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 ל"תפקידי המנכ
אחריות כוללת 

 על הארגון

אחריות על 
רווחיות הארגון 
ומיצובו במקום 
מותאם לרצון 
 הבעלים בענף

אחריות כלפי  
 הארגון פנימה

אחריות כלפי  
 הארגון החוצה

קידום פעילות 
רוחבית בכל  

מישורי הפעולה  
 של הארגון



 אחריות ניהולית בניהול בכיר

Holding 

Improvement 

Creating the 
Future 



 אחריות ניהולית בניהול בכיר

ניהול פנים , ניהול רוחב  –לות "מנכ
עבודה תחת  , אחריות כוללת, וחוץ

   ודירקטריוןר "יו
 
 

המעגל : ניהול מקצועי באשר הוא
 כלים ומיומנויות ניהול, הניהולי

 ניהול חברתי
 ניהול עסקי 
 ניהול ציבורי

 אחריות כלפי ליבת הפעילות



 בכחמתחים בשימוש 

 השפעה הישרדות

 רווחים תכלית הארגון

 אמוציות תבונה



 בכחמתחים בשימוש 

 מתח בין הישרדות להשפעה –כוח 
 מתח בין תכלית הארגון לרווחים –כוח 
 מתח בין תבונה לאמוציות –כוח 
 מתח בין אסטרטגיה לבין ניהול השוטף –כוח 
 מתח בין ניהול פנימה לניהול החוצה –כוח 

 
 

, ל וההנהלה בארגון תעשייתי"נבחן ביחד לאור ניתוחי אירועים ניהוליים של עבודת המנכ
 .מתוך ניסיון בעבודה איתם לאורך השנים האחרונות, בארגון פיננסי ובארגון חברתי

 



 מתח בין תכלית הארגון לרווחים

עד כמה ארגון עסקי שחרד לעתידו 
 ?  מסוגל לעסוק ולהעמיק בתכלית קיומו



 מתח בין תכלית הארגון לרווחים

לחץ 
לתוצאות  

 מהירות

חשיבה 
שטחית 
 ומהירה

  כח
משיכה  
 לתנועה

 מחירים



 מתח בין תבונה לאמוציות



 מתח בין הישרדות להשפעה



השלכות של התנהלות אישית של 
 ל"המנכ

ל מייצרת תנועה גדולה בתוך "כל תנועה קטנה של המנכ –תנועת המטוטלת 
 הארגון

 היפראקטיביות

 ליבת העשייה

 גודל והשפעה

 העמקה

ניהול המערכת 
 והתשתיות

הסתפקות  
 יעילות, במועט

 מספרים

 סיפורים



 ל"מערכת הלחצים על מנכ

 ל"מנכ

   דירקטריון, ר"יו

 ובעלי עניין

הענף  
והדינמיקה  

 שבו

יכולות 
הארגון 
וכוחות 
 פנימיים

רגולציה 
 וממשל  

מאפיינים 
 אישיותיים



פער בין ציפיותינו כיועצים  
 ל"ארגוניים לבין תפקוד מנכ

 :סיבות לפער

ל לא "המנכ
נתפס כאדם 

 ככל האדם
 ל"מנכ" דרגות"

התנהלות 
אישית של  

ל  "המנכ
מתורגמת 

 ארגונית



 תפקידנו היועצים הארגוניים

 לחשוב ולעבוד על השיקולים בהחלטה ובחשיבה  -לעצור 

איפה שאין פניות לעבודה היכולת לסייע מאד   –מוגבל 
 .נקודתית לקצר רואי

 לבסס בקרב מנהלים בכירים תפיסת עבודה נכונה


