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 מוטיבציה לפרויקט:

מוסדת. לחברה מ "הזנק"חברת של עוברת משלב נמצאת בנקודת זמן בה היא   Aeronauticsחברת  רקע:
מתוך הארגון, כמדיניות מתוכננת ומתמדת, ולא כפעילות לבנות עתודה ניהולית  החברה, לא השכילה עד כה 

 . תספוראדי
שימור וחיזוק ניהולית, אשר יגרום ל עתודה תהליך להכשרתלא קיים מודל או  Aeronauticsבחברת  הבעיה:

הון האנושי, פגיעה במשאב יקר זה גורמת באופן בארגון. מכיוון שחוסנה של החברה הוא המנהלים מובילים 
 ישיר לירידה ברווחיות וצמיחת החברה.

פרויקט זה  נועד לתת להנהלת החברה הבכירה ולמחלקת משאבי אנוש את הכלים והנתונים אשר יאפשרו 
עתודה ניהולית מתוך הארגון. עתודה, שהחברים בה, מוכנים בכל עת להיכנס להם לאתר, לפתח ולהכשיר 

 לתפקיד מנהל שהתפנה, ולתפקד באפקטיביות תוך קליטה חלקה ומהירה ועקומת ביצוע תלולה.
מחקרים בנושא פיתוח עתודה ניהולית או בתכנון דור ההמשך )"היורשים"(, מראים כי קיים  סקירת ספרות:

 (Rothwell, 2002a)קשר ישיר בן בנית עתודה ניהולית בצורה נכונה לפרמטרים שקשורים להצלחת החברה 
עתודה ניהולית היא דוגמא לחשיבה יוזמת וארוכת טווח ומהווה מודל לניהול איכותי של המשאב בנוסף,

 .(Introducing Talent Management By William J. Rothwell). האנושי בארגון ברמת הפרט
רציפות והמשכיות" איתור והכשרת עתודה ניהולית מתוך הארגון נובע מתוך העיקרון או הערך הארגוני של "

שכן פיתוח מנהלים מתוך הארגון יש בו לכדי שמירה והעברה מדור לדור של האתוס, המורשת, החזון 
והתרבות הארגונית. כמו שגיוס מנהלים מחוץ לארגון עשוי לנבוע מערך / עקרון הופכי של "חדשנות ארגונית". 

א חשוב הן כגורם מוטיבציוני לעובדים ועל ידי ההדגשה בדבר מחויבות הארגון לפיתוח וטיפוח העובדים בו הו
גידול )כך הפחתת הנשירה והן כביטוי מעשי לערך מרכזי בארגון בדבר מחויבות הארגון לפיתוח העובדים בו. 

 (.0222, פברואר מאיר שירת, דור העתיד של מנהלים: שמירת מורשת הארגון ע"י בניית עתודה ניהולית
אמצעי בדרך להפוך את הארגון למכונה שכל החלקים שבה פועלים בתיאום תכנית פיתוח מנהלים היא עוד 

 .הדדי ובאופן מושלם
ביצוע בחינת מצב קיים אל מול צרכי החברה, ביצוע סקר לתיקוף הבעיה לדרג הניהולי הבכיר מתודולוגיה: 

והזוטר, ניתוח ממצאי הסקר וקבלת תוקף סטטיסטי להשערות המחקר ולהבנת המצב הרצוי בארגון. התאמת 
 מודל עתודה ניהולית מתאים, ניתוח סיכונים לתהליך ומהלכים למניעתן ו/או צמצומם. 

 םבכדי לאמת את הנחת המחקר וחומרתה נערך סקר בקרב מנהלים בדרג הניהול הבכיר והביניי ממצאים:
(. מתוך השאלון נבחרו שש שאלות מנחות מכלל 86%, אחוז הענות של 05מנהלים מתוך  43)לשאלון ענו 

 השאלות, ונבדקו התשובות שהתקבלו לשאלות אלה. 
שבה בדקנו את שתי החומרות הגבוהות בכל שאלה ומה היחס של התשובות   count ifלאחר מכן ביצענו פעולת 

הנ"ל לכלל התשובות בשאלה, לאחר מכן ביצענו ממוצע משוקלל של כלל השאלות המנחות על מנת לקבל אחוז 
 חומרה עפ"י הסקאלה הבאה:

 בעיה מינורית - 45%עד 
 בעיה בינונית - 05%עד 

 בעיה חמורה - 05%מעל 
שעל פי הקריטריונים שהגדרנו מצביע  כי אכן קיימת בעיה בארגון  03%בלנו אחוז חומרה של מבדיקה זו קי

 ודרגת חומרתה היא גבוהה.
, הנתון שהתקבל אלפא קרונבךבנוסף, נבדקה מהימנות של השאלות המנחות ע"י חישוב עקיבות פנימית של 

 , נתון זה מלמד כי הנתונים מהימנים.5.8.6הוא 
הנשאלים הם נשואים וחתך הגילאים בחברה קפץ דור  תמאוכלוסיי 66%ים מהסקר הם כי עוד ממצאים העול

קידום המנהלים בחברה נוצר באופן מהמשיבים אינם חושבים ש 34%   .35 -ל43והחלק הארי בו הוא בין 
במידה רבה עד רבה בנייתה של תוכנית עתודה ניהולית תתרום לחברה ש חושבים 68% –ו  מתוכנן מראש

 ד.מאו
בניגוד למה שהערכנו רוב הנשאלים ענו כי הם לא שוקלים לעזוב את מקום עבודתם בעקבות העדר   סיכום:

 יכולת התפתחות ניהולית וכי בצורה מפתיעה לא נפגעה תחושת השייכות והזיקה לחברה.
מסודר, מנגנון במהלך סקר הספרות ולימוד נושא פיתוח מנהלים זיהינו כי קיים חוסר במנגנון הערכת עובדים 

 שכזה הוא אחד מאבני היסוד בכל תוכנית עתודה ניהולית.
עידוד המצוינות כמרכיב בתרבות התרומה הצפויה מהפרויקט היא פיתוח מעגלי הניהול הבאים בארגון, 

יכולת ניוד , לעתידם המקצועי החברהתוך העברת מסר של מחויבות  בחברהשימור "כוכבים"  , הארגונית
 ץ.חיזוק האטרקטיביות הארגונית של החברה מבפנים ומבחווה ואפקטיבית ארגונית מהיר
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