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תמצית מנהלים
משבר הקורונה הביא עמו שינוי דרמטי ביחס לעבודה מהבית בשירות המדינה .מצורת עבודה שכמעט ואיננה קיימת,
העבודה מהבית הפכה למציאות רווחת .על פי תקנות החירום שנכנסו לתוקפן ב ,22.3-אושרה עבודה מהבית באופן
נרחב בקרב העובדים שהוגדרו כחיוניים ,מה שיצר מציאות חדשה ובלתי-מוכרת .עד סופו של חודש אפריל המשיכה
העבודה במתכונת זו תוך שינויים קלים בלבד ,עד להחלת התו הסגול על משרדי הממשלה ב.1.5-
במהלך פרק הזמן הראשון ( ,)22.3-30.4הוטלה על קבוצה מצומצמת של עובדים (ברוב המשרדים כ 35%-מכלל
העובדים) האחריות לשמר את הרציפות התפקודית של יחידותיהם ,לבצע את משימותיהם שבשגרה ואת משימותיהם
המיוחדות הנובעות מן המשבר הבריאותי ולחפות על חסרונם של עמיתיהם שלא הוגדרו כחיוניים והוצאו לחופשה.
זאת ,תוך הצורך להסתגל למציאות בריאותית מאיימת ,בהיעדר מסגרות חינוך לילדיהם ,ותוך בידוד חברתי ואווירת
אי-ודאות קשה .דווקא בתנאים מאתגרים אלו אושרה לראשונה עבודה מהבית בשירות המדינה באופן נרחב .באיזה
אופן השפיע השינוי הזה על תפוקת עובדי המדינה ,על שביעות רצונם ,על הקשר בינם ובין הממונים עליהם? אילו
תובנות ניתן להפיק בכדי לשפר את יעילותה של העבודה מהבית בהמשכו של המשבר הבריאותי בחודשים שלפנינו?
תוצאותיו של סקר ,שהופץ במהלך חודש אפריל בקרב כלל העובדים החיוניים בשירות המדינה ועליו ענו כ2600-
עובדים ומנהלים ,מסייעות לשפוך אור על שאלות אלו ואחרות בנוגע לעבודה מהבית בתקופת משבר הקורונה .מצאנו
לנכון לחלוק עמכם את ממצאיו של הסקר ,ובטוחנו שתמצאו בהם תועלת בהיערכותכם לימי שגרת החירום
שבתחילתם אנו מצויים ,ולקראת אפשרות של גל שני של תחלואה בחודשים הקרובים.
ממצאים מרכזיים
● מסקר שהופץ בקרב כלל העובדים החיוניים עולה שביעות רצון נרחבת מן העבודה מהבית הן מצד מנהלים
והן מצד עובדים.
● כשליש מן העובדים מדווחים על קשיים בהתחברות מרחוק למערכות המחשוב של המשרד ,הפוגעים
משמעותית ביכולתם לעבוד ביעילות מן הבית .יש להקדיש את מירב המאמצים לפתרון בעיות אלו.
● הורים לילדים בגילאי  ,0-12ובמיוחד הצעירים שבהם ,מתקשים באיזון עבודה-חיים בעבודה מהבית,
וזקוקים לסיוע רב יותר בקביעת משימותיהם ולוח הזמנים שלהם
● מהסקר עולה הצורך במדידת תפוקות העובדים ע"י הממונים ,ובעבודה על-פי תוכנית עבודה מפורטת יותר
מכפי שנהוג בימי שגרה.
סקר זהה הועבר במקביל במגזר הציבורי כולו על ידי אגף השכר באוצר .כמו כן ,סקר דומה מועבר גם ברמה
הבינלאומית ע"י פרופ' מיכל בירון מאונ' חיפה .בהמשך ,עם קבלת כל הנתונים ,נוכל להשוות בין התוצאות ברמה
הבינלאומית בהשוואה בין ישראל למדינות נוספות ובין שירות המדינה לארגונים נוספים בתוך הסקטור הציבורי.
אני מבקשת להודות מקרב לב לגב' מיכל לזרוביץ ,לגב' נועה חדד ,מאגף לשיווין מגדרי בתוך האגף לתכנון אסטרטגי
ולד"ר רינת מרקוביץ ,עמיתת תוכנית "ממשק" מאגף השכר באוצר ,על ייזום והובלת הסקר .תודה רבה לאלמוג שרב
על הסיוע בעיבוד הנתונים ולאלון טייב מנציבות ששירות המדינה בהפצה .תודה מיוחדת לד"ר דוד קלר ,עמית תוכנית
"ממשק" בנציבות שירות המדינה על הניתוח המעמיק והתובנות.
אני מבקשת להודות לשותפנו באגף השכר באוצר ובתוכו למר מחמוד רחמאן ראש אגף בכיר תכנון ומדיניות על שיתוף
הפעולה הפורה בסקר זה ובכלל על הדרך המשותפת בשיפור תפקוד המגזר הציבורי.
בברכה,
ד"ר איריס נחמיה
ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות
נציבות שירות המדינה
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רקע
הסקר הופץ בתחילת חודש אפריל בקרב כלל העובדים שהוגדרו חיוניים בכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך,
בשיתוף אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ופרופ' מיכל בירון מאוניברסיטת חיפה .בסקר השתתפו  2,596עובדים
ומנהלים שהוגדרו כחיוניים (מתוך פוטנציאל של  )18,290והמשיכו לעבוד גם אחרי כניסת תקנות החירום לתוקף.
מטרתו המוצהרת של הסקר הייתה לבדוק את עמדותיהם של העובדים ושל המנהלים ביחס לעבודה מהבית בעת הזו,
ולזהות בעיות אפשריות וצרכים של האוכלוסייה הנידונה.
במקביל לעריכת סקר זה ,נותחו גם דיווחי נוכחות העובדים לחודש מרץ  ,2020מהם עולה שכמחצית מן העובדים
שהוגדרו כחיוניים עבדו לפחות יום עבודה מלא אחד מהבית ,מתוכם כשני שליש עבדו מן הבית במחצית מימי העבודה
או למעלה מכך (איור  .)1נתונים אלו דווחו בהרחבה בדו"ח השלישי של נציבות שירות המדינה בנוגע לתמונת מצב
ההון האנושי בשירות המדינה בתקופת הקורונה ,שראה אור ב 1.6.5.2020-נתון זה מובא כאן רק כדי להסביר את
מימדי העבודה מהבית בתקופה שאליה מתייחס הסקר.

איור  .1פילוח העובדים לפי מידת התנסותם בעבודה מהבית מאז כניסתן לתוקף של תקנות החירום (.)22.3
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קשיים טכנולוגיים

הנתון בעל המשמעות המיידית ביותר העולה מן הסקר הוא הקושי להתחבר מרחוק למערכות המחשוב של המשרד,
ממנו סובלים  31%מן העובדים (איור  .)2פילוח לפי משרדים (איור  )3מגלה שבחלק מן היחידות הבעיה חמורה יותר
מיחידות אחרות ,כאשר בארבעה משרדים למעלה מ 50%-מן המשיבים נתקלו בקשיים טכניים .לפיכך ,יש להקדיש
את מירב המאמצים לשיפור יכולתם של העובדים להתחבר מרחוק למערכות המשרד ,בכדי לאפשר עבודה יעילה
מהבית .במקביל למתן פתרונות נקודתיים בטווח המיידי ,יש לפעול לפתרון בעיות אלו באופן קבוע ,בכדי לאפשר
עבודה יעילה מהבית גם במקרה של גל תחלואה שני ,או כל תרחיש חירום אחר.

האם הינך חווה קשיים טכניים בהתחברות
מרחוק לתוכנות משרדיות בתקופה זו?

כן חווה
קשיים
31%

לא חווה
קשיים
69%

איור  31% .2מן העובדים חווים קשיים טכניים בחיבור לתשתיות המחשוב של המשרד.

לא חווה קשיים טכניים
כן חווה קשיים טכניים
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הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
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מערך הסייבר הלאומי
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משרד המשפטים

משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט
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משרד להגנת הסביבה

מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנוער
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41.0%

72.2%

50%

מנהל התכנון

בתי דין רבניים
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75%

משרד הבינוי והשיכון

100%

איור  . 3הדיווח על קשיים טכניים בחיבור מרחוק למחשבי המשרד ,בפילוח לפי משרדים .מוצגים רק משרדים ויחידות עבורם היו למעלה
מ 10-משיבים.
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שביעות רצון מעבודה מהבית – מנהלים ועובדים
רובם המכריע של המנהלים ( )84.3%הביעו רצון משמעותי (ערך גבוה מ 4-בסולם שנע בין  1ל )7-להגדיל את תדירות
העבודה מהבית של העובדים הכפופים להם גם בימי שגרה ,בהשוואה לנתון מקביל של  92.0%בקרב העובדים עצמם
המעוניינים בתדירות גבוהה יותר של עבודה מהבית עם החזרה לשגרה (איור  ,4ציר שמאלי) .שביעות רצונם של
המנהלים מעט נמוכה יותר משל העובדים עצמם ,כפי שבא לידי ביטוי גם בציון הממוצע להיגד זה 5.24 :בקרב
המנהלים ,מול  5.62בקרב העובדים עצמם (איור  ,4ציר ימני).
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84.3%

ממוצע היגד ()1-7
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75.0%

50.0%

5.62

5.24

25.0%

אחוז המשיבים  4ומעלה

5

92.0%
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100.0%

2

0.0%

1
לאחר חזרת המשק
לשגרה ,אהיה מעוניין
להגדיל את תדירות
העבודה מרחוק של
העובדים שלי

עם החזרה לשגרה,
האם תרצה/י להגדיל
את תדירות עבודתך
מרחוק?

איור  .4מענה המנהלים (מימין) והעובדים (משמאל) לשאלה ביחס להגדלת תדירות העבודה מרחוק ,עם החזרה לשגרה בחלוף המשבר.
הציר הימני (בכחול) מראה את הציון הממוצע בסולם של  ,1-7והציר השמאלי (באדום) מראה את אחוז המשיבים שדירג אפשרות זו
בציון בינוני ( )4ומעלה.

בחינה של עמדות המנהלים על ציר הזמן חושפת מידה הולכת וגוברת של שביעות רצון מצד מנהלים בחלוף הזמן.
בעוד שלפני חג הפסח ובמהלכו (עד ה )15.4-הציון הממוצע להיגד זה בקרב מנהלים היה  5.17בלבד ,אחרי חג הפסח
(מה 16.4-ואילך) ,עם הופעתם של סימני חזרה לשגרה ,הממוצע עלה בחדות ל .5.48-ניתן לראות בכך עדות לשיפור
בהיערכות העובדים והמנהלים לעבודה מרחוק עם התקדמות הזמן ,ולהסתגלות טובה יותר לאתגרים שמזמנת
העבודה מהבית בעת הזו.

5

אגף בכיר לתכנון
אסטרטגי ומדיניות

טיב הקשר עם הממונה הישיר
רובם המוחלט של העובדים ( )84.7%נמצא בקשר יומי לפחות עם הממונה הישיר (איור  ,)5ו 69.8%-ציינו שלא יפיקו
תועלת מקשר בתדירות גבוהה יותר (הגרף אינו מוצג כאן) .אמצעי הבקרה הנפוץ ביותר מצד מנהלים כלפי עובדיהם
הוא דיווח/שיחה שגרתית וקבועה ( ,)38.8%אך רק כ 21%-נדרשים לדווח במערכת ייעודית על ביצועיהם ,או לחילופין
שהתפוקות שלהם נמדדות באופן ישיר .עובדים שכן נמדדים ומדווחים בצורה מפורטת זו ,שבעי רצון הרבה יותר
מכלל היבטי העבודה מהבית (הנתון לא מוצג כאן) בהשוואה לשאר העובדים .אם כן ,דיווח מפורט ומדידת תפוקות
דווקא מגדילים את שביעות רצונם של העובדים מהעבודה מהבית ,כנראה מפני שהם מסייעים לעובד לנהל את סדר
יומו ולעבוד ביעילות .מסיבה זו ,בין השאר קבעה הנציבות כי החל מה 1.5-חובה על עובד בעבודה מהבית למלא טופס
דיווח יומי ,בו ייכתבו שעות העבודה המפורטות ומה היו תפוקות העובד במהלכן.

אופן הקשר עם הממונה הישיר

באיזו תדירות את/ה בקשר עם
הממונה הישיר בתקופה זו?

100%

באופן באופן
שעתי ,שבועי,
15.3% 11.9%

75%
50%
25%
0%

באופן
יומי,
72.8%

38.8
דיווח/שיחה
קבוע באופן
שגרתי

20.8

20.5

9.9
מדידת איני נמדד על
דיווח
ביצועי
תפוקות
במערכת
(מטופלים ,בתקופה זו
ייעודית
למדידת פניות שטופלו
וכו')
ביצועים
לא

כן

איור  .5מימין :תדירות הקשר עם הממונה הישיר .משמאל :מענה כלל העובדים לשאלה ביחס לצורת הבקרה של הממונה הישיר על
עבודתם.

מצד המנהלים ישנה שביעות רצון גבוהה ממגוון פרמטרים של יכולות הניהול שלהם בתקופה זו (איור  .)6תדירות
הקשר עם העובדים משביעת רצון (ממוצע היגד ,)5.75 :כמו גם העמידה ביעדי העובדים ( )5.61ובמידה פחותה גם
בניהול עצמאי מצידם של לוח הזמנים שלהם ( .)5.46מאידך ,פחות מנהלים מציבים לעובדיהם יעדים יומיים לביצוע
(ממוצע  31.5% ;5.07מן המנהלים דירגו היגד זה בציון  4ומטה) .מנהלים שהציבו יעדים יומיים לעובדיהם הביעו
שביעות רצון רבה יותר ממגוון היבטים של עבודה מהבית ,באופן ניכר ביחס למנהלים שנמנעו מכך .כך למשל ביחס
לשביעות הרצון של מנהלים מהביצועים של עובדיהם בתקופה זו ,שעולה משמעותית ככל שהמנהלים נוטים יותר
להציב יעדים יומיים לעובדיהם (איור .)7
חשוב להקדיש תשומת לב למתח המיוחד שבו מצויים מנהלים בתקופה זו ,כפי שבא לידי ביטוי בכמה מדדים (טבלה
 .)1המנהלים חשים שאופי משימותיהם השתנה בתקופה זו ביחס לשגרה ,עבודתם נעשתה לחוצה יותר ,הם נדרשים
לבצע מספר רב יותר של משימות במקביל ,ובכלליות לתחושתם עבודתם נעשתה מאתגרת יותר .כדי למנוע שחיקה
מוגברת בקרב מנהלים ,מומלץ לנצל את החזרה החלקית לשגרה בשבועות הקרובים לטובת ארגון מחודש של
המשימות בין המנהלים לעובדים ,כך שבחודשים הקרובים הנטל על כתפי המנהלים יוקל ככל הניתן.
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ממוצע היגד ()1-7
מנהל
לא מנהל

היגד
עבודתי דורשת ביצוע משימות
בעלות אופי שונה ממשימותיי
הרגילות
עבודתי נעשתה לחוצה יותר
אני מבצע/ת מספר רב יותר של
משימות במקביל
עבודתי נעשתה מאתגרת יותר

2.86

3.81

3.13

3.97

4.22

4.75

4.08

4.71

טבלה  .1קשיים אופייניים למנהלים בתקופה זו.

עמדות מנהלים ביחס לעבודה מהבית בתקופה זו
7

40.0%

ממוצע היגד ()1-7

5
4

20.0%

3
10.0%

אחוז המשיבים  4ומטה

6
30.0%

2
1

לאחר חזרת
לעובדים
שתחתיי ישנם המשק לשגרה
יעדים יומיים אהיה מעוניין
שעליהם לבצע להגדיל את
בימי העבודה תדירות
העבודה
מרחוק
בתקופה זו מרחוק של
העובדים
תחתי

העובדים אני שבע רצון בסה"כ אני
ברוב
העובדים
שבע רצון
מתדירות
שתחתיי הנושאים אני שתחתיי
עומדים התקשורת עם מיכולת
עצמאיים יכול בקלות
הניהול שלי
בניהול זמנם לתקשר עם ביעדים שלהם עובדיי
בתקופה זו
בצורה
עובדים
משביעת רצון
מהבית

0.0%

איור  .6יחסי מנהלים ועובדיהם בעבודה מהבית .הציר הימני (בכחול) מראה את הציון הממוצע בסולם של  ,1-7והציר השמאלי (בכתום)
מראה את אחוז המשיבים שדירג אפשרות זו בציון בינוני ( )4ומטה.

6.64
6.14

6.00
5.83

5.65

5

4

5.34

5.49

3

2

5.00
4.00
3.92
3.00
2.00
1.00

7

6

1

בסך הכל אני שבע רצון מביצועיהם של
העובדים שלי בתקופה זו (ממוצע היגד1- ,
)7

7.00

לעובדים שתחתיי ישנם יעדים יומיים שעליהם לבצע בימי
העבודה מרחוק בתקופת זו (ציון)1-7 ,
איור  .7הקשר בין הצבת יעדים יומיים לעובדים על ידי הממונה הישיר ובין שביעות הרצון של הממונה מביצועי עובדיו בתקופה זו.
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קשיים משפחתיים ואיזון בית-עבודה
ממד נוסף אותו יש לקחת בחשבון הוא חייהם האישיים והמשפחתיים של העובדים ,שללא ספק הציבו אתגרים
משמעותיים על יכולתם של העובדים לעבוד מהבית באופן יעיל בתקופה זו .היעדרן של מסגרות חינוך לילדים ומסגרות
טיפול למבוגרים ולבני משפחה עם צרכים מיוחדים ,כמו גם אי הוודאות הרבה המאפיינת תקופה זו – הטילו כולם
מעמסה על העובדים מן הבית .למרות הקשיים האובייקטיביים ,מרבית העובדים והמנהלים מדווחים על מידה רבה
של אפקטיביות ושל שביעות רצון .אולם ,לצד הרגשות החיוביים 20% ,בקירוב מהמשיבים ציינו כי נוכחות הילדים
בבית פוגעת בעבודתם במידה רבה (ערך  4ומעלה בסולם שנע בין  ;1-7איור  ,8ציר שמאלי) .בנוסף 40% ,בקירוב
מהמשיבים דיווחו כי העבודה מהבית מסייעת להם מאוד (ערך  4ומעלה; איור  ,8ציר ימני) ,בהיותה מסיחה את דעתם
מהמצב.
45.0%

3.5

40.0%

3

35.0%

ממוצע היגד

2

25.0%

1.5

20.0%
15.0%

1

אחוז המשיבים  4ומעלה

2.5

30.0%

10.0%
0.5

5.0%
0.0%

0
באיזו מידה
העבודה מהבית
מסיחה את דעתי העבודה מהבית
עם ילדים פוגעת
בתקופה זו
בביצועיך

איור  .8תפיסת העובדים את העבודה כגורם המסיח את דעתם מהמצב (עמודה ימנית) ,הסחות דעת בקרב כלל העובדים (עמודה ימנית),
ופגיעה בביצועים בקרב הורים לילדים (עמודה שמאלית) . .הציר הימני (בכחול) מראה את הציון הממוצע בסולם של  ,1-7והציר השמאלי
(באדום) מראה את אחוז המשיבים שדירג אפשרות זו בציון בינוני ( )4ומעלה.

מבין הקבוצות השונות ,הורים לילדים צעירים בגילאי  12ומטה ,ובמיוחד הורים לילדים בשנתם הראשונה ,מתקשים
יותר מן השאר באיזון בית-עבודה בתקופה זו ,וחשים פגיעה בביצועיהם ,במיוחד אם בן/בת הזוג אינם זמינים לסיוע.
נתונים אלו עלו מן הסקר בכמה אופנים ,ובאיור  9מובאת דוגמא אחת בנוגע לקושי של עובדים לשלוט על סדר יומם.
ככל שגיל הילדים צעיר יותר ,כך העובדים מרגישים פחות שליטה על סדר יומם ,כך שבקרב הורים לילדים בשנתם
הראשונה ממוצע היגד זה הינו רק  .4.74דרך אפשרית לסיוע לעובד לשלוט על סדר יומו היא לייצר עבורו ואיתו תוכנית
עבודה מפורטת ,הכוללת משימות ברמת פירוט גבוהה מכפי שנהוג בשגרה.
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אסטרטגי ומדיניות
7

5

4

3

2

ללא ילדים

12-18

+18

1-8

8-12

0-1

אני מרגיש/ה שיש לי שליטה על סדר יומי ()1-7

6

1

גיל הילד הקטן ביותר
איור  .9תחושת שליטה-עצמית בסדר יום העבודה ,לפי גילאי הילדים.

בנוסף ,גם גיל העובד הוא פרמטר חשוב ביכולתו לאזן בין העבודה מהבית ובין החיים האישיים (איור  .)10כאשר
בוחנים רק את אוכלוסיית ההורים לילדים בגילאי ( 0-12כדי לנטרל את השפעת גורם ההורות) ,ניכר שעם העלייה
בגיל העובד משתפרת יכולתו להפריד בין עבודתו ובין חייו האישיים :ממוצע היגד של  5.35בקרב בני  30מול 6.14
בקרב בני .55

7

5
4
3
2

55

50

45

40

35

30

אני יכול להפריד בין עבודתי לחיי האישיים ()1-7

6

1

25

גיל העובד (בחלוקה לחמישונים)
איור  .10יכולת הפרדה בין העבודה ובין החיים האישיים ,בקרב הורים לילדים בגילאי  0-12בלבד :ממוצע היגד (מימין) והתפלגות המשיבים
(משמאל).
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אמצעים לשיפור האפקטיביות בעבודה מהבית
העובדים נשאלו אילו אמצעים יוכלו לסייע להם לשפר את יעילותם בעבודה מהבית בתקופה זו (איור  .)10חלק מן
האמצעים ,כמו למשל מסגרות חינוך לילדים ,יזכו למענה חלקי בלבד בתקופה הקרובה ,וממילא אינם נמצאים
בשליטתו הישירה של המשרד הממשלתי שבו מועסק העובד .אולם ,שירות המדינה בהחלט יכול לתת מענה לחלק מן
הצרכים ,ובראשם מידע נוסף על טכניקות לעבודה מרחוק ,הדרכה ותמיכה טכנית בכלים טכנולוגיים ,הדרכה בנושא
קיום שגרת עבודה מהבית.

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

40.7% 41.1%
30.4%

10.0%
0.0%

24.6%

18.1%
13.9% 14.7% 14.9% 15.4%

5.4%

4.5%

תמיכה מסגרות
שיתוף
תקשורת הדרכה
מסגרות תקשורת מידה נוסף הדרכה מידע עדכני משוב
על המצב מקצועי רבה יותר בנושא פעולה גדול רגשית מצד טיפול
ומתן
על
בתדירות
חינוך
קיום שגרת יותר מצד ממונה או למבוגרים
בין
ועדכונים
לילדים גבוהה יותר טכניקות תמיכה
או בני
יועץ
צוותים
שוטפים העובדים עבודה
טכנית
עם עמיתים יעילות
אחרים מהארגון משפחה עם
מהבית
מהממונה בצוות
בכלים
לעבודה
צרכים
מרחוק טכנולוגיים
מיוחדים
לעבודה
מרחוק

איור  .11מענה כלל העובדים לשאלה אילו אמצעים יוכלו לסייע להם לשפר את יעילות העבודה מרחוק בתקופה זו.

ביחס לחלק מצרכים אלו ,פיתחה הנציבות מגוון כלים לשימושכם .כלים נוספים נמצאים בפיתוח בימים אלו ,על מנת
להבטיח ששירות המדינה יהיה מוכן ככל הניתן לעבודה מיטבית מהבית .הכלים שפותחו זמינים לשימושכם ולשימוש
עובדיכם בקישור הבא:
https://govextra.gov.il/digitalisrael/projects/telecommuting?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referr al
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היערכות לעבודה מהבית בשגרת החירום
המציאות שבפתחה אנו מצויים אפופה אי-וודאות רבה ,הן ברמה האפידמיולוגית והן ברמה הכלכלית והתעסוקתית.
גם משך תקופת החירום אינו ידוע ,וקיים קושי רב מצד משרדי הממשלה לתכנן את אופן פעולתו של ההון האנושי
העומד לרשותם בתקופה הקרובה .לאור ממצאי הסקר ,אנו ממליצים לנצל את תקופת שגרת החירום שלפנינו בכדי
לשפר את המוכנות לעבודה מהבית בתרחישים השונים הניצבים בפנינו.
המלצותינו המרכזיות ,כפי שעולות מממצאי הסקר וממגוון מחקרים אקדמיים ,הינן:


לעודד מנהלים ועובדים לקבוע יעדים יומיים ושבועיים מדידים .צורת עבודה כזו תסייע להגברת
האפקטיביות בכל תרחיש ,אך בעבודה מהבית תפקידה חיוני ביותר.



לעודד מנהלים לקבוע יעדים מבוססי-תפוקות ולא מבוססי-תשומות – להגדיר מהן הבעיות אותן צריך לפתור
ומהו משך הזמן המוקדש לפתרונן ,מהם הצרכים שדורשים מענה וכמה זמן ראוי להקדיש למתן המענה;
ולא כמה שעות עבודה הוקדשו לנושא כללי כלשהו ,או כמה דיונים נוהלו בנושא מסוים.



לעודד מנהלים לקבוע שיחות קבועות ותכופות (לכל הפחות פעם בשבוע) עם עובדיהם ,בהן נידונות תפוקות
העובד בימים שקדמו לשיחה ,ויעדי העובד בימים שלאחריה.



להגדיר מסגרת שעות עבודה והיקף יעדים תוך התחשבות בנסיבותיהם האישיות והמשפחתיות של העובדים.
כך ,למשל ,הורים לילדים קטנים מתקשים יותר מאחרים באיזון בין העבודה ובין חיי המשפחה ,וזהו המצב
גם בימי שגרה .כדי למנוע שחיקה וכדי להגביר את האפקטיביות ,יש לסייע לעובד להגדיר יעדים המתחשבים
במציאות חייו ,תוך שימוש בעבודה מהבית ככלי שיכול להגביר את גמישותו בביצוע משימותיו.



לנסות ולצמצם את הנטל על כתפי המנהלים תוך הימנעות מפגיעה בתפוקותיהם ,בין השאר באמצעות
היערכות מקדימה לאתגרים האפשריים בעתיד .כך ,למשל ,אם הקריטריונים לבחירת העובדים החיוניים
לעבודת המשרד יהיו ברורים ומוגדרים היטב מראש ,אזי כאשר יידרש המנהל שוב בנסיבות חירום לבחור
מי מעובדיו ימשיך לעבוד ,בחירתו תהיה פשוטה וקלה יותר לביצוע.

המלצות אלו רלוונטיות בכל מקרה ,אך בעבודה מהבית תפקידן משמעותי עוד יותר .לפיכך ,אנו ממליצים לנצל את
החזרה היחסית לשגרה בתקופה הקרובה לטובת ארגון מחודש של צורת העבודה ברוח ההמלצות שפורטו ,כך שלא
רק שתתאפשר עבודה יעילה יותר מהבית בתנאי חירום ,אלא תשתפר האפקטיביות ויינתן שירות טוב יותר לאזרחים
גם בתנאי שגרה.
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