשך לכלי   אפקטיווי
קריאות ביניים, צעקות, גלישה לנושאים לא רלוונטיים והתעסקות 

בטלפון הנייד מפריעות לביצוע ישיבות יעילות. מנהל, אם אינך יודע 
לנהל ישיבות - תן את המשימה למישהו אחר

"אני מאפשר להיכנס 
בגבול הכבוד.  לדברים, אבל 

הביניים  צריך להקפיד שהערות 
פוגעות, לא אישיות  לא 

בנימוס. שוב מדובר  ונאמרות 
בחלק מהתרבות הארגונית. כמו 
או בארוחת  שמדברים במסדרון 

גם  ידברו  הצהריים, ככה 
בירנפלד. אומר  בישיבה", 

הישיבות הכאוטיות  מול  אל 
רק  גם כאלה שבהן  ניתן למצוא 
בוחר  הרוב  המיעוט מדבר, בעוד 

 - בזכות השתיקה. בחברותא 
ולתרבות  בית הספר למנהיגות 

פועלים לפי שיטת הרקנס,   -
נערכות סביב  ישיבות  שלפיה 

אובלי כשבכירי הארגון  שולחן 
בין העובדים האחרים  מפוזרים 

כדי להקטין חשש מסמכות 
ולעודד שיחה.

"זו תופעה שכיחה 
"אנשים  מינא.  אומר  ובעייתית", 

ליד  פוחדים לפתוח את הפה 
ישיבה צריכה  דומיננטי.  מנהל 
להיות מרחב בטוח שבתוכו כל 

יכול להגיד  יודע שהוא  משתתף 
כל דבר מבלי ש'ייענש' בתגובה 

הישיבה  נעימה. אם מנהל  לא 
ליצור את המרחב  לא מצליח 

נפגעת". יעילותה  הזה, 
איך מונעים את התופעה?

"מתייחסים לכל אדם 
שיושב מסביב לשולחן כשותף 
טוב  "מנהל  מינא.  אומר  שווה", 
לי  'אין  הישיבה:  יגיד בתחילת 

רוצה  ואני  הידע  מונופול על 
נוח לדבר'". שתרגישו 

אינו  ישיבה, מסתבר,  ניהול 
יכול להצטיין  עניין שכל אחד 
דורש אישיות  בו, מכיוון שהוא 
ואנונו, למשל,  סמכותית למדי. 

כבר הכיר בעובדה שלעתים 
ויש  "לברוח"  נותן לדברים  הוא 

"איתרתי  טובים ממנו בעניין. 
בניהול  חזקים  שני מנהלים 

הזה  היחסי  היתרון  ובשל  זמן, 
רבות את  נותן להם פעמים  אני 

"מנהל  אומר.  הוא  התפקיד", 
היתרונות  יודע לנצל את  טוב 

של כל אחד מאנשיו".
נותן לדברים  דווקא לא  מור 

דורש  ישיבה  "ניהול  לברוח. 
הזה",  גם בתחום  מקצועיות 

יכול  "לא כל אחד  אומר.  הוא 
זאת, אבל אפשר ללמוד  לעשות 

סיום  כן,  זה". כמו  לעשות את 
הישיבה לא פחות משפיע על 

יעילותה מאשר התנהלותה 
חייב  הישיבה  "בתום  השוטפת. 

ואחריה  המנהל לסכמה מילולית 
לפרסם את הפרוטוקול, התקציר 

או המשימות שנבעו ממנה", 
רבות  "פעמים  מינא.  אומר 

הזה -  מדלגים על השלב 
וזו טעות".

כשהמנהל מסמס בישיבה
היא  הישיבות האמיתית  מכת 

כמובן האמצעים הטכנולוגיים 
שגולשים לתוכה, כמו הטלפון 

הסלולרי, מכשיר הבלקברי 
קיצוניים אפילו מסך  ובמקרים 

הישיבה לא  המחשב שמנהל 
עיניו. טורח להוריד ממנו את 

מינא.  אומר  נורא",  "זה 
בסיסי לישיבה אפקטיווית  "כלל 

בלי  כניסה לחדר  צריך להיות 
סגור  או עם מכשיר  טלפון 

ידע של  לגמרי, אחרת מחמיצים 
פיסית,  אנשים שנמצאים בחדר 

נמצאים שם.  אבל בעצם לא 
הישיבה חשוב להגיד:  בתחילת 

'יש פה עבודה חשובה, אנחנו 
כך  ולשם  צריכים המשכיות 

נדרש שתסגרו את הסלולר'. 
היחיד להשארתו פתוח  התירוץ 
או מקרה  לידה  הוא אשה לפני 

היא שפעמים  חירום. הבעיה 
רבות מרחיבים מאוד את המושג 
לזה לקרות". ואסור לתת  חירום 

את התיאוריה המתבקשת 
ואנונו מספר  ליישם.  הזו קשה 

כי האמריקאים, שרצים מישיבה 
נכנסים עם הלפ־ לישיבה, 

אין  כי  מיילים  ושולחים  טופ 
בישיבות שהוא  זמן אחר.  להם 

הוא לא מאשר הכנסת  מנהל 
ובעניין המכשירים  נייד  מחשב 
"אני  הוא מתלבט.  הסלולריים 

מבקש להעביר למצב שקט. 
אני מעיר,  אם מישהו מפריע 

יותר". אני מעיר  באחרונה 
בדלויט נדרשת זמינות מלאה 

ללקוחות, ולכן קשה לבקש 
מאנשים לכבות את הסלולר. 

"אבל יש הבדל בין להיות זמין 
לבין לשקוע במסרונים", אומר 

בירנפלד. "זה פוגע. בתחילת 
הישיבה אני מבהיר שאני לא 

מסכים להתנהלות כזו ומבקש 
ממי שיש לו רצון אדיר לסמס 

שייצא החוצה".
בישיבות חשובות במיוחד 
דורש מור לסגור את הסלולר 

כבר בתחילת ישיבה, אלא 
שהבעיה מתעצמת כאשר המנהל 

עצמו עסוק בטלפון הנייד. 
"האחראי להצלחתה של הישיבה 

אינו רק המנהל, אלא כל אחד 
מהיושבים סביב לשולחן, שהרי 

כולם שותפים שווים", אומר 
מינא. אם המנהל שלך שובר 
את הכללים, תרים יד ותגיד 

'סליחה, אפשר לבקש להפסיק עם 
המייל והסלולרי? אנחנו רוצים 

להתקדם'. אם לא עשית זאת, לא 
לקחת אחריות להצלחת הישיבה".

שהנוכחים  במקרה  עושים  ומה 
לא מצייתים לכללים?

"אפשר לנקוט צעדים", 
זה לא  הכי פשוט  מינא.  אומר 
לתת למאחרים להיכנס, אבל 

כבר ראיתי חברות ששמו 
וכל פעם  כלי במרכז השולחן 
דיבר שלא  או  איחר  שמישהו 
 10–5 הניח בתוכו  הוא  בתורו 
שקלים. אנשים לא מפריעים 
כולם עושים  כי  מרוע, אלא 
עוזר להעלאת  קנס  זה.  את 

המודעות".

חנן מור: "מפגש 
עמידה איכותי 
הוא בן 7–10 

דקות. הוא ממוקד 
מאוד ולכל 

המשתתפים ידע 
והבנה קודמים 
בנושא. זה לא 
דיון חשיבתי"

אילן בירנפלד: 
"התייעלנו מאוד 
כשאימצנו את 

ישיבות הוועידה 
הדיגיטליות־

טלפוניות. זה 
חוסך לנו זמן 
הגעה ואת כל 

ההפרעות"

אלי מינא: "אם 
מישהו שובר את 
הכללים בישיבה, 
תרימו יד ותגידו: 

'סליחה, אולי 
אפשר להפסיק 
את ההתעסקות 

עם הנייד? אנחנו 
רוצים להתקדם'"

ערן ואנונו: 
"איתרתי שני 

מנהלים חזקים 
בניהול זמן ואני 
נותן להם לנהל 
את הישיבות. 

מנהל טוב מנצל 
 את היתרונות 

של אנשיו"
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רכישות ומיזוגים - 
במיוחד בעת משבר

מספר המומחים המאמין שבתוך שלושה־ארבעה >> 
רבעונים המצב הכלכלי בעולם ובישראל ישתפר 

קטן והולך, ועמם גדל מספר החוששים לבאות. השאלה 
הגדולה הניצבת בפני מנהל כל חברה היא מה האסטרטגיה 

הנכונה לימים אלה. התגובה האינסטינקטיווית היא "הבה 
נצמצם ונתאים את המערך הארגוני שלנו להיקף המכירות 

הקטן", דהיינו, פיטורים.
על פניו, נראה כי הפעלת מכבש הצמצומים והחסכונות 

יסייע לחברה לשרוד בתנאים החדשים. ואולם יחד עם 
החיסכון בהוצאות, החברה מצטמקת, נוכחותה בשוק מוחלשת 

ויכולת התחרות שלה קטנה יותר. חברה כזאת תתקשה 
להתמודד עם מצב השוק המחמיר. מעטים מודעים למכשיר 
אסטרטגי בעל עוצמה רבה, שבשימוש מושכל יניב תוצאות 

מוצלחות יותר. למכשיר הזה קוראים "רכישות ומיזוגים".
קיימות כמה סיבות לכך, אלא שמיזוגים חכמים אינם 
נפוצים מכמה טעמים. הראשון הוא חוסר מודעות. המנהל 

של החברה הקטנה מאמין שזו אסטרטגיה שמתאימה רק 
ל"גדולים". הוא קורא על 

עסקות מסוג זה בעיתון וסבור 
ש"זה לא מתייחס לחברות 

בליגה שלי". המנהלים שכן 
מודעים ושוקלים לנסות את 
מסלול זה, מתקשים למצוא 

חברת מטרה מתאימה. גם 
פעילות כזאת דורשת רמת 

תחכום "מיזוגית" שאינה 
מצויה אצל כל אחד.

הסוג השלישי הם אלה 
שפעלו עם שותף בעבר 

שהניסיון עמו היה טראומטי, 
ולכן סיסמתם היא "לעולם 

לא יותר שותפים". המנהלים 
שאינם כלולים בשלוש 

קטגוריות אלה, בכל זאת 
מנסים. הם פונים לחברת 

המטרה, נפגשים ומיד נוכחים 
ש"אין סיכוי". המכשול 

הראשון הוא הפער בהערכת 
השווי בין הצדדים והשאלה 

מי ינהל את החברה הממוזגת. 
גם אם צלחו את השלב הזה, 

הרי שההמשך טומן בחובו 
מהמורות נוספות לגבי אופן קידום העסקה וביצועה.
המיזוג המוצלח של שתי חברות בתחום האריזות 

הגמישות יכול להוות דוגמה למהלך מוצלח שכזה. מחזור 
הפעילות של שתי החברות נע סביב 30 מיליון שקל. שתיהן 

התחרו האחת בשנייה, מה שפגע בשולי הרווח של שתיהן. 
תכנון המיזוג וביצועו נמשכו כשמונה חודשים שבהם למדו 

הצדדים האחד את השני, למדו את כל המשמעויות של 
המיזוג, לרבות המשמעות העסקית־פיננסית, השילוב העסקי 

של המנהלים/שותפים של החברות, היתרונות של העברת 
מערך הייצור של חברה אחת לחצרה של השנייה, ובעיקר על 

אופן חלוקת התפקידים והניהול לאחר המיזוג. כיום, לאחר 
כמה שנים, ניתן לומר שהמיזוג היה הצלחה גדולה.

האמירה כי "70% מהמיזוגים נכשלים", נענית באמירה כי 
השיעור הוא אולי אף גבוה יותר אם מתייחסים רק למיזוגים 

שבוצעו ללא בחינה אסטרטגית־פיננסית־אנושית מספקת. 
ואולם שיעור ההצלחה של מיזוגים שתוכננו בדקדקנות ראויה 

וביצעו Post Merger Integration, מגיע להערכתנו 
ל–90%.

ולאלה שילינו על התוצאה שלעתים המיזוג דורש 
- פיטורי עובדים - נציין כי ההתייעלות הזו מבטיחה את 
המשך קיומה של החברה והגנה על פרנסתם של העובדים 

הנשארים.
הכותב הוא מנכ"ל חברת חושן אסטרטגיה

מעטים מודעים 
למכשיר בעל עוצמה 

רבה, שבשימוש 
מושכל יניב תוצאות 
מוצלחות. למכשיר 
קוראים "רכישות 

ומיזוגים"

פעולות במשבר
ראובן חושן

 דיונים ועצות למנהלים ולעובדים בקהילת 
:TheMarker Cafeניהול וקריירה ב־

http://nihul.cafe.themarker.com
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