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המדריך המלא מאת איה לחמי יועצים



איה לחמי | מנכ"לית ומייסדת "איה לחמי יועצים".

בייעוץ ארגוני  ניסיון של מעל עשור  ויועצת ארגונית עם  פסיכולוגית 
בארגונים  שינויים  בהטמעת  מתמחה  בכירות.  הנהלות  ובליווי 
אסטרטגית.  וחשיבה  רחבה  ועסקית  מערכתית  ראיה  באמצעות 
הניהול,  בעולמות  מקצועיים  בכנסים  איה  מרצה  תוכן,  כמומחית 

המיתוג האישי והיזמות.

תהליכים גלובליים משפיעים על חיינו ומשפיעים על חיי הארגונים בהם אנחנו עובדים. בין אם 
יוצרים אתגרים  אנחנו ארגון רב-לאומי או ארגון הפועל בזירה הישראלית בלבד, תהליכים אלו 

חדשים רבים. 

וניהול משאבי אנוש גלובלי  ניהול גלובלי בכלל  עבור מנהלי ומנהלות משאבי האנוש בישראל, 
בפרט, הם נושאים בוערים ומורכבים ביותר, אשר מצריכים למידה והתעדכנות שוטפת.

הצעדים  של  אפקטיבי  ליישום  פרקטי,  מדריך  עבורכם  יצרנו  למעשה,  הלכה  להפוך  כדי 
הנדרשים אצלכם בארגון.

How can HR 
lead Successful 
engagement in a 
global organization?
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מגמות עולמיות מנשבות
מביא  מה  יום.  בכל  גלובליות  הופכות  וחברות  הגשם  אחרי  כפטריות  צצים  לים  מעבר  סייטים 
הארגון  בשורת  את  להפיץ  בנו  שדוחק  מרענן,  חו"לי  רוח  משב  אותו  מגיע  ומהיכן  הזו  לתופעה 

שלנו במחוזות חדשים ומרגשים על גבי הגלובוס?

ובכן, ישנן שלוש מגמות עולמיות מרכזיות שתורמות לכך:

1
VUCA

Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

דינאמי  מהיר,  כאוטי,  בעולם  החיים  מציאות  את  מתארת  אשר  תופעה 
בשוק  שחלו  השינויים  לדוגמה,  אותו.  לצפות  יכולת  בלי  לעיתים  ומשתנה 

העבודה והתעסוקה:

בריאות,  של  )טרנדים  מקובלות  עולם  ותפיסות  בתרבות  שינוי   )1(
)לדוגמה  קיימות  פרדיגמות  שבירת   - השוק  שינוי   )2( ועוד(.  גיוון 
שינוי  או  באינטרנט,  קנייה  לעומת  בחנויות  קנייה   - הצריכה  בהרגלי 
מימוש(. בר  כנכס  בתים  האירוח,  בתחום   Airbnb לנו  שגרמה   התפיסה 
ההיררכית  הניהול  תפיסת  שבירת   - העבודה  ובתהליכי  במבנה  שינוי   )3(
מאפשרת  שהיא  )כיוון  המובילה  הפיתוח  לשיטת  שהפך   Agile-ה וכניסת 

דינמיות, גמישות וזריזות(.

קצב  בשוק,  היציבות  אי   |  Volatility
מורכבת  המציאות  גברו.  השינויים  ועוצמת 
שמקשה  קיצון,  אירועי  של  גבוהה  מתדירות 
להתכונן  כדי  הולם  נתונים  איסוף  על 

ולהתמודד.

הקושי  עקב  אי-וודאות.   |  Uncertainty
בחיזוי אירועים נוצר קושי בקבלת החלטות.

מורכבת  המציאות   |  Complexity
כמות  בזה.  זה  הקשורים  רבים  ממרכיבים 
בחשבון  לקחת  שיש  והמשתנים  המידע 
ועל  המציאות  הבנת  על  משפיעים 

מורכבות קבלת ההחלטות.

בכל  שמשתנה  מציאות   |  Ambiguity
רגע היא מציאות לא מוכרת וחדשה תמיד. 
דו- של  חוויה  מייצר  קודם  מידע  העדר 

משמעות לגבי כל מצב או החלטה.
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2
Borderless world

הטכנולוגיה מצמצמת פערים, יוצרת שפה משותפת מעבר לגבולות לאום, מקלה 
פעולה  שיתוף  של  מגמה  מתחזקת  ובכך  ומידע  ידע  העברת  תהליכי  על  מאוד 

עולמי. 

עולם ללא גבולות הוא מרכיב של הגלובליזציה שבו מוצרים, שירותים, טכנולוגיה, 
מידע והון הינם נזילים מעבר לגבולות המדינה.

לצד זאת, המונח גלוקליזציה הושרש עמוק מאוד בכלכלת העולם. כלומר שיתוף 
מקומיים  מאפיינים  הדגשת  על  מחשבה  תוך  נעשים  הגבולות  והעדר  הפעולה 

ייחודיים.

העליונה  על  וידן  זהים,  הביצועים  שוות,  שלהן  היכולות 
חברתיות,  ומיומנויות  במולטיטאסקינג  שקשור  מה  בכל 
עומד  מה  לרילוקיישן.  נשלחות  נשים  מאוד  מעט  ועדיין 
את  המנווטות  הנשים  של  הנמוכים  האחוזים  מאחורי 
יצאנו לשאול את אלו שכן צלחו  המשפחה מעבר לים? 

את המעבר

קרא/י עוד...

מחשבות מסלול מחדש: עשו רילוקיישן וצלחו כדי לספר | קריאה נוספת

The gig economy / כלכלת החלטורה3
האמריקאי  העבודה  מכוח  ש-40%  כך  על  מדברים  וסקרים  מחקרים 
המשרדי  העבודה  מודל  כי  לנבא  ניתן  עצמאי.  באופן  יועסקו   2020 עד 
של  מודלים  ונראה  רגע  בעוד  רלוונטי  יהיה  לא  כבר   9:00-17:00 של 
עבודה מרחוק ועבודה גלובלית. עובדים שדואגים לקידום האישי שלהם, 
יכולות  פיתוח  וגמישות,  עצמאות  הרבה  שדורשים  חדשים  תפקידים 

ייחודיות, אנשים ישחקו עם מנעד האפשרויות שיעמוד לפניהם.

רוב המשרות שבהן יעבדו מילניאלס, לא הומצאו עדיין )כפי שלא שמעו 
פרסום  אחראי  חברתית,  מדיה  מנהלי  כמו  תפקידים  על  עשור  לפני 

דיגיטלי, מנהל קהילות וירטואליות וכד'(.

המתאים  התפקיד  את  הגלגל,  את  להמציא  וצריכים  יכולים  העובדים 
עבודה  או  מלאה  משרה  של  העבודה  מתכונת  שלהם.  הכישורים  לסט 
עבור ארגון אחד, כבר לא מתאים לאנשים שהופכים להיות כ"כ יצירתיים 
עם  היטב  מתיישב   The gig economy-ו משתנה  העבודה  מודל  ויזמים. 

הצורך בגמישות תעסוקתית.
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סטארט-אפ ניישן עם קבלות
מה לא נאמר עלינו? שזה אצלנו בדם, שזה האופי היהודי שלנו, ייחסו לנו תכונות יזמיות ותשוקה 
גנטית למעמד והכרה. כך או כך, בדם, יזע וחריצות אינסוף, הפכנו לסטארט-אפ ניישן עם קבלות 

- הסטטיסטיקות מדברות בעד עצמן והרי הנתונים:

מדובר בנתוני צמיחה גלובליים מדהימים!

אנחנו רצים החוצה כי אין לנו ברירה. השוק הישראלי קטן מאוד ואנחנו רחוקים מלקוח הקצה. 
כידוע, אין תחליף להכרות מעמיקה עם שוק היעד, להסתכל ולהבין אותו מקרוב ולקבל פידבק 
מהיר ואמיתי על המוצר שלכם. יש עוד סיבות, וביניהן, עלויות העסקת עובדים בישראל לעומת 
אדם  בכוח  חמור  מחסור  וכן,  בשבת,  העסקה  איסור  כגון  רגולטוריים  הגבלים  אחרים,  שווקים 

בפיתוח. מכאן ועד שנתראה בנתב"ג המרחק קצר.

שיעור היזמות בישראל הוא מהגבוהים ביחס לעולם, ומהווה כמעט 11% 
מהאוכלוסייה בגיל העבודה.

בעולם,  מהגבוהות  הן  בנסד"ק  הרשומות  הישראליות  החברות  מספר 
למעט סין וארה"ב. זאת למרות שאוכ' ישראל מהווה 0.11% בודד מאוכלוסיית 

העולם.

סניף  בעלי  כ-80%  בישראל,  רשומות  סטארט-אפ  חברות  כ-6,000  מתוך 
אחד או מספר סניפים בחו"ל.

יורק  בניו  מהסטארט-אפים  כ-10%  מהווים  הישראלים  הסטארט-אפים 
יש 317 סטארט-פים ישראלים,  בניו-יורק לבדה   .2018 נכון לשנת  למשל, 
לרובם SITE פיתוח בישראל, ובסיליקון ואלי יש 150 סטרט-אפים ישראלים, 

שמהווים 2.6% מכלל הסטארט-אפים בסיליקון ואלי.

כיום לוקח רק כשנתיים לסטארט-אפים ישראלים לצאת החוצה ולהפוך 
הלקוח  את  לנשום  עוברים  היזמים   pre-seed-ה בשלב  כבר  לגלובליים. 

ולהתאים את המוצר לשוק הגלובלי ובעיקר לשוק האמריקאי.
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תהליך התפתחותי
 אין לנו ברירה, אנחנו כבר באוויר. נותר רק לנשום עמוק ולווסת את ההתרגשות כי זהו,

 :(  Mazal Tov !הגיע הרגע - אנחנו הופכים גלובליים

אבל רגע לפני שמרימים כוסית...

חשוב להבין, ארגון גלובלי הוא ארגון מבוזר ומורכב יותר בשל הבדלים בשפה, בתרבות, ברגולציה 
ובמסגרת הכלכלית והשוק המקומי והעולמי. נוסף על כך, אנשי משאבי אנוש צריכים להתמודד 
עבודה,  של  המקובלים  המודלים  את  שמשנים  עובדים  יציבה,  בלתי  תעסוקתית  מציאות  עם 
גבולות  ללא  עולם  גם  ולבסוף  טכנולוגית  והבנה  דיגיטליים  כלים  מגוונות,  תעסוקה  הזדמנויות 
 talent-תפיסת משאבי אנוש בכל האפיקים: מגיוס ל תרתי משמע. כל אלו  משפיעים על 

acquisition,  מרווחה לחוויית עובד, מפיתוח עובדים להעצמה והעשרה.

הג'ט לג עוד לא חלף וכבר עלינו להבין איך לשמר את הארגון המוכר והאהוב שלנו כפי שהוא!

<< כיצד נוכל לייצר תרבות ארגונית קוהרנטית שתתפרש על פני הגלובוס?

לגבש  עלינו  ראשית  בינלאומיים,  רק  להיות  ולא  אמיתית,  גלובלית  לחברה  להפוך  על-מנת 
ולהחזיק בתפיסה גלובלית שנקראת Global-first ולהפוך כל היבט של הארגון שלנו לגלובלי: 
אנשים, תהליכים וטכנולוגיה. תפיסת עולם גלובלית צריכה להיות מתורגמת לכל אופני העבודה 
של הארגון והעובדים בו - לכל תחום, גורם או עובד בארגון, ועל כן זהו תהליך רב מימדי שאורך 

זמן ודורש מודעות והשקעת מאמץ רב.

מנהלת משאבי האנוש היא זו שמובילה את הארגון בין שלבי הבשלות השונים במעבר לארגון 
בעל תפיסה גלובלית. הגיע הזמן לפתוח מפה ולגלות מה מחכה לנו בדרך.

להיות  למטרה  לה  ששמה  חברה   -  Hibob את  הכירו 
אז   .HR-ה לעולמות  הבאה  הבשורה  את  שיביאו  אלו 
כך  כל  אנושי  לעולם  מתחברות  וטכנולוגיה  דאטה  איך 
בואו לשמוע  יותר טוב משחשבתם.  כמו משאבי אנוש? 
 HR Breakfast Club-עוד על השותפים שלנו לכנס ה

השישי במספרו.

קרא/י עוד...

מחוברות עובדים כמטרה | קריאה נוספת
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Reactive
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Optimized

Transparent

שלבי התפתחות של ארגונים // בדרך ל- Global first mindset עוצרים ב...

שלוש חוקרות )ביניהן אורלי לוי - חוקרת 
ישראלית בכירה בתחום הגלובל, שהובילה 

את המחקר( אפיינו דגמים שונים של תרבויות 
המייצגות את שלבי הבשלות השונים:

 Spearhead( הראשון נקרא תרבות חוד החנית
Culture(. התרבות הארגונית השלטת והמובילה 

היא זו של חברת האם - המשרד המרכזי, שם 
יושב המטה. העובדים מעבר לים לא מכירים 

ולא מאמצים את הערכים של החברה. אין 
פתיחות לאימוץ סט ערכים מקומי ואם ישנה 

אדפטציה מקומית היא בדרך כלל נעשית בשל 
אילוצים ולא מתוך כבוד אמיתי והבנת התרבות 

הלוקאלית.  

תרבות כזו מאפשרת לחברות לשלוט באופן 
הדוק במשרדים השונים ולהטמיע שווקים 

חדשים במהירות. אולם בטווח הארוך בשל 
התעלמות מהערכים הלוקאליים והריכוזיות 

של ערכי המטה הנכפים על המשרדים השונים, 
תרבות חוד החנות מסכנת את השותפות 

העסקית, בעוד המטה חותר לכיוון מסוים, אין 
אף אחד שנמצא מאחור.

האחרונה נקראת - התרבות הגלובלית. 
חברה עם ערכי ליבה ופרקטיקות התנהלות 

המשותפים בכל העולם. הערכים לרוב 
משקפים מיזוג של ערכים ופרקטיקות 

לוקאליות. אין התעלמות מההבדלים 
הלוקאליים. הנחת היסוד היא שבתרבות 

הלוקאלית יש ערך וידע שיש להתייחס אליו 
כמשפיע על ההצלחה הארגונית כולה. למעשה 
כאשר אנחנו לא מאמצים בצורה נכונה ערכים 

לוקאליים למציאות גלובלית ישנו עיכוב 
בהצלחה הארגונית. כבוד ואמון הם לרוב 

המפתח להצלחה.

ארגון צנטרליסטי 1 
מבחינה תרבותית מיסודו. 

הארגון מתנהל בעברית 
בלבד. הטכנולוגיה, המדיניות 

והתהליכים מותאמים לתרבות 
אחת. בהקשר זה, לתרבות 

הישראלית.

נראים יותר מנהלים 2 
עם תפיסת תפקיד 
גלובלית ופונקציות מטה 

גלובליות. התהליכים מתחילים 
לכלול יותר חיבור לסניפים 

הגלובאליים אך עדיין לא 
מותאמים לצרכים הגלובליים.

יותר פונקציות ארגוניות 3 
הופכות להיות בעלות 
מטרה גלובלית. התהליכים 

מתחילים להיות מונחים צרכים 
גלובליים.

הפונקציות הגלובאליות 4 
מנהלות תהליכים 

ארגוניים חוצי מדינות. עובדי 
ומנהלי הארגון ברובם מאמצים 

תפישה ארגונית גלובלית 
באופן ההתנהלות שלהם. 

יותר תהליכים מונחים לענות 
על צרכים של בעלי עניין 

גלובליים.

תפיסת העולם הגלובלית 5 
מכתיבה את התהליכים 

והם נוצרים מתוך הבנה של 
צרכים ארגוניים גלובליים. 

מדיניות עבודה, תפיסות ניהול 
והתהליכים עצמם מותאמים 

לרחבי הארגון. 

Global first mindset
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  בחני את עצמך
שאלון שיסייע לך לבחון את הבשלות שלכם בדרך להפוך להיות ארגון גלובלי 
מנת  על  לעשות  עליכם  עוד  מה  ולהבין  בתהליך  אותו  למקם   ,)Global first(

להתקדם.
עני על השאלות ולאחר מכן בקשי ממנהלים נוספים לענות על השאלות ביחד איתך. 

חשוב שהאבחון הראשוני יערב מנהלים במטה ומנהלים במשרדים השונים בעולם.

1. מהן שגרות הניהול הנהוגות כיום בעבודה בין המשרדים השונים הפזורים בעולם?

3. בקביעת ישיבות חברה או ישיבות הנהלה, למי הכי נוח מבחינת שעה?

5. בפגישה בינלאומית, אילו אמצעים משמשים ליצירת הקשר?

2. האם ישנם קווים מנחים לניהול תהליכים בארגון?

4. כאשר באים להגדיר תהליך עבודה חדש האם יש ייצוג לגורמים מחוץ למטה?

6. מהי השפה המשמשת בתקשורת פנים ארגונית?

7. לכמה מנהלים בארגון יש את המילה Global בתיאור התפקיד?



AL Going Global
ארוך,  תהליך  הינו  גלובאלית  לחברה  הטרנספורמציה  תהליך  ספק,  אין 
מורכב ולעיתים רווי התנגדויות. למשאבי האנוש, בגיבוי ההנהלה, יש את 
היכולת להוביל את התהליך, לתת את הטון, לשמור על הרוח ולהשקיע 

את האנרגיה במקומות הנכונים. בסוף, השגת השינוי התפיסתי והנחלתו 
לכלל עובדי הארגון תביא לסיפוק אדיר.

אז איך ניגשים לזה והיכן מתחילים?

מודל 5 הערכים
שעלינו,  ההבנה  להיות  חייבת  התהליך  בבסיס  ראשית, 

ולוודא  בארגון  הכוח  מוקדי  את  לפזר   ,HR מנהלי/ות 
לתת  כלומר,  בלבד.  אחד  במקום  מרוכזים  שאינם 

משמעותי  משקל  העולם  ברחבי  השונים  למשרדים 
במידת  שווה  חלק  ההחלטות,  קבלת  בתהליכי 

לוקאלי  לניהול  גבית  ורוח  הארגון  על  ההשפעה 
חזק.

 בשורה התחתונה,
עלינו לוודא שההשפעות הלוקליות באות 

לידי ביטוי ואף מקבלות דגש בתוך 
התרבות הארגונית הגלובלית.
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 גלוקליזציה
Glocalization

Trust מנהיגות אינקלוסיביתאמון 
Inclusive leadership

 תקשורת פנים אל פנים
Face-to-face communication

 שקיפות
Transparency

 תרבות גלובלית
Global first mindset

 מודל 5 ערכי היסוד
לבניית תרבות ארגונית גלובלית מכבדת

מסתכלים לגלובאליות

בעיניים



Trust אמון

הנחת הבסיס היא שקיים אמון בין הנהלות 
המטה.  הנהלת  לבין  השונים  המשרדים 
המפתח להצלחה הוא החיבור של קבוצת 
שיתוף  ויצירת  הגלובלית  האנוש  משאבי 
וייתכן  החשוב  התפקיד  משמע,  פעולה. 
הקריטי ביותר של משאבי האנוש הוא גיוס 
מתאים של אנשי משאבי אנוש במשרדים 
על אנשים אשר  דגש  תוך שימת  השונים, 
בארגון  התהליכים  את  בעין  עין  רואים 
הארגונית  המטרה  חשיבות  את  ומבינים 

המשותפת.

 מודל 5 ערכי היסוד
לבניית תרבות ארגונית גלובלית מכבדת

 מי מפחד מהכפר הגלובאלי?
| קריאה נוספת

הם מחליטים שהם רוצים להתרחב לחו"ל, 
והמנכ"ל  עובדים  מעבירים  מקום,  מוצאים 
מעט  לא  אבל  רילוקיישן.  עושה  אפילו 
מהו  מושג  להם  שאין  מגלים  הם  פעמים 
קוסטיקה  ענת  בפניהם.  שעומד  האתגר 
מתרחב,  אפ  סטארט  לאחרונה  שליוותה 
את  מעלים  איך  לכם  לגלות  כדי  חזרה 
מחרדת  לסבול  בלי  המטוס  על  הארגון 

טיסה

לסמוך בעיניים עצומות? כבר לא קלישאה: 
 יום בחיי מנהלות גלובאליות

| קריאה נוספת

קרא/י עוד...קרא/י עוד...

איך  אחד?  לכל  מתאים  גלובאלי  ניהול  האם 
כשמנהלים  ארגונית  מחוברות  על  שומרים 
העולם?  של  שונים  בקצוות  שמתגורר  צוות 
בעבודה?  תרבותיים  פערים  על  מגשרים  איך 
שונות  ודרכים  הגלובאלי  לניהול  רבות  פנים 
קריירה  נשות  הבאה  בכתבה  אותו.  לצלוח 
כל  מספרות,  ואמיצות,  השראה  מעוררות 
שגרתי  יום  נראה  איך  שלה,  מהמקום  אחת 
האתגרים,  על   - גלובאליות  כמנהלות  בחייהן 
טוב,  יום.  כל  בסוף  הגדול  והסיפוק  הקשיים 

אולי לא כל יום.
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Glocalization גלוקליזציה

להבנה  המתייחס  קודם,  שציינו  מושג 
אך  אחידים  הם  הארגוניים  שהערכים 
לוקאליות.  הן  ההתנהגות  פרקטיקות 
ובראש  ארגונית,  עבודה  מדיניות  כל  לכן, 
החברה,  של  הליבה  ערכי  ובראשונה 
של  פעולה  בשיתוף  להיעשות  צריכים 
פרקטיקות  לכך  יש  הלוקליים.  הגורמים 

רבות. 

 global mindset לייצר  הכלים  אחד 
אל  הארגוניים  הערכים  את  ולהטמיע 
התנהגותיות  פרקטיקות  של  מסגרת  תוך 
ידי  על  הערך  תפיסת  את  המשקפות 
תרבותיות  רב  יחידות  הוא  שונות,  תרבויות 
מורכבות,  אלה  יחידות   .Cultural hubs
גיל  מקבוצות  ומנהלים  מעובדים  למשל, 
ובעלי  גיאוגרפיים  אתרים  ממגוון  שונות, 
אלו  קבוצות  בארגון.  שונים  תפקידים 
וההתנהגויות  הערכים  סט  את  ישרטטו 
ההתאמה  את  יבחנו  מכן  ולאחר  שלהם 
שלהם לערכי החברה. בכך, התרבות תייצג 
ותאפשר  הארגוניות  הפונקציות  כל  את 
התנהגויות  סט  לייצר  גלובלי  מיקום  לכל 

לוקאלי לערכים הגלובליים.

ליפול  לא  ולנסות  לב  לשים  חשוב 
בין-תרבותית:  השלכה  של  למלכודת 
הארגונית  והמדיניות  העבודה  תהליכי 
צריכים לעבור התאמות לצרכים ולתפיסות 
השכר,  רמות  התאמת  כגון:  הלוקאליות 
תנאי הרווחה, מדיניות תנאי העסקה לחוקי 

העבודה המקומיים וכדומה.

יעזרו  ראשוני  הון  וגיוס  סוחפים  יזמים  דרך,  פורץ  רעיון 
לכם להקים סטארטאפ, אבל לייצור המלאכותי הזה יש 
צורך במי שיזרים דם לעורקיו, ידאג להמשכיותו, לתיאום 
בין כל חלקיו, יטפח וילווה אותו. מנהלת משאבי אנוש זו 

התשובה.

למה HR הוא חלק מצוות המשימה הראשון של הסטארט-אפ | קריאה נוספת

קרא/י עוד...
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 מנהיגות אינקלוסיבית
Inclusive leadership

תפיסות  בהפצת  המפתח  מגורמי  אחד 
ההנהגה  הם  גלובליות  ארגוניות  עולם 
מגובשת  הנהגה  המנהלים.  קרי  הארגונית, 
ומבינה  התהליך  על  אחריות  שלוקחת 
אמיתי  תודעתי  לשינוי  להביא  יכולה  אותו 
יתרה  גלובלי.  ארגון  של  לכיוון  בארגון 
 Borderless ה-  העולמיות,  המגמות  מכך, 
מצריכות   ,gig economy-וה  world
אינקלוסיביות:  ניהוליות  מיומנויות  פיתוח 
אג'יליות;  פעולה;  שיתוף  של  מיומנויות 

שקיפות; יכולת חדשנות; יעילות וגיוון. 

מתחילים  גלובלי  ארגון  של  הצרכים 
שונות  תרבותיות  קבוצות  בין  מחיבור 
למשל,  אחת.  מטרה  למען  יחד  שיפעלו 
העובדים  שכל  עולם  בתפיסת  להחזיק 
את  לאתגר  לזה,  זה  שווים  המגוונים 
חדשים  לרעיונות  ולאפשר  הקיים  תפיסת 
בנוסף,  להתקיים.  שונים  פעולה  ודפוסי 
להיות סקרנים ובעלי ראש פתוח להתנסות 

בחוויות חדשות.

אינקלוסיבית  מנהיגות  לייצר  איך   >>
אצלנו בארגון? 

1 גיוס מנהלים בעלי ערכים אינקלוסיביים.

בתכניות  מתאימות  מיומנויות  הדגשת   2
פיתוח מנהלים.

3 חיזוק תהליכים פנים ארגוניים הפועלים 
שקיפות,  ומקדמים  ויעיל  אג'ילי  באופן 
מערבים מגוון אנשים ומאפשרים חדשנות.

ביוזמות  ניהוליות  חניכה  תוכניות  קידום   4
וחונך  חניך  כלומר   - אינקלוסיביות 

שמגיעים מרקע שונה ומגוון.

ועתיד  חזקה  ארגונית  תרבות  עם  מצליח  ארגון  רוצים 
העבודה  בשוק  שהתחרות  הן  הישנות  החדשות  ורוד? 
גדולה, והמלחמה על הטאלנטים רק הופכת ליותר ויותר 
מאתגרת. איך תוכלו לעמוד בתחרות? תתחילו להשקיע 

בחוויית העובדים שלכם.

תרבות של חוויות – הדרך לעתיד ורוד בארגונים | קריאה נוספת

קרא/י עוד...
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 תקשורת פנים אל פנים
Face-to-face communication

ופרשנויות  שונים  ערכים  שונה,  שפה 
תרבותיות שונות משפיעות כולן על נורמות 
]מושגים  שלנו.  הפעולה  ודרכי  התנהגות 
החלטות,  קבלת  בזמנים,  עמידה  כמו 
היררכיה, יחס לסמכות, שיח פתוח, שעות 
בכל  לגמרי  אחרת  נתפסים  ועוד,  עבודה 
תקשורת  אתגרי  לצמצם  על-מנת  תרבות[. 
מול  אל  פנים  עבודה  על  ממליצים  אנחנו 
שגרות  על  שמירה  גבוהה,  בתדירות  פנים 
ועידה  שיחות  וידאו,  שיחות  נפגשים,  בהן 
בהן  חברה  שיחות  וידאו,  בפלטפורמות 
כולם "נפגשים" ועידוד מתמיד להכרות עם 
השפה המדוברת בארגון באמצעות תרגול 

ולמידה שלה.

 אג’ייל למשאבי אנוש
| קריאה נוספת

קנבאן  סקראם,  אג'ייל,  המפל,  שיטת 
בעולם  מוכרים   Buzz words הם  ועוד 
עושה  דיאמנט  אריק  הסטארטאפים. 
הם  איך  לנו  ומספר  במושגים  סדר  לנו 

משפיעים על הארגון.

 ניהול גלובלי: פערי תקשורת בין תרבויות
| קריאה נוספת

קרא/י עוד...קרא/י עוד...

לא  אותנו  להוביל  יכולים  בתקשורת  קצרים 
חודה  על  בין-אישיים  ביחסים  למשבר  אחת 
של מילה, אפילו אם בן השיח דובר את אותה 
אותנו  שמביא  גלובלי,  ניהול  כן,  על  השפה. 
ומגוונות  רבות  תרבותיות  בין  להתקשרויות 
מפגיש אותנו במיוחד עם האתגר הזה ומחייב 
אותנו להתמודד איתו. אז איך עושים את זה?
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Transparency שקיפות

לה  שיש  ארגונית  מדיניות  היא  שקיפות 
פרקטיקות בהמון היבטים, אחד מהם הוא 

תקשורת פנים ארגונית.

והתקשורת  החברתיות  הרשתות  בעידן 
המופץ  במידע  שליטה  אין  הגלובלית, 
הארגוני.  השיח  של  התגובה  ובמהירות 
תקשורת  מערכת  שינהלו  ארגונים  כן,  על 
פנים ארגונית מסודרת של שיח המאפשר 
וגם   top down ועדכונים  מידע  העברת 
את  לנהל  מה  במידת  יוכלו   ,bottom up
התקשורת הפנים ארגונית, להעביר מסרים 
חוויה אמיתית  ולייצר  ורצויים בזמן  נכונים 

של שקיפות הארגון כלפי עובדיו.

ארגונית  פנים  תקשורת  מנהלים  איך 
על-מנת  ההנהלה  את  רותמים  ברורה? 
לכלל  והחזון  האסטרטגיה  את  להעביר 
 .all hands במפגשי  למשל  החברה, 
מהשטח  ידע  לאיסוף  רבה  חשיבות  יש 
ערוצי  ייצור  לצורך  להנהלה  והעברתו 
זה  איך  הכיוונים.  לכל  פתוחים  תקשורת 
עם  שיח  שמנהלות   HR בפועל?  נראה 
המנהלים והעובדים ומרגישות את השטח, 
שולחנות  למיניהם,  ארגוניים  סקרים 
מפגשים  ספציפיים,  בנושאים  עגולים 
נושאים  ניהוליים של שיח, שיח פתוח על 

שונים ועוד. 

 .OLD NEWS-משכורת גבוהה והטבות הפכו כבר מזמן ל
שאתם  מה  כל  ואפקטיבי  רצון  שבע  עובד  לראות  כדי 
את  עושים  איך  משמעות.  תחושת  היא  לו  לתת  צריכים 

זה? בכתבה הבאה

“בוס, מה אתה אומר על הסטארטאפ שלי?” | קריאה נוספת

קרא/י עוד...
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לסיום...
הקטנטונת  ארצנו  של  הנכבד  ממשקלה  התרשמנו  בעולם,  המנשבות  המגמות  מהן  הבנו 
עברנו  לחו"ל,  ביציאה  לפנינו  העומדים  האתגרים  את  בחנו  הגלובלית,  האימפריה  סך  מתוך 
דרך השלבים שיכינו אותנו לעולם הגדול, הכרנו מודל עבודה פרקטי שמאפשר לנו להתחיל 
לא משהו  זה  גלובלי  לכולנו שארגון  ברור  כבר   - בארגון שלנו  גלובליזציה  תהליך  היום  עוד 
וגייסנו אליו  שנהפוך להיות באופן טבעי, רק משום שהדלקנו אור באיזה משרד מעבר לים 

עובדים. 

תפיסת  תתפתח  ובסופו  בארגון   HR-ה בהובלת  שמתבצע  ומאתגר  מורכב  בתהליך  מדובר 
חוצה  משותפת  לעבודה  מפותחים  מנגנונים  ויווצרו  תרבותית  יחסיות  של  גלובלית  עולם 
שילוו  היסוד  אבני  הם  ושקיפות,  תקשורת  ומגוונת,  כוללנית  מנהיגות  גלוקליזציה,  גבולות. 
לחזור  תמיד  תוכלו  זאת,  עם  יחד  יציבותו.  על  ובשמירה  מוצלח  גלובלי  לניהול  בדרך  אותנו 

למדריך הזה כדי לעשות סדר בראש!

הוא  שנותר  כל  עכשיו,  עולה.  רק  והדרייב  ניתנו  כבר  עבודה  לתחילת  כלים  בידכם,  הידע 
להתחיל לעבוד! 

צאו לדרך, כבשו יעדים חדשים בעולם והפיצו את בשורת הארגון שלכם.

 אנחנו כמובן פה לסייע בכל שלב במסע הזה ולהוכיח שהגלובוס, בסופו של דבר,
הוא כדור די קטן ):

בהצלחה,
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 אנחנו משרד בוטיק
לייעוץ ארגוני אחר ובועט.

עשרות מנהלים שליווינו ואינספור תהליכי שינוי ארגוני, 
צמיחה ופיתוח עסקי שהובלנו, הפכו אותנו למומחיות 

בתחום.
את היצירתיות, הפרקטיות והידע שצברנו, אנחנו 

מקדישות לבניית תשתית להצלחה ושגשוג בריא של 
הארגון ועובדיו.

תמיד עם היד על הדופק, מעודכנות בטרנדים האחרונים 
ובמגמות החדשניות בשוק, משתפות ידע, כותבות, 

מרצות, מנהלות ומתחזקות קהילת HR ופיתוח ארגוני.
עשרות הלקוחות שמצטרפים אלינו בכל שנה, יעידו 

שמדובר בהבטחה.
עכשיו תורכם!

 קרליבך 14, ת"א • 0722-40-50-43 
office@ayalahmi.co.il • ayalahmi.co.il

אנחנו מנווטות 
עסקים להצלחה

בזכות היכרות ועבודה עם מאות הנהלות 
ומנהלות משאבי אנוש בארגונים שונים 
הייטק  חברות   80% מתוכם  ומגוונים, 

וסטארט-אפים.

ליווי מנהלות ומחלקות 
HR בישראל ובחו"ל

בניית תהליכי 
הערכת עובדים

 בניית ערכים
ארגוניים והטמעתם

פיתוחי מנהלים לכל 
דרגי ההנהלה

ליווי אישי למנהלים

https://www.linkedin.com/company/aya-lahmi---creative-organizational-thinking
https://www.instagram.com/aya_lahmi_consultants/
https://www.facebook.com/LahmiConsultants/
mailto:office%40ayalahmi.co.il?subject=
http://ayalahmi.co.il
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