
בצעו הערכה ואומדן, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה, של ההפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהתפשטות 
 נגיף הקורונה ובנו תרחישים אפשריים שעלולים לקרות והינם בעלי השפעה משמעותית על החברה. 

בהתבסס על התרחישים ואומדן ההפסד החזוי, בחנו את התוכנית השנתית והתקציב של החברה ואת 
 יכולת החברה להשיג את יעדיה השנתיים לטובת ביצוע התאמות במידת הצורך.

 כמו כן, קיימו הערכת סבירות ליעדי השנה הבאה.

 תקשרו באופן אקטיבי, רציף ושקוף את המצב לבעלי מניות ובעלי עניין נוספים,
 תוך מתן עדיפות למידע מבוסס עובדות בכדי לנסות לנטרל שמועות ורעשי רקע.

 אפשרו להנהלה הבכירה לפעול באופן גמיש ומותאם לנסיבות ולהפגין יכולת
קבלת החלטות במהירות הנדרשת, כמו גם להכריע בענייני חירום שונים במצב משברי.

 חלוקת תפקידים ואחריות הדירקטוריון
וההנהלה בהתנהלות תוך כדי משבר 

הדירקטוריון וההנהלה הבכירה אחראים להבטיח יכולת קבלת החלטות 
באופן גמיש ומותאם לנסיבות, לבנות תרחישים אפשריים ולעדכן תכניות 

עסקיות בהתאם, תוך ניסיון לייצר אופטימיות זהירה בקרב העובדים. 

הנהלה בכירה:

דירקטוריון:

 הקימו צוות ניהול משבר רוחבי, אשר יהיה אמון על הפיקוד והשליטה; יבצע בקרה ומעקב
 ויעבוד בשיתוף הרגולטורים הרלוונטיים כדי לאסוף מידע ולדווח באופן מהיר במידת הצורך.

 צרו מפת תרחישים של האירוע שנגזרת מניתוחי עומק שנעשו על ידי גופים גלובליים מובילים.
 התייחסו בתרחישים לשני מימדי אי-ודאות: )1( מימד הזמן )טווח הזמן של המשבר עד התייצבות המערכת(
 )2( היקף הפגיעה )מהמשך המצב הנוכחי ועד סגר מוחלט על האוכלוסייה והפעילות הכלכלית לתקופה מסוימת(. 

                          בצעו ניתוחים על בסיס מפת התרחישים על מנת לגבש את מפת הסיכונים בכל תרחיש 
                             ובהתאם תייצרו תפיסה סדורה של מקרים ותגובות לסיכונים השונים )לדוגמא: מה הסיכונים

                             בסגר כללי על האוכלוסייה ואיך מתמודדים עם תרחיש זה(. 

                          הגדירו את 'הדגלים האדומים' המסמנים מעבר בין תרחישים וייצרו יכולת מעקב של
                          צוות ניהול המשבר אחרי ההתפתחויות בשטח, על מנת לזהות מוקדם ככל שניתן תזוזות

                          בין התרחישים.

 במידה וקיים ניתוח תהליכים מסודר Business Impact Analysis בחנו על פיו מהן נקודות הכשל והפערים
הצפויים לבוא לידי ביטוי במשבר זה. במידה ולא קיים ניתוח מקדים, סיקרו את כלל התהליכים בחברה, זהו את 

 התהליכים הקריטיים ואת אלו מתוכם שעלולים להיפגע )תוך אבחנה בין טווח קצר לטווח ארוך(. בהתאם,
 גבשו תוכנית למזעור הפגיעה הכוללת צעדים אופרטיביים, תוך התייחסות לשיקולי עלות תועלת.

קיימו תקשורת נאותה בחברה ומחוצה לה על מנת לסייע לעובדים, ללקוחות ולגורמים אחרים להבין את פעולות 
החברה ולשפר את תחושת הביטחון שלהם. כמו כן, בצעו צעדים אשר יעידו על שרידות הארגון, לרבות תקשורים 

ממוקדים ייעודיים.

לקריאה נוספת בנושא תפקיד הדירקטוריון בניהול המשבר והבטחת המשכיות עסקית לחצו כאן
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 בצעו אומדן של ההשפעה הכספית בעקבות המשבר; נתחו את ההשפעה על תחזית תזרים
 המזומנים של החברה, על סמך המצב הנוכחי של חייבים, מלאי והון חוזר וגבשו מודל תחזית פיננסית

 בהתבסס על תרחישי מצב שונים. 

 בצעו הערכת סיכונים לנזילות הפיננסית של החברה וחיזוי של פערים אפשריים ופעלו לצמצום עלויות
ושחרור תזרים ממקורות קיימים. במקביל, על החברה להיערך לגיוס תמיכה ומקורות מימון מגופים 

 ממשלתיים ומוסדות פיננסיים.

 בחנו את מבנה העלויות ומודל ההפעלה של החברה )תהליכים, מבנה ארגוני, מערכות(,
 התאימו אותו למצב וצמצמו את מבנה העלויות בהתאם. חשוב שבחינה זו תתבצע

 ותיושם בטווח המיידי, אולם תוך חשיבה והיערכות גם לחזרה לשגרה.

 דווחו להנהלה בהקדם על תוכנית לשעת חירום וספקו חוות דעת בהתייחס לעיכובים 
 אפשריים בגילויים חשבונאיים וכספיים עקב המשבר.

 תקשרו עם ההנהלה והיחידות העסקיות, ספקו להם הנחיות ועצות בהתייחס למקורות מימון ושימוש
 בתוכניות הנדרשות בתקופת המשבר ובצעו מעקב אחר השימוש במימון.

 לימדו את החוקים והתקנות הנוגעות לתקופות מיוחדות ושעת חירום ובחנו מראש את השפעות המס
והטבות מס אפשריות.

 שתפו פעולה עם מחלקות שונות לבחינת ההון האנושי בחברה, כולל עובדים מן השורה, מתמחים,
 עובדים עוזבים, עובדים זמניים ועובדים במיקור חוץ; נסו לייצר מאגר של מידע רפואי של העובדים

 ולקבל מידע על מצבם הבריאותי של העובדים באופן קבוע.

בהתאם לדרישות החוק וההנהלה, שימו לב לזכויות וחובות העובדים ולנושאים הקשורים בדיני עבודה; 
 גבשו תוך זמן ראוי מדיניות ותקנות כוח אדם, כולל הסדרי עבודה, רישומי נוכחות עובדים, 

 חופשה שנתית, שכר והטבות, הכשרה ופיתוח קריירה.

                              הקימו מנגנוני תקשורת לעובדים בכל הרמות במהלך המשבר )פרונטליים,
                              וב'שלט רחוק'(, אבחנו במהירות את צרכי העובדים במהלך תקופה זו

                              ודאגו למשאבים מתאמים על מנת להחזיר את החברה לקצב העבודה הרגיל.

                               תאמו פעילויות ומפגשים רלוונטיים כדי להרגיע את הרוחות ולתת מענה
                              לעובדים המרגישים לחץ רגשי ושדרו מידע חיובי ואופטימי מבוסס עובדות.

מחלקת הכספים אחראית לבחון את החסינות הפיננסית של החברה 
ומידת היכולת לבצע פעולות עסקיות בסיסיות:

 מחלקת משאבי אנוש צריכה לסייע ביצירת סביבת עבודה הרמונית
ולהבטיח תקשורת שקופה:

לקריאה נוספת בנושא היבטי SOX ודיווח כספי בחברות SEC לאור משבר וירוס הקורונה לחצו כאן 
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 בצעו הערכה של מידת היציבות של תשתיות טכנולוגיות המידע הקיימות.

אמדו והרחיבו את יכולת החברה לאפשר עבודה מחוץ למשרדיה באמצעות מודלים שונים, תכננו והקצו 
 מראש משאבי מידע רלוונטיים, בהתבסס על הסטטוס קוו של הארגון.

 שדרגו מרכיבי תוכנה וחומרה התומכים במשרדים מרוחקים, וודאו תחזוק של קישוריות ברמה הטכנית
 והרחיבו את היקף שיחות הועידה בווידאו. במקביל, יש לשקול להקים שיטות תקשורת אחרות,

 כגון תוכנות משרדיות, בכפוף למעקב קפדני אחר הוראות השמירה על מידע רגיש לעסקים.

 הקימו מערכת לניהול אחריות ומשימות 24/7 )מרחוק או בתוך המשרד( כדי להבטיח ניטור בזמן אמת
 של חדרי מחשבים, רשתות, מערכות, תנאי הפעלת יישומים ושימוש במשאבים.

הקפידו על נהלי אבטחת מידע בגישה מהבית. למרות הצורך בגמישות,יש לוודא שהשינויים המתבצעים 
 לא מובילים לחשיפה יתרה לסיכוני אבטחת מידע; בשבועיים האחרונים נרשמה עלייה במתקפות

 פישינג )phishing(, על כן יש להעלות את רמת המודעות של כלל העובדים לנושא.

תעדו שינויים במערכות המידע השונות וזאת על מנת לאפשר חזרה לשגרה בצורה בטוחה.

מחלקת טכנולוגיות המידע צריכה להשיק תוכנית חירום בנושא אבטחת מידע 
ולפעול להרחבת יכולות עבודה מרחוק כדי להבטיח פעילות עסקית יציבה:

 וודאו כי העובדים מתחברים בצורה מאובטחת,
 ממחשבים בבעלות החברה הכוללים את מערכות ההגנה

 הארגוניות ולא ממחשבים אישיים )עד כמה שניתן(. 

וודאו שכל מידע שיוצא מן הארגון מנוטר במערכות השונות.

 וודאו שמירה על המידע שנאסף על העובדים במסגרת האירוע, 
 תוך שמירה על תקנות הגנת הפרטיות; מדובר במידע פרטי,

אשר במקרים רבים החברה לא אוספת ומנהלת בשגרה.



בדומה להנהלת החברה, יש לוודא שנותחו הסיכונים ונקודות הכשל בכל אחד מההיבטים הבאים – 
.)BIA( מבנים, ציוד, טכנולוגיה, כ"א וצדדים שלישיים במסגרת ניתוח התהליכים 

 בהתאם, התמקדו בתהליכים הקריטיים וגבשו תוכנית למזעור הפגיעה, הכוללת צעדים
 אופרטיביים, תוך התייחסות לשיקולי עלות-תועלת.

 זהו את ספקי המפתח וספקי השירותים העיקריים של החברה,
 העריכו את השפעת המשבר באמצעות תקשורת אקטיבית

 ושקלו לגבש תוכניות חלופיות, לרבות ביצוע התאמות
 של לוחות הזמנים לתשלומים וגיבוש תוכניות רכש המבוססות

 על מגוון מקורות, בהתאם לרמת ההשפעה העסקית על החברה.

 אמדו את ביצועי ההתקשרויות הקיימות וקיימו קשר ישיר עם הלקוחות,
 כדי למצוא דרכים למזער הפסדים. מומלץ להעריך את ההשפעה

של שינויים רגולטוריים/משפטיים על התקשרויות קיימות וחדשות.

 תגברו את יכולת המכירה המקוונת )ecommerce( ומערך שירות הלקוחות ומצאו דרך להגדיל
 את הקשר הישיר מול לקוח הקצה.

 בחנו האם קיימות הזדמנויות עסקיות פוטנציאליות חדשות, אשר עשויות להתעורר בעקבות
אירועי המשבר, כמו למשל העלאת ביקושים ואפיקי הכנסות חדשים.

היחידות העסקיות נדרשות להעריך את כלל השפעות המשבר וליישם תוכניות 
להפחתת סיכונים מרכזיים:

מחלקת התמיכה הלוגיסטית צריכה לוודא כי ישנה כמות מספקת של ציוד 
להתגוננות מפני הנגיף בכדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה:

העמידו לרשות העובדים במשרד את כלל הציוד הדרוש להתגוננות בפני הנגיף )למשל חומרי חיטוי ידיים, 
מסכות, מגבות נייר וכו'(.

בחנו נקודות לשיפור בהסדרי מיחזור הפסולת )למשל להקים נקודות איסוף אשפה עצמאיות(.

 פתחו מדיניות מניעה ובקרה בסביבת העבודה ותקשרו אותה באופן ברור לכלל העובדים
)למשל היגיינת ידיים, נימוסי שיעול ועוד(.

חדדו את ההנחיות המקצועיות הפנים ארגוניות, הסטנדרטים והזמינות של עובדי הניקיון בהתאם להנחיות 
המקצועיות של מחלקות הבריאות הרלוונטיות.



כלל המנהלים בארגון ביחידות השונות נדרשים להפגין יכולות של גמישות 
וקבלת החלטות מהירה ולעבוד באופן מתואם, שיטתי ופרואקטיבי.

נשמח להיפגש ולסייע ככל שיידרש. מוזמנים להשאיר פרטים כאן או לפנות  
 לאורין פלג, ראש תחום ניהול משברים והמשכיות עסקית, שתחבר אתכם 

למומחים הרלוונטיים.
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