
"ייצור ידע"

חלק ראשון



'תכנון'((planningשאדם , היא פעולה קוגניטיבית מודעת
,  כדי להתכונן לקראת אירועים עתידיים,או קבוצה מבצעים

.  למשימה מסוימת או לצורך השגת מטרה

לארגון להימנע / יכול לסייע לאדם אפקטיביתכנון
.או לצמצם את הסבירות להן, משגיאות

?תכנון מהו



...גיבוש  . כדי לגבש שיטת ביצוע בתהליך חשיבה שיטתי
.  הערכת מצבזה נעשה באמצעות

בין אפשרויות הפעולה קבלת החלטותהוא מערב-
של סדר  וארגון-הארגון / העומדות לרשות האדם 

...הפעולות הנבחר

ותה  באטיםפרארגון כל הכולל אתהתכנון
...פעולה



ולנבא כיצד יגיבו היריבים וגורמים  ; ניסיון לעצב אותו מחד גיסא

.מאידך גיסא, סביבה המשימתיתב

תוצאות  חוסר היכולת שלנו לנבא בוודאות את העתיד ולהעריך

.הופך כל תכנון להימור,(צים"תב)בלתי צפויות 

יריית חץ לעתידכל תכנית היא 



"ייצור ידע"



,  א הוא תהליך"תכנון מש

שבאמצעותו החברה  

מהי אסטרטגיית  , מחליטה

הגיוס וההפעלה של  

אילו תפקידים  ; עובדים

עליה לאייש וכיצד לגייס  

מועמדים לתפקידים אלו









 חלק מאי הוודאות נוצר בשל אי ידיעת דברים

.שאתה יכול בעבודה נכונה לדעת

  כל צמצום של מרווח אי הוודאות יכול לחסוך

...לארגון הון



וצריך גם לדעת  . 2

נכוןלתכנן 

תכנון לא מסתיים  

כשההנהלה מאשרת תכנית  

.הוא רק מתחיל; לביצוע

אסור לדבוק בתכנון וצריך 

,  להבין שככל שנתרחק בזמן

הפער בין התכנון למציאות  

וצריך לשנות כל העת  ; יגדל

...'בתנועה'



תוך , כזהתכנון

, כדי תנועה

:נקרא

'תכנון דינאמי'



טקטי של הטווח 
הקצר

אסטרטגי של 
הטווח הארוך

מהו מודל השגת  

העובדים המתאים 

לצרכיו , לארגון

ולתרבותו

להבטיח ניצול אפקטיבי  

במידת  , וגם יעיל

של המודל  , האפשר

.הזה



היכולת  : יעילות
לבצע דברים ללא  

בזבוז של זמן  
אנרגיהאו

:  אפקטיביות
היכולת להשיג 

מטרה נתונה

יש  . וגם יעיל אבל לא אפקטיבי; ארגון יכול להיות אפקטיבי ולא יעיל

כי יעילות מונעת יתירות ויתירות  , גם סתירה מובנית בין שני המושגים

!דרושה לאפקטיביות



 ...  היא גיבוש דרך פעולה
תוך , של יחידה עסקית

התייחסות לסביבה 
במטרה לסייע  , ולעצמה

,  לארגון בקביעת מטרותיו
בבחירת דרכי פעולה  

. ובמימושן
  התכנון לטווח הארוך

מוציא אל הפועל את 
האסטרטגיה העסקית  

.בארגוןשל משאבי אנוש

(business strategy)אסטרטגיה עסקית



"ייצור ידע"

לבחור את  

המודל  

המתאים  

,  ביותר לארגון

לתרבותו  

ולתחומי  

פעילותו



איזה 
מודל  
?נבחר

העסקה  
?ישירה

עובדי  
קבלן

מיקור 
חוץ

שילוב  
?ביניהם

?אחר



...זו לא החלטה שניתן לשנות כל פעם מחדש

,  מרגע שהימרנו והחלטנו', ארוחות חינם'וכיוון שאין 

...נצטרך לחיות עם התוצאות
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האם הוא מעדיף  
להיעזר בחברות  

א ובחברות  "כ
?  השמה

האם הארגון 
מעוניין לגייס  
בעצמו עובדי  

?חברה



גמישות;
עבודה יעילה בתקופה של אי-

;יציבות בשוק העבודה
  פטור ממטלות מנהליות

וממחויבויות כלכליות ומהטבות  
הנדרשים בהעסקת  , למיניהן

;עובדי קבע
  מתאים במיוחד לארגונים חסרי

;משאבים לסינון עובדים
 אפשר להעביר את מלאכת

ההכשרה שלהם לסוכנויות  
.לפני הגעתם לארגון, ההשמה



  נוצר מתח בין עובדי
הקבע בארגון לבין  

אנחנו  )עובדים זמניים 
...(.והם

  מחויבות נמוכה בארגון
.ומעורבות נמוכה בו

בעיות של יחס מנהלים.

...ועוד
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;הגדרת המטרות והיעדים של מחלקת משאבי אנוש1.

;הערכת המצב2.

,  הצגת תוצרי הערכת המצב למקבלי ההחלטות3.

;בתחומים הטקטי והאסטרטגי

;קבלת החלטות4.

.גיבוש תכנית מפורטת על בסיס ההחלטות ואישורה5.



הגדרת המטרות והיעדים של מחלקת משאבי  1.

;אנוש

;הערכת המצב2.

;הצגת הערכת המצב והמלצות למחליטים3.

;החלטות הממונים על האסטרטגיה4.

.הכנת התוכנית ואישורה5.



"ייצור ידע"

מבקשת מה 

מחלקת  

משאבי אנוש  

להשיג עבור  

?הארגון



...על מנת, אנו מתכננים

לספק לארגון  

את כוח האדם  

הנדרש 

לפעילותו  

,  התקינה

במקומות  

שבהם הוא  

.  נחוץ



"ייצור ידע"



אופטימיזציה של  
כוח האדם

אספקת כמות כוח  
,  האדם הנדרשת

באיכות הנדרשת  

תקנים מלאים של כוח  

אדם מוכשר ומתאים  

והשילוב ; לתפקידו

הנכון והאופטימלי בין 

.עובדים לבין כישורים

להבטיח ניצול  

, אפקטיבי וגם יעיל

.שלו, במידת האפשר



אופטימיזציה של  
כוח האדם

אספקת כמות כוח  
,  האדם הנדרשת

באיכות הנדרשת  

תקנים מלאים של כוח  

אדם מוכשר ומתאים  

והשילוב ; לתפקידו

הנכון והאופטימלי בין 

.עובדים לבין כישורים

שהאנשים הנכונים יהיו  

מחוברים ביניהם  

,  בקשרים הנכונים לארגון

.באותה נקודת זמן





הגדרת המטרות והיעדים של מחלקת משאבי 1.

;אנוש

;הערכת המצב2.

;הצגת הערכת המצב והמלצות למחליטים3.

;החלטות הממונים על האסטרטגיה4.

.הכנת התוכנית ואישורה5.



...  כדי לגבש שיטת ביצוע בתהליך חשיבה

.  שיטתי

הערכת מצבגיבוש זה נעשה באמצעות .

רטים ן כל הפארגואת, כאמור, כוללהתכנון
...בפעולה נדרשת
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ונגבש 

הערכות  

לעתיד



ארגון

סביבה משימתית

סביבה כללית

גורמים

כלכליים

גורמים

דמוגרפיים

גורמים

ל"בינ

גורמים פוליטיים  

ומשפטיים

לקוחות

ספקים

מפיצים

מתחרים

חקר הארגון  

וסביבתו  

בהקשרים  

:שלנו



תחזית היצע  
שוק העבודה

תחזית הביקוש  
לעובדים ואופן  

העסקתם

כלפי חוץכלפי פנים



השגת מידע ועיבודושל מפרךזהו השלב ה

הביצוע  

שלו הוא  

תלוי 

...תרבות



 של מערכות אנושיות באה  התרבות הארגונית האופן שבו

או האופן שבו מערכת  ; לידי ביטוי בתחום האסטרטגי

.בתחום האסטרטגימתנהגת

 דרכי ההתנהגות  התרבות האסטרטגית היא שקובעת את

היא עשויה לחשוב  : של אותה מערכתואת דרכי החשיבה

.  באופן שונה על אותם עניינים אסטרטגיים

לא על פי היגיון  , היא עשויה לנסח את העדפותיה

אלא על פי הנורמות והערכים  , אוניברסלי של יעילות

.ועל פי הדימוי העצמי שאימצה לעצמה, הקיימים אצלה



בגלל החשיפה  

של תרבותםל

ארגונים בינלאומיים  

עימם הוא עובד



 מובהק והיעדר מסורת אינטלקטואלית  אנטי אינטלקטואליזם

;של המערכות הביורוקרטיות והצבאיות

 אסרטיביות ונטייה , מעשיות רבה: אלתורתרבות של

;לאלתר

 וחוסר הקפדה על נהלים , באופן קיצונילא פורמליים דפוסים

;היררכיים

חזון ארוך טווחהיעדר;

מתכנון אסטרטגיסלידה;

 צרים ומגזרייםהעדפת שיקולים;

כתובה( דוקטרינה)תפיסת עבודה היעדר.



 מצורמנטליות של;

הגנתית  נטייה לאסטרטגיה : בעשורים האחרונים

בצד טקטיקה התקפית  , מדיניולשימור סטטוס קוו 

.בשדה הקרב

עורמה ותחבולה לטובת  , על גמישותויתור

;הטכנולוגיה

 אופקיםצרתחדשנות טכנו טקטית;

קודם להבנהמעשהה;

"ילך בעוד יותר כוח, מה שלא הולך בכוח."



 אינההערכת המצב

מתבצעת במלואה 

.  בארגונים רבים

מתקבלות ,ברבים אחרים

בעזרת יועץ  החלטות

אסטרטגי או באופן  

.אינטואיטיבי
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חלק שני



?  מה למדנו בחלק הראשון

(1)

 תכנון  ו; מהותכנון הגדרנו

.מהוהמשאב האנושי 

שאי הודאות הופכת , הבנו

.  כל תכנון להימור

אנו מתכננים  , יחד עם זאת

כדי להקטין את מרווח אי  

ומבינים שזה  ; הוודאות

חייב להיות תכנון דינאמי  

ומתמשך לאורך כל שלבי  

.הביצוע



;הגדרת המטרות והיעדים של מחלקת משאבי אנוש1.

;הערכת המצב2.

,  הצגת תוצרי הערכת המצב למקבלי ההחלטות3.

;בתחומים הטקטי והאסטרטגי

;קבלת החלטות4.

.גיבוש תכנית מפורטת על בסיס ההחלטות ואישורה5.



טקטי של הטווח 
הקצר

אסטרטגי של 
הטווח הארוך

מהו מודל השגת  

העובדים המתאים 

לצרכיו , לארגון

ולתרבותו

להבטיח ניצול אפקטיבי  

במידת  , וגם יעיל

של המודל  , האפשר

.הזה



 אינההערכת המצב

מתבצעת במלואה 

.  בארגונים רבים

מתקבלות ,ברבים אחרים

בעזרת יועץ  החלטות

אסטרטגי או באופן  

.אינטואיטיבי



הערכת מצב בעייתית  

מעלה את המפלס של 

מפעל ':מה שמכונה

'הזבל של הארגון



כינוי למכלול פעולות 

הסרק המבוזבזות של  

שאינן  , מערכת

כשלים  : מייצרות ערך

בזבוז  ; ונפל בפס הייצור

, בזמן, באנרגיה, בחומר

ובמאמצים  , במקום

.  פקידותיים וניהוליים



  כחמש מאות שוטרי סיור עוזבים מידי שנה את משטרת
.  אלה שוטרים בשנותיהם הראשונות במשטרה. ישראל

,  שוטרים שהושקעו בהם ממון ומאמצים רבים בהכשרות
. והכל לטמיון

שיטור הוא :המשטרה מזהה את הבעיה ככורח אובייקטיבי
.  נוטשים, ואלה שאינם מתאימים לעומס, מקצוע מפרך

מה שגורם לנטישת  . זוהי טעות הנובעת מחוסר מקצועיות
עובדים בשנים הראשונות הוא דחייה של התרבות  

.  הארגונית

לתרבות תקטין את  בחינת התאמה מוקדמת של המועמדים
...הנשר מאוד ותחסוך כסף רב למשטרה



;לחקור את הארגון: חיזוי צרכי הארגון בעובדים1.

;לחקור את הסביבה: חיזוי ההיצע העתידי2.

במשאבי אנוש בין הביקוש להיצע  הערכת פערים 3.
;ומשמעותם

.ויישומהסגירת הפערים הכנת תכנית ל4.



;לחקור את הארגון: חיזוי צורכי הארגון בעובדים1.

;לחקור את הסביבה: חיזוי ההיצע העתידי2.

הערכת פערים במשאבי אנוש בין הביקוש להיצע  3.
;ומשמעותם

.הכנת תכנית לסגירת הפערים ויישומה4.



הוא קביעה המנסה  (  (Predictionניבוי אוחיזוי
.להעריך את מהותו של אירוע עתידי



והעובדים הצטרפו לארגון בגיל ; הארגונים השתנו הרבה פחות

כך שניתן היה לחשב את  ; צעיר ונשארו בו עד פרישתם

...הצורך העתידי בעובדים באופן כמעט ליניארי



;ומבניים תכופיםשינויים ארגוניים1.

;קיטון בהיקף הפעילות/ גידול 2.

;של עובדיםמודל ההעסקההתעוררות צורך בשינוי 3.

.וכדומה; מיזוגים; רכישות: כמו,אתגרים עסקיים4.

.שינויי רגולציה של הממשלה:אתגרים רגולטוריים5.

פרישת  ובעיות שמעוררת , פרישת עובדים טבעית6.

;עובדים



(בתפקידים המועדים לשחיתות, למשל)רוטציהצרכי;

 (המחייבת הכשרה)מעברים צפויים של עובדים;

נטישת עובדים;

 האם הידע מבוזר או -בארגון מוקדי ידעמצבם של

שהארגון נתון בידיו של גורם אחד או שוליים הצוברים  

;עוצמה ומפתחים תלות ארגונית בהם

 בארגוןטלאנטיםמצבם של.

אלטרנטיבות לשימוש בכוח אדם ארגוני;







על מנת שנוכל לחזות באופן קרוב ככל אפשר 
:הארגוןעלינו לחקור את , למציאות



מיפוי הכישורים
הנדרשים לארגון  
בתחומי העבודה  

חיזוי מספר  השונים ו
שיידרשו לכל העובדים

.עיסוק ותחום

בחינת תהליכים תוך-
-ארגוניים וחוץ

,  כגון קידוםארגוניים
,  פרישת עובדים, ותק

מעבר של עובדים בין  
ארגונים או עזיבת 
.תחום עיסוק מסוים



  האם מטרות הארגון
ותחומי פעילותו השתנו  

מאז הערכת המצב  
האם השתנו  ?האחרונה

איך ולמה  ? יעדיו התפעוליים
?במה? השתנו

  האם צפויים שינויים
?איזה? במבנה הארגוני

  האם צפויים שינויים
באסטרטגיית ההעסקה של 

במודלים של ?עובדים
, העסקה ישירה: ההעסקה

? מיקור חוץ? עובדי קבלן
?מודל המשלב ביניהם



 האם משתנה
,  למשל, הדגש

על העסקת  
מיעוטים  ; נשים

;וכדומה
 האם היו בארגון

שינויים  
תקציביים  

?  משמעותיים
האם  ? איזה

צפויים שינויים  
?כאלה





מחליפים תפקיד אחרים 

כל והגדרות תפקיד

...העת

שינויים טכנולוגיים

משנים את  

הנדרשים מן הכישורים

העובדים



;לחקור את הארגון: חיזוי צרכי הארגון בעובדים1.

;לחקור את הסביבה: חיזוי ההיצע העתידי2.

הערכת פערים במשאבי אנוש בין הביקוש להיצע  3.
;ומשמעותם

.הכנת תכנית לסגירת הפערים ויישומה4.



עלינו לחקור גם את 
:סביבות הארגון השונות



,  ארגוניים-בחינת תהליכים חוץ
שעלולים להשפיע על כוח האדם  

.שנדרש לארגון

עלול להיות היצע /מה עשוי
...העובדים העתידי



ארגון

סביבה משימתית

סביבה כללית

גורמים

כלכליים

גורמים

דמוגרפיים

גורמים

ל"בינ

גורמים פוליטיים  

ומשפטיים

לקוחות

ספקים

מפיצים

מתחרים

פה אנו חוקרים  

את סביבות  

הארגון  

:השונות



;לחקור את הארגון: חיזוי צרכי הארגון בעובדים1.

;לחקור את הסביבה: חיזוי ההיצע העתידי2.

הערכת פערים במשאבי אנוש בין הביקוש להיצע  3.
;ומשמעותם

.הכנת תכנית לסגירת הפערים ויישומה4.





בתחום 
האסטרטגי

בתחום 
הטקטי

מהו מודל העסקת  

העובדים הנכון ביותר  

ביחס לתנאי השוק 

ולתרבות  ; מחד גיסא

.הארגון מאידך גיסא

עלול להיות ביקוש /מה עשוי

גיבוש תכנית ?העובדים העתידי

להשלמת הפערים הצפויים בין  

היצע העובדים לביקוש לעובדים  

שוק של  )ותנאי השוק בתחום זה 

...(.עובדים או שוק של מעסיקים



קיימות טכניקות שונות לחישוב כמות  
...לגייסשנידרשהעובדים העתידיים 

כי , לא אתעכב עליהם

האמת היא ששום דבר  

;  באמת עובדלא

וארגונים נמצאים  

מתמיד אחרי  ' ציד'ב

עובדים ומנהלים  

.מתאימים







מחסור 
בעובדים

עודף 
עובדים

בעיקר עובדים  

חיוניים



!זו אי הודאות טמבל? למה

;מורכבות-

;דינאמיות-

מהפיכת  -

.המידע והידע





הקורונה למשל שינתה ברגע את העולם  
...ואת הארגונים



משלוחנים, מלקטים: האם נדרש לעובדים נוספים?

  האם נסב לצורך כך עובדים ממשימות שהפכו פחות
?נדרשות

מה נעשה עם אלה שלא יתאימו?

האם נצטרך לגייס עובדים חדשים?

 המעסיקים רודפים  )האם שוק העבודה הוא שוק של עובדים
העובדים רודפים אחר  )או שוק של מעסיקים ( אחר העובדים

?(המעסיקים

לאלה  , למשל, מה השפעת הכסף שמשלמת המדינה
על נכונותם לעבוד ( תים"חל)שבחופשות ללא תשלום 



אפשר לענות בוודאות איך

?על שאלות כאלה



;לחקור את הארגון: חיזוי צרכי הארגון בעובדים1.

;לחקור את הסביבה: חיזוי ההיצע העתידי2.

הערכת פערים במשאבי אנוש בין הביקוש להיצע  3.
;ומשמעותם

.הכנת תכנית לסגירת הפערים ויישומה4.



,  א"אם צפוי עודף בכ
:נתכנן

הצעה  , הקפאת גיוסים
, לפרישה מוקדמת

הקפאת העסקה והוצאה  
חלוקת משרות , ת"לחל

 Job)בין עובדים 
Sharing)  , איחוד

פיטורים, משרות

,  א"אם צפוי מחסור בכ
:  נתכנן

, העשרה, הסבה, ניוד
, תמריצים, שעות נוספות

, א"גיוס עובדי כ, הדרכה
,  גיוס עובדים בתקן

העברת העבודה למדינה  
בה עלויות יצור נמוכות



סוף  , סיימנו

את השלב , סוף

של מפרךה

הערכת  

...המצב



הגדרת המטרות והיעדים של מחלקת משאבי 1.

;אנוש

;הערכת המצב2.

;הצגת הערכת המצב וההמלצות למחליטים3.

;החלטות הממונים על האסטרטגיה4.

.הכנת התוכנית ואישורה5.



להחליט לאן פני הארגון  מקבלי ההחלטותעל

...בתחום העסקת כוח האדם

ברמות הטקטית  , ואיך תושג המטרה הזו

והאסטרטגית



בשלב הזה מחליטים על העקרונות ושולחים  

המפורט של  לתכנוןאנשי משאבי אנושאת

אל הפועלההחלטותהוצאת

גם  , מטבע הדברים

המפורט התכנון

מחייב אישור



הגדרת המטרות והיעדים של מחלקת משאבי 1.

;אנוש

;הערכת המצב2.

;הצגת הערכת המצב וההמלצות למחליטים3.

;החלטות הממונים על האסטרטגיה4.

.הכנת התוכנית ואישורה5.



אחראי ישירהפעולה'מס
דיווח ביצוע עד  

תאריך
הערות

1

2



בהוצאת התכנון לפועל נעסוק בהרצאות 
הבאות



(תכנון דינאמי)רק מתחיל עם הביצוע הוא,לכן



על , בתכנון גדולאי הוודאותכיוון שמרכיב , אבל

,  המתכנן לקחת בחשבון כל העת שהנחותיו שגויות

דינאמיולתקן באופן , לחפש סמנים בשטח לכך

,  ואת ההחלטות והפעולות לביצוע; את התחזיות

.  ככל שניתן

 כך גם עולה מפלס , עולהאי הוודאותככל שרמת

והסיכוי לטעות גדל  , תכנוןההימור בתוך ה

.בהתמדה



"ייצור ידע"


