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

רבעון שני, 2019
על מנת לסייע לכם בהיערכות לדיוני הדירקטוריונים ו/או "להניע" מהלכים חדשים וחשובים בארגונכם, 

אנו שמחים להזמינכם לדון איתנו בפגישה אישית, בנושאים השונים המוצגים בניוזלטרים.



בוער על סדר היום
האם אתם מוכנים לעתיד כוח העבודה?

Future of workforce
שוק העבודה משתנה בקצב מסחרר. היום יותר מתמיד, לקוחות מעריכים את החברות הפועלות במשק 

כמותג צריכה, ומאידך, עובדים מעריכים את אותן חברות כמותג מעסיק. העובדים, שבעבר תפסו את 
עבודתם כמקור פרנסה בלבד, מחפשים היום “חוויה” במקום העבודה, תרבות ארגונית בריאה ומעצימה, 
אפשרויות מגוונות ללמוד, ניהול טרנספורמטיבי ועבודה בצוות עם חברים. ממש כמו צרכן, חוויית העובד 

היא בליבה של יצירת מחוברות רגשית למותג החברה כמעסיקה. בנוסף, חדירתם לשוק של חידושים 
טכנולוגיים דוגמת בינה מלאכותית, שינויים דמוגרפיים )אורך חיים של 100 שנה וקריירה של 70 שנה( 

ותמורות באופי כח העבודה מודלי ההעסקה משפיעים על עולם העבודה באופן מהפכני. ההערכה היא 
שבעשרות השנים הקרובות מעל חצי מהתפקידים יהיו תפקידים בהם בני אדם יעבדו לצד מכונה.

בפרסום של Deloitte העוסק בטרנדים הבולטים לשנת 2019 בתחום ההון האנושי, ניכרת ההשפעה 
הדרמטית של יישומי טכנולוגיה ושינויים בכח העבודה על הון האנושי בחברות וארגונים גלובליים. להלן 

תמצית המגמות הבולטות ביותר המתוארות בפרסום:

במשך שנים רבות, ארגונים ראו קבלני משנה, פרילנסרים, ועובדים 
זמניים )gig employment( כאופציית העסקה חלופית לעבודת 

שכירים במשרה מלאה. היום, פלח ההעסקה הזה הפך למיינסטרים ויש 
לנהל אותו אסטרטגית על מנת להבטיח את האפקטיביות שלו לארגון.

השימוש באינטליגנציה מלאכותית )IA(, טכנולוגיות קוגניטיביות 
ורובוטים לטובת מיכון חלקים נרחבים בעבודה, מאיץ את הצורך 

לעצב מחדש את התפקידים האנושיים במגוון רחב של תחומים. כיום, 
העבודות הופכות ליותר ויותר ממוכנות ומבוססות דאטה מנותח, ועל כן 
דורשות מבני האדם כישורים מפותחים בתחום התמודדות עם הבעיות, 

תקשורת, עיצוב פתרונות ופרשנות לנתונים. כך, עבודות רבות בקרוב 
יהפכו ל”סופר-עבודות” ויכתיבו חשיבה מחודשת על האופן שבו ארגונים 

חושבים ומתייחסים לעבודות.

היום יותר מתמיד, מצופה ממנכ”לים לנקוט עמדה בנושאים חברתיים, 
מהסמנכ”לים לעבוד רוחבית ובשיתוף פעולה בין פונקציות בארגון 

וממובילי תחומים לעבוד ברשתות של צוותים לרוחב הארגון. יחד עם 
זאת, ניכר כי ארגונים עדיין משתמשים במודלים מסורתיים למדידה 

וקידום עובדים ומנהלים. על כן, על ארגונים לאמץ דרכים חדשות 
לפיתוח מיומנויות מתאימות לדרג הניהולי ואימוץ שיטות מדידה 

עדכניות לתגמול, שימור ופיתוח של הנהלת הארגון.

מעבודות
ל-סופר-עבודות

הנהגת
החברה החדשה

כח עבודה
אלטרנטיבי



בעוד ארגונים רבים שמים דגש על ביסוס יחס חיים-עבודה בר קיימא 
לעובדיהם, נראה כי הפרמטר המשמעותי ביותר לעובדים הוא דווקא 

העבודה עצמה: העובדים של היום מחפשים עבודה משמעותית, 
תחושת שייכות, אמון במערכת ומערכות יחסים בונות במקום העבודה. 

על כן, ארגונים צריכים להתקדם מעבר לחשיבה על תגמול ותמיכה 
בעובדים ולהתמקד בהתאמת העבודה לעובדים, עיצוב התפקידים 

והמשמעות במקום העבודה. 

אם בעבר ארגונים התמקדו על למצוא את העובד הנכון לתפקיד מוגדר 
מראש בכל פעם שעולה צורך להרחבה בארגון, כיום ישנה חשיבות 

דרמטית בחיזוק המותג של הארגון כמעסיק ושימוש בכלים טכנולוגים 
מתקדים למציאת כח האדם הנכון לחברה. בשל כך, על ארגונים לאתגר 
עצמם עם פתרונות הון אנושי חדשים, דוגמת מוביליות פנימית, שימוש 
בכח עבודה אלטרנטיבי ואיתור מועמדים פוטנציאלים בדרכים חדשניות.

מאחר ועובדים מדרגים את “ההזדמנות ללמוד” כאחד מהפרמטרים 
המשמעותיים ביותר בבחירת מקום עבודה, על ארגונים שרוצים 

למשוך כח אדם איכותי לפעול אקטיבית לפיתוח העובדים שלהם. בין 
היתר, יכולים ארגונים לבחון אפשרויות לשילוב עבודה ולמידה, הרחבת 

האחריות על למידה מעבר למחלקת משאבי האנוש ושימוש בכלי 
למידה טכנולוגים ומותאמים אישית. 

חווית העובדים

הגישה לטאלנטים

למידה
במקום העבודה

מה המשמעות של מגמות ההון האנושי על כח האדם שנקלט לארגון, וכיצד נערכת ההנהלה 
להתמודדות עם מגמות אלו? 

על פי אילו מדדים ניתן לבחון את יישום אסטרטגיית ההון האנושי של הארגון? איזה מידע על 
הדירקטוריון לקבל על מנת לפקח באופן אפקטיבי על תהליכי היישום האלו?

נושאים לדיון בישיבה



חם על סדר היום
יושרה ומניעת שחיתות ושוחד

פיקח יודע לפתור בעיה שחכם לא היה נכנס 
אליה מלכתחילה

בחרנו להרחיב כאן מספר אבני יסוד של רכיב מספר 3, היות ואנו סבורים כי עקרונות אלה מהווים בסיס 
לפיתוח תכניות למניעת השחיתות והשוחד בכלל החברות ולאו דווקא חברות ממשלתיות. תכניות 

למניעת שחיתות ושוחד נפוצות כיום בחברות אשר מחויבות לכך רגולטורית ) בישראל לדוגמא בתעשייה 
הביטחונית ובסקטור הפיננסי( וכן בחברות בינלאומיות אשר פועלות בטריטוריות, אשר מדורגות ברמת 

סיכון גבוהה במדד העולמי של שחיתות ושחד )Corruption Perceptions Index( המתפרסם על ידי 
)Transparency International CPI2018(

במאי 2019 פורסמו על ידי הOECD עקרונות ליושרה ומניעת שחיתות ושוחד עבור חברות 
ממשלתיות בעולם. למרות שהעקרונות נועדו לשרת את המגזר הציבורי בכלל ואת החברות 

הממשלתיות בפרט, הם מהווים סטנדרט עבור כל חברה שברצונה לעסוק בנושא באופן שיטתי. 
העקרונות כוללים מספר רכיבים:

יושרה ברמת המדינה

יושרה בתפקיד המדינה כבעלים של נכסים וחברות ממשלתיות

קידום היושרה ומניעת שחיתות ושוחד בחברות

אכיפה בתחום השחיתות והשוחד ברמת מדינה



להלן העקרונות הבסיסיים לפעילות למניעת שחיתות ושוחד בחברות כפי שהוצגו 
:OECDבעקרונות ה

עצמאות של גופי ממשל 
תאגידי בחברה

למרות שעקרון זה נכתב עם 
מיקוד בחברות ממשלתיות בהן 

קיימת לעיתים מעורבות פוליטית 
בפעילותם של גופי ממשל תאגידי 

מרכזיים )הנהלה ודירקטוריון(, 
עצמאות הדירקטוריון וההנהלה 

)ממעורבות בעל שליטה לדוגמא( 
הינה עקרון מנחה מרכזי ליושרה 

ומניעת שחיתות ושוחד - גם 
בחברות שאינן ממשלתיות. 

קידום תכניות אתיקה ויושרה
אתיקה ויושרה אינן רק קיומו של 

הקוד האתי בחברה, אלא הסברה 
וחינוך מתמשכים בתחומים אלה 

בכל רבדי הארגון. ארגונים שבהם 
אתיקה ויושרה אינם חלק מהתרבות 

הארגונית, יתקשו לתת מענה 
אפקטיבי לסיכוני שחיתות ושוחד.

עידוד השימוש בניהול סיכונים אינטגרטיבי בחברות 
מדובר במערך ניהול סיכונים בחברות, אשר מטרתו 
להתמודד עם הסיכונים להם חשוף הארגון ולתמוך 

בהשגת יעדי הארגון. חברות שמנהלות את הסיכונים 
שלהן על בסיס אינטגרטיבי, מקיימות פיקוח אפקטיבי של 

הדירקטוריון על מערך ניהול הסיכונים וכן כוללות את כל 
סוגי הסיכונים אליהם חשוף הארגון תחת המטריה של 

מערך ניהול הסיכונים באמצעות שפה ארגונית אחידה, 
מתודולוגיה אחידה ושגרות ניטור ודיווח מפותחות.



האם סיכוני שחיתות ושוחד רלוונטיים לפעילות החברה בה הנכם מכהנים כדירקטורים? 
)היעזרו במפתח האינדקס העולמי לעיל על מנת לאתר אזורי פעילות גיאוגרפיים בהם 

הסיכון גבוה במיוחד(

האם סיכונים אלה מזוהים ומנוטרים על ידי מערך ניהול הסיכונים של החברה
ומדווחים לדירקטוריון?

האם מבקר הפנים של החברה מקפיד על ביקורות תכופות באזורי הסיכון כאמור?

האם בחברה בה הנכם מכהנים, קיימת הלכה למעשה )ולא רק על הנייר( פעילות 
הסברתית למניעת שחיתות ושוחד?

האם הדירקטוריון מקדיש זמן לנושא היושרה והאתיקה בעסקי החברה?

נושאים לדיון בישיבה



מתחמם על סדר היום
דוח נתוני תגמול בכירים דיגיטלי 

אנו שמחים להציג בפניכם את המוצר החדש מבית Deloitte, דוח נתוני תגמול בכירים דיגיטלי. מדובר 
בדוח דיגיטלי אשר מתבסס על מתודולוגיית Deloitte ומבצע ניתוח השוואתי של תגמולי בכירים במשק 

על פי הגדרות לבחירתך והכל בלחיצת כפתור.

מדובר בכלי בעל ערך משמעותי ביותר אשר מספק מענה על כל השאלות הקריטיות ביותר לגיבוש 
מדיניות תגמול הבכירים בארגון באופן מוכח ומבוסס.

החידוש הינו שכעת ניתן להפיק דו”ח נתוני תגמול מותאם אישית באופן נוח ובקליק. כרגע אנו בין 
הראשונים בעולם שיש להם את הכלי הזה והיחידים בארץ מבין מתחרינו.

מחקר מדויק ב-3 צעדים פשוטים: 

לבחור את הדו״ח
שברצונך לרכוש

להתחבר לחשבון שלך
או ליצור משתמש חדש כדי 

לבצע תשלום

לבחור את
המאפיינים הרלוונטים לך 

וליצירת קבוצת השוואה

123

לכניסה לעמוד של Deloitte on Demand - לחצו כאן

לצפייה בדוח נתוני תגמול לדוגמא - לחצו כאן

לצפייה בסרטון הדרכה - לחצו כאן

https://deloitteondemand.deloitte.co.il/reports/%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%95%D7%97/
https://deloitteondemand.deloitte.co.il/media/1072/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GXEyuj3NMcM&feature=youtu.be&utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C
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