
 

 

 

  אמריקניות-אפ ישראליות -ניהול פיתוח בחברות סטרט

 )2004 יולי,  משאבי אנושבירחוןפורסם (חושן תמר 

 

 

קרנות הון סיכון , אפ הולכת וגדלה-כמות חברות הסטרט. השמועות אומרות שהבועה חוזרת

משקיעים זרים מתחילים להיראות באזור , חדשים' סיבובים'רדומות מתעוררות ויוצאות ל

בארגונים מאוששים במיוחד כבר שמעתי עובדים , "ק פויינט הבאה'הצמחפשים את "כשהם 

 ...מקטרים שוב על סוג הרכב

הארגונים ששרדו את המשבר . אבל מה שכולם טוענים הוא שמה שהיה אינו מה שיהיה

מבוגרים , ארגונים חדשים מוקמים על ידי יזמים מנוסים, הארוך הם חזקים וחכמים יותר

 .  סיכוןושייקחים רוצים לראות מכירות לפני ומפוכחים יותר ומשקיע

אלו . אפ ששרדו את המשבר-בעידן ההתעוררות המחודשת מעניין לראות את חברות הסטרט

להבין מה , מעניין להשוות ביניהן לבין אלה שנפלו. שפיטרו וצמצמו ועכשיו הן צומחות מחדש

קופת המשבר לבניית תשתיות כיצד ניצלו את ת. כיצד הפיקו לקחים מטעויות העבר. עשו נכון

ועכשיו מאפשרים להן , ותהליכי עבודה יעילים שאפשרו להן להישאר עם ראש מעל המים

 .לזנק שוב

 

אפ -במאמר יוצגו מאפיינים מרכזיים ואתגרים ייחודיים העומדים בפני חברות סטרט

קט יתוארו שלושה מוקדי קונפלי. הנמצאות בתהליכי התייצבות לקראת צמיחה, מתפתחות

אשר מתנקזים שלושתם , אמריקניות בתקופה זו-אפ ישראליות-אופיניים לחברות סטרט

יתוארו גורמים .  הממשק בין השיווק לפיתוח–למקור משותף של קשיים ואתגרים ניהוליים 

כמו גם כיווני התמודדות שהתפתחו בשנים האחרונות ,  בממשק זהםהאופייניילקשיים 

 .בארגונים שונים
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  הדילמות-אפ ששרדו -ת סטרטחברו   

 

בתקופת המשבר עמדו בפני מספר לבטים אשר השפיעו על יכולתם , חברות סטרט אפ

 :להלן שלושה לבטים אופיניים. לשרוד

 -מיקוד שיווקי   מיקוד טכנולוגי . 1

 זיהוי צרכים וציפיות לקוחות .במחקר שוק מתחילגדולים  בארגוניםתהליך פיתוח קלאסי 

מאפשרים פיתוח מוצרים או שירותים שיתנו מענה , גר טכנולוגי לאנשי הפיתוחהמוצגים כאת

אפ בתקופת הבועה פעלו על פי רציונאל - סטרטארגוני.  "יהיה להם שוק"לצרכים ולכן ברור ש

היו מנוהלות תוך , אשר הוקמו בדרך כלל על ידי יזמים בעלי רקע טכנולוגי, החברות. הפוך

 חיפשו –זמים היה רעיון לטכנולוגיה או למוצר ולאחר שפיתחו אותו לי. מיקוד חזק בטכנולוגיה

 .  לו לקוחות

אפ ששרדו הם אלה שהצליחות לאזן בין המיקוד בטכנולוגיה לבין המיקוד - סטרטארגוני

היתה הבנה שאסטרטגיית החברה חייבת , גם אם המוקד הבסיסי היה טכנולוגי. בשוק

 . ומתחרים, הרגלי משתמשים, ות צרכי לקוח–להתבסס גם על ניתוח שוק 

 היום ברור כי נדרשת גם רשימת –אם פעם מספיק היה רעיון מבריק על מנת להשיג משקיע 

 . לקוחות מתעניינים

. אופן בו ניתן לשלב מיקוד שיווקלגבי הלהתלבט ,  מוטי טכנולוגיהארגונים גם כיום ממשיכים

גם הוא בדרך כלל מוטה ( המוביל מהרכב הצוות הניהולי, לעיתים, הקושי בשילוב נובע

הלקוחות בעצמם לא ("לעיתים הוא נובע משוק ייחודי שעדיין אינו מפותח דיו , )טכנולוגיה

לעתים , מבצעים זאת, המשקיעים במחקרי שוק,  אלהארגונים"). יודעים מה הם צריכים

הרי , לוגיהידי אנשי טכנו-מכיוון שמחקר השוק מבוצע על. מוטה טכנולוגיהבאופן , קרובות

ולא "  מחפש בעיהפתרון"בבחינת , שהוא מוטה לכיוונים עליהם חשבו היזמים מלכתחילה

 הפיתוחי לתת הפתרוןגישה זו עלולה להוביל למיקוד במספר בעיות עליהן עשוי . ההפך

 . גם אם בעיות אלו הינן שוליות ומעסיקות מספר מצומצם של לקוחות פוטנציאליים, מענה

 

להן אפשר היה לתת , חקר השוק המוטה למנוע זיהוי בעיות מרכזיות יותרבד בבד עלול מ

, רק בשלבים מאוחרים בפיתוח. מענה באמצעות התאמת כיווני הפיתוח ושינוי הכיוון המקורי

יוצר קונפליקטים רבים סביב זה מצב . מעורבים אנשי שיווק הממוקדים בלקוחות ובשוק

 . הממשק בין השיווק לפיתוח
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 - יציבות   מיותדינא. 2

ההבנה לגבי חשיבות המיקוד השיווקי מגבירה במידה רבה את הדינאמיות של תהליך 

מנהל המוצר . תפקיד שהתחזק מאוד בחברות ששרדו הינו תפקיד מנהל המוצר. הפיתוח

תהליך . מאתר צרכים חדשים ומעביר הנחיות לפיתוח, עומד בקשר עם לקוחות פוטנציאלים

הינו בחברות סטרט אפ ,  מבוססים נעשה לפני תחילת הפיתוחרגוניםבא המוצר אשר אפיון

 יוצרים קשר עם לקוחות ארגונים. תהליך דינאמי אשר מבוצע לכל אורך תהליך הפיתוח

ושינויים מהפכניים בדרישות מגיעים לאנשי ) 'אתרי בטא'(המהווים שותפים לתהליך הפיתוח 

 .הגרסהרור גם יומיים לפני תאריך שח,  הפיתוח מידי יום

. התנועה בין יציבות לדינאמיות הופכת למאבק כאשר היא נוגעת בממשק בין השיווק לפיתוח

מסר יציב לגבי הטכנולוגיה . מבקשים יציבות, אנשי הפיתוח על מנת לעמוד בלוחות הזמנים

לעומת זאת אנשי השיווק . והמוצר חשוב גם כאשר מנסים לגייס עובדים חדשים או משקיעים

לשמר גמישות ודינאמיות שתאפשר השגת לקוחות גם כאשר אלה עדיין אינם יודעים מנסים 

 .מה הם רוצים

המאבק להשגת . חברות ששרדו הינן אלה שהצליחו ליצור איזון בין הדינאמיות לבין היציבות

, המהווה ציר בעייתי גם בסביבות יציבות, הממשק בין הפיתוח לשיווקהפך את , האיזון

 . רגיש ביותר קריטי ולממשק
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 - שליטה   גמישות. 2

הדינאמיות הרבה .  טכנולוגיים בתקופת הבועה התאפיינו במידה רבה של גמישותארגונים

, מה שהיה במרכז סדר העדיפויות אתמול. המאפיינת את השוק יצרה מצב בו הכל ארעי

ן צורך ואין אפ גישה על פיה אי- הסטרטבארגוניהצורך בגמישות חיזק . יהפוך לזניח מחר

 כל אלה –תהליכי עבודה מסודרים , ממשקים ברורים, תפקידים מוגדרים. יכולת למסד כלום

אף כלל בערכי הליבה שלו שני )  היוםעמנושכבר לא ( אחד ארגון. נתפסו כמפריעים לגמישות

 "...No bullshit “Hierarchy doesn’t count much“ ; : "ערכים ברוח זו

, ")?אינטל, מה אנחנו ("פורמליזציההימנעות מכל סוג של שכלל , ת זהאופן התמודדו, אולם

 ארגוניםהצורך לקצץ במשאבים גרם לכך שרק .  שלא שרדו את המשברארגונים בעיקר אפיין

 אלה הצליחו לאזן בין יצירת מידה ארגונים.  שרדו– במהירות להתייעלות ךלהיערשהצליחו 

 שניהם הכרחיים על מנת -שות והרוח היצירתית בריאה של פורמליזציה לבין שימור הגמי

 .לאפשר תגובה מהירה והשתנות מתמדת

 

בממשק זה . את האפקט של איזון זה ניתן היה לראות באופן חד בממשק בין השיווק לפיתוח

לייצר , בממשק זה,  אשר לא הצליחוארגוניםאולם . הכרחי לשמר גמישות על מנת להצליח

. דרות תפקידים ברורות יצרו כר פורה לעימותים ולחוסר יעילותתהליכי עבודה מסודרים והג

בעוד שרכיבים ,  מרובות באגים שוחררו ללקוחות בשל שינויים של הרגע האחרוןגרסאות

הבטחות בהן לא ניתן לעמוד פוזרו על ידי אנשי שיווק נלהבים וגרמו . קריטיים הושמטו

 . נפגעו–ים בתקופת המשבר ההתייעלות והמיקוד שהיו כה קריטי. להפסד לקוחות
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  שיווק-    ממשק פיתוח 

 

מראה כי ,   ואחריו-אפ בתקופת המשבר -הלבטים המאפיינים חברות סטרטניתוח שלושת 

מוקד זה . שלושתם מתנקזים למוקד משותף המכיל מספר רב של קשיים ואתגרים ניהוליים

 . הממשק בין השיווק לפיתוחהינו 

אופן ההתמודדות עם בעיות .  הבעיות האופייניות לממשק זהבחלק הבא של המאמר יוצגו

ניתן לסווג . אלה חיזק את ההבחנה בין חברות ששרדו את המשבר וחברות שחדלו להתקיים

 :שלוש קטגוריותל,  טכנולוגיות גלובאליותאפ- סטרטבחברות, את הבעיות בממשק זה

 בעיות הקשורות בהבדלים תפיסתיים בין הפיתוח לשיווק .1

 )Split-Sitesניהול (ת הקשורות בריחוק הגיאוגרפי בין היחידות בעיו .2

 .בעיות הקשורות בהבדלים בין תרבותיים .3

 

 :בעיות הקשורות בהבדלים תפיסתיים בין הפיתוח לשיווק

, מתעורר קונפליקט, אשר אינו כולל את אנשי הטכנולוגיה, כאשר נוצר מוקד שיווקי בחברה

 .  הללוהארגוניותין שתי היחידות הנובע ממערכת היחסים הבעייתית ב

חלק מהבעייתיות במערכת היחסים נובעת מהבדלים בפרספקטיבות ובסדרי עדיפויות 

מוכתבים על ידי צרכי השוק ,  הכיוונים אותם מנסים אנשי השיווק להוביל.בין הפונקציות

- עלגם לוחות הזמנים המוכתבים. אשר הדרישות בו משתנות בקצב שקשה להכילו, התזזיתי

 . עד כדי בלתי אפשריים, ידי שוק זה הינם מלחיצים

ידי שאיפות ליישם -מוכתבים בדרך כלל על, לעומת זאת, סדרי העדיפויות של אנשי הפיתוח

 State of the“(טכנולוגיות חדשות ולפתח מוצר איכותי אשר כמותו לא נראה בשוק בעבר 

Art" .( 

 

ויוצרים עימותים רבים סביב תהליכי קבלת , מנוגדים זה לזה, מניעים אלו פעמים רבות

 לשחרור וכן לגבי לוחות זמנים -שינויים והתאמות ,  חדשים" רים'פיצ"ההחלטות לגבי הוספת 

 . תורם אף הוא להעצמת הקונפליקט, העדר תהליך קבלת החלטות מסודר בנושא. גרסאות
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מדומים או (ים ניתן להבחין בבעיית סטריאוטיפים הנובעת מהבדלים קלאסי, בנוסף

דימוי אנשי הפיתוח הינו של אנשי מקצוע שקטים ". הנפשות הפועלות"באופי ) אמיתיים

כריזמטיים ולעיתים , בעוד הדימוי הנפוץ של אנשי שיווק הינו של אנשים דינאמיים, ומופנמים

 . אף קולניים

ינויים הרי שהבדלים ברקע ובהכשרה יוצרים ש, מדויקיםאינם " אישיות"גם אם הבדלי ה

בעוד שאנשי שיווק ידברו במונחים של פונקציונאליות . משמעותיים בדפוסי חשיבה ועבודה

הרי שאנשי הפיתוח ידברו במונחים של , יתרונותיו ללקוח וצורתו הסופית, המוצר

 . רים'ספציפיקציות טכניות ופיצ

ממשק מחמירות גם בשל העדר , אפ-בחברות סטרט, הבעיות בממשק בין הפיתוח לשיווק

לעיתים קרובות נוצרים מצבים בהם מנהלי מוצר .  הללוהארגוניותמסודר בין היחידות 

עקב תופעה זו לא מתקבלות . עם ראשי צוותים שונים בפיתוח, ובמקביל, מדברים ישירות

לא מתקיימת אינטגרציה בין שינויים שנעשים , ים ותוספותהחלטות מסודרות לגבי שינוי

לא מתבצע מעקב ותיעוד של החלטות וביצוען ולעיתים אף מתבצעת עבודה , בצוותים שונים

 .כפולה וחוזרת

 

 

 )Split-Sitesניהול (בעיות הקשורות בריחוק הגיאוגרפי 

בדרך , ל"מוקד בחו, בשלבים מוקדמים יחסית בהתפתחותן, אפ רבות מקימות-חברות סטרט

 אף הגביר נטייה זו שכן יוהביטחונהמצב הפוליטי . שם נמצא שוק היעד המרכזי, ב"כלל בארה

 .משקיעים ולקוחות נרתעו מקשרים עם חברה הממוקמת בישראל בלבד

 

.  יוצר קשיים בתקשורת,ב"בין היחידות בארץ לאלה הממוקמות בארה, הריחוק הגיאוגרפי

יותר בצוותים שהם " חלקה"זורמת בצורה , ית ובלתי פורמאלית פורמאלארגונית תקשורת

co- located .המכתיבים ריחוק פיזי והפרשי שעות מכבידים, בתנאי פיזור גיאוגרפי ,

הדבר קשה . בעוד שאחרים אינם מועברים כלל, מועברים מסרים רבים באופן חלקי ועמום

אף היא בעייתית , וקשים  -ים העברת מסרים רגיש.  עימותיםבפתרוןבעיקר כאשר מדובר 

הצוותים המרוחקים . . . ) ובאנגלית (כאשר ערוץ התקשורת מוגבל למדיה כתובה בלבד 

בתנאים כאלו עלולים להיווצר נתקים . מפתחים תרבויות שונות וקודי התנהגות נפרדים

 -בכלל  הארגוניותהמחמירים קונפליקטים קיימים בין פונקציות הפיתוח לבין שאר הפונקציות 

 .בפרט, מכירות וניהול מוצר, שיווק
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  -בעיות הקשורות בהבדלים בין תרבותיים 

מאחר וברוב המקרים אנשי הפיתוח הינם ישראליים בעוד שאנשי השיווק וניהול המוצר הם 

התופעה קשה . בתקשורת" קצרים"הבדלים בין תרבותיים מחמירים הרי ש, אמריקאים

: כגון, אך למעשה הן שונות בתכלית, נתפסות כדומותבעיקר כאשר מדובר בתרבויות ה

פורמאליות : סובבים סביב צירים רבים של שוני וביניהם" קצרים"ה. ב" וארה-תרבות ישראל 

התייחסות , סגנון דיווח; "politically correctness“ישירות ובוטות מול ; מול חוסר פורמאליות

 . להיררכיה ועוד

 

 

 ששרדו את המשבר ואף ארגונים כיווני פעולה שננקטו על ידי בפרק האחרון במאמר יוצגו

 .הצליחו לצמוח ממנו
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 הארות ופתרונות   

 

  -התמודדות עם בעיות הנובעות מפערי התפיסה בין השיווק לפיתוח  .1

 קו וניהול הקשר בין פיתוח לשיוארגונישינוי מיקוד 

 

 .ממדירב  ארגוני ממוקד טכנולוגיה למיקוד ארגונישינוי מוקד  .א

הרחבת מיקוד   אפשרוהן אלה שמנהליהן ,  ששרדואפ טכנולוגית- סטרטחברות 

, )seed(המאפיין שלבי התפתחות מוקדמים , ניהולי ממיקוד מוגבל בטכנולוגיה

ביא לראיה מערכתית ה המעבר .מוצר ושוק,  הכולל טכנולוגיהממדילמיקוד רב 

תוך מתן מענה , מתקדמות ביותרהמאפשרת פיתוח מוצרים הנשענים על טכנולוגיות 

 .  השוק בהווה ובעתידילצורכ

 ארגונית לשפר התמודדות שבאו לידי ביטוי במגוון פעילויות ניהוליות באתהליך זה 

 :וקדיםעם כל אחד מהמ

אפשר מהעמקה והרחבה של בסיס טכנולוגי באופן ש -הרחבת מוקד טכנולוגי  •

ביצירת , בין השאר,  לידי ביטויבאי זה שינו. שיפור מוצר קיים ופיתוח מוצרים חדשים

ובשלבים מאוחרים יותר בהפרדה בין , קבוצות התמחות מקצועיות והרחבתן

, רים'או פיצ, לבין תהליכי פיתוח מוצרים) (Rשל  פיתוח טכנולוגי " טהורים"תהליכים 

 ).D(ספציפיים 

 

סקיות הזדמנויות ע, איתור צרכים: שיפור הקשר עם השוק - עסקיהרחבת מוקד  •

בהרחבת פונקציות השיווק והפיתוח , בין השאר,  לידי ביטויבא. וכיווני פעולה חדשים

וכן בטיוב הממשק בין פונקציות השיווק והפיתוח , כולל גיוס בכירים, בארגון העסקי

באמצעות הגדרת תפקידים ותהליכי עבודה ברורים סביב תפקידם של מנהלי 

 . המוצרים

 

.  השוק והלקוחותילצורכר מידת התאמתו של המוצר שיפו -הרחבת מוקד מוצר  •

אפליקציות ותמיכת ,  לידי ביטוי ביצירת פונקציות העוסקות בהטמעהבאשינוי זה 

 ידי הבניית מנגנון משוב פעיל בין פונקציות בממשק לקוח לבין -וכן על , לקוחות

 .פונקציות הפיתוח
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 .ניהול הקשר בין פיתוח לשיווק .ב

 על מנת לייעל את הממשק בין הפיתוח ארגוניםנקטו ויות בהן יש מספר רב של פעיל

 :לשיווק

, בהקשר זה ניכרת חשיבות לאופי האנשים הממלאים את התפקיד -ניהול מוצר  •

אנשים בעלי מומלץ למנות לתפקיד .  ולמיקומם הגיאוגרפיהארגונילמיקומם במבנה 

וגי מספק על מנת ראייה מערכתית והבנת שוק אולם יחד עם זאת בעלי רקע טכנול

אולם קיימים , בדרך כלל נהוג להכפיף מנהל מוצר למנהל שיווק. להבין מגבלות

" יושב"גם כאשר מנהל המוצר , בכל מקרה.  בהם הוא מדווח למנהל הפיתוחארגונים

המהווה איש קשר ומתווך בין מנהל ,  למנות רפרנט קבוע בפיתוחמומלץ, בשיווק

 . המוצר למנהלים בפיתוח

בדרך כלל רצוי שמנהל .  חלק מהבעיות סביב הממשקסייע במניעת רפרנט כזה מינוי

אולם כדאי שבנקודות ממשק קריטיות עם , קרוב לשיווק, ב"המוצר ישב בארה

 . הוא יגיע פיזית לארץ, הפיתוח

 
תחומי הכולל -ביצוע תהליכי ניהול מוצר על ידי צוות רב - תחומיים -צוותים רב  •

 מומלץ, גם כאשר לא נבנים צוותים קבועים מסוג זה. יווקנציגים מהפיתוח ומהש

בעת יישום ). Functional Spec (התכנוןלערב אנשי פיתוח בשלבים מוקדמים של 

) פרספקטיבת פיתוח( הטכנולוגיות המגבלותמעורבות זו יש לוודא איזון בין ראיית 

 אלו יכולים צוותים. העזה וחדשנות, יצירתיות, מעוף, לבין ראיית השוק והלקוח

הגדרה , MRDהסכמה על : להיפגש בצמתים חשובים של קבלת החלטות כגון

  .' וכדCritical Design Reviews -השתתפות ב, High level specsמשותפת של 

 

גיבוש תהליכי עבודה מסודרים בממשק בין הפיתוח לשיווק כולל  -הבניית תהליכים  •

חשוב לבנות תהליכי . כי קבלת החלטותהגדרת תחומי סמכות ואחריות והבניית תהלי

, הענקת סמכויות ברורות לצוות רב תחומי. עבודה שישמרו איזון בין שליטה לגמישות

 .עשויה לאפשר איזון כזה

 
  הדרכות לאנשי פיתוח להבנת - )”cross functional“(  תחומית-הדרכה רב  •

רכות מסוג זה הד. הדרכת אנשי שיווק בנושאים טכניים, ובמקביל, מרכיבי שוק
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 - ארגוניתעשויות לסייע ביצירת שפה משותפת לפיתוח ולשיווק ובחיזוק ראייה 

. תורמת רבות, חשיפתם של אנשי פיתוח לשוק ולתהליכים הקשורים בו. מערכתית

השתתפות בקבוצות מיקוד , הפצת סיכומי משובים מלקוחות: חשיפה זו כוללת

 .  בתארסאותגאו מעורבות בתהליכי הטמעה של , ללקוחות

מן הצד השני מומלץ לחשוף את אנשי השיווק לתהליכי חשיבה ושיקולים בפיתוח על 

 .  טכנולוגיותומגבלותמנת לחזק הבנת עוצמות 

 
ניתן למנות לתפקיד עובדים . מינוי אנשי פיתוח לתפקיד מנהלי מוצר -  שינוי תפקיד •

צעו תפקידים שונים לאחר שבי, לתפקיד, הנמצאים כבעלי תכונות ונטיות מתאימות

 .בפיתוח

 

 :ניהול צוותים וירטואליים-התמודדות עם בעיות הנובעות ממרחק גיאוגרפי  .2

 
יצירת בסיס יציב של יחסים על ידי קיום פגישות תקופתיות פנים מול פנים  •

 . המאפשרות יצירת קשרים בין אישיים ומניחות תשתיות לעבודה משותפת

 

. Top-Down ,Bottom-Up ,Side to Side -שימוש בערוצי תקשורת פורמאליים  •

מפגשי , שיחות חתך: דוגמאות. יותר מאשר בעבר, ערוצים פורמאליים נחוצים היום

 .1:1, תקשורת

 

הוודאות -בסביבה בה אי. מומלץ לתקשר, כל דבר הניתן לתיקשור -הזרמת מידע  •

, םתקשורת לגבי פרוייקטים חדשי. (מומלץ לצמצמה במידת האפשר, היא עצומה

 ). 'מגמות בשוק וכד, פידבקים מלקוחות, מכירות, סטטוס פרוייקטים

 

ניצול אמצעי תקשורת המאפשרים אינטראקציה לא  -שימוש במדיה מרובת ערוצים   •

על ,  בזמינות קבועה וגבוההdata - וידאו -מילולית בתדירות גבוהה כולל קשר  אודיו 

  . מערכות יחסיםמנת לספק מגוון ערוצים לאינטראקציה ולהתפתחות

 
הכוללים הגדרת גבולות סמכות , פורמאליים לצוותים" כללי משחק"הגדרת  •

 . בקרה ודיווח, ערוצי מעקב, ואחריות
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תיעוד , שימוש באינטראנט - מידע ליצירת זמינות ונגישות גבוהה וארגוןתיעוד  •

. 'לות וכוטיפול בתק, תיעוד שינויים, action items -כולל סיכום החלטות ו , פגישות

חשוב לתעד גם שיחות המתבצעות באמצעות הטלפון מאחר ושיחות אלו 

 .בזיכרונם של אנשים בלבד, בדרך כלל, "מתועדות"

 

   -התמודדות עם קשיים הנובעים מהבדלים בין תרבותיים  .3

Cross-cultural training   

 

ודעות לקיומם הינו העלאת המ, הצעד החשוב ביותר בהתמודדות עם פערים בין תרבותיים

 . והבנת הבדלים ספציפיים המשפיעים על אינטראקציות הדדיות בחיי היומיום

הינן חשובות ביותר , הן לצוות הישראלי והן לצוות האמריקאי, קיום הדרכות בין תרבותיות

 .  קונפליקטים שמקורם בפערים בין תרבותייםצמצוםלצורך 

ורמאליים בין לאומיים בהם קיימת הזדמנות חשוב ליצור הזדמנויות למפגשים בלתי פ, בנוסף

 . להיכרות בלתי אמצעית וליצירת קירבה חברתית בתנאים מלחיצים פחות
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 סיכום

 

במיוחד , מציב אתגרים רבים בפני מנהליהן, אפ גלובאליות-ניהול הפיתוח בחברות סטרט

 את המשבר אופן ההתמודדות עם אתגרים אלה מבחין בין חברות ששרדו. בתקופה הנוכחית

 .והצליחו לצמוח ממנו לבין חברות שנפלו

אפ טכנולוגיים ישכילו ללמוד - סטרטארגוניעם תחילתה של צמיחה מחודשת חשוב כי , כיום

כמו גם לדרכי , מודעות ללבטים ולמוקדי הבעיה המתוארים במאמר זה. מלקחי העבר

רונות מתאימים עשויה לסייע במציאת פת,  מצליחיםארגוניםההתמודדות המאפיינים 

 .הומאפייני החברה ילצורכם בהתאמתו

 

 

 

 


