מאמן משאבי אנוש
מנהל משאבי אנוש שיעבור הכשרה באימון ,יהפוך למחולל
טרנספורמציה; הוא יהפוך לגורם משמעותי וחשוב בארגון ויתרום
להנהלה ולחברה הרבה יותר .מנהל מש"א כמאמן וכמתאמן
ענת קלו לברון

לפני שש שנים החליט יורם גורדון ,אז יועץ ותיק בארגונים ומאמן אישי פחות ותיק,
שהוא רוצה לפתוח בית ספר למאמנים בארץ .להחלטה הזו הוא הגיע במהלך תהליך
אימון שעבר.
מספר חודשים לאחר-מכן ,הוא פתח את מכללת  CoachMe,והחל ללמד את המחזור
הראשון ,בידיעה ברורה שזה הדבר הנכון לעשותו .ולמה כל-כך נכון? משום שככל שיהיו
יותר מאמנים בעולם ,חשב גורדון ,העולם יהיה מקום טוב יותר .אך יחד-עם-זאת ,הוא
ממש לא צפה את השפע הכמעט אינפלציוני שקרה לתחום האימון .והוא כלל לא העלה
בדעתו שכעבור מספר שנים יהיו בארץ  35בתי ספר לאימון ואלפי מאמנים.

איש מש"א כמחולל טרנספורמציה
הדבר הראשון שגורדון עשה עם פתיחת המכללה ,היה ללכת לכנס מנהלי
משאבי אנוש .היה לו ברור שאוכלוסיה זו עשויה להיתרם באופן אישי מתהליך האימון,
ויותר מכך  -היא עשויה להוות דלת הכניסה לארגון כולו .גורדון" :כאוכלוסייה שאחראית
על המשאב האנושי בארגון בכלל ,ועל פיתוח מסלולי קריירה ועתודה ניהולית בפרט ,היה
לי ברור שהמפגש שלהם עם תחום האימון יהיה מצמיח ומגדל; זה מפגש טבעי".
בחודש מאי האחרון  -שש שנים אחרי שפתח את המכללה ,כשמאחוריו  46קורסים ואלף
מאמנים שלמדו אצלו  -ערך גורדון כנס מנהלי משאבי אנוש משל עצמו .בכנס נכחו קרוב
למאה איש ,ביניהם אסנת תירוש ,מנהלת משאבי אנוש של חברת  PMC -אשר עברה
קורס מאמנים ב -CoachMeוסיפרה כיצד הקורס השפיע על עבודתה ,ורונית בן בסט,
מנהלת משאבי אנוש של חברת סלקום  -שקיבלה החלטה אמיצה להעניק לכל צוותה
אימון אישי וצוותי .בן בסט סיפרה בכנס על תוצאותיו של תהליך זה.
ועל כך אומר גורדון" :כל מנהל צריך להיות גם מאמן; על אחת כמה וכמה כשמדובר
במנהלי משאבי אנוש".

למה דווקא מנהלי משאבי אנוש?
"מנהלי משאבי אנוש רבים מתלבטים בקשר למקום שלהם בארגון .יש מעט מאוד מנהלי
משאבי אנוש שההנהלה רואה בהם ציר מרכזי בהצלחה של הארגון ,בעיקר בקשר שבין
המטרות העסקיות האסטרטגיות לבין המשאב האנושי .ניהול משאבי אנוש נתפש אצל
מנכ"לים רבים כמשהו שאכן חשוב שיהיה ,אבל יותר כפעילות רווחה ותגמול ,ולא כחלק
מחשיבה אסטרטגית .מנהלי משאבי אנוש לא נתפשים בדרך-כלל כקובעי מדיניות בחברה
.גם מנהלי משאבי האנוש עצמם לא תמיד יודעים איך לשים את עצמם בפוזיציה הזאת".
"כל מנהל משאבי אנוש שיעבור הכשרה באימון ,יעשה את התפקיד שלו אחרת ממה
שהוא עשה אותו קודם .הוא גם יתפוש את התפקיד ואת עצמו באופן שונה .אחד הדברים
שקסמו לי באימון הוא עצם היותו מחולל טרנספורמציה .זה לא שמי שעבר הכשרה
באימון יעשה את הדברים קצת אחרת .מעצם העובדה שהוא עובר טרנספורמציה  -משהו
במהות שלו משתנה".

"נפטרתי מהשיח הפנימי המתחולל בראשי בכל-פעם שנכנס ראש צוות או מנהל קבוצה ,וכך הפכתי להיות
פחות שיפוטית"
אילוסטרציה: Gettyimages/Imagebank
"אין לי ספק שאחרי הקורס ,מנהלי משאבי אנוש ישפיעו השפעה גדולה יותר על הסביבה
שלהם ויהפכו להיות משמעותיים בארגון .מנהלת משאבי אנוש שעברה אצלנו הכשרה,
אמרה בתחילת הקורס שהמנכ"ל רואה בה מנהלת גיוס ורווחה .הטרנספורמציה שהיא
עברה בקורס והדברים שהיא למדה בו אפשרו לה להיות הרבה יותר משמעותית עבור
המנכ"ל ,והיא הפכה ליד ימינו .המיומנויות שהיא פיתחה בהכשרה הביאו אותה להיות
פרטנרית שלו לחשיבה על סוגיות שלא היא ולא הוא חלמו שאי-פעם יהיו חלק מעבודתם
המשותפת".
אז מה ,בעצם ,קרה שם?
"כתוצאה מהקורס היא העצימה את עצמה .אנחנו רגילים להסתכל על עצמנו דרך
המגבלות שלנו ולא דרך היכולות שלנו .אנחנו מנציחים מצב קיים וחושבים שהוא
המציאות .כשאתה מרגיש מועצם ,אתה לא מחפש למה דברים לא עובדים ,אתה מחפש
דרכים כדי שהדברים יעבדו .כשאתה מועצם ,אתה חושב ויודע שיש לך מה להציע

למנכ"ל וזה מה שתשדר לו .זה מה שקרה לה .היא הכירה ביכולות שלה ,במיומנויות שלה
ובמה שיש לה להציע למנכ"ל ,בשיחות עמו היא השתמשה במיומנויות האימון שלמדה
בקורס ,ומכל שיחה עמה הוא יצא בהרגשה שהוא מקבל ערך ויוצא נשכר".

להתמקד בחיובי ובעתיד
במילים דומות תיארה אסנת תירוש את חוויותיה מקורס המאמנים ,בעת שדיברה בכנס":
לימודי האימון עזרו לי להוביל ,להשפיע ולאפשר לאנשים אחרים לצמוח ,ממקום שמעודד
את ההתפתחות מסביב ומאפשר תרבות של שינוי ושיפור .מאז שלמדתי אימון ,אני
מתמקדת בחיובי ,בעתיד ובמה שעובד .אני מתמקדת במה שאנחנו עושים נכון ,במה
שאנחנו טובים בו ובמה שאנחנו רוצים שיקרה ,ולא במה שלא עובד.
"לימודי האימון שיפרו את רמת ההקשבה שלי ,אפשרו לי לפתח הקשבה טוטאלית.
נפטרתי מהשיח הפנימי המתחולל בראשי בכל-פעם שנכנס ראש צוות או מנהל קבוצה,
וכך הפכתי להיות פחות שיפוטית".
"כשלמדתי אימון ,למדתי לאפשר לאדם לחקור את המקום שבו הוא נמצא ,לאן הוא רוצה
להגיע ולדעת שהוא ימצא את הפתרון שמתאים גם לו .השיחה שאני מנהלת היום היא
ממקום אחר .המנהלים שעבדתי איתם במהלך השנה ,בחרו את הבחירות שלהם ממקום
שבו הם מסתכלים לא רק על היעדים ,אלא גם על המנועים שלהם" .באימון יש משהו
שמביא אותך לחשיפה עמוקה יותר; להבין מה מניע את האנשים שאיתם אני עובדת.
האימון גרם לי להבין טוב יותר את מערכת ההפעלה של האנשים".

"הקבוצה התחברה בצורה מדהימה .נוצרה מחויבות ואחווה ברמה אחרת לחלוטין .כיום הצוות הוא צוות
שבו יש אווירה תומכת ,שמחברת את כולם פנימה"
אילוסטרציהGettyimages/Imagebank:

איש מש"א כאחראי על האימון
ומה יקרה למעמדם של מנהלי משאבי אנוש בארגון? הוא ישתפר? ומה הלאה?
גורדון" :מנהלי משאבי אנוש מופקדים על המשאב האנושי .החזון שלי הוא ,שכל מנהל
בארגון ילמד להיות מאמן .יש פה תהליך התפתחותי ,ולכן אני מתחיל ממנהלי משאבי

אנוש .כשמנהלי משאבי אנוש יחוו אימון ,כסוכני שינוי ,הם ישכילו להביא את האימון
בצורה נכונה לתוך הארגון; הם יתפשו את עצמם בצורה שונה ,והארגון יתפוש אותם
בצורה שונה".
"כשמנהל משאבי אנוש יעבור קורס מאמנים ,הוא יסלול לעצמו את הדרך להפוך
למשמעותי יותר בארגון .כתוצאה מכך ,הארגון ייצא נשכר מהדרך שבה מנהל משאבי
אנוש יתפקד ,ולאותם מנהלים תהיה אפשרות להכניס את האימון לארגון .להכניס בצורה
נכונה; לא כאופנה ,לא רק בצורה טכנית ,אלא מתוך אמונה ומתוך ידיעה ברורה כמה זה
חשוב".
"רמת ההבנה של מנהלי משאבי אנוש  -איך נכון להכניס אימון לתוך הארגון  -היא
דרמטית לתהליך .איך נכון להביא אימון לתוך הארגונים? איך למנוע מצב של שרלטנות?
למי בתוך הארגון לתת אימון? על כל אלה מנהל משאבי אנוש יכול להשפיע" ,מוסיף
גורדון.
"בעיקרון ,בארגונים גדולים מנהל משאבי אנוש יכול גם לאמן אנשים .הוא יכול להיות
מאמן בכל מפגש שלו עם עובד בארגון .ברגע שמנהל משאבי אנוש יביא את התפישה
האימונית והשיטה האימונית לידי ביטוי בחיי היום-יום ,הוא ימצא את השולחן שלו נקי
יותר ,כשאנשים מתמודדים עם הרבה מאוד סוגיות בעצמם ,ומתמודדים בהצלחה".
מדברי רונית בן בסט בכנס משאבי האנוש של  CoachMe,ניתן להבין עד כמה תורם
תהליך אימון קבוצתי ואישי לתפקוד הקבוצה" :הקבוצה התחברה בצורה מדהימה .נוצרה
מחויבות ואחווה ברמה אחרת לחלוטין .כיום הצוות הוא צוות שבו יש אווירה תומכת,
שמחברת את כולם פנימה .היתה התגייסות פנטסטית ומדהימה ,שלא חוויתי לפני-כן.
היום ,שנה אחרי ,כשאני מסתכלת על הצוות ,הן מבחינת הביצועים והן ברמה האישית,
אני אומרת' :איזה מזל שעשינו את זה".
"מי שעזב ,עשה משהו מאוד טוב לחייו .הוא יותר מאושר ומוקיר היום .מי שנשאר ,נשאר
מחויב ברמה פנטסטית .החיבור נעשה מעומק הנשמה .יש לי היום את הצוות שלי,
ואישית  -הכי כיף בעולם לנהל אותו .מבחינתנו ,כולנו ביחד מנהלים את המשאב האנושי
של הארגון .גם במודל המצוינות של הארגון ,שלושה מתוך המנהלים שהיו בתהליך קפצו
למעלה .מעולם לא היה לי ארגון כל-כך רגוע ,שעובד בכזו אפקטיביות .צריך להיות
אמיצים ולהבין את מבחן התוצאה ,אם מישהו ישאל אותי האם ללכת על הכיוון הזה ,אני
הראשונה שתאמר כן".

איש מש"א כמממש החזון
אז מה יהיה? בסוף כולם יהיו מאמנים?
"אני לא יודע אם כל המנהלים בארגונים ,אבל אין סיבה שלא" ,אומר גורדון" .ארגון הוא
בדרך-כלל ממוקד מטרות ,והוא מחפש כל דרך להשיג את המטרות שלו ביתר עוצמה.
אימון הוא כלי ממוקד מטרות ,הוא תהליך שבזכותו אנשים משיגים מטרות בצורה טובה
יותר .יש פה כלי שתואם את המטרה שלשמה הארגון קיים ,וזה להשיג את התוצאות
ומטרות".

"החזון שלי הוא שכל מנהל יעבור הכשרה של מאמן ,ויתחיל לנהל את הסביבה שלו
כמאמן .מעצם העובדה שכל מנהל יעצים את הסביבה שלו ואת העובדים סביבו ,ארגונים
ירוויחו בענק ,היום ובעתיד .הרווח מתהליך כזה הוא גדול הרבה יותר מהרווח שמתקבל
מקידום היכולת האישית של המנהל עצמו .יש פה הדדיות .אתה לא יכול להיות מועצם
בעצמך בלי להעצים את הסביבה שלך".
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