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משאביניהולשלהקדושהגביעזהורבותאנושמשאבי

אתובמיוחדהעובדים,אתמשמריםכיצדהאנוש

החיבוראתיוצריםוכיצדשבהם,והטוביםהמוכשרים
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$DN2$משמעותית$DN2$החוקריםמעריכיםמנותקים,עובדיםהרווח.לשורת
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חברה.בכלהרווחשורתעל

אושרשלעניין

שתגמולמתבררבעבודהסיפוקעלכשמדברים

קרובותלעתיםמופיעאחר,חומריתגמולאופיננסי,
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The IncentiveResearch Foundationהתברר
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עבודהסביבתהארגון.עםמיושרותשלהםכשהמטרות

עצמו,לארגוןבמקבילמתקדםהעובדבהזוהיאנכונה

המקוםעלאלא׳'קריירה״,עלשםמדוברכשלא

בחיים.ומטרהמשמעותמציאתלטובתהולכיםאליו

אוהביםאנשיםאליועבודהמקוםליצוררוציםאתם

ומאודפרודוקטיבייםיותרהםקורהוכשזהלבוא,

עצמו״.הארגוןמטרותעלמפוקסים

האח־כשניםהחלוהיי-טק,חברותמעטבלא

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$מההווישנשאבחדשהעסקהמודלליישם
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$DN2$שירות$DN2$,קליטתועםנכנסהעובדהזה,במודלמובנות

למשל,כךרב-שלבית".וקידוםפיתוחל״תוכנית

העבו־חשבוןעללימודיםלעובדלהציעאפשר

דה,
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מודלהלימודים.במהלךהעובדשרכשהמיומנות

לטייללדוגמא,רוצה,ההיי-טקכשעובדגםיעילזה
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מאשרחשובהפחותהרבההיאמשימהלהשליםכיצד

חשובה.במשימהמדוברמדועיביןשהעובד

רוב,על-פינובעת,שהבעיהנראהמצטברמנסיון

DaleCarnegieשל)בסקרבארגוןלקויהמתקשורת

האר־המטרותאתמתקשרותמהחברות°6/0שרקעולה

גוניות

$TS1$הארגוניות$TS1$

$DN2$הארגוניות$DN2$הואטובמנהלשלמהאתגרחלקיומי(.בסיסעל
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העובדים,אודותועדכנינרחבמידעהכוללותלרשותנו,

שלהםהמחוברותוהעמקתהעובדיםשימורלטובת

Talentתחוםמנהלתבראל,תמראומרתלארגון״,
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״מידעבארגון.האנושיהוןלניהולמתקדמיםתוכנה

כלכילהבטיחעוזרומגובש,מאורגןכשהואכזה,

זליגתמונעיםוכךשלו,החוזקותאתממשעובד

כלשלהביצועיםרמתבראל,לדבריהחוצה".מוחות

ובעזרתהארגוןהצלחתעלישירותמשפיעהעובד

ביןישירותלקשורניתןעובדיםהערכתמערכת

״קשרהארגוןיעדילביןהעובדשלהביצועיםרמת

היום״.שלהעסקיםבעולםחסרכללשבדרך

מהבאמתמביניםמהעובדים°7/0רקכימתברר,

מביןעובדכאשרהארגון.ליעדיבהקשרמהםמצופה

הח־להצלחתשלווהביצועיםהיעדיםביןהקשראת

ברה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$הסקרלפיכרעולההרווחיותעובד.הואבה

Towersשל Watsonוהרגשתהעובדיםמחוייבות

העסקיים,בביצועייםשיפורעםחופפיםלארגוןהשייכות

העובדיםמצדבמחוייבותשחוסרבעודהסקר,הראהכך

החברה.בביצועילירידהישירותמתקשר

העובדיםאתלחבריכולהנכונהטכנולוגית"מערכת

ההישגיםשלויזואליתהמחשהדרךהחברהליעדי

זיהויגםכמוהחברה,להצלחתותרומתםשלהם,

וממליצה,בראלאומרתבעתיד״,להצלחההפוטנציאל

ומ־הוגנתותמריציםתגמוליםמדיניותלנהלבמקביל,

עודדת

$TS1$ומעודדת$TS1$

$DN2$ומעודדת$DN2$.המשאבניהולאומרת,היאלכך,מעברהישגיות

הב«בעמודהמשך

nuבוחריםהעובדים

הקהילתייםהשותפים

הפלאש,זכתןענקיתסאנדיסק,בדוברת

מאמיניםבישראל,עובדים600כ-המעסיקה

כלשלengagement-nnמרכזיחלקכי

והט־חתזרייםמרכיביםרקלאנובעעובד,

בווז,

$TS1$,והטבווז$TS1$

$DN2$,והטבווז$DN2$הח־הקבוצתיתמההזדהותדווקאאלא

זקה

$TS1$החזקה$TS1$

$DN2$החזקה$DN2$רוניתלדבריהחברה.עםלעובדיםשיש

שלאנושמשאבידירקטוררונן-קרפול,

הארגוניתהגישהואירופה,ישראלסאנדיסק

למעןוהתנדבותפעילהאזרחותמעודדת

בעובדיםותומכיםמעודדים׳׳אנוהקהילה.

,°994102/0שנתבמהלךלהתנדב.שרוצים

בפעי־השתתפובישראלסאנדיסקמעובדי

לות

$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$,שעות002,4מעלוהשקיעוהקהילתית

בוחריםהעובדיםהקהילה.למעןהתנדבות

עלומשפיעיםהקהילתייםהשותפיםאת

לכך,מעברהחברה.שלהתרומהכספיניתוב

החברה,עובדישלהתנדבותשעתכלעל

בו־בולארגוןכסףסכוםתורמתסאנדיסק

צעה

$TS1$בוצעה$TS1$

$DN2$בוצעה$DN2$.תורמתהמשותפתהנתינהההתנדבות

יחידה.וגאוותשייכותאמון,שללתחושה

התעסוקתיתמהזהותנפרדבלתיחלקזהו

0Pהשכלשלמהקשרחלקספקוללאשלנו

החברה".

עםמסונכתתלהיותצריכהאנושמשאבי״החלקת

כךהאתוןשלוהעתידייםהנוכחייםהעסקייםהיעדים

הקריטייםהכישוריםבעליהעובדיםאתלזהותניתן

הגבוה״והפוטנציאלהמשמעותיתהתרומהעםלאתון,
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הקורםמימהוימשו

מחלקתועכשיו״.ל׳״כאןמוגבללהיותיכוללאהאנושי

היעדיםעםמסונכרנתלהיותצריכהאנושמשאבי

כךלשםהארגון.שלוהעתידייםהנוכחייםהעסקיים

לזהותניתן"כךהאנושי.ההוןעלהוליסטימבטנדרש

עםלארגון,הקריטייםהכישוריםבעליהעובדיםאת

לזהותניתןהגבוה.והפוטנציאלהמשמעותיתהתרומה

מנתעלבפעולותלנקוטשלהם,העזיבהסיכוניאת

הקריירהשאיפותביןלהשוותבארגון,אותםלשמר

ולתכנןהארגוןצרכילביןלרילוקשיין,ומוכנותשלהם

הניהולית״.העתודהאתהיטב

ותפוקהרצוןשביעותעל

הדרכיםאתלמצואבניסיוןהרשתברחבימקיףסיור

שישמעלהלעבודה,העובדלחיבורביותרהיעילות

תדמיתעללשמורזאת:לעשותמומלצותדרכיםשלוש

הבכירהבהנהלהפעםלאשמשתקפתנכונה,ארגונית

המ־עםהעובדיםשלתקיניםיחסיםעללשמורשלה,

נהלים

$TS1$המנהלים$TS1$

$DN2$המנהלים$DN2$,לדעתצריךשלומהצדכשהמעסיקהישירים
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