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היא

חשובה

תנונה

שששיקיות

היא תמנה חשובה ■k nui
Leadership
שפירא,מנכ״לסלקום ,בכנס Agenda

זו אחת העצותשחילק
למנהלים עמוס
להכשרתמנהלים

במרכז

מסופר־פארם ורב בהרב

הרצליה .גם יוסי אקרמןמאלביט,
הבינתחומי
מאמדוקס חשפו את סודותההצלחה שלהם
מאת

מאיפקס,ליאוררייטבלט

זהבית כהן

קורן

אורה

וחיים

שערכה היחידה

ביאור

למנהלים
''
"" לא כראי לקחת

בכירים
את

עצמם ברצינות דבה מדי
המליץ מככ״לסלקום עמוס

שטירא בטאכל
כנס

שמיים

כך

את

LeadershipAgenda
חמישי האחרון

^ערכד ,ביום

התוכנית להכשרתמנהלים
במרכז הבינתחומיהרצליה.
כאשרנשאלוהמנכ״לים
בפאנל ,שאותו
ואנשי האקדמיה
הנחה מייסד

רולניק,

 TheMarkerגיא

מהי העצה הטובה ביותר

יכולים לתתלמנהלים
שהם
אמר שפירא:

״כשאתהלוקח

את עצמך יותר מדי ברצינות
ומצליח ,יש סכנה
באמתמסוגללחזות

שאתה

שתאמין

ואו,

כשאתה

את העתיד.

מסתובב בפומפוזיות
מימין -.יוסי

במסדרונות ,יש

אקרמן,

יצחק

אדיג׳ס *יא

רייטב<ט

שאנשים

סכנה

לא יגידו לך
״איךיכולהלהיות

מה הם חושבים.

דמוקרטיה

כשאתה מייצר חזות

בחברה

שלפיה
מוביל ומה
מוחלטת לאן אתה
קודה?לכן ,אם הייתי צריךלבחור
פרמטר אחדלבחירתמנכ״ל
אתה יורע בבהירות

שטותניקיות במידה ראויה

דבר רע .פסאדה של
טובה כדי שלא יחששולומר לך

שאתה טועה .יש כל

כך הרבה דוגמאות לכךשיכולת
החיזוישלנו כהדלה ,שאני לא
מתביישלומר שאיני יודע מה
יהיה .התפקיד שליכמנכ״ל הוא
לנסותללמודלאן זהיכול ללכת
נתון".
ולזהות סימנים בכל רגע
כשנשאל מה היה הרגע

הקשה שלו

בשבוע האחרון,

אמרמנכ״ל סופר־פארם,ליאור
רייטבלט :״רגע קשה אמור

להיות בעיית המיםמאתמול
(סופר־פאדם הסירה
בקבוקי מים

שלה

של

מהמדפים

המותג הפרטי

מחששלחיידקים

בכמות

יוסי *.
Fjrni

71

החשיבות שהוא

ו!

בישיבות סוף השנה ובאופציות

dtii

פאנטום (הטבות כספיות,א.ק).

mum

mio

אמר.

פרופ׳ יצחקאריגים ,מומחה
לשינוייםוביצועים ארגוניים,

טען כי מה שבאמת מטריד
מנכ״לים הוא חוסר הוודאות" .אם

אינך יודע מההכיווןשאליו
מבולבל",
ללכת ,אתה נעשה
אמר".בלבול נוסף נוצר בשל

כדאי

שמנכ׳׳ל
ברור

עומד כראש

להשתתף בקבלתהחלטות,
שיוצרתהליכים לא פשוטים
בחברה .מכיוון שמנהל לאיכול

ליצור
עליו
לנבא אתהעתיד,
ארגון

גמיש,שיוכללשנות

כיוון כשיידרש.לכן,
בארגון לא צריךלהיות על
הרגש

המניות

את

m!u

Tmn
"iniHin

אני מעדיף את טובת
שישים את טובת

גם לחברה
ולבעלי
מנכ׳׳ל לא צריך לנהל
אלא את
העובדים".
רייטבלט הסכים עם

קיבעון ,אלא
שיוצרות
שמאפשר זרימה עם

ההתפתחויות״.
״אני

בגלל

באמת

את המניה,

רוח

הדברים ,אך הוסיף הסתייגות

משלו.״כדילייצר
תכנון

טובתבעלי

המניות.

המניות

על
מה

טובת העובדים או

מה קודם,

העובדיםלנגדעיניו יביא ערך

התהפכות הפירמידה .פעם היה

הארגון .כיום אנשים מצפים

מייחס
לעובדים.

"כשאני צריךלהחליט

העובדים .מי

■1117
mm

תוכניות,

ואממש

אליו.
אותולפני שהם הגיעו
הכליחסי״ .אקרמן הרגיש את

ברוך השם ,אנחנו עוסקים עכשיו

אינהלסמנכ׳׳לים",

שטותניקיות

לפעמים

א.ק.).אבל,אולי
חריגה מהמותר,
בגללהגיל או הוותק ,זה לא
נראה לי אירוע קשה .בסךהכל,

שאמצא את הפתרון

הסתברויות.

לא ישןבלילה

איהוודאות״ ,הסכים יוסי

מקסימום שווי

צריךלפעול בנחרצותלמען
העובדים,כשהגבול
המנהל",
לפרשנות אישית של
אמר.לגבי אי הוודאות הוא סבור
שהמנכ״ל אינו שרויבערפל
הואעניין

אלניטמערכות .מוחלט.
מנכ״ל
אקרמן,
״מנכ״ל טונלאיורע
״לכן ,השאיפות שלי
הייתי רוצה

יותר קטנות

הן יחסיות.

שהשגיאות שלי יהיו

משל

המתחרים,

כל מה שיקרה ,אבל יש לו
לא רעלגבי דברים שלא יקרו,
ויש לויכולת לחשב מקדמי

מושג

תוכניות לעשר

שנים

הןחלום ומה שחשוב יההיכולת
במהלכה" ,הוסיף.
לשנות תנועה
שפירא סיפר כיכישראלי

וכמנכ״ל,

הוא מוטרד מבריחת

בארה׳׳ב,
המוחות.אדיג׳ס ,שחי

הסביר כיהחליט
לעזוב

את

ישראל בשנות ה 70 -לאחר
שבאוניברסיטת תל אביב לא רצו
לתת לו משרת פרופסור בכיר,
בעוד

שאוניבדסיטת

ucla

הציעהלו משדה.
"זו אחת הבעיות הקשות של
לדבריו ,גם
ישראל״ ,אמר שפירא.
אם

תצאלפועל התוכניתשעליה

הכריזההממשלה ,להקמת

מרכזי

מצוינות שיחזירו מאות חוקרים

לישראל ,לא
סבור שיש לטפל

יהיה די בכך .אקרמן
בהחזרת המוחות

ובטיפוח השורשים ,כדי

שהמוחות

לדבריו,
בקלות״.
״לא
יעופו
"צריךללמוד יהדות ,מהי ישראל
בשבילנוולמה ישראל לא דומה
לאף מדינה אהדת".
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 Dinuשפירא

זהביתנהן:תזיזו נבו את הספינה

״ישראלים אוהבים לקצרתהליכים
ולעגל טעות״,
LeadershipAgenda

ההחלטות שלה מתבסס על
ושיחות על כוס קפה

אמרח

"היה צודדלשנות
ולבנות חברה על בסיס עסקי ,עםכללי קבלת
החלטות בכל הרבדים,כוללתגמול
העוברים".
ולחברות הכנות מטה
איפקס בנתהלתנובה
משותף וגיבשהכלליניהול הרשיםלמלן,
במסדה
ליצור יישות אחת".היו חברות ממוזגות,

קח ההשקעות אי קסישראל,בעלת השליטה
בתגובה .אבל היא יודעת שהמודל
לא יתאיםלאי קס
העולמית :שם ,כל החלטה
מתקבלת לאחר תהליך סדור ,אתך ,גטודמ

ומקי^ של בדיקות
ודיונים .זו הסיבה,
לדבריה,
לבןשאיז לה בל
קבלת
התלבטות
תנוכה
שדיברו
על
מרגע
כעל׳הם׳ גם אחרי עשר
מדי
שנות
מיזוג",ציינה .כניסת איפקסלתנובה
ההחלטה ובשלבהביצוע .מרובע לטעם
הישראלי?
התאפיינה גם בהחלפתמנהלים ,מדרגמנכ׳ל
אולי ,אבל ההנחיות שיורדות מראש
הפירמידהלכל שדירת
הניהול
ומטה.
׳לפעמים קשהלבצע
הן כה בדורות,שלמגהלימ אין
שינויים ארגוניים עםמנהלים
 Mxnמצאה
מקוםלאי הבנה אובלבול
ותיקים״ ,הסבירה כהן.בתהליך
ועליהםלז
 ¥1יישד עם הקו.
וננונה חברה
בדיקת ההיתכנותהכלכלית
"ישראלים
שונאים
שבין החתימה על העסקה ועד
שתהליךוןנות
תהליכים .אם יש דדךלקצר,
להשלמתה ,איתרה איפקס את
הם מקצרים אבל אז הסיכון
"המכבים" של החברה ,גם
הה
!ת שלה
גדול מאוד והספק בסוף
בדרגי
הניהול הנמוכים ,וסימנה
מתב  7u 00םגישות
התהליךבלתי
נסבל״ ,אמרה
אותם במועמדיםלקיתם .אלה
כהן" .קשה לקבל אתההחלטה,
זומנולפגישה אישית עם כהן,
במסדרונות ושיחות
אבל מכיוון שהתהליך היה
שנעזרה בהם בשלב המעבר של
מאור ברורובמהלכוקיבלתי
חילופיהבעלים בתנובה.
על  013קפח 1101
את כל המידע הדרוש,
״אני אוהבת להשתמש
אחדי

שהכדעתי זה

המננ״ו״

כבד לא

ביועצים ואני גאהבזד',

דמוקרטיהולא מעניין אותי

צריךלהיות

מה יאמרו.
שאפתה

הסבירה כהן" .החוכמה

משהו דרמטי מאוד כדי

הכל הכי טוב ,גם
בלוגיסטיקהושיתק?״.

הדיון".
מחדש את

ב 2007 -רכשה איפקס ישראל את השליטה
בתנובה%65
לפי שווי שלכמיליארדדולר יחד
עם מבטח שמיד
( .החברהמנוהלת על ירי
%7.02
איפקסישראל ,כאשר איפקס
העולמית מפקחת

מלמעלה.לעסקה
של

תנובה

קדמה בדיקת

כדאיותכלכלית

שנמשכה כמה חודשים ובסופה

תצפו

הבעיות של החברה
ומולן היתרונות והערך

המוסף

שאיפקסיכולהלהביא אתה
לעסקה.

בבדיקה השתתפו מומחים מתחום הקמעונות

בעולם

ומומחים
למהלכות.
"לתנובההגיעו

יועצים עד רמת המכונות ,כדי שנהיה בטוחים
שהן
יכולותלהמשיךלעבודולאיתקלקלו

מת־בבוקר" ,סיפרה כהן .כשלב אחרתבתהליך
הראשוני גובשה תוכנית
פעולה ל 100 -הימים
הראשונים

פעולות

של

איפקס בתנובה.

התוכנית כללה

המניבות דווח מהיר ,כין אם

התייעלות
"איפקס

כתוצאה

או ממכירת חברות שאינן תורמות

לחברה ,לצר

תוכניתעבח־ר ,עמוקה יותר.

מצאה בתנובה

ניתנה

רקלי.

אני

צריכהלחשוב

לא

שאני יודעת

חברה שתהליך קבלת

כהן אוהבת לשתף בריונים כעיקר את אלה
שמתנגדים
לרעותיה.להנהלה היא מגיעה עם
מסרים

כתריםלגבי

המטרות ומרירת ההישגים.

כשמישהו
מהמנהלים מנסה לתרץ אי הצלחה בכד
להזיז אותה"
ש׳תנובה היא ספינה
גדולה ,קשה

עונה לו כהן" :בשם
אלוהים ,תזיזכבר!".

״כיום אנחנו במצב של
הוועד" ,סיפרה.
"גילינו שבאמת

שיתוף
פעולה עם

מתנובה ,הם

ובחלק

דק רוציםלפעמים

אכפת להם
דברים מסוימים,

מהמקרים הם צודקים .אנחנו מוודאים

שיחר אנחנומעלים

את ערךהחברה' ,אמרה.

כהן אינה מרוצה מכך שיש אנשי

שלא

נותרו בחברהלאורך זמן ,והיא

במדבר .למחרת ,כשחוזרים
לגיבוש
לעבודה,

משפט

יש

שנהפךלמוטו,

משהו כמו יאנו

בשירות ובהגינות'.

ראשונים

הזה מנציחים

לחזון של

המשפט

את

בשלט הנתלהבלובי

והוא נהפך

החברה .הבעיה עמהיןתרזימ הזה

היא שהדברים בדרךכלל
נותר על הפלקט"
כשיאומככ״לסלקום ,בסדכהשכיהל

שם ,והחזון

נגמרים

כך אמר עמוס
יחד

Leadership Agenda
קונדה מהחוג
ללימודי

שפירא,
בככס

עם פרופי גדעון

עבודה

באוניברסיטת

תל

אביב.

לדברי
את כולם למדבר
מרווחים למס ההכנסה זה
בסדר ,אלא שלאחר שבועות או
חורשים ,כשהמלים היפות לא
שפירא,

"אםלוקחים

ואחר כך

מתורגמותלמעשים
מתרחבת,

טיפשים".

שהופך

חברה

לטובה יותר מהמתחרה שלה,
טען שפירא ,הוא ״סך כל
הרצון של כל עובדיהלבצע
תפקירם מעט טוב יותר,

את
וזו

אחריות

לבנות תוכנית של  100ימים ,שתהפוך כל
אבן בחברה ותראה היק ניתן לשפר
ולייעל

כאילו רכשה את החברה זה עתה.״כדי שלא
נתאהב במה שעשינו ובהישגיםשלנו בשנתיי־ם

הסמנכי׳לים
סמכויות .בעקבותיהםהולכים
שנוהגים כמוהם ,ואז לא נשאר בחברה מי
שישאל את השאלות הבוערות באמת :מי ,מתי,
כמה ,ואיךמוכרים".

שלהמנכ״ל

שאינה

להאצלה״.
ניתנת
"אנחנו מצפים מהעוברים

שייתנו את חלבם
כדי למכור רקת זמן אוויר,

כדוגמהלמנהלים האוהבים להישאר
"המליםהגבוהות״ ,הצביע שפירא על
השכיח בפימנהלים" ,אי הוודאותהולך
ממשיך ללא הרף
וגדל".
לטענתו ,מנהל רע
להשמיע את המליםהללו

בתחום

המשפט

בפני דירקטוריון החברה,

מצפים

בעור מנהל

מהעובדיםשייתנו

ואם

אפשר

בשכרנמוך״,

שתקציב

י־ חלבם ודמםנדי

טוב

יש לעשות

בפירוט מה

להתמודד

למכור דקת זמן
[וויה ואם אפשר

גם לאחר

החברה גובש ,מסביר
כרי

ואף מעלה

עם המצב

רעיונותלפעולה

גם

אם אלה

נראים משוגעים.

״אני לא מעלה על הרעת

בשכרנמוך .אלא
שזו לא התנהגות

מצב שבו יקשיבו רק
לרעיונות
שלי" ,אמר שפירא.
"לעובדים,

גםלזוטרים
ירעוניסיון ויש לתת להם
כל הזדמנות לבטא אותם .זו
הסיבה שאני מסתובבבלי

שכיניהם ,יש המון
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לא רוציםלהרגיש
שהם נאים רקכדי

הפסקה במסדרונות ובפינות
הקפה ובהדרהאוכל אני

לייצר זמןאוויר,

מתיישב עם העוברים ולא עם

המנהלים ,שממילא לא
לאכול את־ .העובדהשכמנכ״ל
תהיה זמין ותסתובב כל הזמן
אוהבים

אלא יותרמזה״

אמר שפירא .״אלא
התנהגות
רציונלית .העוברים
לא רוצים להרגיש שהם באים רק כר־לייצר זמן
אוויר אלא רוציםלהרגיש יותר מזה ,וזה מבחנו
שלהמנכ״ל לחבר את העוברים למשימה שיש
להוביל גם כשאינם מסכימיםלה .כמו מדינאות,
למובילי דרך הואיכולתם
מה שהופך מנהיגים
לרתום אנשים רבים למטרה חשובה״.
שזו

מסתער על

חברי הדירקטוריון,

ודמם

לא

שפירא הודה כי גם הוא

אינו אוהבלהאציל סמכויות ,אבל נאלץלעשות
זאת",מכיוון שמנהל שמנסהלבצע את כל
ייכשל".
התפקידים המרכזייםבארגון ,פשוט

הציניות

כי העוברים לא
מה

״אנחנו

מפתח

עובדת על

מענקיםלשימורעובדים .בנוסף ,היא הודתה

האחתנות" ,הסבירה.

חברות

שלוקחות את כל העובדים

סיפרה כהן.

את המבנה הארגוני והתרבותי

העסקי הזה

״אני מכיר יותר מדי

פגישות במסדרונות

בחדר
המנכ״ל",

זהבית כהן ,יר׳ר

עם העובדים

האצלתסמנו׳וח
"במקרים רבים לאמאצילים סמכויות
מתוךאימפוטנציה״ ,אמר שפירא".מנהלים לא
מסוגלים לרדת משלב המלים הגבוהות לשלב

בין העובדים אינה

מספיקה .אם

תהיה חמור סבר,

מי מהם ייגש אליך
בכלל?״.
שפירא סיפר כיבסלקום
פנימי ,שבו כל עובדיכול לשאול שאלות או
להשמיעתלונות באופןאנונימי.המנהלים
מחויבים להשיבלפניות אלה בתוך  72שעות.
״בהתחלההמנהלים בחברה חששו מהכלי הזה,
קיים

שמא

העובדים ישאלו שאלות

סיפר.״לאחר
אליהם
אבל לאט לאט

מכן הם

באופן אישי

אתר אינטרנט

קשות מרי״,

כעסו שהעוברים לא

כדילהשמיע

הם הבינו

את

להזיעולרדת
של המעשים .הם לא מוכנים
לפרטים ומעדיפים להישאר בסביבה המנותקת
ירדנומהמלים
שכוללת את הביטויים הבומבסטיים בלילהאציל הסוליות,ליישום
היומיומי״.

באינפורמציה העצומה הזורמת
הגבוהות

באים

את הערותיהם.

החשיבותהגלומה
בערוץ
^^^^^
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החקוקות בחזון

