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כל מה שצריך לדעת לקראת ישיבת הדירקטוריון הבאה

רבעון שלישי, 2021
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.



 מעגלי ההשפעה01
של כלכלת הקורונה

רבים מנסים לנבא אלו השפעות יהיו למשבר הקורונה על חיינו בעתיד. 
אחת ההשפעות הברורות שכבר ניתן להבחין בהן היא בעולם העבודה. 
אנו עדים לעלייה חדה במספר העובדים אשר עובדים מהבית ולמגמה 

מקבילה של בחינה מחדש של צורת העבודה במקצועות אשר מחייבים 
מפגש פנים אל פנים. גם לאחר חזרתו של המשק לפעילות וחזרתם של 

חלק מהעובדים למשרדים נראה כי לגל השינויים צפוי להיות אפקט 
כלכלי מתמשך. 

עובדים היברידי 

עם חזרת המשק לפעילות ישנן לא מעט חברות שעדיין פועלות במתכונת של עבודה מהבית בצורה חלקית או 
מלאה. המשכיות המגמה והמידה בה תשפיע על ארגונים תלויה בסוג הארגון ואופי פעילותו. בארגונים בהם 

העבודה מרחוק הייתה מוצלחת עבור שני הצדדים, צפוי כי מעסיקים ועובדים רבים יבחרו להמשיך בסידור 
העבודה הגמיש המאפשר לעובדים לנסוע לעבודה בחלק מימות השבוע או לעבוד מרחוק באופן מלא.

מלבד השינוי בתרבות הארגונית, לעבודה מהבית ישנן גם השפעות כלכליות עקיפות שהיום אנו חווים רק את 
קצהן. אנו רואים ירידה ניכרת בצורך במשרדים ושינויים חדים בשוק הנדל”ן לעסקים - כאשר אופי השימוש 

בשטחי משרד משתנה והביקוש לפרויקטים 
חדשים צפוי לרדת בהתאמה. משיכת השקעות, 
עצירת פרויקטים או הסבתם למגורים יהיו חלק 

מהאופנים הצפויים להתמודדות המשק עם 
השינויים. לתמורות המשמעותיות במשק הנדלן 
המסחרי, שהיה תחום יציב יחסית, צפויה להיות 

השפעה על תחומים נוספים כך ששרשרת 
ההשפעות העקיפות צפויה להגיע לתחומים 
רבים שפעילותם משיקה לפעילות המשרדית 

במרכזי תעסוקה.



סקטורים נוספים צפויים להיפגע בעקבות העבודה מהבית

נוסעים לבד, נוסעים פחות

 שוק הריהוט
המשרדי 

 מסעדות באזורי
ריכוז תעסוקה 

עובדי ניקיון, חברות 
כ”א וקייטרינג שנפח 

עבודתם יקטן

חניונים ונותני שירות נוספים 
אשר מתבססים על קהל 

שכעת אולי ישאר בבית

ההתמודדות עם המגפה הצריכה מאיתנו להתרחק, להימנע מהתקהלות וכדי לשמור על עצמינו גם להעדיף 
נסיעה ברכב פרטי על פני אוטובוס צפוף. ירידה בשימוש בתחבורה ציבורית ועלייה בשימוש ברכב פרטי היא 

עוד מגמה שאנו צפויים להתמודד איתה בעולם הפוסט-מגפה. ישנו סיכוי כי מצב פקקי התנועה דווקא יחמיר 
ומי שידרש להגיע למקום העבודה יבלה זמן רב יותר על הכביש. במדינות מסוימות תיתכן עלייה משמעותית 

בשוק רכבי היד שנייה וירידה משמעותית בשימוש בשירותי תחבורה משותפת דוגמת הובר. בעת שעוד קשה 
לדעת כיצד ייראה השינוי במשק הישראלי, ברור כי כדאי לעקוב אחד המגמות המתעצמות בתחום זה.

עולם נסיעות העבודה גם הוא צפוי להשתנות כליל. 
ארגונים רבים למדו לייעל את פעילותם בתקופת 

המגיפה ונוכחו כי ניתן לבצע מהלכים גלובלים ללא 
צורך בהטסת עובדים מסביב לעולם לפגישות קצרות. 

בהתאמה, עולם התיירות העסקית צפוי להשתנות 
לחלוטין עם פחות נסיעות עבודה, אירועים וטיולי 
תמריץ. פחות נוסעים עיסקיים בחברות התעופה 
ותיעדוף הוצאות שונה של החברות הבינלאומיות 

צפוי לכרסם בהכנסות חברות התעופה ברחבי 
העולם. 

מלבד הערכות הסקטורים שצפויים להיפגע ישירות 
מההשפעות הכלכליות של עולם הפוסט מגפה על 

כלל החברות לדון בהשפעות עקיפות שעשויות להיות 
לשינויים במשק על המשך פעילותן.

מה המידת החשיפה של החברה לשוק הנדל”ן והאם השינויים הצפויים בו דורשים התייחסות בנושאי 
השקעה וסיכון?

מהו המודל הנכון לאחזקת משרדים בהינתן הרגלי עבודה משתנים? אילו הזדמנויות השינויים בחיי 
 המשרד פותחים בפני החברה? 

איך החברה מתייחסת לסוגיית התניידות העובדים למקום העבודה? אילו פתרונות היא מציעה 
לעובדיה בהקשר זה?

נקודות לדיון בדירקטוריון:



מסקר “מגמות תעסוקה וקריירה 2021” שערכה דלויט בקרב עובדים 
בישראל עולה כי רובם שקל או שוקל לשנות מקום עבודה, וכי יותר 

ממחציתם שוקלים להחליף את תחום העיסוק. נתונים אלה מסבירים 
מדוע מחלקות הגיוס של החברות השונות עובדות מסביב לשעון במטרה 
לאייש משרות פנויות, תוצאות הסקר אשר נערך בקרב עובדים ישראלים 
משקפות מגמות מקומיות. את התובנות העיקריות מתוכו נביא כאן בקצרה. 

מהמשיבים לסקר דיווחו 
כי יחסם לעבודה וקריירה 
השתנה בשנה האחרונה

בעולם העבודה החדש של פוסט-מגפה שכר הוא אינו השיקול היחיד. משתתפי הסקר מדווחים כי רמת העניין 
בעבודה, תחושת המשמעות ואף איזון בית-עבודה מקבלים משקל רב יותר מבעבר. נושא זה זוכה למענה מסוים 

כבר עתה, באמצעות פתרונות העבודה ההיברידית שארגונים רבים מציעים ועובדים אינם מהססים לדרוש.
יחד עם זאת, כדי לשמר ולמשוך עובדים בכללי 
המשחק החדשים צריך להציע יותר מגמישות 

במיקום העבודה. יש להבין כיצד למשוך ולהחזיר 
אנשים למקום העבודה, אך יתר על כן יש ליצור 

אסטרטגיה בת-קיימא של כוח אדם. 

 דיווחו כי שקלו להחליף
 את מקום העבודה
בשנה האחרונה

74% 76%

המניעים המובילים לרצון בשינוי: רמת העניין ומשמעות בעבודה
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על מנת לצלוח את העידן החדש באופן מיטבי על ארגונים להערך לשינוי בדפוסי החשיבה של העובדים ולייצר  
משאבים ארגוניים בהתאמה. שימת דגש מרכזי על בניית מערכת יחסי עובד-מעביד המעצימה את הארגון 

לשגשוג היא אחת מאבני הדרך המרכזיות בהן צריכים ארגונים לדון 
בימים אלו. על מנת לבנות ולבסס מערכת יחסים כזו ראשית על 

הארגון להציג לעובדיו חזון ברור ומשכנע לבידולו. בהמשך יש לשלב 
את מטרות הארגון בתוכניות כ”א כמו הטבות ומדיניות, ניהול מדידה 

וביצועים, גיוס ושימור ולמידה ופיתוח. המטרה היא לוודא שערכי 
הארגון ישיקו בצורה ברורה לאופן הטיפול בעובדים. צעד נוסף 

בהיערכות הוא קשירת מטרות לפעולות שהעובדים עושים בכל יום. 
העניין הוא לעודד “הלך רוח של יצירה” שבו העובדים יודעים שיש 

להם את המנדט לעצב באופן פעיל את מטרות הארגון ולהרגיש 
מושקעים בארגון כתוצאה מכך. 

מעצבים
משרות מחדש, ויוצרים מרחב 

והזדמנויות כדי לחזק את 
תחושת המשמעות בקרב 

העובדים.

מקדמים
שיתוף פעולה עם העובדים ומערבים אותם בשיח 

ליצירת שייכות ותחושת השפעה.

מחזקים
זהות ארגונית ליצירת בידול 

וערך נוסף לעובדים.

 מהו מדד החוסן הארגוני בנושאי כוח אדם: כיצד הארגון נערך לגלי עזיבה אפשריים
 של עובדים? כיצד הארגון פועל לשמר את הידע בתהליך תחלופת העובדים?

 מהי רמת שביעות הרצון של העובדים? איזה ערך הארגון יכול לתת לעובדים
 המחפשים משמעות או השפעה?

 כיצד יכול הארגון לחדד את ייחודו ולמצב עצמו כשונה ממתחריו בעיניי העובדים
הקיימים והפוטנציאלים? 

נקודות לדיון בדירקטוריון:

מתכוננים לשינוי, בונים אסטרטגיה



 COSO לאור התגברות השימוש בבינה מלאכותית בארגונים, פרסם ארגון
בשיתוף Deloitte מסגרת עבודה חדשה בנושא ניהול סיכונים הנוגעים 
בבינה מלאכותית. אנו מביאים בפניכם כאן את עיקרי מסגרת העבודה, 

.)ERM( המאמצת את עקרונות ניהול הסיכונים הכלל תאגידיים

בשנים האחרונות, הפך השימוש בבינה מלאכותית )AI( לשכיח במגוון רחב של מוסדות וארגונים במגוון רחב 
של תעשיות ומגזרים. העלייה הניכרת בכמות המידע העסקי הזמין לארגונים, בשילוב עם היכולות הטכנולוגיות 
לנצלם, מאפשרים לארגון להפיק תובנות אסטרטגיות ועסקיות משמעותיות ולשלבם בהליך קבלת ההחלטות. 

יחד עם זאת, השימוש בכלי בינה מלאכותית חושף את הארגון למגוון רחב של סיכונים אשר להם עלולה להיות 
השפעה משמעותית על הארגון, החל מהשענות על נתונים שגויים ועד להיבטים אתיים בשימוש בכלי בינה 

מלאכותית. בחודש ספטמבר 2021 פרסם ארגון COSO בשיתוף Deloitte מסגרת חדשה בנושא ניהול 
.)ERM( סיכונים הנוגעים לבינה מלאכותית, תוך אימוץ עקרונות מסגרת ניהול הסיכונים הכלל תאגידיים
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המסגרת של COSO לניהול סיכוני בינה מלאכותית 

והאם וכיצד עושה הארגון שימוש בבינה מלאכותית, ולאילו סיכונים הוא חשוף כתוצאה מכך? 

איך נראית אסטרטגיית ניהול סיכוני בינה מלאכותית בארגון והאם הגורמים הרלוונטיים בארגון 
מבצעים שיקולי תשואה-סיכון בעת בחינת המודלים?

האם ההנהלה, הדירקטוריון וגופי פיקוח אחרים בארגון מקבלים מידע רלוונטי בנוגע למודלי וסיכוני 
בינה מלאכותית?

נקודות לדיון בדירקטוריון:

על הארגון להעריך את פרופיל 
הסיכון עבור מודלי הבינה 

המלאכותית השונים, תוך ניתוח 
סבירות ועצמת הסיכון, אופי וייעוד 

המודל וכן הסביבה העסקית. ממשל תאגידי 
ותרבות 

הערכת סיכונים

מידע, תקשורת 
ודיווח

סקירה ועריכת שינויים אסטרטגיית בינה מלאכותית
השינויים הקיימים בסביבה העסקית, 
בשילוב ההתעניינות הגוברת של גופי 

פיקוח, עלולים לגרום לשינויים מהותיים 
בהערכת הסיכונים הכלל תאגידיים 

וכנגזרת גם בהערכת סיכונים הנוגעים 
למודלי בינה מלאכותית בארגון. גיבוש 

טקסונומיית סיכון סדורה ושימוש במדדי 
סיכון עיקריים )KRIs( יכולים לסייע 

בבחינת שלמות זיהוי וניטור הסיכונים. 

על הארגון לגבש מסגרת דיווח סדורה, 
הכוללת התייחסות לסיכוני הבינה 
מלאכותית אשר תוצג לדירקטוריון 
ולהנהלה הבכירה לצורך הגברת 

הפיקוח. בנוסף, על הארגון לגבש 
פרוטוקול טיפול במשבר עבור אירועים 

הקשורים במודלי בינה מלאכותית, לרבות 
היבטים תקשורתיים.

על הדירקטוריון להבין את 
מסגרת ניהול סיכוני הבינה 

המלאכותית של הארגון, 
קביעת ספים הדורשים פיקוח 

של ההנהלה הבכירה. על 
הארגון לערוך הבחנה בין 

יוזמות ומודלי בינה מלאכותית 
בגישה מבוססת סיכון ולשאוף 

לשלב מומחי תוכן  בעלי ידע 
וניסיון רלוונטיים. 

על הארגון לגבש אסטרטגיה 
סדורה לניהול סיכוני בינה 
מלאכותית, אשר מותאמת 

לערכי הארגון והאסטרטגיה 
העסקית שלו. על אסטרטגיה 
זו לקבוע את התיאבון לסיכוני 

בינה מלאכותית, וכן הגדרת 
קווי אחריות וסמכות סדורים.
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