21.1.21
פרוטוקול מפגש פורום  CFOבנושא ניהול סיכונים
ניהול משברים  -עמוס שפירא ,לשעבר מנכ"ל אל על ומנכ"ל סלקום ומיועד להיות נשיא אוניברסיטת
חיפה מאוקטובר השנה
תפקידה של תכנית השיווק הוא לבלבל את סמנכ"ל הכספים שעד שהוא יבין מה קורה היא כבר
תקרה.
הטיפול בסלקום במשבר התקלה של דצמבר 1222
אני לא מבין בניהול משברים .תמיד כשיש משבר ,נניח לא אצלי ,בזמן המשבר ומיד אחריו מופיעים
כל המומחים לניהול משברים ואומרים מה היה צריך לעשות .איך נעשים מומחים לניהול משברים?
הם לא ניהלו משבר מימיהם .אבל רוב סמנכ"לי הכספים אינם מיליונרים ,ועדיין עוסקים במקצוע.
אבי אבות המשברים במגזר העסקי בארץ הוא משבר הסיליקון בחלב של תנובה ,אח"כ הקוטג'
ורמדיה ,והשריפה הגדולה .היה פעם משבר החיתולים .בחיתול יש ג'ל שסופג ,ויום אחד הג'ל דלף,
ופתאום על התינוק היה ג'ל והתחיל שגעון שזה רעיל ,והקשר בין החיתולים להרעלה .פעם ראשונה
התמודדתי עם דבר כזה ,ואתה לא יודע לאן זה ידרדר ואפילו לא מהן העובדות האמיתיות .אחד
הדברים האופייניים לניהול משבר הוא העדר אינפורמציה.
כך למשל קרה לנו גם בטיסת אלעל שהתעלפו בה  4-5נוסעים אחד אחרי השני .והתקשורת מתחילה
לחפור ,והתחלתי בעצמי לחשוב שאולי משהו לא ברור כן קרה בטיסה הזו .הרופא של אלעל אמר לי
שאנשים מגיעים לטיסה עייפים ולפעמים זה פשוט גורם עלפון ונוצרת פסיכוזה שגורמת לגל של "גם
אני"...
היה פיגוע בצ'ק אין בלוס אנג'לס ,והאירוע רחוק ,ולא בשליטתך ,ובאמת יש בעיית מידע .אין
אינפורמציה .הייתי בפגישה ופתאום מודיעים ואני רץ חזרה לשדה .התקשורת ישבה על צווארי ,כתב
טלוויזיה בכיר אמר לי שידאג שיפטרו אותי כי אמרתי לו שאני לא יודע כמה נפגעים יש.
ככלל ,לגבי אירועים – מלבד החוויה והשריטה שהם משאירים לנו ,יש כמה הערות שכדאי להזכיר,
למרות שאיני מומחה ומתודולוג לנושא:
 .2הציבור שלנו ,בתוך החברה ,ומחוצה לה ,מבין שתקלות ופשלות יכולות לקרות .מה
ששופטים הוא ההתנהגות בזמן התקלה ולא את התקלה עצמה .כשעשינו אח"כ את התחקיר
על התקלה הגדולה בסלקום ,הציבור הבין שבמערכות גדולות יכולה להיות נפילה .אמרתי כל
הזמן במהלך האירוע לאנשים ,ובדיעבד התברר שזה היה נכון ,זה שהציבור גם אם הוא
מאד לוחץ בזמן התקלה זה שזה יכול לקרות .ומה שהציבור בוחן ומה שישאר בנרטיב
הציבורי זה לא עצם קרות המשבר ,אלא איך זה טופל .מה עשתה ההנהלה .למשל השריפה
הגדולה .הציבור חושב שזה היה מחדל ,הוא מבין שרה"מ והממשלה אחראיים לאירוע ולכך
שלא כובתה מיד .אבל הציבור חושב שרה"מ טיפל באירוע כמו שצריך .הוא רואה בו אחראי
אבל גם רואה שטיפל בכך כמו שצריך .בסה"כ הממשלה לא נפגעה מאירוע כל כך קולוסאלי.
אז חשוב מה עושים במהלך המשבר.
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הערכות לתקלה – יש הרבה דילמות מראש ,אמיתיות מאד ,כמה אפשר להשקיע במוכנות
לאירוע .האם לקנות טייסת של מטוסי כיבוי במיליוני שקלים לשריפה שקורת פעם בכמה
שנים? באלעל מתרגלים אירוע תאונה רבתי – מטוס התרסק בפינה נידחת של העולם
ומתרגלים מה עושים .עברתי  3תרגולות כאלה של יום שלם ,ומזרימים מידע על מה קורה
וצריך לטפל בהכל כמו שצריך .תמיד בסוף תרגיל כזה הייתי מקווה שזה לא יקרה ,כי תמיד
אתה מגיע למסקנה שאין סיכוי לצאת מזה טוב .החברה צריכה לתת אינפורמציה והיכולת
לתת זאת באופן מקוון היא מאד מסובכת .אפילו לדעת כמה נוסעים היו על הטיסה ,לא היה
בדיוק ברור חד חד ערכית .תארו לכם שעיתונאי שואל ואתה עונה  341ומסתבר שהיו .343
אי אפשר לצאת מזה לעולם .כמה משקיעים בחברת סלולר ברשת שלא תיפול ולא יקרה לה
כלום? כמה משקיעים כדי שהרשת תעמוד בפגיעת טיל? ברעידת אדמה? לא שאלה
פשוטה .זה לא חייב להיות דבר קולוסאלי ,זה יכול להיות סתם כניסה של מתחרה .האם
הנרטיב שיווצר בתוך הארגון כמוכנות לכניסת מתחרה חדש מספיק טוב? אם נאבד  1%שוק
מתוך  ,52%וזה לא הרבה האם נתפוס את זה כהצלחה או ככישלון? הארגון יתפוס זאת
במידת המוכנות הפסיכולוגית מראש לאירוע .המתחרה מגיע ,וצריך לעשות מלחמה .ועדיין
צריך להכין את הארגון פסיכולוגית מראש .זה לא מועיל כלום אבל יש מוכנות והערכות
ואנשים מרגישים טוב יותר .זה יקבע את הנרטיב להתמודדות מראש .שווה להשקיע מידה
ראויה של הערכות כדי שהארגון יראה שמוכנים מראש .באופן מידתי ,כמובן.
התפיסה של מי שמנהל את התקלה מראש – שני קודקודים יכולים להגיע לאירוע ,ולטפל בו
אותו דבר ,והציבור יקבל את האירוע באופן שונה כי הוא תופס את מנהל האירוע באופן
שונה .אחד נתפס כרמאי ואין לו קרדיט מראש ,למשל.
האם בכלל אפשר להיערך למשבר? שאלו אותי בזמנו האם היו לנו יועצים וספרים ומתודות
לניהול המשבר בסלקום? לא .עבדתי פעם בקימברלי קלארק 12 ,שנה .בארגון רב לאומי יש
סמינרים לניהול משברים למנהלים .יש הבדל בין ארגונים גדולים לקטנים .גם אלעל וסלקום
הן קטנטנות בקנה מידה בינלאומי .בחברה כמו סלקום לא הייתה שאלה שמרגע התקלה אני
ניהלתי את האירוע .בארגון רב לאומי כמו קימברלי עם  212מדינות ,יכול לקרות אירוע
במקום כלשהו בעולם ,שיעברו ימים עד שהמנכ"ל יהיה מדווח בכלל שקרה אירוע .צריך
להגדיר כללי דיווח .מהו האירוע ,מי צריך לדעת ,ואיך לטפל .אי אפשר שהמנכ"ל יעשה
הכול .אפילו באלעל ,כשקורה אירוע בקנה מידה לא קולוסאלי ,כמו למשל מטוס של אלעל
שהייתה לו תקלה בנתב"ג ונוסעים ישבו במטוס בשדה  8שעות .מתחת לאף שלי .לא ידעתי.
זו הייתה תקלה מתגלגלת ואמרו אוטוטו זה נפתר ,וזה לא .זה התעכב .אף אחד לא קיבל
את ההחלטה להוריד את הנוסעים .אבל איך יכול להיות שאני לא ידעתי ממרחק של 222
מטר .אמרו לי שזה לא בקנה מידה שדורש עדכון מנכ"ל .צריך כללים מוגדרים לרמות
העדכון.
אימון הנהלה איך להגיב בזמן אירוע – דבר אפשרי אבל בצורה מוגבלת מאד ,כי בזמן משבר
הדנ"א האמיתי של ההנהלה והארגון כולו יוצאים החוצה .אין סיכוי לפעול "לפי הכללים".
מישהו שפוחד מהתקשורת לא יתפוס פתאום יכולת מול התקשורת דווקא בשעת משבר.
אחד הדברים שעושים באימוני שעת חירום לטייסים זה לדרוס את הדברים שבאופן
אינסטינקטיבי הגוף עושה .למשל לזרוק ימינה והנכון הוא לעשות הפוך .עושים המון
תרגולות כדי שהתגובה תהפוך לאינסטינקט בעת משבר .זה לא יעבוד על הנהלה במשבר.
אם יש בראש הארגון הנהלה סגורה ולא תקשורתית ,יכול להיות שהטיפול התקשורתי צריך
להיות אצל מישהו אחר .צריך להחליט את זה ,וכדאי מראש .יכול להיות שבעידן המודרני לא
צריכים או לא יכולים להיות מנכ"לים שלא יודעים להתמודד עם תקשורת.
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בדיעבד ,הטיפול בתקלה בסלקום גם מסקרים שערכנו וגם מתחקירים ,היה בסדר .חשבו שטיפלנו
בתקלה כמו שצריך .צריך מזל .באותו בוקר של התקלה נחתתי מארה"ב בשש וחצי בבוקר .זה
התחיל בעשר בבוקר .אמרתי הרבה פעמים שאינני בר תחליף בסלקום ,אבל זה אולי האירוע היחיד
שאמרתי שטוב שהייתי שם .היה לי מזל שזה לא היה כשהייתי באוויר בלי תקשורת ,אלא כבר פה.
הודיעו לי שמחפשים אותי מהטכנולוגיות כי יש בעיה ,ואז הייתה דממה של כמה זמן והגעתי למשרד
אחרי שכבר הייתה ברורה התקלה .חיפשו וחיפשו אותי אבל הייתי לא נגיש כי לא הייתה רשת .מיד
הקמתי חמ"ל שבו אנחנו ננהל את האירוע .חשוב מאד איך הקודקודים מתנהלים .לא היה לי שום
ערך מוסף בניהול התקלה ,והיה צריך לשדר אמון במערכת ולומר שאנחנו לא יודעים מה קורה ,אבל
אנחנו ניתן גיבוי מלא למערכת לחזור לפעולה .לא לשדר היסטריה פנימה .לבדל בין הבלגאן בחוץ
למה שקורה בארגון .לא תמיד יש לך את כל המידע ,אבל חייבים לתת מה שיש ,גם בתוך הארגון וגם
מחוצה לו .מידע ידלוף מהארגון החוצה וצריך להקפיד שכולם ידעו הכול שלא יהיה דיסאינפורמציה.
היו מנותקים קצת פחות ממיליון איש .אבל כולם אמרו  3מיליון איש מנותקים .אמרנו שלא נתווכח עם
הנתון הזה .כי גם מיליון זה הרבה ...אמרתי שזו התקלה הכי חמורה אי פעם והעבירו עלי ביקורת
שפגעתי בחברה כי איך הגזמתי ככה .אבל חשבתי שבאותו זמן אתה חייב להגיד מה שבאמת קורה
ולגלות אמפתיה.
התקשורת כל הזמן רצתה לדעת מה סיבת התקלה ,אבל לא ידענו אז ,ועדיין איננו יודעים .משרד
התקשורת עשה תחקיר בדיעבד שטיפלנו בזה כמו שצריך וזה לא נבע ממחדל ,אבל אישר שלא
יודעים .יכולנו להמציא מה שקרה ואף אחד לא היה יודע ,אבל לא התפתנו בשם העקביות להמציא
סתם.
יש ערך לומר את האמת ,אבל מעבר לזה ,אם הייתי ממציא ,היה בטוח מהנדס אחד לפחות שיודע
שהמנכ"ל משקר.
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