
 'מחזור ג -לים"פורום מנכ

 

 תפקיד המנהל החברתי

 בניהול משאבי אנוש  

 
 לילך דורה



 ?על מה נדבר

הנחת מוצא תיאורטית? " משאבי אנוש" התפתחות משאבי אנוש ומה הכוונה ב 

ב"תופעות נפוצות בתחום משאבי אנוש במגזר שלישי בישראל ובארה 

ל החברתי ותחום משאבי אנוש"מורכבות תפקיד המנכ 

שימור עובדים בכלל ובמגזר השלישי בפרט 

כיווני חשיבה ופעולה מומלצים 



 שנה מגמות מרכזיות

התייחסות מדעית ומנגד תגובת איגודי , הארגון כישות מכאנית, הניהול המדעי –התחלת העיסוק בתחום 

 .העובדים

  -19-סוף המאה ה

  -תחילת המאה ה

20 

עלתה   -הדרכה, הכשרה, רווחה -לצרכיו ולתפוקותיו, התייחסות הוליסטית יותר לעובד –ניהול כוח אדם 

מתח בין מקסימום  . צרכי הארגונים, התבגרות השוק, המודעות למחקרים הקושרים שביעות רצון לתפוקה

 .תפוקה וצרכי העובד

1980 

 :  שינויים בשוק התעסוקה -ניהול משאבי אנוש

 .משוואת ההיצע והביקוש של כולם, העובד כמשאב מרכזי, מזוג ידיים לראש

 ש לעובדים"קית ת"בין מנהל בכיר למש -משאבי אנוש ת/מנהל

1990 

 

 ,  חיבור תחום משאבי אנוש לליבת הארגון –משאבי אנוש אסטרטגי

 .א מייצרים ערך מוסף כדי לשרוד בארגון"מ

1997 

התרחקות מתדמית , מדידה, למידה של שפת הארגון -התעצמות תפיסת משאבי אנוש אסטרטגי 

 .  HRBP  -ש ל"קית ת"מש

 מקיצוניות לקיצוניות -אבדן הדרך

2000+ 

חתירה להשגת איזון עדין בין , רגשותיו והתייחסות לרווחתו -האדם כמוקד ההתייחסות -חיפוש האמצע

 .הפרט לתהליכים אסטרטגיים

2007+ 

 על ציר הזמן -התפתחות משאבי אנוש



 פסיכולוגיית העצמי  

 כבסיס תפיסתי של צרכי ההון האנושי בארגון

יש משמעות  , מכירים בצרכיי, לדעת שרואים אותי, צורך של הפרט להיראות  -הצורך בנראות

 .  לקיומי בסביבה

 

חוויה  -להיות חלק מקבוצת דומים, צורך של הפרט להרגיש דומה לאחרים  -הצורך בתאומות

 .שונה אלא דומה לאחר כלשהו/אני לא חריג, "ביחד"של 

 

לדעת שיש לו על מי לסמוך ושזהו אדם  , צורך של הפרט להעריך מישהו  -הצורך בהאדרה

 .זהות/להאדיר ולקבל מכך כוח, ללמוד / צורך שיהיה על מי להתבונן ולהעריץ. ראוי ומוערך
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 טכנוקרטי 

 תחומים ומתחים בניהול משאבי אנוש

  

אחריות משאבי אנוש כלפי הארגון וכלפי הפרט. 

   אחריות למשאב האנושי כאדם וגם ככוח עבודה. 

 



 משאבי אנוש

 וקליטה, גיוס, מיון
 הדרכה 

 ופיתוח ארגוני
 שכר יחסי עבודה רווחה

 תהליך מיון•

 הרחבת מקורות גיוס•

 קליטת העובד•

 אוריינטציה וחניכה•

 

 הכשרה לתפקיד  •

 ,  התמקצעות  •

 הסמכה וקידום  •

 הכשרה לניהול  •

 תשתיות למידה  •

 הערכה ומשוב  •

 סקר ארגוני  •

 ניהול שינויים  •

 הגדרות תפקיד    •

ליווי שינויים במבנה   •

 ארגוני

 מדיניות רווחה   •

 פעילות רווחה  •

 דאגה לקבוצות  •

 ,חופשות, חגים  •

 .טקסים/ אירועים    

 מענה לרמת הפרט  •

 ,  (ומשפחתו)

 הארגון, היחידה

 

 מדיניות שכר  •

 תגמולים  •

 מדרגים    •

 הטבות ותנאים  •

 חוזים   •

 

 יחסי עובד מעביד  •

 נהלי עבודה  •

 ,פיטורין, תהליכי שימוע  •

 פרישה

 זכויות עובדים  •

 טיפול במשברים  •

 אישיים  

 ,אחריות לאכיפת נהלים  •

 חזרה , מילואים: כגון

 ,נוספת' אישור עב, ד"מחל

 מניעת הטרדה מינית ועוד

 

 משאבי אנוש 

 תקשורת פנים 

 ארגונית

 תקשור החלטות    •

 הנהלה

מתנדבים / קשר בין עובדים  •

 ומנהלים

 בניית ערוצי תקשורת  •

 

 מבנה פונקציונאלי -משאבי אנוש



 נושאי משאבי אנוש ייחודיים למגזר שלישי

 ניהול מתנדבים

 ניהול הדרכה

  הפך למקצוע ניהול מתנדבים –בעל תפקיד 

 התיחסות למתנדב כשכיר מבחינת תהליכים ארגוניים 

 כמותי הוא במקביל למשאבי אנוש/כשמתנדבים הם מרכז כובד רעיוני 

 תפקיד משמעותי מתוך הנחה שידע הוא הנכס העיקרי של ארגון חברתי 

   כמותי היא פונקציה מקבילה למשאבי אנוש/כשהדרכה היא מרכז כובד רעיוני 



 משאבי אנוש במגזר החברתי: תופעות נפוצות

 

 

 

 עמותות חדשות בשנה 2000 -מגזר חברתי בצמיחה של כ    •

 א"מדיניות מש, סיום העסקה, גיוס: עיקר התעסוקה בתחום משאבי אנוש בעמותות    •

 חבר מביא חבר: שיטת גיוס נפוצה, מהעמותות יש גיוס במהלך שנה 85%ב    •

 ב מראה נתונים של מיעוט ארגונים עם  "סקר בארה, א"ת מש/יש פונקציה של מנהל 15%-ב    •

 .פונקציה רלוונטית של ניהול משאבי אנוש               

 ..רווחה, שיחות אישיות, שכר: ל עוסק בניהול משאבי אנוש"המנכ, מהעמותות 60%ב    •

 .מהעמותות נעזרות בגופים חיצוניים בתחום 20%    •

 

 

 



 כ אינם מוסדרים ונמוכים לעומת היקפי עבודה רחבים  "בד –תנאי העסקה  

אין )רצון להקצות משאבים לתשתיות / חוסר יכולת, התאמת תכולת עבודה לתפקיד, הגדרות

,  ..(חדר, אי הקצאת תנאים כמו מחשב, העלאות בשכר קבועות למרות התרחבות העמותה

לעיתים עובדים נאלצים לעבוד בכמה מקומות עבודה  . חצאי משרות/ העסקה ברבעי משרות

הזדהות גבוהה עם הארגון ועל בסיס כך יש הנחת   –מה שמקטין הזדהות ארגונית או להיפך 

  .  עבודה של מוכנות לעבוד הרבה כי זה נדרש

 "  מסתדרים"חווית סטארט אפ מתמשכת והנחת ה

יצאו  " איך"דאגה לכניסת פרויקטים חדשים ופחות השקעה ב, נטייה רווחת לקפוץ על הזדמנויות

 .סטנדרטיזציה של תהליכי עבודה, אין נהלים. אנושית, מעשית, לוגיסטית, תפעולית -לפועל

 מורכבויות נפוצות בניהול ההון האנושי במגזר



 : מורכבויות נפוצות בניהול הון אנושי במגזר

 שאלת ההלימה בין הערכים לניהול פנים ארגוני

או בגלל שאנו , ארגון לקידום דמוקרטיה מצפה לדמוקרטיה בארגון: תופעת טשטוש גבולות •

 .'העובד יכול לשוחח על המנכל לחבר ועד מנהל וכו, ארגון חברתי 

 עוסק  , ארגון נתינה שהעובד לא חש נתינה של הארגון: פערים בין המוצהר לביצוע בפועל •

 .בהעצמה ומכווץ את העובד  

 .ארגון פמיניסטי והשכר בו לנשים מאד נמוך: פרדוקס קיומי •

למרות  , ..יתנדב" קצת"תשלום נמוך לעובדים ואף ציפיות מעובד בשכר שגם : בת יענה •

שידוע שזה לא סביר או סיוע לאנשים במצב סוציו אקונומי נמוך וגם העובדים עצמם במסגרת  

 ..השכר שלהם חיים במצב סוציו אקונומי נמוך



 דילמות אופייניות במגזר החברתי

 ?אם בכל שנה נוכל לתת מתנה לפסחה –התמדה ועקביות למרות חוסר עקביות בהכנסות  •

 ?מנהלים באותו התפקיד/ ערים בין עובדיםפ –מדרגי שכר והטבות  -מדיניות שכר •

 ?  או מי חשוב יותר המוטבים או העובדים? האם אנשי הארגון גם הם קהל היעד •

 ראש גדול בשכר נמוך  , מקצועי , איכותי, ניסיון להשיג הכי טוב –מכרזים ללא מספיק כסף  •

 ?הידע החברתי הספציפי הופך מקצוע בעל ערך –הידע אצל העובדים ,הידע הוא נכס מרכזי לעמותה  •

 

  –ניהול 

 בלבול בין ניהול להדרכה בארגונים טיפוליים 1.

 לעורר צורך להעלאה בשכר" עלולה"קושי לעיתים להגדיר תפקיד מנהל כי הגדרת תפקיד מנהל  2.

 .'מקצועי וכו, חיפוש מנהל שמוכן להתשכר מעט ולהיות ראש גדול -תופעת בת יענה  3.

 "ס"ככה מקובל עו" או " כי ככה מקובל במגזר" לחץ ועד מנהל למשכורות נמוכות  4.

 .חיבור לארגון ושימור לאורך זמן, חלקיות משרה שיוצרת בעייתיות של הזדהות 5.

 בינוניים/ חשש מהיררכיה וחוסר הפרדה בין דרגי ניהול לשאר בארגונים קטנים 6.

 קושי במיסוד תהליכים ותשתיות פנים ארגוניות   –סטארט אפים לעיתים נצחיים  7.

 



 ת/ל חברתי"סוגיות מרכזיות המעסיקות מנכ

 א  "העדר תשתיות מש•

 שימור עובדים•

 ניהול ארגון מבוזר•

פילנתרופים שלא רוצים , קושי במכרזים) עבודה פרויקטאלית ואי ודאות לגבי משאבים •

 (א"כ/להשקיע בתשתיות בעיקר שכר

 תנאים ויצירת תגמול הולם, שכר•

 יצירת מוטיבציה והזדהות עם הארגון  •

 .מנהלים/סטגנציה של עובדים -הצורך במסלולים לפיתוח קריירה•

 ניהול עובדים פרילנסרים ועובדים במשרות חלקיות, ניהול מתנדבים•

 ..  ל"עומס במסגרת משימות המנכ•



 :כלפי פנים 

 פיתוח הפרט והארגון

 תהליכי ניהול ותפעול

 ניהול ידע

 :כלפי חוץ 

 פיתוח משאבים

 שותפויות

 תקשורת

 ל נדרש לבצע שני סוגים של פעילויות השונות מאד זו מזו"המנכ 

 ת נטייה לאחד הכיוונים/לכל מנהל

 ל"אוריינטציה של המנכ



 ל כמשפיע על ההון האנושי"המנכ

 "העם"

 

 

 

 

 

 

–הצוות הניהולי 

 שכיר ומתנדב

 

 

 

 הפרט

 

מענה   –חוץ / פנים: נטייה ניהולית

 .לפנים ארגוני

 קשר ניהולי שונה עם כל רמה 

 בין  , צמיחה של הון אנושי תלויה

 ,היתר

ל לתפוס את "ביכולת המנכ

המציאות הארגונית ולעצב דרכי 

 הפעולה

 ל"המנכ

 



 שימור עובדים שימור עובדים

 שימור עובדים עוסק ברצון לשמר כישורים בארגון לאורך זמן

 מה גורם לאדם להישאר בארגון ולפיכך ניתן לתכנן תכניות לשימורם –שאלות מרכזיות הן 

 .פסיכולוגית העצמי כבסיס רחב 

 צרכים ייחודייים -  Yדור ה 1.

 –מאפיין ארגונים בינוניים גדולים . נמוך  Engagementגבוה לעומת  Commitmentתופעה נפוצה היא  2.

לעיתים  , למטרה שלו ולאו דווקא לתמונה הגדולה יותר ארגון האם שלו, לעשייה שלו, אדם מחויב לפרויקט

 .  המיידי לארגון/ יחס שחור לבן בין הפרויקט – Splitאפילו קיימת חוויה של 

 .עובד עוזב את המנהל שלו יותר מאשר את הארגון שלו: תפיסה רווחת מבוססת מחקרים3.

...  הגורמים שמובילים לשביעות רצון של עובד אינם אותם הגורמים שמובילים לחוסר שביעות רצון של עובד4.

 (  הרצברג)חשוב להכיר את שניהם לטובת שימור עובד , כלומר

 ...מתאימיםעובדים לא אנחנו משמרים  ,כישוריםמתוך רצון לשמר , לעתים -אל לנו להתבלבל5.



 שימור עובדים במגזר החברתי שימור עובדים

 :מאפיינים ייחודיים למגזר המכבידים על היכולת לשמר עובדים

     תהליכי גיוס מהירים 

   מי אני? מה בעצם אני עושה –מקצוע בארגון לאורך זמן / חוסר הגדרות תפקיד? 

     למי שייך יותר, בחירה איפה אני מזדהה יותר , עבודה במספר מקומות עבודה -משרות חלקיות? 

   תנאי העסקה לעיתים לא הולמים או לא הוגנים. 

   חוסר בתהליכים מובנים של קידום   –ילדים + שכר שהתאים כשהייתי רווק מפסיק להיות רלוונטי כשאני נשוי 

 .'בתנאים וכו/ בשכר     

   שחיקה כתוצאה מעומס גבוה  . 

   ניהול לא מספיק מקצועי וממוסד  . 

את  , הרבה פעמים חווית העובד שהוא מאד משקיע ורואה הרבה את החוסר? עד כמה אנו משיגים את המטרה

 ?משיגים את המטרות שלנו?האם אנו מתקרבים לחזון שלנו –את ההצלחה , הקושי ופחות את ההתקדמות



 כיוונים מומלצים

 :ל ומשאבי אנוש "המנכ

 פיתוח מודעות ותודעה כלפי ההון האנושי בארגון בתפיסה ארוכת טווח ורחבה  –

 יצירת תהליכים מערכתיים לאיתור צורכי ההון האנושי בארגון ומתן מענה   , עיצוב תשתיות מתמשכות - 

 .בהתאם לצורך ולארגון     

  FLאו , לא מזכירה ולא אחת ממנהלות האזור –מציאת מענה מקצועי או פנימי או חיצוני  - 

 חיצונית או מנהלת ההדרכה   

 פנימה או החוצה ומה זה מחייב מבחינתי? איפה אני: פיתוח תודעה אישית לגבי הנושא - 

 ....אבחנה ברורה בין ציפיות מעובד בשכר לבין ציפיות מעצמכם  - 

 :חשיבה על שינויים לשימור עובדים וניהול איכותי יותר 

 מדרג תפקידי כולל שכר ותנאים, הגדרות תפקידים –

 .עיבוי משרות , תיקון עיוותי שכר - 

 .'משאבים וכו, מתן כלים -יצירת משקל משמעותי למנהלים בארגון מבחינה מקצועית - 

 .גם מול קבוצת הייחוס, השכר גם לאדם, גיוס חדש תוך חשיבה על משמעות התנאים - 

 .'ניקיון וכו, משרד, טכנולוגיה: לקיחת אחריות ודאגה לאמצעים לביצוע העבודה - 

 הערכה וכו, ל"כמו קפה מנכ –טרום משבר  -לבנות תהליכים שנתיים, לא לחכות למשבר - 



?המנהלים/המתנדבים/ עד כמה אני רואה את העובדים  

? עד כמה אני נותן להם כלים על מנת שיצליחו במשימותיהם  

 ? "כיבוי שריפות"מעבר ל, עד כמה אני מקצה זמן ניהולי לצורכיהם

 ? איך אני עושה זאת? עד כמה אני ער למציאות הארגונית

?"השטח"עד כמה אני מכיר את תפיסת העולם של   

, עמידה בדיני עבודה -מפרנס, עד כמה אני רואה עצמי כמעסיק  

?סטנדרטיזציה , יחסי עובד מעביד  

? עד כמה אני משקיע בניהול משאבי אנוש בארגון  

הרחבת הפעילות, פיתוח תכניות, אל מול פיתוח משאבים  

?המנהלים והמתנדבים הם חלק מקהל היעד שלי, עד כמה העובדים  

 שאלות ניהוליות
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 ארגונים 500 -מקיף כ, 2007נערך משנת 

 Caster Family Center for Nonprofit and Philanthropic Research בתמיכת 
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 ממצאים מרכזיים
 (2009לעומת ) 2010יציבות תעסוקתית ב 

36% מהמשיבים ציינו כי הם מתכננים ליצור משרות חדשות  , 

ולא משרות  )במשרות מלאות חדשות ציינו כי מדובר  43%, מתוכם

 (.  זמניות וחלקיות

 2010ארגונים צפו שתהיה אצלם פחות תחלופה ב  . 

 

 רים לגבי צריכה מוגברת של  "הוביל לדיווח של מלכ 2009המשבר של

ביצירת עומס רב על רים רבים מסתכנים "מלכ, כתוצאה מכך. שירותיהם

 .  שמניעים תכניות ויזמויות חדשות עובדיהם הקיימים

 

האם . מועמדים מחוץ לארגון למשרות בכירותרים ציינו כי הם ממנים "מלכ

 ?לקידום עובדים קיימים succession planningהם מפספסים את הערך של 

 

כ. ניהול תקין של המשאב האנושירים מציינים שהם נאבקים לטובת "מלכ-  

מהמשיבים ציינו כי לא היה להם תקציב פורמלי לגיוס עובדים ומרביתם  75%

 .  א בכלל"הקדישו תקציבים מוגבלים לניהול גיוס ולמש



 ?כיצד עמותות מגייסות עובדים חדשים

.  מגיעים מתוך המגזר 27%מהעובדים הזוטרים מגיעים מחוץ למגזר השלישי ורק  49%

מתוך המגזר ( 55%)מגוייסים רוב העובדים , לעומת זאת, למשרות בהן נדרש יותר נסיון

  18%מתוך המגזר כשרק ( 53%)הגיוס למשרות ניהוליות בכירות נעשה ברובו . השלישי

 .מקודמים בתוך הארגון 21% -מהמנהלים מגוייסים מחוץ למגזר ו
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 ?כיצד עמותות מחפשות עובדים חדשים

הרוב המכריע של המגיבים ציין את הפרסום באינטרנט כדרך המועדפת לחיפוש  

 .הפרסום המסורתי בעיתונים היה בשימוש במידה פחותה בהרבה. עובדים



 ?כמה זמן לוקח למצוא מועמד מתאים

אמרו שמציאת  ( 52%)רוב המשיבים 

מועמד לתפקיד מקצועי אורכת בין חודש 

מציאת מועמד לתפקיד . לחודשיים

ניהולי בכיר  ארכה בין חודשיים לשלושה  

מהמשיבים ומעל שלושה   31%אצל 

 .מהמשיבים 46%חודשים אצל 



ת משאבי אנוש  /האם יש מנהל

 ? בעמותה

 

  15%-17% -מהארגונים הקטנים וב 4% -רק ב. מסתבר שברוב העמותות אין תפקיד כזה

 -ב. מהארגונים הבינוניים והגדולים היה איש צוות שתפקידו הוגדר כניהול משאבי אנוש

י  אחד מאנשי הצוות  "מהארגונים הקטנים והבינוניים ניהול משאבי אנוש נעשה ע 37%

מהארגונים הגדולים ניהול משאבי אנוש מחולק בין  53% -ב. בנוסף לתפקידיו האחרים

 .מספר אנשי צוות


