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אזורמנהלים

למנהלים ומקבלי החלטות  /אברהם רכטשפר

השכלה ניהולית
סדנא כתובה לייעוץ עסקי
פרק חמישי:
כיצד מאחלים שנה טובה?

את השאלה הזו אני מקבל מדי שנה מלקוח זה או אחר .יש לה
דפוס קבוע .מצד אחד אני רוצה לאחל שנה טובה ללקוחות שלי,
כולם עושים את זה .מצד שני לשלוח אישית לכל אחד זה בלתי
אפשרי ,יש הרבה מדי לקוחות .אז שולחים משהו ממוסחר .ואז
זה גם נראה ככה ,ובמקום לייצר תחושה של קשר אישי ואכפתיות
מרגיש הלקוח שהוא עוד אחד ברשימה .הנה ,הוא חושב לעצמו,
הוא סימן עוד  .Vבקיצור ,מה עושים?
כיוון שהשאלה קבועה ,עם השנים והחגים הצטברו אצלי גם
כמה עצות שהוכיחו את עצמן פעמים רבות .הנה חלק מהן.
ברמה הגבוהה ביותר – מי שכמות הלקוחות שלו מגיעה לכמה
עשרות ,הכי כדאי זה פשוט לשבת ולכתוב אישית .כן ,אני יודע
שאתם עסוקים .אבל כמה דקות של חשיבה על כל לקוח שלכם
אישית יכולות להניב הרבה מאד דברים טובים .אלו תהיינה שעות
מאד משתלמות עבורכם.
מי שלא יכול – יש עוד שתי דרכים לייצר ברכת שנה טובה
אישית לכלל הלקוחות ביחד .האישיות כאן לא תהיה בנויה על
הלקוח ,אלא עליכם .כי בקשר אישי יש שני צדדים :הלקוח באופן
אישי ,ואתה באופן אישי .ואת האישיות שלך אתה יכול להעביר
גם להרבה אנשים בבת אחת .כל אחד מאיתנו נכח פעם או יותר
בהרצאה שבה הרגשנו כאילו פגשנו את המרצה באחד על אחד ,כי
הנוכחות שלו על הבמה היתה כזו שגרמה לנו לחבב אותו מיד .כך
גם במכתב .אם תביאו את האישיות שלכם לתוך הברכה ,היא לא
תיתפס ממוסחרת ושבלונית ,גם אם אין בה ווארט מדהים או משפט
מנצח.
דרך אחת להביא את האישיות שלכם היא לשבת ולחשוב – מה
באמת הייתי מאחל ללקוחות שלי לשנה הבאה ,אבל בהקשר של מה
שאני עושה? לא רק ברכה כללית של בני חיי ומזוני רוויחי ,אלא
ביחס לאותם קשיים או רצונות שאני עוזר להם למלא כל השנה.
ברכו אותם מכל הלב ,באופן שאתם רואים את ההצלחה שלהם.
תוכלו להכניס לשם את אותם הדברים שאתם אומרים ללקוחות כל
השנה כעצה טובה ,או שהייתם רוצים לומר ,אבל בתור איחול – שה'
יתן שיהיה לכם כך וכך.
אם לא עולה לכם שום דבר שאתם רוצים לומר ללקוחות
בהקשר הזה ,יש דרך נוספת להביא את עצמכם אליהם ,דרך התורה
שאתם לומדים .כל יהודי אומר משהו ליד שולחן השבת או החג ,כל
אחד שמע משהו מהרבי ,קרא בספר חסידות או בדף היומי ,משהו
שנגע לליבו ודיבר אליו במיוחד .אם זה דיבר אליך – כנראה שזה
שייך אליך באמת ,וזה גם יורגש כשתאמר את זה לאחרים .אז גם אם
אתה לא יודע להמציא ווארטים חדשים ,שתף את הלקוחות במשהו
שדיבר אליך ,וסיים באיחול מכל הלב .אם תשקיע בלאחל משהו
מבפנים ,ירגישו את זה במכתב.
ואחרון חביב – "טובה עשיה מהעדר" .לא הצלחת? שלח שנה
טובה שבלונית .גם אם לא תשיג את הקשר האישי ,בכל זאת תהיה
בתודעה של הלקוח שלך פעם נוספת ,וגם זו מטרה חשובה בפני
עצמה.
שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה ,של "מזוני רוויחי" ,מזון
ברוחניות ומזון בגשמיות כאחד.
מוגש על ידי יהושע הס ליווי עסקי ,מלווה עסקים לצמיחה במגזר הדתי והחרדי
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אורן אפל

יעוץ מעשי בתחום הניהול

איך אפשר לעצור את הזמן מלכת?
השבוע ,בעודי מכין מצגת להרצאה ,שוקד על חיפוש תמונות
ומציאת מחקרים רלוונטיים ,גיליתי לפתע שעברו שלוש שעות
מבלי משים .שלוש שעות שבהן מבחינתי הזמן עמד מלכת.
העיסוק בהכנת המצגת להרצאה ואובדן תחושת הזמן גרמו
לי להחמיץ דבר מה שתכננתי אך מנגד עזרו לי להבין את חוויית
הזרימה ,אותה חוויה מיטבית שהוגדרה בפסיכולוגיה.
זרימה ) (Flowמאופיינת כחוויה של ריכוז מלא ללא מאמץ,
מיקוד בפעילות מאתגרת ,תוך כדי הנאה והתמזגות של התודעה
בעשייה .בחוויית זרימה תשומת הלב נתונה במלואה לפעילות,
וכל מה שאינו קשור בה נדחק אל מחוץ לתודעה .כך פוחתת
תחושת המודעות העצמית )למשל לזמן( ומושגת תחושת חופש
ומוטיבציה שמובילה להשגת תוצאות מיטביות.
זרימה משפרת את הביצועים על-ידי שיפור הריכוז
והמוטיבציה .כמנהלים ועובדים בארגונים יש מספר פעולות בהן
ניתן לנקוט על מנת לקדם חווית זרימה.
 .1נטרול הפרעות :כאשר סובלים מהפרעות באופן תדיר
קשה להגיע למצב של זרימה .מחקרים בסביבות עבודה מראים,
כי במהלך יום עבודה סובל העובד הממוצע מ 87-הפרעות )22
חיצוניות ו 65-על ידי האדם עצמו( .אם ניקח בחשבון את אובדן
הזמן של ההסתגלות מחדש למשימה ,נראה כי זמן יקר הולך

לאיבוד .אומנם לא כל ההפרעות הן בהכרח רעות ,אך כדאי
לעצב סביבת עבודה שבה ניתן לשלוט בכמות ההפרעות .סגרו
את המייל ,זמנו פחות פגישות וסגרו את הדלת.
 .2אתגר ומיומנות :זרימה מתרחשת בעשייה מכוונת
מטרה ,תוך שימוש במיומנויות ,תחת חוקי פעולה מוגדרים.
חווית הזרימה נוצרת כשהאדם מרגיש שהפעילות תואמת את
יכולותיו וכישוריו .כאשר האתגר קשה מדי ביחס ליכולת נוצרת
תחושת תסכול ,ולחילופין ,במצב שבו היכולת עולה על דרישת
הפעילות ,מתעוררת תחושת שעמום .לפיכך ,ספקו לעובדיכם
משימות מוגדרות התואמות ליכולתם.
 .3מעגלי משוב :חווית זרימה מצריכה הנאה ותחושת הישג.
כמנהלים ,ספקו לעובדיכם 'ניצחונות קטנים' ואספקת דלק
רציפה למוטיבציה .עקבו אחר התוצאות שהעובדים משיגים,
כך שהעובדים יראו את התקדמותם ואת תרומתם לעשייה
הארגונית.
בעולם העבודה הגמיש בו ארגונים פועלים בתקופה זו ,הגיע
הזמן להרפות את מנגנוני השליטה כדוגמת ישיבות ,שיחות
ותכתובת מיילים אינסופית ,ולהתמקד יותר בהסרת מכשולים,
בצמצום הפרעות וקיצור מעגלי משוב .בכך יתאפשר לעובדים
ללכת עם הזרימה שלהם ולהגיע להישגים משופרים.

כדאי לדעת

איך מתמודדים עם הנטייה לדחות דברים?
כך ניתן להתמודד עם הנטייה לדחיינות:
• להכיר בכך שהנטייה לדחות נובעת לרוב מפחד
לא להצליח ,ובאופן לא מודע ,ככל שאנו דוחים אנו
מרחיקים את הבעיה.
• להגדיר זמן קצר מאוד וקצוב למשימה אותה אתם
דוחים )אפילו  5או  10דקות( ,תוך כדי שאתם מזכירים

לעצמכם שעקב החשש שלכם ,גם זמן קצר הוא טוב
ומספק.
• במידה והצלחתם לבצע את המשימה בזמן שהוגדר,
המשיכו כל שבוע להעלות את הזמן שהקצבתם לה.
• במידה ולא הצלחתם לבצע את המשימה בזמן
שהקצבתם לעצמכם ,הקטינו אותו ונסו שוב.

שולחן מנהלים
מסך מחשב ברזולוציית שיא
חברת  Dellמציגה מסך חדש לסדרת
 UltraSharpהידועה .מדובר בדגם המשנה את
כללי המשחק לחלוטין .מגזין גאדג'טים מביא שכפי
שניתן להבין משמו המלאDell UltraSharp ,
 ,27 Ultra HD 5Kמדובר במסך מחשב בגודל 27
אינץ' מספק בהחלט וברזולוציה שטרם נראתה עד
כה.
מדובר במסך המכיל כמות פיקסלים כמעט
כפולה ממסכי  ,4Kעם  14,745,600פיקסלים
לעומת  .8,294,400במלים אחרות – תקבלו את
אותה צפיפות הפיקסלים של MacBook Pro
 with Retinaעל שטח מסך גדול כמעט פי
ארבעה .נקודה נוספת ראויה לציון היא שיהיה
אפשר לסובב את המסך על צירו למצב אנכי ולקבל
שני שולחנות עבודה נפרדים זה מעל זה ,כל אחד
ברזולוציה של  – 2560X2880קצת יותר מ.QHD-
מניסיון עם מסכי דל מתקדמים נוכל לחזות
שגם הצדדים האחרים של תפקוד המסך – הצבעים והבהירות – יהיו איכותיים .כמה נצטרך לשלם על הממתק הטכנולוגי הזה?
לא ידוע עדיין ,אבל ניתן לצפות שהמכירה תתחיל לקראת סוף השנה הנוכחית ואפילו קודם לכן.

