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 משבר  עת לאיתור הזדמנויות וניהול בליווי 

המשבר הנוכחי מציב בפני התעשייה משברים והזדמנויות גם יחד. קבוצת פשר מתכבדת להציע 

 שלושה מסלולים לליווי מנהלים וארגונים: 

 איתור הזדמנויות  .1

פנימיים, השפעות חיצוניות  תהליך קצר ומובנה של מענה על חמש שאלות לחיבור בין כוחות 

 .  ואבחון השוק כדי לאתר הזדמנויות חדשות לצמיחה

ארגונים הנעזרים במסלול זה מוצאים חדשנות ופיתוחים נוספים בתחומי השירות, המוצרים  

 ושיתופי הפעולה בשווקים שהם פועלים בהם. 

2. Lean Management 

דרך   פעולות המוסיפות ערך לארגוןמאתרים איך מנהלים ארגון יעיל לפי תורת הניהול הרזה. 

צעד ראשון הוא לחשוב ולהחליט מיהם האנשים בארגון שאיתם אתם  לכן, בשיח ובשותפות.

 , מיהם השותפים איתם תקבלו החלטות. רוצים לנהל את התהליך הזה

ארגונים הנעזרים במסלול זה מצליחים למקד את אנשי המקצוע לתפקידם ולנהל ארגון אפקטיבי  

 בזבזני.ולא 

3. Adaptive Positive Deviance 

דרך איתור עובדים בעלי מיומנות   מתוך הארגוןבעלי תפקידים למידה לשם שכפול הצלחות של 

 לכלל הארגון.  הפצתםחשובה, למידה מהם ו

ארגונים הנעזרים במסלול זה מצליחים לייצר שינוי ארגוני דרך כוחות פנימיים ובכך מחזקים  

 כולה ללא התפשרות על איכות ומקצועיות. ומעצימים את המערכת 

 

 מי אנחנו?  

 

   

 איתן רוזנבלט  ד"ר עדנה פשר אלה בן זקן

מנהלת הסניף הדרומי  

 בקבוצת פשר יועצים 

יועצת לניהול ויועצת  

 משפחתית

מומחית בהתחדשות 

בעלת  אסטרטגית של ארגונים

תואר דוקטור לקומוניקציה  

PhD  מאוניברסיטתNYU 

 יועץ בכיר בקבוצת פשר 

יועץ לניהול ומומחה בתחום 

 הניהול במרחב הכפרי
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 עוד פרטים על הקבוצה

שנה במחקר, ייעוץ והדרכה. המשרד מספק  42חברת ד"ר עדנה פשר ושות' בעלי ניסיון של 

שירותי ייעוץ והדרכה בהתאמה אישית למנהלים במגזר הפרטי והציבורי ומתמחה בניהול ידע,  

עידוד יזמות וחדשנות פנים ארגונית, מחקר פעולה והכשרות. הפירמה הייתה החלוצה והמובילה  

  KMידע והחדשנות בישראל וחברה פעילה בקהילה הבינלאומית של חלוצי בתנועת ניהול ה

שנה בפרויקטים אזוריים ובינלאומיים תוך שימוש במגוון   40.החברה לוקחת חלק כבר מעל 

 מתודולוגיות הערכה, טכניקות מתקדמות, שיטות כמותיות ואיכותיות.  

  25,000הכולל כ עת למנהלים" כתב  -( של "סטטוס 1991ד"ר עדנה פשר היא גם המייסדת )

עמותה הכוללת קבוצת ( 2015)מנויים דיגיטליים והמייסדת של המכון הישראלי לערים חכמות 

מומחים מרחבי העולם ומסייעת לעיריות בארץ ובעולם, משרדי ממשלה וגורמים נוספים במגזר  

 הציבורי בתהליכים שונים.  
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