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כל מה שצריך לדעת לקראת ישיבת הדירקטוריון הבאה

רבעון ראשון, 2020
על מנת לסייע לכם בהיערכות לדיוני הדירקטוריונים בתקופה מאתגרת זו, ועל מנת “להניע” מהלכים חדשים 
ומשמעותיים בארגונכם, אנו שמחים להזמינכם לדון איתנו בפגישה אישית, בנושאים השונים המוצגים בניוזלטרים.



להיות דירקטור בזמן משבר

תוך כדי משבר

 השפעתו העצומה של משבר הקורונה על רמת הביטחון של הארגונים
ומחזיקי העניין שלהם )כלל הגורמים שמשפיעים על הארגון או מושפעים 

ממנו(, וכן השלכותיו ארוכות הטווח על המשק הישראלי והגלובלי, מהווים 
 אתגר עצום לארגון. לדירקטוריון תפקיד מפתח בהתמודדות הארגון עם

המשבר וביישום מאמצי היציאה ממנו. להלן עיקרי תפקידי הדירקטוריון בהקשר זה:

 אקטיביות
בכיוונים הנכונים

 אסטרטגיית
יציאה מהמשבר

 תמיכה
בדרג המנהל

לפי המרכז העולמי לממשל 
 תאגידי, הערך המוסף של
 הדירקטוריון בא לידי ביטוי

בפיקוח על המתרחש בארגון, 
תכנון ארוך טווח וסיוע בדיאלוג 

 מול מחזיקי העניין השונים
של הארגון, אך כל זאת תחת 

 שמירת מרחק מסוים
מהמשבר עצמו.

דרג מנהל של ארגון במשבר מצוי 
בסיטואציה מורכבת מול מחזיקי 
העניין שלו. בתקופת המשבר, 

 חיוני שהדרג המנהל יראה
בדירקטוריון גורם שמשרה ביטחון 

ומקצועיות וירגיש בנוח להפנות 
אליו סוגיות או להתייעץ עמו.

על הדירקטוריון להיות מעורב 
 באופן אקטיבי בגיבוש

האסטרטגיה ליציאה מהמשבר 
תוך הבנה של השפעת המשבר 
על הבחירות האסטרטגיות של 
הארגון, ציפיות מחזיקי העניין 

והשוק המשתנה.



נושאים לדיון בדירקטוריון:

כיצד משבר הקורונה משפיע על הארגון? מהם התחומים בהם הדירקטוריון נדרש 
 להתוות מדיניות או לקיים פיקוח מיוחד על ההנהלה?

כיצד הדירקטוריון יכול להיות "אקטיבי בכיוונים הנכונים" לאור משבר הקורונה? 
האם עליו להתמקד בתכנון אסטרטגי ליציאה מהמשבר, שיח עם מחזיקי העניין או 

 שמא מעורבות ממשית בניהול המשבר עצמו?

עד כמה הדירקטוריון עוסק בזיהוי תמורות בשוק ובציפיות מחזיקי העניין לאור 
משבר הקורונה שיכולות להוביל להזדמנויות חדשות ולצמיחה ארגונית מחודשת?

לאחר המשבר

 בחינת ההתמודדות עם המשבר
 על הדירקטוריון לבחון את התנהלות הארגון בתגובה למשבר,

ובפרט – אילו חלקים בתגובה היו מוצלחים יותר, אילו פחות ומדוע.

 זמן ללמידה
 משברים עלולים ליצור שינויים בסביבה העסקית או

 הרגולטורית וכן להשפיע על ההתנהגות והציפיות של
 הלקוחות. על כן, על הדירקטוריון לבחון את המציאות החדשה

שנוצרה בתום המשבר ולבחון את ההשפעה הצפויה לה על הארגון.

 זיהוי הזדמנויות
התקופה שלאחר המשבר טומנת בחובה הזדמנות 
 לשינוי מהותי באופי הארגון או בדרכי הפעולה שלו.
 לדירקטוריון יכול וצריך להיות תפקיד חשוב באפשור

ו/או בהכוונה של שינויים ארגוניים, מתוך הבנה שמשבר 
יכול להיות המבשר של דרך חדשה ונכונה יותר לארגון.



 כימות
על מנת להבטיח הקצאה נכונה של משאבים לניהול מערכת היחסים עם מחזיקי העניין 

של הארגון, יש לכמת את הערך שצפוי להניב המהלך עבור הארגון ולהטמיע מנגנון 
המבטיח כי ערך זה יהלום את המשאבים המושקעים במהלך. 

 פתרונות מותאמים
גיבוש תהליכים מובנים להבנת הציפיות והצרכים של קבוצות מחזיקי העניין מהארגון 

ופיתוח פתרונות מותאמים לציפיות והצרכים האלו. 

 צולחים את המשבר יחד
עם מחזיקי העניין

 מחזיקי עניין הם כלל הגורמים שמשפיעים על פעילות הארגון או מושפעים ממנו, ובתוך כך ניתן
למנות את העובדים, הלקוחות, המשקיעים, הספקים, הרגולטורים, השותפים העסקיים וכלל הציבור. 
לכל קבוצה שכזו קיים מכלול שלם של ציפיות ותפיסות לגבי הארגון, במיוחד בעת משבר, ועל הארגון 

להבין ולהגיב לציפיות הללו באופן התואם לאסטרטגיה הארגונית שלו. 

 בדרך כלל מנהלים בארגון יודעים למנות את קבוצות מחזיקי העניין
 המרכזיים שלהם ללא קושי, ולעיתים אף יוכלו לתאר את הפעולות

המרכזיות הננקטות ביחס לכל קבוצה בנפרד. עם זאת, לרוב הם יתקשו לדייק 
את המדיניות של הארגון לניהול כלל קבוצות בעלי העניין כמכלול ולכמת הן את 

 הערך שהארגון מייצר עבור אותן קבוצות והן את התמורה שהוא מקבל בגין
 השקעה זו. דברים אלו נכונים בימים כתיקונם, אך מקבלים משנה תוקף

וחשיבות עם התעצמותו של משבר הקורונה. בעת משבר, קבוצות בעלי מחזיקי 
העניין שרויות באי וודאות לגבי המצב בארגון, ומצפות לקבל ממנו מסרים שישפכו 

אור על צעדי הארגון להתמודדות עם המשבר.

צעדים מרכזיים לניהול קשרי מחזיקי העניין 
של הארגון

 מיפוי
מיפוי מחזיקי העניין, על בסיס מידת ההשפעה של קבוצות אלו על הארגון ורמת התלות 

שלהן בארגון. ככל שקבוצת מחזיקי עניין משפיעה יותר על הארגון ותלויה בו יותר, כך 
נדרש ניהול צפוף יותר של הקשר עמה.

 הגדרת היעד 
 הגדרת היעד הארגוני ביחס לכל קבוצת מחזיקי עניין, במונחים של ההתנהגות

האופטימלית של אותה קבוצה ביחס לארגון – ובמיוחד בעת משבר ובמטרה לצלוח אותו 
על הצד הטוב ביותר. 



 חידוד מסרים
 יש להקדיש מחשבה לגבי אופן עיצוב הפעולות ובחירת המסרים הרצויים אל מול

הקבוצות השונות, האמצעים בהם נכון להעביר את המסרים הללו, והגורם המתאים 
לתקשר את המסרים.  

 דירוג המאמצים
עבור מחזיקי העניין שזוהו כפחות משמעותיים, ניתן להסתפק במתן גישה לערוצי מידע 

 כלליים ללא פניה פרואקטיבית, או לקיים תקשורת על פי ההוראה הרגולטורית או
 הנורמות המקובלות בסקטור.

עבור מחזיקי עניין שזוהו כמשמעותיים יותר, יש לגבש תכנית מקיפה לניהול תקשורת 
דו-כיוונית שוטפת, המשיאה ערך לשני הצדדים הן בעת שגרה והן בעת משבר. 

 כיצד מנהל הארגון את קשרי מחזיקי העניין שלו? האם קיימת יחידה או פורום
?silos-בארגון המתכללים נושא זה באופן ייעודי או שהוא מטופל ביחידות השונות כ 

 מה היו רוצות קבוצות מחזיקי העניין מהארגון שלנו, במיוחד נוכח משבר הקורונה?
ומה הארגון שלנו רוצה מאותן קבוצות מחזיקי עניין?  מהי רמת המענה שהארגון מספק 

 למחזיקי  העניין נוכח משבר הקורונה?

 איך נדע שהארגון מייצר מענה מספק לקבוצות מחזיקי העניין שלו? איך נבטיח
שמערכת היחסים עם קבוצות אלו תשתלם לארגון בזמן המשבר, ולקראת היציאה ממנו?

נושאים לדיון בדירקטוריון:



תהליך מלא ומקיף של המשכיות ניהולית כולל 
מספר דגשי מפתח:

איך מנהלים החלפת מנהלים?
יותר ויותר ארגונים מבינים את החשיבות שבהיערכות ליום שאחרי עזיבה של נושא משרה בכיר, אך 

.)succession( מתקשים לקיים בפועל תהליך המשכיות ניהולית 
האתגר מתעצם כאשר משבר התפשטות הקורונה עלול להוביל להשבתת נושאי משרה בכירים ולחייב 

 תהליך המשכיות ניהולית מואץ בזמן אמת. להלן מספר עקרונות בסיסיים
מומלצים לביצוע אשר משקפים את חשיבותו של הדירקטוריון בתהליך ההמשכיות הניהולית.

 סקר גלובלי של Deloitte בנושא פרקטיקות מקובלות בהנהלות ובדירקטוריונים משקף בצורה
מובהקת את מורכבות נושא ההמשכיות הניהולית.

הניגודיות הבולטת בתשובות הסקר מעידה על החשיבות המיוחסת לנושא, אך על אתגר משמעותי 
בהוצאת התהליך לפועל.

קיום שיח בין הדירקטוריון למועמדים 
לתפקיד על העניינים שעל סדר יומו 
של הארגון בהווה ובעתיד, שיאפשר 

 לדירקטוריון להתרשם מיכולת
המועמדים להצליח בתפקיד.

ככלל, על מנת לדאוג 
לתהליך אפקטיבי, מומלץ 
להבטיח סודיות מוחלטת 

של התהליך.

 הגדרת יעדים אסטרטגיים
 לארגון על ידי הדירקטוריון

שלמעשה יכתיבו את 
היכולות הנדרשות מנושא 

המשרה הנכנס.

קיום דיון על אופן ביצוע תהליך 
ההמשכיות הניהולית עוד לפני 

שמסתמן כי מתוכננת עזיבה 
של נושא משרה בכיר.

 קידום היכרות פורמלית
ולא-פורמלית בין הדירקטוריון 

והשדרה הניהולית וכן הקפדה על 
שילוב נושא המשרה היוצא בתהליך 

 ההמשכיות הניהולית בכפוף
לתוכנית מובנית.

מצד אחד,

מהדירקטוריונים מקיימים דיון 
שנתי בנושא המשכיות עסקית 

 מהדירקטורים מעידים על היכרות מספקת המאפשרת
מינוי ופיתוח עתודה ניהולית בארגונם. 

אך מצד שני רק



לבחון כיצד מערכת ניהול הידע הארגוני מתפקדת. זאת, הן בכדי לשמר ולתעד 
את הידע המהותי לארגון והן כדי להבטיח יתירות בהיכרות עם סוגיות משמעותיות 

שתאפשר לנהל תהליכי קבלת החלטות מושכלים ולייצר המשכיות בתפקוד. 

 לבחון את מוכנותו של הארגון לקיים תהליכי המשכיות ניהולית
 ו-Onboarding מואצים.
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נושאים לדיון בדירקטוריון:

מהי רמת המוכנות של הארגון לתת מענה למצב בו נושא/נושאי משרה בכירים מושבתים 
 או אינם זמינים בשל התפשטות נגיף הקורונה?

מה כולל תהליך המשכיות ניהולית בארגון והאם הוא מותאם לאתגרי ההמשכיות הניהולית 
הייחודיים של הארגון? מהם המאפיינים הנדרשים לאיתור תחליפים לחברי הנהלה או מוקדי 

 ידע בארגון, והאם נגזרים מיעדיו המוגדרים של הארגון?

 מהי רמת ההיכרות הקיימת בין חברי הדירקטוריון ובין הדרג המנהל? עד כמה רמה זו
מאפשרת מעורבות אפקטיבית של הדירקטוריון בתהליכי המשכיות ניהולית?

לבחון האם יש צורך בהגדרה מחדש של מבנה קבלת ההחלטות או בחלוקה 
מחדש של סמכויות נושאי המשרה המושבתים לנושאי המשרה המתפקדים.

להחליט כיצד להגדיר מחדש את סדרי הדיווח במקרה של השבתה או זמינות 
מוגבלת של נושאי משרה, ועל פי אילו עקרונות.

להחליט כיצד להתמודד עם פערי הידע העלולים להיגרם מהשבתה חלקית או 
 מלאה של בכירים או מוקדי ידע בולטים בארגון, המרכזים חלק ניכר מהמידע

הנדרש לצורך קיום פעילותו השוטפת.
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עם זאת, אירועים משבריים עלולים להכתיב קצב קבלת החלטות אחר. משבר התפשטות 
הקורונה עלול להעמיד ארגונים בפני מצבים בהם נושא משרה בכיר או אף מספר נושאי 
משרה בכירים אינם מתפקדים או אינם זמינים כהרגלם. עבור מקרים כאלה, על הארגון 

לתת מענה מהיר ואפקטיבי תחת פיקוח של הדירקטוריון. במסגרת זו, מומלץ לבצע מספר 
פעולות בזק:

נושאים לדיון בדירקטוריון:



אין להסתמך על תוכן חוברת זו ו/או לעשות בה שימוש מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין 
מטרת החוברת אלא לתת רקע כללי לנושאים המוזכרים בה | למען הסר ספק יובהר, כי אין האמור 
בחוברת זו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר ו/או תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר.
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לקבלת הניוזלטר והתכנים של המרכז הישראלי לממשל תאגידי ב-Deloitte, ניתן ליצור 

קשר עם גל אלכורת בכתובת galcorat@deloitte.co.il או בטלפון 073-3994342
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