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 אנושהניהול משאבי ב אורות אדומים 52
 כסימני אזהרה ולאו דווקא כסימן לעצירה!

 
 

 שניהול המשאב האנושי בארגון חלש, בדוק/י את הארגון שלך. להלן רשימת סימני אזהרה לכך
 

 כשהעובדים "ציניים" לגבי שיחת ההערכה. .0

 כשהמנהלים לא רוצים לבצע שיחת הערכה. .2

 .22או  75הממוצע של העובדים הוא כשגיל  .3

 תן להם תוספת משכורת.יכשהעובדים יודעים שרק הותק י .2

  בלבד. ון מקושר אצל העובדים עם פיטוריןכשהמושג רה ארג .7

 חשים כי הארגון מתייחס אליהם בצורה לא הוגנת.כשהעובדים  .8

 אך המנהלים לא מודים בכך. ,ממנהלהים בניהול כשהעובדים טובים יותר .5

 לגבי הקשר בין מי מתקבל לעבודה לבין מבחני המיון. ינייםצכשהעובדים  .6

 השנים האחרונות. 7-ב או כנס מקצועי כשהעובדים לא יצאו לשום הכשרה .5

 הדרכה.ל בהוצאת העובדים ה עם עובדים מטופלת בכך שיש צורךכשכל בעי .01

  .נושאלגעת בכשעובדים אינם מטפלים נכון בלקוחות, אך בתוך החברה לא רוצים  .00

 ייעול או צורך הכשרתי/תפקודי".כשהעובדים אומרים שבחברה "אין עם מי לדבר על רעיון  .02

 .סוס, מזל וזמן( מסז': "להתקדם צריך :)צה"ל לקידוםלגבי הקשר בין ביצוע  צינייםכשהעובדים  .03

סופרפארם, כסאות דוגמא: ם ולא ארגונומיים. ]כשהעובדים עובדים בתנאים לא בטיחותיי .02

 לקופאיות[.

 טלפוניהמוקד הבנק לאומי, דוגמא: כשהטכנולוגיה אינה משרתת את העובדים ואת הלקוחות ] .07

 [.שמגיע לשום מקום

החברה מדברים לא יפה עליה או על איך  )ולפעמים גם כאלה שלא עזבו(את  כשעובדים שעוזבים .08

 .בה התייחסו אליהם

, אך אין לה שום ביטוי של "לא להיות בעבודה תמאפשרכיוון "ש מאד כשההדרכה, אמנם נעימה .05

  .ו/או ביצועים שיפור העסקים

 ה מחברה מתחרה בתנאים טובים יותרכשעובדים יודעים שהדרך לקבל קידום היא להביא הצע .06

 בהיי טק[.מדי ]קורה תכופות 

 הטלפוני והמכירות רוב מוקדי השירותכשתחלופת העובדים גבוהה מאד או לא קיימת בכלל ] .05

 [.משרדים ממשלתיים וחברת החשמל מאידך ,מחד

משוב על ביצוע העובד ושיחת ההערכה התקופתית הופכת  מעבירהתקופתי ובו המנהל  כשהדיון .21

 .דוגמא: כמעט כל חברה שנוכחתי לראות את התהליך(אין )למו"מ לשיפור הציונים בטופס. 
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 2 עמוד

 

כשלא ניתן לנייד עובדים לפי צרכיי החברה, כי כל תזוזה תתקבל בהתנגדות העובדים ו/או  .20

 [בארץ החינוך ומע' בתי המשפטהמנהלים. ]מע' 

 ולפטר עובדים באופן מאסיבי. "לנקות את האורבות"מ "מנצלת משברים פיננסיים עכשההנהלה  .22

ואין מפיקים מכך  ארגון נתקל בהתנגדות העובדים או מבוצע רק בחלקו-רה שינוי ארגוני או כשכל .23

 .לקחים

כאן "נקראת אמדוקס, דוגמא: ] לחברה תדמית לא טובה בקרב מועמדים פוטנציאליים לעבודה .22

רק : "ורכבת ישראל , נמל אשדוד"מרזומה עד הפנסיה" נחשבות רבות , עיריותספינת עבדים"

 [.למקורבים ובני משפחותיהם"

 לך תעבוד. "תמקובל"מעלה רעיון או יוזמה הוא נתקל בתשובה כשעובד   .27

 

 

התפקיד  זהואחריות מקצועית של מנהל/ת משאבי האנוש של החברה.  הסעיפים האלהכן, על כל 

 ולא ע"י משאבי אנוש.  המנהלים הישיריםע"י  נעשהובד עב יומי-והיום דיקשה מאד כי הטיפול המי

צריך לדאוג לפרודוקטיביות ורווחיות העבודה של העובדים ולדאוג במקביל לכך התפקיד מורכב, 

 שהעובדים יקבלו את מיטב התנאים האפשריים. 

 הרבה מנכ"לים ישלמו רק "מס שפתיים" אודות חשיבות המשאב האנושי.

ל מי קורה מחקר!?[ את התפוקות של ניהול קשה למדוד ]אך ניתן, יש מספיק מחקר בנושא כבר, אב

 משאבי אנוש טובים בארגון.

להדאיג עובדים צריך . "כואב לו", הציני עדיין ניים לא צריכים לדאוג את מנהליהםעובדים ציאגב 

 אדישים.

 

או יותר מהסימנים שלעיל דע לך שאינך מפיק את המיטב מהמשאב  7אם בחברה שלך מתקיימים 

 היקר ]תרתי משמע[ הזה. דע לך שהגיע זמן לשדרג את ניהול משאבי האנוש שלך.

 

 בברכה,

 

 דר' חיים אמסל


