
 

 

 

 

 

 SoutHRרשת משאבי אנוש  – 11.3.1.32 פתיחהסיכום מפגש 

 

 על פרשת דרכים ניהול משאבי אנוש :נושאי המפגש

 

 :משתתפים

 פרסיס שרות והנדסה אינה גבאי

 מ"אפלייד ספיר בע אליסה קוויאט

 סודהסטרים אלעד ברדס

 קמהדע אריאלה רבן

 מתן שירותי בריאות דלית חיות

 כימדע הוגו ספייר

 Wix חיים שמעוני

 מי שבע טל ריימונד

 מ"חסין אש תעשיות בע טלי חדד

 Telekom innovation labs @ BGU טלי עמר

 מ"קרגל בע-קבוצת פלסטו יודפת קירמאיר

 גניגר מפעלי פלסטיקה יורן בקלר

 הארגז תדיטל אוטומוטיב בעמ יצחקוב קטי

 Dalet מיכל פילוס

 king engine bearings נטע לוי

 דורות מגופים נילי פוקס

 דן באר שבע עדי עסיס בובליל

 מ"בע( 99)סיפן סעד  עדילי הררי

 מ"ליקורד בע עזריה מיכל

 נגב מינרלים תעשייתים ענת ויצמן

 מ"עשות אשקלון תעשיות בע רינת כהן

 החברה לשרותי איכות הסביבה שיסלה פרנקל

 נגב אקולוגיה שמעון ליבוביץ

 מ"ענבי ציון משקאות קלים בע שני ויטקו רוימי

 POLYMER G תהילה דפנר

 בל טכנולוגיות תמי שחף גרשפלד

   ניב יערן
 

 

 

 

http://wix.com/


 

 

 

 

 :עיקר נושאי המפגש

 1.32היכרות אישית והצגת הרשת לשנת  – Iחלק  

 לחץ כאן –למצגת שהוצגה 

 

 מטרות הרשת  .1

פלטפורמה ללמידת עמיתים ורישות מקצועי לצורך קבוצה אינטימית וסגורה המהווה  .א

והיוועצות בעולמות התוכן עימם פתרון בעיות נקודתיות , התמודדות עם אתגרי השעה

 .א"מתמודדים אנשי מש

ויחסי  תעסוקה, בעולם התעשייה המגמות והשינויים, על המדיניות קבוצה יוזמת ומשפיעה .ב

 . העבודה בנגב

 

, לרבות הצגת החברה ממנה מגיע, הצגה אישית של כל אחד מהמשתתפיםבמסגרת זו בוצעה  .2

 .מודדתפקידו בחברה והאתגרים העיקריים עימם מת

 

 1.32סיעור מוחות לבניית תוכנית המפגשים לשנת  – IIחלק  

 .2112מטרת סיעור המוחות הינה איתור צרכי משתתפי הרשת ובניית תוכנית המפגשים לשנת 

 

 תוכנית המפגשים מצורפת בדף האחרון

 :במסגרת סיעור המוחות הועלו הנושאים הבאים

 שיתוף בכלים מקצועיים .1
 למען הארגון / מעורבות של עובדים בארגון כלים להגברת .2
 .מנטורינג ועוד, הסעות, הכשרות: שיתופי פעולה בין תעשיות בנושאים שונים כמו .3
 אתגרים בשימור עובדים .4
 הכשרות לעובדים קיימים .5
 מדיניות, הכשרות, זכויות, הנגשת מידע .6
 "הטבות לחברי הפורום/ קבוצת רכישה" .7
 הכשרת מנהלים לכך ,בארגונים מאוגדים –יחסי עבודה  .2
 מה מגיע לעובד –שיתוף הידע  .9

 תוכניות פרישה ופנסיה/ תוכניות עבודה  .11
 .כלים להגנות בשכר, קרנות ודמי ניהול,שיח שכר, רווחה ובכלל, סוגיות בתגמול –שכר  .11
 אוכלוסיות הטרוגניות" שימור"מחוברות לצורך  .12
 (?שינוי מבני)כלים להטמעת תהליכי שינוי  .13
 דורות שונים –שילוב עובדים  .14
 הגדרת מדדים ויעדים .15

 

 1.32סיעור מוחות לבניית תוכנית המפגשים לשנת  – IIIחלק  

 

 לחץ כאן –למצגת שהוצגה 

http://www.industry.org.il/files/South/HR1.pdf
http://www.industry.org.il/files/South/HR2.pdf


 

 

 

 

 1.32להלן תוכנית המפגשים לשנת , בהתאם לזאת

 

 אם נכתב אחרת בהזמנה למפגש אלא, ..:31-.2:1כל המפגשים יתקיימו בשעות 

 

מספר 
 המפגש

 נושאי המפגש מועד המפגש

3 12..3.1.32 
 1.32היכרות וסיעור מוחות לבניית תוכנית המפגשים לשנת  .א
 ניהול המשאב האנושי על פרשת דרכים .ב

1 1...1.1.32 
כלים פרקטיים להגברת מחוברות ומעורבות ארגונית מצד  .א

 .העובדים

1 .3....1.32 
 .חקיקת ויחסי עבודהעדכוני  .א
 .שכר ותגמולים, סוגיות נבחרות בזכויות העובד .ב

ועידה 
 שנתית

 פרטים ימסרו בהמשך 1.32יוני 

 כלים לשילוב עובדים בראייה בין דורית ורב תרבותיות .א 1.32.....3 4

 תוכניות פרישה והחיסכון פנסיוני   .א 2.1.32..4. .

6 1..33.1.32 
יעדים , כלים לכתיבת תוכניות עבודה – 1.32עם הפנים לשנת  .א

 .ומדדים

מפגש 
 נטוורקינג

 פרטים ימסרו בהמשך –מפגש סוף שנה חגיגי  1.32דצמבר 

 

 : הערות

 .יתכנו שינויים בנושאי הדיון( 3)

 .שעות מדויקות וסדר יום יופצו בסמוך למפגשים( 1)

 .יש להירשם לכל מפגש בנפרד( 1)

 

 

 !בברכת שנה מוצלחת לכולנו

 צוות הרשת


