ניהול משברים בארגון
נערכים

מפיקים לקחים

מגיבים

עידן של משברים

משברים הנם אירועים העלולים להפתיע את הארגון ולאיים על מטרות ויעדים
אסטרטגיים של הארגון.
משברים מתרחשים תחת לחץ וזמן קצוב ויש ביכולתם לגרום לנזק ממשי לארגון.
במציאות של ימינו משבר יכול להיפרש על פני ממדי זמן בלתי ניתנים לחיזוי ,להתנהל
בתצורות מרובות ולהתפתח לכיוונים בלתי צפויים.

חשיבות ההיערכות

ארגונים נדרשים להעריך מחדש איומים וסיכונים על מנת לשמר המשכיות
עסקית ,להיערך לקראת משברים ולצלוח אותם בנזק מזערי.
היכולת של ארגון להיות ערוך למשבר הנה קריטית בכדי להצליח ולשגשג
במציאות של חדשנות משבשבת כפי שאנו חווים במציאות הטכנולוגית כיום.

שינויי אקלים
קיצוניים
איומי
טרור גוברים

איומי סייבר

שינויים
רגולטוריים

זליגה
והדלפה
מודעות חברתית
ותעסוקתית גבוהה

שיתוף וחשיפה
ברשתות החברתיות
אתגרי גלובליזציה
בשווקים מקומיים

פרקטיקת ניהול המשברים של Deloitte

יחידת ניהול המשברים שלנו מביאה את מלוא היכולות של  Deloitteלטיפול במשבר תוך יצירת פתרון מקיף.
צוות ניהול המשברים שלנו מורכב ממומחי תוכן מקצועיים ,הפועלים יחד למעלה משני עשורים.
עם מקצועיות דופן מציע הצוות מגוון שירותים על ציר המשבר ובכלל זה :בניית תכנית אסטרטגיית לניהול
משברים ,סדנאות סימולציה ,ייעוץ בעת משבר ובניית תכנית התאוששות.

• סקרי איום וסיכון
• Crisis management
master plan
• Resilience
• מינוי מנהל משברים
• סימולציות ומשחקי מלחמה
• ניתוח והטמעת לקחים

Pre Crisis
צוות מומחי Deloitte
כצוות מייעץ ליחידת
מקבלי ההחלטות
במשבר בארץ ובחו״ל.

Escalation Crisis

ייעוץ ,ליווי והנחיה
בכל האלמנטים
של ניהול המשבר.

• תחקיר
• בחינת נוהל המשבר
• הפקת לקחים
• סימולציית הטמעה
• בחינה והטמעה של
יעדים ואסטרטגיה

Post Crisis

פרקטיקת ניהול המשברים שלנו
"בעידן המשברים  Deloitteמבקשת להוביל
בתחום ניהול המשברים .הקמת המרכז
הישראלי היא חלק מאסטרטגיית החברה
ליישם תכלית זו"

״האתוס הישראלי מקדש את
האלתור והחשיבה מחוץ
לקופסה .אך במציאות
המורכבת של ימנו
המנהל הישראלי המת־
מודד מול משברים ,לא
יוכל להסתפק בתכו־
נות אלו בלבד"

שרון כהן,
שותפה ,Deloitte
מנהלת פרקטיקת
ניהול המשברים

"ניהול ותגובה לאירועי סייבר
היא משימה ארגונית הכוללת
פונקציות רבות בארגון ,החל
מאנשי הסייבר ועד המנכ"ל.
ישנה חשיבות מכרעת בבניית
אסטרטגיית הגנת סייבר
המתאימה לצרכי הארגון,
יחד עם תרגול של כל
המעורבים את תכניות
התגובה באופן שוטף"

ליאור כלב,
מומחה להגנת
סייבר

גדי ישעיהו,
ראש צוות
ניהול משברים

"אלמנט הזמן יוצר סוג
חדש של משברים:
אנחנו חיים במציאות בה
אנו יודעים איפה
המשבר מתחיל אבל לא
יודעים איך הוא הולך
להתפתח"

יריב גנור,
מומחה לפסיכולוגיה
של מותגים

"קביעת מדיניות לניהול
משברים בארגון היא
חלק בלתי נפרד ביכולת
להתאושש ולצאת
ממצבי משבר"

לי ברנשטיין,
מומחה לResilience -
והמשכיות עסקית
איל ארד,
מומחה לתודעה
ותקשורת במשבר

ד"ר ערן שדך,
מומחה
לפסיכולוגיית
משברים

"מרכיב ההכחשה הנו קריטי
בניהול משבר .הבנה של מניעי
ההכחשה והיכולת לנטרל אותם
תסייע בניהול מוצלח של משבר"

”בעת משבר חייבים
התערבות תקשורתית
מידית .באם הארגון
ימצא עצמו לא מוכן
לכך ,מישהו אחר עלול
לשכתב את המותג"

מרכיבי המנהיגות במשבר
Crisis Management Governance
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למידע ופרטים נוספים:
שרון כהן  -שותפה ,מנהלת פרקטיקת ניהול המשברים
shacohen2@deloitte.co.il 052-6008180
גדי ישעיהו  -ראש צוות ניהול המשברים
gyeshayahu@deloitte.co.il 054-5797823
הילה חלילי  -שיווק ופיתוח עסקי
hhalili@deloitte.co.il 054-7548551
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