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How can HR lead successful management team 
in a global organization?

גם  וביניהם  יזמים רבים  כיום,  וניכר שינוי משמעותי במטרה –  Startup Nation שלנו מתחיל להתבגר  ה- 
משקיעים, מכוונים לפיתוח חברות בוגרות ויציבות, בניגוד לרצון לאקזיט מהיר, כבעבר. כדי להצליח במטרה 

החדשה, הסטארט-אפים המקומיים הופכים גלובליים יותר.

פתיחת משרד מחוץ לישראל ולעיתים אף מעבר של המנכ"ל ועיקר הפעילות של החברה, הן פעולות חיוניות 
לצמיחתם הגלובלית של סטארט-אפים.

הידעת? 

כ-80% מהסטרטאפים הישראליים כיום פועלים באופן גלובאלי. על ידי הקמת משרד גלובאלי או באמצעות 
עובדים שמבוזרים במקומות שונים בעולם, לרוב בפעילות מול לקוחות.

מתוך סקר שנערך ע"י AL Consultants בקרב 100 ארגונים גלובאליים, מתוכם 92% ארגוני הייטק, ביוטק 
 2 בין  מפוצלת  ההנהלה  ההייטק,  מחברות   42% ו-  מהסטארטאפים   60% אצל  כי  נמצא  וסטארטאפים, 
אתרים, כאשר הרוב המוחלט 80% ו- 67% בהתאמה, יושבים בישראל. רק עבור 32% מהארגונים שענו על 

הסקר יש 3 אתרים ויותר בעולם.

למרבית החברות )55%( אין פונקציית HR נוספת בחו"ל, אולם הנתון הזה הינו תלוי כמות עובדים באתרים 
לעומת   )71%( נוספת   HR פונקציית  יש  הגלובאליים  באתרים  עובדים   100 מעל  לארגונים  הגלובאליים: 
ארגונים קטנים יותר )לרוב עד 25 עובדים באתרים בחו"ל(, שם יש רק ב- 17% מהם פונקציית HR גלובאלית.

 

איה לחמי | מנכ"לית ומייסדת "איה לחמי יועצים בע"מ"

יועצת   .AL Consultants LTD ומייסדת  מנכ"לית   | לחמי  איה 
ארגונית, M.A פסיכולוגית תעסוקתית מתמחה בהטמעת שינויים 
משלבת  להנהלות.  וייעוץ  ארגוני  ייעוץ  באמצעות  בארגונים 
אותה  ומתאימה  רחבה  ועסקית  מערכתית  ראיה  בעבודתה 
לאסטרטגיה הארגונית, העסקית והאישית. כמומחית תוכן, מרצה 

איה בכנסים מקצועיים בעולמות הניהול, המיתוג האישי והיזמות.

http://www.ayalahmi.co.il
https://www.linkedin.com/in/aya-lahmi-62b30629/
https://www.facebook.com/aya.lahmi
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מוצאים  לחו"ל,  להתרחב  רוצים  הם מחליטים שהם 
עושה  אפילו  והמנכ"ל  עובדים  מעבירים  מקום, 
שאין  מגלים  הם  פעמים  מעט  לא  אבל  רילוקיישן. 

להם מושג מהו האתגר שעומד בפניהם.  

האם ניהול גלובאלי מתאים לכל אחד? איך שומרים 
שמתגורר  צוות  כשמנהלים  ארגונית  מחוברות  על 
בקצוות שונים של העולם? איך מגשרים על פערים 

תרבותיים בעבודה? 

לסמוך בעיניים עצומות? כבר לא קלישאה: מי מפחד מהכפר הגלובאלי?  | קריאה נוספת
יום בחיי מנהלות גלובאליות  | קריאה נוספת

קראו עודקראו עוד

ארגון  בניית  בתהליך  דנו  גלובלי,  ניהול  בנושא  שפרסמנו,  הקודם  במדריך 
 Global first culture( גלובלית  עולם  תפישת  אימוץ  בעזרת  גלובאלי 

mindset( של יחסיות תרבותית וכמובן מנהיגות לוקאלית חזקה.

 decentralized( מצליח  ארגון  לבניית  מבוזרת  במנהיגות  מתמקד  זה  מדריך 
organizational structures( ונוגע באתגרים המרכזיים בהובלת צוותי ניהול 

גלובליים ובמיוחד בתפקיד ה-HR בהקשר הזה.

Boundary-free marketplace

 .boundary-free marketplace חברות רבות מושתתות על עקרונות של

גבולות  חוצה  מידע  על  השאר  בין  נסמכת  הגלובאלית  העסקית  הצמיחה 
ומהירות תגובה. 

ופיתוח  תפעולית  אפקטיביות  חדשים,  לשווקים  והתרחבות  צמיחה  אפיקי 
יתרון תחרותי מתאפשרים בזכות פיזור חברי הנהלה בין מדינות שונות.

רבים  קשורים לרמת האינטגרציה, התיאום, השליטה  זאת, אתגרים  יחד עם 
והבקרה בין המערכות הלוקאליות השונות. ריבוי מערכות תפעוליות ושיווקיות, 
ומשאבים  תשתיות  ריבוי  ועובדים,  לקוחות  של  תרבותי  גיוון  לקוחות,  ריבוי 
ודינמיקת שינויים בקצב גבוה מהווים אתגרים רבים ביצירת ארגונים מבוזרים, 

רב-תרבותיים וגלובאליים ובשימור אפקטיביות המבנה שלהם.

רמת הקושי עולה פי 2 כאשר מי שמנהלים את אותן מערכות מבוזרות, שונים 
מהמטה בתרבותם. הקושי מתגבר אף יותר כאשר הצוותים מורכבים מאנשים 

הממוקמים באזורים גיאוגרפיים שונים ובאזורי זמן שונים.

לפיכך, המשימה הארגונית הגלובאלית היא החיבור בין המערכות הניהוליות הרב תרבותיות לכדי מערכת 
שפועלת באופן אפקטיבי יחד, באמצעות מנהלים לוקאלים משמעותיים.

http://www.ayalahmi.co.il
http://www.ayalahmi.co.il/work/
https://www.ayalahmi.co.il/global/
https://www.ayalahmi.co.il/global/
https://www.ayalahmi.co.il/global/
https://www.ayalahmi.co.il/global-management/
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מבנה ותפישת הכוח 
החברה,  מטה  אל  ביניהם  והמרחק  חברה  של  השונים  האתרים  בין  הפיזי  המרחק 
המשמעותיים  והמנהלים  העובדים  כמות  וכן,  ההחלטות  קבלת  מוקדי  או  המנכ"ל 

שבהם. אלה משפיעים על הריחוק החברתי. 
חברי  ההחלטות,  קבלת  למוקדי  קרבה  ו/או  עובדים  יותר  יש  בהם  באתרים  כי  נמצא 
ושלהם באתרים האחרים  הקולגות  ומהתרומה של  נוטים להתעלם מהצרכים  הצוות 

של החברה.
האנשים,  כמות  מבחינת  איזוטריים  ו/או  יותר  מרוחקים  שהאתרים  ככל  בהתאמה, 
חלק  שמרגישות  קבוצות  נוצרות  כך,  נשמע.  פחות  שקולם  מרגישים  העובדים 

.)in-groups and out-groups( מהקבוצה או מחוץ לקבוצה

תהליכים 
לתהליכי  זקוקים  הם  שלהם  החברתי  המרחק  את  לצמצם  יוכלו  שצוותים  מנת  על 
עבודה אשר מאפשרים יצירת אמפתיה )היכולת להבין את האחר ולראות את צרכיו(. 
הנוצרת  והקרבה  א-פורמאליות  שיחות  באמצעות  זאת  עושים  לוקאליים  צוותים 
פורמאליים.  יותר  בקונטקסטים  גם  פרודוקטיבי  באופן  אינטראקציה  לקיים  מסייעת 
כיוון שהיכולת לייצר אמפתיה בין  הריחוק החברתי מתגבר בקרב צוותים גלובאליים 

חברי הצוות קטנה יותר. 

תקשורת 
הבדלי  רגשיים,  ממצבים  הנובעים  קצרים  בהרבה  מאופיינת  האנושית  התקשורת 
גלובאליים  עובדים  בין  תקשורת  אלה,  קצרים  על  נוסף  ועוד.  מעמד  מגדר,  תרבות, 
אחת  שפה  בוחרים  הגלובאליים  הצוותים  במרבית  שפתי.  בשוני  גם  מאופיינת 
שווה.  באופן  בה  שולטים  כולם  שלא  אנגלית,  לרוב  ארגונית,  הפנים  לתקשורת 
עשויים  חשובים  מסרים  הצוותים.  של  החברתי  הריחוק  את  מגביר  זה  שפתי  שוני 
תורמת  בעצמה  שלעיתים  טכנולוגיה  בתיווך  מועברים  הם  כאשר  בעיקר  להתפספס, 

לשיבושים ובכך, נפגעים תהליכי שיתוף ידע, קבלת החלטות ואיכות הביצועים.

Social Distance / מדד הריחוק החברתי הוא אחד 
המדדים המשפיעים ביותר על ההיתכנות לחיבור בין 
זהו ביטוי שנטבע בהקשרים תרבותיים אך,  מערכות. 
מבטא  המושג  הגלובאלי  הארגוני  להקשר  בהתייחס 

את הקרבה הרגשית הנוצרת בין חברי צוות. 
 professor ידי  )חיבור המושג להקשר הארגוני נעשה על 

Tsedal Neeley מאוניברסיטת הרווארד(

צוותים  לבין  גלובאליים  צוותים  בין  המהותי  ההבדל 
לוקאליים הוא היכולת שלהם להתחבר זה לזה ברמה 
תקשורת  באמצעות  וקרבה  אמון  ולבנות  הרגשית 

בלתי פורמאלית.

Social 
Distance 

האתגר המרכזי

http://www.ayalahmi.co.il
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אחת  לא  אותנו  להוביל  יכולים  בתקשורת  קצרים 
למשבר ביחסים בין-אישיים על חודה של מילה. זה 
קורה כל הזמן, אפילו אם בן השיח דובר את אותה 

השפה ועל אחת כמה וכמה אם הוא לא.

ניהול גלובלי: 
פערי תקשורת בין תרבויות  | קריאה נוספת

קראו עוד

זהות ותרבות 
ההבדלים  השני.  את  אחד  שלנו  ההבנה  על  המשפיע  מכריע  גורם  היא  תרבות 
התרבותיים הקיימים בין צוותים במדינות שונות מגבירים ריחוק חברתי עקב הפערים 
ניהוליות  פעולות  והתנהגויות אחד של השני.  הבעה  ביטוי,  צורות  המניעים,  בהבנת 
חיוניות כגון תהליכים של פתרון קונפליקטים, פתרון בעיות ארגוניות, קבלת משוב 

או למידה מכישלונות, עשויות להיות מורכבות בהרבה בשל ההבדלים התרבותיים.

טכנולוגיה  
לשקול  יש  ולכן,  תרבותי  ריחוק  להפחית  או  להגביר  היכולת  את  יש  לטכנולוגיה 
גלובאליים.  צוותים  בקרב  המיושמים  הטכנולוגיים  התקשרות  דרכי  את  בקפידה 
ישנן דרכים אשר יותר מורכבות לביצוע, בעיקר מבחינת זמנים וכן מבחינת הפרעות 
כמו  יותר  רב  ואינפורמטיבי  רגשי  עושר  בהן  להביע  ניתן  אך  ריכוז,  וחוסר  בחיבור 
שיחות וידאו, וישנן דרכים קלות יותר לתפעול אשר עלולות ליצור חוסר הבנה כמו 

מיילים.

מתוך מדד זה, ניתן לחלק את האתגרים העומדים בפני צוותי הנהלה גלובאלית לשלושה: 
1. אתגרים הנובעים מתוך תפישת השפעה או העדר השפעה  

2. אתגרים הנובעים מתוך פערים תרבותיים  ולשוניים
3. אתגרים הנובעים מפערי זמן ומקום

בסקר שערכנו נמצא כי ברוב המכריע של הארגונים מעדיפים להשתמש מבחינת אמצעים טכנולוגיים, 
בעיקר במיילים, לאחר מכן, בשיחות וידאו ולבסוף הרחק מאחור, בטלפונים.

http://www.ayalahmi.co.il
https://www.ayalahmi.co.il/global/
https://www.ayalahmi.co.il/global/
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100 מנהלות  תוצאות הסקר שערכנו הראו כי האתגר הגדול ביותר בקרב ארגוני טק ישראליים )מתוך 
משאבי אנוש שיושבות בארץ( משתנה כתלות במיקום רוב ההנהלה.  

כך נמצא שכאשר ההנהלה יושבת בישראל, האתגר הגדול ביותר הוא נושא התהליכים, התיאום ושיתוף 
התרבות  הזהות,  נושא  הוא  ביותר  הגדול  האתגר  בארה"ב,  יושבת  ההנהלה  כאשר   .)32%( הפעולה 
והמחוברות הארגונית )45%(. ואילו כאשר ההנהלה יושבת באירופה, האתגרים הגדולים ביותר הם זהות 

ותרבות )29%( ותהליכים )29%(.

מבנה ארגוני - המרחק מהמטה, יכולת השפעה, הנעת תהליכים

תקשורת - הבדלי שפה, ניהול ושיתוף הידע

תהליכים - תיאום ושיתוף פעולה

זהות ותרבות - פער תרבותי, מנטליות, מחוברות אירגונית

טכנולגיה - דרכי התקשרות טכנולגיים בצוותים הגלובליים

20.00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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45.00%25.00%15.00%15.00%
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http://www.ayalahmi.co.il
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מהם הכלים העומדים 
לרשותכם על-מנת 

להפוך צוותי הנהלה 
גלובאליים מבוזרים 

לצוותי הנהלה 
אפקטיביים?

איך משפרים אמון בצוותי הנהלה מבוזרים וגלובאליים?

באמצעות שני תהליכים: 

א. חיזוק קשרי העבודה
מציאת הזדמנויות לאינטראקציה אינטר-קבוצתית לחיזוק הקשרים

עבודה  קבוצות  פיתוח  באמצעות  למשל,  בינאישיים-מקצועיים. 
קשורים  שאינם  בנושאים  יחד  שעוסקות  הארגון  בתוך  קטנות 
גלובאליים  ראיון  תהליכי  קיום  לדוגמה,  שלהם.  היומיומי  לתפקיד 

משותפים בין מנהלים מאתרים שונים.
יש חשיבות חיבור הקשר האישי-מקצועי בין מנהלים שבאופן טבעי 
לערבות  פורה  קרקע  מייצר  ישירים  עבודה  בקשרי  נמצאים  לא 

הדדית, עזרה הדדית ואווירה בטוחה לדיון להשמעת דעות מגוונות.
 

ב. שמירה על הוגנות בתוך הקבוצה 
כולם  בה  הוגנות,  על  ידי שמירה  על  בקבוצה  בטוחה  אווירה  יצירת 
פני  ואין מתנות לאחדים על  אין הנחות  שווים, הסטנדרטים שווים, 
אחרים. במקביל לפעול לפתרון מהיר כאשר מתגלים קונפליקטים, 
אחרת המרחק גורם לעכבר להפוך לפיל. רצוי מאוד לוודא בהירות 
ולסייע למנהלים להבין שהם  והתיעדופים,  לגבי המטרות, הציפיות 
לפתרונות  לדאוג  חשוב  לבסוף,  משותפות.  מטרות  למען  פועלים 

פרקטיים, ישימים ונגישים לכל חברי ההנהלה.

ובמילים אחרות, 
קבלו 4 כלים להתמודדות עם האתגרים:

1. אמון

זהו אחד המרכיבים המרכזיים ביצירת צוות הנהלה מתפקד ומוביל. 
המעורבות  את  מגביר  שבתורו  פסיכולוגי  ביטחון  מייצר  אמון 
נוטים  אנשים  מוטיבציה.  ומגביר  המשתתפים  כל  של  הרגשית 
לתת אמון זה בזה יותר כאשר הם חולקים קווי דמיון, פועלים תחת 
קודים תרבותיים דומים ומתקשרים באופן תכוף. כל אלו מתקיימים 
קושי  כאלה  בצוותים  חווים  אנחנו  ולכן  פחות  גלובאליים  בצוותים 

ביצירת אמון. זו הסיבה שיש לייצר אותו ביתר שאת ובאופן מכוון.
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שמירה על ערכים גלוקאליים  .2
שיש  ערך  היא  התרבותית  שהשונות  הבנה   - תרבותית  יחסיות 
מול  אל  הלוקאלית  לעצמאות  אמיתי  מקום  ולתת  עליו  לשמור 

הזהות הגלובאלית. 
היררכית  ומשמעותיים  חזקים  מקומיים,  מנהלים  לגייס  מחד, 
לקבל  הלוקאליים  לאתרים  לאפשר  השונים,  בשווקים 
תהליכים  בבניית  חלק  ולקחת  משמעותיות  ארגוניות  החלטות 
מטרה  ארגוניים,  סטנדרטים  על  לשמור  מאידך,  משמעותיים. 

משותפת ושותפות במסרים ובתרבות הארגונית.

מבוזרים  הנהלה  בצוותי  לגלוקליזציה  מביאים  איך 
וגלובאליים?

אחת.  מטרה  למען  פועלים  שכולנו  ניהולי  מסר  כינון  באמצעות 
החזון  אבל  גיאוגרפית  מפוזרים  אנחנו  אחרת,  פועלים  אנחנו 

והמטרות שלנו משותפים. 
מדידים  יעדים  הצבת  באמצעות  היא  זאת  לעשות  טובה  דרך 
יוצרים  המנהלים  של  הביצועים  מדידת  בזכות  עליהם.  ומעקב 
ומעודדים  התפקיד  של  ההצלחה  מדדי  על  ציפיות  תיאום 
שונות  שיטות  ישנן  אלו.  ליעדים  בהגעה  ואחריות  לעצמאות 

לעשות זאת, אנחנו מעדיפים את
          )Objective Key Result( זוהי מתודת עבודה שמסייעת 
זאת  לעשות  הקבוצה  מחברי  אחד  לכל  ולאפשר  יעדים  לחדד 
בדרך שלו ובאמצעות הבנתו מה נכון לשוק שלו ולתרבות ממנה 

הוא מגיע.

בשגרות  להיתמך  צריכה  עבודה  מתודת  כל  כי  לציין  חשוב 
יעניק  החברה  שמנכ"ל  מאוד  חשוב  קבועות.  ניהוליות 
אישי  יחס  רחוק,  הממוקמים  לאלה  ובעיקר  שלו,  למנהלים 
ומעקב אחר הצרכים, האתגרים וההצלחות שלהם בצורה של 

פגישות וירטואליות קבועות, מפגשים פנים אל פנים וכד'.  
 

OKR ה
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זו לא  יבשות, ארגון אחד.   3 5 מדינות,  12 מנהלים, 
ויותר  יותר  של  הסיפור  זה  בדיחה,  של  תחילתה 
באופן  לעבוד  הנדרשים  ה-21  במאה  ארגונים 

גלובאלי. 

איום הגלובליזציה: 
הנהלות מבוזרות | קריאה נוספת

קראו עוד

שקיפות   .3
העבודה  לשיפור  מפתח  היא  שקיפות 
ומייצרת  מבוזרים  צוותים  של  המשותפת 

"ארגונים שיתופיים" 
 .)collaborative organizations(

מצב בו כל אחד מהעובדים ובעלי התפקידים 
דיון,  לכל  שווה  באופן  לתרום  יכולים  בארגון 
הבדלי  בלי  שמתקיים,  טקטי,  או  אסטרטגי 

מיקום גיאוגרפי והיררכיה ארגונית. 
 

כיצד לדאוג שמנהלים רחוקים לא ירגישו מחוץ לתמונה או מעורבים בהחלטות?

נגישות מידע לכולם

ישיבות בפורום פתוח

תיעוד פרוטוקולים

שיתוף בהחלטות ובמניעים להחלטות ארגוניות ועוד

http://www.ayalahmi.co.il
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ערוצי תקשורת מכבדים   .4
ערוצי תקשורת מכבדים, פתוחים וברורים. 

על-מנת להפחית ריחוק חברתי מומלץ לנצל כל הזדמנות לזמן אישי, פנים אל 
ישיבות הנהלה רבעוניות, אירועי חברה,  בין אם   - וידאו, פגישות  פנים. שיחות 
אירועי לקוחות או פגישת עבודה אישית. מפגש אישי קבוע מעלה את המורל, 

משפר את ההווי הצוותי ומגביר שיתוף פעולה.

התאמת השימוש בטכנולוגיה לצרכי החברה ובמיוחד בבחירת הכלי הטכנולוגי 
תחליף  אינה  אך  עזר  כלי  הינה  הטכנולוגיה  הצוות.  ידי  על  לשימוש  הנכון 

לפגישות בינאישיות אמיתיות.

איך מייצרים ערוצי תקשורת מכבדים בצוותי הנהלה מבוזרים וגלובאליים? 

מייצרים אינטראקציות רוטיניות ופידבקים קבועים - נפגשים הרבה, מתראים, מדברים ומתייעצים זה עם זה.   	 

תקשורת בזמן אמת, תוך שמירה ותיעוד של המידע. בנוסף, כדאי לשים לב לבחירת זמני השיחות והפגישות 	 
כך שיתואמו תוך התחשבות בכולם ולא רק באתרים בהם יש רוב מנהלים או את הפונקציות הבכירות יותר.

- יש לבחון האם נדרשים לתקשורת מיידית )שיחה טלפונית/וידאו( או שיש אפשרות 	  בחירת כלי טכנולוגי 
להשתמש בתקשורת דחויה )מייל, Slaq(. וכן, האם יש צורך בחיזוק למסר המועבר.

יצירת זמן לא מובנה - Unstructured time. לא רק עבודה, שיחות מסדרון זה דבר חשוב. הביאו את זה גם 	 
לצוות הניהולי המבוזר שלכם באמצעות אופסייט שנתי קבוע, סשנים של שיח אישי בקבוצה, אינטראקציות 

בינאישיות בין חברי הצוות לעבודה משותפת, שיח של למידה והתפתחות וכד'.

זמן לסיעור מוחות ואי-הסכמות כדי לנתב את הקונפליקטים לערוצים מנוהלים יותר.	 

הורדת הקצב של הדוברים הדומיננטיים )שהאנגלית היא שפת האם שלהם( בזמן ישיבות ההנהלה ולהשתמש 	 
של  והשיח  ההשתתפות  את  מכוון  באופן  להגביר  כדאי  מזאת,  יתרה  מילים.  וקיצורי  סלנג  ביטויי  בפחות 

משתתפים פחות דומיננטיים.
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לבדוק  ממליץ  אשר   IOT ה-  מדד   - את  לך  מציעות  יועצים  לחמי  באיה  אנחנו 
ומנחה לגבי:

השונים  באתרים  המנהלים  של  ההשפעה  רמת  כמה  עד   -  Influence
משמעותית ושווה?

שהפעולות  מרגישים  המנהלים  כמה  עד   –  One company mindset
הם  כמה  ועד  הארגון  של  המרכזית  המטרה  על  ומשפיעות  קשורות  שלהם 

מרגישים מחוברים למטרה המשותפת

ובין כל אחד מהם  בין חברי הצוות השונים  - באיזו מידה מתקיים אמון   Trust
לתפישת ההנהגה הארגונית?

בכלים  שהשתמשת  תדעי  כיצד 
תפקוד  למען  הנכונה,  בצורה 
ההנהלה  צוותי  של  אפקטיבי 

הגלובאליים?

AL Consultants מאת IOT -מדד ה
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בחני את הארגון - 
 : IOT-השאלון המלא לבחינת מדד ה

.1
.2
.3

.4

באילו ארצות ממוקמים  המנהלים הבכירים בארגון? 

באילו ארצות ממוקמים מספר המנהלים הבכירים הרב ביותר? 

היו  מהמנהלים  מי  בארגון?  לאחרונה  התקבלו  משמעותיות  החלטות  אילו  חישבו, 

שותפים לקבלת ההחלטה ולדיונים שקדמו להחלטה?

ניהוליים קיימתם בחודש האחרון? )אל תתייחסו רק לישיבות הנהלה  אילו פורומים 

קבועות ומסודרות, אלא גם לפורומים ניהוליים אד הוקיים שנקבעים(. באיזה שעות 

וימים הם התקיימו? מיהם האתרים ש"נפגעו" יותר מהתיאומים?

 Influence

אנא דרגו את עצמכם בציון של 1-10 )10 הינו הציון הגבוה ביותר( עבור מידת השוויון בהשפעה 
הארגונית שישנה למנהלים בארגון הפזורים על פני אתרים שונים _____ 
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האם ישנה מטרה ארגונית ברורה לרבעון הקרוב?

ואת  שלהם  התפקיד  של  ההצלחה  מדדי  את  מבינים  בחברה  המנהלים  כמה  עד 
היעדים המרכזיים של החברה?

על  ומשפיעות  קשורות   שלהם  שהפעולות  מרגישים  בחברה  המנהלים  כמה  עד 
המטרה המרכזית של הארגון?

עד כמה המנהלים בחברה מרגישים מחוברים למטרה המשותפת? 

קשורות  שאינן  בפעולות  לחברה  משתתפים/תורמים  בחברה  המנהלים  כמה  עד 
להגדרת התפקיד שלהם?

אנא דרגו את עצמכם בציון של 1-10 )10 הינו הציון הגבוה ביותר( עבור 
One Company Mindset של המנהלים בארגון שלכם  _____ 

 One company mindset
.1

.2

.3
.4
.5
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עד כמה המנהלים בקבוצה מכירים זה את זה ברמה האישית?  

האם ישנם מנהלים שאין להם אינטראקציות בינאישיות א-פורמאליות עם מנהלים אחרים? 

עד כמה אתם מנהלים דיונים קונפליקטואלים בצוות ההנהלה? 

עד כמה הדיונים הללו אפקטיביים ומניעים לפעולה?  

אנא דרגו את עצמכם בציון של 1-10 )10 הינו הציון הגבוה ביותר( עבור האמון שיש 
למנהלים בארגון שלכם זה בזה וכלפי הקבוצה הניהולית אליה הם משתייכים  _____

Trust

>> IOT תוצאות מדד ה
סיכמו את הנקודות וחשבו ממוצע. כעת יש לכם מספר הנע בין 1-10 נקודות

	 אם מדד הIOT  יצא נמוך מ-5 נקודות << סימן שהארגון שלכם אמנם גלובאלי אך לא מבוזר וההנהלה 
לבנות  הזמן  וזה  גלובאלי  הנהלה  צוות  לגבש  התחלתם  עכשיו  שרק  ייתכן  דיה.  חזקה  אינה  הגלובאלית 
ניקוד זה במדד מאותת על  IOT גבוה. אולם, אם צוות ההנהלה הגלובאלי קיים זה מכבר,  נכון עם  אותו 
כך שאתם לא ממצים את פוטנציאל השוק הגלובאלי שלכם, בשל הובלה גלובאלית חלשה וכן היציבות 

הניהולית שלכם נמוכה. ההמלצה:  להתחיל לבצע פעולות מנע דחופות. 

סימן שהארגון שלכם מבין את עקרונות הביזור אך לא   >> נקודות  בין 5-7  IOT נמצא  ה  • אם מדד 
מיישם אותם בצורה הטובה ביותר. אתם נמצאים עדיין בשלבים של בניית הנהלה גלובאלית חזקה ויציבה 
וישנה עוד עבודה, אך המצב אינו אקוטי. ההמלצה:  התבוננו על הנתונים הנמוכים ביותר במדד והתחילו 

משם.  

•  אם מדד ה IOT נמצא מעל 7 נקודות << אתם במקום טוב. הארגון מחזיק בהנהלה גלובאלית מבוזרת 
ויציבה. ההמלצה: זה הזמן לבחון לעומק מה עוד אפשר לשפר על מנת להפוך את המנהלים למשמעותיים 

יותר עבור החברה. 

.1
.2
.3
.4
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HR כפונקציה מובילה ל-IOT גבוה
אחת הדרכים להשגת תוצאות IOT גבוהות היא באמצעות מבנה מחלקת HR. יש צורך 

במבנה שיאפשר התייחסות גלובאלית ולוקאלית, בהתאם לעקרונות הגלוקליזציה. 
כלומר, אסטרטגיה גלובאלית, הטמעה לוקאלית.

למשל: בניית תוכניות הגיוס, ההכשרה ופיתוח האנשים ייעשו באופן לוקאלי המשקף 
העסקיות  היחידות  של  השונים  הצרכים  ואת  העבודה  וחוקי  מדיניות  התרבות,  את 
מנהלת  למנות  רצוי  אף  מאפשר,  התקציב  בהן  יותר,  גדולות  בחברות  המקומיות. 
כולם  בין  האינטגרציה  ויצירת  "הגלובאל"  ניהול  הוא  תפקידה  שכל  אנוש  משאבי 

   .)international HR manager – IHRM or Global HR manager - GHRM(

סטנדרטים  ביצירת  הוא  אנוש  משאבי  בניהול  לאחרונה  המקובלים  הטרנדים  אחד 
אלה  שירותים  שירות.  מרכזי  ידי  על  הניתנים  גלובאליים   HR ושירותי  גלובאליים 
סטנדרטיזציה.  באמצעות  HRי  ה  המענה  את  ולשפר  עלויות  להפחית  כדרך  ניתנים 
של  המענה  חיזוק  צרכים,  תעדוף  בכסף,  חסכון  ישנו  ברורים:  שבשיטה  היתרונות 

מנהלים כלפי עובדיהם וסטנדרטיזציה של השירות במונחים גלובאליים. 
עבור ארגונים שרוצים לשפר את הצוותים שלהם בשווקים אחרים, המודל הרציונאלי 
והסטנדרטי של ה HR, אינו מתאים, מאחר והוא אינו מספיק גמיש על מנת לספק את 
הצרכים והאתגרים הרבים איתם מתמודדים עובדים ומנהלים שונים בשווקים כל כך 

מגוונים. 
המטרה היא לשלב בין הגדילה )SCALE( לבין האג'יליות הנדרשת על מנת לשפר את 

ניהול הטאלנטים בכל אחד מהשווקים שהארגון פועל.  
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זו לא  יבשות, ארגון אחד.   3 5 מדינות,  12 מנהלים, 
ויותר  יותר  של  הסיפור  זה  בדיחה,  של  תחילתה 
באופן  לעבוד  הנדרשים  ה-21  במאה  ארגונים 

גלובאלי. 

מסע אל העבר – 
ניהול משאבי אנוש מאז ועד היום | קריאה נוספת

קראו עוד

מה תפקיד ה-HR שאחראית על 
החיבור הגלובאלי? 

גלובליזציה האחדה וחשיפה. לאפשר לכל אחת מהיחידות הגלובאליות, בין אם 1
HR או בין אם יש שם מנהל חזק, להיות חשופים לכל הכלים והאפשרויות  יש בה 
בין תפקידים  ניעות  למידה, התפתחות מקצועית,  בהקשרים של  שהארגון מאפשר 
תקרת  את  לשבור  וערכים.  ארגונית  תרבות  הטבות,  של  בהיבטים  וכן  ושווקים 
הזכוכית הלוקאלית. המטרה בתהליכים הגלובאליים היא להעביר את המידע והידע 
כמו  זינוק  נקודת  אותה  מתוך  ולפעול  לתרום  שיוכלו  על-מנת  הלוקאליים  לאתרים 

כולם וכך יוכלו להוכיח את עצמם, לזכות בהצלחות ותשובות והכרה בעבודתם.  

מעולה  בצורה  להכיר  עלינו  למשל,  לוקאליים.  לצרכים  מענה  מתן  לוקליזציה 
לגייס  מנת  על  השוק,  לצרכי  עצמנו  את  להתאים  על-מנת  המועמדים  שוק  את 
וכדי לשפר את  וקידום הטאלנטים  ניוד  את  להאיץ  כדי  ביותר,  לנו  את המתאימים 
 HR מחלקת  מגוונים,  בשווקים  בהצלחה  להתמודד  על-מנת  המקומית.  המנהיגות 
צריכה לגייס, להכשיר ולנהל אנשים באופן מקומי - לשקף את התרבות המקומית, 

שוקי העבודה המקומיים ואת הצרכים המגוונים של יחידות עסקיות מקומיות.

עקביות גלובאלית וסטנדרטים אחידים מביאים ליעילות וליכולת גדילה. 
גמישות גלובאלית מניעה לאג'יליות, גדילה ומחוברות עובדים. 

.GLOBAL VUCA - שהוא HR שתי המתודות הכרחיות על מנת לפתח ארגון

גם אם לארגון אין מנהלות HR לוקאליות, יש דרך להנחת היסודות לשלבים הבאים:

• להחדיר במנהלים את הערכים של שונות ושקיפות

• ללמד ולהכשיר את המנהלים על השפה והתרבות של האתרים הלוקאליים בחברה

• ללמד ולשקף למנהלים על השוני הבין-תרבותי. חשוב ליצור פתיחות והקשבה 
  אמיתית כדי להבין את האחר

http://www.ayalahmi.co.il
https://www.ayalahmi.co.il/global_threat/
https://www.ayalahmi.co.il/hr_management_evolution/
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לסיכום
הגדלת  הפעילות,  הרחבת  לעבר  צועדים  הארגונים  שמרבית  כשמש  ברור  כבר 
מתמיד  יותר  היום,  ורחוקים.  חדשים  למחוזות  ופונים  והתחרות  השווקים 
ובגדול. גלובלית  לחלום  ואפשר  לרגע  מרגע  נגיש  הופך  העולם   - אפשרי  זה 

עם זאת, הרבה מהחברות שעושות את הצעד האמיץ נתקלות במציאות חדשה ולא 
אתגר  מהווים  מבוזרות  הנהלות  וכמה,  כמה  אחת  ועל  מבוזרים,  עובדים  פשוטה. 
עצום, שיש להתייחס אליו ברוב חשיבות ולהתמודד עימו בצורה מבוקרת ואחראית. 

שמאפשר  חזק,  ומטה  מעולים  לוקאליים  מנהלים  יקבעו  בשטח  ההצלחה  את 
לעומק  שמבין  מטה  המשותפת.  הגלובלית  המטרה  בתוך  לוקאלי  בידול 
האתגרים  ואת  מרכיביו  כל  על   social distance-ה מדד  חשיבות  את 
תרבותיים  פערים  העדרה,  השפעה/   – המשורים  שלושת  מתוך  הנובעים 
מהם. אחד  בכל  לטיפול  פרקטית  ופועל  ומקום  זמן  ופערי  ולשוניים 

אותם  הם  מכבדים  תקשורת  וערוצי  שקיפות  גלוקאליים,  ערכים  על  שמירה  אמון, 
הפרושות  זרועותיו  כלל  את  ובכך  הארגון  ליבת  את  שמחזקים  אפקטיביים  כלים 
מדד  באמצעות  ויעיל  באופן פשוט  למדוד  בהם אפשר  הנכון  בעולם. את השימוש 
ה-IOT. עם קבלת התוצאה, נותר רק לתכנן תכנית פעולה ברורה, שתביא את המדד 
הארגון. של  העסקי  הגלובלי  הפוטנציאל  את  למצות  במטרה  למקסימום,  הרצוי 

בשמירה  משמעותי  תפקיד  כולה,   HR-ה מחלקת  ולמבנה   HR כמנהלת  לך, 
על  התקינים,  והלוקליים  הגלובליים  התהליכים  על  ובפיקוח  בניווט  המדד,  על 
ומצליח.  היטב  מנוהל  גלובאלי  ארגון  לכדי  החברה  הובלת  ועל  ביניהם  הסנכרון 

לסייע  במטרה  ולייעץ,  להדריך  לכוון,  להמשיך  פה  אנחנו   - לבד  לא  את 
העולם. את  ולכבוש  שאפשר  רחוק  הכי  שלך  הארגון  את  להביא  לך 

בהצלחה,

צוות איה לחמי יועצים

http://www.ayalahmi.co.il
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 אנחנו משרד בוטיק גלובלי
לייעוץ ארגוני אחר ובועט.

איה לחמי יועצים הינו משרד בוטיק גלובלי לייעוץ 
ארגוני, המתמחה בתהליכים אסטרטגיים פנים 

ארגוניים ובהובלת תהליכי שיפור מחוברות ארגונית 
בעשרות חברות.

הצוות המקצועי שלנו בארץ וב-NYC מחויב להיות 
תמיד עם היד על הדופק, לשחות בטרנדים ובמגמות 

העולמיות החדשניות ביותר, במטרה להעביר את 
הכלים והידע הכי עדכניים אליכם.

מזה 6 שנים שאנחנו מנהלות קהילת משאבי אנוש 
ופיתוח ארגוני, מרצות בעשרות כנסים, מארגנות 

מיטאפים מקצועיים, כותבות מדריכים מקצועיים 
וכתבות איכות, מנחות קורסי HR ו-OD ועוד.

ועכשיו... תורכם!

 קרליבך 31, ת"א • 0722-40-50-43 
office@ayalahmi.co.il • ayalahmi.co.il

אנחנו מנווטות 
עסקים להצלחה

עם  בעבודה  מעשור  יותר  של  נסיון  עם 
יום  יום  מצעידות  אנו  העסקי,  המגזר 
עשרות לקוחות אל עבר האושר הארגוני 

תוך צמיחה מתמדת.

הכשרה מקצועית 
לפיתוח מחלקות 

HR

סקרי מחוברות 
ארגונית לשיפור 

המוטיבציה ולשימור 
טאלנטים

ייעוץ ארגוני 
לסטארטאפים להגברת 

פוטנציאל הצמיחה 
הפנים ארגונית

פיתוח כישורי ניהול 
ושיפור עבודת צוות 

המנהלים לחיזוק 
המטרה המשותפת

ייעוץ לפיתוח 
מיומנויות ניהול 
לצוותי הנהלה 

מבוזרים גלובאלית

http://www.ayalahmi.co.il
https://www.ayalahmi.co.il/forum/your-hr-meetup/
https://www.ayalahmi.co.il/employee_engagement/
https://www.ayalahmi.co.il/startups-growth/
https://www.ayalahmi.co.il/executive-development/managers_development/
https://www.facebook.com/LahmiConsultants/
https://www.linkedin.com/company/aya-lahmi---creative-organizational-thinking/
https://www.instagram.com/aya_lahmi_consultants/
https://www.ayalahmi.co.il/


 ayalahmi.co.il | 19ארגון גלובאלי - ניהול מפוצל | המדריך המלא

השראה וידע נלקחו מהמקורות הבאים

 www.ayalahmi.co.il

http://blessingwhite.com/
video/2016/03/12/the-x-model-of-
employee-engagement/

https://www.tinypulse.com/blog/why-tech-
industry-turnover-is-on-the-rise

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/443262/
TINYpulse_2016_Tech_Industry_Report.
pdf?t=1519752026977

http://popurls.com/view/ilana-gershon-the-
quitting-economy-a11b9e5e268f48af1f1f65
9410fe3f05#ixzz58KBzwg68

https://www.entrepreneur.com/
article/280575

https://www.entrepreneur.com/
article/247797

https://www.entrepreneur.com/
article/254139

https://www.entrepreneur.com/
article/244590

http://blessingwhite.com/
article/2018/02/14/employee-engagement-
analysis-action/

http://blessingwhite.com/
video/2016/03/12/the-x-model-of-
employee-engagement/

https://aeon.co/essays/how-work-changed-
to-make-us-all-passionate-quitters

http://theworkspacetoday.
com/2017/08/10/the-quitting-economy-is-
here-two-options-to-thrive/

http://theworkspacetoday.com/2016/01/08/
the-benefits-of-hiring-for-purpose/

http://theworkspacetoday.com/2016/03/23/
are-you-prepared-to-recruit-for-generation-z/

https://www.youtube.com/
watch?v=LrhmHbDLM8o  

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/
deloitte-review/issue-21/changing-nature-of-
careers-in-21st-century.html

https://www.nytimes.com/2014/06/01/
opinion/sunday/why-you-hate-work.
html?src=me&ref=general&_r=1

https://www.analyticsinhr.com/blog/employee-
engagement-analytics/ 

https://towardsdatascience.com/hr-analytics-
for-employee-engagement-strategy-and-more-
659dd236d234

https://www.peoplematters.in/article/
hr-analytics/the-rise-of-hr-analytics-
to-improve-employee-engagement-
6438?utm_source=peoplematters&utm_
medium=interstitial&utm_campaign=learnings-
of-the-day

https://www.nytimes.com/2014/06/01/
opinion/sunday/why-you-hate-work.
html?src=me&ref=general&_r=1

https://hbr.org/2014/01/how-netflix-
reinvented-hr

https://unsplash.com

https://www.freepik.com

https://www.flaticon.com

https://www.pexels.com

http://www.ayalahmi.co.il

