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דואט ניהולי
לכאורה הנוסחה למנכ"לות משותפת מוצלחת פשוטה מאוד: קובעים עקרונות מנחים, מחלקים תפקידים ברורים, 

משדרים חזית אחת מאוחדת, פועלים בשקיפות מלאה, והחשוב מכל - משאירים את האגו מחוץ לתמונה. 
אבל האם כל אלה מצליחים לעמוד במבחן המציאות? מנכ"לים משותפים מדברים / ספיר פרץ

שני מנהלים בצמרת, קרי מנכ"לים משותפים, 
נשמע כמו מתכון בטוח לצרות וכר פורה למאבקי 

כוח, אגו ושליטה. על–פי–רוב, עסקים מנוהלים 
על–ידי שני מנכ"לים מתוך מחשבה שעדיפים השניים מן 

האחד בכל הקשור לחלוקת הנטל, לאחריות ולמוקד הכוח. 
מודל ניהולי זה שכיח לרוב בעסקים קטנים, שהמנכ"לים 

שלהם הם גם המייסדים–שותפים, או לחלופין בעסקים 
משפחתיים, בהם שניים או יותר מבני המשפחה מתמנים 

לתפקיד מתוך הצורך לשמור על ייצוג ואיזון משפחתי 
בצמרת. אמנם נדיר לראות דואט ניהולי בעסקים בהם 
המנכ"לות המשותפת איננה נובעת משיקולי שותפות 

עסקית או בעלות משפחתית; אך הצמד: יו"ר פעיל ומנכ"ל, 
מתפקדים במקרים רבים כמנכ"לים משותפים.

על פניו, הנוסחה לדואט ניהולית מוצלחת פשוטה למדי. 
שני אנשים יכולים להצליח בניהול משותף אם: יש להם את 
היכולת לעבוד על–פי עקרונות מנחים ומוסכמים ולהשאיר 

בצד שיקולי אגו; חלוקת התפקידים ביניהם ברורה ומוגדרת; 
הכימיה ביניהם טובה והם בעלי יכולות משלימות; הם 

משכילים לשדר כלפי חוץ חזית משותפת; וכמובן, אם הם 
יודעים לעבוד בשקיפות ובאמון הדדי. אלא שבפועל זה לא 

תמיד עובד. האחים יוני ומיקי שסטוביץ' הם אחת הדוגמאות 
האחרונות לכך. במשך שנים הצליחו השניים לנהל 

כמנכ"לים משותפים את אימפריית היבוא, השיווק והפצת 
מוצרי הטואלטיקה והקוסמטיקה. יוני ניהל את חטיבת 

הטואלטיקה ומיקי את חטיבת הקוסמטיקה. אולם בפועל לא 
כך היו פני הדברים, ובאחרונה סיכמו השניים לא להמשיך 

לנהל יחד את העסק. "עד עכשיו היינו מנכ"לים משותפים, 
והיום סוכם שאני מנהל את העסק. אין שום שינוי בבעלות", 

מסר יוני ל"גלובס" במאי 2009. 
לדברי פרופ' אורן קפלן, פסיכולוג וכלכלן, מרצה במסלול 

האקדמי המכללה למינהל, מנהל הוא אדם שמטבע הדברים 
מחפש לבטא סמכות ועוצמה. "כששני אנשים כאלה נוהגים 

ברכב אחד, והאחד לוקח ימינה והשני שמאלה, מתרחשת 
התנגשות. המצב משתנה לטובה כשהשניים משכילים לנהוג 
באותו כיוון". עוד לדבריו, אדם ששלם עם עצמו יצליח לנהל 

ולקבל החלטות במשותף. "הבעיות מתחילות כשהאגו עולה 
לראש ויש צורך להרגיש מנכ"ל עד הסוף".

זאב הרשקוביץ' ואבי קרעין, מנטורים עסקיים ומנכ"לים 
משותפים בחברת "ניהול נטו", סבורים שבלי אמון ופרגון 

הדדי, יחסי חברות טובים, אינטרסים הדדיים, ערבות אמיתית 
זה להצלחתו של זה, וחלוקת תפקידים מוגדרת - שניים לא 

יצליחו לנהל עסק אחד. "השוואתיות, היא אחד הגורמים 
לכישלון של ניהול משותף. אסור לעשות השוואות כמו 'אני 

עובד 15 שעות ואתה רק 8', כי זה עלול להוביל לפירוד. 
בני האדם שונים זה מזה, ולכן שניים לעולם לא יפעלו אותו 
דבר. צריך להסתכל על היתרונות והערך המוסף של האחר. 

השוואות הורגות ולא יוצרות". עוד לדבריהם, ההבדל בין 
ויכוח לריב הוא שוויכוח בריא לחברה וריב יכול להיות הרסני. 

¿ קילומטרז' ניהולי משותף: 19 שנה (מהן 9 
שנים לצד מנכ"ל–משותף שלישי שפרש).

¿ חלוקת תפקידים:  אבי דני (52) הוא "מר 
פנים" - אחראי על התפעול והמכירות; 
ורמי דרזיה (52) "מר חוץ" - על פיתוח 

עסקי ושיתופי פעולה עסקיים. "כדי למנוע 
חיכוכים מיותרים, החלטנו מראש על חלוקת 

עבודה ברורה. זה גם מאפשר לכל אחד 
מאיתנו לעשות את מה שהוא טוב בו".
¿ קבלת החלטות: "החלטות חשובות 

מקבלים יחד. לעתים, מתייעצים עם גורמים 
מקצועיים בחברה ומחוצה לה. כמובן, 

שמתבלים את תהליך קבלת ההחלטות 
בתחושות בטן, באינטואיציות ובניסיון עבר".

¿ חיכוכים: "אחרי 19 שנה, בכל חיכוך 
למדנו לזהות למי הוויתור יהיה משמעותי 

וכואב יותר, ושם לדעת לוותר. עם זאת, בכל 
עסק תמיד יש רגעים ומצבים לא–פשוטים".

¿ אגו: "למדנו להשאיר אותו בבית. בניהול 
חברה מורכבת כמו שלנו (ייצור וקמעונאות) 

האגו מסוכן ואין לו מקום. במנכ"לות 
משותפת, כמו בזוגיות טובה וארוכת שנים, 

אין מקום לשיקולי אגו והתנצחויות".
¿ החיסרון במנכ"לות משותפת: "לקוחות 

וספקים מנסים לזגזג בין שנינו, ללא 
ידיעתנו. הסביבה מכירה את נקודות החוזק 

והתורפה שלנו, ומדי פעם יש מי שמנסה 
לתמרן במקומות בהם הוא סבור שיצליח. 
לא תמיד אנחנו מספיקים לבצע סנכרון 

בזמן, וזה יוצר אי–נעימויות".
¿ היתרון במנכ"לות משותפת: "בחלוקת 
האחריות ובאיוש התפקיד גם כשאחד חסר. 

מנכ"לות משותפת פותרת את העניין 
הזה של לא טוב היות המנכ"ל לבדו. 

יחד מתאפשר לנו סיעור מוחות ומציאת 
פתרונות יצירתיים לשלל דילמות, קושיות 

ותוכניות אסטרטגיות".
¿ חזית אחידה כלפי חוץ: "מניסיוננו, 

הדרך היחידה להצליח במנכ"לות משותפת 
היא בהצגת חזית אחידה. חשוב ליישר 

קו בנושאים מהותיים, כדי לספק תשובה 
הולמת ואחידה בכל רגע נתון".

¿ טיפ שלכם איך לשרוד מנכ"לות 
משותפת: "ליישם את האמונה של ראיית 

טובת החברה מעל לכל, ולא רק בסיסמאות. 
לוותר, לפרגן, לשים את האגו בצד, והכי 

חשוב - לסמוך ב–100% על השותף לניהול" ¿ 

"אחרי 14 שנה יחד אנחנו יודעים 
לזהות מתי ויכוח נובע מבעיית אגו"
במקרה כזה קניגסברג ובנטוב קוראים ל"אגו" לשיחה ומבקשים 

ממנו לצאת: "אחרי שיצא, אנחנו ממשיכים לדבר בצורה עניינית" 

¿ קילומטרז' ניהולי משותף:  
14 שנה.

¿ חלוקת תפקידים:  
אלי קניגסברג (42) אחראי על הצד 
הפיננסי–עסקי, ויובל בנטוב (46) על 

השיווק, הקולקציות וכוח האדם. 
¿ קבלת החלטות: 

"מחליטים במשותף. ברוב המקרים יש 
תמימות דעים, כי אנחנו באותו ראש ואחד 
מוותר לשני. שנינו מבינים שקשה לעשות 

מהלכים עסקיים כשצד אחד לא שלם עם 
מהלך מסוים. שנינו, למשל, היינו שלמים 

 ,Evening עם המהלך להקים באחרונה את
רשת חדשה לבגדי ערב".

¿ חיכוכים: 
"חלוקת התפקידים הברורה, החברות 

הטובה והלמידה העצמית - להקשיב 
ולראות 'אולי הוא צודק ואני טועה' - 

עוזרות לנו להימנע מחיכוכים. זה לא אומר 
שאין בנינו חיכוכים בכלל. כשיש, אנחנו 

מדברים על זה ולעתים מערבים גורם 
חיצוני שיחווה דעה".

¿ אגו:  
"אחרי 14 שנה יחד אנחנו יודעים לזהות 

במהלך ויכוח אם הוא נובע מבעיית אגו.
במקרה כזה, אנחנו קוראים ל'אגו' לשיחה 

ומבקשים ממנו לצאת החוצה. אחרי שיצא, 
אנחנו ממשיכים לדבר בצורה עניינית. 

לאגו אין מקום בניהול משותף".

¿ החיסרון במנכ"לות משותפת: 
"שההחלטות מתקבלות על–ידי שניים, 
מה שיכול לעצור את העסק במקרה של 

חילוקי דעות".
¿ היתרון במנכ"לות משותפת: 

"מאפשרת לכל אחד מאיתנו לעשות את מה 
שהוא טוב בו".

¿ חזית אחידה כלפי חוץ: 
"הכרחית כלפי העובדים והספקים, 

אחרת הבלגן והבלבול בחברה יהיו גדולים 
ומלווים במניפולציות, תככים וחיכוכים". 

¿ טיפ שלכם איך לשרוד מנכ"לות 
משותפת: "כשמתפתח ויכוח לוהט, לעשות 

מיד 'קאט'. לקחת 24 שעות חופשה אחד 
מהשני, ולמחרת לדאוג שהשיחה תהיה 
עניינית. רמת היעילות הולכת ודועכת 

כשהיחסים מתקררים". ¿ 

"לקוחות וספקים מנסים לזגזג 
בין שנינו, ללא ידיעתנו"

הבעיה של דרזיה ודני, שהסביבה העסקית מכירה את נקודות 
התורפה שלהם ו"לא תמיד אנו מספיקים לבצע סנכרון בזמן"

שנת הקמה: 1996 ¡
יובל בנטוב  בעלים:  ¡

ואלי קניגסברג
מס' עובדים: 40 ¡
מס' חנויות: 11 ¡

מחזור מכירות שנתי: ¡ 
כ–17 מיליון שקל

תיק התיקים

(צילום: תמר מצפי) מבינים שקשה לעשות מהלך עסקי כשצד אחד לא שלם. קניגסברג (משמאל) ובנטוב 

(צילום: תמר מצפי) למדו להשאיר את האגו בבית כי הוא מסוכן לעסקים. דרזיה (משמאל) ודני  

שנת הקמה: 1948 ¡
מנכ"לים משותפים: ¡ 

רמי דרזיה ואבי דני
מס' עובדים: 100 ¡

מחזור מכירות שנתי:  ¡ 
כ–50 מיליון שקל

אביזר סנטר


