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שגיבהתחילבשנתייבלפני

תמיכהבמנהללעבור(30)רם

שמת־אפסגון,התובנהבחברת

מקדת

$TS1$שמתמקדת$TS1$

$DN2$שמתמקדת$DN2$עבו־עיירהענז•בתחום

דתו

$TS1$עבודתו$TS1$

$DN2$עבודתו$DN2$החברהלקוחותמולהיה

שצצותהבעיותאתלחקור

היתרביןפתרונות,להןולתת

באחרונהקוד.פיתוחבאמצעות

שינוייםלעשותההברההחליטה

אתשהעליבמהבמוצר,מבניים

והגבירתמיבהבמנהליהצורך

הח־תוכנה.במפתהיהצורךאת

ברה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$חדשיםעובדיםמגייסתאינה

עברוזאתובמקוםאלה,בימים

בחברהעובדיםבמהועודדם

פיתוח.למחלקת

ויצאלענודשרציתישינוי"זה

המנהלעםגםזהעללדברלי

בריאיון"כבררם.מספדשלי",

השאלהעלתהאותיכשגייפו

בעודעצמיאתרואהאניאיפה

הפי־שעולםואמרתישנתיים,

תוח

$TS1$הפיתוח$TS1$

$DN2$הפיתוח$DN2$כשקיבלתילי.קרץתמיד
שמחתיהמעבר,עלהבשורהאת

החברהשלהחדשיםשהצרכים

הצטלבו".פתאוםשליוהשאיפות
Quiet)שקטים״'׳גיוסים

Hiring)מצבשמתארמונחהוא

תפקי־מאיישיםארגוניםשנו

דים

$TS1$תפקידים$TS1$

$DN2$תפקידים$DN2$בליחדשיםכישוריםעם

חדשיםאנשיםבפועללהעסיק

בניודמדוברבפועל,בארגון.

לתפקידיםקיימיםעובדיםשל
הכי־הרחבתאובהברה,אחרים

שורים

$TS1$הכישורים$TS1$

$DN2$הכישורים$DN2$למלאשיוכלוכךשלהם

בדומהבה.נוספיםתפקידים

שקטה""התפטרותלמונה
בפועלהתפטרותמתארשאינו
שקטים'׳"גיוסיםהמונחגם
עובדים.העסקתמתאראינו

בהרהבאחרונהנכללהמונח

והמח־הייעוץהברתשלהתחזיות

קר

$TS1$והמחקר$TS1$

$DN2$והמחקר$DN2$2023שלהעבודהלשוקגדסנר,

מראים"נתונינותאוצה.וצבר

ומהלכיממיתוןהחשששלמרות

לת־ייהפךהעבודהשוקפיטורים,

חרותי

$TS1$לתחרותי$TS1$

$DN2$לתחרותי$DN2$,"לכן,בדו״ח.נכתביותר"
׳גיוסיישמוהאנושמשאבימנהלי

ויכו־מיומנויותלרכושכדישקט׳

לות

$TS1$ויכולות$TS1$

$DN2$ויכולות$DN2$עובדיםלהעסיקבליחדשות

יארגנוהםמלאה.במשרהחדשים

לפיהנוכחייםהעובדיםאתמחדש
שיחייבמההחדש,העדיפויותסדר

חד־מיומנויותוהקנייתהכשרות

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$משימות".שלושינוי

מתרח־שנובעולםואולם

שים

$TS1$מתרחשים$TS1$

$DN2$מתרחשים$DN2$ותוכניותפיטוריםהעתכל

העו־עלשנופלהעומסהתייעלות,

בדים

$TS1$העובדים$TS1$

$DN2$העובדים$DN2$"גדולהואבהברה"השודדים

להחליףצריכיםשהםבליגםדיו,

לתחומיםזרועותלפרוםאותפקיד
מתבצעשבההדרךלכן,נוספים.

שקופהלהיותצריכההשקטהגיוס
פעולהבשיתוףולהתנהלהעתכל
האח־מהישיבינוכדיהעובדים,עם

ריות

$TS1$האחריות$TS1$

$DN2$האחריות$DN2$ואיזומקבלים,שהםהחדשה

בתמורה.מהםיורדתאחריות

ממהאחרתנראהשלי"היומיום

הזמןרובמתעסקאניקודם.שהיה

אבלחדשמנהלליישבפיתוח,
קטןצוותיששליהקודםלמנהל

לקו־עםבבעיותמתעסקשעדיין
חות,

$TS1$,לקוחות$TS1$
$DN2$,לקוחות$DN2$אליימפנההואהצורךובמידת

זה",עםגםמתעסקואנימשימות
מקציבשאנייוצא"אזדם.מסביר

ללקוהות".גםמהזמןחלק

פיטזריםשמונעפתרון

הפנים־ארגוניהניודסוגיית

אחרותמגמותכמוחדשה.אינה

באחרונהשזכוהעבודהבשוק

ההתפטרותכמומחדש,למיתוג

הפי־(, הפי־(Quiet QuQuiet QQuitting)השקטה

טורים

$TS1$הפיטורים$TS1$

$DN2$הפיטורים$DN2$השקטים(Quiei Quiei Firing)
Career)הקריירהוריפוד

Cushioning),מדוברכאןגם

האי־שבסביבתקיימתכתופעה

ודאות

$TS1$האיודאות$TS1$

$DN2$האיודאות$DN2$הדשות.משמעויותמקבלת

אתמחייבכעתבשוקהמצב

ול־התייעלותלבצעהחברות
סגת

$TS1$ולסגת$TS1$
$DN2$ולסגת$DN2$העובדיםגיוסממדיניות

ב-שרווחההנרחבת ובה־2021

לק
$TS1$ובהלק$TS1$

$DN2$ובהלק$DN2$,2202-עוצרותמהןורבותמ

האתג־זאת,עםבפועל.גיוסים

רים

$TS1$האתגרים$TS1$

$DN2$האתגרים$DN2$קיימיםעדייןההברותשל

$4$1ST׳%$%$1ST׳־

$2ND$%4$2׳ND$
בר־אילןאוניברסיטתצילום:

ומאמציהדיגיטציהתהליכי

כיוםגםעוצריםלאהצמיחה

העתכללהמשיךעליהןולכן,

שיעזרוהאמצעיםמהםלבהון

היע־עבראללהתקדםלהן

דים

$TS1$היעדים$TS1$

$DN2$היעדים$DN2$.הדרךהקיים,במצבהאלה

ולהמשיךמפיטוריםלהימנע
גםעוברתולהשתנותלצמוח

לבצעההברותשלהיכולתדרו
כן,כמויעילה.בצורהשקטגיוס

להסיטיכולההזאתהמדיניות
מחי־הארגונייםהמשאביםאת

פוש

$TS1$מחיפוש$TS1$

$DN2$מחיפוש$DN2$ותה־עונדיםאההתמידי

ליכי
$TS1$ותהליכי$TS1$

$DN2$ותהליכי$DN2$להכשרותוחניכההכשרה

הארגון.בתוךייעודיות

העברהיקףמשבר,"בתנאי

gloatצילום:גבעד1נה

והסהרד־ $TS1$דוהסהר$TS1$$DN2$דוהסהר$DN2$מצ־והעולמיהפנימי

טמצמים,

$TS1$,מצטמצמים$TS1$

$DN2$,מצטמצמים$DN2$מידלדליםאיתםויחד

מסבירהארגונים",שלהמשאבים

סוציולוגשמעוני,ברוךפרוס'

בד־מאוניבדסיטתארגוניויועץ

אילן.
$TS1$.בדאילן$TS1$

$DN2$.בדאילן$DN2$עו־גיוסעלמקשהזה"כל

בדים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$,התופעהאתומאיץחדשים

שבמסגרתהעובדיםניודשל

העובדיםעלנשעניםארגונים

מחו־התאמהועורכיםהקיימים

דשת,

$TS1$,מחודשת$TS1$

$DN2$,מחודשת$DN2$ירעביןיותר,טובהאולי

ארגוניים".לצרכיםוכישורים

עובדיםלניודשמעוני,לדברי
שמי־עובדיםרבים.יתרונותיש

צו

$TS1$שמיצו$TS1$

$DN2$שמיצו$DN2$במחל־אובתפקידעצמםאת

קה

$TS1$במחלקה$TS1$

$DN2$במחלקה$DN2$אחר,לתפקידלעבוריכולים

שבפניסנזיאתלגייס

עזבדיםבתוןלניידמדוע
הארגון?

תפקידםאתשמיצועובדים
למשימותלהיחשףיכולים
פוטנציאלבעלותחדשות

המוטיבציהלשיפורנבוה

העובד,עםהיכרותקיימת
מודעתכברוההנהלה

וליתרונותיולתסרונותיו

מיוןבתהליכיחיסכון
יקרים,וחניכהוהכשרה
כלאלהתבררשעלולים
מתאימים

אתמנירנברהעובד

הארגוניתהתרבות

עבורקידוםאפשרויות

קיימיםעובדים

ושלהעובדתשלשימור

שהיאהארגוניהידע

מהזיקה

פיטוריםמניעת

שלהןחדשותלמשימותולהיחשף
המוטי־לשיפורגבוהפוטנציאל

בציה;

$TS1$;המוטיבציה$TS1$

$DN2$;המוטיבציה$DN2$העובד,עםהיכרותקיימת
לחסדונותיומודעתכברוההנהלה

מיוןבתהליכיחיסכוןויתרונותיו;
שעלוליםיקרים,וחניכהוהכשרה
העובדמתאימים;כלאלהתברר

הארגונית;התרבותאתמכירכבד

עובדיםעבורקידוםאפשרויותיש

ושלהעובדתשלשימורקיימים;

בו;מחזיקהשהיאהארגוניהידע

פיטורים.מניעתוכמובן

חיסרון.גםישזאת,עם
הגיוסלצורתנהפך"כשהניוד

ארגוניםזמןלאורךהיחידה,

נפרספקטי־לשקועעלולים
בות

$TS1$נפרספקטיבות$TS1$
$DN2$נפרספקטיבות$DN2$קיימותעולםוהשקפות

שמעוני.מזהירלהתהדש",ולא

עוסקיםהעולםברחבי"ארגונים
שיוכלוכ־שדונותשלבגיוס

אתשלהם,המוצראתלהעשיר

התרבותואתהעבודהתהליכי

הדשנותלהניעוכןהארגונית,

מתחדששלאארגוןויצירתיות.

מאהוד".נשארפשום

לעובדיםהזדמנות
לזרוח
"גיוסכינראהפניו,על

להציףעלולעובדשלמהדש"
כמעטקשיים,מעטלאעבורו

שהואייתכןעבודה.להחליףכמו

קומהיעבורחדשה,מנהלתיקבל

רגילשהואהקולגותאתויעזוב

האחריותביומיום.איתםלעבוד

ויית־תשתנה,שלוהמקצועית

כן

$TS1$וייתכן$TS1$

$DN2$וייתכן$DN2$מקצועילעולםייחשףשהוא
ויצ־מספיק,מכירשאינוהדש

טרך

$TS1$ויצטרך$TS1$

$DN2$ויצטרך$DN2$מההתחלה.אותוללמוד

באופןבחדשהואבליזאת,כל
שינוילעשותועצמאיאותנטי

הנוכחי.במועדמקצועי

העובדיםעבורגםואולם

מה־רביםהזדמנות.כאןטמונה

עובדים

$TS1$מהעובדים$TS1$

$DN2$מהעובדים$DN2$תקופהלאהדמיצויחשים

שאיןחשיםמהםורביםממושכת,

לפיבתפקידם.להתקדםלאןלהם

שבוצעcofaceBDiשלסקר

מהעובדים44%שעברה,בשנה

תעסוקהאפשרויותבפועלבודקים

זאתעושים57%לארגוןמחוץ

טוביםתנאיםמחפשיםשהםמשום

רוציםמהם31%אחד,במקוםיותר

שלהם,הקריירהכיווןאתלשנות
תחושתעקבזאתעושיםו-%21

האתגרב-2202הסקר,לפימיצוי.

השלישיהשיקולהיההמקצועי
אחריהעבודהמקוםנבהירת

מהמ־רצוןושביעותעבודהיחסי

נהל
$TS1$מהמנהל$TS1$

$DN2$מהמנהל$DN2$לעובדיםחשובוהואהאישי
משכר.יותר

כךעלשמדבריםשניםכבר

להתחקותלדעתצריכותשחברות
עוב־שלהקריירהשאיפותאחר

דיהן

$TS1$עובדיהן$TS1$

$DN2$עובדיהן$DN2$כדיהאפשרככלאותןולממש

שלבתחזיתבארגון.אותםלשמר
השקטיםלגיוסיםהנוגעתגרטנד

מהמג־כחלקלהערכתם,כינכתב

מה

$TS1$מהמגמה$TS1$

$DN2$מהמגמה$DN2$שינויביבעתידגישומנהלים

הםושיפורןהעובדשלהמיומנויות

הגשמתלתהליךחיובייםלמעשה

לצדהעובד,שלהקריירהשאיפות

הארגוניים.הצרכיםעלהמענה

היאהשקט׳׳הגיוס"תופעת

העבודה,בעולםחדשמינוחאולי

שניםכמהכברנטועהרעיוןאך

אומ־גדולים",תאגידיםאצל

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$בהברתסמנב״ליתגבע,דונה

Gloatדיגיטליתזירהשפיתחה

קריירהמסלולימיליונישמנתחת
העובדיםשלמקצועייםופרופיל

להזדמנויותהיבורםתוךבארגון,

החברה.בתוך

לעו־לאפשרצריכות"חברות
בדים

$TS1$לעובדים$TS1$
$DN2$לעובדים$DN2$נוספיםבתחומיםלהתפתח

לאפשרכוללולצדו,הארגוןבתוך
נצו־הארגוןבתוךלהתניידלהם

רה

$TS1$נצורה$TS1$

$DN2$נצורה$DN2$,שקיפותלכולםולתתפשוטה
האפשריות",ההזדמנויותבנושא

מגייסים"כשאנחנואומרת.היא

לחשובעלוליםאנחנועובדים
לת־הכישוריםאתרקלהםשיש

פקיד

$TS1$לתפקיד$TS1$

$DN2$לתפקיד$DN2$ושהםאותםגייסנושאליו

הםשבהלמחלקהרקמתאימים

הכי־בפועל,אךעובדיםכבר

שורים

$TS1$הכישורים$TS1$

$DN2$הכישורים$DN2$עו־הרנהשלוהפוטנציאל
בדים

$TS1$עובדים$TS1$
$DN2$עובדים$DN2$בהרבה".גדולים

נהפך"כשהניודשמעתי:בר1ןפר1פ׳
ארמניםזנזןלאורךהיחידה,הגיוסלצורת

ובהשקפותבפרספקטיבותלשקועעלולים
להתחדש"ולאקיימותעולם
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