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2022אז מה התחדש 

עובדים כשכירי חרב

2023?



2022אז מה התחדש 

–השנה החלה עם רדיפת מעסיקים אחרי עובדים 

ומסתיימת עם רדיפת עובדים אחרי מעסיקים

עם עובדים הבוחרים פשוט לא לעבוד בארגונים גדולים

2023?



–ניהולי אומץ 

הלקוחות  או העובדים ולדבוק  , היכולת לעמוד מול דרישות המערכת

בקו מקצועי למרות לחצים ודרישות סותרות



FIGHT OR FLIGHT–  דרכי התמודדות של עובדים אל מול

מעסיקים

ימי מחלה בשנה האחרונה כדי לברוח  43ב לקחו יותר מ"עובדים בארה"

.מסביבת עבודה רעילה

כתוצאה  –בשנה הוצאות גיוס מחדש דולארמיליארד 20.2מעסיקים מוציאים 

מהתנהגות בלתי הולמת של מעסיקים

מעדיפים אלטרנטיבות תעסוקתיות–עובדים לא חוזרים למקומות עבודה 



באירופה כבר משלמים על עצם ההסכמה להתייצב לראיון עבודה

חברת ביטוח שצומחת  Deutsche Familienversicherung,המייסד של

:מציע, ובסיסה בפרנקפורט, במהירות

יורו לכל מי שמתראיין למשרה פנויה500

יורו למי שיגיע לסבב ראיונות שני1,000עוד 

יורו נוספים למי שיסיים תקופת ניסיון של ששה חודשים5,000ו־



הם , אבל לא רק שם, -HIGH TECHבוודאי ב, תהליכי שימור עובדים  

שלטווח ארוך לא באמת  )תוך ניסיון –למעשה תהליכי שכנוע ארוכים 

למה הארגון שלכם טוב יותר  -לשכנע את המועמד והעובד ( מצליח

(.וזה תמיד היה נכון. )מאחרים



2022אז מה התחדש 

-כדאי לנסות משהוא אחר –אם מנסים משהוא והוא לא מצליח 

MONEY



2022אז מה התחדש 

וגם ( מבחינתו כיום, ואולי בצדק)שהעובד והלקוח חש , החידוש האמיתי הוא

התחלה לא  , וזו–בארגון שלנו " בוחר"כאילו הוא עושה טובה אם הוא , מתנהג

!!!!!טובה



2022אז מה התחדש 

,  וגם מתנהג( מבחינתו כיום, ואולי בצדק)שהמועמד גם חש , החידוש האמיתי הוא

!!!!!התחלה לא טובה, וזו–בארגון שלנו " בוחר"כאילו הוא עושה טובה אם הוא 



2022אז מה התחדש 

כתופעה  "ועוד מעט עלולה להתקבל –מתרחבת הגוסטינגתופעת 

גם לגבי עובדים וגם לגבי לקוחות" נורמאלית



מראיינים את הארגון כדי לבחור אותו מבין  גם העובד וגם הלקוח, למעשה

.או שהם מאמינים שיש להם–רבים שיש להם ( ארגונים" )מועמדים"

הלקוח מתחילה עוד בתחילת  /עזיבת העובד...ומכאן 

!!!!הדרך  עצמה
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לקוח דברים  /אל תבטיחו לעובד

כולל )שאחר כך לא ניתן לבצע 

(בתחום הניהולי וההתנהגותי

שימו לב שגם להתנהלות השוטפת יש 

ואתם יודעים לאיזו יחידה  –משמעות 

–אם לא -הוא שייך ומה קורה שם 

....תתעדכנו

יש לשים –הרבה דובר בה –מחוברות 

איך ליצור בשלבים  –לב למרות המצב 

זה לא בא –הראשונים את המחוברות 

באופן טבעי

להתיחסשלא ניתן כיום ...ויתכן

...ישירותבודאי..אליה
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?לעשותצריךמהאז
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לקוח מבקש מה שאינכם יכולים /אם העובד

או  –כמו למשל אך ורק עבודה מהבית –לעשות 

שירות שלא יכולים לתת  הסבירו לו את תפישת  

אל  ...מדוע אתם חושבים אחרתהמסבירההעולם 

"!!!לא"תתנו סתם תשובת 

גם אם  -לא הכל מותר –שירותי/אומץ ניהוליהציגו 

שימור  –מאוד חסרים לכם עובדים ואפילו לקוחות  

!!!!!!עובד או לקוח לא מתאים יקר הרבה יותר
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?לעשותצריךמהאז



בואו נשנה את המצב משורשו ולא נכנע  

לתכתיבים


