
הנרקיסיזם,  דור  רבים:  לכינויים  זכו  ם 
השם  אבל  הלמה,  ודור   )N(( האין  דור 
שחושפ וכמי  כנהנתנים  להם  שיצא 
סטפ רק  אינו  הקצר  הטווח  על  רק  בים 

במיוחד  שנערך  עדכני,  מחקר  ריאוטיפ: 
חברות  ידי  על   TheMarker למגזין 
ומפ מאשש  ותמורות,  דינמיקס  הייעוץ 

מחקר  הצביע  שעליהן  המגמות  את  חזק 
קודם, שפורסם לפני כשנתיים )"המשבר 
 .)2009 אוקטובר  גיליון  הבא",  הניהולי 
 ”Yהפ “דור   - 1977פ1994  השנים  ילידי 
ויוזפ אמביציוזיים  דינמיים,  אולי  הם   -

מים, אך גם מרוכזים בעצמם ובתועלתם 
האישית, ובורחים מאחריות ניהולית.

הם היו שמחים לעבוד פחות, סיפוק בעבודה 
חשוב להם הרבה יותר מקביעות – ואל 

תחשבו אפילו לדבר אתם על ניהול. מחקר 
חדש שערכו חברות הייעוץ דינמיקס ותמורות 

מאשר את החששות: בני דור ה־Y בורחים 
מאחריות והשפעתם מחלחלת לשוק העבודה 

כולו.  מעקב מגזין 
מאת רונית הראל

תצלום: איליה מלניקוב
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עובדים תישא באחריות ותשפיע על ההצלחה מתוך מנהיגות ולא 
יעשו  הניהולי  במסלול  שיתקדמו  האנשים  ושליטה.  סמכות  מתוך 
ולתיאום  להנעה  אמיתי  כישרון  ומתוך  למקצוע  אהבה  מתוך  זאת 

בין אנשים. 

2. עזיבה מרצון
העובדים מדור ה־Y אינם זקוקים ליותר מדי סיבות כדי לעזוב 

את מקום העבודה, והם עושים זאת במהירות ובהחלטיות 
שיפ אוזן לשיחת שכנוע שמבטיחה  יטו   X ה דור  בני  פעמיתיהם 

הסלולרי,  או שדרוג למכשיר  ב”טייטל”, תוספת קטנה בשכר  פור 
 ,Yוהבומרס ידבקו בכיסא המשרדי עד לפנסיה. העובדים מדור הפ
לנהל  הזדמנות  למעסיק  לתת  מבלי  לעתים  עוזבים  זאת,  לעומת 

עמם משא ומתן.
Y עזבו מרצופ פמתוצאות הסקר עולה כי רבע מקרב עובדי דור ה
נם את מקום העבודה בשנתיים האחרונות )לעומת 12% בלבד מקרב 

ושה הדורות האחרים שהשתתפו במחקר(,  פבני 
סיבה השכיחה ביותר לעזיבה היתה חוסר קידום 
 Yמקצועי )27%(. אלקובי לא מופתעת: “דור הפ

רבות להגשמה עצ פאינו מעוניין לחכות שנים 
“הוא  מית כמו הדורות הקודמים”, היא אומרת. 
גבוהות  אמביציות  עם  העבודה  למקום  מגיע 
בתפקיד  להחזיק  מוכן  ולא  ולהתמקצע  ללמוד 

זוטר יותר מכמה חודשים”. 
היא   Yהפ דור  בני  שמציינים  נוספת  סיבה 
מפתיע”,  לא  זה  “גם   .)23%( מספק  לא  שכר 

העבו לשוק  מגיעים  “הם  אלקובי,  פמדגישה 
שהיתה  מזו  יותר  גבוהה  בהשכלה  מצוידים  דה 
בדורות הקודמים ועם ביטחון עצמי ושאפתנות 
גבוהים יותר. במחקרים אודות מגמות עתידיות 
על  ישפיע   Yהפ דור  כי  עלה  הקרוב  בעשור 
בשוק  קורה  שכבר  מה  המינימום,  שכר  העלאת 

פהישראלי בשנה האחרונה - ראו את מחאת העו
בדים הסוציאליים ושביתת הרופאים”.

חשוב להיות עם יד על הדופק בנופ  מסקנות:
מסלול   ,Yהפ דור  בני  של  התפקיד  מיצוי  שא 
והעומס.  השכר  ונושא  עליהם  המועדף  הקידום 
או  מומלץ לערוך שיחות שוטפות אחת לחודש 
תנאי  את  לשדרג  אלה,  בנושאים  לרבעון  אחת 
בשכר  תגמול  בין  ולחבר  ההתחלתיים  השכר 

לבונוסים על ביצועים.

3. אירופה אהובתי
למודל  לעבור  הוא  החלום הישראלי החדש 
בש־ עבודה  שעות   35 של )הגוסס(   האירופי 

בוע
האמריקאי,  מהחלום   Yהפ דור  בני  את  עזבו 
זה שכרוך בשעות עבודה ארוכות ובימי עבודה 
איזון  על  מוותרים  אינם  אלה  עובדים  מלאים. 
- תפיסה שמתגלה כמגמה  בולט  בין עבודה לחיים פרטיים כערך 
השכיחה  )התשובה   Yהפ דור  מעובדי   34% כולו:  העבודה  בעולם 

במ לעבוד  מעדיפים  שהם  הצהירו  אופציות(,  ארבע  מתוך  פביותר 
מבחינתם  האידיאלית  המשרה  כי  אמרו  מהם   43%  .80% של  שרה 
היא משרה של כפ35 שעות עבודה שבועיות. ממצאים אלו גבוהים 
ומצויים  צעירים  אלה  שעובדים  האחד,  גורמים:  לשני  ביחס  מאוד 
בראשית הקריירה שלהם, כך שניתן היה לצפות שהם יבחרו לעבוד 
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ייחודו של מחקר זה הוא בכך שלא בודד את אוכלוסיית דור הפY, אלא 
סקר אותה לצד בני דורות אחרים בעולם העבודה: ה”בייביפבומרס” 
במטרה  זאת  1965פ1976(.  )ילידי   Xהפ ודור  1946פ1964(,  )ילידי 

אפק כלים  פיתוח  ולאפשר  הדורות  בין  אפשריים  פערים  פלבחון 
כיום בשוק העבודה.  הקיים  האנושי  ההון  נכון של  לניהול  טיביים 
המחקר הופץ בקרב עובדים בארגונים שונים, לא כולל סטודנטים, 
והוא מהווה המשך למחקר קודם שהתקיים בספטמבר 2009. שיטת 
מדגם  גם  שכלל  שונים(  )מסקטורים  שכבות  מדגם  היתה  הדגימה 
לסקר  שהגיעו  עובדים  של  מתגלגל  מדגם  )כלומר,  שלג"  "כדור 
בדרך של חבר מביא חבר או המלצה(. אוכלוסיית המדגם כללה 370 

בישראל  שונים  עסקיים  מארגונים  משיבים 
וולונטרית.  בצורה  אנונימי  לשאלון  שהשיבו 

הממצאים לפניכם.

1. תם עידן הבוסים 
יותר מ־50% מעובדי דור ה־Y ו־58% מבני 
דור ה־X אינם מעוניינים להחליף את המנהל 

הישיר שלהם
של  לסקר  בהשוואה  דרמטית  צמח  זה  נתון 
ספטמבר 2009 - שבו הצהירו רק 32% מבני דור 
ניהולית  שקריירה   Xהפ דור  מבני  ופ19%   Yהפ

אינה מעניינת אותם.
לצעירים אין עניין לשלם את המחיר הכרוך 
בעמדת ניהול. הם מסתכלים על המנהל הישיר 

ולסלול למחשב  מחובר  שהוא  ורואים  פשלהם, 
אינסופ בישיבות  ועסוק  ביממה  שעות   24  רי

פיות ובפגישות שלא משאירות לו זמן לעבוד. 
פני  על  מקצועי  קידום  מעדיפים  הם  בכלל, 

עתי את  רואים  הם  היכן  וכשנשאלו  פניהולי. 
דם בשלוש עד חמש השנים הקרובות, התשובה 
הם מעוניינים  כי  היתה   )33%( ביותר  השכיחה 
הס  ניהול?  עמדת  בארגון.  מקצועית  להתפתח 

מלהזכיר. 
קל  לא   Yהפ דור  לבני  כי  עולה  “מניסיוננו 
להיות בוסים מסורתיים שמניעים אנשים מתוך 

פסמכות, שליטה ובקרה”, אומרת מנכ”ל דינמי
לסגנון  מתחברים  יותר  “הם  אלקובי.  מלי  קס, 
של מנהיגות משתפת ומעצימה ולעבודת צוות. 
הם גם מדווחים על קושי בהתמודדות עם בעיות 

פמוטיבציה והנעת עובדים. הנתונים האלה מע
רערים את המוסכמה שנוצרה שאם אתה עובד 
טוב, השלב הבא הטבעי שלך הוא לנהל אנשים 

ולבלות פחות זמן בעבודה מקצועית”.
ומגוונים  שונים  קידום  מסלולי  לפתח  ארגונים  על  מסקנות: 
הכוללים תוספות שכר, הגדלת אחריות וגיוון. מומלץ שלא להניח 
יתקדמו  מהאנשים  חלק  דומה:  במסלול  יתקדם  טוב  עובד  כל  כי 
בניהול אנשים. אלקובי  וחלקם האחר  פיתוח מקצועי  במסלול של 
טוענת כי ארגונים שיפעלו כך ישמרו את בני דור הפY, יגדילו את 
שביעות הרצון בקרב דור הפX והבייביפבומרס וגם יהפכו לארגונים 
של  יותר  גדולה  שכבה  שכן  יותר,  וזריזים  לאפהיררכיים  שטוחים, 

 "ממש לא שואף
 להיות מנהל שכיר"

:היסטוריה מקצועית בוגר תואר ראשון בבלשנות וקופ
פלנוע באוניברסיטת תל אביב. בוגר לימודי תעודה בת

רגום, עבד ב"מעריב" וכמתרגם עצמאי במקביל לעריכת 
תוכן באתר נענע. כיום עובד כעורך תוכן באתר של 

חברת רכב.
חלום מקצועי: “אני חושש לומר את המילה היומרנית 

סטארט אפ, אבל כן, חשוב לי למצוא משהו חדש שהוא 
לגמרי שלי ולהוציא אותו מן הכוח אל הפועל”. 

עמדה ניהולית: “אם זה יהיה משהו שהוא שלי, אז אני 
אאלץ לנהל, אבל זו ממש לא השאיפה שלי להיות מנהל 

שכיר. אני מעדיף שכר גבוה או אחריות מקצועית”. 
מבט למעלה: “נראה שדור המנהלים שמעלי, שכנראה 

היה לו מאוד חשוב לנהל, מצוי בעמדה כפוית טובה: 
הם בדרך כלל משקיעים יותר זמן בעבודה ממה שהיו 
רוצים, ובסופו של דבר הם לא מתוגמלים כספית ולא 
רגשית. לא שאני אנטיפניהול, יש בזה תועלת ברמת 

הניסיון והעניין, אבל מצד שני אתה יכול להפסיד הרבה 
ולהיתקע בשלבי הקידום”.

נאמנות: “מבחינתי זה ערך אנושי ולא תאגידי, אבל 
לויאליות לחברה עצמה זה לא דבר שפשוט להשיג. אני 
פחושב שמקום העבודה צריך לשאול אותי מהו הערך הח
פשוב ביותר בשבילי וכך לדעת מה לתת. כרגע מה שח

שוב לי במיוחד זו הגמישות בשעות העבודה, הגמישות 
בימי חופשה ויצירתיות באשר לתחומי האחריות שלי. 

אני מרוצה מזה שהבוסית שלי אומרת לי שאני לא ממצה 
20% מהיכולת, היא אומרת שהיא תמצא דרך שבה אמצה 

את הכל, כי אחרת היא יודעת שאקום ואלך”. 
כסף: “להיות שכיר זה ממילא לא משתלם. אני מעדיף 
פלהשקיע עוד חמש שעות בחודש בעבודה צדדית כמת

רגם, מאשר להיקלע למצב שבו יתנו לי העלאה של 500 
שקל בחודש ויצפו ממני ליותר אחריות. כרגע אני לא 

מעוניין בזה. כן חשוב לי כמה אני מכניס בסוף החודש, 
אבל אני חושב שאני יכול להשיג את זה משילוב של 

עבודות. תמהיל העבודות מבטיח לי הכנסה שמספיקה 
לרמת החיים שבה אני חי כרגע”. 

איזונים ובלמים: “כן, הרבה יותר מבעבר אני מרגיש 
פבאיזון. פעם הייתי לוקח כל עבודה, עכשיו אם אני מח
ליט שאני רוצה ערב שקט עם אשתי, אז אני לא אקח 
עבודה באותו יום. הבחירה היא אצלי. אם אני מחליט 

להפקיע ערבים לצורך עבודה זה בסדר. גם לא מפחיד 
אותי לעבוד כל השבת, כל עוד זה לא כל שבת, ואני 

יודע על זה מראש ומארגן את הלו”ז שלי. נושא השליטה 
מאוד חשוב לי”.

 קובי ליברמן, 29, עורך תוכן,
נשוי ללא ילדים

תצלום: איליה מלניקוב

מנכ"ל 
דינמיקס, מלי 

 אלקובי:
"מנסיוננו 

עולה כי לבני 
דור ה־Y לא קל 

להיות בוסים 
מסורתיים 
שמניעים 

אנשים מתוך 
סמכות, שליטה 

ובקרה. הם 
יותר מתחברים 

לסגנון של 
מנהיגות 
משתפת 

ומעצימה 
ולעבודת צוות"
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ולה יותר  להרוויח  כדי  פיותר 
מעפ  24% שרק והשני,   תקדם; 

בחרו  בומרס,  הבייבי  מיתיהם, 
שדווקא  אף  משרה, על  בפ80% 
הם אולי יכולים להוריד הילוך 
מבחינת היקפי העבודה. בכלל, 
מכלל  שפ42%  לגלות  מפתיע 
מעדיפים  הדורות במחקר 
נראה  המשרה.  באחוזי  לרדת 
כי החלום הישראלי החדש הוא 

לעבור לשבוע עבודה קצר. 
המנה כי  מציינת  פאלקובי 

 Xהפ לדור  המשתייכים  לים 
לע מתקשים  בומרס  פוהבייבי 

של  דרישתם  את  לקבל  תים 
עובדי הפY לאיזון ולפנאי. הם 

הורגלו לשוק עבודה שבו עובדים נשארים עד מאוחר כדי להפגין 
התנה הקודמים,  הדורות  בני  של  “להפתעתם  ונאמנות.  פמחויבות 

גויות ניהוליות שכיחות כמו להישאר עד מאוחר בעבודה ולשלוח 
מיילים בשעות הלילה, אינם נתפסים עוד כדוגמה אישית מבחינת 
דור הפY. בעבורם ההפך הוא הנכון: מנהל מקצועי הוא זה שעובד 
זמן  ומפנה  המקובלות,  העבודה  בשעות  ובאפקטיביות  ביעילות 

עבור דברים נוספים”.
על ארגונים לערוך שינויים משמעותיים בתחום מדיפ  מסקנות:

דת התוצאות, ולעבור לשיטת תגמול לפי ביצועים ולא לפי שעות. 
הפחתה  מרכזיות:  מטרות  יושגו שתי  זו  בדרך  כי  מסבירה  אלקובי 
סביב   Xהפ דור  ובני  הבומרס  שחווים  והמתח  הקונפליקט  בעוצמת 

בע מאוחר  עד  הצעירים  את  מוצלח שלהם להשאיר  הלא  פהניסיון 
בודה,  והגדלת הפרודוקטיביות של עובדי דור הפY ביום 

העבודה הקצר יחסית שלהם.

בניגוד לדור 
ה־X שמאופיין 
במולטי־
טאסקינג 
ובזגזוג בין 
משימות שונות, 
מעמדות דור 
Y דווקא  ה־
עולה שאיפה 
להתמקדות: הם 
אמנם רוצים 
התנסויות 
מגוונות, אך 
בצורה מבוקרת 
ומאוזנת שלא 
תציף אותם

בורחים אחרי שנתיים
האם עזבת במהלך השנתיים האחרונות 

את מקום העבודה? )באחוזים(

13

80

7

73

2

23

100%

75%
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כן, ביוזמת הארגון 
לא

כן, מרצון

 "אני רוצה
 לסיים בשקט

וללכת"

:היסטוריה מקצועית למד מכונאות מטוסים בתיכון מקפ
צועי הולץ בתל אביב, והמשיך בתפקיד זה בחיל האוויר. 

לאחר השחרור עבד בעבודות שונות, בין השאר בתעשייה 
האווירית. אביו של קובי ליברמן, נציג דור הפY בכתבה. 

חבר מביא חבר: “שמעתי על העבודה באל על דרך מכרים. 
הרבה חברים שלי עבדו אז, וגם היום, בחברה, ואמרו לי 

שזה מקום טוב לעבוד בו. גם המשמרות קסמו לי – בזמנו 
זה נראה לי כמו משהו חיובי ונוח, שגם מאפשר לך להרוויח 

יותר כסף. היום אני חושב בדיוק להפך”.
קביעות, ביטחון ותנאים סוציאליים: “הצטרפתי לאל על 

כשהייתי בן 32. בזמנו היציבות שבעבודה השפיעה עלי 
מאוד. באתי מבית מפא"יניקי כזה שהעביר לי את המסר 

שעבודה בטוחה ופנסיה הם הדברים הכי חשובים בחיים. אל 
על הציעה קביעות ותנאים סוציאליים, וזה נתן לי תחושת 

ביטחון”.
קדימה, לפנסיה: “היום אני כבר לא מסתכל אחורה, אלא 
קדימה – אל הפנסיה. אני רוצה לסיים בשקט וללכת. אני 
לא רואה את עצמי יוצא לפנסיה בגיל 76, אלא לפני כן. 

פואז, מה אעשה? יש לי תואר הנדסאי אבל אין הרבה מה לע
שות עם זה. מה אני אהיה, מוכר בהוםפסנטר? אפשרות אחת 

היא למצוא ג’וב בתוך אל על, אבל זה צריך להיות משהו 
ממש אטרקטיבי, כי אחרת אתה מפסיד הרבה כסף".

:קידום? רק אם מישהו מת “לא היינו עסוקים בשאפ
לות של קידום, היתה הרגשה שזה מקום טוב וזהו. 

הבנת שקידום זה עניין של תקנים, ומשרות מתפנות 
רק אם מישהו מת או פורש". 

הצעירים של היום: “עד כמה שזה נראה שבלוני, 
אפילו משעמם, הדרך שלי היתה טובה יותר מזו 

של הצעירים היום - במיוחד אם אני מסתכל 
על חברים שלי שבגיל 45 נפלטו ממקום עבודה 

ומתקשים למצוא מקום אחר. הצעירים רצים כל הזמן, 
פמחליפים עבודות, אבל איך הם יכולים למשל לקחת משכנ

תא אם הם לא יודעים איפה הם חיים? הם לא מוכנים לוותר 
על תנאים ולא על שום דבר אחר. אני רואה את זה אצל 

פצעירים שמחפשים אצלנו עבודה. בממוצע רק שניים מעש
רה נשארים. אין להם בעיה לקום וללכת, אין להם סבלנות. 

הם רוצים שכר נורמלי ופחות משמרות. אבל מי שרוצה 
עבודה טובה עם קביעות, יכול לבוא אלינו כי עוד מעט כל 

הדור שלי יתחלף ותהיה הזדמנות למשרות ולקידום”.
:החבר’ה הטובים “מה שמחזיק אותי שם זו העובדה שהתפ
פקיד שלי לא מונוטוני. ויש גם חבר’ה טובים - אותם אלה 

שהגיעו יחד אתי לעבודה – עדיין שם. זה 80% מהעניין. 
אתה הולך לעבודה וחוזר עם חיוך. פחות או יותר”. 

נפתלי ליברמן, 55, גרוש 
ואב לשני ילדים, ראש צוות 
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פבין חמש ההטבות המועדפות בקרב כלל המ
עמדות  סקרי  כי  מציינת  קלמנוביץ  שיבים. 
עובדים בארץ מגלים בעקביות תמונה דומה: 

לא וימליצו  בארגון,  להישאר  ייטו  פעובדים 
שיש  חשים  כשהם  לשורותיו,  להצטרף  חרים 

ומקצו אישית  להתפתחות  הזדמנויות  פלהם 
עית בו. “התפקיד המקצועי ממלא כיום צורך 

אומ בלבד”,  פרנסה  ממתן  יותר  רחב  פשהוא 
משמעות  לייצר  נדרש  “הוא  קלמנוביץ,  רת 
עבור העובד ולסייע לו להגיע למימוש עצמי. 
בעבודה  ורק  אך  מסתפקים  לא  כיום  עובדים 
רוצים שהתפקיד  הם  הארוך  בטווח  מעניינת, 
הנוכחי יהווה שלב בדרך ההתפתחות האישית 

שלהם”. 
יתרה מזאת: מהמחקר נראה כי בני דור הפ

Y שמצויים בתחילת הקריירה שלהם מוכנים 
במידה  בעבודה  הנאה  על  זמני  באופן  לוותר 
להתפתח  להם  מאפשר  התפקיד  כי  שיחושו 
מקצועית ואישית ולהתקדם, גם אם הוא פחות 
הדורות  בני  לעומת  זאת  הקצר.  בטווח  מהנה 
האחרים, המצויים בשלב בשל יותר בקריירה, 
להם חשובה יותר ההנאה בתפקיד. 66% מבני 
דור הפY בחרו בהתפתחות מקצועית ואישית 
כאפשרות החשובה ביותר, לעומת זאת מקרב 
בני דור הפX רק 47% בחרו באופציה זו, והיא 

פסומנה כשנייה בחשיבותה להנאה ועניין בת
פקיד.

המוע חמש  בין  המדורגת  נוספת  פהטבה 
ימי  תוספת  היא   Yהפ דור  בני  בקרב  דפות 
העבודה,  חוזה  של  אינטגרלי  כחלק   - חופש 
כהטבה או כבונוס. 39% בחרו בה כחלק מחוזה 
תעסוקתי ופ30% כבונוס מועדף. השכיחות בה 
בדורות  מאשר  יותר  גבוהה  זו  הטבה  נבחרה 
גבוהה  שכיחות  יש   Xהפ דור  בקרב  האחרים. 
בתי  לחופשות  המותאמות  לחופשות  יותר 

הספר וגני הילדים. 
מסקנות: העובדים דורשים כיום מהארגונים 

פלתפור להם חליפה אישית של משרה המותא
לבחון  ממליצה  קלמנוביץ  למידותיהם.  מת 
לגמישים  תפקידים  להפוך  ניתן  וכיצד  היכן 
לאפשר  ואיך  השעות,  מבחינת  האפשר  ככל 
השימוש  שכלול  ידי  על  מהבית  עבודה  גם 

בטכנולוגיות של גישה מרחוק. 

5. סגנון עבודה
לניהול  וזקוקים  לב  תשומת  תובעים  הם 

צמוד ומפרגן
נודניקים ושת יטענו שהם  פמנהלים רבים 

שומת הלב שהם דורשים היא רבה ותובענית. 
זו לא רק תחושה של מנהלים שהתרחקו מימי 
המאפיינת  מציאות  אלא  שלהם,  הנעורים 
צמוד  לניהול  שזקוקים   Yהפ דור  בני  את 

פמאוד - תופעה שניתן לייחס גם לשלב הרא
שוני בקריירה שבו הם נמצאים.

מהווה  אינה  המשוב  שיחת  שכך,  כיוון 

4. משרות אלסטיות
Y מעדיפים משרה גמישה המ־ ־בני דור ה

תאימה לסגנון החיים האישי שלהם 
קפה,  ובתי  לפטופ, סמארטפון  להם  יש  אם 
נדרשים  הם  מדוע  מבינים  לא   Yהפ דור  בני 
מקרב   53% העבודה.  למקום  יום  מדי  להגיע 
גמיפ Y מעדיפים משרה  דור ה בני  פהמשיבים 

שה שתאפשר להם יותר שליטה בזמן ובמרחב 
בחשיבותה  שנייה  נמצאה  זו  בחירה  שלהם. 
בני  אצל  גם  במיוחד  בולטת  והיא  זה,  במחקר 
הנפ הזוגות  מרבית  שבקרבו   ,)50%(  X ה פדור 

מלאה,  במשרה  קריירות  שתי  מנהלים  שואים 
שני  לפחות  יש  שבהם  בית  משקי  ומקיימים 

ילדים קטנים.
ההט כאחת  מסתמנת  תעסוקתית  פגמישות 

להעניק  יכול  עבודה  שמקום  המרכזיות  בות 
ההטבה  כי  עולה  מהמחקר  זאת  עם  לעובדיו. 
המועדפת ביותר על כלל המשתתפים במחקר 
היא רכב ומימון הוצאות נסיעה. כפ58% מקרב 
 ,Yהפ דור  מבני  כפ49%  בה:  בחרו  המשתתפים 
וכפ61% מבני דור הפX. “רכב הוא תנאי בסיסי 
ועצמאות  גמישות  אותה  את  לייצר  המאפשר 
אומרת  חזק”,  כצורך  שעולה  ובמרחב  בזמן 
בתמורות,  ארגונית  יועצת  קלמנוביץ,  מיפטל 
בישראל  לארץ:  ייחודי  היבט  פה  יש  “בנוסף 
יחסית,  גבוהים  הרכב  ואחזקת  הרכב  מחירי 
והיעילות  המהירות  החלופות  מיעוט  ולצד 
הופכת  זו  הטבה  העבודה,  למקום  להתניידות 

לאטרקטיבית במיוחד”.
לימודים  לצורך  אישי  פיתוח  תקציב 
התקדמות  למסלולי  והשתייכות  והעשרה 
דורגו  ניהולית(  עתודה  )כגון  פניםפארגוניים 

 "הרצון שלא
להתפשר משתק"

 

היסטוריה מקצועית: בעת לימודי התואר 
פהראשון פתחה עסק עצמאי ליחסי ציבור בת

 Erayo חום האופנה. בהמשך הצטרפה לחברת
כמנהלת מחלקת מעצבים. לאחר כשנה וחצי 

עזבה והפעילה מחדש את חברת יחסי הציבור 
שבבעלותה.

לדמיין את החיים: “אני רוצה להתקדם מבחינת 
קריירה, להגשים את עצמי, להיות אמא טובה 
וגם אישה מטופחת ובת זוג מפנקת, להמשיך 
לחיות במרכז תל אביב וליהנות מרמת חיים 

גבוהה, ואני רוצה לטוס לחו”ל פעמיים בשנה. 
אין לי באמת מושג איך עושים את כל זה”.

:רוצים הכל “בדור הזה כולם רוצים הכל ולא מופ
כנים להתפשר על כלום. זה גם סוג האדם שאני - 
אני צריכה את הריגוש ושכל יום ייראה אחרת. גם 

פההחלטה להיות עצמאית נבעה מתוך הרצון לע
בוד בשביל עצמי. כמובן שיש קושי כי אני בונה 

את המסלול של עצמי תוך כדי הליכה”. 
בשבחי האיזון: “מאוד חשוב לי לא להזניח 

חברים ולא את המשפחה, וגם לא להזניח את 
עצמי. כשאת עובדת בשביל מישהו אחר את לא 

יכולה לתעדף את הדברים שלך, לפי הזמנים 
שנוחים לך. עדיין יוצא שאני עובדת בלילות ויש 

תקופות מטורפות, אבל בתקופות שאני עובדת 
נורא קשה הרווח הוא בהתאם, ובתקופות שאין 

הרבה עבודה אני יכולה לעשות יותר דברים בזמן 
הפנוי שלי”. 

עבודה: “פעם היתה אמצעי עיקרי לפרנסה. היום 
אתה מוכן לעבוד שעות אם אתה מאושר ומרגיש 
שאתה מממש את עצמך. מבחינתי עבודה זו לא 

רק פרנסה אלא הרבה יותר, וזה גורם לנושא 
הילדים להידחות. אני עדיין לא אמא ואין לי 

מושג איך אני ארגיש אז, הרי שום דבר לא יירד 
ממני מבחינת האחריות, רק יתווסף. זה מלחיץ”.
אין על מי להישען: “אני מרגישה שאני נמצאת 

במקום הפוך ביחס להורים שלי שבחרו להביא 
אותי לעולם בגיל מאוד צעיר, בשנים הראשונות 
הם היו עסוקים בהישרדות, ורק בסביבות גיל 40 

החלו להגשים את עצמם. היום הם עסוקים עד 
מעל לראש, והרבה אנשים בגילי מרגישים שאי 

אפשר לגמרי להישען עליהם”. 

נוגה אדלשטיין, 29, חיה עם בן 
זוג, ללא ילדים, בעלת משרד יחסי 

ציבור וייעוץ תקשורת
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דור ה־Y רוצה בראש ובראשונה רווח אישי*

מקור: דינמיקס ותמורות

100%

75%

50%

25%

0%
בייבי בומרס X דור Y דור

62

23
35 39

15

49 47

29

48

15

48

66

19

40

16

שעבודתי תהיה משמעותית להצלחה העסקית של הארגון שלי

שעבודתי תהיה מעניינת, מאתגרת ומהנה
שעבודתי תשפיע על הלמידה וההתפתחות האישית שלי

שעבודתי תשפיע על המענה ללקוחות הישירים

שעבודתי תתרום להישגי היחידה שלי

מי־טל 
קלמנוביץ, 

 תמורות:
"התפקיד 
המקצועי 

ממלא 
כיום צורך 

שהוא רחב 
יותר ממתן 

פרנסה. הוא 
נדרש לייצר 

משמעות 
עבור העובד 

ולסייע 
לו להגיע 

למימוש 
עצמי"

*הנשאלים התבקשו לציין שני היגדים שמייצגים את עמדתם יותר מהשאר



והם  אלה,  עובדים  עבור  עול 
במחקר   - לקראתה  שמחים 
הפ דור  בני  כי  נמצא  הנוכחי 
שוטף  במשוב  מעוניינים   Y
ושיטתי ממנהליהם בתדירות 
מהדורות  יותר  הרבה  גבוהה 
האחרים. 75% מהם מעוניינים 

לחו או  לשבוע  אחת  פבמשוב 
בדורות  השוואה,  לשם  דש. 
14% למפ  האחרים מצפים רק
לתדיפ  40% וכ שבועי,  פשוב 

רות חודשית.
סגנון  של  נוסף  מאפיין 
מיקוד.  הוא  הרצוי  העבודה 
שבניגוד  מסבירה  קלמנוביץ 
לדור הפX שמאופיין במולטיפ
טאסקינג ובזגזוג בין משימות 
 Yהפ דור  מעמדות  שונות, 

להתמ שאיפה  עולה  פדווקא 
הת רוצים  אמנם  הם  פקדות: 

בצורה  אך  מגוונות,  נסויות 
תציף  שלא  ומאוזנת  מבוקרת 

אותם. “אולי בגלל שהם צעירים ובתחילת הדרך, קשה 
פלהם להסתכל רחוק מדי”, אומרת קלמנוביץ. “הם צרי

כים פרויקטים לטווח הנראה לעין”. 
דור  מבני  מיטביות  תוצאות  להשיג  כדי  מסקנות: 
לטווח  לתכנן  כיצד  אותם  ללמד  המנהלים  על   ,Yהפ
ארוך ולסייע להם לחלק את משימותיהם למנות קטנות 
שניתן להכיל. ארגונים מוזמנים לחשוב מחוץ לקופסה 

גם בכל הנוגע למנגנוני ההערכה הפורמליים השכיחים כיום. ייתכן 
שנדרש עדכון של תדירות ההערכה על פי גילם של העובדים ולא 

פבמועד אחיד לכולם. בהיבט זה, דווקא מוקדי שירות לקוחות פוע
לים בצורה המותאמת לצורכי דור הפY, כשהם מבצעים סבב משוב 

 .קבוע אחת לרבעון

 גלי שושני, 39,
נשואה ואם לארבעה, 

עובדת בבנק לאומי

הצעירים 
מסתכלים על 
המנהל הישיר 
שלהם, ורואים 
כיצד הוא 
מחובר למחשב 
ולסלולרי 24 
שעות ביממה, 
ועסוק בישיבות 
אינסופיות 
ובפגישות 
מרובות שלא 
משאירות לו 
זמן לעבוד. 
בכלל, הם 
מעדיפים קידום 
מקצועי על פני 
קידום ניהולי
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תאהבו אותי
התפלגות התשובות לשאלה "באיזו תדירות היית 

רוצה לקבל פידבק על עבודתך?", באחוזים 

מקור: דינמיקס ותמורות
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אחת לשבוע בפגישה עם המנהל נקודתית, כאשר אני מבקש משוב
אחת לשנה בתהליך הערכת עובדים

אחת לחודש
באופן שוטף ביום יום

"איזון? אני 
לא מאמינה 

שבאמת 
קיים מושג 

כזה"

היסטוריה מקצועית: עובדת בבנק לאומי כפ13 שנה. 
החלה את דרכה כטלרית והתקדמה לתפקידים שונים, בין 
השאר במרכז ההדרכה של הבנק. בעלת תואר שני במנהל 

עסקים עם התמחות בייעוץ ארגוני. כשנתיים בתפקיד 
הנוכחי כמנהלת תחום אתיקה בבנק.

החלום המקצועי: “לא רואה את עתידי בתפקיד מסוים, 
אלא בכזה שיאתגר אותי, ושארגיש שיש לי מקום לגדול 

בו ולגדל בו”.
עמדה ניהולית: “חשובה במובן של יכולת 

השפעה. חשובה לי גם ההתקדמות - ככל שאני 
מתקדמת כך היקף ההשפעה שלי גדל. בכל 

היבט אחר אין לי בעיה להיות עובדת מהשורה”.
יום העבודה: “שמונה עד חמש, אבל אם יש 

פרויקט גדול – אז גם מעבר לכך. הנושא הזה 
הוא קריטי בעיני - לא הייתי מסוגלת לעבוד 
במקום ששעות העבודה בו הן מאוד ארוכות. 

האחריות שלי לתפקיד לא נפסקת כשאני יוצאת ממקום 
העבודה, אבל כדי להיות מוערכת אני לא חייבת לשבת 

כל יום עד תשע בערב”.
איזון: “לא מאמינה שבאמת קיים מושג כזה, אבל צריך 
לשאוף אליו. האיזון והעבודה הם כוחות מנוגדים ולכן 

צריך לנסות לפתור נקודתית את היום ואת מחר. בעלי 
עובד במשרה כזו שבחלק גדול מימות השנה הוא בחו”ל, 

כך שההתמודדות עם משימות הבית היא לא פשוטה. 
ההתנגשות קיימת. הרבה פעמים אני מתפשרת ומוותרת 

על דברים”.
התגמול הכי משמעותי: “זה תמהיל של דברים: מאוד 

משמעותי עבורי לקבל שכר הולם, ומאוד חשוב לי הרכב. 
שכר בלי גמישות בתנאי העבודה לא יספק את זה, ושכר 

בלי תחושת הערכה מצד המנהלים לא יספק את זה, בסופו 
של דבר רק תמהיל נכון עבורי יהיה משמעותי בשבילי”.
לא זזים מהכיסא: “אני מודה שלקביעות יש השפעה על 

התרבות הארגונית של המקום. אני מרגישה שעבורי 
הקביעות לא היתה פרמטר, יש לי מה לתת ומה לקבל. 

חברי החליפו הרבה מקומות עבודה בזמן שאני בבנק, ולא 
הרגשתי פער ביני לבינם. נכון שנשארתי תחת אותה 

קורת גג אבל זזתי והתפתחתי. אני מניחה שאם הייתי 
נשארת על אותו כיסא, לא הייתי מרגישה כך”. 


