
  

    
   

 

בידול- "אנשים מובילים תוצאות"

Æהחזון שלנו  בי אפקטיב תהווה חברה ייחודית בהובלה לצמיחה ולמצוינות בארגונים
Æשותפיה לדרך של בי אפקטיב יראו בה בית חם¨ מעצים ומקור לגאווה¨ ויהוו פוטנציאל לצמיחתה

כוחנו טמון בניסיון ניהולי ומקצועי רב שנים¨ בהובלה וייעוץ לארגוניים בתחומי אסטרטגיה¨ פיתוח עסקי¨ פיתוח ארגוני¨ הדרכה¨ משאבי אנוש 
יכולותיהם¨  ואינטגרטיבית¨ תוך שיתוף לקוחותינו בתהליך אשר בסופה תעצים את  ותפעולÆ אנו מאמינים בפעולה מתוך ראיה מערכתית 

Æביצועיהם ורווחיותם¨ ויוכלו לשמר ולשפר את הישגיהם באופן עצמאי ולאורך זמן

אנו פועלים מתוך אמונה כי האנשים הם המובילים את התוצאותÆ על כן¨ האנשים שלנו ≠ היועצים של חברת בי אפקטיב הינם בעלי התמחויות 
משולבות¨ חלקם באים מרקע ניהולי הבא לביטוי בעשרות שנות ניסיון ניהולי¨ וחלקם מהווים יועצים מקצועיים∫ מהנדסים¨ משאבי אנוש¨ 

ובניסיונם  בהכשרתם  הדרכה  מפתחי  ארגוניים¨  יועצים 
 Æהמקצועי

ליועצים  המאפשר  החברה  של  המוסף  הערך  טמון  בכך 
להביא יכולות ייעוציות מורחבות והוליסטיות ולהתבונן על 
פי  על  ואינטגרטיבית¨  מערכתית  בפרספקטיבה  הארגון 

 Æהצרכים שמופו והוגדרו
כמובן¨ בתהליכי העבודה שלנו אנו משלבים את האנשים 

Æבארגונים איתם אנו עובדים
המשלב  ארגוני  באבחון  מתחיל  ייעוצי  תהליך  כל 
התייחסות רחבה מתוך הפרספקטיבות שהוגדרו, מיפוי 
עבודה  תכנית  בניית  הרצוי,  המצב  מול  אל  הפערים 
ולבסוף, בניית תכנית הטמעה ייעודית וייחודית המהווה 
בהתנהגות  לשינוי  ביצועים,  לשיפור  הפלטפורמה  את 
ולצמיחה ארגונית, כלומר לתוצאות ברורות ונראות לעין.

•  פיתוח קורסים והכשרות
•  פיתוח תשתית ידע

•  פיתוח כלים ועזרים הדרכתיים
   טכנולוגיים ומסורתיים

•  ליווי בעלי תפקידים בתחום

•  פיתוח אסטרטגי
JV, A&M - שת"פ אסטרטגיים  •

•  פיתוח עסקי

•  פיתוח אסטרטגי
•  ליווי והטמעת תהליכי שינוי

•  פיתוח מנהלים
•  פיתוח צוותי הנהלה

•  ייעוץ אישי

•  תכניות לשיפור ביצועים
   ארגוני ותפעולי 

•  תכניות התייעלות והבראה
•  תהליכי ארגון ושיטות

•  פיתוח מערכות תומכות החלטה

רלוונטיות

אפקטיביות

יעילות / מצוינות תפעולית

לאורך השנים רתמנו את הידע והניסיון שברשותנו לפיתוח מתודות ייחודיות לניתוח הוליסטי של 
 Æתהליכי הארגון בשלושה רבדים ≠ רלוונטיות¨ אפקטיביות ויעילות

שילוב ההיבטים הללו מוביל לראייה אינטגרטיבית ייחודית ממנה מופקות תכניות פעולה עסקיות¨ 
 Æארגוניות¨ הדרכתיות  ותפעוליות

Æהתוצר הסופי משרת את הארגון הן בטווח המיידי והן בראייה עתידית מתמשכת

09-7409350 off ice@beffec t ive Æco Æ i l Beffec t ive.co. i l

בי אפקטיב הינה חברה לפיתוח אסטרטגי ≠ ניהולי
Æלשיפור ביצועים המובילה לצמיחה ומצוינות בארגונים

פיתוח תפעולי 

פיתוח הדרכה
תחומי העיסוק שלנו

פיתוח אסטרטגי ועסקי 

פיתוח וייעוץ ארגוני 
הלקוח


