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"קל להשתפןהכי כי , כן תגידו "1

הרצאה מרתקת בנושא מתיחת הגבולות ככלי קריטי לעולם העבודה העתידי
בארגוןכלל העובדים : יעדקהל 
יוחצשעהעדשעהחצי:ההרצאהאורך

"תגידו כן כי הכי קל להשתפן"בספוקןנפתחת ההרצאה 
ה אומר כן /מה קורה לך בחיים כשאת-תובנות מרתקות מהניסוי האישי שלי

?במשך שנה וחצי
?איך זה בעצם הכין אותי לתקופת הקורנה מבלי שהבנתי את זה

העתידיכלים ומחקרים בתחום מיומנויות עולם העבודה 

:הספוקןמתוך 
הייתםבקלותצעיריםכשהייתםכי,זקניםשתהיולפניתתנערותתעוררו"

"זורמים

הרצאת לייב  
דיגיטלית



סרטונים לשיפור המוטיבציה והאושר בתקופת שינוי-הורמונים נגד וירוסים2

כלל העובדים בארגון: קהל יעד
סרטוני מוטיבציה להעלאת המורל לכלל עובדי הארגון4שידור של 

המידע והשימוש בארבעת הורמוני האושר רלוונטיים יותר מתמיד בימים אילו וכדאי להפעיל אותם
:מטרות3באופן יותר פרואקטיבי על מנת להשיג 

שיפור המשמעת העצמית על מנת להמשיך  .שיפור באופטימיות ובמסוגלות להתמודד עם לחץ . העלאת המצב רוח 
ולהיות פרואקטיביים ולעבוד בתקופת אי ודאות ומשבר

הורמונים המשפיעים באופן ישיר על מצב הרוח שלנו4המחקר בתחום מדעי האושר מצא כי יש 
ואנדורפין, סרוטונין, אוקסיטוצין, דופמין: ותחושת השייכות והאושר, רמת האנרגיה והחיוניות,

משפר מערכת חיסונית משפר  , הורמון שמפחית סטרס באופן משמעותי, אוקסיטוצין–הורמון האהבה : שבוע ראשון 
הטבעי  הפרוזאק, הורמון המצב רוח סרוטונין הורמון נוגד דיכאון: שבוע שניתחושת אושר 
לחפש ולקבל מידע ליזום  , דופמין הורמון הדופמין משפיע על המוטיבציה לעשות–הורמון המוטיבציה : שבוע שלישי

פעילויות
אנדורפין הורמון שמעלה אנרגיה ומצב רוח מפחית סטרס באופן דרמטי–הורמון האנרגיה והמצב רוח : שבוע רביעי

סרטוני  4
מוטיבציה

הראשוןסרטוןלהתרשמות לינק ל 

https://www.dynamix.co.il/hormones-vs-viruses


Expand Your Story- hack the future of workDigital Challenge

למידה דרך אתגרים ושיתוף על היישום בקהילה פנים ארגונית
בבית הכלעל ( כמעט)להתאמן בלהגיד כן : האתגר. לגלות כישרונות חבויים. למתוח את הגבולות: הנושא1שבוע 

.ובעבודה
גם  , להתנסות במשהו חדש שלא עשית בעבר: האתגר. לצאת מאזור הנוחות. למתוח את הגבולות: הנושא2שבוע  

.חוסר נוחות/ אי ודאות/ אם זה כולל להתעמת עם פחד
ללמוד מיומנות חדשה שתמיד רצית לרכוש ובכל יום  : האתגר. למידה הדרגתית. ללמוד איך ללמוד: הנושא3שבוע 

ללמוד משהו חדש לגביה  
. לבחור נושא חדש ולהפוך למומחה תוכן בשבוע: האתגר. מומחיות בזמן שיא. ללמוד איך ללמוד: הנושא4שבוע 

המביאה דרך חדשה ללמוד מיומנויות  Challengeמלי אלקובי משתפת פעולה עם חברת 
השיטה מבוססת על פיתוח עובדים ומנהלים באמצעות  . לא יכולה ללמדלבדה וכישורים שתיאוריה 

,  זמנית כקהילה-הארגון לומד ויוצא לעשייה בו. עמידה באתגרים ותחושת הצלחה, הנעה לפעולה
.והעובדים משתפים בחוויות שלהם במהלך התקופה

3



Remote work strategy that increase Productivity-תוכנית ייעוץ להנהלה 4

כלים לשיפור אפקטיביות של העובדים  –MAS-ו M&Mתאוריית החלונות השבורים ושיטות

כל הכלים השיטות והמדיניות לעבודה מהבית או מרחוק  

שימוש באילוצים -"שיטת שדה התעופה"ר בארי שוורץ ל"הקשר בין פרדוקס הבחירה של ד

מעניינים להעלאת הפרודוקטיביות בארגון

אמון תקשורת ותיאום ציפיות–מה תפקידם של המנהלים במנהיגות לעבודה מרחוק 

בהיבטי הצרכים השונים בנושא עבודה מהבית  X, Y, Zסקירה קצרה על פערי הדורות בין דור ה 

ומרחוק איזון 

הייעוץ כולל גיבוש תוכנית עבודה ברורה לשימוש בעבודה מהבית לצד העלאת הפרודוקטיביות  

בארגון

ייעוץ דיגיטלי

של  benchmarkתהליך הייעוץ כולל הרצאה להנהלה המציגה 

ארגונים שמיישמים גמישות ועבודה מרחוק לצד פרודוקטיביות



 Remote leadership: ות/הרצאה למנהלים5
א"וצוותי משות/מנהלים: קהל יעד

דיגיטלי בלייב: פורמטשעה חצי בחצי שעה  עד : משך ההרצאה
Trust, Communication and Inspiration values are the bedrock for Remote Leadership

.עבודה מהבית-בימים אלו נכפה על מירב החברות והעובדים במשק מצב תעסוקתי חדש 
ההרצאה תתמקד בכלים , המצב החדש מייצר אתגרים חדשים בשל המעבר המהיר שלא הייתה לו הכנה מוקדמת

.למנהלים שיעזרו להפיק ערך מיטבי מהמצב שנכפה על כולם ואף לצמוח ממנו לארגון המיישם חדשנות תעסוקתית
.הכלים יתמקדו בנושאים שתמיד רלוונטיים לעבודה מרחוק בשילוב הדגשים של המצב החדש

:עקרונות חשובים3הכלים בהרצאה יתמקדו ב 
המושתת על אמון לצד פרודוקטיביות גבוההות/בין עובדים למנהליםבניית חוזה פסיכולוגי . 1
קביעת מדיניות לדיווח מרחוק–לגבי עבודה לפי יעדים שבועיים תקשורת ותיאום ציפיות . 2

עבודה  -כלים לפגישות וישיבות מרחוק , כלים לצמצום הפרעות,שעות זמינות "  "core business hoursהחלטה על 
שוטפת לצד יצירתיות

כלים לצמצום  , אנרגיה, הכוללת אווירהצוותיתאיך שומרים על תרבות -השראה ומנהיגות בזמן משבר ואי ודאות. 3
גיבוש וחגיגות הצלחות ואירועים מרחוק-לישיבת יתר ועבודה ארגונומית נכונה

פיתוח אישי ולמידה מרחוק, וירטואליות4הפסקות קפה ותמי ,פידבק ומשוב הדדי 

הרצאת לייב  
דיגיטלית



 Best practice to work from home-הרצאה לעובדים
דיגיטלי בלייב:פורמטחצי שעה עד שעה וחצי : אורך ההרצאה

עובדים ומנהלים: קהל יעד
הרצאה חובה בנושא המיומנויות הקריטיות שיעזרו לעובדים ומנהלים לעבוד מהבית

Trust, Self-Discipline and Integrity values are the bedrock for WFH

:עקרונות חשובים3הכלים יתמקדו ב 
מותאם לעבודה מרחוק ולאילוצי הסביבה-אמון ויושרה . 1
פרודוקטיביות ומשמעת עצמית. 2

כלים לאפקטיביות אישית גבוהה בעבודה מהבית•
כלים לצמצום הפרעות ולצמצום דחיינות•
עבודה שוטפת לצד יצירתיות-כלים לפגישות וישיבות מרחוק •
תיאום ציפיות דד ליין, כללי תקשורת•

3 .wellbeing
איך שומרים על אנרגיה במשבר ואי ודאות•
כלים לצמצום לישיבת יתר ועבודה ארגונומית נכונה•
וירטואליות4הפסקות קפה ותמי •
פיתוח אישי ולמידה מרחוק•

ההרצאה כוללת הפעלה כיפית מרחוק עם מוסיקה

הרצאת לייב  
דיגיטלית 6



7- Expand your storyפיתוח אישי בעולם העבודה העתידי

חצי שעה עד שעה וחצי: אורך ההרצאה
עובדים ומנהלים: קהל יעד

הרצאה חובה בנושא המיומנויות הקריטיות שיעזרו לעובדים ומנהלים להצליח בשוק העבודה העתידי

השינויים שקורים בו רדיקאליים ודורשים  , שוק העבודה הינו חלק משמעותי מהמהפכה התעשייתית הרביעית •
להתפתח ולצמוח בעולם  ,מעובדים ומנהלים לרכוש סט מיומנויות חדש על מנת להמשיך להיות רלוונטיים 

.העבודה העתידי
מהעובדים בשוק העבודה יאלצו  14%בעשר שנים הקרובות  McKinseyעל פי הדוח עולמי של חברת הייעוץ •

.דיגיטליים ואוטומטיים, להחליף מקצוע שיכלול אלמנטים טכנולוגים
?איך נרחיב את הסיפור שלנו בעולם העבודה החדש•

המיומנויות הקריטיות לעתיד עולם העבודה שהעובדים שלנו צריכים לרכוש ובמידה וההרצאה מיועדת  3נתעמק ב 
:מנהיגים שיובילו את  עובדי העתיד/המיומנויות של מנהלים3למנהלים נלמד גם את  

ללמוד איך ללמוד•
להתנסות בפרויקטים חדשים על מנת לגלות כישרונות חבויים•
להעלות את הערך שלנו-לנהל את העסק שהוא אתה•

wizeשהתקיימה בזום לייב באירוע של expand your storyבנושא לינק להרצאה 
https://www.facebook.com/WizeNight/videos/1247134995483254/UzpfSTg1MTQ1NDMwNToxMDE1ODM2Mjc1NTExOTMwNg/

הרצאת לייב  
דיגיטלית

https://www.facebook.com/WizeNight/videos/1247134995483254/UzpfSTg1MTQ1NDMwNToxMDE1ODM2Mjc1NTExOTMwNg/


האקאתוןדגש על עבודה מהבית-לפצח את  חווית עובד: האקאתוןמיני 
דיגיטלי שעות3: ההאקאתוןאורך 8

ניתן לשלב קהל של עובדים ומנהלים50עד : משתתפים

:הרצאה של שעה , חלק ראשון
של ארגונים שפיצחו את היחסים החדשים  case studiesהרצאה מרתקת וחדשנית הסוקרת את מיטב המחקרים וה 

.והרלוונטיים בין עובדים למעסיקים בעידן החדש
 Employeeכיצד החוזה הפסיכולוגי משתנה ומייצרים -הציפיות והערכים המובילים של עובדים ולקוחות בעידן החדש

Experience.יצירת שקיפות והוגנות, בתחום החיבור לעובדים-חשיבה מחודשת על תפקידם של המנהלים בארגון  ,
וחיבור בין מנהלים בכירים לעובדים צעירים, יצירתיות וחדשנות שמגיעה מכלל העובדים. הוקרה והכרה

עבודה בקבוצות לפי נושאים מובנים והצגת הפיצים של הקבוצות  במליאה: חלק שני
•Learning-כיצד נעזור לקהילת העובדים שלנו להישאר רלוונטיים ומשמעותיים בשוק העבודה?
•Recognition–פידבק וכבוד לצעירים, חיבור בין בכירים לצעירים וחווית משמעות
•Wellness-חוויה ואושר בעבודה, וממתחמי עבודהעבודה מהבית , איזון והזכות להתנתק
•Innovation-איך נעודד ונעניק הזדמנויות לחדשנות ויצירתיות מכלל העובדים?
•Personal Experience-דיגיטלית  /איך נייצר חוויה פרסונלית

הצגת הרעיונות במליאה  וסיכום 



9
Y&Zדגש על דור ה Employee Experience-: הרצאה למנהלים

גיוס ורווחה/הדרכה/א"מנהלים וצוותי מש: קהל יעד
שעה חציחצי שעה  עד : משך ההרצאה

של ארגונים  case studiesוההרצאה מרתקת וחדשנית הסוקרת את מיטב המחקרים 
.שפיצחו את היחסים החדשים והרלוונטיים בין עובדים למעסיקים בעידן החדש

ההרצאה תעסוק בנושאים הכי חמים בתחום
כיצד החוזה הפסיכולוגי משתנה ומייצרים  -הציפיות והערכים המובילים של עובדים ולקוחות בעידן החדש•

Employee Experience- דגש על דור הY&Z
ועוד, אינטליגנציה מלאכותית , רובוטים-משמעות המהפכה התעשייתית הרביעית•
יצירת שקיפות  , חיבור לעובדים, בתחום הפיתוח אישי ומקצועי-חשיבה מחודשת על תפקידם של המנהלים בארגון•

הוקרה והכרה, והוגנות
•Work hard play hardאיזון חדש בין עבודה לחיים פרטיים
וחיבור בין מנהלים בכירים לעובדים צעירים, יצירתיות וחדשנות שמגיעה מכלל העובדים•

?שמושך צעיריםבאזזאיך מייצרים 
?אט'סנאפצעובדים דרך 250,000מגייסת מקדונלדסמדוע  •
?מדוע חברת באפר  מתחום המדיה החברתית מפרסמת את משכורות כל העובדים באתר שלהם•
?  הורידה דרמטית את תחלופת רואי החשבון הצעירים שלהLLPאיך חברת פרידמן •

הרצאת לייב  
דיגיטלית



אושר ואיזון בעידן החדש-שדות תעופה והורמונים10

הרצאה לכלל עובדי החברה
חצי שעה עד שעה וחצי: משך ההרצאה

.  מהנה ואינטראקטיבית לשיפור איכות החיים בעידן המודרני,הרצאה חדשנית 
.ימי עיון או כהרצאת העשרה במשרדי הארגון, ההרצאה מתאימה לכנסים

מחקרים בתחום האושר והשפעת האיזון על האושר•
סקירה קצרה על מצב האיזון והפרודוקטיביות בישראל מול העולם•
עומס יתר והתמכרות למסכים  ,יושבנות: אתגרי העידן החדש•
טיפים נבחרים לשיפור האיזון והפחתת העומסים  •
סקירה קצרה על אתגרי איכות החיים בעידן המודרני•
תחביב או  , כגון התמדה בספורט)מדוע הכלים לניהול זמן ויעילות אינם מסייעים לנו בנקודות החולשה שלנו •

?(הורות
"שיטת שדה התעופה"ר בארי שוורץ ל"הקשר בין פרדוקס הבחירה של ד•
:שיטת שדה התעופה וההורמונים להשגת מטרות בנושאים הבאים•

דגש על משפחה וזוגיות-איזון בין עבודה לחיים פרטיים
ספורט ובריאות

הפחתת עומס ולחץ
הורמוני האושר4כל הכלים הפרקטיים להעלאת 

הרצאת לייב  
דיגיטלית



FOMOכלים להתמודד עם -אבל לבד, מחוברים: הרצאה לכלל העובדים

החוויה מוגדרת כסוג חדש של  , והפייסבוקהוואטסאפהפכו כמעט לחוויית הכלל בעידן  F.O.M.Oהמונח או תופעת ה
או אירועים ומידע  , או אירועים שאחרים חווים או יודעים עליהם, מידע, פחד או חרדה חברתית להחמיץ חוויות

ומקורות  , בלוגים, מיילים, עקב כך אנו נוטים לשימוש ובדיקה אינטנסיביים של רשתות חברתיות.  שרלוונטי עבורנו
.מידע שונים

?חודשים3למשך ופייסבוקמוואטסאפמה קרה לי כשהתנתקתי –חוויה אישית •
ולמה חייבים לחוות החמצה בעידן  ? מהן ההשלכות של החיבור הבלתי פוסק לרשתות חברתיות ולאפליקציות•

?הרשתות
עובדות מרתקות לגבי בדידות וחיבור בעידן המודרני•
?איך התקשורת האינטנסיבית בטקסט משפיעה על קשרים אישיים•
וחזרה לחיים פרודוקטיביים ומספקיםF.O.M.Oכלים להתמודדות עם •

 FOMO (Fear of missing out)-כלים להתמודדות עם תופעת ה 
חצי שעה עד שעה וחצי: משך ההרצאה

עובדי ומנהלי הארגון: קהל יעד

המבוססים  , בהרצאה יסקרו מיטב המחקרים החדשים בתחום
:בין היתר על הספרים הבאים

הרצאת לייב  
דיגיטלית 11



דיגיטליהאקאתוןלפצח את הפיתוח האישי בעולם העבודה העתידי: סדנת מיני האקאתון

עובדים בפורמט לייב דיגיטלי: קהל יעד

הרצאה אינטראקטיבית דיגיטלית של שעה בנושא מיומנויות לעתיד עולם העבודהחלק ראשון   

הצגת הרעיונות במליאה, נושאים3משתתפים על 5עבודה ובקבוצות של חלק שני  

- Expand your storyשוק העבודה הינו חלק משמעותי מהמהפכה . פיתוח אישי בעולם העבודה העתידי
השינויים שקורים בו רדיקאליים ודורשים מעובדים ומנהלים לרכוש סט מיומנויות חדש על , התעשייתית הרביעית 

על פי הדוח עולמי של חברת הייעוץ  . להתפתח ולצמוח בעולם העבודה העתידי,מנת להמשיך להיות רלוונטיים 
McKinsey  מהעובדים בשוק העבודה יאלצו להחליף מקצוע שיכלול אלמנטים  14%בעשר שנים הקרובות

.דיגיטליים ואוטומטיים, טכנולוגים

:המיומנויות הקריטיות לעתיד עולם העבודה שהעובדים שלנו צריכים לרכוש 3נתעמק ב בהאקאתון

ללמוד איך ללמוד1.

להתנסות בפרויקטים חדשים על מנת לגלות כישרונות חבויים2.

להעלות את הערך שלנו-לנהל את העסק שהוא אתה3.
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ייעוץ והנחייה  Reverse Mentoring: תוכנית
דיגיטלית

:  שלבי התוכנית
החלטה על המאפיינים והקריטריונים של הצעירים שישתתפו בתוכנית•
,future of work: החלטה על האסטרטגיה הארגונית ממנה יוצאים לתוכנית• WLB,Diversity?
ההפוךלמנטורינגהחלטה על הנושאים האפשריים •
שישתתפו בתוכנית החלטה על אורך התוכנית ותדירות המפגשיםMenteesו מנטוריםבחירת •
שותפים לתוכנית לרתימה והסבר על התהליך/הרצאה להנהלה הבכירה•
(מומלץ בסרטון קצר)תקשור קול קורא לצעירים מהארגון להשתתף בתוכנית •
בניית קהילה שתומכת אחד בשני, בתוכניתהמנטוריםמפגשים שתכשיר את 2הנחייה של סדנא של •
המכינה אותם ומתאמת ציפיותוהמנטורים  Menteesהיכרות של  ה/קיקאופהנחיית סדנת •
מפגשים על מנת לבחון אתגרים והצלחות ואפשרות  4אחרי ( בנפרד)והמנטיסהמנטוריםעם follow upפגישת •

לתקשר הצלחות בארגון
הכנת סרטון  – Menteesוההמנטוריםפגישת סיום הכוללת הרצאה לכלל העובדים ושיתוף בתוצרי התוכנית עם •

תקשורתי שהם מתארים את החווית והתובנות
.  הצעירים מקבלים העצמה ותחושה של השפעה על הארגון מעצם החיבור לבכיריםהמנטורים: תוצרי התוכנית

הארגון שומר על עדכניות ורלוונטיות  . התהליך שובר את ההיררכיה בארגון  ויוצר מערכת יחסים שוויונית יותר 
תמידית

תינתן אחרי שיחה ובירור צרכי הארגוןהצעת מחיר 

13
הפוך עומדת ההנחה שככל שאנחנו מתקדמים בארגון וצוברים ותק  מנטורינגבבסיס התוכנית של 

ת התנתק /אם פעם זה היה לוקח חמש שנים עד שמנהל. באופן אוטומטי אנחנו מתנתקים מהשטח
זו פעם ראשונה  , כמו כן. מהעובדים הצעירים והלקוחות הרי שהיום זה יכול לקרות תוך חצי שנה

בהיסטוריה שמגיע לשוק העבודה דור שיש לו ידע רב יותר מבכירים בארגון על העולם הדיגיטלי ועל  
כל השלכותיו מבחינת חיבור לעובדים ולקוחות



מודפס ודיגיטליגיבורי על והורמונים: הספר

מ לארגונים בלבד  "לספר לא כולל מע₪ 45ניתן להזמין ספרים מודפסים במחיר מיוחד של 
https://www.heroesandhormones.com/about-the-book: לינק לרכישה דיגיטלית

https://www.heroesandhormones.com/media: כתבות על הספר

?גם אתם מרגישים שמשהו השתבש לכם בחיים14

. אנחנו מרגישים לחץ עצום מכל עבר, למרות שלכאורה החיים נוחים מאי פעם. אתם לא היחידים
על רק כדי לשמור על השפיות ולשלב בין -ונדמה שצריך להיות גיבור, אין לנו איזון, אין לנו זמן לכלום

.חיי המשפחה לקריירה
רמת  , בעשרות השנים האחרונות כל הנתונים של רמת הפעילות. גם המחקרים מראים את זה

התזונה שלנו  . מצביעים על בעיה חמורה, תפוצת המחלות ואפילו תדירות קיום יחסי מין, הלחץ
.והזמן הפנוי הפך למצרך נדיר, הבריאות שלנו פחות טובה, פחות בריאה

–הם שואבים אותנו לתוכם ובולעים כל חלקה טובה . בגלל ריבוי המסכים בעולמנו, בין היתר? למה
.סקס, כן... דרך פעילות גופנית בריאה וכלה ב, משיחות עם חברים ובני זוג

?איך יוצאים מהסבך
להתמודדות עם הקשיים  , יעילה ביותר, המדריך המהפכני שלפניכם מצביע על דרך חדשנית

,  תוך הסברים מרתקים ודוגמאות מהחיים". שדה התעופה"שיטת : והפיתויים של העידן המודרני
להפוך ... ו, ליצור את התנאים שיגשימו אותן, המדריך מלמד אותנו כיצד להגדיר נכון מטרות

.בעינינו ובעיני היקרים לליבנו, על-לגיבורי
.והצטרפו אליהם, קנו כרטיס. השיטה הזו כבר שינתה את חייהם של אנשים רבים מסביב לעולם

https://www.heroesandhormones.com/about-the-book
https://www.heroesandhormones.com/media


השימור והניהול של עובדי  , אספה נתונים מהעולם בתחום פערי הדורות על מנת להביא ידע ותובנות ייחודיות לארגונים בתחום הגיוסדינמיקס
.וצמצום פערי הדורות הקיימיםYדור ה 

,  תקשורת, טק-ביניהם חברות היי, מלי מייעצת ומיישמת את השיטות שפיתחה בתחום האיזון בארגונים מובילים וגלובליים בישראל, בין היתר
מלי מובילה בישראל את נושא האיזון בין העבודה לחיים הפרטיים ואת נושא צמצום פערי הדורות בשוק  . פיננסים וארגוני שירותי הביטחון והצבא

.ופועלת למען שינוי המדיניות למען האיזון וקיצור שעות העבודה, העבודה

מלי אלקובי
היא בוגרת לימודי תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בפסיכולוגיה  , "שדה התעופה"על והורמונים ומפתחת שיטת -מחברת הספר גיבורי

במסגרת לימודיה רכשה ידע ייחודי בנושא גמישות בעבודה הקיים .  שבסידני אוסטרליה Macquarieמאוניברסיטתארגונית ומשאבי אנוש 
מלי בעלת ידע ייחודי בתחום פתרונות איזון בין עבודה לחיים פרטיים . WLB-שהיא מהמדינות המובילות בתחום גמישות בעבודה ו , באוסטרליה

. החברה החלוצה בישראל המתמחה בייעוץ לארגונים בתחום האיזון בין העבודה לחיים הפרטיים, יסדה את חברת דינמיקס. במקומות עבודה
דוברת בכנסת בנושא קיצור שעות , .בעולם העבודהYעל דור ה -וואיוואיכאן וואי 11מלי השתתפה כיועצת בתוכנית תיעודית של ערוץ 2019ב

מלווה ארגונים  . עולם העבודה העתידי ואיזון בין עבודה לחיים פרטיים, מרצה ומייעצת לארגונים המובילים בישראל בתחום חווית עובד, העבודה
.הפוכהמנטורינגותוכנית , הפוך בנושא חווית עובדהאקאתוןבתוכניות חדשניות בתחום כגון 

2016

נתוני הסקר  . במקומות העבודה( 1980-1994ילידי )Yערכה סקר ראשון בישראל אשר בחן את מאפייניהם והעדפותיהם של  עובדי דור ה דינמיקס
The markerואף הוקדש לנושא מגזין של , התפרסמו בעיתונות הכלכלית בישראל

תוצאות הסקר פורסמו  , Zערכה סקר ראשון בישראל על עמדותיהם של דור ה teenkבשיתוף חברת הייעוץ תמורות ומשרד הפרסום דינמיקס
( .http://www.themarker.com/career/1.2934445בתקשורת  

נתוני הסקר הוצגו בכנס החברות הטובות ביותר לעבוד . Yערכה את הכנס השני בנושא ניהול עובדי דור ה ,בשיתוף חברת הייעוץ תמורותדינמיקס
.The markerואף הוקדש לנושא מגזין של , בבית חיל האוויר והתפרסמו בעיתונות הכלכלית בישראל4/5/11ב the markerבהם של מגזין  2011

2009

http://www.themarker.com/career/1.2934445
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