
 

 

 הגיוס הצליח יותר מדי

על אף שהצטיידות בגאונים, עובדים איכותיים ומוחות מבריקים במיוחד עשויה להזניק 

הרי שגיוסם של אלו כרוך  -את הארגון ולגרום לו לבלוט גבוה מעל כל המתחרים בשוק 

בזעזועים פוטנציאליים של המערכת. מה קורה לארגון כאשר מחלקת הגיוס מצליחה 

ה"מתח הארגוני", מנהלים מאוימים, שיחות  יתר על המידה ומביאה "תותח"? העלאת

מסדרון מעיקות ויצירת מחנאות הם רק חלק מן התסמינים. מה יכול מנהל לעשות כדי 

 ענת כהן < ?"שהארגון לא "ידחה את השתל
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"בבנק גדול שאני מייעצת לו", מספרת ד', פסיכולוגית ארגונית, "החליטו להזרים דם חדש. הפרופיל של 

החדשים הוקפץ בכמה מדרגות מעל הפרופיל של העובדים הקיימים, וכלל יצירתיות, פרואקטיביות  המגויסים

וחשיבה מחוץ לקופסה. כל זאת, כדי להפוך לתחרותיים יותר בשוק. עד כאן הכל טוב ויפה, אבל השאלה שאני 

ים המוכשרים הללו, מפנה לראשי הבנק השכם והערב היא: 'איך יתמודד הארגון עם האתגרים שיציבו לו האנש

כשמי שצפוי לנהל אותם יהיו אותם מנהלים ותיקים, 'הסתדרותיים', שבמשך שנים קפאו על שמריהם ולא זזו 

מאזור הנוחות המרופד שלהם?' בסיטואציה שכיחה כזו, הבעיה מובנת: אם תקפיץ את הצעיר המוכשר מעל 

 מחמיץ את הערך המרכזי של אותו 'מטאור'". אתה אוטומטית -תזעזע את המערכת. אם לא  -ראשו של הוותיק 

 אירוע מכונן בחיי הארגון

המתמחה בפיתוח ארגוני, מכיר גם הוא את התופעות הללו בארגונים והוא סבור כי הן שכיחות היום  דרור שקד,

 דווקא יותר מבעבר.

"היא אירוע מכונן בחיי הארגון. במקום שהארגון יציב אתגרים למגויס החדש נוצר  ,שקד "קליטת כוכב", מסביר 

מצב שבו האחרון מציב אתגרים ניהוליים לא פשוטים לארגון. היום המצב הזה כל כך נפוץ כיוון שהמנהלים 

יר את הצעירים כבר לא נותרים שנים ארוכות באותו ארגון ובאותו תפקיד. הבונטון היום הוא לתזז, להעש

החוויה המקצועית ואת הידע ולא לקפוא בתוך אותו תפקיד, גם אם הוא מרופד ונוח. מצב זה מייצר אנשים 



מבריקים עם בסיסי ידע רחבים יותר, לעומת הוותיקים, ועם עקומת למידה מאוד מהירה. הניצוץ הזה שלהם 

 ומחנאות פנימית". נחוץ לארגון שרוצה להיות תחרותי, אבל עלול כמובן לעורר קנאה, תחרות

 " איך, מנסיונך, זה משפיע על המטאור שנכנס?

"בגלל שהוא כל כך בטוח בערך המוסף שלו, אם ירגיש שהממונים הישירים שלו מצרים את צעדיו, לא תהיה לו 

בעיה להטיל ספק בהתאמתו למקום ולעזוב באחת. עבור המנכ"ל האתגר הגדול הוא לייצר שיווי משקל חדש 

כוכב גבולות ברורים -שות הכל ש'השתל לא יידחה'. הדרך שאני מציע, היא להגדיר לאותו עובדבארגון ולע

וחדים של תפקידו. עמימות עלולה לייצר מצב של רעש אם, למשל, אותו עובד חדש ינגוס בטריטוריה של הבוס 

 הוותיק".

ו, למשל, לקדם אותו " ואם המנכ"ל חושב שטובת הארגון מחייבת הקפצה של הצעיר החדש מעל הבוס של

 ישירות לתפקיד של סמנכ"לות?

"במקרה כזה כדאי לשתף את העובד הוותיק בדילמה ולחשוב יחד איתו על חלופות שתעבינה את תפקידו, 

למשל, להטיל עליו להיות, בנוסף, הנציג של החברה מול הלקוחות בחו"ל, ואגב כך לרפד את תפקידו בנסיעות 

 מרובות".

 הכל נעלב?" ואם הוא למרות 

גם אם הן לא פופולריות ולא  -"זה קורה. לפעמים מנכ"ל חייב לדעת לחתוך ולהכריע החלטות בלי סמטימנטים 

 תורמות לפוליטיקה שלו בתוך הארגון".

 

-יעד, חברה לייעוץ אסטרטגי, ומרצה בתחומי השינוי הארגוני באוניברסיטת בר-ד"ר איילון קפלן, מנכ"ל גילון

אילן מכיר את הבעיה הסבוכה הזו מקרוב ותולה אותה, בין השאר, בצורך ההכרחי של ארגונים לשדרג את 

 התחרותית בת זמננו. עצמם כדי לשרוד בזירה העסקית

"בואי לא נטעה", שוטח קפלן את משנתו, "אותם מנהלי ביניים ותיקים בארגונים אינם בהכרח חסרי כשרון 

וחלקם אנשי מקצוע מעולים. בזמנו, כאשר גויסו לארגון, הם התאימו לצרכים של הארגון וכישוריהם הלמו את 

גבינה'. העולם העסקי השתנה, הארגון השתנה והצרכים אתגרי הארגון דאז. מה שקרה, זה ש'מישהו הזיז את ה

שלו הפכו להיות מאתגרים הרבה יותר. כאשר מחלקת הגיוס מכניסה לשורות העובדים אנשים עם פרופיל 

 נוצר מצב שהחדשים מאפילים ביכולותיהם על הוותיקים". -מתוקף הצרכים  -מקצועי גבוה יותר 

 בארגון? " מה קורה בשטח כשסיטואציה כזו נוצרת

לפעמים עד כדי הרס הארגון. מנהלי הביניים הוותיקים יחושו תחושות של חוסר  -"זה מעורר תכונה ומהומה 

 -הוגנות וחוסר צדק. מהם תשמעי אמירות מרירות כמו: 'לא צריך שינוי רק בשביל השינוי', 'אם זה לא מקולקל 



'הצעירים האלה לא מבינים את הביזנס. מה  למה לתקן?', 'התיאוריות של האקדמיה עוד יהרסו את העסק',

הם עוד לא התחילו ללמוד' וכיו"ב. מאידך, המטאורים החדשים שגויסו יתמרמרו שהדברים זזים 'לאט  -ששכחנו 

מדי' ושכל מיני מנהלים הסתדרותיים תוקעים מקלות בגלגלי החדשנות. חלק מהם אף יעזבו ויחפשו מקום 

ריהם ואת רעיונותיהם בצורה חופשית. גם הלקוחות ימצאו עצמם עבודה שיאפשר להם לבטא את כישו

 מבולבלים, הם נפגשים עם פינות שונות בארגון ובכל פעם הם שומעים מנגינות סותרות".

 קיראו עוד ב"גלובס"

 ?מדריך למס רכישה: כמה מס משלמים? ואיך לחסוך במס ▪

 מונופול הכשרות של הרבנות: מאות מיליונים בבד"צים ללא מס ▪

 קריסת טורקיה היא אזהרה למשקיעים בשווקים מתעוררים ▪

 "חוק הנגישות נכנס לתוקף וכבר מוגשות תביעות בגינו" ▪

 

 " אלו אתגרים זה מציב בפני ההנהלה?

"כאן חייבים לעשות אבחנה ברורה בין מצב בו הזרמת המטאורים הינה חלק משינוי ארגוני מערכתי, כפי שתואר 

לעיל, לבין מקרים נקודתיים פרטניים בהם מגיע לארגון עובד מוכשר או חרוץ במיוחד. במקרה הראשון מחויבת 

שה וחסרת פשרות באשר לדרישה ההנהלה לייצר תמונה ארגונית עתידית ברורה ולהציג עמדה נחרצת, נחו

לקדם עובדים על פי אמות מידה של מצוינות. נחישות זו צריכה להתעלם משיקולים של ותק, מאיומים ומתחזיות 

קטסטרופליות שיפמפמו בפניה כל הוותיקים המרירים שלא קודמו. במקרה השני, לעומת זאת, כשמדובר 

שמנוהל על ידי מנהל ביניים פחות מבריק ממנו, הגישה במקרה פרטני נקודתי, במהלכו מגויס עובד מטאור 

 צריכה להיות אחרת לחלוטין: בכפפות, ברגישות, בין הטיפות ועם עבודת גישור זהירה כב'פינצטה'".

 " תן דוגמה.

טק שלשורותיו הצטרף 'תלפיון' מבריק )תכנית תלפיות של צה"ל מכשירה את טובי -"נתקלתי בארגון היי

וש רמות מעל כולם, ולמרות שהמנהלים הישירים שלו לא היו קוטלי קנים, הם עדיין לא היו המוחות בארץ(, של

 בליגה שלו. ההבדל בכישורים, אגב, מורגש מיד.

"בדרך כלל, אדם מוכשר במיוחד לא דואג לטריטוריה שלו ומרגיש מספיק חזק ובעל ערך כדי לדבר עניינית ולא 

שכל המחלקה שבה הוצב מיותרת והוא לא חשש ללכת להנהלה,  פוליטית. במקרה זה, זיהה מיד התלפיון

לשטוח את רעיונותיו החדשניים ולהציג הצעות לסגירת המחלקה לטובת האינטרסים הכלליים של הארגון. 

מנהל הביניים הישיר שלו הרגיש כמובן מאוים. שנים שהוא נלחם להשיג תקציבים, רק אתמול אישרו לו את 

 הנה בא הטירון הצעיר והופך לו את כל התכניות על פיהן.הכנס המקצועי בחו"ל ו

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001044336
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הערך שלו  -"המנכ"ל מצא את עצמו בדילמה: אם הוא יורה למטאור להצניע את עוצמותיו ולהוריד פרופיל 

יעיף את הארגון קדימה. מצד שני, לא ניתן ייעלם, שהרי מלכתחילה קלטו את ה'סוס האציל' במטרה שהוא 

ל'העליב' את מנהל הביניים, שחולש על עובדים נוספים, ואת הקולגות במעמד המקביל למטאור, גם אם הם 

 פחות מוכשרים ממנו, שכרגע מחזיקים פונקציות שוטפות בארגון".

 " סיטואציה כזו בוודאי אופיינית לחברות מו"פ.

י גם בזירות אחרות, כמו מכירות. הנה לך סיפור אמיתי של איש מכירות 'רעב' "ממש לא. את התופעה תמצא

שניחן בחריצות וחכמה, נכנס לארגון בינלאומי ולמד את הביזנס באופן טוטאלי. במקום להיות בורג במערכת 

יות הוא רץ בשטח כמו מטורף ודאג שהלקוחות יאהבו אותו אהבת נפש. כך למשל, הוא היה זמין לפתור להם בע

בלילה. המנהל הישיר שלו, הגם שהוא נהנה כלכלית מן הביצועים של העובד, שנא את  2-שהתעוררו גם ב

העובד שנאת מוות. הבחורצ'יק המבריק שזה עתה הגיע איים עליו באופן ישיר והוא ניסה 'לדרוס' אותו. יום אחד 

ל, במעמד של אותו ממונה ישיר המנכ"ל קרא לשניהם והעניק לצעיר משימה מורכבת חדשה, עם תקציב גדו

 ומעל ראשו".

 " מה דעתך על המהלך הזה של המנכ"ל?

"נבון ביותר. הוא לא עקף את הממונה הישיר כיוון שכל האצלת הסמכות החדשה נעשתה בנוכחותו. כך למעשה 

חן הוא לא הזיז את הסמכות הניהולית של הבוס או אם תרצי, הוא לא בלבל בין סמכות ניהולית ובין מב

התקדמות אישית. עצם הנוכחות של הבוס במעמד קבלת המשימה החדשה הבהירה לו: 'אתה עדיין כפיף שלו 

הזזה אלכסונית של -ואתה נדרש לשמור על חוקי ניהול היררכי מסודר'. במובן מסוים זוהי סוג של הצרחה

ותר האפשרי בלי להשפיל המטאור לתפקיד גבוה יותר. מנכ"לים חייבים לייצר את המקום עם הרעש הנמוך בי

 ועדיין לתת למטאור להתבטא". -את המנהל הישיר 


