
האם אתם מתמודדים עם המצבים הבאים או דומים להם ?
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יחידות השירות התפעולי מתקשות לתמוך בפעילות העסקית ובהשגת מטרות הארגון.

קיימת בעיית איכות וזמינות של השירותים התפעוליים המסופקים על ידי הספקים ועובדי הארגון.

קיימים הבדלים ברמות השירות בין האתרים השונים ונדרשת אופטימזציה וסטנדרטיזציה.

הקורונה מחייבת התארגנות שונה בסביבת העבודה של העובד.  

נדרשת שליטה ובקרה תקציבית הדוקה יותר ונדרשות פעולות התייעלות, וחיסכון מיידיות.

לאנשי השירות התפעולי קיימים פערים בהבנת השפה הפיננסית והניהולית ופערים בניהול תוכניות
העבודה.

העולם משתנה בקצב מהיר ואילו השירותים התפעוליים שלכם נשארים מאחור.
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בע"מ יואנימוס 
 

." הרב-תחומי התפעולי  בתחומי "השירות  ומקצועית  ניהולית  עסקית,  מנהיגות 
עמיתים. ופורום  חדשנות  הכשרה,  הדרכה,  חניכה*,  ייעוץ,  אבחון, 

 
ינג  וקאוצ' *מנטורינג 

אם עניתם "כן" על המצבים שתוארו לעיל
 

....אז.... זה הזמן לפנות אלינו !

הוא: בהם  והעוסקים  התפעוליים  השירותים  של  ייעודם 
 

וניהולית, מקצועית  אוטוריטה  להוות 
העובד. של  העבודה  ובסביבת  העסקית  בפעילות  תומכת  אשר 

 
ומטרות ן  ו חז בהשגת  להתמקד  הליבה,  פעילויות  למנהלי  לאפשר  מנת  על  זאת  כל 

. ן החברה/ארגו

? ? דעת  הי



? תם  או מספק  י  מ ו ם  י י ל ו התפע ם  תי ו ר השי מהם 

(Maintenance/Engineering Management) הנדסה, תחזוקה ואחזקה של מיכון, מערכות ותשתיות
(Facility Management) שירותי אתר ושירותים לרווחת העובדים בארגון וללקוחות הארגון

(Real-Estate / Building Management) נכסים ונדל"ן
(Logistics / Supply Chain) לוגיסטיקה ושרשרת אספקה 

(IT) מערכות מידע, תקשורת, מדיה, טלפוניה וטכנולוגיה
 (Prcurement) רכש ומכירה

 (EH&S, Sustainability) בטיחות, גהות, בריאות, איכות סביבה וקיימות

"השירותים התפעוליים הרב תחומיים" (Multidisciplinary Operational Services), הנם שירותים

מקצועיים וביצועיים אשר תומכים בפעילות הליבה של הארגון ובסביבת העבודה של העובד ומאפשרים
לארגון להגשים את חזונו ולהשיג את יעדיו. להלן פירוט תחומים אלו:

 

השירותים התפעוליים מנוהלים ומסופקים על ידי בעלי תפקידים מתוך הארגון (Insourcing) ובשילוב של
חברות מקצועיות במיקור חוץ (Outsourcing). שיקולים עסקיים, ארגוניים ותרבותיים יקבעו את המינון

והפרופורציות של השילוב שבין אנשי הארגון לבין ספקי השירות.
 

ארגוני השירותים התפעוליים הנם גופים מקצועיים אשר בסמכותם ואחריותם לפתח ולהגדיר נהלים
מקצועיים, תהליכי עבודה וסטנדרטים. לרוב אלה נגזרים מחוקים, רגולציה, נהלים ותהליכי עבודה

בארגון ומחוצה לו.

שלנו השירותים  ן  ו מגו

אירועים קורסים 
וכנסים

הרצאות, הדרכות, הכשרות, סיורים
מקצועיים, כנסים ותערוכות מקוונים

ופיזיים.

יעוץ, י  , ן אבחו שירותי 
הדרכה  , י ו ו ולי חניכה 

והכשרה

השירותים מסופקים ליחידים, חברות
וארגונים בארץ ובחו"ל. 

ולמידה העשרה  תכני 

הפקה ופרסום של כתבות, מאמרים,
סרטונים ופודקסטים באתר
האינטרנט של החברה וברשתות

חברתיות.

היעוד של יואנימוס
להוות גורם מוביל ובר סמכא בתחומי השירות התפעולי.

לספק שירותים איכותיים וזמינים המייצרים ללקוחותינו ערך מוסף גבוה בשיפור וייעול השירותים
התפעוליים לצד הגדלת הרווחיות.

לאפשר ללקוחותינו להתמקד בליבת העשייה ובהגשמת חזונם והשגת מטרותיהם. 

לקדם מנהיגות עסקית, ניהולית, ומקצועית בקרב העוסקים בשירות התפעולי. 

למצב את תדמיתם של תחומי "השירות התפעולי" ושל העוסקים בו כאוטוריטה ניהולית ומקצועית
בעלת סמכות ואחריות המייצרת ערך מוסף משמעותי לארגון.

לעודד יצירתיות וחדשנות כאסטרטגיה להתייעלות ושיפור השירות התפעולי, זמינותו ואיכותו.  

לעודד ולקדם שיח משתף, למידת עמיתים ושיתוף פעולה עסקי ומקצועי בקרב העוסקים בתחומי
"השירות התפעולי" (מנהלים ואנשי המקצוע, חברות וארגונים, אנשי אקדמיה, מחקר ופיתוח).

 

 

 

 

 

 



חווית שייכות לקהילה מקצועית מעצימה

השייכות לקהילה, הנה צורך טבעי ואנושי. קשרים בינאישיים, מקצועיים ועסקיים בין חברי הקהילה עשויים

ליצר הזדמנויות עסקיות, חברתיות ותעסוקתיות.

הערך המוסף להיות חלק מלקוחותינו

מיצוב תדמיתם של העוסקים בשירות התפעולי כאוטוריטה ניהולית ומקצועית
כישורי מנהיגות, ניהול ושירותיות לצד הבנה עסקעת, מקצועיות ומקצוענות הם הכישורים המחזקים

וממצבים את תדמיתו של אדם ותחום.

הצטרפות לרשת עמיתים לצורך הפריה הדדית

למידה מהצלחות וכישלונות שחוו העמיתים משפרת את היכולות להתמודד ולהגיב במהירות וביעילות

לאתגרים, לסוגיות ולשינויים התכופים המגיעים לפתחנו.

רכישת כלים לתקשורת מיטבית בין אנשי השירות התפעולי לבין מנהלי פעילות
הליבה.

שימוש נכון ומדויק במושגים ניהוליים, פיננסיים, עסקיים ומקצועיים מאפשר תקשורת טובה יותר בין

הגורמים העסקיים והמקצועיים. כפועל יוצא מכך, תתאפשר תמיכה טובה יותר בארגון, בעובדיו, בהגשמת

חזונו והשגת מטרותיו.

ל כ" מנ ו ם  י בעל  , י נ ו אהר ר  י נ

13 שנות ניהול בכיר של השירות התפעולי בחברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ מתוכן 5 שנים

(GFM) כמנהל חטיבת השירות התפעולי הגלובאלית
סמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי.

הובלת תהליך להקמת סטארטאפ לציוד רפואי.
16 שנות פיקוד וניהול לוגיסטי, בינוי ואיכות הסביבה, במגוון תפקידים ביחידות לוחמות, לוגיסטיות

ומפעל - צה"ל (רס"ן). 

לרשותי, ניסיון של מעל 30 שנה בייזום, הקמה, ניהול, פיתוח עסקי, חילוץ ממשבר חמור,
וניהול "שירותים תפעוליים* מקומיים וגלובאליים בחברות וארגונים שונים, בין היתר:

 

 

לך הו שלא  י  מ
רה אחו לך  הו מה  קדי

,(P&L) ניהול חברת רווח והפסד
ניהול תקציב של מעל לחצי מיליארד דולר (שוטף והשקעות)

ניהול הנהלת חטיבה וארגון המונה 700 מנהלים ועובדים הפרוסים ב-300 אתרים ב-70 מדינות ברחבי
העולם,

הפעלת עשרות אלפי ספקים במיקור חוץ
הובלת תהליכים ופרויקטים אסטרטגיים וטכנולוגיים חוצי חברה לשיפור השירות לצד העלאת התפוקות

והרווחיות. 
.(ISO, GMP) הטמעת תהליכי סטנדרטיזציה, נהלים, תהליכי עבודה, תהליכי איכות

היקפי הפעילות בעשייה הניהולית והמקצועית

 

MBA מנהל עסקים התמחות בשיווק.

BA לוגיסטיקה וכלכלה

VOLVOX הכשרה לתפקידי מנכ"ל סטארטאפים ביו-רפואיים

השכלה:

צרו
איתנו
קשר

info@uanimos.com
niraharoni@uanimos.com

E-MAIL

054-8883378

PHONE

http://uanimos.com

WEB SITE

https://www.linkedin.com/c
ompany/78573524/admin/

LINKEDIN


