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 קי  וניסן כהןאלה פולונס

בחינה של השיטות "  מגדלי הים התיכון"במשך השנים מאז הקמתה לא ביצעה רשת  - מוטיבציה לפרויקט.
קיימת דרישה מצד מחלקת כוח אדם לבחון , כמו כן. הנעה ושימור עובדים, הנהוגות בחברה בכל הקשור לגיוס

עובדים כך שיכילו את השיטות הנהוגות הנעה ושימור ,מחדש את הנהלים הקיימים בחברה כיום לגבי גיוס
 . בשוק העבודה בעידן הנוכחי ובהתאם לדרישות החברה

גיוס כוח אדם על ידי בעלי תפקידים , הבעיה בה הפרויקט עוסק היא חוסר מדיניות אחידה לגיוס כוח אדם
פה יחסית תחלו, פרסום מודעות דרושים על ידי בעלי תפקידים שאינם מומחים לכך, שאינם מומחים לכך

 -ברורה ורציפה הן מבחינה חברתית , חוסר מדיניות תגמולים אחידה, גבוהה של הצוות ושל המנהלים בראשם
 .רגשית והן מבחינה כלכלית

, שימורם והנעתם, מסקירת הספרות עולה כי ניתן לקשור באופן די ברור בין גיוס העובדים - סקירת ספרות.2
ף בין כל המשתנים הללו והוא מיוחס לשביעות רצונם של העובדים כאשר בסופו של דבר קיים מכנה משות

 . ומתוך כך לשביעות רצונם של הלקוחות ולפיכך גם לרווחיות הארגון
, גיוס המועמד הנכון למשרה. ובין הארגון( או המועמד)הוא הצעד הראשון לקשר בין העובד , גיוס העובדים

קיימות מספר . תוך שביעות רצון גבוהה יחסית מצידו, ידויבטיח במידה רבה את הישארותו של העובד בתפק
בנוסף . וניכר כי אחת השיטות הנפוצות היא באמצעות מתן הטבות כספיות שונות, שיטות לשימור העובדים

מחקרים מראים כי הנעה . יש צורך עז גם בהנעתם לצורך הגברת התפוקה שלהם, לשם שימור העובדים בארגון
 .ה את תפוקתם וגם את שביעות רצונםנכונה של עובדים מעל

                                                                                                              :המחקר נעשה בארבעה שלבים -  מתודולוגיה.3
ושימור העובדים ברשת  ההנעה, בשלב הראשון נערכו ראיונות עם מנהלי הבתים בכדי לעמוד על שיטות הגיוס

 .    שאלות 61בראיון פתוח ומובנה בן , "מגדלי הים התיכון"
נתוני השאלונים קודדו ונשמרו על מנת להשוות . מעובדי החברה 03הועבר שאלון למדגם מייצג של , בשלב השני

ם תחלופת על פי סקירת הספרות ישנם שני גורמים שמנבאי.נתונים אלו לנתונים שאחרי תוכנית ההתערבות
עובדים בעלי מחויבות ארגונית המשכית . עובדים והם מחויבות ארגונית ושביעות רצון ממקום העבודה

שביעות רצון ממקום , כמו כן. ונורמטיבית יגלו כוונת עזיבה גבוהה יותר מבעלי מחויבות ארגונית אפקטיבית
שאלוני המחקר  -ל כוונת עזיבה גבוהה שביעות רצון נמוכה מראה ע. העבודה היא גורם המנבא תחלופת עובדים

 . הותאמו לנושאים אלו
-התוכנית יושמה בצורה פעילה בבית דיור שנבחר על ידנו כמייצג מה. בשלב השלישי נבנתה תוכנית התערבות

.             במהלך תקופת היישום עמדנו בקשר רציף עם מנהל הבית ועם מנהלת הרשת של הארגון. 03.1-ועד ה 6.1
 .הועברו בשנית השאלונים לעובדים, סיום הפעלת התוכנית לאחר

בסולם  1.1-ל 5.5-מ)תוכנית ההתערבות הובילה לעלייה בממוצעי שביעות הרצון של העובדים  - ממצאים.4
וכן לירידה (  7-ל 3בסולם ערכים שנע בין  1.4-ל 1.1-מ) ובמחויבות האפקטיבית (  63-ל 3ערכים שנע בין 

-ל 0.1-מ) והמחויבות הנורמטיבית (  7-ל 1בסולם ערכים שנע בין  0.3-ל 0.1-מ) ההמשכית  בממוצעי המחויבות
 .  ( 7-ל 1בסולם ערכים שנע בין  0.3

מעלים כי לא קיימים הבדלים   tממצאי מבחן . נתונים אלו אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית, לעומת זאת
וכי לא ( t=-1.542,df=58,sig=0.128)ההתערבות מובהקים בין שביעות הרצון של העובדים לפני ואחרי 
ההשפעה אינה מובהקת ולמעשה תוכנית ההתערבות .קיימים הבדלים מובהקים בעבור המחויבות הכללית 

 . שהונחלה בבית הדיור לא השיגה את מטרותיה

בכל בית יש מקום לשינוי ארגוני אשר יערב באופן תדיר את מנהלת מטה הרשת של הארגון בנעשה  -סיכום.5
עובדים בתחום הסיעודי מועדים לשחיקה גבוהה יותר וזקוקים לפני הכל לתנאי . והטמעת שינויים אלו על ידם

, לאחר מכן יש לספק להם תמיכה ארגונית. שכר והעסקה משופרים שישקפו את מידת תרומתם ללקוחות
ת תוכנית התערבות לאחר חודש קיים קושי לבחון השפע.תגמולים וכדומה, משובים פומביים חיוביים, עידוד

 .אחד בלבד אלא יש צורך לערוך בדיקות שכאלו בטווח הארוך
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רקע
“מגדלי הים התיכון” – רשת הדיור הגדולה והמובילה בישראל  �

לאוכלוסיית הגיל השלישי.
הרשת מונה 5 בתי דיור בהם מתגוררים כ-1500 דיירים. �
הרשת מאפשרת זכות שימוש ביחידות דיור ובנוסף מתן  �

שירותים נלווים.
סך הכל עובדים בבתי הדיור כ-180 עובדים לפי החלוקה הבאה: �

מוטיבציה
במשך השנים לא בחנה החברה שיטות לגיוס, הנעה ושימור  �

עובדים.
קיימת דרישה מצד מטה הרשת להקמת מחלקת כוח אדם  �

מרכזית.
עדכון הנהלים הקיימים בחברה ומציאת דרך לשיפור השיטות  �

הנהוגות בשוק העבודה כך שיתאימו לדרישות החברה.

ממצאים
עלייה בממוצעי שביעות הרצון ובמחויבות הכללית והאפקטיבית. �
ירידה במחויבות הנורמטיבית וההמשכית. �
הנתונים לא מובהקים סטטיסטית. �
תוכנית ההתערבות לא השיגה את מטרותיה. �

בעיה
 גיוס עובדים: �

חוסר מדיניות אחידה,גיוס על ידי בעלי תפקידים שאינם  
מומחים לכך, פרסום חסר מיקוד של מודעות דרושים.

 שימור עובדים: �
תחלופה יחסית גבוהה של הצוות ושל העומדים בראשם.

 הנעת עובדים:  �
אין עקביות בהענקה של תגמולים כספיים ותגמולים רגשיים 

)חברתיים(.

מתודולוגיה
ראיונות מול מנהלי הבתים לזיהוי השיטות הנהוגות ברשת כיום. �
חלוקת שאלונים למדגם מייצג של 30 עובדי החברה. �
נתוני השאלונים קודדו ונשמרו לשם השוואת נתונים אלו  �

לנתונים שלאחר תוכנית התערבות.
בנייה ויישום של תוכנית התערבות בבית דיור נבחר. �
לאחר חודש,חלוקת שאלונים למדגם בסיום יישום התוכנית. �

מסקנות
יש מקום לשינוי ארגוני שיערב באופן תדיר את מטה הרשת  �

בנעשה בכל בית.
עובדים בתחום הסיעודי מועדים לשחיקה גבוהה וזקוקים לתנאי שכר  �

והעסקה משופרים שישקפו את מידת תרומתם ללקוחות ולחברה.
יש לספק לעובדים תמיכה ארגונית, עידוד, משובים פנימיים חיוביים. �
קיים קושי לבחון את השפעת תוכנית ההתערבות לאחר חודש  �

אחד. יש צורך לערוך בדיקות חוזרות בטווח הארוך.

מטה 24נורדיה 23

רמת השרון 43כפר סבא 41

סביון 12בת ים 37
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