
Deloitte-המרכז הישראלי לממשל תאגידי ב
כל מה שצריך לדעת לקראת ישיבת הדירקטוריון הבאה

רבעון שלישי, 2020
על מנת לסייע לכם בהיערכות לדיוני הדירקטוריונים בתקופה מאתגרת זו, ועל מנת “להניע” מהלכים חדשים 
ומשמעותיים בארגונכם, אנו שמחים להזמינכם לדון איתנו בפגישה אישית, בנושאים השונים המוצגים בניוזלטרים.



למול מציאות בה העבודה מרחוק הפכה לשגרה מקצועית, קידום הזדהות עובדים עם ערכי ומטרות 
הארגון ויצירת תחושת קהילתיות על אף המרחק, יסייעו למנוע נתק בין העובד מרחוק ובין ארגונו 

ומעבר לכך – יקדמו תחושת השתייכות ועשיה נמרצת למען מימוש מטרות הארגון.

ניהול ההון האנושי בתקופת הקורונה

)Belonging( תחושת השתייכות

אחד מהתחומים שעברו שינוי מהותי עם פרוץ משבר הקורונה היה ניהול 
ההון האנושי. כבכל שנה, Deloitte פרסמה סקירה מקיפה של מגמות 

 בניהול ההון האנושי ואנו שמחים לחלוק אתכם את עיקרי התובנות
הקשורות למעבר לעבודה מרחוק שהכתיבה התפרצות נגיף הקורונה.

              מהארגונים המובילים שהשתתפו בסקר מסכימים שככל שהעובדים יחוו תחושת
 השתייכות עמוקה יותר לארגון בו הם מועסקים, הביצועים הארגוניים יהיו גבוהים יותר.

עם זאת, האופן בו ניתן ליצור תחושה זו פחות מובן מאליו.

עד לא מזמן, ההשקפה הרווחת הייתה שכבוד הדדי כלפי המועסק והתנהלות הוגנת כלפיו מהווים 
תשתית מספקת ליצירת תחושת השתייכות. עם זאת, מהסקר עולה כי קיימים שני פקטורים נוספים 

ודומיננטיים יותר ביצירת תחושת השתייכות בקרב העובדים:

 תחושת הקשר והקהילתיות
 המשותפת של העובד

הבודד עם חברי הארגון האחרים. 

 תחושת הזדהות עם הערכים
)Purpose( והמטרה המכוננת 

 של הארגון ותחושת תרומה
 אישית לקידום המטרה
המכוננת של הארגון.



מכשירות לגמישות – למידה ארגונית במציאות משתנה

 בעוד ש-               מהארגונים המובילים מגדירים את הכשרת העובדים כיעד חשוב עבור הצלחתם,
רק               מדווחים על רמת מוכנות גבוהה לממש את היעד הזה. נתון זה אינו מפתיע, בהתחשב בכך 

שהשינויים הגלובליים הולכים ונעשים תדירים יותר ובהתאם מפת הכישורים הפרטניים לה נדרשים 
 העובדים משתנה בקצב מוגבר. משמעות הדבר היא שגם אם ארגון יבצע מיפוי מעמיק של תחומי

הפעילות שלו ויסיק מכך מהן ההכשרות המקצועיות הנדרשות לטובת ציבור העובדים מיפוי זה עלול 
 לאבד מהרלוונטיות שלו תוך זמן קצר ולהחזיר את הארגון לנקודת ההתחלה.

לכן, נדרש שינוי מחשבתי מהותי באופן בו ארגונים נוטים לחשוב על הכשרת עובדיהם. הארגונים 
נדרשים לעבור מהקניית הכשרה בתחומים עסקיים או טכנולוגיים פרטניים להקניית גמישות מקצועיות 

 וכלים שיאפשרו הסתגלות למציאות משתנה, כגון אסטרטגיות למידה, יזמות, חשיבה יצירתית,
 חשיבה ביקורתית, אינטליגנציה רגשית וטיפוח נטייה לחדשנות.

מעבר לערך העסקי לארגון, להכשרות מגוונות יש השפעה גם על המוטיבציה והנאמנות של העובדים. 
זאת מאחר וארגון שישקיע בהכשרות שמפתחות את העובדים כאנשים )בניגוד להכשרות טכניות או 

לומדות חובה( יגביר את שביעות הרצון שלהם מהמעסיק ואת המחוברות שלהם לארגון.

כיצד ארגונכם הגיב לשינויים בהרגלי העבודה שנגרמו בעקבות משבר 
הקורונה? עד כמה ארגונכם מגיב להשפעות העבודה מרחוק על תחושת 

 השייכות והרווחה של העובדים?

כיצד פועל ארגונכם להעמיק את תחושת ההשתייכות של העובדים לחברה 
 וכיצד מקבל הארגון חיווי מהעובדים על תחושותיהם בתקופת הקורונה? 

כיצד מנוהל תחום הלמידה המקצועית בארגונכם ועד כמה תכניות הלימוד 
 הארגוניות משלבות תכנים שמעודדים גמישות מקצועית המותאמת

לתקופת הקורונה?

נושאים לדיון בדירקטוריון:



גיוון )Diversity( בכח האדם והכללה )Inclusion( של כלל העובדים בארגון 
 הפכו עם השנים לפרקטיקה עסקית מקובלת בארגונים המובילים בעולם.

בעוד שבעבר הנושא נתפש כחלק מהאחריות החברתית של ארגון להתנהל 
בצורה הוגנת ולמתן שוויון הזדמנויות לעובדות ועובדי הארגון, היום ברור יותר 
מתמיד שלגיוון והכללה ישנם יתרונות עסקיים מובהקים והם בעלי פוטנציאל 

להשפיע לחיוב על הביצועים העסקיים של הארגון. 

הדבר הראשון שצריך לדעת על 
גיוון הוא שעל אף שחברות רבות 

נוטות להתייחס לנושא בעיקר מזוויתו 
המגדרית, גיוון לא מתמצה בתמהיל 
מאוזן של גברים ונשים בלבד, אלא 

כולל התייחסות לפרמטרים נוספים 
כגון רקע תרבותי, אמונה דתית, מוצא, 
גיל, זהות מגדרית ונטייה מינית, לקויות 

ומגבלות ועוד. מעבר לכך, חשובה לא 
פחות היא ההבנה שלא מספיק לייצר 

גיוון באוכלוסיית העובדים בארגון – 
אלא גם לוודא כי אותו גיוון בא לידי 

ביטוי בכל שכבות הניהול, לרבות 
ההנהלה והדירקטוריון.

 הדבר השני והלא פחות חשוב
שצריך לדעת על גיוון והכללה הוא 

שיותר ויותר ארגונים מבינים שניתן 
להפיק תועלת מהשילוב בין גיוון בהון 
האנושי וסביבת עבודה מכילה אשר 
תאפשר לכלל העובדים להביא לידי 

ביטוי את השונות שלהם.

גיוון והכללה - מאחריות חברתית ליתרון תחרותי



ריבוי נקודות מבט
מגוון תרבותי, מגדרי וגילאי 

יכול להעלות פרספקטיבות 
ונקודות מבט שלא בהכרח היו 
עולות בפורום הומוגני. היתרון 

הזה יכול לבוא לידי ביטוי הן 
בשולחן דיונים של דרגי ניהול 

בכירים והן בעת ביצוע משימות 
שוטפות על ידי עובדי ועובדות 
החברה. את פירותיו של יתרון 
זה ניתן יהיה לקצור במצב בו 

קיימת בארגון תרבות ארגונית 
מכילה, המאפשרת לעובדים 

להביא לידי ביטוי את הפרופיל 
האישי שלהם - ולא מעודדת 

אחידות מחשבתית.

חיזוק המותג
 הטמעת גיוון וההכללה בארגון
מחזקת את המותג והמוניטין 
של הארגון, כלפי פנים וכלפי 
חוץ. זאת מאחר וגיוון והכללה 

משדרים שני מסרים משלימים 
 לכלל מחזיקי העניין –

משקיעים, ספקים, עובדים, 
 לקוחות וציבור. המסר

הראשון הינו מסר של מצוינות 
עסקית ומקצועית, אשר נשען 

על היתרון התחרותי שגיוון 
והכללה מקנים לארגון. המסר 
השני הוא מסר של מקומיות, 

קהילתיות ולכידות חברתית 
כחלק אינטגרלי מערכי הארגון 

והתרבות הארגונית. 

 מחקרים שנערכו בתחום מדגימים כי ארגונים המצטיינים בתחומים אלה יפגינו
 ביצועים כלכליים טובים פי שניים וכן נטייה לחדשנות פי שישה יותר מאשר ארגונים

מקבילים. את הקשר בין גיוון והכללה לבין הצלחה עסקית ניתן לקשור למספר סיבות:

נושאים לדיון בדירקטוריון:

כיצד נושא הגיוון מקודם בארגונכם לאורך כל מחזור חיי העובדים בארגון – 
החל במיון והגיוס, דרך השימור והפיתוח וכלה בקידום או בסיום ההעסקה? 

עד כמה המאמצים הארגוניים הללו כוללים היבטי רקע תרבותי, אמונה דתית, 
מוצא, גיל, זהות מגדרית ונטייה מינית, לקויות ומגבלות?

באילו דרכים פועל הארגון להכללת מגוון העובדים? אילו מנגנונים קיימים 
בארגון ליצירת מרחב בטוח ומכיל, תחושת שייכות ושוויון הזדמנויות לעובדים 

מכל הסוגים? 

גיוס ושימור עובדים
מחקרים בתחום הגיוון 

וההכללה מראים שב-             
 מהארגונים נרשמו אחוזי

שימור גבוהים יותר בקרב 
עובדים שמגיעים מאוכלוסיות 

מודרות או כאלה שסובלות 
 מתת-ייצוג. כמו כן, סקירה
גלובלית של Deloitte על 

עמדות דור ה-Y וה-Z מצביעה 
על נושא הגיוון והכללה כבעל 
ערך משמעותי עבור שכירים 

 בני דורות אלה. כלומר, 
לארגונים שיצטיינו בגיוון סיכוי 

גבוה יותר לגייס ולשמר כוח 
עבודה איכותי ובהתאם לשפר 

את ביצועי הארגון.



תגמול בכירים בימי קורונה

ככל שמתבהרות ההשלכות הכלכליות הנרחבות של משבר הקורונה והאופן 
בו הן פוגעות בארגונים, סוגיית תגמול הבכירים בחברות משתנה לאור 

ציפיות מחזיקי העניין המושפעות מהמשבר והצורך לעדכן את מדדי הביצוע 
המקושרים לרכיב התגמול המשתנה בהתאם. 

 בעקבות משבר הקורונה נוצר פער דרמטי בין
 הביצועים הכלכליים של חברות לבין התחזיות

לפעילותן בתחילת השנה, עולה השאלה כיצד יש 
לנהל תגמול מבוסס ביצועים בעת הזו. במיוחד 

במקרים בהם החברה חוותה ירידה חדה הכנסות 
 וברווחים, ניתן לפרק שאלה זו לשתי סוגיות

משנה מהותיות: 

שתי הסוגיות הללו משקפות נאמנה את הקשר המהותי בין נושא תגמול הבכירים ובין ניהול הסיכונים 
ותיאבון הסיכון הארגוני. ככלל, על מנת לקבל החלטות בצורה אפקטיבית בנושא תגמול בכירים בעת 
הזו יש לבצע מיפוי מקיף למחזיקי העניין של הארגון, לציפיות ולצרכים שלהם לאור המשבר, ולמפות 
את הסיכונים הנובעים מכל החלטה בתחום התגמול. מעבר לכך, להלן מספר צעדים נוספים שניתן 

לשקול לאור המצב:

עדכון מדדי ביצוע
האם וכיצד יש לעדכן את מדדי הביצוע 

המשפיעים על התגמול לאור הירידה 
בביצועי החברה, שברור לכל שלא נגרמה 

בשל התנהלות בכירי הארגון?

ציפיות מחזיקי עניין
 כיצד לנהל את ציפיות מחזיקי העניין ביחס

לתגמול הבכירים בתקופה רגישה שכזו, בהינתן 
שגידול בשכר הבכירים או שמירה על היקפו הקיים 

 עלול לגרור ביקורת על ניתוק וניכור מהסביבה
 העסקית, בפרט במקרים בהם הארגון פיטר

 עובדים ו/או קיצץ בשכרם. מאידך, קיצוץ בשכר
הבכירים עלול לשדר איתות שלילי למחזיקי העניין 

על האיתנות הפיננסית של הארגון ולפגוע בתמריץ 
של בכיריו לפעול לצליחת המשבר.



בונוס מבוסס ביצועים

תגמול הוני

עדכון מדדי ביצוע קיימים: 

שיקול דעת: 

חברות שהביצועים הכלכליים שלהן נפגעו באורח שהופך את מדדי הביצוע שהוגדרו מראש לקביעת 
תגמול הבכירים ללא רלוונטיים, יכולות לשקול שתי פעולות:

 על מנת להשאיר את התגמול ההוני כתמריץ רלוונטי לנושאי המשרה בארגון, יש לקחת בחשבון
את מצב המניה בשווקים:

צמצום של מדדי הביצוע באופן יחסי לירידה בביצועים הפיננסיים של הארגון.

 הגדלת משקלם היחסי של מדדי ביצוע "רכים", אשר יתמקדו בפרט בהתמודדות עם משבר
 הקורונה ואת איכות התפקוד של נושאי המשרה בתקופת המשבר ולמול האתגרים שזימן לארגון.

 מדדים אפשריים הינם עמידה במדדי סיכון מרכזיים )KRIs( על ידי הטמעת מנגנוני בקרה
אפקטיביים, קידום יוזמות ארגוניות שסייעו להתאים את פעילותו לסביבה העסקית המשתנה, 

ניהול מוצלח של התנעת הפעילות המחודשת של הארגון וכד'.

אי יציבות: עליהירידה
במצב בו מניית החברה 
 אינה יציבה או נמצאת
בירידה הדרגתית, ניתן 

לשקול את ביטול או דחיית 
מתן התגמול ההוני.

במצב של עלייה הדרגתית 
במניה או של יציבות יחסית 
בשווקים, ניתן לשקול לזרז 
מתן תגמול הוני על מנת 
לרתום ולתמרץ את נושאי 

המשרה בארגון.

במצב של אי יציבות כללית 
 של המניה, יש לשקול

להגדיר את מחיר המימוש 
 לא כמחיר מניה עבור

נקודת זמן מסוימת אלא 
ממוצע של טווח זמן מייצג 

)למשל, של מעל חודש(.

 כיצד השפיע משבר הקורונה על תהליך קביעת תגמול נושאי
המשרה בארגונך? 

עד כמה נבחנו ציפיות כלל מחזיקי העניין בעת קבלת ההחלטה בנושא 
 תגמול הבכירים בארגון? כיצד תוקשר הנושא למחזיקי העניין, ובפרט

למשקיעים ולעובדי החברה? 

כיצד ארגונך התמודד עם אובדן רלוונטיות של מדדי הביצוע? האם עודכנו 
מדדי הביצוע הקיימים או הוגדרו מדדי ביצוע חדשים? כיצד התקבלה 

ההחלטה בנושא זה?

נושאים לדיון בדירקטוריון:



התנהלות אחראית בעת משבר

 עוצמת הגל השני בישראל ואופיו, לצד משבר פוליטי חברתי, ממצבים את ישראל
במקום ייחודי בהתמודדות בהשוואה לעולם. לגל השני עשויות להיות השפעות 
מהותיות על פעילותן של חברות, לכן יש חשיבות בהתאמת האג'נדה הניהולית 

וביצוע פעולות אקטיביות דרך ניתוח תרחישים שונים והיערכות לתרחישים שונים. 
בעת הנוכחית, החברות פועלות בתנאי אי וודאות גבוהים ובמציאות אשר משתנה 
בתדירות גבוהה. היערכות מוקדמת יכולה לסייע בהתמודדות עם המשבר ולמנוע 

הידרדרות שעשויה להתרחש בקצב מהיר מהצפוי.

 כיצד ניתן לפעול אל מול האתגרים? על הדירקטוריון לתכנן ולהיערך בשני כיווני פעולה,
אשר נתמכים האחד בשני:

אינטגרציה ותיאום נאות בין המישורים יסייעו לחברה להתמודד עם המשבר שטומן בחובו הגל השני 
ויבטיחו את הישרדותה.

 המישור האסטרטגי 
ניתוח תרחישים אפשריים לעתיד העסקי 
של החברה, בחינת הסיפור האסטרטגי 
של החברה והתאמתו לאור התרחישים 

 השונים, היערכות מול תרחישי משבר
על ידי זיהוי עסקי הליבה בחברה שעליהם 

יש להגן ומקורות ערך חדשים הניתנים 
לפיתוח.

 המישור הפיננסי 
ניתוח תמונת המצב התזרימית של העסק, 

בחינת מצב ההון החוזר וזיהוי נקודות 
תורפה פוטנציאליות, זיהוי מקורות מימון 

שונים שיחזקו את מצבת המזומנים ויכולת 
השרידות של החברה, בין היתר באמצעות 

.M&A תהליכי



בכדי ליישם את הפעולות הנ"ל ולהוציאן אל הפועל, על הדירקטוריון לקדם את המהלכים הבאים:

על הדירקטוריון לנקוט באמצעים סבירים לצמצום היקף הפגיעה שגרם המשבר ובמטרה לצלוח 
אותו כראוי. היערכות כאמור של החברה תוך שילוב יועצים רלבנטיים מסייעת במתן הגנה מפני 

אחריות אישית של נושאי משרה במקרה שחלילה תיקלע החברה למצב של חדלות פירעון.
 

Deloitte מספקת מגוון פתרונות להנהלה ובעלי העניין, כגון ניתוח תרחישי פעולה, גיבוש תוכנית 
עבודה וסיוע בביצועה לרבות איתור מקורות מימון פנימיים וחיצוניים. עבודה זו מבוצעת בשילוב בין 

צוותי יעוץ כלכלי, תפעול ואסטרטגיה.

 סקירה עסקית - ביצוע סקירה עסקית מפורטת הכוללת ניתוח מקיף של תוצאות
הפעילות והתוכניות האסטרטגיות של החברה.

 ניתוח תרחישי עתיד – זיהוי מצבי עתיד שונים וניתוחם על מנת להתמודד עם
 אי הודאות השוררת בשוק ובמשק.

ניתוחי רגישות - ביצוע ניתוחי רגישות לאור ניתוח התרחישים השונים.

תזרים מזומנים - גיבוש תחזית תזרים מזומנים משולבת לטווח הקצר 
במטרה לזהות 'liquidity pinch-points' פוטנציאליים וגיבוש תוכנית 

לשחרור מזומנים ממקורות פנימיים וחיצוניים.

 .)M&A( בחינת פתרונות אלטרנטיביים כדוגמת מיזוגים ורכישות



אין להסתמך על תוכן חוברת זו ו/או לעשות בה שימוש מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין 
מטרת החוברת אלא לתת רקע כללי לנושאים המוזכרים בה | למען הסר ספק יובהר, כי אין האמור 
בחוברת זו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר ו/או תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר.
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