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בזכות כך   .כון לשינויזה אומר שרכשתם את הספר שלי המת הנוכחיאם קיבלתם את המייל 

ופה  קת לפרק נוסף אותו כתבתי בעקבות הת כעהחשופים נכנסתם לקבוצה ייחודית של אנשים 

 עידן הקורונה.  -העידן הנקודתיהיא ואנחנו חיים כרגע, בהילה שבה וזרה, המהמ

 

 להשלים מידע אמוררסה דיגיטלית והוא יבג ופיעיספר גירסת ה, בניגוד להפרק הזה

לחלוטין. יש מצבים בחיים בהם הכל  מטורפות ידע לגבי טרנספורמציה בתקופותולהוסיף 

שיו כמו הדבר  אה עכנר  אכןזה מצב . ריסטרט למערכות ת ונדרש הלכה למעשה לעשו ,משתבש

עבור זעם ידווקא יש הרגשה שכש אבל לי !תרתי משמע -הנורא ביותר בעולם, בכל העולם 

דברים טובים  בכל זאת דווקא הוציא  האירוע זאנחנו נסתכל לאחור בפרספקטיבה ונחשוב ש

 החוצה. 

 

הייתי אמורה   בימים אלה קסט הנכון.כנסו לקונטי, על מנת שתפור קטןאני רוצה להתחיל מסי

וכננה בקפידה במשך כמה חודשים שכן הייתי צריכה למצוא מקום תזו  יעה נס .ן לנסוע ללונדו

  אכן יהיה רלוונטי,שהמקום  התוכנית כךשיכול להעשיר אותי, לבסס את ושמלמד חדשנות 

אני   מתבקשות.ת הלועו כלומר כל הפ - הנכון ביומן ולהזמין את כל הכרטיסים התאריךלסמן את 

יש לי אירועים שלדעת לי  מתאים. שלהתכונן מראאוהב  יציבות ו שוחרן אדם מתוכנן כזה, ימ

ממלאים לי את  "מועדים שאני מגדירה ככאלו שבמיוחדים אשר שתולים לאורך השנה 

הכנסת תפיסות, חשיבות ושיטות חדשות  . זה היה אמור להיות ללא ספק מילוי המוח ו" הבטרייה

ה  באסקלציה בעסק שלי ובכלל בחיים. אבל אז קרה המקרה, והקורונ  לעלותלות לעזור לי שיכו

לפגוע בכל דבר   ואיימהלא עצרה בשום סיבוב עליל נכנסה לחיים של כולנו בפול גז, ויה בלא רצה

 שנמצא לה בדרך בלי יוצא מן הכלל.  

 

טי פרי מרוקן ופה ריק, הדיובחדשות תמונות של שדה התעראיתי  הנסיעֿה,שבוע וקצת לפני 

חזקות את  לו שמות הלמונוהת  אדם אחד...ולו שוט אין בו מאנשים ומטוס של אל על שפ

שנייה אחת להבין  תוך ואל משפיע על קבלת ההחלטות שלנו גרמו לי ׳ויזעד כמה ההאמירה 

 שצריך לבטל את לונדון. 

 

זה וממש לקחתי את  תּוקורבנ, הייתי עסוקה בלמאוד עצובהזה הפך אותי בימים הראשונים 

ילו  כא של המלוכסנים והיה נראה צםרבאהתחיל  שלראשונה זה קשה. הבנתי שהדבר ה

 ישאר שם פתאום החליט לחבוק חיבוק דוב לא נעים את כל העולם.  יש
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שלי   התעוררתי ממש מוקדם בבוקר, בהיתי לי בקיר באי חשק ופתאום הדמות כמה ימים,לאחר 

  התעשתתי שאני מכירה! בתוך כמה שניות וואו, זו לא זהר - השתקפה במראה ואמרתי לעצמי

.  וג של מנוף וירטואלי עם ס הרצפהי מהרמתי את המצב רוח שלבבת אחת על עצמי ווהתגברתי 

החלטתי שאני חייבת לקחת את החיסרון הגדול הזה )שאי אפשר להתעלם כלל מהצדדים 

כה למעשה  תן להפוך אותו הלניך לחשב מסלול מחדש כיצד ואיתה ואילך ומעהרעים שלו( 

 ליתרון. 

 

  מחדש, אבל מהצדולשקם , וברור לי שישנם הפסדים שלעולם לא נוכל להחזיר אני לא תמימה

עם  ,ואנחנו בסופו של יום צריכים להחליט איך ומה אנחנו רוצים לעשות איתה ציאותזו המ ני הש

אוכל  ש ובשביל ,ר ולא פחותשאני רוצה לעשות איתה יות  סיכמתי ביני לביניהמציאות הזאת. 

ואחשוב בצורה מסודרת )כי זו אני  אתיישבבאמת לקיים עם עצמי את ההחלטה הזו נדרש ש

ים יהדברים הנורמל את כלימות ברשלי . סימנתי באמת מסודרת( מה הם הדברים החשובים

לבנות את מה  במטרהלהסתמך עליהם  שאוכלשאני יכולה לעשות, את כל מקורות המידע 

יכולה  "את כל היוזמות שאני העליתי בעיני רוחי סף  ובנו .בלונדון  נסלכ  נסיעהבאותה רתי שהחס

 -על מנת להפוך את הקערה על פיה ולבנות עם הבאסה משהו מדהים. ואז, זה נפל לי " עליהן

המתכון לשינוי בעידן   עלהפרק  -נוסף לספר המתכון לשינוי, והואפרק  רט של ינסן אנדרש שאכי

 של קורונה. 

 

על  ,לספק לכם כלי מחשבה  יתהתכלמהות הפרק הזה 

מנת שתוכלו לקפל לתוך היום יום המטורף גם הערכות 

בניית התשתית המתקנת להתמקד בקדימה, ו

הגדול אותו אנחנו עוברים. קבלו במשבר לערעורים 

צב נכון את ההחלטות לעזרו לכם דברים שיע שמונה 

העתיד  קדימה, ובעיקר להסתכל גם על התרחישים של

 .רק על תרחישי ההווהק ולא והרחו הקרוב
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, עסקים ארגונים גמישות.ה לשכלולחוסר יציבות מובילה  

מפסיכולוגיה מורכבת של הרגלים שגורמים לנו להתאהב   בנויים הם כמו גוף האדם, והם 

  ה. במהותלהתקדשלקדש אותה יותר ממה שראוי לה מית ולפעמים נהלות היומיות הב

במצב של יציבות.   להיות תמיד שאוףופן ישיר לצורך שלנו ל אבורה  קש הזוההתאהבות 

היות מופתעים, רוצים שיקרו לנו  ל ששמחיםאבל באופן פרדוקסלי אנחנו גם יצורים 

קחת לפעמים אנחנו חיים ול על הדרך שבהמחדש רש להסתכל דברים מרגשים וזה דו

 ט סיכונים.  מע

 

ה שהם יותר לכונים יותר גדולים, ויש כאיי סלוקח דועים כייש אנשים שבאופי שלהם 

חברות. יציבות יכולה  בארגונים, בגם נמצא אנשים ממש אותו דבר אצל הוכמו  .םיסולידי

  נדרש לעצב את החשיבהן לכטוב ומצד שני דבר קצת פחות...להיות מצד אחד דבר 

נקודת המבט הזו אם רה אחרת שכן ר יציבות בצוסולהסתכל על עידן של חו מחדש

 גמישות. ה שכלול -שמשמעה ר עבורכם יכולת חשובה ה נכון יכולה ליצואות ים מתכננ

  

מישים כי הם הפכו להיות לעבד של מערכת ההפעלה שלהם, הם אינם גארגונים הרבה פעמים 

אלו יהיו הכלים שעוזרים להיפך: שבמקום שבדיוק הבדוקות מקדשים את התהליכים והשיטות  

ים השיטות והכלים הופכים לעיתת, שנודה על האמ ו רם.עבו משעבדים, שעובדיםכלים ולא 

קסאות התנהלות של פנ מקבעיםתרים וושומנים מימעלים למעמסה שכן הם מייצרים סחבת, 

למעלה. בשביל שעסקים יוכלו  כלפי התנהלות אשר מפריחה את החיים העסקיים ח טפלבמקום 

הכרחי לגלות עיקר ב ם ומניאת השו  מהם לצמצםנדרש כלומר לעוף הם צריכים להיות קלים, 

שהקורונה מלמדת אותנו הוא שכל דבר שחשבנו שהוא מציאות  דברים הברורים. אחד הזריזות

   ברורה, כבר לא.

 

בסיטואציה.  טמון ים אם לא יהיה גמיש הרי שיפסיד את הכוח ששכל היחס שלנו לדברנדגיש ו

ך את אי היציבות  הפוה לעידן הקורונה הינ  -לכן ההמלצה הראשונה שלי בעידן של שינוי 

זה אסור לכם הערך התיות בצורה אחרת. את  ות ומייצרת תש ית שפותרת בעילגמישות מחשבת

 מבנההזו וקפלו אותה באת ההזדמנות הנדירה חו להפסיד לא תוך כדי ובעיקר לא אחרי, ק

 הארגוני.  DNA-בגם ופרטיים, כאנשים  גם אישיות שלכםה
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 נאלציםתם שא לכםכמה פעמים בחיים קורה  אופטימיזציה למערכות.

ש? יש פה בהיגיון מחוד ולארגן אותםבמבט רענן להסתכל על כל המשאבים שלכם 

בעקיפין או  ישירותמושפעים קשיים שות וכמובן דברים קשים, הקרבות לא נעימ

ה. אבל מצד שני זו גם הזדמנות מדהימה  א ספק יחוו תקופה קששלל  מהמשבר הכלכלי,

 סחים את המשאבים בצורה החכמה ביותר.  מנ איךלבחון את המערכת כולה ולהחליט 

 

מנות החסכנות אהיא עדיין בגדר י יעילות , כלא דיברתי על יעילות !שימו לב

המדהימה בכוונה דיברתי על אופטימיזציה שהיא מהווה בעיני את היכולת  .קסאותוהפנ

ם תניפרודוקטיביות! כיצד אנחנו מעצבים פתרונות לצרכים המשוהיצירתית לחשוב על 

הערכיים אלו של המחר( שיהיו גם , ו"ההיום"אלו הדחופים והמוזרים של הגם ) 

בפה  חה את כולנו לשאול הקורונה שמכריה עולמית כמו עבורכם. אפידמיוהמיטביים 

תנו שניאלץ לשאול בטווח הרחוק, יכולה העלינו בדע שאלות שאולי לא  כמה וכמהמלא 

ן בילב או  אם שמנו בין ו –רום לנו לגלה יכוהיא   לזמן עבורנו היערכות חדשה ואנרגטית.

את כושר ליצורים מאוד מאוד חדשניים, להפוך את הקריאטיביות, להפוך  -לא אם 

ציה  ניסה אופטימיזתחדשת כזו שמככלי שעוזר לברוא מציאות חדשה או מלהיצירתיות 

 אמיתית במערכות.  

 

ת פשוט נועדסמהבינו שתחום השם  , סיןמ שמגיעהלמשל על דוגמא נהדרת שמעתי 

עסקים התחילו טיפה לחזור ה)רק עכשיו בשבועות האחרונים  תטח בתקופה זוהש

ולעבוד( ומלא כוח אדם של מלצרים נשאר מחוסר עבודה. אז הם לקחו את המשאב הזה  

נשים במקום לצאת ולאכול בחוץ אהפתרון: ותו בחוכמה? ד אפשר לנצל אכיצ -שבו יוח 

לים לקחת לאוכל מוכן, ולכן המלצרים יכועד ר וסופמזמינים אוכל הביתה ממשלוחים של 

תפקיד חדש של שליחים ולמלא צורך אמיתי ובאותה נשימה לא להפסיק  לעצמם

 להרוויח.  

 

 לאת היכולת הזו לעשות אלוקציה למשאבים ולבנות ע

כים מתפתחים מישים לצרפתרונות גשאב המ בסיס

 הענייניםדאי לנצל לטובה: נדרש לקחת את כמשתנים ו

 את הלקחיםבעוצמה החזקה ביותר, ולהטמיע  דייםיב
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המשוגע גל "גם אחרי שנעבור את העוצמה אותה הב

 .של הקורונה"
 

בעבר באתר שלהם הציגו , ס ריוויהארוורד ביזנ . להוריד נכסים מיותרים

יגיטלית המתגברת  טיעון שאומר שבעולם המתפתח בו אנחנו חיים, ובמציאות הד

ולא כפי שנהגנו לחשוב  - העסקל ת הכבדה עלהוו ילח נכסים פיזיים מתמתברר שריבוי 

  "מהו נכס"של  ההגדרהבעידן בו  חייםו , אנלמעשהשווי העסק. שנכסים מגדירים את 

משדרים לנו כאן, על מנת שנדע   HBR-משתנה לחלוטין וכדאי להבין את הקונספט ש

לבנות נכון את סביבת  

העסק 

 
במציאות  יוצא ש , שחשבנו בעברוד למה מכוון לכך שבניג יומדברים על HBRפט שהקונס

עליהם שמכבידים  מחזיקים נכסיםהים זה נכון גם לעסק . דברLess is More -םכיו

אספקט של  מהגם באותה מידה ממש נכון  לצמוח ולהתפתח, אבל על המאמץ ומקשים 

ארון מלא בנעליים שאנחנו לא  - למשלשמחזיקים בנכסים מיותרים, פרטיים אנשים 

באינדקס "צרכנות  , ומדובר עלד הצרכניבצ -)במילים אחרות  מספיקים בכלל לנעול

 ליה אנחנו נוטים יותר ויותר(. א "יתר
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מייצרות בפועל פחות  סים,חברות שמחזיקות יותר נכ ם כימראיכאן ונים שמוצגים הנת

  -התעשיות “הבונות”  - חברות כמו קמעונאות, תקשורת, תשתיות יוטיליטי: ערך

תן. הנקודה הזו ים שלהן מעכבים אושיג צמיחה שכן הנכסנתקעות ולא מצליחות להמ

הנכסים "סוג" רותים, שכן תחת עולם של ספקיות שיפועלות חברות ש לגבי ונה גם נכ

 .אנשים -מושתת על ס ניזשמכבידים על הב בדבריםיקות שהן מחז

חברות שמבוססות  Creators-, קבוצת החברות המעניינת ביותר הינה קבוצת הלמעשה

קיילבלים, אבל לא  ים מאוד נחשקים וסיות ויודעות ליצור נכספלטפורמות טכנולוג על

ן לפעול תי מוחשיים אשר מאפשרים לה, נכסים בל Intangible Assets - בפחות חשו

במהירות במבוסס היכולת להיות בגישה ישירה אל   וח לצמבמקביל בגמישות יתר, ו

 . ים רלוונט ולהבין מתוך הדטה התנהגויות וצרכים -צרכנים

 :החדשים Assets-הם ההם ובים ביותר ואני גורסת שהחברות הללו מחזיקות את הנכסים החש

יעילים,  ל בסיסה להיות הרבה יותר מדויקים,ים ועלהבין צרכים של אנש דטה המאפשרת

 פטימיזציה של העסק. לייצר אובאופן הזה ם ויאפקטיבי

ויודעות לעשות  Dreamers - הינן אלה שיודעות לחלום החברות המשמעותיות ביותר

ול  מי גד"להתחרות על  חי לא יכולות יותרחברות בעידן הנוכשום שת מ. זא וירטואליזציה לנכסים

 . Less is More- . כאמורכמות הופכת לחיסרוןותר דברים, היש יאו למי  ,"יותר
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 לזוז מהר, אל הקניית שיטות וכלים חדשים. 

 
פעול להצורך הבין את  יתמר יקותאלים אאותו מנהל בחור בש "עין חמדיער "ן אירועים ג

לו יספק שיטות וכלים חדשים. איתמר החליט שהגן שתחום הקניית ר ולזוז אחרת ב מה

איך  .איש(  100ומר יותר מ)כלה לחתונה גדושאיר את התונה שמאפשרים להשירותי ח 

חמישה אזורים בהם מתפלגות הקבוצות ילק את הגן שלו לוא ח הוא עשה זאת? ה

איש.  100הוא שומר על חוק ההתכנסות של לא יותר מלחתונה לחמש ובכך שמגיעות 

ח אותנו  ותי שלנו מכרי, הטבע ההישרדאודהופך אותנו ליצירתיים ממשבר כמו הקורונה 

 שיש באמירה הזו.  הקלשאיותלקופסא למרות  בתוך ומחוץבמקביל ב לחשו

 

חדש בים את העסק מפתרונות שמעצ  לע חשיבה קריאטיבית שמשמעה יצירתיות,  תהאו

ון, אבל היא מתחילה להיות משמעותית  יצצריכה לאפיין אתכם בטח ובטח במצבי ק

שוך אחר החברה גם ללי עבור י נבייס ססטכשהופכים אותה הלכה למעשה לנכ

 המשברים. 

 

להתמודד  נאלצנושלא קופה הזו של עידן הקורונה מפגישה אותנו עם המון תרחישים הת

דרשים לשקלל מחדש המון נקודות דטה, המון אינפורמציות נ פתאום אנו איתם בעבר, ו

להסתכל עליה,   שראוי לפעול. אבל ישנה עוד נקודה  מסוגליםנו  שרק בעיבודן מחדש א

 ן, מהר, ולשנות שוב ושוב.  מזזאת כל הנו נדרשים לעשות אנח ולפיה 

 

 זו מתנה גדולה!

 

בתקווה גם תוך כדי וגם  ר הקורונה, גם בתחילתו,משב ני מסתכלת עלללא ספק, כשא 

לאנשים קשה מאוד  תי רגיל הזה. , ניתן למצוא יתרון במצב הבל אירוניבאופן  -אחרי

ורשים מהם לשים להרגלים חדשים שד  גללהסתלשנות דברים בצורה מהירה, קשה להם 

ל הרגל,  . אנחנו יצורים שהיפותזות חדשות שוב ושובשה להם לבנות , וקשאלהימני ס

אומרת שצריך לקרות   המתימטיקהזרה להרגלים הישנים.  נגררים בח מאוד אנו ומהר 

משהו שהוא פי תשע טוב יותר בשביל שנרצה לזוז מנקודה א' לב'. אבל במציאות  

ות שהיא מציאבטוטאלי ינוי ת שיים חוויחוו אנחנו ;ותנוהחריגה הזו אף אחד לא שואל א
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גלנו וקידשנו  , כל הרגל שסיוזכרנכל צעד ש ן שהכרנו,כל אב :לא פי תשע אלא פי תשעים

בספק. מוטל   

 

זה בדיוק , ליתרוןולהופכו  לקחת את החיסרון שיש בידכםיכולת ההכרה ברסת יובג

ולעשות זאת.  לכך להתייחסהמקום   

 

וגיות  אנלנן חברות שי .המשמעות המשתנה של הזמן עבודה מרחוק.

ם ת יציבות ערות המסורתיות שבנויות על תשתיו חבר המון שנים, השנמצאות איתנו כב

. ומהצד השני ישנן חברות האינטרנט, אלו שקמו על ם שקשה לשנות קשיחיםהרגלים 

לן את שם המשחק והן ממש חברות צ אג'יליות מהווה אכשהפלטפורמה מאוד גמישה, 

 ב"ענן". 

 

ת את הדרך שבה היא  ו נעל חברה שהחליטה לש - השראהקבלו סיפור מעניין ומעורר 
הם   -מערכת ההפעלה״ שלומחדש את כל ״ירותים שעיצב מדובר בגוף נותן ש .פועלת

זה מתאפשר באמצעות  וביטלו את הקול סנטר, העובדים עושים זאת מהבתים שלהם, 
 . עובדים שנמצאת בתפזורת טכנולוגיה שיודעת לנתב את השיחות הנכונות לרשת ה

  
 מצעיםאביצועים שלהם כולים לראות בו בלייב את הבהעובדים יבו הם יצרו דאשבורד ש

זה מבוסס במקור  .ר, ולקחת את הלמידה קדימהד ניתן להשתפהמאפשרים להבין כיצ
בו המשתתפים יכולים לראות את רמת   World of Warcraft -משחק הוידיאו  על

 . הביצועים ולעשות אופטימיזציה 
  

ענישה, אלא כפלטפורמה  כלי צר כעיון של הדאשבורד לא נו הר  !אבל זה לא נגמר כאן
  תלבקש יחופשמרחב ונותנת  -יותר ו שהם חלשים עובדים חזקים לעזור לכאל שמעודדת

. למידה שזקוקיםבכך יצרו סביבה לומדת, ויותר מכך תגמלו עובדים שעזרו לאלו  -עזרה
P2P .... . 

  
ר״ להשכרה  ״קול סנט גוף של  LiveOpsמדובר ב - ולמי ששואל את עצמו מי זה החברה

 . / eops.comps://www.livhtt.סנטר פיזי..ללא קול 
 

של הממשלה האיסורים וההוראות קשת תחת כיום, אחת המשימות הגדולות של חברות 
להרחיק אותנו חברתית על מנת שלא  ןכיצד אפשר לבודד אנשים, כיצד נית לבחון היא 

זה דורש מארגונים לנו. אצ וא קייםמידה שהבבשני, שלא נפזר את הוירוס  נפגע אחד
כיצד ניתן לבנות  ולחשבת חישוב מסלול מחדש ת ישנות לעשולעבוד בשיטו שהורגלו

 . דה מרחוק מערכי עבו

https://www.liveops.com/
https://www.liveops.com/
https://www.liveops.com/
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שנן חברות שמתחילות לבנות את כל מערך הפגישות שלנו באופן משולב, חלק וירטואלי י
חדש שבו  יום סדר ינהלוכיצד הן  ששוקלותם. ישנן חברות וחלק פיזי עם צוות מצומצ

 חלק גדול מהעובדים בכלל עובד מהבית. 
 

 ו נובעים ממציאות הכרח. כל אל
 

לעצמנו  ך לסגל ו(, נמשיהזה הרי יקרה בסוף מתיש אבל מה אם? גם כשנצא ממשבר הקורונה )ו
הניסוי הגדול ביותר  הטריגר של מה אם כל הקורונה היא בעצם הללו? החדשניים  ההרגלים את 

מיומנים שמקבלים  וצוותים קטנים דה בופטימיזצית תהליכים, של עב? של אומרחוקשל עבודה 
הדרך שבה אנחנו  את מה אם זו הזדמנות לחדד את הנוהל והחלטות מהירות? ללא עיכוב 

 ? עצבים תהליכיםמ
 

עבודה מרחוק פתרונות של בכובד ראש שוקלים אף  בודה, וכנים את הפורמאטים של העכשמעד
הזמן. נדרש מאיתנו   ניצול מיטבי של שלת  הייחודידש את המשמעות למעשה מנסחים מח 

ו המכניזם של קבלת ב אחרת על איך יוצרים מפגשים, כיצד מנצלים אותם נכון, ומהלחשו
 החלטות. 

 
את הדרך וצוותים לעבוד בצורה מצומצמת,  שמאלצתלאמזון יש שיטה מאוד מעניינת 

 ים: יקריטמים לעשות דברים אמזון מפרקת לכמה גורשלה 

תנה  )כמו שאתם מבינים, זה משהו שלא יש, "לקוח במרכז העיקרון של " חשיבה על  •
 בהמשך ונדרש לתמוך את ההחלטה הזו גם בעיתות של משבר(. 

 לעשות ולא לדבר.  •

 להמציא דברים.  •

 להיות בעלי סבלנות.  •

 . Day Oneראשון, היום ה הוזותמיד תמיד לחשוב על כך ש •
 

ד למציאות שבה אנחנו חיים כרגע, ובנקודה הזו  אוון קרובה ממזאם תשימו לב השיטה של א
 מים שלכם. אמבד אותה לסיסטץ את החשיבה הזו ולניתן לאמ  כיצד לבחון מומלץ גם לכם

 

אמזון תמיד מסתכלים על ההזדמנות ולא על הבעיה, או 
פתרון. בשביל להיות ל יותר נכון הופכים את הבעיה

ות נדרש לבנות ציר קבלת החלט החדשנית שלביכולת 
בצוותים סיעור מוחות  ) בריינסטורמינגשאומר:  מכניזם
ם ממליצישל הדברים )אמזון פרונטאלית צגה ה ;קטנים(
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שקפים ובמצגות ארוכות אמצעות תהיה בשההצגה לא 
שמטביעות אותנו בפרטים קטנים אלא בדיבור, 

ים ד אחרי שני השלבבפרזנטציה ורבאלית(, ומי
 החלטה. האחרונים נדרש לקבל 

 

 

י, מדובר בתקופה רגישה בה  במשברים החלק של הטראסט הוא קריט .ציר האמון

ידיהם  ען על משהו שהם מכירים וסומכיםשי אנשים מרגישים לא בטוחים, והיכולת שלהם לה

התנהלות של אי שימת  את הכשל שב  גם מדגיש מצב זה נהיית עוד יותר חשובה מאי פעם. עליו

מחדש את הדגש, למשל  הפעם לתת את הדעת ולשיםנחנו צריכים נו ועליה א שניהלכפי לב 

המקרה הזה של הקורונה מחדד כמה  בעייתי ו גורםיא ת התלו .ת הגדולה שלנו בסיןהתלוכמו 

לויים רק בתרחיש מה שאומר שאסור לנו להיות ת  -  Plan Bכנס למוד חשיבה של ילהחשוב 

 . פים בגמישות ובמהירותיבאופן קבוע לייצר תחלאחד, וחשוב שנהיה ערוכים 

 

ו  יים ביותר שאנחנרים המשמעותת שאחד השיעוחושב אני .הדףהגלי  ישנו גם עניין נוסף והוא:

, כל כל דבר איך - המהירה של משמעות גלי ההדף הקליטהקורונה הינה מקבלים במציאות ה

ים עצם העובדה שאנחנו חווים את השינוי החלטה משפיעה למעשה על שרשרת של אירועים.

ות בצורה ברורה כיצד החלטה אחת יכולה לגרוף ולייצר הרבה  לנו לרא תמאוד מהר מאפשר 

 ספות. וצאות נומאוד "גרורות" של ת

 

ם על כך דרך המשקפת של  ו מסתכלי, ולא תמיד אנמקבלים המון החלטות אנוביום יום שלנו 

בלנו החלטה א בציר האמון. יכול להיות שקיף" ודרך הפרספקטיבה של מה נמצ"גלי ההד 

המשוערות  בחשיבה על אמון ועל ההשפעות ת לנו ממש נכונה, אבל אם נפלטר אותה ישנרא

 ת. לוו יאת המשמעותיות הנ ינולעינמציגה  שלגמרי  נה אחרתיכול להיות שנקבל תמו
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המנכ"ל והמייסד של   ג'ף בזוס - ?צריכה לתמוך אותנו בשעות של אי ודאותטה דאיזו  דטה.

כמעט אף פעם ובעשר השנים הקרובות,  צפוי להשתנותשתמיד שואלים אותו מה  מספראמזון 

ם תמיד ירצו מחירים הוגנים, הם בחוכמה שאנשיו עןטולא שואלים אותו מה לא ישתנה. ג'ף 

 יבה שנוחה להם. בסב להתנהל יעדיפויד והם תמ ליהם מהר,יגיעו א תמיד ירצו שדברים

 

שאגרנו  ל הדטה שלנו, לבחון את המידע ו ללכת אאני חושבת שבעיתות של משבר כדאי לנ

  - ה שלו שווהלאורך השנים ולנסות להבין מה לא משתנה, ממש כמו שבזוס מגדיר בהצהר

 .  "שהוא נכון אנחנו תמיד נדעש אחר מהשנחפש  שווה"

 

נו  קבלת ההחלטות שלציר את  לבסס, נובעת מהיכולת שלנו ברים ככההסיבה להסתכל על הד

שתנים וההבנה של מה אנשים ימשיכו לרצות  דברים שלא מאוסף הת. דטה של ג של יציבועל סו

  התנהלותנואת  לנסח  וכיצדלעשות היום,  שראויבצורה ברורה יותר את מה  לנויכולה לעצב 

 קדימה לאחר המשבר.  

 

להיות   ששואףי כל מי יבעינ וזיכרו:ים צריכים לעשות בנוגע לסיכונים של הקורונה? ) מה מנהיג

  .( עליכם מטילזה לא מינוי שמישהו   !המנהיג של השינוי יכול

 

ע מראים אי ודאות, אל תתמכו את ההחלטות שלכם על תחזיות. כל השווקים בעולם כרג •

 .מה בדיוק יקרה לנחשישנם הרבה מאוד תרחישים וקשה 

 

ְלְסלּות של השווקים הגלובאל אל • לכם, ככוח  ים להשפיע על שיקול הדעת שיתתנו לִהְסתַּ

 .שיכול לעשות אימפקט בצורה קריטית על העסק שלכם

 

 ;ל ביטחוןהיום, יותר מתמיד תתמקדו בלקוחות וביכולת שלכם לספק להם סיגנלים ש •

ה בבעלות החברה למנף את הדאט  תוכלותתמקדו באינסטינקטים שלכם ותחשבו כיצד 

להיות יותר  שלכם על מנת לחזק את המידע שתומך את ההחלטות. זה יעזור לכם

של העסק אותו אתם מנהלים בתוך  מדויקים וב"טיילור מייד" לצרכים הספציפיים

על כולם, שחל כללי ערך א שהאימפקט הוא ל  התעשייה בה אתם פועלים. חשוב להבין

נוהל מוגדר לגבי הכלל לא קובע כאן  -לכל גוף ועסק ישנו תרחיש פרסונאלי משלואלא 

 .היחיד
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 עומדיםאילו דברים  .המשבר של הקורונה לאחרל מה שיקרה תתחילו להסתכל גם ע •

וכיצד זה יכול להשפיע   ,כלכלית ובמקביל ברמה המאקרו, לקרות ברמה המיקרו כלכלית

גם על להסתכל גם על ההזדמנויות כמו  מומלץ לכםבנקודה הזו  :ספציפית עליכם

 .ודד תצטרכו להתמ ואשר איתם שיצוצוהאתגרים 

 

את  ,רטט את עצמכםאיך תוכלו לש נסו לדמיין,

בעולם של אחרי משבר. האם אתם דמית שלכם, הת

אימוץ מהיר וגמיש של טכנולוגיות, ב לקחת חלקיכולים 

? מתבקשתאקשנביליות של , וחדשנייםתהליכים של 

תרונות למצוא את הי ככלות הכלהאם תוכלו אחרי 

צם המשבר ועשויים להיטיב עם שנובעים מעוהפלוסים 

עם ההשלכות קוחות וכמובן הלעם שלכם, החברה 

 ת?האנושו הנילווית לגבי
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שתי זמן, בתחילת הסיפור של הפרק הזה, שבה הרגנקודה בישנה  .תאופטימיו

, חסר אוניםעצמי ולהיות יצור ך תותכנס ב לה )לרגע קט( תי לעצמי י, הרשעולם סוגר עלישה

ן הוא דיכאוהבדל בין אופטימיות לשההבנתי,   מזלילו. נּות בקורב אני יצרתי שהוא כבול שאותו 

  שאנושאומר של האקזיסטנציאליזם  העיקרוןס בידיים של האדם. זו בדיוק הנקודה שבה נכנ

בחר  ע, אין ספק! אבל אם נרבכי . תחשבו על זה, המצב הוא מנואת המציאות של עצ בוראים

ך בטוח יהפו שלנוסיפור ה ,נּותקורב בציר הדלתות המסתובבות את הציר של הדכאון והלהכניס 

בו אנחנו מהמקום וניחלץ ר בדלת המסתובבת של האופטימיות עוד יותר. ואם נבח  לגרוע

 לטוב יותר.  להפוך אותו את העסק שלנו ואף ף ננמצאים בטוח שנצליח למ

 

סקה החשובה ביותר בפרק יאולי היתה הפהייתה זו 

לכם את אותו ראציונל שאני   שמנסה להעבירהזה 

  אישית חוויתי.
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  !אישי שממנו אצא לתובנה חשובהק ה״פופאפ״ הזה עם סיפור קטן ואני רוצה לחתום את פר

סוג של  והוא! "רוויח הגדולמ"שם שלו השתנה לאבל מאז הקורונה ה  ּופקוראים לו יש לי חתול ש

טובה  משל בשבילי שבכל פעם כשקורה לנו משהו רע אולי למישהו אחר זו דווקא סיטואציה 

 באילו טב לנו להתייחס לתקופה הזו ולחשובהאופן שמו  זהו. םהקיי  ממנפת את המצבאשר 

הגדול" שכן הוא ממש לא   . פו הוא "המרוויח ואת האנרגיה שלנולהשקיע את הזמן  נבחרים חלק

-צישלושה, ובין אם לשבוע וח -קצרות ליומיים, בין אם הן למת לנסיעות לחו"לשאני נע אוהב

נה למעשה אני ןגלל הקורהיא שבוא סובל מאוד מכך שאני נעדרת והעובדה ה. םשבועיי

ני רוצה להראות ממנה אלהיפוך היוצרות, שמקורקעת אליו. אבל פו כמובן הוא דוגמא קטנה 

 ויחים גדולים נוספים. לכם כיצד יש מרו

 

 

 
 

קורונה  ס, חברה שמוכרת מוצרי ניקיון שבעקבות משבר השל על המניה של קלורקמתסתכלו ל

כה לא  הרבה חברות קיבלו מ  נכון שבשבועות האחרונות חקים...לש הרקיעהו תה במהירות על

ר יקים בסופרמרקט מספרים לכם סיפוהמדפים הראלגנטית בכנף ואף יותר מכך אבל דווקא 

למקומות מאוד  נה  ו הקור COVID-19צה של האחר על חברות שמצליחות לקחת את ההפ

 ם. יווחייר
ּ
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משם צריכה   שנובעתהיצירתיות הרבה ם במקביל גרדות הטבעית של האדם, ושיחוכמת הה

השחקניות   ת כלא ,ן "פרי קורונה"כם בחוכמה למפות את כל החברות שהלהוביל את 

יכול להתחבר   מצב זהמשם כיצד  לכל המצוי, ולחשבטרנד הפוך שדווקא מהווים  והשחקנים

 סק שלכם. בחוכמה לע
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בת אתכם חשוב  אבל דקה לפני שאני עוז .רסת הקורונה" יבג  - מתכון לשינוי"ה תם ונשלם פרק

את הספר הראשון שלי ״המתכון לשינוי״ התחלתי לעבוד   ימתישסימרגע שכבר לספר לכם לי 

: ״המתכון ולהכיר את הקונספטצה בכמה מילים לספר לכם עליו רואני  ...על הספר הבא 

ות, יצירתיות  הספר עוסק בהקשרים בין השקעות בחדשנ .ו קריאטיביות מצמיחה״ ליצירתיות, א

   .את אותה מהות בדיוק מייצגיםבעיני הם יות שוקריאטיב

 

האם חברות  עסקים, כסף, מחזורים? דשנות ויצירתיות לבין, ח מהו הקשר בין קריאטיביות

שורטריזם שאינה  גורם המבדל, ולהפסיק להתעסק בראייתל בעיקר להתייחססחריות צריכות מ

ת של הגופים וצמיחה? איך אנחנו יכולים להבטיח שניקח את התובנו  נביליותיטיבטיחה ססמ

  ? איך נוכלבקות את הגלובוסחים והופכים לפלטפורמות שחוה שצומלים ביותר בעולם, אלודהג

 לנו? ות בתוך העסק שיטים ושיט, אינסילהטמיע את אותן מחשבות

 

 ובאיזה אופןת: מהו הגורם המבדל? אלות השקד בשאלמתמהמדריך אסטרטגי, הספר יהווה 

 . ״סביזנ״שלו לתוך ה את ההוויה יוצקים

 

 פר החדש: בס שיופיעממה קצת 

  אותו מייצגות את וחדשנות ת, יצירתיותריאטיביוק -ה שלי וך ההבנ ומת שערכתי תוח ניעל פי ה

ורמים והיא משויכת כיום לג ,עסקרשרת של הבכל הש לחלחלה ת, צריכיצירתיו !וקדבר בדיה

  .ר בידול מהאחריםרה שיודעים להשפיע על הסיפור של המותג והדרך שבה הוא יוצשונים בחב

ל שלא  ם. ובשבי ר של העסקית בסיפותיויצירשיש ל ם את העוצמההשני ין לאורךלהב יתיניס

ת מהרבה ודות ולבנוין הנקלחבר בק שמנסה חקר עומלמ בד יצאתיות שלי לעם המחשב אשאר

. ערכית  בורכם לכלי עבודה ולמהותעם שיכולה להפוך לדטאות תפיסת עו  

יר. רצה להעבא אותו טלינגושל הסטורי , הרצפה של הספר הזהבסיס, זה ה למעשה  

עשור בי העולם ברסמו ברח שהתפמכל אלה שונים מסוגים ים מותג דדימ 961-חתי כקל

: מי  פר שאלותמס סביבדדים סבבו ות, המהאחרונש השנים וקא בחמדו ממוקדים ון, רובםהאחר

חברות(, מי הם רווח של רמת הים של כסף, טים מוחלח ם יותר )במוניווחייהם המותגים הר

שנות ל החדש לסמללהיחשב  ת החברות שזוכו ביותר, מי הן בקצב המהיר יםהמותגים הצומח 

רך ייצרות עחברות שמוגם אותן ל האנשים, בחיים ש וטים ביותרפים הפשהגוות, יבטיוהקריא 

. בחיינו  משמעותי  
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אותן חברות   כיצד ,ראשונההחבר עוד שתי נקודות: יסיתי ל, נהנתוניםשל מעמיק ח ניתוב

לים הן  ו כאיל, ובמרשימהבצורה  ותשנמצאות בראש המדדים השונים בעולם לאורך שנים צומח 

בין בי ביותר, אם אפקטית יים נמצא מה של הדברי ורלצקב. רכישות למשל גים וות: מיזומשתמש

ע כל הזמן  שת להשקייא נדר שלה שההמוחצת בין ההבנה  ילה למובוחדשנית שנחשבת לחברה 

ות יכולבטיפוח  ובמקביל גם חרות," אוגם ברכש של "תרבויות ארגוןשל המית גם בתרבות הפני 

   תפתח.ות לה להחדשות שמאפשר

ה  אלואצילועות ם מגית כיודשניוחברות ח בה  המהירות שה  ינקרתי, הח אותה  יהשנינקודה 

נות לשלם הרבה מאוד כסף  רות כיום מוכמשמע: חבהעבר. נתוני ול מספרי וותית, אל ממשמע

אולי   עניין זה הואות הגורם המבדל. קריאטיביות שמייצרת בפועל אעל צת דרך ודשנות פורל ח ע

שהוא: להוכיח  בכוונתיתו ועון אהטילכם, וביאה אני מיטלינג שזי בסטוררכהמ הדבר 

. " מצמיחה יאטיביות,קר"  

אדובי רוכשת  2018שנת  . ב לעומק מיזוגים וננסה לנתח אותםות ובואו נסתכל על מספר רכיש

  ולר! קחו בחשבון שאדובי זו חברה שקיימתמיליארד ד 4.75שקעה של בהמדובר ואת מרקטו, 

כישה  עצבים. הרשומים עבור קהילת המיה לאורך שנים בתוכנות וביועסק 2006שנת ת אז שנמ

וק שמחבר בין תעשיית ל עולם השיווה מבחינת אדובי כניסה לעידן חדש ששל מרקטו מהו

 שרובינופק אין סם.  וריטלרים לבין ממשק של שיווק עבור מותגיטהסף יחד עם ענהעיצוב, 

( על 2020-2019) רונות שאת בשנתיים האח שומעים לא מעט בשנים האחרונות, ואולי ביתר 

ציה של  מות אוטושמאפשרת ק באמצעות טכנולוגיוטומיישן" שיוופתרונות של "מרקטינג או

במרחב הדיגיטלי.    הנגיעהאת  את החשיפה ו  הוזיל את מערכי השיווק, ולהגדילפעולות על מנת ל  

רוכשת את דאטורמה  2018של סיילספורס שבשנת הדוגמה שה דומה לכך הינה  רכי

יום הינה מבוססת מדובר בחברה שכו 1999נת ברה שקיימת משח  היאורס . סיילספישראליתה

שירותים ענפה ומובילה על  עם מוצרים, או יותר נכון סוויטת לוס פשנים כעשרים יוצאת לשוק ו

ות בשוק, היא מחייבת את אבל על מנת שסיילספורס תוכל לשמר מוביל. תחרותב פני יריבותיה 
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יצירתיות  של החדשנות וה שונים ואת ההאצהבימיו הרא כסטארטאפעצמה להמשיך ולפעול 

בסכום של  2018רכשה בטורמה שנ דא -עות רכישות ומיזוגיםבאמצ בעסק היא בוחרת לעשות

ה לא  החברה. למעשה, סיילספורס משקיע ר, מהווה רק את אחת מהרכישות שלמיליון דול 800

 מגיעה בכךת חברות" וליל "זבשל החברה מודעת תפס כאסטרטגיה יוזו לחלוטין יכולה להמעט 

 .  ריםשל השירותים והמוצ טהויהסוהרחבת ל

נת חברה שקיימת מש MuleSoftהינה "מיול סופט"  2018נת שמבצעת ב רכש נוסף אותו היא

. במקרה של הרכישה הזו,  לרמיליארד דו 16לספורס רוכשת בסכום עצום של סייאותה ו 2006

ן שים חזומנת להג על  נקטה Salesforcesם ביותר שדובר אולי באחד הצעדים המשמעותיימ

 ת העסק קדימה.  שמצעיד אערכי חכם ו

ל ורום הכלכלי העולמי בדאבוס, מארק בניוף המנכ"ל והבעלים ש, בכנס של הפ2019בשנת 

על   דנו הם ובמהלכו  -אחד על אחד עם המנכ"ל של הכנס  איוןעל הבמה בר הופיעסיילספורס 

שמאפשרת למעשה    רת תוכנהט היא חבמיול סופ. "אינטגרציה "ונח של המחשיבות בות ומהב

   . שונותכות מער בין גרציהאינט

ים ים כמותגימאודים בינלתר במדיוברות ומותגים שמגיעים למקומות הגבוהים ביש ח עוד שב

  ה קבוצה, ישנה יותרהשוק הגבו את שווי  אלה שמחזיקיםבמקביל  שקיימים מחים ביותר, או הצו

תית משנה  רה משמעוצמוח בצו, שהצליחו לומותגיםפחות של חברות  לא ינתנימע ,נוספת

  -ראדיקלי שערכוהן ישיר בשינוי באופקשורה ם שלה שממחישה עד כמה הגדילה צורה ב , לשנה

 . מצמיחה.  -עד כמה קריאטיביות 

 

 .2021בשנת לאור יצא  השלםפר הס
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 Ⓒ .גרסת הקורונה , ן, המתכון לשינויזהר אוריי
 הר אוריין. זכויות יוצרים, ז

 

ט בכל דרך או אמצעי במאגרי מידע, לשדר או לקלו לצלם, להקליט, לאחסןאין לשכפל, להעתיק, 

 גחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי מכל סוי או אאו מכנ  , אופטיוניקטראל

 ות. י ישירורטת ובכתב ממנלט אלא ברשות מפספר זה אסור בהח וא בחומר הכלול בהש

 

 
 


