
"ייצור ידע"





שעולם משאבי האנוש  , הסיבה לכך היא? למה
א  "משתנה במהירות ומצמיח למחלקת מש

ובלי הבנת האתגרים החדשים  ; תפקידים חדשים
יקשה עלינו להבין , והמורכבים של תהליך הקליטה

את הדרישות החדשות והאתגר המשמעותי של 
...תהליך הגיוס





של  " זמן הבשלה"הוא חייב לעבור 
...הכשרה וסוציאליזציה, התאקלמות





בשלב הראשון השקעת הארגון בעובד היא  1.

.הנמוכה ביותר–הגבוהה ביותר והתמורה 

יורדת  , כשקליטתו אינה עולה יפה והוא נפלט2.

...ושוב צריך לגייס מחדש; ההשקעה לטמיון

מחקרים הראו שלקליטה נכונה של עובדים  3.

ישנה השפעה משמעותית על רמת המוטיבציה  

ועל משך ; שלהם לביצוע העבודה לאורך זמן

.הישארותם בארגון





...עזבכשמנהל הפיתוח פתאום 
מנהל הפיתוח  

של חברת 

קטנה  הזנק

-( עובדים8)

שהיה דמות  

,  מרכזית

מובילה ונערצת  

בארגון עזב  

בהתראה של 

על פי  )חודש 

המחויב  

(.בחוזהו

שעד  –החברה 

אותו רגע התנהלה  

נקלעה  –היטב 

בבת אחת למצוקה  

.קיומית



וקיבלה  , חברת השמהנעזרה בשירותיה של , לכן

לתקופת ניסיון של -בחששות גדולים , לבסוף

מאלה  , את אחד המועמדים-שלושה חודשים 

.שהוצעו לה

 ישולם  ח "ש30,000נקבע כי שכר התיווך בסך

במידה  , לחברת ההשמה בתום תקופת הניסיון

.והעובד יתקבל



 הן  , משמעותילהיות גורםהוא חייב , אנשים8בחברה של

ולקיים  ; ברמה המקצועית והן ברמה החברתית

.אינטראקציה עם כל הגורמים הפועלים בארגון

קרה במקרה שלנולאזה:



בתום שלושה  

הבחור  , חודשים

לא היה סיפור  

;  הצלחה מובהק

והחברה  

התקשתה

...  לקבל החלטה



...דעהחברתנו נשכרה לחוות 

או להעמיק את 

מצבה המשברי  

,  מול הלקוחות

כתוצאה מעזיבה  

של עובד מפתח  

שני תוך פרק זמן  

והנזק  , קצר

שיתרחש עד  

,  שיימצא מחליף

ועד שייכנס  

בתקווה  )לעניינים 

(.שיימצא מתאים

האם כדאי  

לחברה  

,  להסתכן

להמשיך את  

ההעסקה  

ולשלם את 

עלות  

?התיווך



כולם כמעט •
מחוברים עם  

;כולם

-חריג בולט אחד •
,  איש השיווק

שהיה מבודד מן  
.היתר



 (  הגורם המבודד בארגון)למעט עם איש השיווק

.  ומתכנת אחד

שבה המתכנת  , קליקההמשמעות היא שנוצרה

צוואר  " )"מתווך"שחבר למנהל הפיתוח משמש כ

.  בינו לבין היתר"(בקבוק





 קליקה(Clique )שניים או )קבוצה בארגון היא

;(יותר אנשים המקיימים אינטראקציה חברתית

 חבריה חולקים מטרה משותפת ומקיימים תלות

.הדדית ביניהם

ניתן לחלק קליקות לשתי קבוצות עיקריות  :

המנותקות כמעט מהארגון ופועלות  )' סגורות'

המקיימות קשר טוב  , 'פתוחות'ו; (נגד מטרותיו

.עם שאר הארגון





 ...על המחירים האלטרנטיביים שהתחייבו מכך .
היא מגמה מדאיגה  קליקותטענו כי היווצרות של
8קל וחומר לארגון קטן של , והרסנית לכל ארגון

שיפגעו בעבודה  , שייקרע בין יריבויות, עובדים
.  יעלה הנזק על התועלת, ובסופו של דבר

די  , הוספנו שבלי לבדוק את האווירה בארגון
להתבונן ברשת על מנת להבין שמארגון הרמוני  

נוצרו שתי , שפעל בשיתוף פעולה כללי כמעט
.קבוצות עם מאבק מתמיד ביניהן



קבל את המלצתנולאהארגון 

והמשיך את ההעסקה  , הוא החליט לשלם את דמי התיווך

.של מנהל הפיתוח

 הגיעו -ואז , חודשים10העסקה זו נמשכה עוד

והוא  -תפקודי וחברתי -הדברים לידי משבר גדול 

.פוטר



עובד חדש : זכרו

יתקבל תמיד 

במאור פנים  

דווקא על ידי  

גורמים דחויים  

שינסו  , בארגון

לצרפו לקליקה  

!שלהם



"ייצור ידע"



היא אריגתם  ... 

בתוך הרשת  

הארגונית  

; במקומות הנכונים

והטמעתם במבנים  

הלא  -החברתיים 

של -פורמליים

.הארגון



לצמצום רמת העזיבה;

 להעלאת רמת

;הביצועים

  לשיפור מיתוג

;המעסיק

 ולהעלאת שביעות

הרצון של העובדים  

.ושל הלקוחות

:מביאהקליטה נכונה ומהירה 



התאקלמות  . 1
מקצועית

התאקלמות  . 2
מנהלתית

התאקלמות . 3
תרבותית



והשגת  ; היא מעבר הכשרות בסיסיות... 

שמאפשרים , שליטה בכל הגורמים המקצועיים

.אפקטיבילעובד להיות

...מקצועיתהתאקלמות 



היא הכרת הפרוצדורות שבלעדיהן קשה  ... 

.לעובד למצוא את דרכו בנבכי הארגון

...מנהלתיתהתאקלמות 



 ...ומקבל עליו את ; שבמהלכה העובד עובר סוציאליזציה

.החוקים הבלתי פורמליים של התרבות הארגונית

אם  : גורם זה הוא מהווה למעשה סוג של ברירת מחדל

,  התרבות הארגוניתעם דרישות' יסתדר'לאהעובד 

,  הוא ייפלט מהארגון: תיפגם הקליטה החברתית שלו

.וההשקעה בו תרד לטמיון

...תרבותיתהתאקלמות-ו



התרבות הארגונית היא  : משמע

,  ללא אישורה. של הארגון' סלקטור'ה

!נפלטים



בין , בעייתיתההתאקלמות עלולה להיות 
...בארגוניםמאבק העוצמה היתר בגלל 



מערכת  מוגדרת כיכולת של גורם ב, עוצמה

גם אם זה  , לגרום לאחרים לעשות את רצונומורכבת

. נגד רצונם וגם אם זה מנוגד לאינטרסים שלהם

הוא  מערכתבעוצמתייםהדחף הבסיסי של מרכיבים

; מחד גיסאעוצמתםלמקסם את

זה האופן  . מיריביהם מאידך גיסאעוצמהולמנוע

מתאימה את עצמה לשינויים  מערכת מורכבתשבו

...בסביבתה

מושג קרוב .'מאבק העוצמה'התופעה הזו קרויה-

.'פוליטיקה ארגונית'הוא-הלקוח מתורת הארגון 



 כי המוטיבציה של חברי הקליקה המרכזית לקלוט את
העובדים החדשים נמוכה מהרבה מזו של הקליקות  

.שמעוניינות להגדיל את עוצמתן, הקטנות

 לתרבות הארגון אורבים לעובדים ' לעומתיים'גורמים
ומנסים למשוך אותם  , חדשים מאירים להם פנים

.  לצידם

מחבלת  , לעומתיתקליקהקליטה של עובד חדש ב
זמן 'לא רק לעכב את , עלולהו; בתהליך הקליטה

אלא אף לגרום לארגון נזק ולהפוך את ', ההבשלה
.'רעיל'לעתים אף ' עובד לעומתי'העובד החדש ל

רבים מהעובדים הללו נפלטים מהארגון.



  כשל בתהליך הקליטה של עובדים ופליטתם

תמיד היה אחד התחומים היקרים , מהארגון

ועולה לארגונים הון  ; ביותר בתחום משאבי אנוש

:  עתק

  עבור חברות גדולות זה יכול להסתכם

!ועבור חברות ענק אף במיליארדים; במיליונים



א הפך אסטרטגי  "מנהל משתפקיד , וזה מסביר למה פתאום

!עבור החברה

מנהל משאבי אנוש מוכשר יכול , בניהול הקליטה
כסף  ' להרים מהרצפה'ו ; למנוע משברים קיומיים

!ענק



שימור העובד . 1
,  בארגון

מקסימום זמן

מיצוב . 2
החברה כמקום  
שטוב לעבוד בו

קיצור משך  . 3
הזמן  

לפרודוקטיביות



שימור העובד . 1
,  בארגון

מקסימום זמן

מיצוב . 2
החברה כמקום  
שטוב לעבוד בו

קיצור משך  . 3
הזמן  

לפרודוקטיביות



מחייבת לקצר את 
תהליך קליטתם  

ולהבטיח את 
כדי  , האפקטיביות שלו

שיוכלו להחזיר לארגון  
את ההשקעה שהשקיע 

...ויותר מכך; בהם



שימור העובד . 1
,  בארגון

מקסימום זמן

מיצוב . 2
החברה כמקום  
שטוב לעבוד בו

קיצור משך  . 3
הזמן  

לפרודוקטיביות



עובד שעובר תהליך קליטה הבנוי נכון ישדר את התחושות 

מה שישפיע על התפיסה  , הללו גם כלפי האחרים בסביבתו

.כלפי החברה, מחוץ לארגון, שיש לאחרים

עובד חדש נשאל שאלות רבות על מקום  
העבודה החדש שלו על ידי חברים ומשפחה



שימור העובד . 1
,  בארגון

מקסימום זמן

מיצוב . 2
החברה כמקום  
שטוב לעבוד בו

קיצור משך  . 3
הזמן  

לפרודוקטיביות



:  מטרה זו מתמצה במושג

"זמן הבשלה"



 זמן הדרוש לעובד חדש להתאקלם  "כמוגדר
.  "ולהפיק ערך כמו יתר עובדי הארגון

 שמכיר כבר את , הוא כזה, 'הבשיל'שעובד חדש
מקבל , הסביבה והתרבות הארגונית אליה נכנס

מקבל את הידע והכלים  ; אותה ומתקבל על ידה
ומבין את הציפיות  ; המתאימים בצורה מובנית

.ממנו

הוא יכול כבר לתרום לארגון באופן  , רק אז
.משמעותי



מה שלא ניתן  : דרוקרפיטר 
!לניהוללא ניתן ,למדידה



  ניתן לחשב אותו כסך עלותו של עובד חדש בחודש

כפול  ( כולל הכשרות והשקעות ראשוניות אחרות)

.'הבשלתו'למספר החודשים עד 

 אוכלי הכסף'למרות שמדובר באחד התהליכים '

,  משך שנים, והבזבזניים ביותר שקיימים בארגונים

,  ההתייחסות אליו הייתה כאל תהליך הכרחי

תלויות  אינןשתוצאותיו, שהעובד חייב לעבור

.הוא יכול להשפיע עליהןאיןוש; בארגון



  הם חסרי מחויבות

ארגונית ומיומנים  

בהחלפת מקומות עבודה  

.שלוש-כל שנתיים

  זה רק מחזק את הצורך

'  הבשלת העובד'להביא ל

.מהר ככל שניתן



,  ארגונים לא השקיעו בתחום, משך שנים

...להם השפעה עליואיןבשל התחושה ש

של  מבחן אובייקטיבי , במידה רבה, שקליטה של עובד היא
,  ואם טעינו וגייסנו עובד לא מתאים; ולא של הארגון, העובד

.להיפלט–אחת דינו 



,לדוגמה

 עוזבים מידי שנה את משטרת  כחמש מאות שוטרי סיור

.  אלה שוטרים בשנותיהם הראשונות במשטרה. ישראל

,  שוטרים שהושקעו בהם ממון ומאמצים רבים בהכשרות

.והכל לטמיון

בטעות, היא סבורה. המשטרה רואה בכך גזירת גורל  ,

.ומאי התאמה, שהנשר נובע מתנאי העבודה הקשים



שבו , זהו מפעל זבל אדיר ממדים
רבים על משאביםשורפת המשטרה 

...פעולות סרק



הוא  'מפעל הזבל של הארגון'•

כינוי למכלול פעולות הסרק  

שאינן  , המבוזבזות של ארגון

כשלים ונפל בפס : מייצרות ערך

,  באנרגיה, בזבוז בחומר; הייצור

ובמאמצים  , במקום, בזמן

.פקידותיים וניהוליים

ארגונים בריאים נאבקים בתופעה  •

,  עד חורמה'מפעל הזבל'הזו של

. מפני שהוא עולה הון כסף

ארגונים ממשלתיים לא נאבקים  •

וככל  , כי מי שמשלם זה אנחנו

...יוכלו לדרוש יותר, שיוציאו יותר



?השתנהמה , אז









תחום זה , הכסף הרבה הכרוך בוובגלל 

והופך לאחד ; משתנה כליל בשנים האחרונות

.א"התפקידים הקריטיים של מחלקת מש

!טמבל, זה הכסף הגדול



'  זמן ההבשלה'את לשלוט ולנהלארגון חייב 
של עובדיו החדשים



כיוון שההשקעה בעובדים עד להבשלתם  
היא הוצאה עצומה לארגון

בראש , ארגון חייב

ז'אתלמדוד,ובראשונה

,  ולהבין; 'מן ההבשלה

שאיננו  ',זמן הבשלה'ש

הוא כסף רב  , מנוהל

...'נזרק לרצפה'ש



כולל , תהליך הקליטה חייב להיות מנוהל ומפוקח

הנכון למנטורחיבור של העובד החדש 

תוך פיקוח מתמיד שהתהליך עובר  , נכונההולקליקה

.וללא שיבושים' חלק'



" אינה  תכנית הקליטה הזו
כוללת רק חפיפה והכנסה  

.  לעבודה

 אחת השאלות החשובות-
שעל המנהל לשאול את 

היא רוצה  עם מיהיא-עצמו 
שהעובד ייפגש ולמי כדאי 

שיחבור כבר ביומו הראשון  
עם מי העובד  ...בעבודה

עם מי  ? החדש יאכל צהרים
מי יהיו הראשונים  ? יתרועע

?להסביר לו פנים





"ייצור ידע"







:יכולים לנסות, העובדים החדשים מצידם

;הקיימותקליקותלנסות ולהיקלט באחת מה1.

,  לנסות ולהתאחד שלושתם יחד2.
;שלישיתקליקהוליצור

ארגונית על קו התפר שבין עוצמהלנסות ולבנות3.
צווארי  / מתווכים ולשמש, הקליקות

.ביניהןבקבוק



ואינה אפשרית , מסתבר כי הקליטה במחלקה שסועה קשה

הפוליטיקה  בתחוםמחייבת כישורים ייחודיים היא. לכולם

(.נטוורקינג)והרישות הארגונית

הצליחו  לאבאבחון החוזר נמצא כי שניים מהעובדים

התחברו יחד  לאוגם, השונותקליקותלהשתלב ב

.משלהםקבוצהל

 דרך התמקמות בקו התפר עוצמהצבררק אחד מהם

כשהוא משויך באופן , ('מתווך'הוא הפך ל)קליקות שבין ה

אבל מפתח קשרים גם עם  ', אקליקהמובהק ל

.'בקליקהאנשי









"ייצור ידע"


