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מירה להק-מי אני

מירה להק•

יועצת בכירה ארגונית עסקית  •

יועצת בכירה באיגוד האיכות הישראלי•

•MA האוניברסיטה העברית ים  –בניהול

לפתוח  ארגוני ועסקי     " צעדים להצלחה"בעלת חברת •

יזמת וחברה בהנהלת איגוד היועצים הארגוניים פאי•

http://www.lahackpro.com/


גדי רביד-מי אני

גדי רביד  ' פרופ•

שלוחת האוניברסיטה ISRAELUIBE-סגן נשיא אקדמי •
הסינית בארץ

י.א.פר משותף "יו•

"החסרההחוליה"בעל חברת ייעוץ ארגוני ניהולי  •



לארגון יש גוף  

שהוא מבנה שלם  

כפי שהאדם נולד 

כך בורא היזם את הארגון שלו

מה שלא ידעתם על עצמכם יכול להציל את העסק 

שלכם



?ארגון גדול

,ל"יש לו ראש שהוא המנכ

,  מומחים בתחומםסמנכלים

מחלקות ומנהלי מחלקות  +

המומחים בתחומם  

ומתפעלים את האיברים 

השונים בהרמוניה לכדי 

שלמות  

מה שלא ידעתם על עצמכם יכול להציל את העסק 

שלכם

?  עסק קטן 

הוא לרוב מצטמצם וחושב  

בקטן   

הוא מכווץ אותו  ובכך  

מזיק

?מדוע



מה שלא ידעתם על עצמכם יכול להציל את העסק שלכם

נוגע בחלקים המבניים תפקודיים של הארגוןיעוץ ופיתוח ארגוני •

בפיתוח ושכלול ההון , בתרבות ובאקלים הארגוני, בערכים, בממשקי הפעילות של החלקים, בהגדרות התפקיד של כל חלק•
.משבר במיוחדובעיתותכפי שבאים לידי ביטוי בכל יום ויום , האנושי

כלי לעבודה   –מטרת התהליך •

SWOTחוזקות חולשות הזדמנויות ואיומים •

לייצר מענה כולל תומך לכלל הצרכים  •

.על מנת להבטיח פתרון שרידות ורווחיות מיטבית זה יכול להיות פתרון נקודתי או אף התערבות מקיפה•

חסרים מאוד בעסקים הקטנים,   מעבר להגדרת תפקידם, השיווק והמכירות בעלי משמעות רבה, המחשוב, אנשי הכספים•



מה שלא ידעתם על עצמכם יכול להציל את העסק שלכם

T 
איומים      חיצוניים

W
חולשות פנימיות

O
הזדמנויות חיצוניות

S
חוזקות  פנימיות



מה בין עסק לארגון

ישות או אגד חברתי אנושי  -הארגון ➢

בעלי  , הפועל למטרה משותפת באופן שיטתי➢
כזה המספק מוצר או שרות באופן  , אינטרס משותף

נבנה באופן מתוכנן. מחזורי

, מובנה, סדור, לארגונים לרוב יהיה מבנה פורמאלי➢
והעוסקים בו  יהיו מומחים בתתי תחומים



מה בין עסק לארגון

עסק נבנה לרוב באופן ספונטאני ➢

י יזם או מספר יזמים"ע

מטרות העסק

הם הישרדות ורווחיות➢

שאיפה לצמוח ולגדול לכדי ארגון או רשת עסקים➢

חסר כישורים ומיומנויות כמו גם מנגנונים תומכים על  ➢
מנת לצמוח



?  מדוע-עסק קטן יחשוב כמו ארגון גדול 

ל "ל וגם הסמנכ"בעל העסק הוא גם המנכ

וגם

מנהלי מחלקות כמו ראש מחלקת שיווק  

.....  ר וגם מנהל פיתוח ומחקר וגם פועל הייצור וגם וגם"וגם יו

לא פשוט ומבלבל  וזה 

מחייב להיות בעל הכשרות רחבות מאוד בתחומים מקצועיים ומגוונים



?  מדוע-עסק קטן יחשוב כמו ארגון גדול 

הזה מייצראחת הבעיות הנפוצות שהמצב 

במה שהוא הכי טוב בו, בעל העסק  נשאר לרוב באזור הנוחות שלו

אחר חזק בתחום  , שני ידגיש פיתוח המוצר; יש שיעדיף מכירות ולא ייצור

אסטרטגיה כל יום בבוקר אך לא  כותב אחד, השיווק וחסר בתחום הייצור

...מיישם בפועל 

שימור  , ניהול דאטה, מחשוב וסייבר, ובכלל מחלקת כספים וגבייה

.מקצועיותועוד נושאים רציניים מחייבים,  יבוא יצוא, לקוחות



מה בין עיסוק לעסק ובעל העסק

העסק 
ארגון  
כגוף  
אנושי



:בעל עסק נדרש ל•

משמעת עצמית  •

,  הקצאת זמן ויכולת למגוון רחב של משימות•
,  מכס, יצוא-יבוא, ניהול אספקה, שיווק, לייצור
, ניהול מלאי, גביית כספים, משאביםתכנון 

'תזרים מזומנים וכו

ארגון וסדר•

וירטואוזיות אישית•

מתמודד לבד  •



?איך ממריאים, דוגמאות

, עובדים30תעשייה מפעל מתכת בצפון •
הבעיה אי עמידה בהתחייבות ללקוחות  

ז"וללו

הבעיה לקוחות  , מזון מסעדנות ובתי קפה•
סכנת קריסה, לא חוזרים

פנאי  חוגי ספורט הבעיה עומס יתר  •
וקריסה

הבעיה תוכנית עסקית–יזמות •

הבעיה נטישת עובדים  –סוכנות תיירות •
מקצועיים



תודות

0508455548' גדי רביד טל

0523313505' מירה להק  טל


