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את ההשפעה
הגדולה ביותר על
סגנון הניהול שלה
מייחסת איימי
אסטלי להוריה.
"אבי ואמי היו
אנשים קשוחים,
תובעניים ,ובלתי
סובלניים לביטויי
רחמים עצמיים"

איימי אסטלי ,עורכת מגזין " ,"Teen Vogueמאמינה שצריך להעניק לעובדים "אהבה קשוחה" ומסבירה מדוע היא מעריכה
אנשים שעבדו בעברם במלצרות " המעבר לניהול מלמד אותך שהכל תלוי בעובדים שלך  -פתאום זה בכלל לא קשור בך"
אדם ברייאנט

<<

ניו יורק טיימס

העצה הטובה ביותר שקיבלתי

תמר ברוש

אל תיתנו לטכנולוגיה לנהל עבורכם את הזמן

>>

רובנו התחנכנו על הפתגם המו־
כר "אל תדחה למחר את מה
שניתן לעשות היום" .החל בימי בית
הספר ,כשההורים האיצו בנו לסיים שי־
עורים עוד באותו היום ,וכלה בהתנהלו־
תנו היומיומית בעבודה ,כשהבוס רוצה
את הכל כאן ועכשיו  -הלחץ כבר נהפך
לדרך חיים.
אני אישית מתנהלת באופן שונה .אני
פותחת רק חלק מן המכתבים שמצטברים
על שולחני .נודע לי שגם נפוליאון נהג
לדחות פתיחת דברי דואר ,בתקווה שמישהו
מתחתיו יפתור את הבעיות שהיום נראות
דחופות ומחר כבר לא .את הגישה השלילית
לעריצות הטכנולוגיה על חיי שיכללתי
בעקבות קריאת " - "Technopolyספרו
רב המכר של ניל פוסטמן ,שהיה מורה שלי

באוניברסיטת ניו יורק.
במלים אחרות ,אם תתרחקו מהמחשב
ותפתחו דואר רק פעם ביומיים ,תספיקו
לבצע דברים אחרים ותגלו שרוב הבעיות
הדחופות נפתרות מעצמן או שכבר אינן
רלוונטיות לאחר  24שעות .אם לא תגיבו
מיד על כל הודעת טקסט שקיבלתם ,יהיה
לכם זמן לעשות דברים אחרים ביתר רי־
כוז .ומה עם דברים דחופים באמת? הניסיון
מלמד שמה שבאמת בוער ,יגיע אליכם גם
באמצעים אחרים.
השיטה המועדפת עלי היא לקבוע לע־
צמי את סדר העדיפויות בכל יום מחדש.
זה לא אומר שאני לא עוסקת במתן מענה
לשאלות במיילים גם בלילה ובסופי שבוע.
בסופו של דבר אני מגיעה לכל מייל ועו־
נה לכל מכתב שמצפה לתשובה .זאת ועוד,

למדתי מפרופ' אברהם גינזבורג ,מי שהיה
הבוס שלי באוניברסיטה הפתוחה במשך
שנים רבות ,שאין צורך להשחית זמן על
ישיבות ארוכות .על מה שחשוב יושבים מיד
ומה שלא חשוב אפשר לסגור בטלפון.
גישה זו נכונה גם לגבי פגישות .הרי
חלק גדול מהן יכול היה להסתיים בשיחה
טלפונית ,ללא בזבוז זמן של נסיעה ,דלק,
חניה ושיחות חולין בטרם ולאחר הפגישה.
כמעט את הכל אפשר לסגור בתקשורת
מתווכת אלקטרוניקה ,חוץ מדברים שמ־
כונים "לא לטלפון".
זמן שבוזבז לא חוזר אלינו ,הוא רק אוזל
בקצב מטורף .חבל על הזמן  -שימרו עליו
מכל משמר.

הכותבת היא ראש "הקתדרה" ,מרכז
לימודי המשך במוזיאון ארץ ישראל

שלי  -הייתי רקדנית בלט
מקצועית ,וזה עולם קשוח ,של
שחור ולבן ,וברור לגמרי כמה
אתה טוב ואיפה החולשות שלך.
"גם כמנהלת ניסיתי
להראות לאנשים שאני מודעת
לחולשות שלי ומנסה לגייס
אנשים שימלאו את החורים
האלה .יש לי סטנדרטים גבוהים
למצוינות .אני מנסה שאנשים
סביבי יבינו שזאת המטרה
שלנו וששם עלינו להיות .אני
לא מסתדרת עם אנשים שלא
נוקטים בגישה כזו .אני פשוט
מעדיפה לא לעבוד אתם".
איזה סוג של תרבות ארגונית
את מנסה להנחיל?
"אני מנסה ליצור תרבות
ארגונית פתוחה מאוד לרעיונות
מצד כל אדם בצוות ,אבל למדתי
משהו בנוגע לסיעורי מוחות.
בעבר נהגתי לקיים ישיבות צוות
גדולות ,שבהן כולם מגיעים
לחדר הישיבות .לאחר חצי
שנה בערך ,הבנתי שזה נהפך
לסוג של קפיטריה בבית ספר
תיכון .יש את הבנות המקובלות,
ששתיים מהן הן החברות הכי
טובות .הן מדברות ומשתיקות
את כל השאר .כל האחרים לא
מוציאים הגה מהפה ,ואתה חושב
שאין להם שום רעיון בראש.
ההבנה הזו שינתה את הגישה
שלי .כיום אני מקיימת מדיניות
של דלת פתוחה ,ומבלה את רוב
היום בפגישות עם הצוות ,עובד

איור :אילה טל

אחד או שניים בכל פעם .אנשים
יוצאים ונכנסים במשך כל היום.
אנחנו מדברים על רעיונות ,ואף
אחד לא מרגיש מותקף".
אז בעצם מספר האנשים בצוות
הוא שמייצר את הקושי.
"אני מוצאת שהרבה
פגישות גדולות נוטות להיהפך
לסיכומים ,ולא תמיד ברור מי
הולך לעשות מה .כשאני נפגשת
עם כל עובד בנפרד ,הם יודעים
מה מצופה מהם .אני אומרת
בדיוק מה אני רוצה והם אומרים

לי איך נראה להם שצריך
לעשות את המשימה .כך אי
אפשר להפיל את העבודה בין
הכיסאות .פגישות מצומצמות
טובות יותר גם מכיוון שאנשים
נעשים פתוחים יותר .הם יגידו
את הדברים כפי שהם ,ויותר
רעיונות יעלו לחלל האוויר .זה
נכון במיוחד כשמדובר באנשים
יצירתיים ,שהם גם פגיעים
יותר .הם מפיקים משהו שהם
ייצרו ,וצריך להתייחס אליהם
בצורה עדינה יותר".

מחפשת אנשים של בוקר
את ההשפעה הגדולה ביותר
על סגנון הניהול שלה מייחסת
אסטלי להוריה" .אמי ואבי היו
אנשים קשוחים ,תובעניים ,בעלי
סטנדרטים גבוהים של התנהגות
ובלתי סובלניים לכל ביטוי של
רחמים עצמיים" ,היא מספרת.
"אבי הוא מרצה באוניברסיטה,
כך שגדלתי בסביבה שבה האב
חולק את תבונתו עם צעירים.
הוא היה נדיב אתם  -תמיד היו

בביתנו סטודנטים שלו ,והיה מורה
יוצא מן הכלל .זה המודל שגדלתי
בו  -שכשאתה בא במגע עם
אנשים צעירים ,יש לך אחריות
לשמש דוגמה ולעזור להם".
איך את שוכרת אנשים לעבודה?
אילו תכונות את מחפשת אצל
העובדים שלך?
"אני מנסה לקלוט את
רמת מוסר העבודה שלהם .אני
אוהבת מאוד עובדים חרוצים
ואני מחפשת אנשים שהם יזמים
בנפשם .יש כמה משרות שדרושה
בהן רוח יזמית גדולה במיוחד,
אבל אני אוהבת שכל העובדים
הם יזמים .חביבים עלי בעיקר
עובדים שאינם פוחדים מרעיון
של עסק חדש".
ואיך את יודעת שהם כאלה?
"אפשר להבין חלק מזה על
פי קורות החיים שלהם וגם
מההמלצות ,אבל גיליתי שאם
שואלים מישהו בראיון עבודה
'האם אתה איש של בוקר' -
האמת תמיד תיחשף לפי הפרצוף
שהם יעשו ,ולא חשוב מה שהם
יגידו .אתיקה ,אחריות וחריצות
הן תכונות שמציצות לא פעם
מהרזומה .לדוגמה ,אם אני פוגשת
מישהו שהיה מלצר במשך כמה
קיצים ,אני מבקשת ממנו לספר
לי על זה .בעולם של ימינו אתה
כבר לא תמיד רואה את זה ,כי
הרבה ילדים לא עבדו יום בחייהם,
עד שהגיעו לגיל מבוגר.
"אני אוהבת לפגוש אנשים
שעבדו בדוכן גלידות או
כמלצרים למחייתם .זה אומר
שהם היו חייבים לעשות כסף,
ושהעבודה שלהם כללה מפגש עם
אנשים .גם לי היו עבודות מסוג
זה בצעירותי ולצערי אני כמעט
לא רואה קורות חיים שכוללים
עבודות כאלה".

באחד הקמפיינים של חברת התה
הקר האמריקאית ,Honest Tea
פוזרו דוכנים עמוסי בקבוקים ,תחת שלט
גדול שהפציר בקונים לשלשל דולר לכלי
שקוף ולקחת בקבוק .במקום לא נכח מוכר
או מפקח .הכותרת שניתנה לקמפיין היתה
"האם אתה אדם ישר (honest)?" ובאופן
לא מפתיע ,רוב האנשים שילמו בעבור
התה שלקחו.
"פנינו אל הצורך של אנשים להוכיח
שהם לא רמאים ,וזה התחבר יפה לערכי
המותג" ,אומר פרופ' בארי נלבף ,חוקר
ומרצה באוניברסיטת ייל ,שהקים את
החברה המשגשגת בסוף שנות ה– ,90מבלי
להבין דבר בתה או בקמעונות" .אני כלכלן,
וכשחשבתי לפנות ליזמות הבנתי שאין
דבר פרקטי יותר מתיאוריה טובה ,וכי
הבנת צורכיו העמוקים של הלקוח חייבת
לייצר הצלחה".
בשנה שעברה נמכרה החברה ,שמחזור
המכירות השנתי שלה הגיע ל– 100מיליון
דולר ,לקוקה קולה והפכה את הפרופסור מייל
לאדם עשיר" .קוקה קולה ונסטלה פירקו את
השותפות ביניהן ,והמותג שלהן' ,נסטי' ,נותר
באוויר" ,סיפר נלבף באחרונה בכנס לידרשיפ
אג'נדה של המרכז הבינתחומי הרצליה שבו
השתתף" .בקוקה קולה לא רצו לוותר על

"ההבדל בין תה מעולה לתה גרוע הוא כמה
סנטים בודדים .הרי תקורות הייצור של
מוצר מעולה או גרוע הן אותן תקורות .לכן,
כשאתה יוצא לשוק עדיף לצאת עם מוצר
מעולה ,שעליו תוכל גם לגבות מעט יותר".
הכיוון שנבחר ,אם כן ,היה תה מעולה
ומומתק קלות ,שיתאים הן לבלוטות הטעם
והן לטרנד הבריאות .השם נבחר ללא
התלבטויות מיותרות ,בעיקר מכיוון שהיזמים
החליטו על שקיפות מוחלטת במוצריהם.
התווית על בקבוקי התה הזכירה תווית של
בקבוק יין ,וייחדה את המוצר.
תצלום :זוית אחרת

למשרה הניהולית
הראשונה בחייה
מונתה איימי אסטלי על ידי
מי שנחשבת לאימת העובדים
 אנה וינטור ,עורכת מגזיןהאופנה היוקרתי "ווג" והאשה
שעליה התבססו הספר והסרט
"השטן לובשת פראדה".
"הייתי עובדת צעירה בצוות,
והיא ביקשה ממני לערוך את
מדור הטיפוח ולנהל צוות של
שלושה אנשים" ,מספרת אסטלי.
"מעולם לא ניהלתי לפני כן.
המעבר לניהול יוצר תובנה
מדהימה .אתה לומד מיד שהכל
תלוי בעובדים שלך  -פתאום
זה בכלל לא קשור בך ,אלא
באופן שבו אתה מתכוון להפעיל
אנשים ,לארגן אותם ,לגרום
להם לעשות את מה שאתה רוצה.
הייתי אז רק בת  ,25וזאת היתה
אחריות כבדה".
אסטלי נכנסה בסופו של דבר
לתפקיד בטבעיות" .אני חושבת
שהרבה אנשים שמוצאים את
עצמם בתפקידי הנהגה אוהבים
לקבל החלטות" ,היא אומרת.
"יש לי אח תאום ואח צעיר ,ואני
הייתי תמיד האחות הבוסית.
זה היה התפקיד שהיה לי הכי

נוח בו ,והוא איפשר לי לומר:
'זה מה שאנחנו הולכים לעשות
כדי לסדר את החיילים בשורה'.
כשאתה מנהל ,אתה חייב להקרין
ביטחון וסמכות גם אם אתה
לא לגמרי מרגיש ככה .למרות
שמוניתי לתפקיד בגיל צעיר,
באמת האמנתי שאני יכולה לנהל
את הצוות הזה".
אילו שיעורים בניהול למדת
במהלך השנים?
"בשנים הראשונות ב'ווג',
וכיום ב'טין ווג' ,יצא לי לנהל
אנשים יצירתיים מאוד .זה שונה
מאוד מניהול אנשים שעושים
עבודה כמותית .כאן הכל
איכותני ,ולכן סובייקטיבי ונתון
לשיפוט אישי .זה יכול להיהפך
לאמוציונלי מאוד ,בייחוד
כשאתה מעריך עבודה של כתב.
אני זוכרת שהעברתי עובד צעיר
בצוות שלי ממשימה מסוימת ,כך
שיוכל להתפנות לפרויקט עונתי.
ניסיתי למלא את מטלות המדור
בצורה הכי מיוחדת שאפשר ,אבל
פגעתי בלא מעט אנשים ולמדתי
מכך המון.
"דבר אחד שלמדתי לעשות
עם אנשים הוא להעניק להם מנה
קצובה של 'אהבה קשוחה' ,ולומר
להם שעלינו להפיק את המוצר
הטוב ביותר ולעבוד בשיתוף
פעולה ,כי הם חלק מהצוות שלי.

היום אני מרגישה נוח לגשת
לעובד ולומר לו' :הנה חמישה
דברים נהדרים שעשית ,אבל
אני חייבת להעביר את המשימה
הזאת למישהו אחר' .בנקודה
מסוימת ,העובד צריך להבין
שיש מישהו שיכול להפיק יותר
ולקבל את זה כחלק מהעבודה".
איך אנשים הגיבו לגישה
הקשוחה־אוהבת בתחילת
הדרך?
"הם כעסו עלי .אני חושבת
שזה בגלל שהייתי צעירה והם
היו בני גילי .גיל הוא נושא
לא פשוט שמנהל צעיר חייב
להתמודד אתו כשהוא אחראי
על אנשים מבוגרים ממנו או בני
גילו .הבשורה הטובה היא שככל
שאתה נעשה מבוגר יותר  -כפי
שאני כיום  -זה נעשה קל יותר.
כיום אני מנסה להיות עדינה
יותר עם עובדים ,אבל אני לא
נוקטת בגישה מתנצלת ,מכיוון
שאני מרגישה שכשאתה מפעיל
עסק עליך לקבל החלטות קשות.
"המטלות חייבות להתבצע
בצורה הטובה ביותר ,ואם יש
מישהו שיכול לטפל במשימה
טוב יותר ממך ,זאת הדרך שבה
צריך ללכת .אני רוצה שהסוס
החזק ביותר ימשוך את העגלה
במעלה הגבעה .זה הכול .ייתכן
שאני שואבת לא מעט מהילדות

איך הצליח פרופסור מייל למכור
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שוק התה הקר ואמרו משפט שמצא חן
בעיני' :אנחנו לא רוצים לשנות אתכם,
אנחנו רוצים לשנות את קוקה קולה'.
פתאום התברר שאפשר להשפיע על
חברת ענק להתנהל קצת אחרת.

"החזון שלנו היה לסייע לאמריקה
להפחית במשקל ,אבל לשמור על הטעם.
פתאום החברה הזו ,שיודעת לייצר משקאות
שבכוס גדולה שלהם יש  500קלוריות ו–37
כפיות סוכר ,מבינה שאפשר לחשוב שונה",
אומר נלבף.
סיבה נוספת לעסקת המכירה ,כלכלית
מעט יותר ,התבהרה כשחברת קוקה קולה
הודיעה כי אם לא תקנה את ,Honest Tea
בכוונתה לקנות מותג אחר" .חשבנו לעצמנו:
אנחנו באמת רוצים תחרות ישירה עם מותג
שקוקה קולה תיכנס אתו בכל הכוח?" ,מספר
נלבף" .החלטנו לקבל את ההצעה שלהם".
הדרך להקמת החברה התחילה ב–1996
בתובנה מעניינת .נלבף הבין כי לא במקרה
רמת המתיקות שבה בוחרים רוב האנשים
היא שתי כפיות סוכר" .הכפית הראשונה היא
להפגת המרירות ,השנייה היא נותנת את
הטעם ,לרובנו שלישית זה כבר יותר מדי",
הוא אומר" .התובנה הזו לא חדרה לשוק
שלכאורה יש בו את כל סוגי המשקאות ,בכל
הגדלים ,הצבעים והטעמים" .בביקור בשדות
תה בהודו ,הבין נלבף עוד אמת כלכלית:

בארי נלבף

בתוך  24יום מרגע ההחלטה ,היו המוצרים
בשוק .השמועה על התה הגיעה לאוזניה של
אופרה וינפרי ,והדרך להצלחה נסללה.
סל המוצרים גדל ,וכלל גם תה אורגני
לילדים (במחיר כפול מזה של המבוגרים),
תה בתוספת כמות אלכוהול מזערית ,תה
כשר ועוד.
לנלבף היה ברור שהצלחה שכזו תמשוך
את עיני החברות הגדולות יותר" .היו המון
בעיות בדרך :שברי זכוכית במשקה שגרמו
להחזרה המונית של מוצרים ,לינדזי לוהן
שטענה שהשתכרה מהאלכוהול במשקה
(בשיעור של 0.5%) וגם קושי עם מפיצים",
הוא מתאר" .באחת מנקודות המכירה
המרכזיות גילינו שהבקבוקים נשמרים מחוץ
למקרר .אמרו לנו שהם נמכרים מהר מדי,
ושהלקוחות כועסים כשהם מגיעים בצהריים
ואין .נכון ,אפשר היה לכעוס או להסביר
שאין פה היגיון הכלכלי ,אבל הפתרון שלנו
היה לעזור להם לקנות מקרר גדול יותר".

