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"גאוות יחידה" -תדמית   
 כלפי מועמדים בכח ועובדים בפועל –בשיתוף השווק בניית תדמית וגאוות יחידה  

 צוניתyוחיהתאמת תדמית פנימית  
 והמיון העצמי של התדמית יגנוטפוטנציאל המהגברת  
 

 של החברה אסטרטגייםצרכים עסקיים תרומת משאבי אנוש ל
 יישומםו עדיםי, מטרות, חזון ארגוני 
 יםניהול שינוי 
 גלובליזציה 
 מיזוגים ורכישות 
 המבנה הארגוני( עיצוב) 
 באופן כלליפעולות  אומדן תועלת 
 ניהול ויישום ידע – התחלות וסיומים של פרוייקטים 
  פנימית של שינויים אסטרטגייםהפרשנות עיצוב ה 

 תמיכת תשתית משאבי אנוש – קווי יצור ושווקים חדשים, פרויקטים
 

 ארכיטקטורת ניהול משאבי אנוש בחברה
 [ניהול אסטרטגי, מרכזי שירות, מרכזי מצויינות]מבנה ותפעול המחלקה  

 תחומי אחריות מול שאר המטה והנהלת החברהקביעת 
 מגנוט כישרון, טאלנטניהול  – איתור וטיפוח תפקיד ליבה בחברה

 .איתור וטיפוח תהליכי ליבה במערכת
 

 אסטרטגיה ומבנה, יעוד, חזון -עצמה  משאבי אנוש יחידת
 יחידהאסטרטגיה וחזון של ה 

 [הכשרה, תגמול, מיון, גיוס] אומדן תועלת של תהליכים ספציפיים 
 איוש משרות 

 ניהול יעדים בזמן -זמניםלוח 
 

 א"גיוס ומיון כ
 (א"כ הכשרת, ניוד, לגיוס)זיהוי צרכים  
 יםתפקידהגדרת  
 פרסום המשרה 
 "(בנק מועמדים)"פיתוח מקורות מועמדים  
 גיוס 
 אומדן הגיוס 
 תגייסיםמיחס ל 
  הצעה וקביעת שכר 

 תוקף ותועלת -תהליך מיון המועמדים
 Realistic Job Preview –הצגה מציאותית של תפקידים  
 

 החדש ת/מגויסשילוב ה
 [קליטה] אוריינטציה לעובדים החדשים 
 החזקה ומרוצות, תעריפים, הבנייה: תהליך השילוב 
 סוציאליזציה - תהליכי החיברות 
 

 ניהול משאבי אנוש
  ותהליכים מיטביים – הרשימה המלאה לפיתוח מקצועי
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 הערכת ביצועי עובדים ומנהלים
 בסיסי נתונים להערכה 
 נוהלי הערכה 
 תהליכים לשיפור ותיקון, משוב 
 

 הצלחה וקידום, מסלולי קריירה
 קידום 
 תכנון מסלול קריירה 
 מסלולי ניהול והתפתחות מקצועיים                          
 תכנון המשך של מנהלים 
 

 מענקים והוקרה, הטבות, תגמול
 היערכות אסטרטגית 
 רחבה לתיגמול( שיטה)מערכת  
 שיפור מתמשך 
 תכניות תמריץ 
 הטבות 
 מענקים והוקרות 
 

 פיתוח והדרכה
 הדרכה לקראת מחר ולא מילוי היום – היערכות אסטרטגית של תכניות הדרכה 
 הערכת צרכי הדרכה 
 הדרכהשיטות ומנגנוני  
 יישום והערכה, תכנון 
 למידה ארגונית 
 העברת ידע 
 אימון ומשוב 
 וייעוץ הכשרה 
 למידה מתמשכת 
 ניהול עצמיפיתוח  

 פיתוח חוללות עצמית וברות העסקה
 ורישוי חיצוני תפורמאליהדרכה  
 פריסת ידע טקטית 
 פיתוח כישורים ויכולות  

 פיתוח בקיאות מקצועית וטכנית
 תוניהולי מיומנויותפיתוח 

 
 לחברה ומיגנוט מוטיבציה, שביעות רצון העובד

 הערכה אסטרטגית 
 (Motivating Potential Scale)  סולם למדידת הנעה 
 שביעות רצון מהתגמול 
 יםהעובד שביעות רצוןאומדן ומדידה של  

 רצוייםלא  – תחלופה/אחוזי נשירהצמצום  
 

 סביבת ותרבות העבודהאיכות 
 העצמה 

 ניהול גלובליזציה
  א"ניהול גמיש של כ 

 Diversity Management – ניהול שונות
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 תקשורת 
 הצבה ופריסה מחדש 
 פיתוח עבודת צוות 
 אימוץ תרבות מבוססת עבודת צוות 
 קבלת החלטות 

 ניהול חדשנות
 משפחה-איזון עבודה

 
 פרישה

 ניהול קרנות פנסייה 
 דים בעייתייםפיטורי עוב -ניהול צעדים משמעתיים 
 זירוז תכניות פרישה משותפות 
 תכניות פרישה 
 של עובדים פורשים" גאוות יחידה" 
  

 אחריות תאגידית ואתיקה
 רווחת העובדים 
 קביעת קוד אתי של החברה 

 פיתוח תהליכים מעודדי התנהגות אתית
     פיתוח מדיניות ויישום של אחריות חברתית

  
  

 ...י לנו/תודיע? חסר
 

 חיים אמסל' דר
 
 

 
 
 

 


