
משברצמיחהמימד

הבעלות
קיימת מפת דרכים תכנון ארוך טווח

עתידית
חיים מהיום למחר.

תוהו ובוהו

“כספומט”נתינה מיטיבהמתנות ותגמולים

מאבקים על בעלותבעלות מוסכמתניהול הבעלות

השבחת ההון, סה”כ 
הנכסים והעסקים

ההון, הנכסים 
והעסקים מתכלים

העסק
“סידור עבודה” איוש תפקידים מיטבי איוש תפקידים

לבני המשפחה

מבנה ארגוני ותהליכים תשתית ארגונית 
מובילי צמיחה

קיבעון במבנה 
הארגוני ובתהליכים

התאמה מתמדת התאמה לסביבה
לסביבה משתנה 

חיים את האתמול

השבחת ההון, סה”כ 
הנכסים והעסקים

ההון, הנכסים 
והעסקים מתכלים

המשפחה
ערכים ומורשת 

משפחתית
ערכים ומורשת 

משפחתית מושרשים
אין חשיבות למורשת 

תקשורת פתוחה, קבלת החלטות 
“כללי משחק”/אמנה 

משפחתית 

מאבקי כוח וכאוס 
בקבלת החלטות

הורות מבלבלת הורות מצמיחה הורות 
ומחלישה

אהבה, שייכות סה”כ 
וביטחון

בדידות, כאב, ניכור

מאזן בוחן לעסק המשפחתי

לפניכם מאזן בוחן לעסק המשפחתי. נסו לבחון את הפריטים בממדים השונים. במה מהם העסק המשפחתי שלכם עומד ביתרת 
זכות? במה מהם  העסק המשפחתי עומד ביתרת חובה?

)לדוגמא: ביחס לבעלות, האם קיים תכנון לטווח ארוך? האם קיימת “מפת דרכים עתידית “או שניהול הבעלות מתאפיין ב”חיים 
“או  ב”מאבקי כוח  ו”וכללי משחק”  מהיום למחר”?; ביחס למשפחה, תהליכי קבלת החלטות מתאפיינים בתקשורת פתוחה 

וכאוס”?(. 
יותר “אדומה”? האם העסק מתאפיין בצמיחה או  “ירוקה” או  יותר  בתום מילוי המאזן, התבוננו בעמודת היתרה - האם היא  

במשבר? 
הזמינו בני משפחה נוספים השותפים בעסק המשפחתי למלא את המאזן. האם קיימת הסכמה בינכם? האם קיימים פערים? 

באילו ממדים? 
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משברצמיחהמימד

הדור הצומח 
)דור ההמשך(

“מרכז נופש” )עינוגים רעב ללמידה והצלחהמוטיבציה פנימית
ללא מחויבות(

שברירי, ספקן ומובל חוסן ועצמאות כוחות פנימיים

ציפיות ריאליות תיאום ציפיות
ומדוברות

פער ציפיות וריבוי 
אכזבות 

הדור הצומח רוצה, סה”כ 
יכול, פועל

הדור הצומח תלותי, 
כבוי, לכוד בכלוב של 

זהב

היחיד
מלכוד ותקיעותחופש הבחירהבחירה

אדישות ופאסיביות הגשמת חלומותשאיפות
לצמיחה

תחושת החמצה מימוש אישי ומקצועיהגשמה עצמית 
וספק 

היחיד חיוני, סה”כ 
משמעותי ומסופק

היחיד נמנע, חסר 
אונים, מתוסכל

מאזן בוחן לעסק המשפחתי
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