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250מנהלים התכנסו בשבוע שעבר

הסודות חחוסח
של
המנהלים השלים

 7A77מנכ״

חדש

משתתפים:

ארז ויגודמן,

יעקב גלברד,
גיל אגמון וליאורה עופר.
מנחים :ד״ר איתי שילוני
יק
וגיא רול

 Agendaשל היהירהלפיתוחמנהלים
הניהול של בכירי
 TheMarker-1כדילשמוע את סודות
המשק מנכ״ל דיסקונט חשף כי הוא מתכנן מהלך
ליאורה עופר הודתה שהיא לא מתכוונת
התייעלות בבנק,
לרכוש קניונים נוספים ,וארזויגדומן הבטיח :מכתשים אגן
'טליחרותי־פובר
חרותי־פובר
ויםברגוטלי
הילה ריםברג
עוד תשקיעבישראל הילה
במרכז הבינתחומי

צויןלהחליף אתההנהלה?
להערת מנחיהפאנל על
בדיסקונט ,דיקי בכר ,יתקומם על

כך שיו״ר ועד העובדים

ראובן

בכנס
Leadership

שפיגל,

תוכניותיו

אמד" :אני לא חושב
שהדיאלוג עם ועדהעובדים

ישתנה״,

השתנה.

אתה קם

לעבודה .הכל
בבוקרוהולך

נשאר

אותודבר״.
אגמון

מהלך שהפך אותהלקבוצת הקניוניםהגדולה
בישראל.״נכון
להיום,
ולא מתוכננות רכישות נוספות .בשלב זה אנחנו

מיצינו את תחום הקניונים

אמר

כיהמנהלים

שהוא

מחפש הם

אנשים שלא יציגו בפניובעיות ,אלאיגיעו עם
פתרונות .״אני מצפה שיגידולי :׳חשבנו על

מעכלים

את הקנייה ומשביהים את הקניונים

שפיגל התקומם נגד הרושם המצטיירכאילו
שלידו״.
שכל קניון חדש נוגס בזה
דרכיפעולה אפשריות או על הפתרון הזה והזה,
ההנהלה.״זו לאהכוונה״,
מנכ״ל חדשמחליף את כל
אחויגודמן,מנכ״ל מכתשים אגן ,שגרעין
אמר,״מנכ״ל חרש מחפש אנשים שאינם מקובעים
לכמצ׳יינה
השליטה שלה נמכר בינואר 2011
והולכים עם השינוי .אני רוצה
למה שהיה בעבר
ראובןשפיגל" :םלק של
הסינית ,אמר כי ״מדוברעדייןבתהליכים שלא
ולהגיר
שיעברו אתימנהלים שיהיומסוגליםלקום
חמישהמנהלים שהוו שינויים
מההוצאות על כוח ארםמיותרות.
לי ׳אתהטועה׳ ויש לי הרבהכאלה״.
משמעותיים לאחר כניסתם
הסתיימו .יש פה צירוף כוחות משמעותי שיסייע
לנולהיכנסלתחומים שבהם אנחנו
יעקבגלברר ,שהגיעלפרטנרלפני שמונה
התכנסו כפאנל המסככ של הכנס .ראוכןשפיגל,
מעוניינים
נשנה את מבנה הבנק ,אך לא
וחקלאות .כיום רק %4
להשקיע ,כמו כימיה
חודשים ,הסביר כי החלפתההנהלהתלויה במצב.
שמוכהלתפקידמככ״ל ככק דיסקוכטלפני כמה
מהמכירותשלנו הןבישראל ואני מאמין שיש
מנהלים
שלושה
לתפקידו
כשנכנס
לדבריו,
הוחלפו
חודשים ,סיפר על תוכניות
לייעול מערכות
בררך של השתות אלא
גדילה
פוטנציאל
הוחלפה
פלאפון
אך
מתוך
מנכ״ל
כששימש
כוה
מההוצאות
גדול
חליכח של הבנק.״הלק
משמעותי״.
לעסקה
שבעה,
על
בשותפות.התהליךייארך כשנה
ההנהלה .״החברה עמדה על סף פשיטת
כמעט כל
אדם הן מיותרות .אני מתכוון לשנות את המכנה
ויגודמן הוסיף כי ״בכל תהליך יש רגעים
לאקלים,שמנכ״לים לאחולקים עם יותר מדי
פעולה והדרך היחידה
פועלים ,אך לא כדרך של הנחתות אלא רגל ,אני נזקקתילשיתוף
שכו אנו
ויאפשרלמסוך בהוצאותרבות״
אנשים״ .לשאלה אם בדיעבד הוא מצטער על כך
כדרך של שותפות״ ,אמר ,״אני מאמין שהתהליך
היתהלהביא אנשים מבחוץ .בפרטנר מי שעזב
שבשלב מוקדם יותר לא השקיעה החברה כפיתוח
חיפש אתגר חרש״ ,הסביר.
ייארך כשנה ויאפשרלהפוך כהויצאות רכות״.
גיל אגמון,מנכ״ל
שפיגל סיפר כי בתחום  rr-nמחזיק הבנק
למנוע את
צעדשיכול היה
תחומים חרשים
ובעלים של חברת דלק
אלא אם יש לךהתנגדות׳ .אני לאמעונייןלשמוע
רכישתה ענה :״אף אחד לאמושלם .קל
עלהבעיות ,אלא על הפתרונותשלהם״.
נוח אדםהגדול פי  50מזה שקיים בדיסקונט ניו
רכב ,מספר על היום שבו נרכשה החברה מירי
להעביר
מליסרון שבשליטת
ליאורהעופר,יו״ר קבוצת
בספטמבר
משפחת אגמון
יצחק תשובה על ידי
לדבריו,
ביקורת על מה שקרה בעבר ,ואני בוחר להסתכל
למינויו האחרון.
יורק ,אותוניהל עד
עופר השקעות ,עברה באחרונה גם היא תהליך
 2010״חוץ מהטפיחה על האגו כאשר היה כתוב
״זו לא חוכמהלהגיד שיש עודף כוח אדם .צדיך
קדימה .מכתשים אגן תשקיעבישראל .אני מציע
בסבלנות״.
שנתאזר
מעניין לאחר שרכשה את חברת בריטיש ישראל
בעיתונים שנהפכתילבעלהשליטה דבר לא
בעניין״ .בתגובה
לקיים תהליך עם ועד העובדים
כמה

הקיימים .בנייה

של

עוד ועוד קניונים יוצרת

מצב
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מנחים :פרום׳

פיליפס,

יעקב
אורח

ומרצה

לשנות אסטרטגיה״.
הדרךלשכנוע הדירקטוריוןלעשותפיילוט
עם שתי חנויות שימותגו אחרת לא היתה

בתס

גלברד

פשוטה :״גם ככה מדובר היה

גיגי לוי

במתח רווחים

קטן בקמעונות הרילומדיםלספור
האגורות אבל מדובר היה בהשקעהלטווח
את

חברה אותהכיחל כאלץ יעקב

בכל
גלברד ,מכב״ל

ארוך״ ,הוסיף.״חנויות הסופר סנטר העממיות

פרטנר

החודשים חאחרוכיםולשעברמגכ״ל
לערוך שינוי
פלאפון וריבועבחול,
ששינח את פני חחברח .בך למשל ,לאחר
שנתיים של חמתנחלתפקיד מנב״ל הריבוע
שאתם
(״לפעמים כדאי לחכותלדברים
הכחול
רוצים באמת״)גילח בי רשת רביעית חדשה,
גרינברג ,חחלח
לפעול.
בזק,

אסטרטגי

״הימים היו

ימי
העלייה

מרוסיה והקונצפציה

שלנו אמרה
אנשים שאין להם כסף אבל
לא דאגנו מאוד״ ,הוא נזכהואולם הידידה
המתמשכת ברמת המכירות של רבועכחול
הדאיגה אתגלבדד ,והואהחליט לבקר בסניף
של המתחרה.
וגיליתי סניף שנראה
״נסעתי לבאר שבע
כמו מחסן ,לא באמת נקי והמקרר לא
שהרשת

לעולים:
החדשה מיועדת
יש להם זמן.

תמיר עובד ,בדיוק
נתנו .פניתילזוג צעיר

מהתנאים

הפוך

הקנייה.

הסתבר

מהאוניברסיטה,

שאך סיים

שאנחנו

שהבהירו

מרצים

שהמחיר הוא הגורם

הראשון להחלטה היכןלקנות.
מדובר בפלח
אוכלוסייה

הבנתי

שלא

קטן ושאנחנו חייבים

היא כזו :מזהים

ייעוץ,

פתח את

שלוש הבעיות

הספרים
החוסמות

וביקש לדעת
את הצלחת

מהן

החברה.
נטישת

 %91לעומת%31
לקוחות ,שהגיע ל-
ענפי .״קראתילםמנכ״ל שירותהלקוחות
שזמני ההמתנה ארוכים בשל צמצום מספר
הנציגים בעקבות מצב החברה .לא הבנתי איך

בממוצע

שאמר

עופר,

תעשיות

הסכיםלהיפגש עמולקפה.
הבטיח כי ידבר עם הקוריאניםולאחר
לדבריו,להוריד את המחיר ב-
עצומים,
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חמשבךחבלבלי
העולמי

מאמצים

דולרים .אךלדבריגלברד ,״זה לא
כאילו מהשמיים הגיע אלי זכיין חדש של

הספיק.

׳לא׳

״הציעולנולמשוך
■עקב
גלברד:
צעירים נעזרתפרויקט שבו נהיה

ובתוך שנה הוצאנו בעצמנו את אסקייפ.

לעולם אל תאבדו שליטה על החברהשלכם״.
עצה נוספת שנידבגלברד היא לקחת
בני גאון .איש
מנטור.״לי היה מנטור נפלא
חכם שלימד אותיהכל .מנטור טוב עוזר מאוד
ניהול״.
בקריירת

׳לא׳
שותפים .אמרתי
ובתור

שש

הוצאנו אתאסקייפ.לעולח אל

תאמושליטה על החברה שלנח״

יכוליםללמוד מסיימוןקאוול
nnמנהלים

דוגמה לבך שעתות משבר
הזדמנויות.ואולם בבל זאת היולנו
מליסרון
סיפרהליאורהעופר ,יו״ר קבוצת
שבשליטת עופר השקעות ,בסדנת מנהיגות

הנהגה

שהנחתה במשותף! עם

הסיפורים

״כשדובר

תמיד נגעובתהליכי

תקציב ,בניית צוות ופתרוןבעיות ,בעוד

הפוליטית במזרחהתיכון״ .עופר תיארהילדות
בחיפה ,אז אביה ואחיו בנו את עסקיהם מאפס
כסוכני אוניות ,לאחר שסבלו מעוני רב .הרעב

לוי ,יו״ר לוטם תעשיות
עופר
שליווה אותם כצורך קיומי ,סיפרה
לפיתוח ארגונים.
לעסקים
עופר ,נוצק לתוך העשייה גם שנים לאחר שכבר
״לא היולנו זכויות בנייה נוספות ושכר
התבססוכלכלית .כדוגמהלכך ,הביאה עופר את
הדירה ששילמו החנויות היה בשיא.החלטנו
סיפורו שלמלוןהגליל בטבריה,מלון מפסיד
אם ההכנסות יירדו בכך וכך
לצייר תרחישים
דולר ,שאותו ניסתה
 5.2מיליון
ששוויו הוערך ב-
אחוזים ,מה יהיה מצבנו? זה עזרלנולהבין איפה
למכורלפני כ 17 -שנים.
אנחנו עומדים כלהזמן״.
פוטנציאלי ,יהודי בן
״במו״מ עם קונה
לרוב.
עליות ומורדות
כמנהלת עברה עופר
 93זרקתי מיליוןדולר והוא הסכים לתת
״היינו צריכיםלמכור את החברהלישראל
לי
ב 2002 -עם פירוק השותפות(בין אביה,יולי
היא מספרת .״הייתי גאה בעצמי ,אבל
ליולי הוא ענה ׳את רוצהלהיות
כשסיפרתי
עופר,לאחיו סמי ,מהשהוביל ברבות הימים
מיליון׳ .במהלך המו״מ
מנהלת? תביאי לי
לשתי הקבוצות העסקיות נפרדות ה״ו) ,שווי
דולר .אמרתילו ,׳אבא,
הוא נעצר ב-
5.5מיליון
המניות ירד והבנקים דרשו עוד ביטחונות.
עלי ,אך כך
תרפה ,אחרת נאבדאותו׳ ,והואענה :׳את לא
התחושה היתה שהשמיםנופלים
היית רעבה אף
אתהלומרלהכין את עצמך למשבר הבא״.
פעם׳ .המשפט הזההולך אתי
57.5
שנים .בסופו של רבד העסקה נגמרה ב-
לדעת עופר אנו צפויים למשבר נוסף,
דולר״.
מיליון
״אוליאפילו חמור מקודמו ,בגלל האי־וראות
אסטרטגיות

מחקר שערך עם פרופ׳ג׳ון קוטר,

שהרשימו אותם״ ,סיפר,

במנהלים

חששות״,

באי־ודאות,

בפגישה

לדבריו ,״את ההבדל בין מנהל
שהבהיר,
גדוללמנהיג נהדר .ביקשנו מאנשים לתאר
ניהול או
סיטואציות שבהן פגשופעולות

באמת מייצרות

עסקית

אילן
בישראל

בן דב

תיאר סנוק

אסטרגיות

"׳

מהמתחרות.

על הקשר בין דיווירלטרמן,גנרל
''
 %%גורמן שוורצקופן? וםוזןבויללבין
ניהול ,פירט פרופ׳ םקוט סנוק ,מרצח בביר
באוניברסיטת הארוורד .בתחילת דבריו

ועופר

'Jp

הספקהבלעדי
בעליה של

באותה תקופה,

סאני זכיינית םמסונג

צעירים בעזרת פרויקט שבו נהיה שותפים .אמרתי

"את רוצהלהיות מנהלת? תביאילי מיליוןדולר"
מנחים :ליאורה
יו״ר מליסרון,
לוי ,יו״ר לוטם

מישהו חושב

החברהמבלי לשרת
לגייס עור אנשים ולשפר את רמתהשירות״.
במקביל,גילההמנכ״ל החדש כי החברה
משלמת עבור כל מכשיר 50דולר יותר

אותו .נתתי הוראה מיידית

במאות אחוזים יחסיתלסניפים
את המהפכה .הדרך להצלחה
אסטרטגיה שיווקית נכונה
כשלים ,מזהים
שמכרה ב70 -
חברת  skאף היא קוריאנית,
ומאמצים אותה .ברגע שזה קורה ,הכלעולה על
דולר פחותלמכשיר .הזמנו  20אלףיחידות״.
דרךהמלך״.
בתוך זמן קצר מאור ,מספרגלברד ,קיבל
גלברד הוא מנהל שמאמין כי אדם בעל
הזמנה רשמיתלביקור בסמסונג יחד עם בן דב,
כישוריםיכול לנהל בכל תחום ,לכן לא סירב
והתקבל בכבודמלכים .בסוף הביקור ירד המחיר
פלאפון .באותה
כשהוצע לו תפקידהניהול של
ב60 -דולרלמכשיר.
תקופה עמדה החברה על סף פשיטתרגל.
לימים אמר לו רם
הכשלהשלישי שזיהה היה הוצאת
בלינקוב ,שלו הוצע התפקיד,
פעילויות
למיקוד חוץ .״אסורלעשות אתזה״ ,הזהיר
ליבה
שאפשר
כי לא לקח אותו מאחר שלא חשב
פעילויותהליבה צריכה
להצליח בחברה.
גלברד.״השליטה על
להיותכולה בידי החברה.הציעולנולמשוך
גלברד ,רואה חשבוןבהשכלתו ,פנה לחברת
אחרים ,וסימנו

הואגילה כי אחת הבעיות היא שיעור

את

שמדובר דווקא בזוג

באדום־כחול־לבן
שפתחנו ,צבועות

(חשבו

שאמריקה הגיעה הנה) רשמו מכירות גבוהות

שניתן לשמור על

הנכס

המשלם של

״,

שמנהיג תמיד הוגדר במי שמםוגל להביא
לעובדיםולייצר
לחברה חזון ,לתקשר אותו
מוטיווציה .אנשים שהגיעו להצלחותגדולות
בעולם הםבעלי בל התבונות גם יחד״.
ואולם מסתבר כי גם מי שנחשב מנהל
מוצלח מאוד ,מייצרלעתים תרבות ארגונית
בעייתית .במהלך ההרצאה הראה סנוק סרטון
שבו מנסה המנחה הידוע דיוויד לטרמן להביא
סל פירות לבוס החדששלו ,ג׳קוולש ,לאחר
 nbcנקנתה
שהחברה שבה עבר והיתה חלק
על ידיג׳נרלאלקטריק .בסרטון נראה כי לא
רק שלא נותנים לולהיכנס
לבניין (״אתה
צריךאישור״) ,אלא שנוהגים בו בגסות גם
מולהמצלמה .המסקנה :דלת פתוחה היא לא
לאוזן ,אלא צריכה להתבטא
רק סיסמה נעימה

בפעולהמשלימה.
בסרטון
000,7
בפני

האמריקאים

הבא

נראההגנרל

צוערי

שוורצקופף

מדבר

אקדמיית ווסט פוינט

עם שובו מעירק" .שימו לב

שהוא

לבוש במדי שטח ,ולא
סנוק" .הואהגנרל ,הם עוד לאהתחילו
הדרך ,אבל הוא אומר להם ׳אני חלק
כולנו כאן ביחדלמען אותהמטרה׳״.

ייצוגיים״,
במדים

סנוק הציג

דוגמה

נוספת

אמר
את
מכם,

שממנה ניתן

ללמוד עלגילוי טאלנטים
בויל ,הזמרת הבריטית
את סיפורה של סוזן
שהתגלתהבגיל  45בתוכנית כישרונות שהפיק
בויל ,בעלת קול הזהב ,שלפני
קאוול.
סיימון
לקיתונות של ציניות
שפתחה את פיה זכתה
מהקהל ,כמו גם מהשופטים ,הוציאה לאחר
בארגון .סנוק הציג

הופעתה

בתוכנית ריסק

שדורג

במקום

במכירות חגהמולד .אם כך ,״המסקנה

אל

הראשון
שצריכה

לעמוד מולעיניו של כל מנהל היא:
ציניים .ישלכולנו נטייה למתג אנשים ,אבל
פוטנציאל משכפי
בחברה שלכם יש הרבה יותר
לעצמכם.עזרו לאנשים למצוא
אתם מתארים
את החחקות שלהם ואל תפחדולהודות בטעות
אם
שפטתם אותם לא נכון בתחילת הדרך״.

תהיו

