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  ד"ר עדנה פשר
  ד"ר ורד הולצמן

  ירדן קינן
  מור עוזרי 
  רינת משה

  
  סדר כתרבות ארגונית בעסק משפחתי צומח- סדר מול אי

  דמההק
ספסל  את לעזוב החליט ,וחצי 15 ןב ושאפתן חרוץ נער, דהבני ארז, 1980בשנת 

 אביב בתל הכרמל בשוק אטליזשכלל  ,אביו של המשפחתי ולהצטרף לעסק םהלימודי
ובפועלים שעבדו  ובאבי צפייה תוך העבודה את למד ארז. משם רחוק לא קטן מפעלו

 מה כלארז  עשה כנער צעיר ונמרץ,. במפעל פעילותוהשתתפות מפעם לפעם ב ,איתו
בהנהלת  אףוייצור בתפעול, בכירות, היה וכל מה שנדרש, כולל עבודה במל ושיכ

 בלימודים עסוקים חבריו בעוד, ר יותר, ביום קיץ חמיםמאוח שנה חצי חשבונות.ה
 את לפגוש ונסע שלו הטוסטוס אתארז  לקח, כיתתיות ובמסיבות סיום השנה לבחינות

 שרק ותעוזה מצרכים עם בצידנית מצויד, כך. גדולה מזון שיווק רשת של הראשי הקניין
 איתו לעשות לו והציע אביו של החברה אודות קניין לאותו ארז סיפר, לה יכול 16 בן

 שישובהבטיח ו הצעהה על לחשוב ביקש, מוקסם ספק משועשע ספק, הקניין. עסקים
בכל זאת  אבל ,יפה בדרך אותו "לנפנף" מנסה שהקניין בטוח היה ארז. שבוע בעוד אליו

 אנס'צ לו לתתהקניין  החליט, להפתעתו. מאוחר יותר שבועבעצמו  אליו וחזר יתרו לא
ארז לא היסס וניצל  .הרשת של מרכזיות חנויות כמה עבור סחורה לו פקלס מארז וביקש

 מרכז לאזור והפך חנויותמצומצם של  מספר ואות , התרחבקצר זמן בתוך את ההזדמנות.
 קטן אטליז רק היה לא שכבר ,העסק רחבתבה ואביו ארז. מכאן ואילך החלו כולו הארץ

  אלא צמח לחברה משגשגת. 

, בישראל המצליחות הבשר ייצור רותמחב אחת של הבעלים ינוה 50- ה בן ארזכיום, 
ממוקם   מפעל החברה .משוכללים ומחסניםגדול  מפעל כוללתה ,"בע"מ בלדי" חברת
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מוצרים ויישון חומרי גלם המיובאים ממפעלים בחו"ל (בקר  ייצורועוסק ב ,עמק יזרעאלב
מחסן , והנורבגיה)דגים מסין ומומדרום אמריקה ומאירופה, בשר כבש מאוסטרליה 

 ,באר טוביה. בימים אלושל באזור התעשייה נמצא מרכזי (להלן: מרלו"ג) הלוגיסטי ה
נמצאת החברה בתהליך הקמת מתחם חדש ביישוב תימורים, אשר יכלול מרלו"ג 

 תקצביו 50-כישנן לבלדי , יתרה מזאת חדש. מנהלי וכן מטה ניאוטומטי, מפעל ייצור חדש
   .בכל הארץ

סמנכ"ל ( בכירים ניהול בתפקידי 13 מהם ,עובדים 800-ל 730בין בחברה  יש ,כיום
 –מנהלת המחלקה הכלכלית ליאור לייזר,  – סמנכ"ל שיווק ומכירותאורן נגר,  –החברה 

, מנהל זאב שטרן – מורן גד, מנהל שרשרת אספקה – מנהלת רכשקארין דהבני, 
ירון לייזר, מנהל  – , מנהל מפעלןפלדמ אירנה – , מנהלת כספיםסלמה נאפע – קמעונאות

זיו  – מיכאל נחום, מנהלת משאבי אנוש – תמיר דהבני, מנהל מערכות מידע – תחום דגים
 ניהול בתפקידי 20 ),ד"ר דורון טלמור – וטרינר ראשי- וירון ויינר,  – סנעטי, טכנולוג ראשי

 מחסן עובדים, ביםקצ לרבות( השורה מן עובדים -והיתר ) קצביות מנהלי: כגון( זוטרים
מכך שמדובר בחברה המייצרת  נובעמן השורה מספר העובדים שינויים בהיקף . )ונהגים

חגי תשרי  –ישנן תקופות בשנה (תקופות החגים ופועלת בשוק מוצרי הבשר והדגים, בו 
בתקופות אלו, על מנת  כוח אדם נוסף. גיוסופסח) בהן עומס העבודה גדל ונדרש 

, באמצעות 10%-בכ ח האדםורכים המשתנים, גדלה מצבת כלהתאים לדרישה והצ
 'אקורדיון'אנושי כמעין ת את המשאב המנהל. למעשה, בלדי העסקה של עובדים זמניים

בין , ובחגים עובדים 750- ל 730חברה מעסיקה בין ה, כך שבשגרה התקופה בשנה על פי
  . עובדים 800-ל 780

עברה  . החברהיםשנ 100 כבר קיימתהמשפחתית  ניתן לתאר את חברת בלדי כחברה
חברה  .וקאריןתמיר  -  : ארז וילדיודוריים וכיום עובדים בה שני דורות- מספר מעברים בין

זו היא דוגמא לחברה שלא רק שורדת לאורך השנים אלא צומחת ומתפתחת בקצב מהיר 
 , תוך מיקוד בדוראת סיפורה של החברה לאורך הדורותספר מתיאור המקרה  ומרשים.

כתב נמקרה התיאור  .החברה של הניהול שיטתבבתרבות הארגונית וק עוסו ,הנוכחי
של יועצות חברת "ד"ר עדנה פשר יועצים לניהול", המלווה את חברת בלדי  המבטמנקודת 

תהליכים אסטרטגיים, תמיכה ב. ליווי זה התמקד לאורך השנים בהשנים האחרונות 20- ב
 נהיהמטרת כתיבת תיאור מקרה זה  חברת בלדי. פיתוח ארגוני והתחדשות ארגונית של

מהם הגורמים המסייעים  , וללמוד ממנובלדי חברת"סוד" הצלחתה של  לרדת לעומקו של
של  תוך התמקדות במאפיינה הייחודיים ,זאת ;לחברה לצמוח ולשגשג לאורך שנים רבות

שימוש בידע בנוסף ל ,עובדת היותה עסק משפחתי. לצורך כתיבת המחקר הנוכחיוב בלדי
עומק  ראיונות צעווב על הארגון שנצבר אצל היועצות במהלך ההיכרות רבת השנים עמו,

 רקע חומריבנעשה שימוש ו בארגון תצפיות ערכונ, מרכזיים מפתח אנשי חמישה עם
  .לעבודהשימשו כבסיס  אשר, מרכזיות תמות לכדי שנאספו עובדו החומרים .רלוונטיים
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  1916-2015: בלדיחברת 

  היסטוריה

למכירת קטן כעסק משפחתי  ,דהבני שלמהעל ידי  1916שנת חברת בלדי נוסדה ב  
התאפיין בעבודה קשה,  ,שלמההעסק, בניהולו של  בתל אביב. בשר בשוק הכרמל

לבסס את שם העסק ולרכוש קהל לקוחות קבוע ושבע רצון. בשלב מסוים בשאיפה 
עם זר לאביו, וועש לעבוד בעסק כנער אהרון, בנו של שלמה, נכנס לעסק. אהרון התחיל

נחמה ואהרון . לעזרתו השנים קיבל את הבעלות על העסק וגם אשתו נחמה הצטרפה
החברה עד  שעומד בבסיס ערכיהדנ"א הארגוני  והטביעו את, שלמה המשיכו את דרכו של

לקוחות. עד היום, יודעים העובדים הואדיבות לכלל  תודעת שירות גבוהה – והוא ,היום
לספר, כי באחד הימים הגיע לקוח לשוק הכרמל, ומאחר ולא מצא את נחמה, הודיע 

  שישוב ביום אחר על מנת לקבל שירות ממנה באופן אישי. 

 20- ב .)15) וארז (25יורם ( –פו לעסק בניהם של אהרון ונחמה הצטר ,1980בשנת   
אהרון, אבי  נפטרכאשר במהלכן , השנים שלאחר מכן המשיכו לעבוד בעסק שני האחים

היה חריצות  המאפיין העיקרי של תקופת עבודתם המשותפת של האחים. המשפחה
יחד עם תחושת משפחיות אשר נחרטה כערך , של כל מי שהשתייך לחברה ועבודה קשה

על פי ארז, יום העבודה הממוצע שלו  מרכזי ומוביל עוד בשלבי הקמת החברה הראשונים.
כל . הוא מתאר תקופה זו ומספר כי בלילה 23:00-בבבוקר, והסתיים  6:00החל בשעה 

לייצר כמה שיותר לקוחות מתוך רצון ושאיפה  מעייניו היו נתונים לעסק וללקוחותיו
החליטו , עת 2000שנות העבודה המשותפת של האחים הסתיימו להן בשנת  20 מרוצים.
ונטילת  קיתתעוזה עסארז נטה ליזמות, לפצל את העסק, בשל שאיפות שונות. השניים 

בעצה משותפת, ומתוך כך קרה ש .ומדודהבק בגישה יותר זהירה בעוד שיורם דסיכונים, 
את חנות המפעל ינהל יורם ש החליטו השניים ,הבנת טובת העסק וטובת המשפחה

בשלב החברה. שאר נכסי ואילו ארז ייקח על עצמו את ניהול ים, -בתבזה מכבר הוקמה ש
דים, והיקף לקוחותיה כלל עשרות לקוחות שהגיעו אל כמאה עובהועסקו בחברה זה, 

   .ים-חנות המפעל בבת

של  מנכ"לכבעלים ויום כמשמש כ ,חברההמשפחה בהדור השלישי של , ארז דהבני  
, (לרבות ייבוא) זרועות עיקריות: ייצור, קניית חומרי גלם בארבעפועלת החברת בלדי, 
 ).מבנה ארגוני – 1נספח  אהל בכיר (ר, הכפופות לשדרת ניהומכירותכן ו שינוע והפצה

ים, ואחת שנוספה לה - זו שהוקמה בבת –יורם דהבני מנהל כיום את שתי חנויות המפעל 
  קשר חם ורציף עד היום.  נובין האחים יש .בעיר רחובות

  בלדי כיום

  : ה סגמנטים עיקרייםארבעפעילותה של חברת בלדי נחלקת לכפי שצוין לעיל,   

 .עמק יזרעאלבהממוקם  ,מפעל מתקדם לייצור בשר ומוצריונו לחברה יש ייצור:  )א(
עגל בשר בקר, כבש,  :השונים סוגיהם על בשר ירמוצואורזים  מייצריםבמפעל הייצור 

וצרי בשר שעברו תחת קטגוריית הבקר ישנם מ. ועופות (תרנגול, הודו ואווז) חלב
כן מיושן וכדומה; ו 2ס., צלעות מ4מיושן, כתף בקר מס. 1יישון, כגון: אנטריקוט מס.

. צ'וריסוס ועוד ,קבב בולגרימוגמרים, כגון: המבורגר מסעדות,  בשר מעובדמוצרי 
קצביות אשר  50-נמכרים בכו, לשוק הקמעונאי והמוסדיהמוצרים יוצאים מהמפעל 
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 מופעלות באופןצית ברשתות שיווק המזון השונות. קצביות אלו מפוזרות בפריסה אר
 על ידי בלדי. ישיר

ולייבוא. בתחום הייבוא,  בישראל תחום זה נחלק לקנייה מקומית :חומרי גלםרכישת   )ב(
הבקר  אתודגים מאזורים שונים בעולם. חברת בלדי מייבאת בשר בקר, בשר כבש 

 צ'ילהבשר קפוא מארגנטינה, אורוגוואי, פרגוואי, ברזיל, כבלדי והכבשים מייבאת 
פת וביצוע עסקאות קנייה עם . הייבוא נעשה על בסיס התקשרות שוטצרפתו

בנוסף, . טון בשר בקר לחודש 2000- , בכמות של כמשחטות עגלי בקר מקומיות
ון מגדלי הכבשים האוסטרלי כיבואנית הבלעדית של ארג, אוסטרליהפועלת החברה ב

, נורבגיהבעיקר מסין, בלדי דגים קפואים מייבאת חברת  ,. בתחום הדגיםלישראל
 ')דגיםתחת שם המותג "נייזר" ('בלדי  ,ם ותאילנדאיטניו ארגנטינה, ארה"ב, קנדה

 ממוצעאשר נרכש על ידה לפני מספר שנים ונחשב למותג דגים ותיק ואיכותי בשוק. 
הקנייה המקומית בישראל מתמקדת . לחודשטונות  500-כ ובתחום הדגים הינ הייבוא

ת לקניין השני בלדי קונה עופות טריים ממשחטות מקומיות ונחשב – בתחום העופות
 לחודש. עופות טון 2000- כעם רכישות של  בגודלו בארץ

 20-סמנכ"ל השיווק והמכירות, אשר מפעיל כתחום המכירות מנוהל על ידי  מכירות:  )ג(
 ,הסוכנים מבצעים את המכירות בשטח ומעבירים הוראות למחסןסוכני מכירות. 

כן על פי וגרפיים גיאולפי אזורים  . העבודה מחולקתליקוט והפצההאחראי על 
 תחומים (כגון: חברות מאורגנות, שוק מקצועי, שוק מוסדי, קמעונאות).

 WMS: (Warehouseלם מגיעים למרלו"ג הממוחשב (בשיטת חומרי הג שינוע והפצה:  )ד(
Management Software  משם, טוביהבאר אזור התעשייה של בכיום אשר נמצא .

 מכירהוד ואריזה או לקצביות לטובת מוצרי הבשר והעופות למפעלים לעיבעוברים 
על למפעל משנה שממוקם במרלו"ג עצמו.  מועברים ,לעומת זאת ,; הדגיםבמקום

, שהינו חלק משרשרת האספקה הארגונית (ראה השינוע. מנהל המרלו"ג ההפצה אמון
נם ישה משאיות ונהגים, 30-נעשה באמצעות צי של כ )שרשרת האספקה – 2 נספח
 .חברהעובדי המ חלק

הסגמנטים הללו בארבעת השיקול האסטרטגי המרכזי שעמד בבסיס ההחלטה לעסוק 
 השילוב שבין ייצור, .היה החיפוש המתמיד אחר הזדמנויות לצמיחה והתחדשות ארגונית

פשר לבלדי לייצר אינטגרציה אנכית בין שינוע והפצה אמכירות, קניית חומרי גלם, 
חומים נפרדים שיאפשרו לה עצמאות תחומי הפעילות שלה, ולמעשה לחלוש על ת

, המיקוד בתחומים נוסף על כך. יתרון יחסי על המתחריםו , פיזור סיכוניםכלכלית
 והקמעונאי והמוסדי גם יחד, איפשר מקבילים, כגון: דגים ובשר, או עבודה עם השוק

, ולהרחיב את אפשרויות השיווק וההפצה אשר עמדו אופקיתלבלדי לייצר אינטגרציה 
  ה. בפני

מחזור המכירות של  הואץ משמעותית קצב הצמיחה של בלדי. 2007החל משנת 
שקלים. מיליון  785-בממוצע, כאשר כיום מחזור הפעילות הינו כ 20%-החברה גדל בכ
, נעמוד היום שהוא המשגשגת לחברה והפך, קטן משפחתי עסק צמח כיצדעל מנת להבין 

את גורמי המפתח שתרמו להצלחתה.ן נבחעל מאפייניה העיקריים של חברת בלדי, ו
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  מאפייניה העיקריים של חברת בלדי

  בלדי כעסק משפחתי

שניים או יותר מבני  בהםיוזמות עסקיות כ אועסקים כ מוגדרים משפחתיים עסקים  
אחוזים או יותר ממניות העסק, בני משפחה מועסקים  15- משפחה מסוימת מחזיקים ב

 עסקים .(Poza, 2013)יטתה בעסק בעתיד בעסק, והמשפחה מתכוונת לשמר את של
משפחתיים מהווים חלק משמעותי מהעולם העסקי ברחבי העולם: באיטליה, גרמניה, 

 קנדה, הברית בארצותמהפעילות הכלכלית של המדינה;  90%- כצרפת ויפן הם מהווים 
 כמחצית ובפועל מעסיקים הפרטי בסקטור מהעסקים שליש שני מהווים הם ובריטניה

 בבעלות הן הציבוריות מהחברות 45% ,בישראל; )2012(וייס,  במדינה העבודה מכוח
זיו האפט רואי חשבון ויועצים עסקיים).  BDO(על פי מחקר של  משפחתית ומעורבות

 ייחודייםעסקים משפחתיים נבדלים מעסקים אחרים בכך שהם מתמודדים עם אתגרים 
 . זאת, בין היתר, מאחררב בעסקם יותר מבן משפחה אחד מעומקרים בהל האופייניים

 משפיעה על הדינאמיקה העסקיתוהדינאמיקה המשפחתית, לרבות הקונפליקטים שבה, 
)Levinson, 1971 .(העסק המשפחתי מהווה חלק מהזהות המשפחתית, ש לעובדה מעבר

מאחר וחבריה משתתפים באופן פורמאלי  זאת תפקיד משמעותי בחיי המשפחה,יש לו גם 
גם במקרים בהם בני המשפחה אינם לרוב, הקמתו. עת מאלי בעסק מפור בלתיאו 

שומעים סיפורים  : הםמעורבים בעסק, המודעות שלהם לנעשה בו גדלה ככל שהם גדלים
 Deephouseחלק בלתי נפרד מההיסטוריה המשפחתית (ובהדרגה הוא הופך ל על העסק

& Jaskiewicz, 2013 .(  

להלן נעמוד על חלק  .ים לעסקים משפחתייםניתן למנות כמה מאפיינים הייחודי  
  .בחברת בלדי אופן בו הם באים לידי ביטויאלו ונדון בממאפיינים 

  תרבות ארגונית. 1

הערכים ו"קוד מערכת  ,התרבות הארגונית לרוב תובעסק המשפחתי, נקבע  
של  "דמותו"ואלה עוברים מדור לדור וקובעים את  ,על ידי המייסד ההתנהגות" של העסק

ויתמכו בהמשך קיומו את העסק עסק. חזון וערכים משותפים הם אלה שיחזקו ה
 Michaelשלישי (לשני הדור בין המעבר  בייחוד בעת, מנהלי בתקופות של אתגר ומעבר
Tsabari & Weiss, 2011  ,תרבות ארגונית היא מערכת של ערכים,  ).2012; מתוך: וייס

ותפות לכל חברי הארגון ומועברות לחברים אמונות מנחות, הבנות ודרכי חשיבה אשר מש
חדשים כנכונות. התרבות הארגונית מתחלקת לשתי רמות: הרמה הגלויה והרמה הסמויה. 
ברמה הגלויה, נכללים טקסים, סיפורים, סיסמאות, התנהגויות, לבוש, מבנה פיזי, לוגו, 

אמונות, עמדות, סלוגן, סמלים וכדומה; ואילו ברמה הסמויה נכללים ערכי יסוד, הנחות, 
ערכי  ארבעה נציגבניתוח שלהלן  ).Cameron, Spataro, & Flynn, 2008רגשות ונהלים (

"זמישות" (וכתוצאה מכך הגדרות תפקיד מפתח העומדים מאחורי התנהלותה של בלדי: 
  ., עבודת צוות וחריצות, משפחתיות)עדר הגדרות תפקיד ברורותיהאו: גמישות, 
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  )Agility"זמישות" (.א. 1

 – , או בשמו העבריAgility-הערך המרכזי שעלה מדבריהם של העובדים הוא ערך ה  
"זמישות". מונח זה, מתאר סגנון עבודה המורכב מזריזות וגמישות, לטובת ניצול 
הזדמנויות מתמיד והתאמה של הארגון לצרכי לקוחותיו. מהי אותה "זמישות", אם כך? על 

, שמירה על קשר ישיר ובלתי אמצעי עם )דגים בבלדי מנהל תחום(בנו של ארז,  פי תמיר
לאתר  תמעבר לשעות/ימי העבודה ולאמצעי התקשורת המקובלים, מאפשר –הלקוחות 

התנהלות  אשר בתורו תורם לשביעות רצון הלקוח. ,מענה מהיר ןאת התקלות ולתת לה
ת המתארת מציאות בה פתרון תקלו(מנהלת הרכש), עולה מדבריה של מורן דומה 

בין אם  – מתבצע באופן מיידי, עקב זמינות מלאה של המנהלים באמצעי המדיה השונים
. מדובר בטלפון, במיילים ואף בהודעות קבוצתיות ("וואטסאפ"), ובכל שעות היממה

עצמו, אשר מגיב מהר מאד בלטענתה, את הדוגמא האישית הטובה ביותר לכך מעניק ארז 
ביטוי נוסף ל"זמישות", שהינו  בשטח באופן קבוע.הודות להיותו מנהל מעורב, הנמצא 

בפתיחות הארגונית לאישור רעיונות חדשים  יתן לראותנ ,ה של מורןיהמשך ישיר לתיאור
שמאפשר ניצול הזדמנויות מתמיד. לדוגמא, לאחרונה  ענייןב"מסלול מהיר" על ידי ארז, 

שהתחום זוהה  לאחר", י, בשם "מר תפודיםקפואהשיק תמיר קו של מוצרי צ'יפס 
עבור החברה. בעקבות זאת, ביצע תמיר סקירת שוק וזיהה שותף  עסקית כהזדמנות

 מייצר מוצר דומה.בבעלותו מפעל הוהולנד, לתהליך אשר מקום מושבו בפוטנציאלי 
שנות, חדלמהווה קרקע פורייה ליוזמה ו ם, נראה, כי אותה זמישות ארגוניתלסיכו

הסטנדרטיים שמאפיינים את העסק (תחום הבשר), המאפשרים יציאה מגבולות הגזרה 
  וגם מאפיינים את העובדים בבלדי. 

אשר כמענה לשאלה  ,אלמנט אחר של ה"זמישות" הארגונית עולה מדבריו של ארז  
עדר הגדרות יהמאופיינת ב בחברה ציין שהתרבות בבלדי אודות התרבות הארגונית

תיאוריות מרכזיות במנהל עסקים ומדעי  תפקיד ברורות. לכאורה, נראה כי רעיון זה סותר
החברה, על פיהן הגדרות תפקיד ברורות, הכוללות את התפקידים והמטלות הנדרשים 
בעבודה מכל עובד, נחוצות לתהליכים ארגוניים כגון: חניכה, מיון, ניהול ביצועים, פיתוח 

גבולות הגדרה מוסדרת של שהבנה מבוססת על ה זאתגישה קריירה וקביעת יעדי שכר. 
של כל עובד, תעלה את המוטיבציה שלו ואת רמת המסוגלות שלו ביחס לתפקיד  ותפקיד

)Levine, Ash & Sistrunk, 1983וכחלק מהיותה ארגון ). אף על פי כן, מאז הקמתה ,
בעיקר ברמת לא הוגדרו תפקידים ברורים בבלדי (, המתהדר ב"זמישות" ארגונית

 . ארז, לדוגמא, רואה אתיתאמת מישות ארגוניתג זאת מתוך מטרה לאפשר), המנהלים
 - פשרותו לתפקד כאיש מקצוע לכל דבר באכך ש עצמו כמנכ"ל אך יחד עם זאת כקצב,

ולהבין את עבודת הקצבים באופן מוחלט. אם תשאלו את אורן נגר מהי  לייצר מוצרים
 מטיפול –הוא יענה לכם כי הוא עושה את מה שהעסק צריך , הגדרת התפקיד שלו

במערכות מידע, דרך תפעול וניהול פרויקטים (לדוגמא: הובלת בניית המרלו"ג החדש) 
המנהלת את המחלקה  בתו של ארז, ועד אחריות על ניהול כספי החברה. קארין דהבני,
כך קרה  .ונרתמים לסייע בעת הצורך הכלכלית, מספרת שכולם מחויבים להצלחת העסק

 ניתן בהחלטשבתקופת החגים העמוסה, למרות שסמנכ"ל המכירות סייע בהפצת סחורה 
כי העובדה שאין הגדרות תפקיד  תפקידו". מורן מספרת,חלק מלומר ש"אין מדובר ב

ברורות מאפשרת לכל אחד לגעת בכל מיני תחומים, לעבוד מול גורמים רבים, ובכך 
עדר הגבולות ילהפוך כל יום עבודה למגוון ומאתגר. יתר על כן, היא מדגישה כי ה

, המנהליםמתקיים בצורה טובה בבלדי הודות לשיתוף הפעולה המתמיד ששורר בין 
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לפי ארז, תרבות ארגונית זו מאפשרת לכל מנהל להבין את  העזרה ההדדית והאכפתיות.
  מכל הכיוונים, ולקבל תמונה הוליסטית על הנעשה בחברה.בו פועלת החברה שוק ה

  משפחתיות.ב. 1

בעסק משפחתי, שצמח מתחילת דרכו ככזה, המשפחה במבט ראשון זה אך הגיוני ש  
את  הביולוגית תהיה מאד דומיננטית. אולם, אין זו המשפחתיות עליה מדברים העובדים.

תחושת המשפחתיות ניתן לראות בכמה אופנים. ראשית, ישנה תחושה של קרבה 
 לאו. חת בלדי ה"ביולוגית" ובין אםכלל העובדים, בין אם הם חלק ממשפ ושותפות בין

לא היססה פעמיים התלבטה איזה מקצוע ללמוד, היא  , סיפרה שכשהיאלדוגמאמורן, 
בעזרתו של ארז, החליטה מורן אשר סייע לה בתהליך הבחירה.  ,עם ארז לפני שהתייעצה

בסופו של דבר ללמוד מנהל עסקים עם התמחות בשיווק ופרסום, ועד היום היא מרגישה 
ך העיד אורן, כי הוא חש שרמת ההשקעה שהושקעה בו בדומה לכשעשתה בחירה נכונה. 

במהלך שלוש שנות עבודתו בחברה, לא שונה ממידת ההשקעה לה זוכה תמיר, בנו של 
כי היחס לו זוכים ילדיו של ארז אינו שונה מהיחס לו זוכים  ,ארז. יתר על כן, הדגיש אורן

נוספת לכך עולה  הערכה ומקצועיות. עדותאהבה, עובדים אחרים, והוא מבוסס על 
מתשובתו של ארז אודות מרכיב המשפחתיות בתרבות של בלדי, בה הוא ציין שהוא דואג 

כל העובדים, לגדל את העובדים בעסק כמו שהוא מגדל את ילדיו. לדוגמא, הוא מתאר כי 
גם העובדים הזוטרים מרגישים שהדלת שלו תמיד פתוחה, ואינם צריכים לעבור אצל 

  שלהם על מנת להגיע אליו.המנהלים הישירים 

על העובד ואמונה ביכולותיו וברצונו לתרום שנית, נראה כי ישנה הסתכלות כוללת   
בחברה אחד המנהלים מקרה שבו עולה מ. כך למשל צרהולא רק הסתכלות מערכתית 

 .בו הוא מכהן מורכב מדי עבורו, וגורם לו לעומס רב שהתפקיד מסוים שלבב הרגיש
: הוא שתי סיבותוזאת מ ,אחר לתפקיד אותו העביר ם לפטרו, ארזבעקבות זאת, במקו

נראה כי אותו כיום, אכן,  .חלק מן המשפחהכראה בו , ושל אותו מנהל ויתוהאמין ביכול
ים וברצונם לתרום של העובד הםהאמונה ביכולותיבתפקידו החדש. מנהל עושה חייל 

לידי ביטוי בכך שלמנהלים המשפחתיות באה ען כי עלתה גם מדבריו של תמיר, אשר ט
מוטיבציה ליזום ולנצל  תעורר בהםגישה זו שתפיסה מתוך  ,יש יד חופשית לפעולה

  הזדמנויות. 

  עבודת צוות.ג. 1

צוות, העבודת  הואהערך השלישי אותו הזכירו רבים מן המנהלים איתם שוחחנו,   
ים "מלמטה", מרכזיים: התמהיל האנושי וצמיחת העובד גורמיםרת בזכות שני המתאפש

   להלן נפרט גורמים אלו.

המנהלים אשר מגויסים לחברה, להיות  על על העובדים, ובעיקר התמהיל האנושי:.ג.א. 1
דרישות המתנגשות פעמים  –בראש ובראשונה יצירתיים, יזמיים, ומלאי תשוקה לעשייה 

רבים מן תכונות אופי אלו, המאפיינות רבות עם ניסיון קודם בעבודה בחברות גדולות. 
העובדים בחברה, מאפשרות להם להתמודד עם בעיות, אתגרים ואף עם הזדמנויות באופן 
דומה. בהסתמך על תכונות משותפות אלו, נוצר בסיס טוב לחיבור בין העובדים, החשים 
כי הגיעו למקום עבודה בו התמהיל האנושי תואם להם ומשקף את ערכיהם ונטיותיהם 

   האישיות.

מנהלים רבים החלו את דרכם בבלדי כעובדים מן השורה, וצמחו  למטה:צמיחה מ.ג.ב. 1
אשר החלה לעבוד בעסק  ,ורןכדוגמא לכך ניתן לציין את מ. יחד עם צמיחתובתוך העסק 
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. את דרכה בחברה החלה כפקידה בתחום החשבונות (ללא 20, בהיותה בת 2002בשנת 
גיעה לתפקיד מנהלת הרכש, בו צמחה עם העסק עד שהבמהלך השנים ), וקודםכל ניסיון 

קצביות. כשנשאלה כיצד למדה את התפקיד  50- היא אחראית על הרכש של למעלה מ
דוגמא הנוכחי, השיבה מורן כי למדה באמצעות שאילת שאלות ועשייה תוך כדי תנועה. 

התחיל לעבוד בבלדי כעוזר עובד ניקיון וכיום ר שא, נאפענוספת ניתן למצוא במקרה של 
   החברה.נהל של כל קצביות מכמשמש 

לתוך התפקיד,  ותועם העסק מאפשרת לעצב א של העובד צמיחה ,מבחינה מעשית  
רת לייצר קשרים מאפש ובכך, שבה הארגוניתוהתרבות  בד בבד עם התפתחות החברה

מטפחים העובדים תפיסות עבודה המותאמות , יתרה מכך. ארוכי טווח בין הארגון לעובד
קיימת, ולא מגיעים עם תפיסות אודות תרבות ארגונית חיצונית לתרבות הארגונית ה

ונהלי עבודה אחרים אליהם התרגלו. כור היתוך זה, מלבד תרומתו לתחושת האחדות 
מלווה את שמחויבות גדולה יותר לארגון,  לייצר והשותפות בין העובדים, מאפשר

 גםונית זו תורמת שנים רבות ומסייע לצמיחתם האישית. מחויבות ארגהעובדים במשך 
 – OCB)התנהגות אזרחית ארגונית לאף ו הארגון להצלחת םלתרו נכונותל

Organizational Citizenship Behavior) טובה יותר )Allen & Meyer, 1990( . התנהגות
 , בין היתר,לידי ביטוי ההתנהגות אלטרואיסטית, הבאב אזרחית ארגונית מאופיינת

והתנדבות למטלות שאינן  תיהם, החלפת ימי חופש עמם,עזרה לעובדים אחרים במטלוב
 ).Ilies, Fulmer, Spitzmuller & Johnson, 2009( חלק מהגדרות התפקיד הקבועות

נראה, אם כך, כי בכוחה של מחויבות ארגונית לייצר עבודת צוות טובה יותר בקרב 
ובדים (ובעיקר . בבלדי, אם כך, ניתן לזקוף זאת לזכות העובדה שרבים מן העהעובדים

  המנהלים) צמחו בארגון מתחילת דרכם.

  חריצות.ד. 1
הערך האחרון אותו ציינו כל המנהלים אותם ראיינו, היה ונשאר אותו ערך ליבה   

עים שאפיין את בלדי בשנותיה הראשונות, והוא חריצות. השעות הארוכות אותן משקי
העובדים מתוך רצון ומוטיבציה להצליח, הזמינות הטוטאלית שלהם, והעובדה שכל אחד 

ובילים לתוצאות חיוביות רבות. בין תוצאות אלו חולש על תחומי עשייה רבים ומגוונים, מ
תוך גיבוי  ללקוחות החברהומהיר מענה באופן שוטף  ניתן למנות את היכולת להעניק

בסופו של דבר הרחבה מתמדת של ו ,תקלות בזמן אמתתרון פ, בין חברי ההנהלה הדדי
 לקוחות. המעגל 

  תהליכי קבלת החלטות. 2

בעסקים  נוטים להיות אמורפייםשתחומי האחריות והגדרות התפקידים  אף על פי
 בדרך כלל נמצאת אצל אדםבחברה , השליטה בפרט בחברת בלדיבכלל, ו משפחתיים

מחוץ פעמים רבות ת בעסק משפחתי מתקבלות ים. למעשה, ההחלטואנש או שני אחד
בני  ביןלשעות העבודה, סביב שולחן ארוחת הערב או בשיחת טלפון בסופו של יום 

החלטות האישור וקבלת השתהליכי היא  התפעולית . המשמעות)Dyer, 2003( המשפחה
עסקים שמוביל ליתרון תחרותי משמעותי אל מול  דברמהירים יותר, בחברות אלו הנם 

בשיחתנו עם  קבלת החלטות עסקיות.שם בל אישורים לחרים בהם יש לקיים דיונים ולקא
תמיר, עלתה דוגמה להתנהלות דומה בחברת בלדי. למשפחת דהבני ישנו שרשור הודעות 
קבוצתיות בטלפון הנייד ("וואטסאפ"), אשר בו דנים לא מעט אודות פעילויות הקשורות 
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החלטות. כך, לדוגמא, מתייעץ תמיר עם בני  גם ובמסגרתו בין היתר מתקבלות לחברה
משפחתו בנוגע להתלבטויות בעת קניית מוצרים ושולח תמונות של אריזות שהוא מעצב 
על מנת לקבל החלטות נכונות מבחינה שיווקית. אין ספק, כך הוא מעיד, שדרך התנהלות 

  ות נוסף.זו מזרזת את תהליכי קבלת ההחלטות בחברה, ומאפשרת לבלדי מקור גמיש

  שינויים אסטרטגיים תכופים. 3

עסקים משפחתיים יצרניים בין השנים  200של  כושר הישרדותםבמחקר שבחן את   
ה תלוי ביכולתם להוסיף ולשנות יקים השל העס כושר הישרדותם, נמצא כי 1924-1984

. החלים בסביבת הפעולה של הארגוןבהתאם לשינויים  ב"זמן אמת"אסטרטגיות ארגוניות 
כמו כן, נמצא כי האסטרטגיות החדשות הללו נבעו לעתים קרובות כתוצאה מהשפעות 

 ועודמשפחתיות משתנות כגון מעברי דור, יחסים בין בני המשפחה השותפים בעסק 
)Ward, 1998 ,רמת האוריינטציה היזמית גבוהה יותר כאשר ישנם שני נראה כי ). למעשה

 ;Kellermanns et al., 2008(בלבד  דור אחדלעומת מצב בו ישנו דורות בעסק 
Sciascia, Mazzola & Chirico, 2013 .(דוגלת חברת  ו"זמישות" ב-בהמשך לערך ה

היבטים האסטרטגיים של התנהלות גם בנוגע לת תפיסת החידוש והגמישות בלדי, מוטמע
את האסטרטגיה הארגונית, שנים הוא דואג לעדכן ולשנות  5החברה. על פי ארז, בכל 

 החלה החברה לפעול. כך, לדוגמא, ך לאפשר לחברה להתחדש באופן מתמידובכ
כזכיינית של קצביות ברשתות שיווק המזון, לאחר תקופה בה התמקדה בייצור, הפצה 

   וממכר מוצרים בחנויות המפעל בלבד.
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  מורכבת (Chaordic) בלדי כמערכת ארגונית כאורדית

  תיאוריית המורכבות

, המבנה הארגוני המקובל התבסס על מבנה, סדר, הגדרות 20- אה הבתחילת המ  
הגדיר מבנה זה  (Taylor, 1911; in Barley and Kunda, 1992) והירארכיה. טיילור

באמצעות היררכיה  הביצועי מהדרג סמכותדרג העקרונות מרכזיים: הפרדת חמישה ב
, מיון והכשרה ופיקוח ברורה וחלוקה לתפקידים, חלוקת עבודה ריכוזית, פורמליזציה

) את המימד הרגשי, על פיו כדאי 1930מתמיד. כמה שנים לאחר מכן, הוסיף לכך מאיו (
). Mayo, 1930למנהלים לגרום לאנשים להרגיש טוב אם ברצונם לייעל תהליכי עבודה (

  חברתי. - בכך, הפך מאיו את המנהלים לבעלי תפקיד אתי

ות ארגוניות המבוססות על עולם מדעי לקראת סוף המאה, החלו להתפתח תיאורי  
 Complexity) המורכבות תיאוריית הייתה שבהן הבולטת כאשרהחיים והביולוגיה, 

Theory). נו במדעי הטבע (לדוגמא: ביולוגיה, כימיה, ישל תיאוריית המורכבות ה מקורה
תהליכים אבולוציה, מתמטיקה ועוד), וכיום משמשת תיאוריה זו לתיאור והמשגת 

, ארגונים דומים לאורגניזמים חיים ומורכבים, ועל כן עליהם ה זווניים. על פי תיאוריארג
להיפרד מקונספטים ניהוליים מיושנים המבוססים על סדר (כגון: ניהול הירארכי, הליכי 
עבודה שגרתיים, סמכות ריכוזית ועוד), ולעבור למודל ארגוני אינטגרטיבי. בבסיס 

י מחקר מרכזיים, ביניהם תיאוריית הכאוס ומערכות התיאוריה, עומדים כמה תחומ
). כאוס, כפי Kauffman 1993, 1995, 2000; Gleick, 1987מורכבות ומסתגלות (

ל ושהמדע מתייחס אליו, הינו מהפך בהבנה כיצד עובד העולם, ועיקרו מורכבות שבה הכ
  ).Durrance, 1997מקושר ברשת נרחבת ומתהווה (

  הארגון הכאורדי 

,  (Chaord), פותח המונח "כאורד"המורכבות תיאוריית של להתפתחותהך בהמש  
ומסמל מערכת מורכבת שאינה  ,)Chaos & Orderהמורכב מצמד המילים כאוס וסדר (

ם ארגונים המבוססים על מטרה ינ). ארגונים הנחשבים כאורדיים הHock, 1995( לינארית
קיימים בראש  אשר ;יעצמ ארגון בעלי יכולת ;ועקרונות משותפים, מתמשכים וברורים

 הם – צורתם ואופן תפקודם גמישיםובראשונה על מנת לאפשר את המשכיות מרכיביהם. 
משלבים תחרות ושיתוף פעולה באופן הרמוני, לומדים, מסתגלים ומתחדשים במעגלים 

הם ותאמים לרוח האנושית ולסביבתם, ארגונים מעין אלו ממתרחבים תמידיים. 
ארגונים הטפחים שונות, מורכבות ושינויים. ות, חדשנות ושיפוט, וכן ממאפשרים יוזמ

שיטות של כן הם נוטים לרסן ו קונפליקטים,את קיומם של לרוב ים מאפשרים יכאורדה
  .)Durrance, 1997שליטה ובקרה (

, בהן ישנו דרג מנהלי ומתחתיו עובדים ח הירארכיותו), פירמידות כ1999על פי הוק (  
; הינן תוצר לוואי של המהפכה התעשייתית ,תפסים כבעלי יכולות נחותות" הנם"פשוטי

מנוגדות לרוח האנושית ולכל היסטוריית האבולוציה הפיזיקאלית  פירמידות אלו
והביולוגית גם יחד. לטענתו, שיטות ניהול מסודר אלה הינן מיושנות ולא רלוונטיות לימינו 

)Hock, 1999) ו, וטוען כי על מנת להתאים עצמם ) מחזק תפיסה ז1988). פיטרס
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מאחר  דשות אודות ארגונים. זאתלסביבה הדינאמית, על אנשים לסגל דרכי חשיבה ח
, מוכוון נוקשהרכי והמודל הארגוני ההירארכי המוכר אינו מתאים יותר. המודל ההירא

ותהליכי לטווח הארוך, אשר עלול לעמוד בסתירה עם  תכנון מפורטמקיים חוקים, ו
לפיכך, ). Peters, 1988( ות המשתנה והדינאמית אשר בתוכה הארגון מתקייםהמציא

 – גמיש ומסתגל מודל של ארגון - מציעים החוקרים מעבר למודל ארגוני אינטגרטיבי יותר
. על פי מודל זה, כאוס הינו חלק הכרחי מקיומו של הארגון, והוא דוגל ארגון מורכב

י "שליטה", ולא בהגדרות וחוקים נוקשים. בעת בהתלהבות, אמונות ורוח הארגון כאמצע
הסרתן של מגבלות מהעבודה ומהעובדים, תתאפשר הסתגלות דינאמית ומתמשכת של 

  ).Dougherty, 2008הארגון לסביבתו (

) עקרונות 2003קלי (-מיטלטון חיברה", הכאורדי"הארגון  המונח להתפתחות בהמשך  
מחברים בין  מורכבים. עקרונות אלו- ורדיים, אשר עומדים בבסיסם של ארגונים כאמנחים

חברתי, ומטרתם לספק דרך חשיבה שונה אודות -מדעי הטבע לבין העולם האנושי
מבנה החל מהסתכלות על ה ,. דרך חשיבה זו מתבוננת על הארגון בשלל היבטיםארגונים

, ועד לאסטרטגיה ארוכת ותרבות הארגונית המנחה אותתבוננות ב, דרך הוהארגוני של
ותלות הדדית  (Connectivity) התקשרותיות) 1. עקרונות אלו כוללים: (והטווח של

(Interdependence) ,)2 (משותפת  התפתחות(Co-evolution) ,)3 (עצמי  ארגון(Self-
organization) ,)4 (התהוות )Emergence( ,)5 מרחק מאיזון ((Far from equilibrium) , 

 Path)בדרך  תלות) 8(, (Historicity & time)וזמן  טוריותהיס) 7(, (Feedback) משוב) 6(
dependence) ,)9 (אפשרויות  מרחב(Space of possibilities) ,(Mitleton-Kelly, 

2003).  

  ביטויי המורכבות והכאורדיות בבלדי

בדוגמא י, בחרנו להתמקד דעל מנת לבחון את ביטויי המורכבות והכאורדיות בבל  
 מרכזית מזון לרשת שיווק של בלדי להיכנס החלטה אסטרטגיתבולטת המבוססת על 

תחילת ב). המזון שיווק חנויות בתוך קצביות כבעלת, דהיינו( בשר מוצרי לשיווק כזכיינית
 בתוך קצביות 15 להוסיף הבקשה לבלדי הגיעה, מוקדמת התראה ללא, 2015 ינואר

 לאחת נחשבת הבעצמ שכיום( שיווק רשת של החדשים בסניפיה שבועות שלושה
 גיוס כי העובדה לאור במיוחד, הדעות לכל שאפתני מהלך זה היה). בארץ המובילות

 רמת הדורש ,העבודה בעולם ביותר המסובכים הגיוס מתהליכי לאחד נחשב קצבים
 מצומצם מועמדים שוקו ,מחד ניסיון גם ולרוב לימודים המשלבת ,גבוהה מקצועיות

 מנהלים בהעסקת הצורך את כללה קצביות 15 יףלהוס הדרישה, כן על יתר. מאידך
 סחורות השגת, קיימים מנהלים של מוטת השליטה בהרחבת לחלופין או, נוספים

  .אתגרים וכהנה כהנה ועוד, המחשוב במערכות ועדכונן קצרה בהתראה

 עם כך על שוחח הואבאותו הערב  כברו ,במהירות ארז ידי על התקבלה ההחלטה  
מובן גם עם ילדיו, תמיר , ליאור לייזר, וכביניהם: אורן נגר, מורן גד, החברה מנהליכמה מ
 הטמונה האדירה העסקית ההזדמנות את הבינו, בראשם וארז, מנהלים אותם. וקארין
 המנהלים עם בשיחות. הכוח במלוא לתהליך ונרתמו, החברה עבור עסקה באותה

 התכנסו כולם למחרת. ותנוספ קצביות חמש שבוע כלב לפתוח – כללית תוכנית התגבשה
 יעמדושהם  דבר הוודאי היחידי שידעו היהה כאשר לדרך יצאו והם בנושא לישיבה
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 מנהל וכל, התהליך כדי תוךשנקבעו  ליינים- דד של במתכונת התבצעה העבודה. במשימה
 הרבה עשה אחד כל. הצורך פי על – הרגיל תפקידו מלבד נוספים תפקידים עצמו על לקח

 פוצלו העבודה אזורי. לכך זקוקים היו כאשר לאחרים וסייע, שלו התפקיד לגבולות מעבר
. קצביות מנהלי לתפקידי קודמו נבחרים וקצבים בסגניהם נעזרו האזורים מנהלי, מחדש

 .בודדים ימים של שיא בזמן התבצעו ל"הנ השינויים כל, בביקוש הגובר לעמוד מנת על
תה לגרור תהליך ארוך של התארגנות יהיהחלטה שכזו עשויה  אחרים בארגוניםש בעוד

והתאמה לשינוי, עובדי חברת בלדי עמדו ביעד שהקציב להם ארז. כשנשאלה מורן כיצד 
עמדו בזה, השיבה כי מאחר וידעו המנהלים כמה ההחלטה הזו חשובה לעסק, הם נרתמו 

' אף הקשיים. לפי אורן, התנהלות החברה במודל ה'אקורדיוןעל , 200%ונתנו מעצמם 
היא שאיפשרה להם לגייס עובדים במהרה, ולהתמודד עם השינויים המהירים בזריזות 

  וביעילות.
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  מתמודדת חברת בלדי המרכזי עמו האתגר

  יעיל מינון -  סדר מול אי סדר

מורכב נראה, כי לבלדי ישנם לא מעט מאפיינים העשויים להעיד על היותה ארגון   
ותהליכי עבודה  ,מתנגש עם הצורך בסדר, ארגון. יחד עם זאת, לעתים אופי זה כאורדיו

סדורים. כשניסינו להבין מהו המינון המדויק או "המתכון" של סדר מול אי סדר, אשר 
מאפיין את התנהלותה של בלדי, נתקלנו בכמה זוויות מבט, חלקן אף היו סותרות. על פי 

, האדם הקייםובהשקעה בכוח אורן: "בשגרה אנו משתדלים להשקיע בהתנהלות סדורה 
ואילו ברגעי שיא אנחנו "מתאבדים" על משימות". מורן, בניגוד אליו, רואה את הדברים 

שהכנו תכנית  קצת אחרת: "דווקא באחת התקופות הלחוצות שלנו, מה שעזר לנו היה
ואכן, עם הצמיחה האדירה של בלדי, אחת לכמה שנים עולה בחברה . עבודה מסודרת"

ערכות המידע הקיימות, על מנת שתתמוכנה בסביבה הצורך לעדכן ולשפר את מ
. מטרתן של אותן מערכות, הנה לייעל ולשפר את תהליכי העבודה, הדינאמית התפעולית

באמצעות מתן כלים, הגדרות ומסגרות עבודה ברורות. למעשה, נראה כי הגידול בכוח 
מאפיינים האדם ובהיקפי העבודה, אשר עשוי להוביל לכיוון של כאוס בחברה בעלת 

כארודיים כמו בלדי, מביא עמו צורך בהכנסת סדר למערכת. אותו סדר, בא לידי ביטוי 
נהגו העובדים  2008בבלדי במערכות המידע הממוחשבות שלה. לצורך המחשה, עד שנת 

מסופים קטנים לשימוש המלקטים בחברה לעבוד עם מספר מערכות מרכזיות, בהן: 
בבלדי,  ERP-, הוטמעה מערכת ה2008סית. בשנת וכן מערכת מידע פיננ והמחסנאים

, עם המשך צמיחתה של החברה, עלה 2011בתהליך הדרגתי שארך כמה שנים. בשנת 
הצורך במערכות חדשניות ומתקדמות יותר לניהול מחסנים, ובכך החל תהליך ההטמעה 

 WMS-. משיחתנו עם אורן עלה, כי תהליך ההטמעה של מערכת הWMS-של מערכת ה
לא מעט זמן, מאחר ומערכת זו מכוונת לעבודה מסוימת בסדר מסוים, אשר היה חדש ארך 

  . הותיקיםלעובדי המחסן 

התנגשות נוספת בין הסדר לבין אי הסדר הללו, ניתן לראות בתהליכי הגיוס לבלדי,   
ובעיקר בגיוסים לתפקידים ניהוליים. נראה, כי תהליכי הגיוס של מנהלים לבלדי נתקלו 

קשיים, הנוגעים להבדלים בין התרבות הארגונית של בלדי, לבין התרבות של לא אחת ב
, תפעול , לדוגמה, גויס לחברה סמנכ"ל2014הארגונים מהם נהגו העובדים להגיע. בשנת 

תה נעוצה יאשר נפלט בסופו של דבר מהחברה כעבור כמה חודשים. סיבת אי התאמתו הי
חברות עם רקורד של עבודה במנהל, הגיע  בקושי שלו להתחבר לתרבות הארגונית. אותו

הגדרות תפקיד מובחנות בין העובדים. השוני בגדולות, והורגל בתהליכי עבודה ברורים ו
בין שגרות העבודה אליהם התרגל, לבין השגרות הנהוגות בבלדי, היה גדול מדי עבורו, 

ת גדולות יי אנשים מחברומגיעים אללעתים, ארז: " והוא לא הצליח להסתגל למעבר.
, ובכל זאת הם יבואו אליי עם דרישות ומסודרות אשר נקלעו לקשיים ואף גרוע מכך

אני מצפה  –. אם יש לי מנהל מפעל שלא הוכיחו את עצמן בחברה הקודמת – להגדרות
שיפתור את כל הבעיות של המפעל. הוא מבחינתי בעל הבית של המפעל! הוא גם משאבי 

, וטכנולוג המזון אם הוא אנוש]החס לסמנכ"לית משאבי ת [מתייהאנוש אם היא לא נמצא
לא נמצא, וכך כל תפקיד אחר". גם תמיר שב ומציין, כי הדגש בגיוס עובדים חדשים 
ברבים מן התפקידים בחברה, הנו האופי של המועמד, כמו גם היכולות שלו, אך הניסיון 

שהו שייתן את הנשמה, הוא לא מה שחשוב: "כשגייסתי מנהל תיאומי לקוחות, חיפשתי מי
מישהו עם ניסיון. בשלב החפיפה, אמרתי לעובדת בהכרח לא ו שיביע נאמנות לחברה...
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שגייסתי במה לטפל בכל פעם, ולא בניתי לה תכנית חפיפה מסודרת. מה שיפה אצלנו זה 
  שאנחנו לומדים תוך כדי תנועה".

ו העובדים שראיינו כשניסינו להבין מהם החסרונות של תרבות ארגונית שכזו, העל  
יומית של - בעבודה היוםלעתים הצורך בסדר עולה כמה נקודות חשובות. ראשית, 

את ההשלכות של התנהלות להבין, בנסיבות מסוימות, לא , אשר עשויים שהעובדים
 , הסיקה מכך שאין נהלי עבודה מסודרים, לדוגמההזוטרות . אחת העובדותכאורדית
 ייחסה זאת לכך שמדובר בהתאמת אופי העבודהולא  מים,קיי נהליםניתן להפר שבבלדי, 

   לאירועים מסוימים.

שנית, בקרב חלק מן המנהלים עלתה התחושה כי העובדה שיש בחברה הרגשה של   
מי אחריות ואף של משימות, תחועשויה לתרום לפיזור של  "קלילות" ו"יד חופשית",
רן, תחושה זו מועצמת בחברה על פי אויציאה מכלל שליטה. מסמכים בפועל, עד כדי 

צומחת: "צמיחתה של החברה מצריכה עדכון של נהלים, הדרכה והכשרה של עובדים, 
ועוד. בהקשר הזה, אנחנו לא תמיד עומדים בקצב למול הצמיחה". בנוסף, על כל 
יתרונותיה, תרבות ארגונית כאורדית אינה מתאימה עבור כל עובד, וגם לא עבור כל סוג 

קיימים בעיקר בקרב השכבה תל פי קארין, מאפייני תפקיד כאורדיים משל תפקיד. ע
הניהולית, ולא בקרב העובדים הזוטרים. על פי ארז, הכאורדיות טובה לתחום התפעול 
והמכירות, אך לא לתחומים כמו מחשוב ומערכות מידע, המצריכים, לדעתו, מערך של 

תרבות שיש גוני חד משמעי, אלא בסדר טוטאלי. נראה, אם כך, כי אין מדובר בפתרון אר
, שלהםלבחון אותה ולהתאים אותה לאנשים העובדים בארגון, כמו גם לתחום העיסוק 

  מאחר ואי התאמה בין הגורמים הללו עשויה להוביל לקשיים ואתגרים ארגוניים.

לא מעטים, אשר עלו מתוך באתגרים לווה  נראה כי תהליך צמיחתה של בלדי  
העידו השתרשה בחברה. כשנשאלו המנהלים לדעתם בנושא, חלקם התרבות הארגונית ש

כל ואף לבירוקרטיה, על אחת כמה וכמה כ –כי היו שמחים ליותר נהלים מסודרים 
. לדעתו של תמיר, עם השנים אכן יש ניסיון להיות יותר מאורגנים ולבנות שהחברה גדלה

ל כן נוצר מצב של מעין את המשאבים ביחד עם הצמיחה, אך לא מדובר בתכנון מראש וע
וקא בתוך התפקיד האישי של כל "בלגן מאורגן". לדעת קארין, הסדר בא לידי ביטוי דו

כל אחד מנסה להיות ועל כן למרות שאין הגדרות תפקיד ברורות, כאמור, אחד. זאת, 
תחושות המנהלים  כן, מקרים אלו, כמו גםד' אמותיו. וא-כמה שיותר מסודר ומאורגן ב

 הדרכה והכשרהבהלים, של נ תקופתי עדכוןב את הזרקור על הצורך מובחברה, ש
על מנת לענות על  .וכן בתהליכים סדורים נוספיםחדשים וקיימים  של עובדים מסודרים

לים את מערכות , בה בוחנים המנהארז על הערכת מצב תקופתית הצורך הנ"ל, מקפיד
   את הנהלים.כן הבקרה והמחשוב ו

לעבור לתהליכי עבודה סדורים יותר, והאם יש  היכןהאם ו –ה אם כך, נשאלת השאל  
זריזות הארגונית, שכה מאפיינים את חברת בבגמישות וייתכן שמעבר זה יוביל לפגיעה 

נראה, כי כל החוכמה והסוד של בלדי, הוא  ?ונמצאים בין ערכי הליבה שלה בלדי
התאמה מתמדת של ובלים, בין סדר לאי סדר, גמישות ונה –בשמירה על מינונים נכונים 

. אין ספק שמדובר בעבודה לא ת שלהמסחררלצמיחה החברה ה של תנהלותההאופן 
באופן קבוע.  "עם היד על הדופק"פשוטה, המחייבת את המנהלים ואת ארז בפרט להיות 

בהתפתחות משותפת של הארגון עם בחברה שמאופיינת בזיהוי הזדמנויות, נראה כי 
בארגון עצמי של והוות של תהליכים והחלטות תוך כדי תנועה, סביבתו החיצונית, בהת

הסיכויים להצליח  ;הפרטים הנמצאים בתוכה, תוך ניצול מרחב האפשרויות העומד בפניה
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להיות רגישים מספיק על מנת לקרוא את המפה הארגונית והסביבתית בזמן אמת, הם 
  גבוהים.
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