
hasama.group@gmail.com    |www.hasama-group.co.il|    054-334-3342|    גרופל השמה "מנכפאול דרור 

מתחברים למחוברות
כיצד ליצור מחוברות עובדים בעידן החדש



?מה השתנה בעובדים שמגביר את הצורך במחוברות

65% מכון המחקר הישראלי  )שעדיין לא קיימים מהמתחילים חינוך יסודי יעבדו במקצועות
(.2017לדמוקרטיה 

2/3יום60-פחות מטק מאמינים שיוכלו למצוא עבודה חדשה תוך -מהעובדים בהיי.

 (.2014גאלופמחקר )" מנותקים באופן פעיל"26%-ו" מעורבים"מכלל העובדים 13%רק

בעבודהיצירתייםרוצים להיות ,מדור המילניום70%-יותר מ.

מואץלפיתוחלספק להם הזדמנויות ההנהלהמהעובדים סבורים שתפקיד 2/3-יותר מ.

 התנסותהעובדים של העתיד מחפשים , קריירההעובדים של היום מחפשים.



?מה השתנה בשוק העבודה שמחייב להתמקד במחוברות

מקשה  , בשוק העבודהבתחרותיותעליה –כוח המיקוח של העובדים עולה
השקיפות. בפרט מדור המילניום, בעלי הכישורים הייחודייםהטלנטיםלמשוך את 

.מאפשרת לעובדים לבחון את אטרקטיביות החברה

מצריך  ". לעבודהלהתנדבבוחר "ה" סוכן חופשי"העובד כ–שינוי חוזה העבודה
.  נלהבים ויצירתיים, רגישים, תורמים-את הארגון לאפשר לעובדים להיות 

גמישות גיוון ו-Agile- מצריך יותר  , בגיל ובתרבותמגווןעולם העבודה יותר
.  עבודה-שילוב נכון בין בית, 24/7עבודה , שינויים מהירים, גמישות

מהבכירים בענף ההייטק השיבו שמקובל בדרג ההנהלה  %43-עבודה מהבית
.מענפים אחרים במשק16%לעומת -לעבוד לפחות יום בשבוע מהבית



?אז מה היא מחוברות עובדים

התפתחות וקריירה + אוטונומיה + גמישות + יצירתיות + משמעות = מחוברות +
.תגמולים+ התאמה לתפקיד + מטרות ברורות + הכרה 

 ביחס לתרבות הארגונית של מקום העבודה ואיך  מרגישיםאיך העובדים "-תרבות
".כלפי העובדיםתרבות של מחוברות מקום העבודה מייצר 

מדד לבריאות תאגידית ולתמיכת העובדים  , עתיד ארגון-מחוברות משפיעה על
.בשינוי

The naked organization – היא שקופה לכולםמחוברות לזייףאי אפשר.



?HR-אילו אתגרים שינויים אלו יוצרים לגיוס ול

הטרוגניות  , צוותים גלובליים מפוזרים, דורות עובדים4ניהול –התאמה למגוון העובדים
.עבודה מהבית ומיקור חוץ, חלקיות–סוגי העסקה . בתרבויות ובנטיות, בגזעים, במינים

יצירתיותכיצד להדגיש –גמישות והתאמה לצרכי העובדים והארגונים המשתנים  ,
-כיצד ב? פתוחים שמתאימים לארגון, כדי למשוך עובדים מעצימיםוגמישותמשמעות

HR ולהתאים לשינויים האסטרטגיים בארגוןטאלטניםאפשר למשוך וליצור?

ותלות  מוביליות תמידית בעידן של , כיצד לשמר עובדים–אופי הקריירה משתנה
?בעובדים מוכשרים

כיצד ליצור ארגון וסביבת עבודה שתמשוך את העובדים–יצירת ארגון נחשק ?
?האם ההטבות אפקטיביות? המעודדים מחוברות עובדיםותרבותDNAכיצד ליצור 



?למה שווה לארגון להשקיע במחוברות עובדים

 בטווח הארוךערךוליצור שורד למנצח מחוברות עובדים יכולה ליצור את ההבדל בין ארגון.

ולהתפתחותללמידה, ליצירת הזדמנויות, כלי להובלת הארגון והמנהיגות.

הבעלותלהגביר את תחושת , ולהרחיב את מיומנויותיהםדרך למצוא ולשמר עובדים מתאימים
.בעידן של ניידות ושקיפות–לחברה והשייכותעל עבודתם 

שביעות רצון הלקוחות ועליה , להצלחת החברה-לים מדגשים את חשיבות המחוברות ככלי "מנכ
.במדיהבדירוג החברה 

ענק במשאבים של גיוס והכשרהחסכון.

85%אך רובם דיווחו שלא יודעים כיצד  , מהמנהלים דרגו את המחוברות כאידיאל חשוב לעסק
.ליישם



(Deloitte ,2017)הגורמים שקשורים למחוברות ולתרבות 
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מודל המחוברות
(Deloitteכיצד ליצור ארגון נחשק שאי אפשר לסרב לו 

2014)



עבודה בעלת משמעות#  1

 כוח , אוטונומיה להצליח, תקנה כלים, כך שתהיה משמעותית-התאמת העבודה לאדם
.  ותמיכה מהחברהלקבל החלטות 

לכן חשוב להתאים את העובדיםשליטה וסמכות לקבל , להשאיר חותם-אוטונומיה .

פיצות של אמזון2-מבחן ה, תמיכה ועזרה, היכרות אישית, העצמה–צוותים קטנים  .

 פרודוקטיביות עולה–ולנוחליצור , עובדים עסוקים צריכים זמן לחשוב–רפיון פסק זמן  .



 Hands-onניהול #  2

 אימון ומשוב, פיתוח, הנחייה ותמיכהבמובנים של -ניהול ראשוני מעשי ושוטף  .

מאתגרות אך ישימות היוצרות סיפוק בעת ההגעה אליהן  , הצבת מטרות ברורות–מטרות
.  דיון קבועלומחייבות את כל הצדדים 

 ולמחוברותלביצועים עסקיים ניהול מכוון ופיתוח תורמים –אימון  .
.ותחושת מסוגלותלחוזקותאימון = אימון מוצלח 

שיתופי פעולה ביניהם ומתן תמיכה, מנהיגים חדשים-פיתוח –פיתוח מנהיגות  .

 תוך מתן משוב גם על מידת  , מתמשךהקשבה ומשוב –הערכת ביצועים חדשנית
.הביצועיםהיצירתיות והחדשנות ולא רק  על רמת 



סביבת עבודה חיובית#  3

 מאפשרת גמישות ומעודדת  , התומכת ומתאימה לעובדים–סביבת עבודה גמישה
.מחוברות

 תרבות של הערכה בכל הדרגים, תגמול חברתיי "מערכות הוכרה ע–הוכרה .

 הארגון מעודד הקשבה למגוון דעות  , העובדים מרגיש בנוח להיות עצמם–הקשבה
.ורעיונות של העובד



הצמחת הזדמנויות#  4

 להתפתחות מקצועית ולהתפתחות הקריירה, ללמידה-יצירת הזדמנויות.

 ולקיחת משימות חדשות בפרט לדור המילניוםגדילהלאפשר –הטאלנטיםניידות.

פיתוח וניידות עובדים, מחוברות, למידה–התנהגויות ניהוליות תגמול .

ויותר50%-30%-מחוברות עובדים עולה ב–תרבות למידה  ארגונית  .



אמון במנהיגות#  5

בעלי העניין והחברה, העובדים-בשיתוףהגדרת המטרות –תחושה חזקה במטרה  ,
.  מעוררת את מחוברות העובדים

בהישגים ובכישלונותוהרשתות החברתיות מחייבים שקיפות הדיגיטל–שקיפות.

ומשקיעים בהם בזמנים , להם מהעובדיםשבאמת אכפת מנהלים –השקעה באנשים
. טובים ורעים

 בתקשורת ובפעולות, מנהלים יוצרים השראה במילים–השראה מנהיגותית  .
.למושגים משמעותיים ואישייםהאסטרטגיה העסקית שיתוף בחזון ובתרגום 



הארגון הנחשק שאי אפשר לסרב לו  -מודל המחוברות 
Deloitte)2014)
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גורמים משותפים לארגונים שהנחילו מחוברות8

.  הלימה בכוונות בין אסטרטגיה עסקית לאסטרטגיה של מחוברות עובדים1.

.פילוסופיה ארגונית המדגישה מטרות ליבה ספציפיות2.

.פורמליות של מחוברותתוכניותתמיכה במדיניות שמקדמת 3.

.  אקטיבי שמובילה ומקדמת מחוברות-פרו, תקשורת פתוחה4.

.  מקום עבודה ומבנה ארגוני המקדם שיתוף פעולה ושייכות5.

.המוטמע בנהלים ובתרבות הארגון, משוב קבוע ומתמשך6.

.מנהלים בכל הדרגים מדגישים מחוברות ופועלים לשיפור רמתה7.

.הדגמה של ההשפעה העסקית8.



?יסייעו בהנחלת מחוברות עובדיםHRכיצד 

אלא שימוש בכלים חדשניים להערכה מקיפה, שנתי-לא סקר חד–יישום משוב מתמיד ,
-הקשבה ושינוי האתגר ליצור . של מחוברותלהפוך את התוצאות לתרבותהמסייעים 

.לא לבנות אינדקס למחוברות

HRהמעודד הקשבה ולמידהמתמידפרואקטיבייצירת תהליך –מובילים להקשבה  .
.תגמולים ותרבות המעודדים מחוברות, נתונים, כלים, תפקידים: ליצורHRבאחריות 

 איתור ויישום כלים חדשניים לפיתוח  –( זריז וגמיש)"זמיש"אימוץ גישה של ארגון
.מבלי לזייף, ולמגוון העובדים בזמן אמתלצרכיםהמותאמים , הקשבה ומחוברות

 לתחלופה הגבוהה ולצורך ומותאמיםקבועיםמסלולים –מסלולי התפתחות מהירים
.  בקידום



 תרבות וצמיחה בקריירה עובדים מעריכים
.  מפיצויים והטבות בעת בחירת המעסיק2*

 המובילים החדשים  = תרבות וסביבת עבודה
.  של עולם התעסוקה ומקור תשוקה לעובדים

 בערכיםבחזוןמודל ההקשבה חייב להשתלב
.  של החברהובמנהיגות 

מגנטיות לארגון= שליחות + מחוברות 

חשיבות הערכים על פני התגמול-מפתיע 
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