


זה שהאדם
מנהל אחרים,
לא שם אותו

מעליהם

זו עבודה, אין מה להתנפח ולטפס

על עצים. המנהל הוא סך הכול בן

אדם כמו כולם. לנהל אחרים זה

אחריות מעבר להתנשאות ובכלל -

היום מחפשים מנהיגים ופחות

אנשים שיודעים להטיל מורא ופחד.

זה לא מוציא את המנהל טוב וגם

לא משרת את המטרות של הארגון.
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אם אהיה קשוח
יותר, יפחדו
ויקשיבו לי

בולשיט! מנהל המקרין עוצמה אגרסיבית ולא

מרוסנת, לא באמת יודע מה קורה מתחת לאף

שלו. יסתירו ממנו דברים המתחוללים בשטח

אחריותו ויזלזלו במשימותיו כשהוא לא בסביבה.
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אסור לי
להיות חבר
שלהם, כי
הם ינצלו
את זה

מובנת ההרגשה הזו... 

כמו שבחינוך ילדים, צריך פעם גישה

חברותית ופעם גישה סמכותית -

צריך לדעת לאזן בין השתיים. 

להכול יש מקום, זמן וכמות. 

זו האומנות בעצם...



הכי מתבקש להעסיק
אנשים ש״באים לי טוב״

כי הם דומים לי

קלישאה שצריך לרסק. 

מנהל איכותי לא מחפש יס-מנים, רובוטים, שרק

"באים לו טוב" בעין. הוא שואף להעסיק אנשים

בעלי מעוף מחשבה ויצרתיות, שכל הזמן יפתחו

ויתקדמו. מחקרים כבר הראו, שחיבור בין שונים

מפתח יותר. (שיתפנו מאמר בנושא)

קבלו גם סוד: תגלה לפעמים שאנשים שהכי

התנגדת אליהם, יכולים להיות דווקא הכי טובים

ומועילים ואף להשלים תכונות ויכולות שחסרות

בך. רצוי מאוד להפנים, שההתנגדות היא סתם

ביטוי של אגו האדם, שלא סובל מישהו שונה ממנו. 

תן צ’אנס, תתמיד ותראה שתרוויח.
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זה גם מאוד לא מדויק. נגמרה התקופה של it’s only business ומנהל

בעולם החדש חייב ללמוד לאזן בין היחס האישי למקצועי. זה בדיוק כמו

שהוזכר לפני , זו אומנות שצריך לפתח...

יש זמן להפגין תשומת לב אישית במקרה הצורך ויש זמן לעבודה מקצועית

נטו. זה לא עושה אותך דו פרצופי או צבוע, ההפך, זה מקנה לך גמישות

פנימית לתת את היחס והגישה הנכונה בזמן הנכון.

ובכלל... אם תציף את הנושא הזה בצורה נכונה בפני קולגות בדרגות

ניהוליות, תגלה שזה אתגר שכולם מתמודדים, יעריכו אותך על הצפת

הנושא ודיון עינייני סביב הנושא, יכול לתת לכולם ערך מוסף.

אישי יחס  לערבב  אסור 
מקצועי עם 



כשיש משימה
חשובה, כולם

חייבים "להינעל"
עליה בלחץ
מתוך יראה

ממש לא! 

לחץ לא עושה אנשים טובים או יעילים

יותר, במיוחד במציאות של היום. 

מקום העבודה צריך להעניק לאדם

תחושה של איזון. 

אם תדאג ליצור תרבות רגשית

מייטבית בארגון ותשקיע באיכות

מערכות היחסים בין האנשים תחתיך

- תתוודה לגלות, שהמשימות נעשות

ביתר קלות ואף מקנות תוצאות טובות

יותר. להיות "באטרף" כלפי ביצוע

המשימות ופחות להתייחס למארג

החברתי של הצוות תחתיך - לחלוטין

ישפיע לרעה על איכות הביצועים. 
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אנשים נאמנים לי,כי
 אני משלם להם טוב

מממ... לא מדויק. 

מחקרים אחרונים מוכיחים, שכסף

אינו מה שמשאיר אדם נאמן למקום

העבודה. (אף יצרנו קליפ על זה)

 אנשים מחפשים היום ערכים גבוהים

מכסף , שיתנו משמעות למקום

עבודתם.
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