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ניהול חוויית העובד כמפתח לגיוס ולשימור 

 הון אנושי איכותי



 
 

 

משאבי אנוש בעולם מבינים שהמפתח להצלחה של  , בדומה לחוויית לקוח כוללת
 (. EX- Employee Experience) ארגונים טמון בחוויה הכוללת של העובד 

 

 
 העובד כלקוח  : רקע לתפישה שרווחת היום בעולם

 

https://youtu.be/r5eVazI_sfU


 

 
 ?בכלל( Employee Experience)אבל מה זו חוויית עובד  

 
         מורגן קוב'ג מגדיר ”The Employee Experience Advantage“ בספר

Engagement  כפתרון עובד וחוויית כבעיה. 
מציג את הצורך שלנו כבני אדם לעבור חוויות  , המושג חוויית עובד

 .התפתחות משמעותיות



 

 
 (Employee Experience)הגדרת חוויית עובד  

 
כלל התפישות השונות של העובדים לגבי האינטראקציות שלהם עם הארגון  

 .שבו הם עובדים
 .מטרת הארגון היא לשים את העובד במרכז בתהליכים פשוטים וידידותיים



 

 
 ?  איך תראה סביבת העבודה שלנו 

 
   .הארגון החדש יהיה חייב להיות ממוקד בחוויית העובד ויעצב אותה כמשאב חיוני



 

 
 ?  איך תראה סביבת העבודה שלנו 

 
 :דברים שחייבים להשתלב בסינרגיה 3חוויית העובד היא מצרף של 

 התרבות הארגונית

 הטכנולוגיה 
 .והסביבה הפיזית



 

 
 ?גובר דוקא בעידן הנוכחי Employee Experience -מדוע המיקוד ב 

 
חוויית העובד הופכת , בשוק עבודה תחרותי וביקוש לעובדים בעלי מיומנויות•

 .להיות מימד חשוב
אבל נדרשת  , בונוסים ופנאי הם חלק מכלים חשובים, בעולם מבינים ששכר•

 .מסגרת שתארגן אותם באופן הוליסטי לטובת מטרה ברורה



 

 
בקרב מנהלים בעולם גבוהה או   EX-האם המודעות לחשיבות נושא ה 

 ? נמוכה

 
 

 2017:-מ  Deloitteי סקר עולמי של "עפ     
 

 

 
 .ראוי שגם בישראל תהיה מודעות גבוהה לנושא

 



 

 
  

 ?האם בארגונים בעולם קיימת מוכנות לטיפול בחוויית העובד

 
 

 :הוצגו הנתונים הבאים  Deloitteי הסקר של "עפ
 
 

22% 

59% 

 ציון מעולה בטיפול בחוויית העובד 19%

 היעדר מוכנות בטיפול בחוויית העובד

 אחר



 

 
  
 

 כבר לא מספיק לדבר רק על מחוברות עובדים  

(Employee Engagement  ) 
 

 
 

 
משלב הגיוס עד ליצירת  : ארגונים מתחילים להתייחס לעובד כלקוח

מתוך הגיון של בניית תרבות ארגונית בריאה , "(מסע עובד)"מחוברות 
 .ותחלופת עובדים נמוכה



 

  
 
 

 "מסע עובד"עקרונות לבניית 
 
 

 
 

התיחסות לעובד כצרכן תוך הדגשת פרסונליזציה. 
 
יצירת אפיקי התפתחות בכל הדרגים. 

 
"הבנת חוויות העובד בכל תקופת עבודתו בארגון –" כלכלת חוויות. 

 
אימוץ תפיסות שיווקיות צרכניות לצורך רתימת העובדים. 

 



 

 
 
 

 ?כיצד מייצרים חוויית עובד מנצחת
 
 

 
 

 
 

 .הכירו בכך שיצירת חוויית עובד היא בעלת ערך: סדר עדיפויות•

 .שייקחו אחריות על הנושאהגדירו מנהל בכיר או צוות •
הקשיבו לעובדים ולמדו מה הם עושים (: Design Thinking)אמצו חשיבה עיצובית •

 . ביומיום כדי לשפר את מעורבות העובדים
קחו בחשבון את כלל העובדים וכך תוכלו  :חישבו על החוויות של ההון האנושי כולו•

 .להכיר את חוויית העובד ברמה הוליסטית
 .להעצמת חוויות העובדהטמעת כלים טכנולוגיים •

 
 
 
 



 
  
 

 רתימת הטכנולוגיה לניהול חוויית העובד 
 

 
 

 .המלה האחרונה היא טכנולוגיות ששמות דגש על חוויית העובד

 קיימים כלים טכנולוגיים המסוגלים לחוש את העובד ולנהל איתו שיח שמשפר את 

 .החוויה שלו באופן שתורם ישירות לארגון

 



 

  
 
 

 :סינאל גאה להשיק את הטכנולוגיה החדשה
 
 

 
 

SYNERGY TOUCH  - שהולך לשנות את עולם כוח האדם  ' מסך הטאצ

 !ברמה העולמית

 מערכת הפעלה אנדרואיד שניתן להתקין עליה כל אפליקציה כגון :
FACEBOOK, INSTEGRAM ,LINKEDIN  ועוד. 

באמצעותו יועבר . מדובר על כלי טכנולוגי ששם דגש על חוויית העובד

 .מידע אישי לעובדים כולל שיתוף תמונות בתהליך הדיווח

  
 



 

  
 
 

 סיכום
 
 

 
 

 מנהלי משאבי אנוש בישראל ובעולם שישכילו לפתח ולהפעיל את חווית העובד     •

 .יצליחו לשמר עובדים מוכשרים     
 .אין בישראל עדיין מודולי עבודה מסודרים כמו בארגונים אמריקאים•
אנחנו חיים את  , בישראל מבינים בנייה של שייכות וחיבור אישי יותר לארגון•

 .הרעיון אבל לא אורזים אותו נכון
 .HR -חוויית העובד צריכה להיות יסוד מארגן אליו מתועלים כל מאמצי ה•
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