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 ?על מה נדבר

ל"משאבי אנוש ואחריות המנכ 

 אופייניות לארגונים  סוגיות , פונקציונאלימבנה  :אנושתחום משאבי 

 חברתיים     

הארגון בניהולי -תמונת מצב 

המלצות מקצועיות לניהול אנשים בארגון חברתי 

ל  "שאלות למנכ 



 משאבי אנוש

 תמיכה בליבת הארגון

 כוח אדם ככוח עבודה

 עמידה בהוראות הדין

 אחריות כלפי העובד 

 אחריות כלפי העובד כאדם

 מיצוי הפוטנציאל האנושי

 

 –לינקים לאתרים 
 זכויות עובדים

 הילה פורת

 כל זכות

http://www.hilaporat.co.il/
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D


 מבנה פונקציונלי -משאבי אנוש

 .  ובשיתופים ל"בשתיפותח ונכתב על ידי צוותים מקצועיים , ניהול אנשים בארגון חברתי -מדריך : מתוך

http://www.sheatufim.org.il/website/modules/Database/PoolItemPage.aspx?PoolItemType=3&PoolItemID=178


 סוגיות האופייניות לארגונים חברתיים

 

תפקידי  קושי במינוי 
   ניהול

ת  /לקדם עובדקושי 
 .לתפקיד ניהולי 

,  להעלאה בשכרחשש 
תופעת  , לאחריםפתח 
 "...בת יענה"

 

 ועד מנהל  

למשכורות  לחץ 
 נמוכות

של חברי  מעורבות 
/ גיוס / הוועד במיון 

 ,קליטת עובדים

הקשר של הועד עם  
 העובדים

 ניהול בחוסר

העדר תשתיות  

שכר ותנאי  , ניהוליות
מוטיבציה   –העסקה 

.  חברתית לעבודה
מעט   –כספים ייעודיים 

במיסוד  קושי . לתקורה

תהליכים ותשתיות  

 .פנים ארגוניות

 מתנדבים

 –" ללא שכרעובד "
,  הנעה, אורח לרגע

שימור ותחזוקה של 
שימור  , מתנדבים

,  אצלםהידע שנאסף 
,  נתפסים כמוטבים

 יחסים מתנדב מוטב

 

 חברתיים  פרדוקסים 

גוף פמיניסטי  : למשל
עם משכורות נמוכות  

עובדים  , לנשים
מתנדבים  , שמתנדבים

שבתפקיד עובד  
 –ארגון סנגור , בארגון

 עובדים לעומתיים

טשטוש גבולות  
הגדרות תפקיד לא 

תהליכים לא , ברורות
חלוקת  , ברורים

,  משאבים לא ברורה
,  ברורותסמכויות לא 

 עובדים כמוטבים

 העמקההרחבה או 

בהשקעה  קושי 
במשאב האנוש  

ובפעילות קיימת למול  
תכנית  / פרויקט 

 חדשים

 ניהול מרחוק

משימה בלתי  
יחס  , אפשרית

שליטה  , עובדים/מנהל
ניהול ארצי  , ואמון

ניהול  , וניהול אזורי
 וירטואליםצוותים 

 



 :שאלות ניהוליות

 ?עד כמה ההתנהלות של הארגון שלי בתחום משאבי אנוש היא חברתית

? המתנדבים/ רואה את העובדיםעד כמה אני   

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

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

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

 , מקפיד על דיני עבודה -מפרנס, אני רואה עצמי כמעסיקעד כמה 

 ?סטנדרטיזציה , יחסי עובד מעביד

 ? בארגוןאני משקיע בניהול משאבי אנוש עד כמה 

 הרחבת הפעילות, פיתוח תכניות, אל מול פיתוח משאבים

 ?עד כמה העובדים והמתנדבים הם חלק מקהל היעד שלי

 ? מדיניות, שכר, בתשתיות בתחוםהשקעה  -איפה אני בהשוואה למגזר 



 המלצות מקצועיות

ניהול   אדם ייעודי לתפקיד

מנהל  / המשאב האנושי

מנהל  /  2מספר / מקצועי

/  מנהל התנדבות / הדרכה

FL– לא  , לא מנהל תכנית

 ...  מזכירה

אם אני   -יכולות איזון 

מי אחראי  ל בחוץ "המנכ

פתרונות  יצירת ? בפנים

 ברמה ארגונית

לבחור  , אחת לתקופה

נושא במשאבי אנוש  

הכנסת  : ולהתמקד בו

תהליך  , שגרות ניהול

מדיניות תגמול  , הערכה

 פיתוח צוות, והטבות

איתור צרכי העובדים  

מומלץ לברר    -והמתנדבים

מה הצרכים ובהתאם  

משאבים  )למצוא מענה 

 (חדשים/ קיימים 

יצירת שגרת ניהול 

שלה הוא ניהול  שהמוקד 

פנימה של המשאב  

,  "ל"קפה מנכ"כמו , האנושי

שיחות  , דלת פתוחה

לא לחכות למשבר  . אישיות

 ולהפתעות

התנדבותית מינוי ועדה 

אנשי מקצוע  הכוללת 

במגוון נושאים   מומחים

בתחום משאבי אנוש  

אפשר גם בשיתוף חברי  )

 (ועד מנהל

ניהול  דוגמא אישית 

,  תשומת לב, זמן

 פידבק  , נראות

ותודעה  פיתוח מודעות 

כלפי ההון האנושי בארגון 

בתפיסה רחבה וארוכת  

תפיסת ניהול   –טווח 

 עובדים וניהול התנדבות

? 
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