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קוראים יקרים,
־היום בו מינוי מנהלת לעמדה בכירה לא יהפוך לכותרת חדשו

בעיסוק התקשורתי  צורך  עוד  יהיה  לא  בו  היום  תית מרעישה, 
היום  יהיה  הניהול הבכירה,  בשאלת מקומן של הנשים בשדרת 

בו נדע שהצלחנו. 
קטנה  לא  דרך  כברת   - וגברים  נשים   - לנו  יש  אז,  עד  אבל 

ללכת בה. 
נהוג לומר שנשים הן מנהלות טובות יותר. טיעון זה מבוסס על 
"לרוחב", לעבוד  עובדים, לעבוד  בצוות, להניע  יכולתן לעבוד 
"במקביל", לנהל מבלי לערב שיקולי אגו, וכן בשל היותן בעלות 
המביאות  תכונות  מגוון  ועוד  הבעה  יכולת  חזקה,  אינטואיציה 

להשגת תוצאות אפקטיביות והצלחות משמעותיות.
30% בלבד, וזאת בתפקידי ניהול  אף-על-פי-כן, הייצוג הנשי בתפקידי ניהול עומד על כ- 
לתפקידים  מעלה  שמטפסים  ככל  בודדים,  לאחוזים  ומצטמצם  הולך  זה  ייצוג  במשק.  זוטר 

הבכירים בארגון, כגון ניהול חברות וייצוג במועצות מנהלים.
בעידן של תמורות ושינויים, אני רוצה לקוות כי גם הנושא של ייצוג נשי בניהול עובר מהפכה. 

־ברקנאטי, אנו מכשירים סטודנטיות ובוגרות ומלווים אותן בתפקידי ניהול מיום הקמת הפקו
לטה. אנו שמחים לגלות שבוגרות אלה מאיישות היום תפקידי מפתח בעולם העסקים הישראלי 
ומובילות אותו כחברות דירקטוריון, מנהלות ומייסדות. גם בפקולטה עצמה, חלק משמעותי 
מהסגל האקדמי מונה חוקרות בכירות. בראש שלוש מתוך חמש התכניות הייעודיות עומדות 

נשים ומחצית מראשי ההתמחויות הן נשים. 
בנושא של  הבחירה  המנהלים שלנו, שכן  למגזין  כנושא  בנשים  לבחור  האם  רבות  התלבטנו 
ניהול נשי הוא חרב פיפיות. מחד, אי אפשר לקיים שוויון מבלי להכיר באי השיוויון הקיים היום 
בעולם הניהולי והעסקי. מאידך, העיסוק בניהול נשי, מנציח את הפער ומציף אותו שוב ושוב. 
גיליון זה מטרתו לחשוף את המנהלות הבכירות והשקפת עולמן כמנהלות, ללא קשר למגדר. 
זה, תרומתו עשוייה  הוא לא נועד להוות עוד במה העוסקת ב"ייחודיות הניהול נשי". במובן 

להיות בעצם חשיפת היכולות הגבוהות של נשים מנהלות. 
בעמודים  לקרוא  אתכם  ומזמינה  הזה  החשוב  במיזם  חלק  לקחת  גאה  אני  וכמנהלת,  כאישה 
הבאים על נשים מעוררות השראה ופורצות דרך, כל אחת בתחומה. נשים, אשר מותירות חותם 
כפול - פעם אחת בתחום העיסוק שלהן ופעם שנייה בסלילת התוואי לנשים שיבואו אחריהן.

קריאה מהנה ומועילה!
שלכם,

איה אקר,
מנהלת יחידת השיווק
רקנאטי - הפקולטה לניהול
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יזמות

למות נחשב  ההיי-טק  וחום 
עדון גברי סגור. את מספר 
אפשר  בו,  היזמות  הנשים 
לספור על אצבעות יד אחת. אולי זה 

ונובע מכך שחלק מחברות ההזנק נו
לדו בסביבות גבריות מובהקות כמו 
כמו  צבאיות  יחידות  או  מילואים, 
הפשוו הסיבה  בגלל  ואולי   -  820000

טה שמעט מידי נשים נוטות לעסוק 
טכנולוגיים-ניהוליים  במקצועות 

מובהקים. 
סוציולוגיה  או  חברתית,  התניה 
ולא  עולמית  תופעה  זו  משפחתית, 
זאת  בכל  יש  אך  ישראלית,  רק 

הצ אף  אלא  ניסו,  רק  שלא  וכאלה 
ליחו להוביל. 

ד"ר דליה מגידו,  הן  שתיים מהן 
ויזמת   Bioblast Pharma מנכ"ל 

הר עולם  מתוך  שצמחה  וסדרתית, 
ההיי- מחלוצות  רוס,  ורוני  פואה, 

והישראלית הראשונה  טק הישראלי 
לענ מתקדמת  טכנולוגיה  ושמכרה 

מייסדת  מיקרוסופט,  התוכנה  קית 
ויו"ר פנורמה.

כמי שמסיימת בקרוב את לימודי 
התואר השני שלי ברקנאטי, המוסד 
לפני  לימודיהן  השתיים  סיימו  בו 

ושנים, פניתי אליהן כדי לנסות ולה
את  ניהלו  כיצד  אותן,  דחף  מה  בין 
דרכן בתחום תחרותי זה וכיצד הפכו 
למובילות בו. סיקרנה אותי השאלה 
יזמיות,  עסקים  לנשות  נעשו  כיצד 

מהמצליחות במשק הישראלי.
מחופשת  חזרתי  אלה  בימים 
לידה למשרה מלאה כמשנה למנכ"ל 
במשרד פרסום, כאשר במקביל אני 
יוצאת לסבב גיוס עבור חברת הזנק 

שאני  האלקטרוני,  המסחר  בתחום 
המייסדת והמנכ"ל שלה, תוך שאני 
מתמחה במסגרת הלימודים בניהול 

הת וחדשנות.  יזמות  -טכנולוגיה, 
-חושה היא שיש כל כך הרבה כדו

כיצד  היא  והשאלה  באוויר  רים 
מוודאים שאף אחד מהם לא ייפול?

דרך  מכירה  לא  "אני  רוס:  רוני 
אחרת. כך בדיוק אני עשיתי את זה. 
השנייה  בתי  את  ילדתי  לך,  בדומה 
בזמן שעשיתי את התואר השני שלי 

וברקנאטי. שמשתי עוזרת הוראה וע
ובדתי במקביל בסאייטקס. לא ויתר

מהדברים שאהבתי.  אחד  אף  על  תי 
והייתי בריצה מתמדת וקרו כמה פע

מים שמרוב לחץ נתקעתי בלי דלק... 
והלא זה ממש בזבוז זמן להיכנס לת
מה דקות  לוקח שבע  זה  דלק!  וחנת 

חיים. את יודעת כמה אפשר להספיק 
שאנחנו  מזה  נובע  זה  דקות?  בשבע 
על  לוותר  מוכנות  ולא  הכל  רוצות 
רק  להשיג  אפשר  זה  ואת  כלום, 

בקצב מהיר". 
"אני מסתכלת לא ודליה מגידו: 

שלושה  שגידלתי  התקופה  אל  חור, 
להבין  ומנסה  וסטארט-אפ,  ילדים 
אבל  הכוחות,  את  שאבתי  מהיכן 

עבו יום  זה  לי.  שהיו  היא  והעובדה 
חוזרת  את  שבסופו  ומלא,  ארוך  דה 
הולכים  וכשהילדים  אמא,  להיות 

לנשי אוויר  מחפשת  את  ולישון 
שנייה  כל  רבות,  שנים  במשך  מה. 
אבל  מתוכננת,  הייתה  שלי  ביום 
למנהלים  מצוינת  תכונה  דווקא  זו 
שהמים  בזמן   – ה"מולטיטסקינג"   –
מייל  שולחת  את  בקומקום  רותחים 

הלימו ובתקופת  חיתול  וומחליפה 

אותה  קלוג-רקנאטי,  בתכנית  דים 
האתגר  שנים,  כ-14  לפני  סיימתי 
שאת  מיומנות  זו  עצמו.  את  הכפיל 
אבל  אמנם,  ברירה  בלית  רוכשת, 

היא מצוינת".
חברת  מובילה  שאת  להחליט 

בגי לאישה  גדול  הימור  זה  -הזנק 
כל  כשהסיכויים  האם  ה-30.  לאי 

כך קטנים ההימור שווה?
רוני רוס: "זה בדיוק זה - הימור. 
ב-MBA למדתי את תורת הסיכוי/

נמוך  סיכוי  פה  יש  ובהחלט  סיכון 
וסיכון גבוה, אבל גם תמורה גבוהה, 
שנכנס  מי  הכלכלי.  בפן  רק  ולא 
או  אישה  זו  אם  בין  לסטארט-אפ, 
גבר, חשוף לסיכונים. אין פה הבדל 

בין המינים. 
פע עשרות  לעצמי  אמרתי  ואני 
'למה את צרי  - ומים לאורך הדרך 

רע במשרד  לך  היה  מה  זה?  את  כה 
הפינתי? את עוברת למשכורת רעב, 
את  בעצמך,  מממנת  שאת  מכונית 
את  ורואה  תיירים  במחלקת  טסה 
במחלקת  נוסעים  שלך  המחזור  בני 
עסקים'. הסתכלתי עליהם לא פעם 
יכולתי  אני  גם  'לעזאזל!  ואמרתי 

להיות שם'.
מצד שני, כשההצלחה מאירה לך 
ניתנת  לא  הסיפוק  תחושת  פנים, 

ולהשוואה. וזה לא רק מבחינה כלכ
אישית  הישג  לית. מדובר בתחושת 
נפלאה, שמגיעה עם הכרה חברתית 

הזדמ עוד  שפותחת  וומקצועית, 
חוט'.  על  'בובה  עוד  לא  את  נויות. 
שלמה  תעשייה  לראות  זוכה  את 

ושמשנה את דרכיה ומשתמשת במו
צר שלך, עושה אקזיט וחברה עצומה 

הן פעלו בטריטוריה גברית, הן לקחו סיכונים והן גידלו משפחה תוך כדי 
בניית חברות הזנק מצליחות. ד"ר דליה מגידו ורוני רוס משוחחות על 

קריירה תובענית בענף ההיי-טק, על תחושת הסיפוק וההישג בעקבות 
ההצלחה ועל הטסטוסטרון, שמטריף למנהלים את השכל. עדי יגר, 
שעושה את צעדיה הראשונים בתחום, באה ללמוד ולשאוב השראה

מאת: עדי יגר

ומטמיעה את הטכנולוגיה שלך בע
אני  היום  עד  ארגונים.  אלפי  שרות 
'אצלי  מתמוגגת כאשר אומרים לי: 
בחברה אף החלטה לא מתקבלת בלי 

הפנורמה שלך'". 
הראשו "היוזמה  מגידו:  ודליה 

השתלמות  עיתון  הייתה  שלי  נה 
הפעם  הייתה  זו  לרופאים.  מוקלט 

הב המקום  את  שזנחתי  והראשונה 
טוח, את הפרנסה היציבה. מה שהיה 
החברתית  הנורמה  דווקא  היה  קשה 
שנות  בסוף  הרופאים.  קהיליית  של 
וללכת  הרפואה  את  לעזוב  ה-800' 
לביזנס נחשב לבגידה, כאילו מכרת 

את נשמתך. 
ולי היה הכי קשה להיפרד מהחו
ולים שאיתם היו לי יחסי אהבה עמו

קים, והפרידה הרגישה כמו תסמונת 
גמילה. אבל עצם הרעיון שמעכשיו 
ועד הפנסיה אני אשב באותו מקום, 
היה בלתי נסבל בעיני. לא יכולתי 

ולשאת את המחשבה שזה מה שאע
שה כל יום, אשב באותה הקליניקה 
אותם  עם  יותר  או  פחות  ואתמודד 

דברים. זה גרם לי לרצות לעוף".
יודעת  לא  את  "ראי,  רוס:  רוני 

מאמי את  מקווה.  את  יהיה,  ומה 
להמציא  משמעו  יזמת  להיות  נה. 
משהו שלא היה קודם. לבנות משהו 
חדש שאת מאמינה שיהיה בו צורך 
זה  יצליח.  ושזה  בו שימוש  וייעשה 
גדול, בעיקר מבחינת  הימור מאוד 

האמונה האישית. 
ואת יכולה לנסות להקטין סיכו

נים. אנחנו, למשל, פיתחנו מערכת 
ובנינו  לארגונים  מיועדת  שהייתה 
)'מוקאפ'(,  למוצר  אב-טיפוס  מעין 
את  להדגים  נוכל  שבאמצעותו 
את  גמורה.  שהייתה  בלי  המערכת 
ארו  15 בפני הצגנו   האב-טיפוס 
סמך  ועל  הישראלי  בשוק  גונים 

המו של  מצבו  מה  הבנו  והמשוב 
הגיע  שלנו  הראשון  הלקוח  צר. 
להמר  מוכן  היה  הוא  הזה.  מהסבב 
ועוד  קנה,  הוא  אז  המערכת.  על 
וזו  קנה  שלישי  וארגון  קנה   ארגון 

הצלחה מוכחת".

 יזמות - סוג של 
הפרעת אישיות

טוען  לאחרונה  שנעשה  מחקר 
נשים  בהן  שיש  הזנק  שחברות 

כלים, תכו איזה  יותר.  -מצליחות 
-נות ויתרונות מביאה עימה לדע

לדעתכן  האם  לצוות?  יזמית  תכן 
קשור  בישראל  היזמיות  מיעוט 

בנשיות או בישראליות?
דליה מגידו: "בתור אחת ש-900% 
גברית  בסביבה  מבלה  מהקריירה 
נטו, אני יכולה לומר שנשים הרבה 
האינטליגנציה  פרגמטיות.  יותר 
גבוהה  יותר  הרבה  שלנו  הרגשית 
הרבה  החברתיות  והאינטראקציות 
חברה  רוצה  לא  אני  פוריות.  יותר 
שבה כולן נשים, כי לכל אחד יש את 
כמות  אבל  שלו,  הייחודית  הזווית 
על-ידי  השגיאות שראיתי שנעשו 
גברים מסיבות מאצ'ואיסטיות, היא 

מט בהחלט  הטסטוסטרון  ועצומה. 
ריף להם את השכל. 

לדור, שבמו שייכות  ואני  ורוני 
עלה  היה  נשים  העסקת  מסוים  בן 
שהייתה  כאישה,  ואני  התאנה, 

אימצ שלי,  בזירה  היחידה  וכמעט 
תי דפוסי ההתנהגות גבריים. היום 
אני כבר מתנהגת ומתפקדת על-פי 

דרכי שלי". 
רוני רוס: "יש לפחות 500 דרכים 

להיכשל: הקדמת את זמנך, איחרת 
את זמנך, UI לא אטרקטיבי, הצוות 
קיים...  באמת  לא  הצורך  נכון,  לא 

גו הרבה  כך  כל  שיש  בגלל  ולכן, 
סטארט- להכשיל  שיכולים  רמים 
אפ, אם אין דמות מחויבת שמובילה 
משנה  לא  וזה  סיכוי  אין  אז  אותו 
אישה.  או  גבר  היא  הזו  הדמות  אם 
זה בלתי אפשרי להיכנס  עם-זאת, 
כפי  ולהתנהג  בגברים  מלא  לחדר 
את  ישתנה.  זה  אבל  רגילה.  שאת 
נגיע  ובסוף  גדול  גל  שזה   רואה 

גם לקיצון השני". 
מחייבת  "יזמות  מגידו:  דליה 
חושבת  ואני  הנוחות  מאזור  יציאה 
מסיבות  בו  להישאר  נוטות  שנשים 
יצר  עם  אנשים  הם  יזמים  שונות. 
ללכת  זה  מאוד.  גדול  הרפתקנות 
לעשות  בהם,  היית  שלא  למקומות 
אלה  מעולם.  עשית  שלא  דברים 
הם  סיכון,  לקחת  שאוהבים  אנשים 
'שחצנים אינטלקטואלים' והתכונות 
האלה לא מסתדרות עם השדר שאת 
מקבלת מהסביבה שאומר לך להיות 

ועמוד התווך של המשפחה. שהמשפ
חה והבית הם האחריות שלך. מהצד 

ליזום את אזור הנוחות

ד"ר דליה מגידו: 
זה נכון שאי אפשר 
ללמוד להיות יזמית 
ושאי אפשר לרכוש 
"דרייב", אך אפשר 
בהחלט ללמוד איך 
לעשות את זה נכון 

יותר. אני בתואר 
התנהגתי כמו ספוג. 

כל מה שלימדו 
אותי בתואר, חזרתי 

למחרת לחברה 
והטמעתי. לימדו 

אותי אסטרטגיה - 
הושבתי את כולם 
לעשות אסטרטגיה



 2014 מנהלים | מרץ   ]6[

יזמות

רק  אנו עדים למגמה הפוכה.  השני, 
לאחרונה, למשל, מונתה עדי סופר-
הפקולטה  של  נוספת  בוגרת  תאני, 
לניהול מהתכנית בה אני השתתפתי, 
מנכ"לית  לתפקיד   קלוג-רקנאטי, 

פייסבוק ישראל".
נשים  מאוד  הרבה  "יש  רוס:  רוני 
שעוסקות ביזמויות, אבל אלה לרוב 
לאזן  שקל  כאלה  קטנות,  יזמויות 
חרדות  עדיין  אנחנו  החודש.  בסוף 
מלקיחת סיכון גדול מדי. הגיע הזמן 

ושנשנה את התפיסה ונעשה את הק
גדולים.  לעסקים  המחשבתית  פיצה 
את  עושות  כבר  כשאנחנו  לצערי, 

וזה ומזנקות, אנחנו נתקלות בהתנג
דויות גדולות, הן אנחנו כלפי עצמנו 

והן מהחברה שסביבנו".
מה תשובתכן לטענות, כי יזמות 

לא ניתן ללמד?
רוני רוס: "אמנם אי אפשר ללמוד 
להיות יזם, אבל אפשר ללמוד כיצד 

ולהקים ולנהל חברות יזמיות וטכנו
דבר.  של  בסופו  המטרה  וזו  לוגיות, 
מימון,  וללמוד  כלים  לרכוש  אפשר 
שיווק, כלכלה, תורות ניהול משאבי 
אנוש, שיאפשרו לך להשיג מה שאת 

רוצה בצורה הנכונה". 
דליה מגידו: "זה נכון שאי אפשר 
אפשר  ושאי  יזמית  להיות  ללמוד 
בהחלט  אפשר  אך  'דרייב',  לרכוש 
ללמוד איך לעשות את זה נכון יותר. 
אני בתואר התנהגתי כמו ספוג. היה 
ההשתלמות  מגזין   - קטן  עסק  לי 

ברק הלימודים  שבזמן   - ולרופאים 
 13 במשך  אותו  ניהלתי  כבר  נאטי 
את  עוד  'מה  לי:  אמרו  וכולם  שנה 
צריכה ללמוד?', אבל כל מה שלימדו 

אותי בתואר, חזרתי למחרת לחברה 
והטמעתי. 

לימדו אותי אסטרטגיה, הושבתי 
את כולם לעשות אסטרטגיה, שיווק 
ערכה  את  הכפילה  והחברה  והפצה 

פי-4 בשנה אחת". ✱

הכותבת היא סטודנטית בתכנית ה-MBA עם 
התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות 

ברקנאטי, הפקולטה לניהול, באוניברסיטת 
תל-אביב, מייסדת ומנכ"לית חברת ההזנק 

SKULK ומשנה למנכ"ל ומנהלת הקריאייטיב 

.i&m במשרד הפרסום

רוני רוס: יש הרבה מאוד נשים שעוסקות 
ביזמויות, אבל אלה לרוב יזמויות קטנות, 

כאלה שקל לאזן בסוף החודש. אנחנו 
עדיין חרדות מלקיחת סיכון גדול מדי. 

הגיע הזמן שנשנה את התפיסה ונעשה את 
הקפיצה המחשבתית לעסקים גדולים 

כמי שיוצאת בימים אלה לסבב גיוס כספים, 
ביקשתי ללמוד מניסיונן של רוני רוס ודליה 

מגידו בתחום המורכב הזה של גיוס הון. 
שאלתי אותן למי כדאי ללכת כדי לקבל 

השקעה - לגבר או לאישה? ואולי זה שיקול 
שגוי מבסיסו?

דליה מגידו: "אנחנו צריכות להיות מסוגלות 
להתמודד בזירה הכללית, שמורכבת מגברים 

ונשים. אני שואפת שנגיע למקום בו נוכל 
להרשות לעצמנו להתנהג כמו נשים. אישה 

שמתחפשת לגבר זה לא חוכמה. אני מעולם לא 
חשבתי לתת למישהי הנחה כאישה. נשים הן 

טובות מספיק בשביל להתחרות בכל זירה. אני 
אומרת - לכי עם מי שהכי יתאים לך מהבחינה 

העסקית".
רוני רוס: "אני אתייחס לנקודת המבט של נשים 

כמשקיעות. עוד אין הרבה נשים שהצליחו 
באופן אישי והגיעו למעמד כלכלי שמאפשר 

להן להשקיע. השקעה בסטארט-אפים 
עובדת רק במספרים גדולים. על מנת להגיע 

להצלחה צריך להשקיע ב-20 חברות כדי שחוק 
המספרים יהיה לצידך. ביחס לעולם ההשקעות 

הכללי, עולם הסטארט-אפים נחשב להשקעה 
מיוחדת. יועצי השקעות בבנק כנראה יציעו 
לך לא להשקיע בו. אני השקעתי ובמקרים 

מסוימים הפסדתי כספים. אין מה לעשות, זה 
לא תמיד מצליח".

רוני, כמי שהתקדמה עם מוצר ועשתה אקזיט 
ללא תמיכה של קרן הון-סיכון, ובזכות זה 

 נהנתה מהמכירה )מעל 87%(, 
האם לדעתך הן עוד רלוונטיות? 

רוני רוס: "הקרנות מאוד רלוונטיות. היה 
לי מזל שהגעתי לאן שהגעתי בלי השקעה 

מוסדית. רוב החברות לא ימצאו את המענה 
הנכון להן מבלי שיעברו תהליכים מסיביים של 

גיוס כסף. אם לא היה יוצא לפועל התהליך 
עם מיקרוסופט באותה נקודת זמן, אני לא 

יודעת אם הייתי מצליחה. לגייס אנשי מכירות 
עולה הון, בטח בארה"ב, וכנראה שלא היינו 

עומדים בזה. גם פייסבוק לא הייתה מגיעה לאן 
שהגיעה וכך גם רוב החברות הגדולות. תעשיית 

ההון סיכון, שאני מכירה היטב את החסרונות 
שלה, היא תעשייה הכרחית להצלחת הענף".
דליה, בהקשר זה, כמי שייסדה את הקרנות 

Innomed ו-Health Ventures 7, האם נכון לחברת 
ביוטכנולוגית לכוון דווקא לשוק אמריקאי, או 

להתחיל ממדינות לוויין אירופאיות, אסייתיות 
וכיוצא באלו?

דליה מגידו: "בנוגע לצורך בקרנות, אודה כי 
המודל של קרנות הון הסיכון בעייתי מאוד. 

העלויות של פיתוח חברות עד האקזיט עלו, 
זמן הצמיחה שלהן התארך וההחזרים של 

הקרנות ירדו. אבל שורש הבעיה הוא דווקא 
המודל שבו החברות מתפקדות. אם הקרנות 

היו משקיעות רק בחברות וירטואליות, רזות, 
הן היו מרוויחות הרבה יותר. עם התובנה הזו 
בניתי את אלקוברה. הגענו לשוק עם תרופה 

ב-Phase 2, שעלות הפיתוח שלה הייתה 
7%-5% מפיתוח רגיל! לכן, המשקיעים שלנו 

הצליחו לקבל החזרים על ההשקעה כמו שקרן 
מצפה לעשות. אבל קרנות עדיין לא הפנימו 

את מודל ה-Lean והן רוצות לראות חברה עם 
משרדים יפים, עם 20 אנשים, עם תשתיות 

ומעבדות, וזה פוגע להן בהחזרים ושומט את 
הקרקע מתחת למודל העסקי שלהן".

"בנוגע לחדירה לשווקים חיצוניים, זה תלוי 
במה מפתחים. יש מכשירים רפואיים שיותר 

קל להכניס לאירופה לעומת ארה"ב לדוגמא בה 
הרגולציה נוקשה פחות. כך, יש אפשרות לשווק 

ולבצע Post-Marketing Safety באירופה ואז 
הדרך לארה"ב קצרה יותר. חייבים להבין עם-

זאת שאירופה אינה שוק פשוט- אחרי האישור 
של האיחוד האירופי עדיין יש רגולציה אחרת 

בכל מדינה".
"לגבי המדינות המתפתחות, אני חזרתי בזמנו 

לרקנאטי כדי ללמוד איך עושים עסקים עם 
אסיה בכלל ועם סין בפרט. כשאת מגיעה 
למדינות האלה את לרוב לא יכולה להגיע 

עם המכשיר שפיתחת בשלמותו. צריך לפתח 
מכשיר עם פיצ'רים פחות מורכבים, כדי 

שהמחיר שלו יאפשר חדירה לשוק".

האם הקרנות עוד רלוונטיות?

עדי יגר
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מאמר דעה

עתיד הבנקאות הפרטית

הפרת הבנקאות  ־עשיית 
הייתה  לא  מעולם  טית 
שהיא  כפי  רלוונטית  כה 
על- שהתפרסם  מחקר  לפי  כיום. 
ידי Capgemini, עמד מספר בעלי 
ממיליון  הגבוהה  הפנויה  ההכנסה 
על   2013 בתחילת  בעולם  דולר 
כ-9.2%  של  עלייה  מיליון,  כ-12 
בכ- גדל  הונם   .2012 מתחילת 
בשנת  ובכ-6.5%   2012 בשנת   10%
2013. הצמיחה המשמעותית הייתה 
מעניינת  ישראל  גם  אך  באסיה, 
עבור בנקים זרים בהשוואה לגודלה. 
"הארץ"  ידי  על  שהתפרסם  במחקר 
ו"בוסטון גרופ" ביולי 2013, שיעור 
הפנויה  ההכנסה  בעלי  הבית  משקי 
הגבוהה ממיליון דולר עומד בה על 

3.8% - יותר מיפן, קנדה ובלגיה. 
עם זאת, השנים האחרונות לא היו 

והמ הפרטיים  הבנקים  עבור  ־קלות 
בנקאות  שירותי  המספקים  סחריים 
עם  התמודדה  התעשייה  פרטית. 
שיעורי  בשווקים,  גבוהה  תנודתיות 
ורגולציות  אפסיות  כמעט  ריביות 

בצו להקטין  שמאיימות  ־מכבידות 
ואולם,  הרווח.  רה מהותית את שולי 

נראה כי יתכן שמתוך מצב זה תיווצר 
גרסה משודרגת של בנקאות פרטית, 
בממדיה,  יותר  קטנה  אמנם  שתהיה 
יותר  ושקופה  איכותית  בהחלט  אך 

בהתנהלותה. 

 ניהול סיכונים 
והשלכות הרגולציה 

מעסיקים  מרכזיים  נושאים  שני 
את הענף בתקופה האחרונה. הראשון 
הבינלאומית  התקינה  השלכות  הוא 
העוסקת   ,"3 "בזל  סיכונים,  לניהול 
בנושא הלימות הליבה - רכיב זה בהון 
הוא הרכיב היחידי המשותף למערכות 

המ בכל  ־בנקאיות 
הלקחים  ואחד  דינות 

־מהמשבר האחרון. הנו
שא השני עוסק במיסוי 
וביכולות  בינלאומי 

האכיפה שלו.
ישראלי שמ ־לקוח 

בנק  באמצעות  שקיע 
בראש  זאת  עושה  זר, 
ובראשונה מתוך פיזור 
הנחת  כאשר  סיכונים, 
שהבנק  היא  הבסיס 

ואינו  בטוח  כספים  מעביר  הוא  אליו 
כספי  את  העסקית  בפעילותו  מסכן 
בישראל  רבים  לקוחות  לקוחותיו. 
רמת  את  לבחון  יש  כי  כיום,  יודעים 

־הדירוג של הבנק. הם גם מבינים ומ
עריכים כאשר הבנק שלהם אינו ממנף 

בצורה מהותית את המאזנים שלו. 
אנחנו  האחרונות  בשנים  בנוסף, 

המו הנכסים  בהיקף  לעלייה  ־עדים 
ישראלים,  על-ידי  בחו"ל  שקעים 
מצד  והן  המוסדיים  הגופים  מצד  הן 
כי  כתובנה  כנראה  פרטיים,   אנשים 

הס וחוסר  בהנפקות  המחסור  ־לאור 
המקומית,  בבורסה  לעיתים  חירות 
להפנות  יותר  נכון 
יותר מתיק  גדול  רכיב 
להשקעות  ההשקעות 

שלקו הסיבה  זו  ־חו"ל. 
־חות ישראלים לא מע

טים ראו לנכון להפקיד 
בידי  השקעותיהם  את 

מומחים בחו"ל.
המשבר,  מתחילת 
של  המגמה  מתחזקת 
ממשלות רבות להחזיר 

אז כספי  את  ־הביתה 

כתוצאה  הכנסות.  ולהגדיל   רחיהן 
עוב הבנקים  הגוברת,  ־מהרגולציה 

רים מהפך בהתנהלותם ומתמודדים 
־עם הוצאות כספיות גבוהות. הפעי

יותר  גדולים  משאבים  דורשת  לות 
עו ההשקעות  מומחי  שכן  ־מבעבר, 

צורך  וקיים  מקיפות  הכשרות  ברים 
ציות  וצוותי  משפטיים  ביועצים 
לבנקים  קשה  טבעי  באופן  נוספים. 
בהוצאות  לעמוד  ובינוניים  קטנים 
מגמת  התחזקה  מכך  וכתוצאה  אלה 
לחילופין,  והרכישות.  המיזוגים 
מול  לפעול  הפסיקו  מהבנקים  חלק 
 השוק הישראלי על מנת לצמצם את

 מבנה העלויות.

הבנת המורכבות העסקית
בשנים  יבדילו  אשר  הפרמטרים 
יחס  יהיו  לבנק  בנק  בין  הקרובות 
נקודתיות.  מקצועיות  ויכולות  אישי 
גודל הבנק יכול להיות חלק מביטחון 

תה שבכל  חשוב  אך  הלקוח,  ־עבור 
ליכי ההתייעלות שעוברים הבנקים, 
שיש  כפי  לאיבוד.  ילך  לא  הלקוח 

יתרון לגודל, כך יש לו גם חסרון. 
־יש חשיבות לניהול קשר עם מומ

חי השקעות מקצועיים, אשר יודעים 
שאליו  המידע  עודף  מתוך  לברור 

הרלוונ המידע  את  הלקוח  ־חשוף 
את  שיכירו  מקצוע  אנשי  עבורו.  טי 
המורכבות העסקית והאישית של כל 

המ למרות  ידעו,  זמן  לאורך  ־לקוח 
אחד  צעד  לחשוב  המורכבת,  ציאות 
קדימה ולספק פתרונות בשפה ברורה 

ופשוטה עבור לקוחותיהם. ✱

הכותבת הינה מנכ"ל הנציגות של הבנק 
 MBA בישראל ובעלת תואר PICTET השוויצרי
מרקנאטי, הפקולטה לניהול, באוניברסיטת 
תל-אביב. הבנק אשר נוסד בשנת 1805 הינו 
השלישי בגודלו בשוויץ, מנהל היקף נכסים 

של כ-430 מיליארד דולר ונחשב לאחד 
הבנקים הפרטיים הגדולים בעולם

הבנקאות הפרטית בישראל, כמו זו שבחו"ל, מתמודדת מול שורה של אתגרים לא פשוטים, 
שנובעים מריבית אפסית, תנודתיות גבוהה בשווקים ובעיקר - רגולציה מתהדקת ומכבידה.  

מה צופן העתיד לבנקאות הפרטית וכיצד היא יכולה להתמודד עם השינויים בשוק?
מאת: קארן שווק 

קארן שווק 

על מעורבות נשים בתעשייה הבנקאית והפיננסית 
לאחרונה נרשם גידול בקרב מספר הלקוחות שרוצים להיות מעורבים בניהול תיק ההשקעות שלהם. 

הדבר נכון בעיקר בקרב הדור הצעיר יותר ובמידה מסוימת גם בקרב נשים. ניתן לראות כי נעשתה 
בשנים האחרונות תפנית - נשים יותר ויותר מעורבות בניהול העושר שלהן ושל משפחתן. כמו כן, 

הן נעשות עצמאיות יותר כתוצאה מהשתלבותן באופן מהותי הולך וגובר בעולם העסקים וכתוצאה 
מהעלייה בשיעור הגירושין באוכלוסייה. הבנקים צריכים להתאים את עצמם לקהל הלקוחות המשתנה.

כאשר הרצתי לפני כחודשיים בפני קהל בנקאים בכירים בשוויץ על ישראל, הופתעתי לגלות כי בקרב 
160 האורחים היו שמונה נשים בלבד. נשאלתי על-ידי אחד מהאורחים האם מקובל בחברה הישראלית 

לראות נשים בעמדות מפתח בתעשייה הבנקאית והפיננסית. "מצבנו בישראל מעודד", עניתי. "נשים 
עובדות קשה ורוכשות קישורים המאפשרים להן להגיע לפסגת הצמרת הכלכלית". למעשה סיפרתי לו, 
"שלוש מהן חבקו לאורך השנים את ספסלי הלימודים של המוסד בו אני למדתי, רקנאטי - רקפת רוסק 

עמינח, מנכ"ל בנק לאומי, לילך אשר טופילסקי, מנכ"ל בנק דיסקונט הנכנסת ודורית סלינגר, הממונה 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר". כנראה שלפעמים, גם לבנקאים בחו"ל יש מה ללמוד 

מהתעשייה הבנקאית בישראל.
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מחקר

בפיתוח ח העוסקות  ברות 
ועידות  של  פלטפורמות 
קונפרנס(,  )וידיאו  חוזי 
המתקדמת  הטכנולוגיה  כי  סברו, 
נסיעות  מספר  את  תקטין  בתחום 
מנהלים  כי  האמינו,  הם  העסקים. 
באופן  ועידה  שיחות  לנהל  יוכלו, 

בצ פיזית  ישיבה  לחלוטין  יהמדמה 
לחצות  עוד  יזדקקו  שלא  עד  וותא 
כלי  כיום  קיימים  האוקיינוס.  את 
בעלי  מאוד,  מתקדמים  תקשורת 

נות אינם  הם  אך  רבים,  ייתרונות 
עדיין  וארגונים  מספיק  מענה  נים 
לפגישות  מנהלים  לשלוח  נדרשים 

יעסקיות פנים אל פנים, דיונים אס
טרטגיים ומו"מ רגישים מעבר לים. 
נזקקים  רבים  ארגונים  מזה,  יותר 
ברחבי  עבודות  שיבצעו  לעובדים 
לעבור  עובדים  המחייבות  הגלובוס 

בי תוך  אחרת,  במדינה  יולהתגורר 
 .)relocation( צוע רילוקיישן

יותר  נפוץ  שהפך  רילוקשיין, 
וקיומן  הגלובליזציה  בעידן  ויותר 

הס דורש  רב-לאומיות,  חברות  ישל 

מזו  השונה  אחרת  לתרבות  תגלות 
של העובד ושל בני משפחתו. הבנת 
והיכולת  המארחת  המדינה  תרבות 
מהוות  המקומית  בקהילת  להשתלב 
של  המרכזיים  האתגרים  אחד  את 
עובדים אלה ושל הארגונים ששלחו 

המ הארגונים  של  גם  כמו  יאותם, 
הן  בין-לאומיות  משימות  קומיים. 
העובדים  של  בחייהם  לשינויים  זרז 
כאחד.  והעבודה  המשפחה  בהיבטי 
נכון במיוחד עבור עובדים בעלי  זה 

יח במערכת  הנמצאים  או  ימשפחה 
יסים מחייבת. כאשר המערכת המש

פחתית מתרחבת וכוללת גם ילדים, 
מורכבות ההסתגלות גדלה. 

 חשיבותם של 
משאבים אישיים 

מודל  על  מבוסס  שלנו  המחקר 
בכתב   2010 ב-  שפורסם  תיאורטי, 
 (Academy of יוקרתי  עת 
לאחר   Management Review(
המחקר  מקרן  גדול  תקציב  שקיבל 
פותח  המודל  בפרס.  זכה  ואף   BSF
לזר�ו מילה  פר�פ'  החוקרות  על-ידי 
מר �פר�פ'  �סטמן  מינה  פר�פ'  ובה, 

גרט שפר, שביקשו לבדוק את יכולת 
למשימות  עובדים  של  ההסתגלות 
זו  יכולת  וההשפעה של  בין-לאומיות 
בדק  גם  המודל  המשימות.  ביצוע  על 
והשפעותיו  בית-עבודה  הממשק  את 
על הביצועים הן בעבודה והן במשפחה. 
בעקבות המאמר, הוקם צוות בין-
לאומי )ארה"ב, קנדה ספרד וישראל( 
המודל  את  תקפות  לבדוק  בכדי 
ממדינות  נתונים  נאספו  התיאורטי. 

אלה  שורות  כותבת  כאשר  שונות, 
הייתה אחראית על המחקר בישראל.

את  השאר  בין  מדגיש  המודל 
להסתגלות  המשאבים  חשיבות 

התר ולמאפייני  החדש  ילמצב 
על-פי  המארחת.  המדינה  של  בות 
קיימים  תיאורית שימור המשאבים, 

משא של  שונים  סוגים  יארבעה 
אנר מעמד,  אובייקטים,  יבים: 

במשאבים  אישיים.  ומשאבים  גיות 
שונים,  משתנים  נכללים  האישיים 

עצ חוללות  חברתית,  תמיכה  יכמו 
תרבותית  אינטליגנציה  וגם   מית 
 (Cultural Intelligence - CQ(
לראשונה  והוגדר  שהוצג  מושג 
אנג  ס�נג  פר�פ'  על-ידי  ב-2003 
כריסט�פר  �פר�פ'   (Soon Ang(

 . )Christopher Earley( ארלי

להסתגל באפקטיביות 
לתרבות חדשה 

ישני החוקרים הגדירו "אינטליג
נציה תרבותית" כיכולתו של האדם 
לתרבות  באפקטיביות  להסתגל 

הוג היא  יותר  רחב  באופן  יחדשה. 
להתמודד  האדם  של  כיכולתו  דרה 

יבצורה אפקטיבית עם אנשים מתר
בויות שונות ובמצבים המתאפיינים 

בשונות תרבותית. 
מימדים:  ארבעה  ישנם   CQ-ל
לרמת  המתייחס  מוטיבציוני  מימד 
העניין של הפרט בתרבויות אחרות 
רמת  הבין-תרבותית.  ולהתאמה 
הסקרנות והפתיחות לשונה ולאחר. 

הקוגני ההיבט  שהוא  הידע,  ימימד 
יטיבי, שמתייחס לרמת הידע וההב

הקשורים  ולתחומים  הפרט  של  נה 
השלישי  המימד  האחרת.  בתרבות 

יהינו מטה-קוגניטיבי כלומר, היכו
לת של הפרט והמודעות שלו לתכנן 

ימהלכים ופעולות לאור ההבנה הת
ההת מימד  לבסוף,  שלו.  ירבותית 

נהגות המתייחס לפעולה אקטיבית. 
בפו עושה  שהפרט  ההתאמה  ירמת 

שלו,  ובהתנהגות  בהתנהלות  על, 
שו תרבותיים  והקשרים  יבסביבות 

נים. 
במהלך המחקרים שבוצעו מאז 
משמש   CQ אכן  כי  נמצא,   2003
כמשאב וכי קיים קשר מובהק בין 
התרבותית  האינטלגנציה  רמת 
לתרבות  ההסתגלות  יכולת  לבין 

בס משימות  ביצוע  ויכולת  יזרה 
ביבה שונה. התברר גם שיש קשר 
CQ לבין שחיי -שלילי בין רמת ה
גבוהה,   CQ-שה ככל  כלומר  קה, 
השחיקה נמוכה. זאת ועוד, אפשר 

בעידן הניידות הגלובלית, כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו 
בתפקיד חדש בתרבות זרה. שורה של מחקרים מצביעה על קיומם 

של משאבים אישיים שמאפשרים הסתגלות גבוהה לביצוע משימות 
בסביבה בינ"ל, או בתרבות ארגונית שונה. החדשות הטובות - גם אם 

לא נולדתם עם זה, אפשר ללמוד ולפתח אינטיליגנציה תרבותית
מאת: ד"ר שושי חן

המפתח להצלחה 
ברילוקיישן

מנה או  עובדים,  טיפוסי  ילזהות 
)גבוה  הזה  המשתנה  על-פי  לים, 
בכל  נמוך  או  המימדים,  בארבעת 

יהארבעה, וכן כל השילובים האפ
שריים האחרים(. 

משאב חשוב לכל מנהל  
CQ גם כמשאב  ניתן לראות את 
משמעותי בארגון עצמו. אחרי הכל, 
כמעט בכל ארגון יש מעבר לתרבות 
הארגונית הכללית גם תת-תרבויות 
ארגוניות שונות. מספיק לחשוב על 
לבין  הייצור  מחלקת  בין  ההבדלים 
מחלקת השיווק ובינן לבין המחלקה 
לאי יכולה  גבוהה   CQ  המשפטית.

הטרוגני,  צוות  לנהל  למנהל  פשר 
מנהלי  עם  היטב  לעבוד  לו  לסייע 
יחידות אחרות, או לנהל ארגון שלם 
ניתן  כלומר,  תרבויות.  מספר  שבו 
ניהולי  משאב  היא   CQ ש-  לטעון 
בעידן  לניהול  לתרום  חשוב, שיכול 

צוותית,  בעבודה  שמאופיין  הנוכחי 
רב- ועבודה  ואנושי  גיוון תעסוקתי 

תחומית.
למי שסבור שמדובר רק ביכולת 
את  לפתח  כי אפשר  נאמר,  מולדת 
המשאב הזה בעזרת תהליכי למידה 
יציאה למשימות  והכשרות לקראת 

שהמחק הדבר,  פירוש  יגלובליות. 
יכולים  כאן,  החדשים, שהוצגו  רים 
עבור  עבודה  כלי  בפיתוח  לסייע 
שמתכוונות  ארגונים  של  הנהלות 
לשלוח עובדים לרילוקשיין כמו גם 

לנסיעות עסקים. 
התרבות  אודות  הידע  הגברת 
היכולת  שכלול  נשלחים,  אליה 
עבודה,  ותוכניות  מהלכים  לפתח 

יכמו גם פיתוח של התנהלות והת
בני-ביצוע.  הם  אלה  כל  נהגות, 

במו המוטיבציוני  המימד  יאפילו 
הסובייקטיבי  לכאורה  שהוא  דל, 
אישיים,  מאפיינים  ותלוי  ביותר 

אי  אולי  ולשכלול.  לפיתוח  ניתן 
ומופנם  ביישן  אדם  להפוך  אפשר 
אבל  וקוסמופוליטי,  סקרן  לאדם 
אפשר להצביע בפניו על התועלות 

שישיג אם ישפר את מיומנויותיו.
כרומאי"  התנהג  "ברומא  הציווי 
אם  נכון,  אז  פשוט.  היה  לא  מעולם 

הסילי עמק  היא  היום  של  ירומא 
החייל  רמת  לבין  בינה  הפער  קון, 
אלפיים  לפני  מאשר  יותר  מצומצם 
עם  קיים,  עדיין  הוא  גם  אבל  שנה, 
זאת, לעיתים רומא היא דוקא יפן או 
הונג קונג ושם הפערים התרבותיים 
משמעותיים יותר. כך או כך, אתגר 
בעולם  להיות משמעותי  זה ממשיך 

עוב של  הגלובלית  הניידות  ישבו 
 דים היא הכרח ושום ארגון לא יכול

להתעלם ממנו. ✱

הכותבת היא מרצה להתנהגות ארגונית 
 ברקנאטי, הפקולטה לניהול, באוניברסיטת 

תל-אביב ומנהלת תכנית ה-MBA בניהול  פיננסי

ד"ר שושי חן

אינטליגנציה 
תרבותית היא גם 

משאב תוך-ארגוני. 
היא יכולה לאפשר 

למנהל שניחן בה 
לנהל צוות הטרוגני,  

לסייע לו לעבוד 
עם מנהלי יחידות 
אחרות, או לנהל 
ארגון שלם שבו 

מספר תת-תרבויות 
ארגוניות
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ניהול בין-לאומי - סין

התלבטה כ היינמן  שנועה 
את  עצמה  על  לקחת  האם 
של  המסחרי  הנספח  תפקיד 
התייעצה  היא  בגואנגז'ו,  ישראל 
שכבר  ישראלים  דיפלומטים  עם 
היא  בסין.  טובות  שנים  כמה  בילו 

בעו דרכה  שבראשית  עמית  ־זכרה 
לם הציבורי אמר לה, פחות או יותר 

ומא מסין  לשכוח  המילים,  ־באלה 
יוצאים  למעט  "לרוב,  בכלל.  סיה 

להצ יכולות  לא  נשים  הכלל,  ־מן 
השיחות  במהלך  טען.  באסיה",  ליח 
לתפקיד  לכניסתה  שקדמו  השונות 

התפו בה  נטע  שכמעט  ־החששות 
על  היטב  יושבת  כשהיא  והיום  גגו 
היא  הישראלית  בקונסוליה  הכיסא 
שמחה לציין שאכן האיש טעה. היא 

ומג נשים  מכבדים  שבסין  ־גילתה 
לים כלפיהן פתיחות רבה. "כשאתה 

הסי מקצועי  ובאופן  לעניין  ־מדבר 

המגדרית  והסוגיה  מקשיבים  נים 
בהתחלה  חששתי  אמנם  מתפוגגת. 
מקובל  בהן  רשמיות  ערב  מארוחות 
את  לחזק  כדרך  יין  הרבה  לשתות 

לג שמחתי  אך  האישיים  ־הקשרים 
לות שהשותפים הסיניים לא עושים 

לי חיים קשים מעצם היותי אשה".
גואנגז'ו, בירתה של פרובינציית 

הרא האזורים  אחד  היא  ־גואנדונג, 
לעולם.  כלכלית  שנפתחו  שונים 

התחב בעיר,  דירה  שכרה  ־היינמן 
שגרים  ישראלים  של  לחבורה  רה 
חברתית  מסגרת  לה  ובנתה  במקום 

ללמוד  החלה  אפילו  היא  תומכת. 
אומ היא  כאן",  לגור  "נעים  ־יוגה. 
ומ נקייה  עיר  היא  "גואנגז'ו  ־רת. 

מודרניים.  חלקים  בה  ויש  סודרת 
גילי מרתקת.  המקצועית  ־העבודה 

תי שלהיות דיפלומט בסין זו משרה 
הסי השפעה.  המאפשרת  ־מאתגרת 

לנציגי  רבה  חשיבות  מייחסים  נים 
במעורבות  ורואים  זרות  ממשלות 
ממשלתית בעסקים עניין לגיטימי. 

־יש כאן הרבה מאוד הזדמנויות עס
קיות עבור חברות ישראליות וצריך 
צוות  כאן  לנו  יש  אותן.  לאסוף  רק 

ישראל סימנה את סין כאחד היעדים החשובים לסחר חוץ והשקעות, 
אך הדרך אליה רצופה לא מעט מכשולים, כמו פערי תרבות עסקית 

והבדלים במשטר העסקים. נועה היינמן, הנספחת המסחרית של משרד 
הכלכלה בגואנגז'ו שבדרום סין, מספרת על המאמץ לגשר בין הסינים 

לישראלים, תוך פתיחת דלתות ויצירת הזדמנויות עסקיות משמעותיות
מאת: דנה אביגיל

 לפתוח את 
הדלת הסינית
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נועה היינמן

שירות ציבורי כייעוד אישי
בשעה שרבים עושים שימוש בשירות הציבורי כמקפצה לעסקים, נועה היינמן הגיעה לשירות 
המדינה מהעולם העסקי. היום היא רואה בכך ייעוד ושואפת למלא תפקידים בכירים בעיצוב 

המדיניות הציבורית.
נועה היינמן, ילידת ישראל, היא בת להורים שעלו מארגנטינה. בצבא שירתה בדובר בצה"ל, בפיקוד 

צפון. תקופת שירותה שם החלה במבצע ענבי זעם והסתיימה באסון המסוקים. לאחר השחרור 
טיילה בדרום אמריקה, כשהשפה שרכשה בבית סייעה לה בניווט ביבשת דוברת הספרדית. 

ללימודים ברקנאטי היא מספרת, הגיעה כי התעניינה בתואר שני במנהל עסקים שאת הכלים 
הנלמדים בו תוכל ליישם באשר תלך.

דווקא בקורס פרסום, ענף בו עבדה שנים, התקשתה היינמן. "כנראה שהיה לי קשה לשלב בין 
הנוסחאות האקדמיות לבין הפרקטיקה שחוויתי ונוצר אצלי בלבול מסוים" היא צוחקת. אבל זה היה 

היוצא מן הכלל.
לאחר שנים בענף הפרסום חשה מיצוי וחיפשה כיוונים חדשים. היכרות עם ידיד שעבד במשרד 

הביטחון הצית את דמיונה לגבי עבודה אפשרית בשירות המדינה. משרד הכלכלה עמד בפני פתיחת 
קורס נספחים מסחריים והשאר הוא היסטוריה. היא עברה את המיונים, התקבלה לקורס שנמשך 

כשלושה חודשים ולמדה המון. "זו הייתה היכרות עם עולמות חדשים עבורי, בעיקר בכל מה שקשור 
למעמדה הטכנולוגי של ישראל בעולם", היא משחזרת. "אני זוכרת שבועז הירש, אז מנהל המינהל 

לסחר חוץ, שאל אותי אם המעבר מהעולם העסקי לציבורי לא יהיה שינוי גדול מידי עבורי. אני 
דווקא ראיתי בכך אתגר. מה שדחף אותי היה הצורך לעשות משהו משמעותי בחיי".

הכי  ולכן  מוגבלים  ומשאבים  קטן 
־חשוב זה להתמקד, לא להתפזר ול

חתור באופן קבוע לתוצאות".

קשרים עסקיים אמיתיים 
ראשון  תואר  בוגרת  היינמן, 
אסיה  מזרח  ולימודי  בפסיכולוגיה 
במנהל  שני  תואר  ללימודי  פנתה 
במהלכם  כבר  ברקנאטי.  עסקים 
הבינה כי השילוב בין עולם העסקים 

והעולם הציבורי מרתק אותה.
על  בעבודתה  חולשת  היינמן 
סין.  דרום  עם  הישראלי  הסחר 

פרו ארבע  על  שמדובר  ־על-אף 
היא   – גואנדונג  שונות,  בינציות 

מכו והנגישה  המרכזית  ־הגדולה, 
 לן. שם מצויות מרבית ההזדמנויות 

העסקיות. 
אח שהייתה  לאחר  הגיעה  ־לסין 
הלטי אמריקה  מדינות  על  ־ראית 

משרד  של  חוץ  סחר  במינהל   נית 
הכלכלה.

על-ידי  שהתבקשה  מספרת  היא 
)כיום  כץ  ענת  דאז,  מנהלת התחום 
בוושינגטון(,  המסחרית  הנספחת 

־לבחון שינוי בדרך שבה משרד הכ
לכלה מנהל את הצוות של המינהל 

המט הלטינית.  אמריקה  ־במדינות 
לייצר  הייתה  לעצמה  שסימנה  רה 
דפוסי עבודה מקצועיים יותר בקרב 
בנציגויות  שפעלו  הצוות  חברי 
מטרה  מתוך  מסחרי,  נספח  אין  בהן 

ול הקיים  העבודה  כוח  את  ־למנף 
הישראלי הייצוא  את  לקדם   סייע 

לדרום היבשת. 
מסחרי  לנספח  המכרז  כשפורסם 
היא  עליו.  התבייתה  היא  בגואנגז'ו 

המדי על  ביסודיות  ללמוד  ־החלה 
שורה  עם  מתייעצת  שהיא  תוך  נה, 
ישראלים  עסקים  אנשי  של  ארוכה 

קוראת כל מה שאפשר  בה,  שפעלו 
המאמץ  בסיסית.  סינית  ולומדת 

"קפ בתפקיד.  זכתה  והיא  ־השתלם 
כי  בין-היתר,  המציאה,  על  צתי 

מתפת במדינות  להתמקד  ־רציתי 
יח חדשים  בשווקים  מדובר  ־חות. 

סית עבור ישראל וזה מחייב חשיבה 
חדשה ורעננה". 

האופרטיבי  הרציונל  מה  נועה, 
בעבודה?

פתיחת  היא  המרכזית  "המטרה 
הישראליות,  החברות  עבור  דלתות 

וק לעסקאות  שמובילות  ־דלתות 
הרבה  יש  אמיתיים.  עסקיים  שרים 

בט שמתעניינות  סיניות  ־חברות 
זו  ומבחינה  ישראליות  כנולוגיות 
הדלת כבר פתוחה למחצה. עם זאת, 

נת עסקאות  מאוד  שהרבה  ־גיליתי 
קעו באמצע. אם בגלל מחירים ואם 
העסקית,  בתרבות  פערים  בגלל 

"הסינים אוהבים 
לעבוד עם מי שכבר 

צבר ניסיון כאן 
והרקורד הסיני מרגיע 

אותם. בכלל, הם לא 
אוהבים כישלון. זה 
עניין תרבותי. לכן 

אני אומרת לחברות 
ישראליות שלעבוד 
בסין זו לא החלטה 
אקראית. זה מחייב 
החלטה אסטרטגית 

ארוכת טווח והקצאת 
משאבים בהתאם"

מבט כללי על גואנגז'ו
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כיצד הודו רואה את הדברים?

כמו נועה היינמן, גם שאליני אלאסרי, 
אשת עסקים הודית הפועלת על קו 

תל-אביב – בנגלור, סיימה את לימודי 
התואר השני שלה ברקנאטי. פנינו אליה 

כדי לברר האם גם מנקודת מבטה, כאשת 
עסקים ויועצת המכירה לא רק את השוק 

ההודי והישראלי, אלא גם את השוק 
הסיני, הוא ימשיך, לדעתה, להוות עבור 

אנשי עסקים ישראליים מוקד ראשי 
לשיתופי פעולה מסחריים ותעשייתיים?

על-אף שסין נתפסת בתודעה העסקית כיעד החשוב ביותר 
לפעילות של חברות ישראליות באסיה, הודו מציעה לא פחות 

הזדמנויות. נכון שהודו אינה סין ויש שיטענו כי כמדינה דמוקרטית 
מבוזרת תהליכי העבודה בה מסורבלים וממושכים יותר, אבל 

האפשרויות לעשיית עסקים בתת היבשת לא נופלות מאלו של סין.
חברות ישראליות כבר פועלות בהודו מזה שני עשורים, אבל 

הפוטנציאל, לדברי המומחים, רחוק ממיצוי. שאליני אלאסרי, אשת 
עסקים הודית, שמחלקת את חייה בין ישראל להודו, היא אחת 

 מאלה שמנסים למנף את הפוטנציאל ההודי עבור 
חברות ישראליות. 

"יחסי הסחר בין ישראל להודו הם טובים, אבל אין להכחיש 
שישראל מעדיפה את סין", היא קובעת. "יש כאן יחס חם לישראל 

וכבוד הדדי בין שתי המדינות, עם קשרים צבאיים חזקים, אבל 
כל זה לא מתורגם לעסקים במידה מספקת. לא כפי שמשכילה 
סין לעשות. עבור הודו, ישראל היא גורם קטן שהוא זה שעליו 

לקדם את הסחר עימה. טיפוח קשרי הסחר בין שתי המדינות הוא 
מבחינתי יותר מאשר פרנסה. מדובר באתגר ייחודי ואני מברכת על 
מזלי הטוב שסיפק לי הזדמנות להכיר טוב את ישראל ולחבר בינה 

לבין הודו כאשת עסקים".
הניסיון וביוגרפיה המרתקת של אלאסרי מעידים כי על מקבלי 

ההחלטות הישראליים לשים לב לדבריה.
היא נולדה בקטמנדו, נפאל, שם עבד אביה ההודי. לאחר שחזרה 

להודו למדה תואר ראשון במדעי המחשב, הקימה חברת הזנק 
ועבדה עם חברת פיל"ת הישראלית בסניף האנגלי של החברה. כך 
החל הקשר הישראלי שלה. היא חברה בהמשך לחברות ישראליות 

בתחום התוכנה, כמו מטריקס ומג'יק, עסקה בתקשורת לוויינים 
וסיפקה שירותים לרשתות השידור הבריטיות הגדולות, ביניהן 

בי.בי.סי וסקאיי. כששמעה על הלימודים הבין-לאומיים של רקנאטי 
בשיתוף בית הספר לניהול קלוג באוניברסיטת נורת'ווסטרן היא 

נרשמה ללימודים באחת. 
"הנטוורקינג הוא נכס עסקי חשוב ביותר מבחינתי ואני שומרת על 
קשר עם עמיתים מהלימודים עד היום", היא אומרת. "חלקם אנשי 

היי-טק ישראלים בכירים, שממלאים תפקידי מפתח בסחר עם 
הודו. ללא התכנית לא הייתי יכולה להיחשף אליהם".

באנגליה פגשה שאליני את בעלה ההייטקיסט והם מבלים תקופות 
ארוכות בישראל, במיוחד בחודשי האביב והקיץ. מזה כעשר שנים 

ששאליני, היושבת בבנגלור, בירת ההיי-טק ההודית, מחלקת 
את זמנה בין ייעוץ בתחום ההיי-טק לבין קישור חברות הודיות 

וישראליות. היום היא מתמקדת בייעוץ ועובדת בעיקר עם חברות 
ישראליות המחפשות הזדמנויות עסקיות בשוק ההודי. בין-היתר 

היא מחברת בין סטודנטים הודיים שמעולם לא ראו בישראל 
אופציית לימודים לאוניברסיטאות בה: "בדרך כלל, הם ממוקדים 

בארצות דוברות אנגלית כמו אוסטרליה, ניו זילנד וקנדה, ולכן 
הגילוי שבישראל אפשר ללמוד גם באנגלית קוסמת להם".

בנקודה  בדיוק  אי-הבנות.  שהולידו 
זו אני מנסה לעזור - לגשר, לחבר, 

הת וכו'.  בתקשורת  ־למנוע תקלות 
פקיד שלנו קריטי במיוחד בשלבים 
הראשוניים. אחר כך, ברוב המקרים, 

בעצ להסתדר  יכולות  ־החברות 
לנו  ואנחנו לא מתערבים. חשוב  מן 
פוטנציאל  בעלי  בענפים  להתמקד 

־ובעסקאות מבטיחות. לא כל הזדמ
נות היא כזו".

שהגי מדברייך  להבין  ־אפשר 
הוא  העסקי  לעולם  התרבותי  שור 
מתפקידך  ממש  ארי  חלק  קריטי. 

הלא כן?
צריך  בהם  מקרים  יש  "בהחלט. 

להת כיצד  החברות  את  ־להנחות 
שונה  כאן  החקיקה  בסין.  נכון  נהל 

התר אירופה,  או  בארה"ב  ־מאשר 
אחד  וכו'.  אחרת  היא  העסקית  בות 
החשובים שאנחנו מלמדים  הדברים 
כיצד  הוא  הישראליות  החברות  את 
הסיני  השוק  כי  עצמן,  על  לשמור 

מהמו גם  בו  ויש  ומגוון  גדול  ־הוא 
רות, כמו בכל מקום אחר בעולם. אנו 
גורם  עם  לעבוד  למשל,  ממליצים, 
מתווך  מעין  שיהיה  מהימן  מקומי 
ראשוניות  בסיסיות  בדיקות  ולבצע 

כדי להימנע מטעויות. 
הישרא לחברות  מגיעים  ־איך 

את  מזהים  איך  הסיניות?  או  ליות 
ההזדמנויות?

ובמק אלינו  יזומות  פניות  ־"יש 
יוזמים פניות  ביל, אני והצוות שלי 

לחברות. צריך להבין שההזדמנויות 
או  הן רבות, אך העבודה אינה קלה 
פשוטה. צריך לזהות את ההזדמנות 

הנ החיבור  את  לייצר  ואז  ־הנכונה 
כון. חשוב להבחין בין חברות שכבר 
את  ומכירות  הסיני  בשוק  פועלות 
הקשיים לבין כאלה שרק עושות את 
אוהבים  הסינים  הראשונים.  צעדיהן 
לעבוד עם מי שכבר צבר ניסיון כאן 
והרקורד הסיני מרגיע אותם. בכלל, 
עניין  זה  כישלון.  אוהבים  לא  הם 
לחברות  אומרת  אני  לכן  תרבותי. 

־ישראליות שלעבוד בסין זו לא הח
החלטה  מחייב  הדבר  אקראית.  לטה 
והקצאת  ארוכת-טווח  אסטרטגית 

משאבים בהתאם".
הולכת  את  לאן  הלאה?  מה 

מכאן?
"הקדנציה של נספח מסחרי היא 
חוזרים  מכן  לאחר  שנים.  ארבע  בת 

בי חוץ  סחר  מינהל  במטה  ־לעבוד 
רושלים. אני רואה אפשרויות רבות 
במשרד הכלכלה בכלל. במשרד יש 
למשל,  מעניינים,  רבים  תפקידים 
של  בתחום  או  הצרכנות  בתחום 
מעולם  בעבודה.  הזדמנויות  שוויון 

קדי שנים  דרכי  את  תכננתי  ־לא 
מה. אם היו אומרים לי לפני 4 שנים 
שהיום אחיה בסין, זה היה נשמע לי 
למלא  היא  שלי  השאיפה  דמיוני. 

הציבו בשירות  בכירים  ־תפקידים 
רי. הפעלת מדיניות ציבורית מהווה 

אתגר והיא מרתקת". ✱

ניהול בין-לאומי - סין

שאליני אלאסרי
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ד"ר איוה חגי ניב

למרות שחל גידול ניכר בהיקף הנשים הפונות לתחום הייעוץ 
הארגוני, עדיין הגברים זוכים להשתלב ביתר קלות במשרות הייעוץ 

הבכירות במשק. שוב מתברר שרשת התמיכה הגברית עושה את 
שלה ומאפשרת נגישות קלה יותר לגברים לתפקידי ניהול וייעוץ 

בכירים. מה ניתן בכל זאת לעשות כדי לשנות את המצב? 
מאת: ד"ר איוה חגי ניב

הפרדוקס הנשי 
בפיתוח ארגוני

עובר ת הארגוני  הייעוץ  חום 
תהליך  האחרונות  בשנים 
של פמיניזציה. יותר ויותר 
נשים נכנסות לתחום ומגיעות לתואר 

סו עבודה  שונים:  ממקצועות  -השני 
ניהול,  קלינית,  פסיכולוגיה  ציאלית, 
חינוך, הוראה, הנדסת תעשייה וניהול 
ועוד. זו תופעה חדשה יחסית. בשנות 
המקצוע  הקודמת  המאה  של  ה-70' 
של  הראשון  הדור  מאוד.  גברי  היה 
יועצים  על  התבסס  בתחום  העוסקים 
ותיקים, רובם באו מהאקדמיה, ולנשים 
לא הייתה כמעט דריסת רגל. רק בדור 
השני החלו יותר נשים להיכנס לתחום 

וכיום נראה שהם הרוב במקצוע.
התבוננות שטחית בנוף היועצים 
זאת.  קביעה  מאששת  הארגוניים 
האיגוד  של  האחרון  בכנס  למשל, 
)איפ"א(  ארגוני  לפיתוח  הישראלי 
קהל  בקרב  הנשית  הנוכחות  הייתה 

מזו  גדולה  המשתתפים 
נשים   70% הגברית, 

 30% לעומת 
 . ם י ר ב ג

נכון, זו התבוננות אימפרסיוניסטית 
עדיין  אבל  לגמרי,  אמפירית  ולא 

בעלת תוקף.

נוטות פחות לשיווק עצמי 
בין   )30% מול   70%( הזה  היחס 

הדוב בין  גם  נשמר  לנשים  -גברים 
רים בכנס. לעומת זאת, בשיח שבין 

החבר ובאינטראקציות  -ההרצאות 
הגברית.  הדומיננטיות  בלטה  תיות 
גברים.  היו  השיחה  מובילי  מרבית 

-זוהי, בתמצית, אחת התופעות המר
תקות והמטרידות של המקצוע בעת 

נכנ נשים  ויותר  יותר   - -האחרונה 
סות לעסוק בתחום הפיתוח הארגוני, 
היועצים  בין  פחות  אותן  נמצא  אך 

הע המייעצים לתאגידים  -הבכירים 
ספורות  נשים  רק  הגדולים.  סקיים 

-ממלאות תפקידי ייעוץ בכירים לה
נהלות של ארגונים, או למנכ"לים.

מדוע זה קורה?
נראה שדרכם של היועצים 

מהמין הגברי לתפקידי ניהול וייעוץ 
בעוד  יותר.  הרבה  סלולה  בכירים 

המס דרך  למקצוע  נכנסות  -נשים 
תואר שני,  לימודי  לול המקובל של 

בת הקיימות  התוכניות  שלל  -על 
חום, גברים נשאבים לתפקידי ייעוץ 
בכירים באופן ישיר, לא תמיד כשהם 
מצויידים בהשכלה פורמלית בתחום. 
החברות הקולטות אותם עושות זאת 

מוק אישיים  קשרים  של  בסיס  -על 
התמיכה  רשת  על  שנשענים  דמים, 
צבא-לימודים-  - הידועה  הגברית 

עסקים. 
גברים יודעים גם לשווק את עצמם 
טוב יותר מנשים. נשים, כך נראה, לא 
רק מרושתות פחות מגברים אלא גם 

-נוטות פחות לשיווק עצמי. הן משת
הרף  הדרכה,  בתפקידי  בעיקר  לבות 
הנמוך יחסית של המקצוע. הלקוחות 
שלהן הם מנהלי משאבי האנוש ולא 

המנהלים הבכירים בארגון. 
-סיבה נוספת אפשרית למצב המ

שבין  האופי  בהבדלי  טמונה  תואר 
להתנהג  חונכו  נשים  לנשים.  גברים 
היטב  לומדות  הן  טובות".  כ"ילדות 
אחראיות  הן  שעליהם  הנושאים  את 
בכל  פיהן  את  לפצות  ממהרות  ולא 

מש הן  בו.  מבינות  לא  שהן  -נושא 
ונראה  יותר  מעמיקות  יותר,  קיעות 
בהכרח  אינה  זו  זה  גברי  שבתחום 
פעם  לא  ועוד,  זאת  מקדמת.  תכונה 
כמומחיות  עצמן  את  תופסות  נשים 
המסלול  את  יותר  ומעדיפות  פחות 
יכולות להוכיח את  הן  האקדמי, שם 

הקרי הכל,  אחרי  יותר.  טוב  -עצמן 
הם  באקדמיה  להתקדמות  טריונים 

וכו'(  פרסומים  )היקף  יותר  מובנים 
סו כישורים  על  פחות  -ונשענים 

בייקטיביים, או קשרים אישיים. 

לפרוץ דרך
 DNAהשילוב של חינוך, תרבות וה

יע נשים  הנשים.  בעוכרי  הוא  -הנשי 
דיפו לשתוק מאשר להתבטא במקום 
בו אינן בטוחות לחלוטין ולא יסתכנו 

במה שנתפס בעינהן כשטויות.  
ליכו גמור  בניגוד  עומד  זה  -כל 

ניהול  הניהול.  בתחומי  הנשיות  לות 
נשי נחשב למחבר יותר, משתף יותר 
זמננו,  בני  לארגונים  יותר  ורלוונטי 

-המאופיניים במגוון אנושי רחב מבע
בר. נשים יודעות להתייחס טוב יותר 
בעלות  הן  שכן  לשונות,  יותר  ונכון 

יוד הן  וקבלה גבוהות,  -יכולת הכלה 
ביכולת  ניחנות  והן  צוות  לנהל  עות 

הסתכלות רחבה. 
המתואר  הפרדוקס  מן  המוצא  מה 
כאן? כנראה שאין מנוס מכך שנשים 
שלהן  ההתנהגות  כללי  את  תשננה 

ביתר מרץ לשילובן בתפ -ותפעלנה 
קידי ייעוץ בכירים, במקום להסתפק 
בתפקידי הדרכה צנועים. הן צריכות 
את  ולשווק  כישוריהן  את  להבליט 
פרצו  שהן  כפי  עוצמה.  ביתר  עצמן 

לפ עליהן  רבים  בתחומים  -דרך 
רוץ דרך גם בתחום הייעוץ הארגוני 
לטריטוריה  נחשב  שעדיין  והניהולי, 

גברית. ✱

הכותבת היא מרצה מן החוץ בתכנית לתואר 
שני בייעוץ ארגוני ברקנאטי, הפקולטה לניהול, 
באוניברסיטת תל- אביב,  יועצת ארגונית ויו"ר 

איפ"א - האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני

מאמר דעה
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ראיון

על שוק החוב ודירוגי אשראי 

S&P ה הבין-לאומית  חברה 
 ,)Standard & Poor's(
שלה,  הישראלי  שהמשרד 

בי בדירוגי אשראי  עוסק  שמעלות, 
שראל זה 22 שנה והייתה הראשונה 
S&P עשש -לפעול בתחום בארץ. ל
והיא  העולם  ברחבי  משרדים  רות 
 75 ב-  אנליסטים   1,400 מעסיקה 
המעניקים  בעולם  דירוג  סוכנויות 
דירוגים ל- 127 מדינות והמדרגים 
בשווי  ערך,  ניירות  ממיליון  יותר 

של מעל 60 טריליוני דולרים. 
רו מכהנת  שנים  שלוש  שזה 

 S&P כמנכ"ל  בן-זאב,  הראל  נית 
דמות  היא  בן-זאב  הראל  מעלות. 

הרזו המקומי.  ההון  בשוק  שמוכרת 
מה המקצועי שלה כולל שורה של 
תפקידים בכירים בבורסה לניירות 
בכירה  כסמנכ"ל  בתל-אביב.  ערך 

הכל המחלקה  ומנהלת  שבבורסה 
השאר,  בין  ממונה,  הייתה  כלית 
למסחר,  ערך  ניירות  רישום  על 

מחק הנסחרות,  החברות  עם  שקשר 
בורסות  עם  קשרים  כלכליים,  רים 

החופ בזמנה  ועוד.  שיווק  שבחו"ל, 
המו ברקנאטי,  מרצה  גם  היא  ששי 

לימודי  את  סיימה  בו  האקדמי  סד 
התואר השני שלה במנהל עסקים.

אתגר מקצועי
בין-לאומית  בחברה  "העבודה 
את  שמשכו  הגורמים  בין  הייתה 
"היתרון  לתפקיד.  בן-זאב  הראל 
הוא  גלובלית  בחברה  עבודה  של 

אופ והרחבת  עניין  הרבה  יש  שרב, 
שונה  הוא  המקצועי  והאתגר  קים 
"במסגרת  מעידה.  היא  ומרתק", 
על  מופקדת  אני  הנוכחי,  תפקידי 

שהפעילות והפיתוח העסקי של הח
באמצ ובמקביל,  הישראלית  שברה 

עות הידע, הנהלים והמתודולוגיות 
הבין-לאומית,  החברה  שמציעה 
ולשכלול  לפיתוח  תורמים  אנחנו 

שוק ההון המקומי.
הייתה  מעלות  חברת  למעשה, 

ביש הוקמה  היא  בתחומה.  שחלוצה 
ראל עוד בתחילת שנות ה-90' של 
משותפת  כיוזמה  הקודמת,  המאה 
ניירות  רשות  האוצר,  משרד  של 
ערך והבורסה לניירות ערך בת"א, 
וכיום היא פועלת כחברה ישראלית 
הדירוג  חברת  של  מלאה  בבעלות 

הבין-לאומית". 
שאת  העיקריות  המגמות  מהן 
הגופים  אחד  כמנהלת  מזהה, 

בפ המעורבים  ־המקצועיים 
הישראלי, ההון  שוק   עילות 

בתחום שוק החוב? 
התא הקונצרני  האג"ח  ש"שוק 

פיין בשנה החולפת בפעילות ערה 
שבאה לידי ביטוי בהנפקות רבות, 
ובמדדים  האג"ח  בשערי  עלייה 
בבחינת  המסחר.  במחזורי  וגידול 

חב על-ידי  האג"ח  הנפקות  שהיקף 
עולה  פיננסים,  מוסדות  רות, ללא 
שנתוני 2013, המסתכמים בכ- 30 
עלייה  מבטאים  שקלים,  מיליארד 
לעומת  כ-35%  של  עליה  חדה- 

חברות-קור של  ההנפקות  שהיקף 
בשנת  עד-עתה,  ב-2012.  פורייט 
2014 נמשכת הפעילות בשוק ואני 
היקף  בהמשכה  גם  כי  מעריכה 

ההנפקות יהיה גבוה יחסית.
ארו תקופה  כבר  פועל  שהשוק 

סיכון  ומרווחי  ריבית  בסביבת  כה 
כמותה  היתה  שלא  ברמה  נמוכים, 

אינה  זו  סביבה  להערכתי,  בעבר. 
משמעו באופן  להשתנות  שצפויה 

הריבית  וסביבת  הקרוב  בטווח  תי 
הנזי רמת  עם  יחד  שוהמרווחים, 

בשוק  השחקנים  של  הגבוהה  לות 
ימשיכו  השקעה,  חלופות  והיעדר 

במק האג"ח.  הנפקות  את  שלעודד 
ביל, יש להניח שסביבת המרווחים 
לאפיק  גם  ההשקעות  את  תסיט 
בשוק  הפעילות  וגם  המנייתי 

ה"אקוויטי" תצמח". 
ומה לגבי הגיוסים?

"מרבית החברות ניצלו את תנאי 
השוק והריבית הנמוכה בעיקר לשם 
יקר  מימון  והחלפת  חוב  מיחזור 

במי יותר.  נמוכה  בעלות  שבמימון 
עוט מהמקרים גויסו כספים לטובת 
חדשות,  ופעילויות  השקעות  מימון 
במשק.  הצמיחה  להגברת  שיסייעו 
עם  גם  אחד  בקנה  עולה  זו  מגמה 

ההשק בהיקף  ירידה  על  שהנתונים 
עות במשק וההאטה בצמיחת התוצר 

והתוצר העסקי".
בפרופיל  שינוי  רואים  האם 

הפיננסי של החברות המדורגות?
ש"כשאנו בוחנים את החברות המ

רואים שיפור  אנו  ידינו,  על  דורגות 
בפרופיל הנזילות של חלק מהחברות 
למקורות  המוגברת  הנגישות  עקב 
ולשוק  ככלל  נמוכה  בעלות  מימון 
החברות  כי  להבין  יש  בפרט.  האג"ח 
נהנות משוק הון רעב להנפקות אג"ח 
מוסדיים  מגופים  הלוואות  ומקבלות 
רקע  על  נוחים  ובתנאים  בהיקפים 
המרווחים  הנמוכה,  הריבית  סביבת 
בקרב  הגבוהה  והנזילות  הנמוכים 
החוב  גיוס  כי  צופים  אנו  המלווים. 
החדש בריביות נמוכות ובמשך-חיים 

לחברות  יסייע  יחסית,  ארוך  ממוצע 
אלה בהורדת עלויות המימון והקטנת 

עומס עלויות החוב בשנים הבאות".
אולם  גדל,  ההנפקות  היקף 

השאלה היא מה איכותן. הלא כך?

"מבחינת איכות האשראי, מרבית 
כ-85%,  ב-2013,  שהונפק  הסכום 
אולם,  ומעלה,   ilA-ה בקבוצת  דורג 
נראה  נבחן את מספר ההנפקות,  אם 

משמ עלייה  חלה  החולפת  ששבשנה 
עותית בקבוצת ה-ilBBB וכן עלייה 
מדורגות,  הלא  ההנפקות  בשיעור 

שהסתכם בכ-21%".
נתון זה מזכיר את נתוני 2007, 
חברות  כאשר  המשבר,  טרום 

וחלק  הנפיקו  רבות  לא-מדורגות 
חוב.  להסדר  הגיע  מהן  מבוטל   לא 

הלא כן?
החברות  שיעור  זכרוני,  "למיטב 
הלא מדורגות - במונחים של מספר 
הגיע  ב-2007,  שהנפיקו   - חברות 
40%, כאשר מבש -לאחוז גבוה של כ

הסכום,  רוב  שגויסו  הסכומים  חינת 
כ-90%, היה מדורג. בשנה האחרונה, 
מההנפקות  חלק  מ-2007,  בשונה 

בדי ההנפקות  או  שהלא-מדורגות 
יש  בביטחונות.  לוו  נמוכים  רוגים 

המר רמת  כי  זה,  בהקשר  שלציין 
הריבית  ושיעורי  הנמוכה  ווחים 
הירידה  עם  יחד  מההנפקות,  בחלק 

בחו -במיוחד  הביטחונות  שבאיכות 
במספר  והגידול   - האחרונים  דשים 
וההנפקות  הלא-מדורגות  ההנפקות 

סימ מעוררים  נמוכים,  שבדירוגים 
הסיכונים  לתמחור  באשר  שאלה  ני 

בחלק מהמקרים".
בנו להרחיב  תוכלי  ־האם 

כיום  הניתנים  הביטחונות   שא 
בהנפקות? 

החזר  להבטחת  ביטחונות  "מתן 
שחוב לבעלי האג"ח או ההלוואה, במ

קרה של חדלות פירעון, הינו אלמנט 
משמעותי בהנפקת אג"ח. אומנם אנו 

שרואים מגמה חיובית של עלייה במ
ספר ההנפקות המגובות בביטחונות, 
אך זו מתאפיינת בעיקר בביטחונות 
 2013 בשנת  יחסית.  נמוכה  באיכות 
חלקן של הסדרות החדשות המגובות 
החדשות  הסדרות  מסך  בביטחונות 
בהש  50% לכ אמנם  עלה  -שהונפקו, 

אולם   ,2012 שוואה לכ-37% בשנת 
עולה  הביטחונות  איכות  מבחינת 
סדרות  בהנפקת  הביטחונות  רוב  כי 
הראשון  וברבעון  ב-2013  חדשות 
כמו  יחסית.  הינם חלשים   2014 של 

נכסים, שי שלמשל, שעבוד שני על 
שעבוד שוטף על מלאי ולקוחות, שי

עבוד על חשבון עודפים או שיעבוד 
במיעוט  רק  סחירות.  לא  מניות  של 
שאנו  ביטחונות  ניתנו  מההנפקות 

מגדירים כדרג א'". 
אג"ח  המנפיקות  מיהן החברות 

בישראל כיום? 

את  מובילות  הנדל"ן  "חברות 
ששוק הנפקות האג"ח בישראל. במה

שינוי  חל  האחרונות  השנתיים  לך 
בהתפלגות הענפית וחברות הנדל"ן 

שהגבירו פעילותן והפכו למנפיק הדו
ההנפקות  היקף  בעוד  בשוק  מיננטי 
באופן  צומצם  הפיננסי  המגזר  של 
כי  עולה   ,2013 בסיכום  משמעותי. 

שחלקן של חברות הנדל"ן מסך הנפ
50%, בהשש -קות האג"ח עומד על כ

וואה לכ-35% בשנה הקודמת. היקף 
הנדל"ן  סקטור  של  הגבוה  הגיוסים 

מי צורכי  שלסקטור  מכך  שמושפע 
מהעובדה  וכן  במיוחד  גבוהים  חזור 
יכולת  הנדל"ן  מחברות  שלחלק 

למ אטרקטיביים  ביטחונות  שלהציע 
שקיעים, כדוגמת שיעבוד ישיר על 

הנכסים".

הגברת השקיפות
היום  לסדר  שעלה  נוסף  היבט 
ההלוואות  בהיקף  הגידול  הוא 

לדע לכך  הסיבה  מה  ־הפרטיות. 
תך וכיצד המהלך משליך על שוק 

החוב?
ותנאי  חודק  ועדת  כללי  "יישום 
של  ברורה  למגמה  הובילו  השוק 
סחירות  הלא  ההלוואות  בסך  עלייה 
הגופים  על-ידי  לחברות  שניתנו 
המוסדיים - קרנות הפנסיה, חברות 
הביטוח וקופות הגמל - באופן ישיר. 

לה להערכתי,  צפויה,  זו  ש"מגמה 
היק על  הנתונים  ולהתרחב.  שמשיך 

מוגבלים  השנתיים  הפעילות  פי 
ההלוואות  לשיעור  שלנו  והאומדן 

החוץ-בנ הגיוס  מסך  שהפרטיות 
הפיננסיים  המוסדות  ללא   קאי 

עומד על כ-30%. 
הנכסים,  תיק  הרכב  מבחינת 

ההל בין  המגמה של תחלופה  שעולה 
וואות הפרטיות לרכישת אג"ח סחיר. 
בהיעדר נתונים על איכות ההלוואות 
לא  במסגרתן,  הניתנים  והביטחונות 
המימון  סוגי  שני  בין  להשוות  ניתן 
או לבחון את איכותם מבחינת יכולת 
המלצות  שיישום  מקווה  אני  ההחזר. 
לשקיפות  יתרום  גולדשמידט  ועדת 

ההל את  לבחון  ויאפשר  יותר  שרבה 

רונית הראל בן-זאב, מנכ"לית S&P מעלות, בראיון על האתגרים בעולם הדירוג ועל 
שוק החוב הישראלי מודל 2014, המתאפיין ביותר הנפקות, יותר הלוואות פרטיות, 

יותר ביטחונות, אשר אינם בהכרח באיכות מספקת. בתוך כך היא מספקת הצצה 
לדרך בה פועלת חברת דירוג ישראלית, המהווה חלק מתאגיד גלובלי

מאת: יואל צפריר

"לאורך שנים קיים 
מיתאם ברור בין 
דירוגים וחדלות 

פירעון - ככל 
שהדירוג של ההנפקה 
גבוה יותר, כך הסיכוי 

לחדלות הפירעון 
באופן שיטתי נמוך 
יותר, ולהיפך. עם-

זאת, חשוב להדגיש 
כי דירוג גבוה אינו 
מהווה ערובה לכך 
שמנפיק החוב לא 

יגיע למצב של חדלות 
פירעון בשלב כלשהו"
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ראיון

דומות  מידה  באמות  הפרטיות  וואות 
ובכך לתרום לשכלול  לאג"ח הסחיר 
המשקיעים  של  לטובתם  ההון  שוק 

והחוסכים". 
משמעות  על  מעט  נשוחח  בואי 
בשני  הפך  האשראי  דירוג  הדירוג. 
כמעט  לחלק  האחרונים  העשורים 
חוב  הנפקת  ממהלך  נפרד  בלתי 
לציבור. כיצד את מגדירה את הערך 
המוסף שהדירוג מביא לשוק ההון?

עצמאית  דעת  חוות  הוא  "הדירוג 
ליכו בנוגע  עתיד  פני  הצופה  כזו  ש– 

מנפיק  או  חברה  של  ונכונותה  לתה 
במלואן  התחייבויותיהם  את  לפרוע 

שובזמן. הדירוג מהווה נדבך נוסף במי
בבואם  לשקול  המשקיעים  שעל  דע 

לה חייבים  השקעה.  החלטות  שלקבל 
למשקי מעניקים  הדירוגים  כי  שבין 

להם  המסייעת  משותפת,  שפה  עים 
לאמוד ולהשוות בין סיכוני האשראי 

שו נכסים  סוגי  בקרב  השקעות  ששל 
ממלא  הדירוג  שונות.  ובמדינות  נים 
הפיננסית,  במערכת  חשוב  תפקיד 
בין  במידע  הא-סימטריה  בהפחתת 
ובהגברת  והמנפיקים  המשקיעים 

השקיפות של שוקי אגרות החוב".
פירעון  חדלות  היבטי  לגבי  ומה 

וכושר אשראי?
ברור  מיתאם  קיים  שנים  "לאורך 
ככל   - פירעון  וחדלות  דירוגים  בין 
יותר,  גבוה  ההנפקה  של  שהדירוג 
באופן  הפירעון  לחדלות  הסיכוי  כך 
שיטתי נמוך יותר, ולהיפך. עם-זאת, 
אינו  גבוה  דירוג  כי  להדגיש  חשוב 
מהווה ערובה לכך שמנפיק החוב לא 
יגיע למצב של חדלות פירעון בשלב 
כלשהו. כושר אשראי יכול להשתנות 
כתוצאה  לפעמים  משתנה  אכן  והוא 
מאירועים לא צפויים. חשוב להדגיש 

שבנוסף כי הדירוג אינו המלצת השק
עה. הוא לא מטפל בסיכוני השקעות, 
כגון סחירות ותנודתיות ואינו מהווה 

תחליף לניתוח השקעות עצמאי". 
על-ידי  ומשולם  מוזמן  הדירוג 
החברה הציבורית המנפיקה אג"ח. 

קיים חיץ אמיתי בין האנ ־עד כמה 
המסחרי- המקטע  לבין  ליסטים 

שיווקי בחברה?
ברורה  הפרדה  כידוע  "קיימים 
ומידור מלא בין הפעילות המסחרית-
האנליטית. לפעילות   שיווקית 

העולם  בכל  אנליסטים   S&P ב- 
מנהלי  על-ידי  ומונחים  מפוקחים 

מנה על-ידי  ולא  שלהם  שהתחומים 
כמובן  וכך  המסחרית  הפעילות  לי 
חברה  ככל  פועלים  אנו  בארץ.  גם 
הכללים,  לאותם  בכפוף  רב-לאומית 
מנגנוני הבקרה ונהלי העבודה הבין-

האם,  חברת  על  החלים  לאומיים, 
האובייקטיביות  את  לחזק  המיועדים 

שואת אי-התלות של האנליסטים העו
סקים בדירוג החברות".

ראייה גלובלית
־נגעת בחברה האם ובראייה הג
תו איזו  השאלה  ונשאלת  ־לובלית 

עלת יכול שוק החוב המקומי להפיק 
מהעובדה ש-S&P מעלות היא חלק 

מחברה גלובלית?
שלנו  שהאנליסטים  "העובדה 
יחד  בחו"ל  הכשרתם  את  מקבלים 
S&P העולמית  עם האנליסטים של 
רבים  לסוגים  בעבודתם  ונחשפים 
עסקיות  פעילויות  של  ומגוונים 
רקע  על  היתר,  בין  העולם,  ברחבי 
מילוי תפקידים ברמה הבין-לאומית 
הפרספקטיבה  את  מרחיבה   ,S&P-ב
שלהם מעבר לשוק המקומי, תורמת 
של  הדירוג  פעילות  לביצוע  רבות 
לנו  ומאפשרת  הישראליות  החברות 

לטפל גם בנושאים חדשים.
לה שלנו  היכולת  מזאת,  שייתרה 

ציע לחברות ישראליות דירוג בסולם 
ועל-ידי  בעברית,  הגלובלי,  הדירוג 
היטב  המכירים  מקומיים  אנליסטים 

שאת החברה ואת תנאי ומאפייני הס

כמובן  מקלה  שלה,  העסקית  ביבה 
גלובלי  דירוג  לקבלת  התהליך  על 

ולה לגוון  חברות  ליותר  שומאפשרת 
שלהן  האשראי  מקורות  את  רחיב 

הגלו החוב  לשוק  פנייה  שבאמצעות 
שבלי. הדירוג הגלובלי מקרב את המ

הזרים לחברות הישראליות  שקיעים 
בתחום החוב ולשוק האג"ח המקומי".

האם יש חברות מקומיות רבות 
שלהן דירוג גלובלי?

להן  שיש  החברות  מספר  "כיום, 
לדירוג  בנוסף  גלובלי,  דירוג  גם 
יחסית.  נמוך  הוא  המקומי,  בסולם 
אולם, לאחרונה אנו רואים כי העניין 

ואנ ומתרחב  הולך  גלובלי  שבדירוג 
מחברות  בנושא  פניות  מקבלים  חנו 
הנסחרות  חברות  לרבות  ישראליות, 
נובעות  הפניות  בחו"ל.  בשווקים  גם 
משיקולים שונים, כגון רצון לגוון את 
מקורות האשראי, צורך בגיוס בהיקף 
גבוה במיוחד, השלכות בעקבות חוק 

הריכוזיות ומגבלת לווה בודד".
קיימת  כבר  בעולם  בשווקים 

הדי חברות  בנושא  ־חקיקה 
החדשה  לחקיקה  יחסכם  מהו  רוג. 

הדי חברות  פעילות  ־להסדרת 
בימים  וגידים  עור  הקורמת   רוג 

אלו בישראל? 
"אנו רואים חשיבות רבה בהסדרת 
פעילות חברות הדירוג בישראל, כפי 

המפות בשווקים  כמקובל  ששציינת, 
חים בעולם. בראייה בין-לאומית, ככל 
שהחקיקה המקומית תעלה בקנה אחד 
תתאפשר  הגלובליים,  הכללים  עם 
חברות  של  בדירוגים  באירופה  הכרה 

שישראליות המתבצעים בישראל, פעי
לות שעשויה לתרום לקידום השקעות 

זרות בשוק האג"ח בישראל. 
מעלות,   S&P כי  אציין,  בנוסף 

שבהיותה חברה בת של החברה הגלו
S&P, אימצה זה מכבר מנגנוש  בלית

נים רבים המיועדים להיות מוסדרים 
החדשה.  בחקיקה  המוצע  על-פי 

שמנגנונים אלה הוקמו בהתאם לדרי
שות הקיימות ברגולציה האירופאית 

שוהאמריקאית ואומצו על-ידינו בתו
גלובלית.  מחברה  חלק  היותנו  קף 
אני מאמינה, כי להחלת החוק תהיה 
אמון  להגברת  משמעותית  תרומה 
לפעילות  הדירוג,  במוצר  הציבור 

המשקיעים, לשוק ההון בכלל". ✱

מנהלת של אנשים
רונית הראל בן-זאב היא ילידת חיפה שגדלה על הר הכרמל ובגיל 12 עברה להתגורר עם משפחתה 
בהרצליה. משפחתה היא משפחה ברוכת משפטנים. שני הוריה היו עורכי דין וסבה היה שופט בבית 

המשפט המחוזי בחיפה. 
על-אף הזיקה המשפחתית לעולם המשפטים העדיפה רונית לימודי תואר ראשון בכלכלה ולימודי תואר 

שני במנהל עסקים ברקנאטי בו כאמור היא מלמדת בזמנה החופשי כמרצה מן החוץ.
"אני מנהלת מהסוג המכונה 'מנהלים של אנשים'", מעידה הראל על עצמה. "אני מחשיבה מאוד עבודת צוות 

ורואה חלק חשוב בתפקידי בהנעת אנשים, תוך הבנת צרכיהם והצבת אתגרים ויעדים. אני מוצאת עניין 
וסיפוק רב בעבודה, מזדהה מאוד עם הארגון שאני מהווה חלק ממנו ושנבחרתי להוביל. מצד אחד, אני 

משתדלת תמיד לראות את התמונה הכוללת ומשקיעה רבות בקביעת אסטרטגיה, ומצד שני, אני מקפידה 
להכיר כל נושא לעומק ולשקוד על כל הפרטים. ניהול נכון לתפיסתי חייב להתבסס על תובנות אלו". 

בראייה לאחור - האם חשת לאורך הקריירה קשיים וחסמים בשל היותך אישה?
"אפשר שאני בת-מזל יותר מנשים אחרות, אך אני חייבת להודות שמעולם לא נתקלתי בקושי כלשהו 

במקומות העבודה בהם עבדתי עקב היותי אישה. מעולם לא סבלתי מאפליה בשכר, או בקידום וגם היום 
אני חשה שבארגון בו אני מובילה, אני נבחנת על-פי הישגי ונשפטת לגופו של עניין, ללא כל אבחנה מגדרית. 
עם זאת, אני ערה לכך שמחקרים מצביעים על אפליה, הן בשכר והן בקידום, לרעת נשים, במקומות עבודה 
רבים. זהו נוהג המהווה ניצול מחפיר ולא צודק של נשים בשוק העבודה ויש להילחם בכל דרך בתופעה זו".

רונית הראל בן-זאב
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תחכום 
לא רציונלי

לנשיאות מ הבחירות  ערכת 
בארה"ב היא אחת ממערכות 
בעולם.  הבחירות המרתקות 

ומ כסף  הוא  המשחק  ששם  שמכיוון 
כיוון שהמערכה מתנהלת בו-זמנית 
בארה"ב,  המדינות  מ-50  אחת  בכל 

האס היועצים  בקרב  השאלה  שעולה 
טרגיים והמומחים לניהול קמפיינים 
את  להשקיע  כדאי  היכן  פוליטיים, 

הד כלל,  בדרך  המוגבל.  שהתקציב 
בניו-יורק  בגדול  מנצחים  מוקרטים 
ובקליפורניה. הרפובליקנים, לעומת 

השמר התנ"ך  בחגורת  חזקים  שזאת, 
נית בדרום. המאבק האמיתי הוא על 
יוכרע  שם  המתנדנדות,  המדינות 

המתנד שמספר  מכיוון  אך  שהקרב, 
כמה  השאלה  עולה  גדול,  הוא  נדות 

כסף להקצות לכל מדינה. 
נרחב  כר  משמשת  הזאת  הסוגיה 
כיצד   - כלכלי-התנהגותי  למחקר 

החלטו את  האסטרטגים  שמקבלים 
הם  הנחות  אילו  בסיס  ועל  תיהם 

מה בחלק  למעשה  מדובר  שעובדים? 
ניסיון המדעי הרחב יותר לפענח את 
הדרך שבה אנשים מקבלים החלטות 
חוקרים  מרתק  והוא  היום-יום  בחיי 

פסיכו כלכלה,  שונים.  שמתחומים 
חלק  רק  הם  המדינה  ומדעי  לוגיה 
שגם  ויותר  יותר  ברור  היום  מהם. 
לכאורה,  הרציונלי  הכלכלי,  בתחום 
מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות 
רבי-משקל  פסיכולוגיים  שיקולים 
הקלאסי  הכלכלי  מהמודל  והסטייה 

היא רבה. כמה פרסי נובל כבר ניתנו 
למדענים שהדגימו זאת.

לנתח אינטראקציות 
מעניינת  הופכת  שהסוגיה  כמובן 
בהן  בסיטואציות  דנים  כאשר  יותר 
מתקיימת אינטראקציה בין בני אדם. 

לק מה  להחלטה  בניגוד  הכל,  שאחרי 
שלה  שהתוצאה  בסופרמרקט  נות 
תלויה בדרך-כלל באדם עצמו בלבד, 
משתתפים  רבות  באינטראקציות 
התוצאה למקבל ההחלטות תלויה לא 

שרק בהחלטתו-שלו, אלא גם בהחלטו
תיהם של שחקנים אחרים. 

אילה  ד"ר  של  המשותף  במחקרה 
ברקנאטי,  בכירה  חוקרת מרצה  ארד, 
באוניברסיטת  לניהול,  הפקולטה 

הת בכלכלה  המתמחה  שתל-אביב, 
שנהגותית, עם פרופ' אריאל רובינש

באוניברסיטת  לכלכלה  מהחוג  טיין 
תל-אביב, בוצע ניסוי רב משתתפים 

"גנרל בלוטו" כדי לב ששל המשחק 
חון כיצד אנשים בוחרים אסטרטגיה 
בהן קשה  מורכבות,  באינטראקציות 

שלתפוס את מרחב האפשרויות האס
טרטגיות הגדול.

שבמשחק, כל גנרל בוחר את פרי
סת כוחותיו הצבאיים על פני מספר 
זה  הוא  גזרה  בכל  המנצח  גזרות. 
שכוחותיו גברו על כוחות היריב וכל 
לנצח  הדברים,  מטבע  שואף,  גנרל 

"המש גזרות.  של  יותר  רב  שבמספר 
בהן  לסיטואציות  כמודל  חק משמש 

משי מספר  בין  משאבים  לחלק  שיש 
הבחירות  מערכת  בדוגמת  כמו  מות 
ארד  ד"ר  מספרת  האמריקאית", 
וממשיכה: "מתוצאות הניסוי למדנו 
כי בסיטואציות כאלה אנשים נוטים 

במונ ולחשוב  המצב  את  שלפשט 
אסטרטגיות,  של  תכונות  של  חים 
מחזיקים  למעשה  הם  'מימדים'.  או 
באמונה לגבי התכונות מהן נובעות 

ומ האחרים  השחקנים  שאסטרטגיות 
תכו בחירת  באמצעות  לכך  שגיבים 

נות מסוימות ולא מנסים לנבא מהי 
היריב.  של  המדויקת  האסטרטגיה 
יהיו  מרכזיים  אסטרטגיות  מימדי 

והגז להזניח  שיש  הגזרות  שלדוגמא 
רות בהן הכוחות מרוכזים".

יישומי המחקר
סי לפשט  נוטים  אנשים  שמדוע 

מרחב  ארד,  ד"ר  על-פי  טואציות? 
האפשרויות הוא לעיתים גדול וקשה 
כך  מימדים,  רבת  חשיבה  לתפיסה. 

במו רציונלית  אינה  מספרת,  שהיא 
יכולה  אך  הסטנדרטי,  הכלכלי  בן 
לתוצאה  ולהביא  מתוחכמת  להיות 
טובה למקבל ההחלטות: "אם, למשל, 
כוחות  מקצה  שהיריב  מעריכה  אני 
זהים לכל אחת מהגזרות, אוכל לרכז 

שאת כוחותי רק בחלק מהן ובכך להב
טיח ניצחון בגזרות אלה, שכן כוחותי 
יותר משלו. כמו-כן,  יהיו רבים  בהן 
מסויימת  שבגזרה  מעריכה  אני  אם 

שהיריב חלש, אוכל להקצות מעט כו

בה  לזכות  זאת  ובכל  זו  לגזרה  חות 
 בניצחון. זו חשיבה טבעית, אבל רבת 

עוצמה ותחכום". 
הסטנד הכלכלי  המודל  שעל-פי 

לגבי  רטי, כל שחקן מחזיק באמונה 
השחקנים  שבוחרים  האסטרטגיות 
באופן  לאמונתו  מגיב  והוא  האחרים 

תועל את  להשיג  כדי  שאופטימלי 
על  עונה  אינו  המודל  עם-זאת,  תו. 
השש אמונות  באות מהיכן   השאלה 

חקנים: "שווי המשקל של נאש, קרי, 
נקודת שיווי המשקל במשחק, שהיא 
צירוף של אסטרטגיות השחקנים, כך 

לש משתלם  לא  מהם  אחד  ששלאף 
שאר  אם  שלו  האסטרטגיה  את  נות 
שלהם,  את  משנים  אינם  השחקנים 
כלל  בדרך  משתמשים  בו  כלי  הוא 
אך  הזה,  מהסוג  סיטואציות  לניתוח 
הוא  מועיל.  אינו  הוא  זה  במקרה 
פשוט  שלו  וה"ניבוי"  לחישוב  קשה 
אינו מוצלח דיו. מושג החשיבה רבת 

שהמימדים, לעומת זאת, מתאר במק
רה כזה כיצד אנשים באמת מתנהגים 
והניבוי שלו שונה באופן משמעותי".

על-פי ד"ר ארד, למושג החשיבה 
להס פוטנציאל  יש  המימדים  שרבת 

ביר התנהגותם של מקבלי החלטות 
מורכ משימות  בביצוע  שבארגונים 

בסביבה  מקורות  חלוקת  כמו  בות, 
תקציב  מחלוקת  החל   - תחרותית 
ועד פריסת כוחות צבאיים, החלטות 
במכרזים וקביעת אסטרטגיה למחקר 

ופיתוח. ✱ 

כיצד מנהלי פירמות, אנשי עסקים ומנהיגים מקבלים החלטות בזירות 
רבות-משתתפים, שתוצאותיהן מושפעות גם מהחלטות היריב? על 

שאלה זו מנסה לענות ד"ר אילה ארד במסגרת מחקר על חשיבה רבת 
מימדים, המגלה סטייה מן המודל הכלכלי הסטנדרטי. זה לא בהכרח 

רע. מתברר שחשיבה שאיננה רציונלית, במובן הכלכלי הקלאסי, 
יכולה להיות מתוחכמת ולהביא לתוצאה טובה למקבל ההחלטות

מאת: יואל צפריר
ד"ר אילה ארד

מחקר
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ניהול קמעונאות

לימור גנות

של ב הנכסף  לתפקיד  דרך 
באלון  משותפת  מנכ"לית 
לימור  עברה  כחול  ריבוע 

יגנות, כחלק ניכר מן המנהלים הבכי
רים בישראל, דרך לימודי חשבונאות 
מביטים  כאשר  עם-זאת,  וכלכלה. 
החשיבה  לצד  שלה,  הניהול  דרך  על 

מד הטבעי,  והכישרון  יהחשבונאית 
יציר להיות  הצורך  גם  אותה  יריך 

כלים  עם  משולבת  יצירתיות,  תית. 
מעשיים והרבה נחישות הם מבחינתה 

"פרפקציוניזם ניהולי".
בוחרת  אינה  גנות  קבע,  כדרך 
בדרך הקלה. את לימודי החשבונאות 

מס היא  במהלכם  ברקנאטי.  יסיימה 
הניהול  כלי  את  רק  לא  רכשה  פרת, 
אלא  לרכוש  שיכלה  ביותר  הטובים 

יגם קשרים אישיים ומקצועיים שמל
ווים אותה עד היום.

"שלף"  הלימודים  סיום  לקראת 
לה  והציע  קופמן  ניר  המרצה  אותה 
סומך- רו"ח  במשרד  סטאז'  לעשות 
את  המשרתת  בפירמה  שם,  חייקין. 
בארץ,  הגדולות  העסקיות  החברות 

העס איש  את  לראשונה  פגשה  יהיא 
מניות  ובעל  נשיא  ויסמן,  דודי  קים 
הייתה, כך התברר,  זו  אלון.  בקבוצת 
פגישה גורלית שהתוותה את מסלול 

הקריירה שלה מאז. 
במשרד  הכלכלית  "המחלקה 
כביש  בפרויקט  ויסמן  את  ליוותה 
פעיי של  הרכישה  ובעסקת   6  מס'

לימור גנות, מנכ"לית 
משותפת באלון 
ריבוע כחול, הקבוצה 
הקמעונאית הגדולה 
בישראל, מדברת 
על האתגרים בעולם 
הצרכנות שבעידן 
המחאה החברתית, 
על הרגולציה בעסקים 
והשילוב הלא פשוט 
בין קריירה ומשפחה
מאת: אלון שפירא

תמורת  בארה"ב   TotalFina לות 
לימור  משחזרת  דולר",  מיליון   150
עימי  בדק  הוא  עת  "באותה  גנות. 
אבל  איתו,  לעבוד  שאבוא  אפשרות 
לתקופה  ונשארתי  הבשיל  לא  זה 
והידע  הרקע  אמנם  במשרד.  נוספת 
הלימודים  במהלך  שצברתי  הפיננסי 
היה  אבל  מאד,  חשובים  היו  והסטאז' 

לת להתפתח  רוצה  שאני  ברור  ילי 
בהמשך  נוספים.  ניהוליים  חומים 
בחברת  ביניים  עצירת  לאחר  הדרך, 

יסטארט-אפ, בתפקיד של תכנון אס
טרטגי ושיווק, פגשתי שוב את ויסמן 

והגעתי לעבוד בקבוצת אלון". 
הייתה  היא מספרת,  ההתחלה, כך 
צעד  אך  חדה,  תפקיד  הגדרת  ללא 

יאחר צעד היא התקדמה במעלה התפ
קידים והדרגות. תחילה לתפקיד של 

יסמנכ"לית פיתוח עסקי ומיזוגים ור
מנכ"לית  של  לתפקיד  ומשם  כישות 

משותפת עם דודי ויסמן.
אלון רבוע כחול היא היום קבוצת 
בישראל  ביותר  הגדולה  הקמעונאות 
תחומים.  של  עצום  במגוון  הפועלת 
עדן  מגה,  רשתות  את  נמצא  תחתיה 
נוי חנויות   ,AM:PM מרקט,  טבע 
 7-Eleven ו-  בארץ  )אלונית  חות, 
אלון,  דור  הדלק  תחנות  בארה"ב(, 
נעמן,  ורדינון,  נדל"ן,  כחול  רבוע 
תחנות   ,YouPhone דיינרס,  חברת 
 הרדיו האזורי FM99 ו-FM103 והיומון 

"ישראל פוסט". 
גם  ענפה  פעילות  אלון  לקבוצת 
בארה"ב,  והאספלט  הזיקוק  בתחומי 

הגז הטבעי והתשתיות.

רגולציה ואחריות
אתם  בה  התחרותית  הסביבה 
פועלים כיום רוויה לא רק במתחרים 
אלא גם ברגולציה לא פשוטה. כיצד 

שות את  האם  עימה?  ־מתמודדים 
פה לקובלנה של אנשי עסקים על כך 
שהרגולציה מכבידה ולא מאפשרת 

לקדם עסקים?
"לאור המגוון הרחב של הפעילויות 
שלנו אנו נתונים, מן הסתם, לתחרות 
רגולציה  ולרגולציה ענפה.  מאתגרת 
היא כלי חשוב ואפקטיבי ומהווה גורם 
חשוב מאין כמוהו בשמירה על תחרות 
הוגנת ועל טובת הצרכנים. עם זאת, 
צריך  הרגולטוריים  בכלים  השימוש 
הנכון.  ובמינון  באחריות  להתבצע 

יסביבה רגולטורית יציבה חשובה לח
ברות לצורך קבלת החלטות עסקיות 

מש כניסת  של  בראייה  גם  יוחשובה 
לישראל. שינויים תכופים  חוץ  קיעי 
והתערבות רבה מדי תרתיע שחקנים 
בישראל  להשקיע  ששוקלים  זרים 
ועלולה אף לדחוף שחקנים מקומיים 
בכל  כמו  בחו"ל.  השקעות  להעדיף 
זה  דבר בחיים גם בתחום הרגולטורי 

הכל שאלה של איזון".

־עד כמה המחאה החברתית הש
בתחום  ההחלטות  קבלת  על  פיעה 

הקמעונאי?
"הצרכן נהיה מודע וביקורתי יותר 
להתפתח  כדי  האחרונות.  בשנים 

החד המציאות  את  להפנים  יחייבים 
מול  אל  קשבת  אוזן  על  ולשמור  שה 
הצרכנים. ברור לנו כי עלינו לפעול 
הצעת  את  לחדד  כדי  קבוע  באופן 
 - הרמות  בכל  ללקוח  שלנו  הערך 
השירות  ברמת  הן  המחיר,  ברמת  הן 
רוצים  אם  הקנייה.  חווית  ברמת  והן 
להיות  חייבים  שוק  מובילי  להישאר 

יעם היד על הדופק, בכל אחד מתחו
אנו  כמדיניות  בנוסף,  פעילותנו.  מי 
בנושא  רבים  משאבים  משקיעים  גם 
באופן  ופועלים  התאגידית  האחריות 
נכון,  ניהול  לקהילה.  בתרומה  שוטף 
גם ברמה החברתית הוא לדעתי חלק 
מנהל  כל  של  מעבודתו  אינטגרלי 

בכיר כיום".
הק תחום  להערכתך,  הולך,  ־לאן 

מעונאות בארץ? 
בין-לאומיים  למותגים  "החשיפה 
והנגישות הגבוהה לקניות באינטרנט 

היש והצרכן  הגבולות  את  יטשטשו 
מקו צרכן  לא  מזמן  כבר  הוא  יראלי 

מי, אלא צרכן גלובלי. אפשר ללמוד 
לגבי  ולהקיש  בחו"ל  מהנעשה  הרבה 

קבו בארץ.  ויקרו  יתהליכים שקורים 
הגדול  הזכיין  למשל  היא  אלון  צת 
Eleven-7 בארה"ב ויישי  ביותר של
שלמדנו  ממה  ניכר  חלק  בארץ  מנו 
מאופן הניהול של החנויות בחו"ל. יש 

יבארץ גם פורמטים שעולים על פור
מט המקור בחו"ל. קח את 'עדן טבע' 
הוא  האורגני-הבריא  השוק  לדוגמא. 
גם  אך  בארה"ב,  יותר  ומפותח  גדול 

טו מחו"ל  אלינו  המגיעים  יעמיתים 
ענים שחווית הקניה יוצאת דופן ואף 

טובה יותר. החוכמה היא לקחת מחו"ל 
את  ולהוסיף  לשדרג  אך  רעיונות, 
המאפיינים הייחודיים לנו בישראל".

מהשאלה  להימלט  אפשר  אי 
האם בראייה לאחור חשת אי-פעם 
לאורך הקריירה שלך קשיים וחסמים 

בשל היותך אישה?
שעובדת  הרגשתי  לא  "מעולם 

ית או  מכשול  מהווה  אישה  יהיותי 
יש  ואישה  אישה  לכל  לדעתי,  רון. 
את האפשרות לבחור האם להציב את 
והמשפחה  הבית  על  המלא  הפוקוס 
קידום,  וויתור על  הוא  כאשר המחיר 
או הגעה לתפקידים בכירים. יש נשים 
וגם  השניים  בין  לשלב  שמחליטות 

לגי היא  בחירה  כל  מחיר.  יש  ילזה 
טימית, אבל בסופו של דבר זו בחירה 

והבחירה היא בידי הנשים". 

עבודה קשה ונחישות 
אפריקה.  בדרום  נולדה  לימור 

המו המשפחה  שלוש  בת  יכשהייתה 
לדבריה,  לארץ.  עלייה  רחבת עשתה 
הבית היה בית חם, אוהב אך המשפחה 
ולמימון  אמצעים  עתירת  הייתה  לא 

הלימודים דאגה בעצמה.
התח מהר.  יחסית  הכול  י"עשיתי 

השירות  תום  אחרי  מיד  ללמוד  לתי 
הת הלימודים  במהלך  וכבר  יהצבאי, 

חלתי לעבוד", מספרת גנות. "אני לא 
יכולה לומר שהצבתי לעצמי תכניות 

יויעדים מגיל צעיר. ההתקדמות הת
העובדה  ועל  קשה  עבודה  על  בססה 
דבר  בכל  פרפקציוניסטית  שאני 

הרבה בס בחיי  עושה. עסקתי  ישאני 
פורט - סייף, ג'ודו, התעמלות קרקע 
שכישרון  למדתי  מהספורט  וסקווש. 
מספיק.  לא  אבל  הכרחי,  תנאי  הוא 
קשה  עבודה  גם  צריך  להצליח  כדי 
קריירה  שניהול  מודה  אני  ונחישות. 
ילדים  לשלושה  אם  להיותי  במקביל 
הפרפקציוניזם  את  מאתגרת  קטנים 

של להשיג  אפשרי  בלתי  זה  ישלי... 
כשעושים  מהתחומים  אחד  בכל  מות 

את שניהם במקביל". ✱

בין פרפקציוניזם 
ניהולי לכישרון



רבים, פ למוצרים  רסומות 
גלולות  סיגריות,  כגון: 
המונעות  ותרופות  להרזיה 

אזה גם  כוללות  שיער,  ־נשירת 
הלוואי  תופעות  לגבי  חמורות  רות 
הדוגמא  במוצר.  בשימוש  הכרוכות 

־המובהקת ביותר היא  התווית "עי
שון עלול לגרום לסרטן", המודבקת 
הרעיון  הסיגריות.  חפיסות  גבי  על 

לצ לגרום  הוא  אלה  אזהרות  ־סביב 
רכן הפוטנציאלי להיות מודע יותר 
לסיכונים האפשריים ולבצע בחירות 

זהירות יותר.

עמי עם  יחד  שערכתי  ־במחקר 
 INSEAD-מ כרמון  זיו  פרופ'  תי 
טרופה,  יעקב  ופרופ'  סינגפור 
 ,)NYU( ניו-יורק  מאוניברסיטת 
נמצא, כי בתנאים מסוימים, אזהרות 

לת דווקא  להוביל  בפועל  ־עלולות 
גובה הפוכה. 

)כלומר,  בזמן  ריחוק  יש  כאשר 
לצריכה  קשורה  הפרסומת  כאשר 

בין  זמן  פער  יש  או כאשר  עתידית, 
בפרסומת  צפו  הצרכנים  בו  המועד 
החלטת  מתקבלת  בו  המועד  לבין 
תופעות  לגבי  אזהרות  הרכישה(, 

להג אירוני,  באופן  עלולות,  ־לוואי 
־ביר את ההערכה למוצר ואף את הצ

ריכה בפועל של המוצר שבפרסומת. 

ההשפעה האירונית 
ההשפ זאת?  מסבירים  ־כיצד 
נס האזהרות  של  האירונית  ־עה 

ההבניה  רמות  תיאוריית  על  מכת 
אשר   ,)Construal level theory(

טרו יעקב  ופרופ'  על-ידי  ־פותחה 
ליבב נירה  ופרופ'   NYU מ -פה, 

לפסיכולוגיה  מהפקולטה  רמן, 
באוניברסיטת תל-אביב.

בזמן  ריחוק  זו,  תיאוריה  על-פי 
גבוהות,  הבנייה  רמות  מעורר 
של  החשיבות  את  מפחיתות  אשר 

בא המוזכרות  הלוואי  ־תופעות 
ומחזקות  משנית(  )תכונה  זהרה 
המסר  אמינות  של  החשיבות  את 
מעצם  הנגזרת  מרכזית(   )תכונה 

נוכחות האזהרה. 
ההשפעה  את  הדגים  המחקר 
בארבעה  האזהרות  של  האירונית 
יכלו  נבדקים  לדוגמא,  מחקרים. 

־לקנות סיגריות או ממתיק מלאכו
למוצר.  בפרסומת  שצפו  אחרי  תי, 
ישירות  קנו,  שהנבדקים  הכמות 
היתה  בפרסומת,  הצפייה  אחרי 
נמוכה יותר כאשר הפרסומת כללה 
של  הלוואי  תופעות  לגבי  אזהרה 

הפ בו  מצב  מול  במוצר,  ־השימוש 
רסומת לא כללה אזהרה. 

ריחוק  היה  כאשר  זאת,  לעומת 
רק  להישלח  עתיד  )המוצר  בזמן 
כאשר  או  חודשים,  כשלושה  בעוד 
לפני  כשבועיים  בפרסומת  צפו 

רכי החלטת  לקבל  ־שהתבקשו 
בפרסומת  צפו  אשר  נבדקים,  שה(, 
אלה  מאשר  יותר  קנו  האזהרה,  עם 
אשר צפו בפרסומת המציגה רק את 

התועלות מהשימוש במוצר.

השפעה הפוכה 
פור אשר  זה,  מחקר  ־מסקנות 

 Psychological העת  בכתבי  סם 
 Harvard Business-ו  Science
לקובעי  לסייע  עשויות   Review
ולמפרסמים,  למשווקים  המדיניות, 
האפקטיביות  שיפור  למען  לפעול 

של האזהרות בפרסומות. 
ממצאי המחקר מצביעים על כך, 

הכו בפרסומות  אזהרות  הכללת  ־כי 
ללות הבטחות, יכולה לעודד צריכה, 

־לעומת הצורך לווסת את אותה הת
נהגות, אשר האזהרה אמורה לצמצם. 
יתרה מזאת, תופעה זו עלולה לחלוף 

המדי קובעי  של  לרדאר"  ־"מתחת 
־ניות, היות שהשפעת האזהרות מתר

חשת לאחר פרק זמן )כאשר מקבלים 
לאחר  מיידית  ולא  רכישה(  החלטת 
בפרסומת  המועבר  למסר  החשיפה 
)כאשר קובעי המדיניות בודקים את 

אפקטיביות האזהרה(. 
לגבי  אזהרות  יותר,  כללי  באופן 
תופעות לוואי עלולות להיות בעלות 
הבריאות,  בתחומי  הפוכה  השפעה 
בתזמון,  כתלות  והמשפט.  הכספים 
הסיכונים  לגבי  האנשים  יידוע  עצם 
פרוצדורה  או  רפואי,  הליך  המלווים 

־רפואית, יכולים באופן אירוני, להע
 לות את הסבירות לאימוץ התנהגויות 

בעלות סיכון. ✱

הכותבת היא חוקרת בתחום השיווק 
ומומחית להתנהגות צרכנים. חברת סגל 

ברקנאטי, הפקולטה לניהול, באוניברסיטת 
תל-אביב

אזהרה: צפויה תגובה הפוכה!

ריחוק בזמן מעורר 
רמות הבנייה גבוהות, 

אשר מפחיתות 
את החשיבות של 

תופעות הלוואי 
המוזכרות באזהרה 

)תכונה משנית( 
ומחזקות את 

החשיבות של אמינות 
המסר )תכונה מרכזית( 

הנגזרת מעצם 
נוכחות האזהרה

אזהרות חמורות לגבי תופעות לוואי, הכרוכות בשימוש במוצרים עתירי סיכון )סיגריות, למשל( 
עלולות להוביל לתגובה הפוכה מהמצופה, ולגרום דווקא להגברת הצריכה. נשמע מוזר? 

מחקר משותף של חוקרת מהפקולטה לניהול יחד עם חוקרים מ-INSEAD ומ-NYU מבררים 
מדוע זה קורה, ומה ניתן לעשות כדי לשפר את האפקטיביות של האזהרות בפרסומות?

מאת: ד"ר יעל שטיינהרט

ד"ר יעל שטיינהרט
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מצטברות ב האחרונות  שנים 
יעדויות ממחקרים רבים בר

יתרונות  לגבי  העולם  חבי 
על-פני  משפחתיים  לעסקים  שיש 
בבעלות  נמצאים  שאינם  עסקים 

משפחתית.
עסקים  בין  בעולם  השוו  כאשר 
שאינם  עסקים  לעומת  משפחתיים 
משפחתיים ברשימות שונות כפורצ'ן 
1000 וכ-S&P 500, התגלה כי הביי
יצועים הפיננסיים של העסקים המש

פחתיים היו טובים יותר. גם בישראל, 
הישרא בבורסה  שנעשתה  יהשוואה 
הבד מצאה  שנים  חמש  לאורך  ילית 

כלכליים  במדדים  משמעותיים  לים 
המשפחתיות.  החברות  לטובת  רבים 

יחוקרים רבים מנסים למצוא את הסי
יבה להבדלים אלה וליתרונות שיכו

הבעלות  כאשר  לארגון  להיות  לים 
שלו היא משפחתית.

תרבות ארגונית 
משפחתית 

ריתקו  משפחתיים  עסקים 
לימודי  במהלך  ומעולם.  מאז  אותי 
התובי ברקנאטי  שלי   EMBA -ה

לגבי  שלי  העסקיות-תרבותיות  נות 
לצד  וכיום,  התפתחו  הללו  העסקים 
משפחתיים  עסקים  לבעלי  הרצאות 
עבודת  את  בטכניון  מסיימת  אני 
בהנחייתה  בנושא  שלי  הדוקטורט 
של פרופ' ענת רפאלי כדי להבין את 

התחום גם מבחינה מחקרית.
השוויתי  התיזה,  עבוד  במסגרת 
שאינם  לעסקים  משפחתיים  עסקים 
מהי  להגדיר  במטרה  משפחתיים 
ארגונית-משפחתית  תרבות  אותה 

ישנוצרת בעסק המשפחתי ואשר מש
פיעה על ביצועיו.

תרבות  אותה  את  לאפיין  כדי 
מרכזיים.  משתנים  ארבעה  מדדנו 
המחקר  מתחום  משתנים  שלושה 
תרבויות  בין  המשווה  הבין-תרבותי 

ישונות של קולקטיביזם, מרחק עוצ
מה ופטרנליזם, ומשתנה רביעי נוסף 
רגשי  ניהול  סגנון  לתאר  שמנסה 

בתוך הארגון.
הבין-תרבו המשתנים  ישלושת 

המועסקים  כמה  עד  מודדים  תיים 
ימתארים את עצמם כמחויבים למט

רות קבוצתיות לעומת הרצון להיות 
כמה  עד  לבד,  שפועל  אינדיבידואל 
הם מתארים את ההיררכיה הארגונית 
ככוללת מרחק גדול של עוצמה וכוח 
אלו  לבין  הארגון  בראש  העומד  בין 
הם  כמה  ועד  בתחתיתו  שנמצאים 
מתארים את הנהלת הארגון כפועלת 
ילדיו,  עם  אב  ליחסי  שדומה  באופן 
אחד,  מצד  הורית  סמכות  של  באופן 

בת נאמנות  הדורש  קרוב  קשר  יעם 
מורה ליחס זה מן הצד השני.

המשתנה הרביעי של סגנון ניהול 
ש"מותר"  ארגונים  מתאר  רגשי 

יותר רגשיים ולכן המו ילהיות בהם 
את  לתאר  יטו  כזה  בארגון  עסקים 
עצמם כבעלי אמפטיה גבוהה לזולת, 
כמושפעים יותר מרגשות של האחר 

וכאנשים "אותנטיים יותר".

מחוייבות רגשית לארגון 
שהבעלים  היא  שלנו  ההשערה 
הנוטים  הארגון  של  המשפחתיים 
לנהל את העסקים שלהם באופן יותר 

משפח תרבות  יוצרים  יפטרנליסטי, 

תית ארגונית שמאופיינת בכך שהיא 
שמרגישים  מועסקים  אליה  מושכת 

ינוח עם כללי התנהלות רגשיים בא
רגון, עם אוירה קולקטיביסטית שבה 
מטרות הקבוצה מקבלות משקל גדול 
שבו  ובמבנה  היחיד  מטרות  לעומת 
יש  הארגונית  בהיררכיה  לגבוהים 
מרחק  עם  כמו-אבהי,  ניהולי  סגנון 

עוצמה גדול.
כאשר  שלנו,  לניבויים  בהתאם 
35 עסקים משי -השווינו מועסקים מ

שאינם  בעסקים  למועסקים  פחתיים 
הארגונים  כי  התגלה  משפחתיים, 
כפטרנליסטים  תוארו  המשפחתיים 
עצמם  את  תיארו  והמועסקים  יותר 

בקו הרגשי,  בסגנון  יותר  יכגבוהים 
לקטיביזם ובמרחק עוצמה גדול יותר 

בארגון.
המדידה  אחרי  חודשים  שישה 
התנהגויות  גם  מדדנו  הראשונה, 
מחויבות  ביניהן של  המועסקים,  של 
וכוונות לעזוב אותו.  רגשית לארגון 
הללו  החשובות  ההתנהגויות  שתי 
המועסקים:  בין  כמבחינות  נמצאו 
דווחו  המשפחתי  בעסק  המועסקים 

יבאופן מובהק על רצון נמוך יותר לע
 זוב את הארגון ועל מחויבות רגשית 

גבוהה יותר אליו. 
התחלה  נותנות  הללו  התוצאות 

ישל תשובה לשאלה כיצד העסק המ
שפחתי נבדל מעסק שאינו משפחתי 
ומדוע בהשוואות רבות הוא גם מגיע 
העסק  בעלי  יותר.  טובים  לביצועים 
אל  כמו  המועסקים  אל  מתייחסים 

תר מייצר  זה  וסגנון  משפחה  יבני 
סביבה  מדמה  שאכן  ארגונית  בות 
כזו. במסגרת היחסים הללו ההשגחה 

המש העסק  מנהל  של  יה"אבהית" 
להיבטים  בדאגה  מאופיינת  פחתי 
פרטיים ואישיים של חיי המועסקים, 
של  גבוהה  לנאמנות  ציפייה  בצד 

המועסק בתמורה.

שחקנים קבוצתיים 
המשפח התרבות  אכן  כי  יגילינו 
יתית הזאת בתוך סביבת העבודה כו

ללת כללי התנהגות המתירים הבעת 
בדרך  שמקובל  ממה  יותר  רגשות 
תרבות  עסקיים.  בארגונים  כלל 
מועסקים  אליה  מושכת  כנראה  כזו 
כאלו  תכנים  עם  בנוח  שמרגישים 
יותר  שהם  עצמם  על  מעידים  והם 
"זאבים  מאשר  קבוצתיים"  "שחקנים 
עם  בנוח  מרגישים  הם  וכי  בודדים" 

מרחק בינם לבין הנהלת הארגון.
יכו שלנו  המחקר  תוצאות  יכך, 

שדווקא  כך  על  ללמד  למעשה  לות 
כלל  בדרך  שנתפסים  מאפיינים 
מדינות  של  "מקצועיים",  כפחות 

לבי לתרום  יכולים  ילא-מערביות, 
משפח עסקים  של  עודפים  יצועים 

תיים. דווקא תכונות הנחשבות באופן 
אמפטיה  כמו  כנשיות,  סטריאוטיפי 
סגנון  עם  רגשיים  התנהגות  וכללי 
הקבוצה  וחשיבות  אבהי  משפחתי, 
את  יותר  טוב  מתארים  היחיד,  ולא 

משפ בעסקים  הארגונית  יהתרבות 
חתיים ויכולים להתחיל להסביר את 

המיוחדות שלהם. ✱

הכותבת היא המנהלת האקדמית של 
קורס "העסק המשפחתי" בלהב - לימודי 

הכשרה בניהול ברקנאטי, הפקולטה לניהול, 
באוניברסיטת תל-אביב ומתנדבת כמנטורית 

במסגרת תכנית המנטורינג של ארגון בוגרי 
רקנאטי בנושאי עסקים משפחתיים

עסקים משפחתיים, כך מסתבר, מגיעים לביצועים טובים יותר 
מאלה של עסקים לא-משפחתיים. מתברר ממחקרים שונים 

בארץ ובעולם כי דווקא מאפיינים שנתפסים בדרך כלל כפחות 
"מקצועיים" - ניהול כמו-אבהי, אמפטיה וכללי התנהגות 

רגשיים - יכולים לתרום לביצועים עודפים של עסקים
מאת: נאוה מיכאל-צברי

המדד המשפחתי

נאוה מיכאל-צברי

מאמר דעה
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נדל"ן בין-לאומי

הודיעה ל שבועות  מספר  פני 
חברת סאנפלאואר השקעות 
מתחדשות, שבשליטת אנשי 
העסקים רוני בירם וגיל דויטש, כי 

בת פעילותה  את  מרחיבה  ההיא 
החברה  בפולין.  הרוח  אנרגיית  חום 
חתמה על הסכם לרכישת חוות רוח 
הרוח  חוות  וואט.  מגה   10 שהספקה 
החדשה מצטרפת למתקני אנרגיית 
רוח נוספים בפולין שבשליטתה של 
 10 הכולל  שהספקם  סאנפלאואר, 
בהם  החברה  של  וחלקה  וואט  מגה 

הוא כ-7 מגה וואט.

שג הודעה  עוד  אפוא  הייתה  הזו 
רתית במסע ההתרחבות של החברה 

ובפו בכלל  הרוח  אנרגיית  הבתחום 
לין בפרט, שבה שוק הרוח הינו שוק 
העובדה  אך  ומתפתח.  אטרקטיבי 
שמדובר בחברה ישראלית שפועלת 
כה ספציפיים  בשוק בעל מאפיינים 
את  הופכת  מקומית,  רגולציה  ורווי 

כשבוד יותר.  למעניין  ההסיפור 
סאנפלאואר,  שחברת  מתברר  קים, 
בבורסה  הנסחרת  ציבורית  חברה 
האנרגיות  בתחום  בת"א, פועלת 
המתחדשות בכל רחבי אירופה, כולל 
ספרד ואיטליה. בבעלותה פרויקטים 
וואט,  מגה   60 כ-  של  כולל  בהיקף 
אשר כולם מחוברים לרשת החשמל 
הקמה  בהליכי  נוספים  מיזמים  וכן 

ורכישה.
אורלי כירם, מנכ"ל החברה, מודה 
שהעיסוק ברכישה והשקעה במתקני 

אירו במדינות  מתחדשת  האנרגיה 
בוודאי  ניהולי עצום,  הוא אתגר  פה 
האנרגיה  "תחום  זר.  משקיע  עבור 

אנר וענף  מורכב  הוא  ההמתחדשת 
גיית הרוח הוא מורכב במיוחד ודורש 

מחייב  זה  נרחבת.  טכנית  הבנה  גם 
ברגולציה  היטב  להתמצא  אותנו 

פוע אנו  בה  מדינה  בכל  ההמקומית 
שלם  צוות  מפעילים  אנו  לכן  לים. 
ומומחים  עו"ד  משרדי  יועצים,  של 
בקיאות  בעלי  שכולם  מקומיים, 

המ הטכניים,  ההנדסיים,  הבנושאים 
את  שמהווים  והמיסויים  שפטיים 

המסגרת בה ניתן לפעול".

שוק בתולי
הלאחר לימודי תואר ראשון בחש
הבונאות וכלכלה ותואר שני במשפ

 MBA-טים נרשמה כירם ללימודי ה
למנהלים ברקנאטי. במהלכם הבינה 

עס כאשת  עצמה  רואה  היא  הכיצד 
נדל"ן  נכסי  שבין  הדמיון  קווי  קים. 

מת אנרגיה  של  ופרויקטים  המניב 
השאלה  על  אותה.  עניינו  חדשת 
כיעד  בפולין  דווקא  נבחרה  מדוע 
ראשון בתחום אנרגיית הרוח, לכירם 
בתולי  השוק   - פשוטה  תשובה  יש 
שם  יש  שם.  לצמוח  ואפשר  יחסית 
טובות  ותשתיות  אוהדת  רגולציה 
בציר  נמצא  הפולני  המשק  ובכלל, 
והתחייבות  הטבה  יש  עקבי.  צמיחה 
והדבר  המיוצר  החשמל  את  לרכוש 
מבטיח תזרים מזומנים יציב. מדובר 
וצמיחה  גבוה  דירוג  בעלת  במדינה 

עקבית מועדפת.
לפי תקנות האיחוד האירופי, עד 
להה מחויבות  האיחוד  חברות   2020

ממקורות  חשמל  ייצור  ל-20%  גיע 
אנרגיה מתחדשת. פולין עוד רחוקה 

המיעד זה וזהו שיקול עסקי בולט בה
חלטה להשקיע בה.

כואב:  עניין  היא  ישראל  בכלל, 
במג יותר  לפעול  שמחים  ה"היינו 
לחב נותנים  לא  אבל  הביתי,  הרש 

להתפתח  באנרגיה  המשקיעות  רות 
הכיאות. המדינה אמורה לדחוף קדי

המתחדשת  האנרגיה  שוק  את  מה 
אך במקום שייקחו את הנגב ויהפכו 

ויאפ ענקי  סולארי  לשדה  האותו 
מתק יותר  הרבה  של  הקמה  השרו 

מעכבים  גגות,  על  סולאריים  נים 
פרויקטים, משנים מכסות ורגולציה 

הולא יוצרים וודאות עסקית, מה שמ
לבצע  כמונו  חברה  על  מאוד  קשה 

השקעות בישראל".
של  בפורטפוליו  נוספת  מדינה 

מושקעת  שם  איטליה,  היא  החברה 
החברה במתקנים בהיקף של כ- 31 

המת האנרגיה  "שוק  וואט.  המגה 
בשל",  שוק  הוא  באיטליה  חדשת 
מעניינת  מדינה  "זו  כירם.  מספרת 

המגל גבוהות  תשואות  ההמספקת 
כי  אם  גדול,  עסקי  פוטנציאל  מות 

לא נטול סיכונים".

מודל הנדל"ן המניב
אורלי כירם הכירה את רוני בירם 
ההשקעות  בית  בעלי  דויטש,  וגיל 
בפירמת  שעבדה  בעת  אקסלנס, 
רו"ח זיו האפט BDO. ביוזמתם עברה 
בית  של  הכספים  כסמנכ"ל  לשמש 
את  רכשו  וכשהשניים  ההשקעות 
השליטה בסאנפלאואר ב-2007 היא 
דירקטוריון  יו"ר  לתפקיד  מונתה 
החברה וב- 2009 לתפקיד המנכ"ל. 
בכמה  מחזיקים  עדיין  "אנחנו 
אבל  היסטוריים,  מניב  נדל"ן  נכסי 
הפעילות שלנו היום ממוקדת, רובה 
היא  מחדשות",  באנרגיות  ככולה, 

במתק משקיעים  "אנחנו  המבהירה. 
מת ורוח,  שמש  אנרגיית  של  הנים 

בר-תוקף  רישיון  להם  שיש  קנים 
זה,  במובן  התרחבות.  ופוטנציאל 
חברת  של  במתכונת  פועלים  אנו 
השקעות, בדומה לחברה שמשקיעה 

הכ על  ומתבססים  מניב,  הבנדל"ן 
לאורך  ויציבה  קבועה  ידועה,  נסה 
שנים, הצפויה להתקבל מכל מתקן 

ומתקן". 
בתשואות  החברה  של  המיקוד 
מערך  מחייב  הנכסים  שמניבים 
מדוקדק של בדיקות היתכנות לגבי 
נכנסים  בטרם  ופרויקט  פרויקט  כל 

הית בבדיקת  "מדובר  הלהשקעה. 
חש כלכלית,   – משולשת  הכנות 

היא  ומשפטית",  בונאית-מיסויית 
מבהירה ומוסיפה כי מטרת הבדיקה: 
"היא לוודא שהנכס מחזיק ברישיון 
תקף ומצויד בכל ההיתרים ושיש לו 

פוטנציאל צמיחה ברור".

מיקוד גיאוגרפי
הגם רחל )רוחה( לוין, מנכ"ל אט

ריום, מכירה היטב את מזרח אירופה. 
ממקום משרדה באמסטרדם, שם היא 
בהיקף  מניבים  נכסים  על  חולשת 
מנהלת  היא  אירו,  מיליארדי  של 

מערך  גלוב  גזית  האם  חברת  עבור 
מסועף של מרכזים מסחריים מעוגני 
סופרמרקטים בכל רחבי מזרח ומרכז 
לנסיעות  אותה  מחייב  זה  אירופה. 
ליעדים  שבוע  מדי  כמעט  תכופות 
ובודפשט,  פראג  ורשה,  כמו  שונים, 

בי הוא  היא מעידה,  הגדול,  הומזלה 
כולתה לישון בטיסות.

כישראלית הפועלת בחו"ל, לוין 
לחייהם  מרתקת  הצצה  מספקת  גם 
הפועלים  ישראלים  מנהלים  של 

הבסביבה בינ"ל. "לישראלים יש נחי
וחריצות שמאפשרת להם לה השות 

תגבר על מכשולים ומחסומים רבים, 
עסקית",  ותרבות  שפה  חסמי  כולל 

היא אומרת. 
בוגרת  היא  לוין  גם  ככירם, 
ברקנאה למנהלים   MBA  לימודי

המתנהלת  בתכנית  בחרה  לוין  טי. 
קלוג-רקנאטי,  האנגלית,  בשפה 
מתוך הצורך להכיר יותר את הזירה 
הבינלאומית. היא נחשפה לראשונה 
לנדל"ן במזרח אירופה בעת שעבדה 

שתי מנהלות ישראליות בכירות הפועלות 
במזרח אירופה בתחומי הנדל"ן והאנרגיה, 

ממחישות את עוצמת ההתרחבות הגלובלית 
של החברות העסקיות מישראל. אך 

לאורלי כירם, מנכ"ל סאנפלאואר, ורחל 
)רוחה( לוין, מנכ"ל אטריום, יש קו משותף 

נוסף - שתיהן אחראיות לשינויים המבניים 
הייחודיים שהתגבשו בארגונים אותם הן 

מובילות ולשינוי בדפוסי החשיבה בהם
מאת: יואל צפריר

יריד המזרח

רחל )רוחה( לוין: 
המשבר שינה 

לחלוטין את פני 
שוק הנדל"ן, אבל 

צריך לעשות הבחנה. 
בעוד אלו שעסקו 

בניהול שוטף ועבדו 
בצורה סולידית 

וברמת מינוף סבירה 
עברו את המשבר 

בשלום, אלו שעסקו 
רק בפיתוח נפגעו

רחל )רוחה( לוין

אורלי כירם: היינו שמחים לפעול יותר 
במגרש הביתי, אבל לא נותנים לחברות 
המשקיעות באנרגיה בישראל להתפתח 

כיאות. בכל מדינה נורמלית המדינה דוחפת 
קדימה את שוק האנרגיה המתחדשת

אורלי כירם
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הבאלביט הדמיה ואת תפקידה הנוכ
חי כמנכ"ל אטריום קיבלה ממש עם 

סיום הלימודים.
עם  חולקת  נוסף שהיא  דמיון  קו 
שעברה  הדרמטי  השינוי  הוא  כירם 

החברה שבניהולה.
עסקה  לנד'  יורופיאן  'מיינל 
במזרח  מסחריים  מרכזים  בניהול 
ל'אטריום'  והפכה  ובמרכזה  אירופה 
ונרכשה  לקשיים  שנקלעה  לאחר 
על-ידי קבוצת גזית גלוב, בשיתוף 
בנק.  סיטי  של  ההשקעות  זרוע  עם 

בדי בביצוע  לחברה  סייעה  הלוין 
כשהיא  אטריום,  של  הנאותות  קת 

המשמ הניסיון  את  עימה  המביאה 
במז עבודה  במהלך  שצברה  העותי 

רח אירופה. לאחר שמונתה למנכ"ל 
ההייתה שותפה לביצוע מהלך מהפ

כני של רה-ארגון בחברה. 
עם  מסודרת  לחברה  "הפכנו 
במדינות  יעילה, המתמקדת  הנהלה 
היותר מפותחות כלכלית ופוליטית 
צ'כיה  פולין,  כמו  אירופה,  במזרח 

המדינות  על  ויתור  תוך  וסלובקיה, 
גיאורגיה.  ביניהן  פחות,  המפותחות 
היום  שנהנית  חברה  היא  התוצאה 
שמחלקת  יציב,  מזומנים  מתזרים 
ובשורה  מסודר  באופן  דיבידנדים 

הפ בכל  שיפור  מציגה  ההתחתונה, 
רווח  הכנסות,  תפוסה,   - רמטרים 
דירוג  עלה  אף  לאחרונה  תפעולי. 
ההשקעה שלנו. החברה מנהלת היום 
נכסים בהיקף של 2.3 מיליארד אירו 
ונכסים  גדולים  קניות  מרכזי  ובהם 
סופרמרקטים.  כמו  יותר,  קטנים 

בפי עסוקים  אנו  זמן  נקודת  הבכל 
תוח מרכז מסחרי נוסף. רק לאחרונה 
הראשון  המסחרי  המרכז  את  פתחנו 

בלובלין שהיקפו 75,000 מ"ר".

השקעה סלקטיבית
תועדו  אומנם  אירופה  במזרח 

קב של  מטאוריות  הצלחות  ההרבה 
הרבה  גם  היו  אך  ישראליים,  לנים 
המשבר  לאחר  כואבות.  נפילות 
התברר  ב-2008  העולמי  הפיננסי 

השרבים כשלו. "המשבר שינה לחלו
טין את פני שוק הנדל"ן, אבל צריך 
לעשות הבחנה" מסבירה לוין: "בעוד 
ועבדו  שוטף  בניהול  שעסקו  אלו 

סבי מינוף  וברמת  סולידית  הבצורה 
אלו  בשלום,  המשבר  את  עברו  רה 
הסיבות  נפגעו.  בפיתוח  רק  שעסקו 

פו לא  השטחים  כי  הן  ההמרכזיות 
תחו ובינתיים הבנקים המערביים - 
מקור המימון המרכזי במזרח אירופה 
- שינו את סדר העדיפות שלהם וכי 
ותובעניים  בררניים  נהיו  הדיירים 
ותנאי  מיקומים  לגבי  יותר  הרבה 

שכירות". 
הנדל"ן  שוק  את  מחלקת  לוין 
קטגוריות.  לשלוש  אירופה  במזרח 
צ'כיה  פולין,  את  כוללת  הראשונה 

פעי כיום  מרוכזת  שם  הוסלובקיה, 
מדינות  אטריום.  של  הליבה  לות 
גבוה  אשראי  מדירוג  נהנות  אלה 
ומעלה ומתאפיינות בשקיה  -A  של
נוחה  ובתשתית  יחסית  גבוהה  פות 
כידידותיות  נתפסות  הן  לעסקים. 

יחסית,  ובטוחות  הזרים  למשקיעים 
לעו בתשואה.  גם  שמתבטא  הדבר 

הן  ובולגריה  רומניה  הונגריה,  מתן, 
הארצות שדירוגן נמוך יותר, הן שקו

פות פחות וסובלות מהיעדר יציבות 
פוליטיות ולכן נמצאות בקטגוריית 

היא הקט רוסיה  הההשקעה השנייה. 
גוריה האחרונה. 

סלקטיביות  היא  המפתח  "מילת 
ומסבירה:  לוין  טוענת  בהשקעה", 

מרכ בפיתוח  משקיעים  ה"אנחנו 
שנהנות  בערים  רק  מסחריים  זים 
גבוהה  ומתעסוקה  חיובית  מהגירה 
הגיע  לא  עוד  בהן  המסחר  ושהיקף 

המ בסטנדרט  לא  לפחות  הלרוויה, 
לכל  מ"ר   1,000 של  אירופי  ערב 
1,000 תושבים. התפיסה שלנו גורה
הסת שרצוי לנהל קניון או מרכז מס

חרי שיש במרכזו סופרמרקט כעוגן 
מסחרי מרכזי, תוך התאמת התמהיל 
לכל מדינה. בפולין, למשל, יש דגש 
חשיבות  ובצ'כיה,  אופנה  על  גדול 

גדולה מאוד לחנויות ספורט". ✱

על נדל"ן ומחקר 
רוית הוברפלד, המנהלת האקזקיוטיבית של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן 

ברקנאטי, הפקולטה לניהול, באוניברסיטת תל-אביב, מכירה מקרוב 
את שוק הנדל"ן האירופי בכלל ואת המזרח אירופי בפרט. במהלך 

20 השנים האחרונות יצרה לעצמה רוית מוניטין כמומחית למימון 
וגיוס כספים לפרויקטי נדל"ן עבור חברות בינלאומיות וממוסדות 

פיננסיים מובילים ברחבי היבשת. את הכישלונות שחוו חלק מהיזמים 
הישראלים במזרח אירופה היא מסבירה בחוסר היכרות מספקת 

עם השוק ובנטילת סיכונים לא מחושבים. היא מסבירה שהיזמים 
הישראלים "קיבלו תיאבון" מההצלחות הישראליות הגדולות של 

העשור הקודם, אך חלקם לא השכיל להבין ולהיערך מבעוד מועד 
לתהפוכות השוק ולמחזוריות המאפיינת את שוק הנדל"ן. עם-זאת 

להערכתה, שוק הנדל"ן המזרח אירופי מתאים לאופי הישראלי. 
"המשיכה של הישראלים למזרח אירופה נובעת מהסקרנות הטבעית 

שלנו לשווקים חדשים", אומרת 
הוברפלד, "שילוב של סקרנות ופיקחות 

שמאפיינים אותנו לצד לימוד נכון של 
מצב השוק העכשווי וההזדמנויות 
החבויות בו יסייע בידי הישראלים 

ליצור הצלחות חדשות".

לחקור את בעיות הנדל"ן 
אחת השאלות המסקרנות היא האם 

ניתן להשליך ממה שקרה במזרח 
אירופה על השוק הישראלי? לדברי 

הוברפלד, המינוף הגבוה של חלק 
מחברות הנדל"ן בהחלט מדאיג: "ישנן 
חברות המתייחסות להנפקת אגרות 

חוב כאל הנפקת אקוויטי ולא כהלוואה, וזו טעות. ישנה בעיה מינופית 
והמשקיעים והמוסדיים חייבים לקחת אחריות על בדיקת יכולת 

ההחזר של הלווה".
למרות העלייה הניכרת במחירי הדיור, הוברפלד לא משוכנעת כי 

השוק בועתי, אך מודה כי הוא סובל משורה של בעיות בלתי פתורות: 
"עלות המגורים גבוהה יחסית להכנסה הממוצעת, הממשלה נכשלה 

נכון לרגע זה בהגדלת היצע הדירות ומדיניות בנק ישראל הלוחצת על 
הביקושים איננה אפקטיבית".

הוברפלד מתייחסת במיוחד לקבינט הדיור שהוקם על-ידי הממשלה. 
לדבריה, עד היום ידע הקבינט לייצר כותרות לתקשורת, הצעות 

בשליפה ובעיקר אי הסכמות. מה שטורד את מנוחתה הוא העובדה 
שמתקבלות החלטות כמעט ללא תשתית של ידע ונתונים: "בנושא 
כה מהותי חובה מניסיוני להסתמך על מקרי עבר ועל השלכותיהם, 

זאת למען חתירה להחלטות אשר יובילו את השוק למציאת פתרונות 
נקודתיים ואסטרטגיים - פתרונות אשר יתקנו את עיוותי השוק גם 

בטווח הארוך". 
במסגרת תפקידה במכון אלרוב לחקר הנדל"ן, מספרת הוברפלד, 

מאמצים רבים מופנים למען יצירת תשתית איכותית ומעמיקה 
של מידע שיספק תובנות למקבלי ההחלטות ויאפשר להם לקבל 

החלטות מושכלות בנושאי נדל"ן, דיור, שיכון ופיתוח עירוני בארץ: 
"אין כמעט חוקרי נדל"ן בארץ ואנו מתכוונים לשנות את התמונה", 

היא מציינת. "לא מדובר רק על ידע תיאורטי הנחוץ לשוק ולמקבלי 
ההחלטות, אלא גם על ידע מעשי. אנחנו רוצים לגעת בנושאים 

הבוערים ביותר בהם יש צורך בלמידה ובמחקר ולהקנות את הידע 
ליזמים ולמנהלים העוסקים בענף. כשמדברים על מצוקת הדיור 

למשל, צריך להבין ממה היא נובעת ומה יוצר את צווארי הבקבוק. 
אנו מקווים כי הגורמים המחליטים יעזרו במחקרים אלה ויאמצו 

אותם כבסיס לקבלת החלטות". רוית הברפלד

נדל"ן בין-לאומי
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השחיקה ל שתופעת  מרות 
נפוצה  תופעה  היא  בעבודה 

בעו )כמו  בישראל  ־למדי 
לם(, היא לא זוכה עדיין להתייחסות 
או  העבודה,  במקומות  לה  הראויה 
הרלוונטיים  הממשלה  משרדי  בקרב 
שפותחו  למרות  תעסוקה(.  )בריאות, 
להתמודדות  טיפוליים  כלים  מספר 
מודעות  שחוסר  דומה  הבעיה,  עם 
מספקת לעצם התופעה מצד נפגעיה, 
לצד היעדר כלים ארגוניים לזיהויה, 
הבנת השלכותיה והכלים האפשריים 

־לטיפול בה, מונעים התמודדות יעי
לה עימה. 

נגרמת,  בעבודה  השחיקה  תופעת 
כרוני  מלחץ  כתוצאה  כלל,  בדרך 

בתו ולא  בתהליך  מדובר  ־מתמשך. 
חוקרת  טראומתי.  אירוע  של  לדה 
מסלאך  כריסטינה  פרופ'  השחיקה 
הנחשבת   -  )Christina Maslach(
לכוהנת הגדולה של התחום - קבעה 
שמורכבת  תסמונת,  היא  ששחיקה 
משלושה מרכיבים: תשישות רגשית, 
שקשורה  העצמית  בהערכה  הפחתה 

שגו ודה-פרסונליזציה,  ־לביצוע, 
וצינית  אישית  לא  התייחסות  ררת 

ללקוחות או לעמיתים. 

 חשיבותה של 
תמיכה חברתית

בתחילה  נחקרה  השחיקה  תופעת 
השירות  במקצועות  עובדים  בקרב 

סי הוראה,  סוציאלית,  עבודה  ־)כגון 
האינטנ שהמגע  היתה  ההנחה  ־עוד(. 

מספיק  אין  כאשר  לקוחות,  עם  סיבי 
את  מגדיל  הולם,  לטיפול  משאבים 
כמו  במקצועות  עובדים  השחיקה. 
מגיעים  וסיעוד  סוציאלית  עבודה 
התלהבות  עם  אידיאלים  עם  לעבודה 

המ המציאות  אך  גבוהה,  ־ומוטיבציה 
ול לעזור  יכולתם  מידת  את  ־גבילה 

ההתלהבות  את  מפיגה  בעיות,  פתור 
הכרו הלחצים  עם  ויחד  ־והמשמעות 

ניים מגבירים את השחיקה. במקצועות 
־הרפואה, למשל, מדווח בעולם על שי

עורי שחיקה של כ-50%. 
הש בתחום  המחקר  יותר  ־מאוחר 

אחרים,  למקצועות  התפשט  חיקה 
שחיקה  חשים  רבים  שם   - ניהול  כגון 
אי-  בתנאי  בהחלטה  מצורך  כתוצאה 
ודאות וממצבי עמימות, שלא לדבר על 
שעות עבודה ארוכות ואחריות כבדה. 

ממחקרי  העולות  ההנחות  אחת 
השדה שנערכו בתחום היא שתמיכה 

־חברתית - מהאדם הנכון ובמינון הנ
הש רמת  את  להפחית  עשויה   - ־כון 

חיקה ואת הקשר שבין לחץ ושחיקה. 
בעבר, המחקר בתחום התמקד במה 
שקורה לעובד במקום העבודה וכיצד 

־השחיקה בה מוקרנת למסגרת המש
פחתית. מאז המחקרים הועמקו וניסו 
שנוצר  המדויק,  המכניזם  מהו  להבין 
של  לשחיקה  פורקן  מתן  בעקבות 
שיש  למשל,  התברר  בביתו.  העובד 
"העברה" של שחיקה וחרדות בין בני 
זוג, כאשר מידת הנכונות לחלוק את 
מאוד  תלויה  הזוג  בני  בין  השחיקה 

־במערכת הזוגית ביניהם. ככל שהזו
גיות טובה יותר, העברת השחיקה בין 

בני הזוג חזקה יותר. 
השחיקה  את  שבדק  המקיף  המחקר 

־בתא המשפחתי וצפה בתהליכים האינ
טראקטיביים של העברת שחיקה וחרדה, 
או לחילופין רגשות חיוביים, הוביל את 
המחקר צעד נוסף קדימה. ההנחה היתה 
שאם מתרחשת העברה של שחיקה בתוך 
ניתן   ,)Crossover( המשפחתי  התא 
- שבהם  לצפות שגם במקומות עבודה 

יהיה  ניתן   - בצוותים  עובדים  פועלים 
לזהות תופעה דומה. 

תוצאות המחקר, שערכתי יחד עם 
קבוצת חוקרים הולנדית, הצביעו על 
תופעה מעניינת – הדבקה של שחיקה 
או  אחד  עובד  בעקבות  הצוות.  בתוך 
גוברת  שחיקה,  על  המדווחים  שניים 
לדווח  אחרים  עובדים  של  הנטייה 
בצוות  השחיקה  רמת  אגב,  עליה. 
עלתה ללא קשר לשינויים בדרישות 
לתא  בדומה  כאן  גם  המקצועיות. 

־המשפחתי, נמצאו תגובות של אמפ
תיה, אבל לא בכל הקבוצות, אלא רק 
בתוך קבוצות שהפגינו רמת לכידות 
הזוגי,  לתא  בדומה  כאן,  גם  גבוהה. 
גבוהה,  היתה  הלכידות  שרמת  ככל 
יותר,  גבוהה  היתה  התמיכה  ורמת 
והעברה  יותר  חזקה  היתה  האמפתיה 
עלתה  הצוות  חברי  בין  שחיקה  של 

לאחר מספר חודשים.

תופעה הפיכה
מסו המידבקת  השחיקה  ־תופעת 

עלולה  בצוות  הדבקה  לארגון.  כנת 
והיא  צוותים  בין  להדבקה  להוביל 
כולו  הארגון  את  להפוך  עלולה 
טיפול  מידה  באותה  אך  לשחוק, 

נמ מוטיבציה,  לייצר  עשוי  ־בבעיה 
מעו תוך  בעבודה,  והשקעה  ־רצות 

העובדים  של  והולכת  גדלה  רבות 
לארגון  ולהוביל   )Engagement(

משגשג ומצליח.
שחיקה  עם  להתמודדות  המפתח 

המ של  מודעותם  בהגדלת  ־טמון 
על  מצידם  אחריות  ונטילת  נהלים 
לגרום  עלולה  שחיקה  בה.  טיפול 
בביצועים  לירידה  פיזית,  לתחלואה 
ולנטישת עובדים. מכאן גם החשיבות 
שבטיפול בה, כולל גם מצד מוסדות 

בהולנד,  מחקר.  ומכוני  ממשלתיים 
רפואי-תעסוקתי  מכון  קיים  למשל, 
והוא  שחיקה  מצבי  עם  להתמודדות 
שחוק  טיפול,עובד  לאחר  האם  קובע 

כשיר לחזור לעבודתו. 
יעשו  טוב  המחקר,  ממצאי  לאור 

עוב של  העברה  יבצעו  אם  ־מנהלים 
תחלופה  לייצר  כדי  צוותים  בין  דים 
בריאה שתמנע שחיקה. בכלל, עליהם 

ול יד על הדופק  ־להיות מצויים עם 
כמו  לעובדים,  מתאימים  כלים  ספק 

תכו ולעיתים  קצרות  חופשות  ־מתן 
ות שחיקה  מפחיתות  סדנאות  ־פות, 

מיכה ניהולית, אך לא חונקת. 
־תמיכה שכזו מעלה את רמת הבי

צוע בפועל, אך מעבר להפחתת גורמי 
־השחיקה היא מספקת לעובדים משא

בים אישיים, כמו דימוי עצמי, תחושת 
המסייעים  חברתית,  ותמיכה  שליטה 
בידיהם להתמודד עם התופעה ברמה 
השחיקה  תופעת  כלומר,  האישית. 
והכרת  מודעות  ובעזרת  הפיכה  היא 
הן  יעיל,  לטיפול  ניתנת  היא  הכלים 
ברמה האישית והן ברמה הציוותית. ✱

הכותבת היא פרופסור מן המניין ולשעבר 
ראש ההתמחות בהתנהגות ארגונית 

 ברקנאטי, הפקולטה לניהול, 
באוניברסיטת תל-אביב

טוב יעשו מנהלים אם 
יבצעו העברה של 

עובדים בין צוותים כדי 
לייצר תחלופה בריאה 
שתמנע שחיקה, לצד 

סדנאות מפחיתות 
שחיקה ותמיכה 

ניהולית, אך לא חונקת

תופעת השחיקה בעבודה עשוייה להיות מידבקת ולעבור מעובד 
לעובד, בעיקר במקומות בהם עובדים בצוותים אשר מאופיינים 
ברמת לכידות גבוהה. מודעות של מנהלים לתופעה ויישום כלים 

טיפוליים, תוך הקניית משאבים אישיים וארגוניים לעובדים, עשויה 
להפחית את ממדי התופעה ולסייע בהגברת המוטיבציה בארגון 

מאת: פרופ' מינה וסטמן

שחיקה מידבקת

פרופ' מינה וסטמן

מחקר
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אחריות חברתית

קיבלה כ לשם  אורנה  אשר 
"אל-סם"  ניהול  את  לידיה 

הע הייתה  -לפני כשנתיים, 
עם  כלכלית  קריסה  סף  על  מותה 

ההש שקלים.  מיליון  של  -גירעון 
כלא  התגלתה  ממשלתית  תתפות 
כי  אמיתי  חשש  והיה  מספקת 
על- תיסגר.  הוותיקה  העמותה 
ארוך  בניסיון  מצוידת  שלשם  אף 
היא  החברתיים,  השירותים  בתחום 
אחרת  מיומנות  אז  להפגין  נדרשה 

שמ כזו  המשבר,  עם  -להתמודדות 
שלבת היבטים ניהוליים וכלכליים 

וגם, כושר מנהיגות. 
שמ "אל-סם",  לעכשיו,  -נכון 

לסמים,  מכורים  נוער  בבני  טפלת 
משרד  בסיוע  גם,  מסגירה,  נחלצה 
החברתיים.  והשירותים  הרווחה 
והיא  כלכלית  ומאוזן  יציב  מצבה 

שנ סניפים  מחדש  פותחת  -אפילו 
ארגו שינוי  הצריך  המהלך  -סגרו. 

הפעילות,  בצורת  ויסודי  עמוק  ני 
כולל הגבלת מכסת מטופלים לכל 
על  לשמור  בכדי  סוציאלי,  עובד 

מסגרת תקציבית הדוקה. 
גישה  הטמעת  נדרשה  למעשה, 

העבו מסגרות  בכל  -כלכלית 
אז  עד  שנעדרה  העמותה,  של  דה 

אח במילים  עסקית.  -אוריינטציה 
על  רק  לא  כי  הבינה  לשם  רות, 

-ההנהלה אלא גם על העובדים הסו
-ציאליים שלה להתחיל לחשוב כל

סטופר  לשים  קשה  נכון,  אז  כלית. 
אבל  במצוקה,  נער  מול  בפעילות 

ברירה לא הייתה.

טיפול מונע עדיף
נדרשה  ההוצאות  הקטנת  בצד 
ההכנסות,  להגדלת  פעילות  גם 

מגו תרומות  באמצעות  -בעיקר 
לשם  אורנה  פילנתרופיים.  רמים 
לא מסתירה שגיוס כספים לטיפול 
בבני נוער צרכני סמים, קשה יותר, 
למען  תרומות  מגיוס  יותר,  הרבה 

נכים, עיוורים, או חרשים. 
רגשית  מתחברים  לא  "תורמים 
מספרת.  היא  מסוממים",  לילדים 
בילד  האשמה  את  תולים  "רבים 

שלפ מכך  מתעלמים  אבל  -עצמו, 
עמים הוא קורבן של מצב משפחתי, 
הפרעת  או  מינית  פגיעה  אלימות, 
בירידה  נמצא  השימוש  גיל  קשב. 
לב  קורעי  בסיפורים  נתקלים  ואנו 

ממש".

למרות זאת, היא הצליחה לגייס 
קבוצה של אנשי עסקים שישתלבו 
הן בפעילות השוטפת של העמותה 

בק מדובר  הכספים.  בגיוס  -והן 
מנהלים  שכוללת  מובחרת,  בוצה 

שמ לשעבר  ומנכ"לים  -בכירים 
 חויבת לפעילות ומסייעת לעמותה 

בחשיבה כלכלית.
של  הפעולה  ושיתוף  הניהול 
משרד  כגון  שותפים  עם  העמותה 
בסמים  למלחמה  והרשות  הרווחה 

לה הדרך  לסלילת  סייע  -אומנם 
רחוקה  לשם  אך  העמותה,  בראת 
היא  לזכור  צריך  רצון.  משביעות 
אומרת, "כי בכל הקשור לבני נוער, 
הרווחה,  באמצעות משרד  המדינה, 
עבור  לחודש  שקלים   690 מקצה 
 320 של  לסך  עד  נערה  או  נער 

מכסות טיפול". 
לשם טוענת כי אין בכך די שכן 
במשתמש  לטפל  העמותה  בבוא 
במשפחה  למעשה  הלכה  לטפל  יש 
במקרה  מסבירה,  היא  כך,  כולה. 
להיכנס  נער  יאלץ  בו  למשל  קצה 
למוסד, יעלה הדבר 10,000 שקלים 

לח ניתן  לאומית  ובראיה  -לחודש 
מקדים  טיפול  באמצעות  זאת  סוך 

או מונע.
הטיפול  כלכלית,  "מבחינה 
יותר  הרבה  עולה  מסומם  במבוגר 
למדינה  בסוף,  בצעיר.  מטיפול 
אינטרס  יש  המקומיות  ולרשויות 

מצרי ייגמלו  נוער  שבני  -מובהק 
למבוגרים  יהפכו  ולא  סמים  כת 
מציינת  היא  ברשויות",  התלויים 

ומצביעה על כך שבמחקר שנעשה 
 70%  ,2008 בשנת  בעמותה  בעבר 
להשתמש  חזרו  לא  הנוער  מבני 

בסמים משעברה שנה. 
-אין מחלוקת שמדובר בגיל קרי

טי שבו עוד אפשר להציל את בני 
מדוע  הסיבות  אחת  גם  זו  הנוער. 
חייבת  לשם  של  לטעמה  הממשלה 
ניהול  באמצעות  לנושא  להירתם 
נכון, לספק את המשאבים החסרים 
שנה  בעוד  התקציב.  את  ולהעלות 

שיס לגופים  חדש  מכרז  -יתפרסם 
בבני  טיפול  של  השירות  את  פקו 
מקווה  והיא  סמים  צרכני  נוער 

ההק מבחינת  ריאלי  יהיה  -שהוא 
שה מקווה  "אני  התקציבית:  -צאה 

ממשלה והרשויות המקומיות יבינו 
שזו בעיה של כולם, של כל החברה 

הישראלית".

הופכים חסרון ליתרון
פוע "אל-סם"  שעמותת  -בעוד 
ארגו של  מוכרים  קודים  לפי  -לת 

בשטח  מתהווה  השלישי,  המגזר  ני 
דגם חדש של ארגון, שזוכה למיתוג 

נבדל כעסק חברתי.
-המונח "עסקים חברתיים", שמ
-תחיל לחלחל לתוך המודעות הצי

שמבצע  ארגון  לסמן  נועד  בורית, 
עבודה חברתית למען הקהילה, אך 
זהו  כלכליים.  יסודות  על  נשען 
כפולה,  רווח  שורת  לו  שיש  עסק 
כלכלית.  והשנייה  חברתית  האחת 
אחד מהם הוא "ידיים רואות", עסק 
חברתי יוצא דופן, המעסיק מעסים 

-עיוורים במרפאות פרטיות ובמסג
רות נוספות במגזר העסקי.

"הרעיון שבעקבותיו נולד העסק 
חוש  יש  העיוורים  מן  שלחלק  הוא 
שהופך  מה  מאוד,  מפותח  מישוש 

במ לעסוק  שבחרו  אלו  את  -לרוב 
קצוע למעסים מומחים, המסוגלים 

לת יותר  עמוקה  בצורה  -להתחבר 
חושות הלקוח, לזהות היכן נמצאות 
ולטפל  אצלו  הרגישות  הנקודות 
ואפקטיבית",  ממוקדת  בצורה  בהן 

חרונטמן-שדה,  מירי  אומרת 
"ידיים  של  מייסדת-משותפת 
מוסיפה,  היא  מזה"  "יותר  רואות". 
גוף  לקוחות שסובלים מדימוי  "יש 

-נמוך ומעסה עיוור מספק להם פת
חסרון  לקחנו  למעשה,  מצוין.  רון 

והפכנו אותו ליתרון". 
תוקפת  רואות"  "ידיים  פעילות 
בהעסקת  המרכזי  השוק  כשל  את 

-עיוורים- הרתעות המעסיקים מה
יכולת מק רכשו  באם  גם  -עסקתם 

נובע מתוך  זה  צועית גבוהה. כשל 
בורות, חוסר נעימות וחשש כי לא 

יוכלו לפטרם בעתיד. 
ההשק כל  שלאחר  -"גילינו 

הביטוח  המדינה,  של  העצומה  עה 
הלאומי והשירות לעיוור בהכשרת 

-עיוורים למעסים, מעסיקים לא עו
העיוור  חיים שבהם  קורות  על  נים 

חרונט מציינת  נכותו",  את  -חושף 
של  שהבעיה  יוצא  "כך,  מן-שדה. 
המעסה העיוור היא משולשת: כדי 
עליו  פרטיים  לקוחות  עם  לעבוד 
לצבור ניסיון כשכיר, אך לא רוצים 

להעסיקו. 
פרטיים  ללקוחות  להגיע  כדי 
נייד, אך הוא לא  הוא צריך להיות 

-ממונע. ואם כבר יש לו לקוחות פר
-טיים, העיוור חושש לפתוח קליני

למעשי  שייחשף  מחשש  בבית  קה 
שוד ואלימות. איש לא שמע עליהם 
והם עלולים להתקשות לשווק את 
עצמם. התוצאה היא שרבים נושרים 

מהמקצוע מתוך ייאוש ותסכול". 
תע מלכוד  על  להתגבר  -כדי 

רואות"  "ידיים  יצרה  זה  סוקתי 
ולו מכירתית-שיווקית  -מסגרת 

לחבר  שפועלת  ייחודית,  גיסטית 
פוטנ לקוחות  לבין  העיוורים  -בין 

בראש  מהם  חוסך  הדבר  ציאליים. 
לחפש  הצורך  את  ובראשונה 

מוע השיווק  עבודה.  -בעצמם 
שיודע  ומתמחה  מקצועי  לגוף  בר 

ולהע ציבור  יחסי  לייצר  -למכור, 
שלא  התפיסה  מתוך  מודעות  לות 
גם  יודע  לעבוד  שיודע  מי   כל 

לשווק את עצמו.
יודעת לחבר  "ידיים רואות" גם 
חיבורים של כמה מעסים למרפאה 
לארגונים  אירועים  למכור  אחת, 
 - ובכלל  מוצרים  לקדם  עסקיים, 

-לשווק. "על לקוחותינו נמנים אר

בעידן של משברים כלכליים, דלדול משאבים והקטנת תקציבים, 
גם עמותות חברתיות חייבות להישען על יסודות עסקיים מוצקים. 

שתי מנהלות, האחת של עמותה והשנייה של עסק חברתי, 
אורנה לשם ומירי חרונטמן-שדה, מדגימות כיצד הטמעת חשיבה 

ניהולית והתנהלות עסקית יכולות לשנות מציאות משברית 
מאת: יואל צפריר

אורנה לשם, "אל-
סם": הטיפול במבוגר 

מסומם עולה הרבה 
יותר מטיפול בצעיר. 

בסוף, למדינה 
ולרשויות המקומיות 

יש אינטרס מובהק 
שבני נוער ייגמלו 

מצריכת סמים ולא 
יהפכו למבוגרים 

התלויים ברשויות

אורנה לשם

חברתי זה 
העסקי החדש
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גונים גדולים אליהם אנחנו מגיעים 
ולקוחות פרטיים המגיעים לטיפול 
מספרת  כאחד",  בקליניקה  אישי 

חרונטמן-שדה.

ניהול משולב 
עד היום פעלו מספר יוזמות כדי 
לסייע לעיוורים המעסים במציאת 
עבודה, אך שום יוזמה לא הצליחה 
לטפל בכשל השוק. "אנחנו הצלחנו 

שות לייצר  היתר,  בין  ידענו,  -כי 
המעסים.  לבין  בינינו  הדדית  פות 
למעשה אנו תלויים זה בזה. זה לא 

מס עסקית",  שותפות  אלא  -חסד, 
ההצלחה  את  חרונטמן-שדה  בירה 

בה ביטוי  לידי  שבאה  -היחסית, 
מעסים  של  והולכת  גדלה   עסקה 

עיוורים במקצוע. 
העסקית  הזרוע  למעשה  "זוהי 

חבר עסקים  רואות'.  'ידיים  -של 
בה  ומטפלים  בעיה  לוקחים  תיים 

אינ מיצוי  תוך  עסקיים,  -בכלים 
חרונט מציינת  הדדיים",  -טרסים 

עסקית  בהשכלה  שרואה  מן-שדה 
במ רכשה  שהיא  כפי  -וניהולית 

ברקנאטי   MBA-ה לימודי  סגרת 
של  המנטורינג  תכנית  ובמסגרת 
ראשון  גורם  רקנאטי  בוגרי   ארגון 

במעלה  להצלחה.
ברק השכלתה  רכשה  לשם  -גם 

נאטי, לימודי תואר שני בהתנהגות 
במס מתנדבת  ולמעשה  -ארגונית, 

גרת תכנית המנטורינג כמייעצת-
מלווה לסטודנטים ובוגרים צעירים 
הן  האקדמי.  המוסד  של  נבחרים 

בתכנית  והן  כמנהלת  ב"אל-סם" 
ההנחה  מתוך  פועלת  היא  כמלווה 

היב בין  הכרח לשלב  כיום  יש  -כי 
עסקיים  לשיקולים  חברתיים  טים 

ויכולות ניהול גבוהות. 
"אני  מספרת:  היא  מניסיונה 

ומ מנהלים  מעט  לא  שיש  -יודעת 
כיצד  מעמותות  שלומדים  נהלות 

בע חברתיים  שיקולים  -לשלב 
עמותות  מנהלי  ולהיפך.  סקים 
דרכי  ליישם  שעליהם  מבינים 

ולש העסקי  מהעולם  -ניהול 
בעבודתם.  כלכליים  שיקולים  לב 

וההיב המשולב  הניהול  עידן  -זה 
בין  להפריד  אפשרות  ואין   רידי 

התחומים".
כמנהלת  הכשרתה  מלבד  לשם, 
הארגונית,  בהתנהגות  המתמחה 
נראה  "זה  סוציאלית:  עובדת  היא 

-אז יוצא דופן לשלב בין שתי הדי
אבל  הללו,  השונות  סציפלינות 
הסינרגיה  את  דווקא  ראיתי  אני 

-שיכולה לצמוח מכך. כאשר עמד
תי בראש אגודת החירשים ופעלתי 
השפעה,  וצבירת  עמדות  לשינוי 
נכון  בוודאי  זה  שצדקתי.  הבנתי 
חייבת  אני  שבו  הנוכחי,  בתפקידי 
ניהוליים- כישורים  בין  לשלב 
 כלכליים-ארגוניים לניסיון בשטח 

החברתי-סוציאלי". ✱

מירי חרונטמן-שדה, 
"ידיים רואות": גילינו 

שלאחר כל ההשקעה 
העצומה של המדינה 

בהכשרת עיוורים 
למעסים, מעסיקים 
לא עונים על קורות 
חיים שבהם העיוור 

חושף את נכותו. 
כדי להתגבר על 

מלכוד תעסוקתי 
זה יצרנו מסגרת, 

שפועלת לחבר 
בין העיוורים לבין 

לקוחות פוטנציאליים

מירי חרונטמן-שדה

רשמו פריצות דרך
למעט הדמיון בעיסוק ובהטמעת עקרונות ניהוליים ושיווקיים 

בפעילות החברתית, הביוגרפיות המקצועיות של מירי חרונטמן-
שדה ואורנה לשם שונות זו מזו. 

חרונטמן-שדה מספרת שכל חייה רצתה להוביל פעילות חברתית 
משמעותית וחיכתה להזדמנות המתאימה. ההיכרות עם מצוקתם 

של העיוורים כמנהלת פיתוח עסקי וכיועצת עסקית וכמי שהריצה 
מספר מיזמים חברתיים, דחפה אותה לשינוי קריירה וכיום היא 

 מקדישה את כל זמנה לפעילות 
העסק החברתי.

אצל לשם הרקע המקצועי כולל שורה של עיסוקים בתחום 
הסוציאלי שהאחרון בהם הוא ניהול המחלקה לשירותים חברתיים 

בעיריית רעננה. לשם הפכה אותה ממחלקה קטנה לאגף גדול, 
בעיר שלכאורה נחשבת לבעלת פרופיל סוציו-אקונומי גבוה. 

מתברר שגם ברעננה יש לא מעט אתגרים חברתיים. בעת 
שהתנפצה בועת ההיי-טק, למשל, היו לא מעט מתושבי העיר 

שאיבדו את פרנסתם ונקלעו למעגל האבטלה. 
היא מעידה כי לא הרגישה חסמים במסלול הקריירה שלה."לא 

קודמתי ולא נבלמתי בשל היותי אישה. עבדתי קשה מאוד, תוך 
שילוב בין לימודים, עבודה וגידול ילדים. כל מי שהתנסתה בכך 
יכולה להעיד שזה לא קל. אבל אני יודעת לנצל כל רגע ולפעול 

בעת ובעונה אחת בכמה משימות. נדמה לי שזו תכונה נשית, אבל 
לא גנטית כי אם סוציולוגית. כל אישה שמגדלת ילדים יודעת לנצל 

כל דקה ביעילות".    
אחד ההישגים הציבוריים שהיא סייעה להשגתם הוא שילוב מתרגמים 

לשפת הסימנים בתוכניות הטלוויזיה. זה היה כאשר שימשה כמנכ"ל 
אגודת החרשים המבוגרים )אח"א(. היא פתחה במסע ציבורי לשילוב 

מתורגמנים במהדורות החדשות וזכתה לתגובות צוננות ממנהלי 
חברות החדשות, שנעו מהרמת גבה ועד סירוב מנומס. אבל העקשנות 

שלה נשאה פירות. את התוצאות ניתן לראות היום בכל מהדורת 
חדשות שמכבדת את עצמה. זה אפילו אופנתי להודות בסוף השידור 

למתרגם או למתרגמת לשפת הסימנים. "היה קשה אז לגשר בין 
חרשים לשומעים", משחזרת לשם. "מה שהקפיץ אותי היה שחרשים 

לא יכלו לקבל מידע בזמן אמת בתקופת הפיגועים. הרי חלקם היו 
הורים לילדים ואירועי טרור גרמו להם לחרדה עמוקה. היום לכל חרש 

יש ביפר על חשבון המדינה ובסך הכל רשמנו פריצת דרך בתחום".
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