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 טיפים למנהל הנותן
  מעשה למען אחר שנעשה מתוך בחירה מודעת, רצון להיטיב  -החוק הראשון של הנתינה

 ומלווה בשמחה

  תן לאחר הזדמנות להיות בצד הנותן –נותן בריא הוא אחד שיודע להיות מקבל. בקש עזרה 

  התייחסות, העצמה ומתן סמכות –חשוב לזכור וליישם את שלושת רמות הנתינה 

 מנהל נותן, לומד כל העת את צרכי האחר ואף מתעד אותם כדי לדייק את מעשי הנתינה 

 להקדיש חמש דקות ביום להיכנס לעולמו של אחר ולראות את עולמו מתוך עיניו שלו 

 עומק את כשרונותיו, את התחומים המנהל הנותן משקיע בהתפתחות אישית. לומד ל

הניהוליים שמעוררים בו הכי הרבה עניין וריגוש, מברר ומדייק לעצמו על מה היה רוצה 

 להשפיע ולהטביע חותם, מה מייצר לו תחושת מימוש עצמי ומשמעות?

 תמדה ותשוקה לטווח ארוך. להגדיר מטרות. לדבוק בהן. ה מנהל נותן יעזור לעובד לטפח

 )פרופ אדם גרנט( ".grit"להתמודד עם נפילות וקשיים. לאמן אותו. בקיצור לפתח 

 אדם גרנט(פרופ ) להקדיש זמן קבוע ומתמיד למנטורינג 

  ,לקיחת אחריות להם העובדים יודעים שמותר לטעות. המרחב הזה מאפשר אצל מנהל נותן

)כ.ה. מנהלת ת ופעם אחת בכל דבר. דווקא מהמקום הזה הם טועים הרבה פחוועל הטעות 

 מחלקה ומנטורית(

  הדרך האפקטיבית להשפיע על אחר היא באמצעות טכניקתAsk & Listen 

  מעריך מחזק ומבסס אחדות והרמוניה ונתינה בתוך הצוות ככלל מפתח. גם אם מנהל נותן

 לעיתים על חשבון העשייה. זה בסופו של דבר מתגמל את כולם ומיטיב את רמת המשימות

 )כ.ה. מנהלת מחלקה ומנטורית(

  י. מפקד בכיר במערכות ביטחוניותבאמת זקוק העובד? למה  –כל הזמן לשאול() 

 יו. הפתיחות מאפשרת זרימת מידע כלפהערכה זה משיג  – פתיחות ודיבור בגובה העיניים

)כ.ה. עובדים ודילוג מעל סודות שקרים מריחות וקצרים בתקשורת. בין המנהל לקלה וכנה 

 מנהלת מחלקה ומנטורית(

  מתן גיבוי מלא לעובדים. זה מאפשר צמיחה ובחינה של אופציות ורעיונות. זה לא אומר

אפשר שיח ובחינה של הדברים. זה לזה כן אומר  – מביאיםלהצדיק ולהסכים לכל מה שהם 

או הר געש  להיותגם כולל שמירה על העובדים מול מחלקות אחרות, בוסים אחרים וקולגות. 

 )כ.ה. מנהלת מחלקה ומנטורית( להתחבא אחריו בעת הצורך. יםיכולמקלט שהעובדים 

  של העובדיםרגיש למצב הרוח להיות 

 ותר? )י. מפקד אצל כל עובד יש גם נותן וגם מקבל, השאלה מה אתה כמנהל מוציא ממנו י

 (מערכות בטחוניותבכיר ב

  בחייהם שאינם העבודה. זה בונה אמון וקשר. הם בני אדם ולא וימת מסמעורב במידה להיות

 )כ.ה. מנהלת מחלקה ומנטורית( רק עובדים.

 ל.ד.  לקנות מתנות יומולדת אישיות שמתאימות לאופי של העובד ולא מתנה גנרית(

 מנכ"לית(

  קצת ילדותי וחסר גבולות, צוחק לפעמים להיות לעובדים שהוא לא מושלם. להעיז להראות

.. זה נותן להם תקווה. )כ.ה. מנהלת מחלקה בקול, מדבר יותר מדי ונתקף עצבים לעיתים.

 ומנטורית(

  לכאלה.העובדים להיות מעורר השראה. בלי להצטנע. רק ככה יהפכו מתן רשות לעצמו 

  לא צריך להיות מהטמה גאנדי או הנזירה טרזה כדי להיות נותן. אתם צריכים למצוא מעשים

רשום ביומן אירוע אישי של עובד )חתונה, טיסה לחול, קטנים  עם ערך גדול לאחרים. כמו ל

לחלוק ידע או לתת פידבק מקדם טיפול רפואי של בן זוג( ולדאוג להתייחס לזה במועד. 

 לאחר. 
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  זקוק העובד שלי? למה  –. להקדיש זמן למחשבה דקות לנתינה על בסיס יומי 5להקדיש

 העמית שלי? הבוס שלי?

 לית()ל.ד. מנכ לתת בונוס לעובד ברגע שהוא הכי לא מצפה" 

 י פעם לפגישת עבודה או סתם אם זאת לא חברה גדולה להזמין את העובדים הביתה מד

 )ל.ד. מנכ"לית( ערב חוויות כדי שיכירו אותך מזווית אחרת

  ביחס לעובדים:נוספים טיפים 

 מתן הזדמנויות למידה רבות 

  התייחסות לכישלונות כהזדמנות ללמידה 

 התייחסות ללא שפיטה וביקורת 

  נדיבות במתן עזרה 

 ריבוי במתן משובים בונים 

 מתן הכוונה מקצועית 

 איתגור להשיג יעדים גבוהים 

 

אצל מנהל נותן, העובדים יודעים שמותר לטעות. המרחב הזה מאפשר להם לקיחת אחריות על הטעות "

 )כ.ה. מנהלת מחלקה ומנטורית( "ודווקא מהמקום הזה הם טועים הרבה פחות ופעם אחת בכל דבר.
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