
"תרבות ארגונית  

אוכלת נהלים לארוחת בוקר"



האם הצלחה עסקית  
של חברה תלויה 

בתרבות הארגונית  
?שלה



ליאה צור
,  LT RISKMGMTלית ובעלים של חברת הבוטיק "מנכ

.  המתמחה בייעוץ והכשרה של ניהול סיכונים לחברות וארגונים

,  מרצה באקדמיה, שנות ניסיון כמנהלת סיכונים20-כ

.בדירקטורנים והנהלות

:תפקידים קודמים

 קבוצת דיסקונט-מנהלת סיכוני סייבר בתהליכים עסקיים

 קבוצת דיסקונט-מנהלת סיכוני מעילות והונאות

 ל"יובנק מקבוצת הבינ-מנהלת בקרה וניהול סיכונים
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?ניהול סיכונים בארגון

Tips



, תרבות ארגונית
"הדבק הארגוני"



תרבות ארגונית

מיתוסים

ערכים 
ואמונות  
משותפים

אתוס 
ארגוני

טקסטים

שפה

קוד לבוש/מדים

בדיחות 
פנימיות

קודים מוסריים

התנהגויות



תרבות ארגונית
שמור לי ואשמור לך×

גם על חשבון החלטות שטובות  -סגירת חשבונות×

לארגון

אח של  . לא קיימת תרבות של בקרה-"חפיף דליל"×

"יהיה בסדר"

בשעה ארבע" נזרקת"העט ×

"שיגידו תודה שאני מגיעה בבוקר ועובדת"×

מנהלים עושים עוול ונזק לארגון ואז כדי לזוז הם ×

מקודמים

העלאה בשכר למקורבים×

העלמה והסתרה של כשלים×

לתועלת אישית  -משחקים עם המספרים×

עובד שעובד קשה וטוב מקבל עובד מצטיין√

"צועקת"הארגון רואה אותי למרות שאני לא √

מקבלים הערכה ואף תמורה על הצלחות√

עובדים לא טובים אינם מקודמים√

ל מעדכן כל שבוע מה "המנכ-ארגון שקוף√

היה בשבוע שחלף ומה צפוי בשבוע הקרוב

עובדים שהוכח שביצעו פעולות לא  √

מוסריות מפוטרים לאלתר לאחר /אתיות

שימוע



האם הצלחה  
העסקית של חברה 

תלויה בתרבות  
?הארגונית שלה



מקרי בוחן



מקרי בוחן

תרבות ארגונית  
אוכלת נהלים 
!לארוחת בוקר



למה לי נהלים  

?עכשיו



למה לי נהלים עכשיו

ממשל תאגידי תקין√

נותנים מסגרת עבודה√

שמירת ידע ארגוני√

בעיות/סיכונים/כלי להציף חולשות√

כלי עבור הביקורת הפנימית√

צריך לעדכן בשוטף כדי שיהיו  ×

רלוונטיים

ארוכים ומעייפים, מלאים×

מציאות.vsנהלים ×



Case stutdy

.מרפי בא לבקר
,  מיליון דולר3, חופשת לידה

.ואירוע קיצון אחד
. דולר' מ300-הכשל יכול היה להסתכם גם ב

.נהלים מסודרים היו מונעים את הכשל



Case stutdy

מה יקרה 
כשהמחלקה תרצה 

להתרחב למוצר  
?חדש

ניהול סיכונים  
תקין הוא כלי  
לפיתוח עסקים



צבא שלם של -תרבות ניהול סיכונים
סיכונים שומרים על הארגון  ות.מנהלי

ומאפשרים לארגון להתפתח ולרוץ  
קדימה

!
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Tips
לי"אמי1.
מקצועיות, מודעות, הדרכות2.
מיתוג ניהול סיכונים3.
לקוח/חווית המשתמש4.
.5Tone at the top



!ניהול סיכונים יכול להיות כיף 








THANK YOU

Lia Tsur
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