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.  את נושא שימור העובדיםהורידה בארגונים רבים מסדר היום, טק-התפוצצות בועת ההיי

שנראו '  דולריםןבעבור חופ'וכי תופעות עזיבה " שוק של מעסיקים"נראה כי השוק חזר להיות 

נתונים המתייחסים לשיעור תחלופת עובדים מראים , אולם.  אינן שכיחות עוד–לפני שנתיים 

אנשי 'וים בעיקר כאשר מדובר בעובדים מצטיינים המהו, כי נושא השימור עדיין רלוונטי

עלות עזיבתו של עובד כזה לארגון יכולה להגיע לעשרות אלפי דולרים ואף . בארגון' מפתח

 . או בלקוחמסויםלמאות  אם מדובר בעובד השולט באופן בלעדי בתחום ידע 

 

חות בתחום ון הינה חברת ביוטכנולוגיה אשר העובדים בה הינם ממיטב המ'חברת קומפיוג

כימיה , מתמטיקה, ול מהעובדים הינם בעלי תואר שלישי בביולוגיהחלק גד. בארץ ואף בעולם

חלקם בעלי השכלה אקדמאית רב (כמעט כולם נדרשים לידע רב תחומי , ומדעי המחשב

הלקוחות והטכנולוגיה נדרשת רמה גבוהה של , על מנת לעמוד בדרישות השוק). תחומית

 מתאימים ןוניסיוובד בעל ידע עלות עזיבתו של ע. התמחות המושגת לאחר זמן רב בארגון

משקיעה החברה מחשבה ומשאבים רבים במאמץ לזהות את עובדי , לפיכך. הינה עצומה

 .המפתח ולשמרם בארגון לאורך זמן

 :ביניהן, רבותמאמצי השימור מעמידים בפני הנהלת הארגון דילמות 

והים  ביותר והמזהמחויביםאו האנשים ? מיטב המוחות –'? עובדי המפתח'מי הם  •

 לארגון המחויבלעתים דווקא הנזק מעזיבתו של מנהל טוב ? ביותר עם מטרות הארגון

 גבוה יותר מהנזק הנגרם מעזיבת איש – לתפוקות מצויניםומסוגל להניע אנשי מקצוע 

 .מקצוע

לעתים נוצר מצב '? פינוק יתר'כיצד לטפח מוטיבציה של עובד מצטיין מבלי לגרום ל •

', ילד מחונן'מפתח דפוסים של ' חפץ ביקרו'ע לעובדה כי הארגון  אשר מודמצויןבו עובד 

הינה התפתחות נטייה של ' פינוק יתר'הסכנה שב. אשר יודע שכל דרישותיו יתמלאו

לדרוש להיות מעורבים , עובדים מצטיינים לבקש העברה לצוות אחר לעתים תכופות
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ולדרוש סמכויות ' רותאפו'להימנע ממעורבות במשימות , בפרוייקטים יוקרתיים בלבד

תופעת לוואי נוספת של תהליך כזה הינה פגיעה בסמכותם של . שאין אחריות בצידן

למקבלי ההחלטות , מנהלים מול עובדי מפתח בשל הגישה הישירה שיש לאחרונים

 .בארגון

הארגון מאופיין בעובדים ? כיצד להתאים את מאמצי השימור למאפייני העובדים •

קיימת תופעה של עזיבת . הם הגיע לארגון היישר מהאקדמיהחלק מ, צעירים יחסית

לא בשל חוסר שביעות רצון מהארגון או התפקיד אלא בשל רצון להשלים לימודי , עובדים

 .ל"דוקטורט או להשלים טיול ארוך לחו

מחקרים רבים בנושא הנעת ? כיצד להתאים את מאמצי השימור למאפייני התקופה •

מחזור החיים של . רק אחד מהמניעים להישארות או לעזיבהעובדים זיהו כי כסף הינו 

בה יש להשיג תוצאות במינימום , צר יחסית ובעיקר בתקופה הנוכחיתקתגמול כספי הינו 

 .גובר הצורך ליצור תהליכי שימור שאינם כרוכים דווקא בתגמול כספי, עלויות

 

 ?אז מה עושים

 :מצוינים להלן מספר עקרונות מנחים בתהליכי שימור עובדים

מזהה לקוחות בעלי ערך , כפי שהארגון מבצע פילוח לקוחות –שימור סלקטיבי  .1

 יש לזהות את עובדי המפתח ךכ, מוסף גבוה במיוחד ודואג בעיקר לשביעות רצונם

,  לארגוןמחויבות, היכרות עם מוצרי החברה, ןניסיו, ידע: פרמטרים רלוונטיים יהיו(

 ניתן לשקלל. )אחריות על ממשק לקוח ועוד, תרומה למוצרים, מכוונות לתוצאות

לכאן נוספת עלות הגיוס (של הנזק הצפוי מעזיבתם פרמטרים אלו להערכה כוללת 

ובהתאם לבנות תוכניות שימור ) עלות הכשרת אדם חדש לתפקיד, לתפקיד דומה

ההשקעה הגבוהה ביותר תהיה בעובדים אשר הנזק הצפוי מעזיבתם יהיה . פרטניות

 .תרהגבוה ביו

בארגונים לא מעטים (מסלול הקידום הנפוץ  –בניית מסלולי קידום לאנשי מקצוע  .2

קידומו של איש מקצוע מוביל לתפקיד , אולם. הינו קידום לתפקידים ניהוליים )היחיד

יש . עלול לגרום לנזק, במידה ואין לו את הכישורים והמוטיבציות המתאימות, ניהולי

מסלול הכורך סטטוס והטבות עם , י מקצוע בכיריםליצור מסלול קידום ייחודי לאנש

תפקידו של איש מקצוע בכיר עשוי לכולל חניכה . הגדרת תחומי סמכות ואחריות

אחריות על , אחריות על פיתוח תחום מקצועי מסוים, והדרכה לעובדים חדשים

ן 'בקומפיוג. אחריות על שיפור תהליכים ועוד, אינטגרציה בין תחומים מקצועיים
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. מעורבים אנשי מקצוע בכירים בתהליכי המיון של אנשי מקצוע חדשים לארגון, למשל

הגדרתם של אנשי מקצוע . כוח והשפעה, תפקיד זה מעניק להם תחושת הכרה

מכוונות : בכירים כדרג מובחן יכולה להוות הזדמנות להשקיע בפיתוחו בנושאים כמו

השקעה . ועוד, נה מטריציוניניהול פרוייקטים במב, לקוח פנימיים-קשרי ספק, לקוח

מסוג זה יכולה לתרום לשיתוף הפעולה בין מנהלים לאנשי מקצוע בכירים ותסייע 

 .בהטמעת תהליכים ארגוניים רצויים

 מחקרים רבים מראים כי לעתים קרובות –י שימור הוליסטיים ופרואקטיביים צמאמ .3

אלא בשל , ןעוזבים אנשים את הארגון לא בשל הצטברות של חוסר שביעות רצו

תוכנית .  בתוך הארגון או מחוצה לו–תוכנית מוקדמת או בשל אירוע אקוטי של שינוי 

נית להשלים את לימודי הדוקטורט או ליסוע לטיול כת: מוקדמת יכולה להיות למשל

אירוע חיצוני לארגון יכול להיות . לאחר שלוש שנות עבודה במגזר העסקי, ארוך

אירוע אקוטי בתוך הארגון יכול להיות . קוק לטיפולהולדת ילד ראשון או הורה הז

עבודת הזיהוי הינה קריטית כאשר אלה . למשל שינוי באסטרטגיית הפיתוח בחברה

 :הם גורמי העזיבה

יכול להביא לנקיטת ) ל"טיול לחו, לימודים(זיהוי תוכניות אופייניות לעובדי הארגון 

ת ארוך לעובדים אשר צברו "לגישה פרואקטיבית המעודדת יציאה ללימודים או לח

 . בחברהמסויםוותק 

יכול להביא לגישה ) הולדת ילד ראשון (זיהוי אירועים אופיניים מחוץ לארגון

פרואקטיבית כמו למשל יצירת מסגרת תמיכה לטיפול בילדים על ידי הנהגת שעות 

 .גמישות

יכלול , ות העלולים להוות טריגר לתהליך חיפוש אלטרנטיבזיהוי אירועים ארגוניים

, ל בשביעות רצונםופיט ומסויםאיתור מוקדם של עובדים העשויים להיפגע משינוי 

אינם , חשוב לזכור כי מאמצי השימור בהתאם לגישה זו. הלפני שיתחילו לחפש עבוד

.  המרכיבים בחיי העובדלאלא בכל מכלו, מתמקדים רק בגורמים הקשורים לעבודה

כך הקשר , סטית ותתייחס ליותר מעגלי חיםפעה על העובד תהיה הולישככל שהה

כמו בניהול קשרים עם . כמו גם מחיר העזיבה עבורו, בין העובד לארגון ילך ויתהדק

 לקשור בין עובד לארגון עשויה' רגע של אמת'תגובה פרואקטיבית ונכונה ב, לקוחות

 .לאורך זמן

ה להבטיח כי ניהול תהליכי ניוד פנימיים במטר –ניהול קריירות בתוך הארגון  .4

ובמקביל לספק הזדמנויות , יכולותיהם של אנשי המפתח מנוצלות באופן מקסימאלי
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חשוב כי עובדים ירגישו . קידום והתפתחות המאריכות את מחזור חיי העובד בארגון

למשל . כי יש להם אופק התפתחות מקצועי וכי נטיותיהם הטבעיות מקבלות ביטוי

מומלץ לאפשר להם לעסוק בכך חלק מהזמן ) R(ה חזקה למחקר יעובדים בעלי נטי

 ).D(ולא לשאוב אותם רק לפיתוח 

הדגשה ותגמול  –תגמול על תרומה לתפוקה ולא רק על הצטיינות אינטלקטואלית  .5

הדגשת . על תרומה למשימות בין צוותיות ועל ראייה מערכתית, על מכוונות לתוצאות

 .תיים ובאופן שוטףהציפיות הללו יכולה להתבצע בתהליכי הערכה תקופ

ראיונות עזיבה מאפשרים  –התמקדות בגורמי הישארות ולא רק בגורמי עזיבה  .6

ללמוד מדוע אנשים עוזבים את הארגון אולם לא פחות חשוב להבין מדוע אנשים 

בחינה תקופתית של גורמים לשביעות רצון עובדים הנשארים בחברה . נשארים בו

 .שובה ואפקטיבית לניהול תהליכי השימורעשויה לתת אינפורמציה ח, לאורך זמן

חשוב לזכור כי השימור אינו  –איזון בין ניהול תהליכי שימור לניהול תהליכי עזיבה  .7

יש לנהל את .  של תחלופה הינו טבעי ובלתי נמנעמסויםבכל מחיר וכי שיעור 

 יחיד אחראי על תחום התהליך באופן שיצמצם במידת האפשר מקרים בהם עובד

, תהליכי הדרכה. עבור שאר הארגון' קופסא שחורה'רק הוא מבין בו ומהווה  שמסוים

 .חניכה ותיעוד כמו גם חיזוק עבודתם של צוותים יכולים למזער מקרים מסוג זה

 

לזהות -חשוב לנהל את מאמצי שימור העובדים כפי שמנהלים קשרים עם לקוחות  , לסיכום

תוך תגובה הולמת , רואקטיבי עליהםולתת מענה פ, את הצרכים האמיתיים והכוללים

לשים את כל הביצים בסל ' (מסויםלא ליצור תלות גבוהה מידי בעובד . 'רגעים של אמת'ב

 .ולנהל את התהליך תוך זיקה לאסטרטגיית הארגון) 'אחד


