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"ספק אם לפני עשר << 
שנים היינו יושבים 

כאן ומדברים על איזה מנכ"ל 
משחרר את העובדים שלו הכי 

מוקדם הביתה", אמר ציון בלס, 
מנכ"ל שטראוס גרופ, בפאנל 

מנכ"לים שנערך בכנס 50 
החברות שהכי טוב לעבוד בהן 
של מגזין TheMarker ומכון 
המחקר BDI אתמול בבית חיל 

האוויר בהרצליה.
בלס דיבר בפאנל שעסק 

בשילוב שבין חיי פנאי לעבודה 
והשפעתו של דור ה–y. בפאנל 

השתתפו חמישה מנכ"לים - יעקב 
גלברד מנכ"ל פרטנר  )מקום שני 

 HP בדירוג (, יהושע בקולה מנכ"ל
 )מקום שמיני (, ציון בלס מנכ"ל 

שטראוס  )מקום תשיעי (, דני ימין 
מנכ"ל מיקרוסופט  )מקום 11 ( 
ותמר יסעור מנכ"לית לאומי 

קארד  )מקום 15 (.
"בשטראוס החל כבר לפני 

שש שנים נוהל קבוע שבו עובדים 
יוצאים הביתה בכל יום שלישי ב–
16:00", הוסיף בלס. "באחד הימים 

ראיתי שיושבים אצלנו חמישה 
כלכלנים בשעה 20:00 כדי לסיים 

דו"ח, שספק אם מישהו יציץ בו 
אי פעם. צריך להפסיק לעשות 

דברים לא נחוצים בארגון ופתאום 
לכולם יהיה המון זמן גם לעבודה 

וגם למשפחה".
ימין הוסיף כי בעיניו כינויים 
כמו "אלמנות היי־טק" או "עבדי 

היי־טק" הם בגדר מיתוס. "אני 
מוכן להכריז כאן שאני לא נשאר 
בעבודה אחרי 19:00 בערב", אמר 
ימין, "וזה לא רק אני. יש דרישה 

מאנשים ללכת הביתה, ואפילו 
הוצאתי מייל לא מזמן לעובדים 
שבו ביקשתי לצאת מוקדם. אם 

אני רואה מישהו במשרד מאוחר, 
אני אשאל אותו למה הוא כאן. 

הרעיון הוא שאנשים יימדדו לפי 
התפוקות ולא לפי השעות".
גלברד הצטרף גם הוא 

למקהלת המנהלים המנפצים את 
מיתוס שעון הנוכחות, ואמר כי 

"שעות עבודה רבות הן לא ערובה 
לעבודה יעילה".

על השאלה מה עובדים 
רוצים ואם האיזון בין המשפחה 
והעבודה כה חשוב, ענה בקולה 

כי להערכות בחברה שאותה הוא 
מנהל, העובדים פחות מתעניינים 

ביציאה מוקדמת הביתה. עובדי 
HP לטענתו, מעוניינים בעיקר 

במעברים מהירים בין תפקידים. 
"מוביליות היא טריק שבעזרתו 

ניתן לספק עובדים צעירים", אמר 
בקולה.

"קיבלנו לחברה קבוצת 
עובדים בני 25 לא מזמן, ואני 

רואה שהם נוטים להשתעמם 
בקלות. הם לומדים מהר ורוצים 

להמשיך הלאה. אנחנו רואים 
ברכה בכך שניתן להזיז אנשים 

ממקום למקום. אם דור ה–Y רוצה 
להיות שנתיים בתפקיד - זה 

בסדר גמור", סיפר בקולה.
 לטענתו, "לא מדובר 

בעובדים עצלים. הם רוצים 
לעבוד קשה ולהצטיין, אבל רוצים 

לעשות את זה אחרת. עובדים 
רבים אצלנו רוצים לעבוד מהבית, 

אפילו אין להם מקום קבוע 
בחברה. גם השעות כבר לא שעות 

עבודה מסורתיות כי אני מקבל 
מיילים גם ב–2:00 בלילה. החברה 
צריכה לתת לעובדים האלה כלים 

מתאימים כדי להתקדם".
יסעור נשאלה כיצד היא 

מסבירה את העבודה שלאומי 
קארד, חברת בת של בנק 

לאומי שקיימת עשר שנים בסך 
הכל, הצליחה לייצר מותג חזק 
ולהתברג למקום 15 ברשימה. 

"הגבולות בין התחומים השונים 
מיטשטשים כיום", אמרה. "אנחנו 

לא רק חברה פיננסית, אלא 
גם חברת היי־טק וגם חברת 

הנותנת שירות. אנחנו יכולים 
לספק לעובדינו מגוון גדול של 
תפקידים ואולי זה מוסיף לחוזק 

המותג".
על ההתמודדות עם דרישות 
דור ה–Y, המהווה לדבריה 70% 

מעובדי החברה ונחשבים אנשים 
ביקורתיים יותר כלפי כלפי מקום 

עבודתם, אמרה יסעור: "אנחנו 
מתמודדים באמצעות מוביליות 

ודינמיות. 85% מהתפקידים 
החדשים אצלנו נתפסים בידי 

עובדי החברה, ולא בידי אנשים 
מבחוץ, מה שמאפשר אופק 

מקצועי. בשיחות אישיות עם 
עובדים אני רואה שהם לא בהכרח 

רוצים להתקדם בהיררכיה, אלא 
מחפשים לקחת על עצמם יותר 

תחומי אחריות".

אינטיליגנציה רגשית
שטראוס ירדה קלות למקום 

השמיני מן המקום השביעי ב–
2010. כיצד משמרים את שביעות 
רצון העובדים במשך שנים? בלס 

הסביר כי "אצלנו משפחתיות 
היא מוטו מרכזי. לא יהיו אצלנו 

מנהלים ללא אינטיליגנציה 
רגשית. אנשים כאלה יכולים 

להיות מוצלחים בתחומים אחרים, 

אך לא בניהול".
פרטנר הפתיעה כששימרה את 

מעמדה בדירוג מהשנה שעברה 
 )מקום 2 (, על אף שינויי הבעלות 
עם רכישת השליטה בפרטנר על 

ידי אילן בן דב שלוו בכותרות 
גדולות, פיטורי עובדים וחילופי 

תפקידים. גלברד אמר בתגובה 
כי "התרבות הארגונית שנוסדה 

לפני עשור בחברה סייעה לשמר 
את ההישגים למשך שנים. למרות 

השינויים, תחושת העובדים לא 
נפגעה והתוצאות מדברות בעד 

עצמן".
גלברד נשאל גם בנוגע 

לקונפליקט שבין שביעות הרצון 
של עובדי פרטנר לבין תדמיתן 
הלא חיובית של חברות הסלולר 

. "ההוצאה על  בקרב הלקוחות 
תקשורת היא מרכיב חשוב בסל 

ההוצאות המשפחתי, ואם מחברים 
את זה עם איזו חשבונית לא 

ברורה, זה מייצר דיסוננס", הסביר 
גלברד. "חברת פרטנר נמצאת 

בתהליך של טרנספורמציה, ואני 
מאמין שבתוך פרק זמן לא ארוך 

נצליח לשפר את תפישת השירות 
ברמה שתהיה מובנת ללקוחות".

תחרות ותיגמול
המנכ"לים דיברו גם על 

 ,Y–סוגיית תגמול בני דור ה
המעוניינים לא רק בגיוון ובאתגר 

במקום העבודה, אלא גם בשכר 

גבוה. בלס אמר כי "זה בסדר 
שאחד הפרמטרים לשביעות רצון 
הוא כסף. אטרקטיביות של חברה 

מורכבת מתגמול טוב כמו גם 
מעניין בעבודה".

ימין התייחס גם לשינוי 
התפישתי שחל בקרב הנהלות 
החברה, שלפיו גם הן מתחרות 

כיום על לבם של עובדים. 
"עובדים יושבים בכספת פתוחה, 

ובכל רגע מישהו יכול לקחת 
אותם", אמר.

יסעור הוסיפה ש"גם בלאומי 
קארד נלחמים על עובדים, 

ולא רק הם מתפללים שיקבלו 
אותם למקום העבודה.המעברים 

בין החברות קלים יותר. כולם 
בתחרות עם כולם".

לסיום, דיברו משתתפי 
הפאנל על החובה לעבוד קשה 

- בין אם מדובר בשעות משתנות 
ועם תחומי אחרית מתרחבים 

או בשעות המסורתיות. "הסופר 
מאיר שלו סיפר בראיון כיצד 
הוא קם בארבע לפנות בוקר 
ומכריח את עצמו להתיישב 

מול המחברת עד הערב", אמר 
ימין. "מעבר למסירות ולדבקות 

במטרה, חשוב לנו גם לאפשר 
לאנשים להגשים את עצמם. 

ואומרים לי  אנשים ניגשים אלי 
'דני אני רוצה להיות המנכ"ל 
וזה בסדר גמור בעיני.   - הבא' 

הדברים גלויים".

האיזון בין חיי משפחה לעבודה חילחל היטב לשיח הארגוני. בכנס 50 החברות שהכי טוב לעבוד בהן טענו המנכ"לים המשתתפים כי בחברות 
שאותן הם מנהלים, העובדים נדרשים ללכת מוקדם הביתה. מנכ"ל פרטנר: "שעות ארוכות אינן מעידות בהכרח על עבודה יעילה"

"צריך להפסיק לעשות דברים מיותרים 
בארגון - ולכולם יהיה זמן למשפחה"

 מנכ"ל שטראוס, ציון בלס:
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יעקב גלברד: "חברת פרטנר נמצאת 
בתהליך של טרנספורמציה, ואני 

מאמין שבתוך פרק זמן לא ארוך נצליח 
לשפר את תפישת הצרכנים"

 ציון בלס: "בשטראוס החל כבר 
לפני שש שנים נוהל קבוע שבו 
 עובדים יוצאים הביתה בכל יום 

שלישי ב–16:00"
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אם בעבר חלומם << 
הנשגב של עובדים 

היה להיכנס לנעליו ולמשרדו 
המרווח של הבוס שלהם - כיום 

הם מעדיפים לקבל על עצמם 
עוד אתגרים מקצועיים, בלי 
כאב הראש הכרוך בניהול. 

הממצא הזה הוא רק אחד מבין 
רבים שעלו ממחקר שהציגה 

דינמיקס  מלי אלקובי, מנכ"לית 
לחיים  בין עבודה  איזון   -

פרטיים, בכנס.
דינמיקס  המחקר, שערכה 

הייעוץ תמורות  עם חברת 
כי  370 משיבים, העלה  בקרב 

 Y–דור ה יותר מ–50% מעובדי 
אינם   ) 1994–1977  )מחזורי 

מעוניינים להחליף את המנהל 
הישיר שלהם, בהשוואה ל–32% 

גם   .2009 בלבד בספטמבר 
–1965 ה–X  )ילידי  דור  עובדי 
 60% 1976 ( הצטרפו למגמה: 

אינם מעוניינים  כי  מהם השיבו 
להחליף את המנהל, בעוד 

19% מהם  רק  שבסקר מ–2009 
הבוס. הסתייגו מהחלפת 

דור ה–Y התרגלו  "בני 
חיים בעידן  הם  למיידיות. 

בזכות  וגמישות.  של חדשנות 
יכולים  הם  הטכנולוגיה 

להעלות משהו לבלוג שלהם, 
יופיע בעמוד הראשון  שלמחרת 
ואת העיקרון   'TheMarker'–ב

הזה הם מצפים לקבל כשהם 
מגיעים לארגון", הסבירה 

ב– רוצים לעבוד  "הם  אלקובי. 
רוצים  והם  80% משרה מהבית 

להתקדם מקצועית מהר מאוד".
לטענת אלקובי, העובדה 

בני  וגם   Y–דור ה בני  שגם 
דור ה–X מסתייגים ממשרות 

ניהול מעידה על התהוותה 
"השתרשה ההבנה  של מגמה. 
זה לא בהכרח  שלהיות מנהל 

הבוס  רואים את  הם  נחשק.  דבר 
ודיונים  ישיבות  בין  שמתרוצץ 

ומתקשה להתפנות לעבודה 
ולא בהכרח מקנאים  האמיתית 
בו. הם מבינים שהבוס שלהם 

בחייו המשפחתיים  משלם מחיר 
ובנוסף, כך עלה מהתשובות 

עובדים  במחקר, עסוק בלנהל 
ממורמרים".

כן  דווקא  כיום  עובדים 
בקידום, מדגישה  מעוניינים 

קידום  יעדיפו  אלקובי, אך 
ניהולי.  קידום  פני  מקצועי על 

"המחקר הראה  לדבריה, 
בידע  רוצים לשתף  כן  שעובדים 

וחותרים להגשמה עצמית, אך 
ניהולי". דווקא במסלול  לאו 

 מחליפים עבודה 
כל שנתיים

דור  כי  עוד עלה מהמחקר 
נוטה להחליף עבודה בקצב   Y–ה

מיצוי בתפקיד  ומרגיש  מהיר, 
 ,25% זו  בתום שנתיים. מסיבה 

עזבו מרצון   Y–דור ה מבני 
את מקום העבודה בשנתיים 

 12% האחרונות, לעומת 
הדורות האחרים  בלבד מקרב 

שהשתתפו במחקר. הסיבות 
העיקריות לעזיבה לפי המחקר 

הן שחיקה בתפקיד  )12.5% (, 
רבות  )12.5% (,  שעות עבודה 

והיעדר  נמוך  )22.9% (  שכר 
התפתחות מקצועית  )27.10% (.
ועוזב.  "דור ה–Y פשוט קם 

הוא לא מתריע", אמרה אלקובי. 
היד  "לכן צריך להיות עם 

על הדופק, בעיקר בתחומים 
דור  ולשכר".  הנוגעים לקידום 
 ,) 65–46 בומרס"  )בני  ה"בייבי 

חי בהתאם  הסבירה אלקובי, 
ברורה שלפיה  חיים  לחלוקת 

החיים  בשליש הראשון של 
ובשלישי  לומדים, בשני עובדים 

 Y–דור ה פורשים לפנסיה. 
החליט לערער על החלוקה 

הבין שלא  "הוא  המסורתית. 
רק בשלב שבו  לנוח  צריך 

כולם חסכו  ולא  הבריאות בשפל 
דור  ליהנות ממנו.  כדי  די כסף 
בין שלושת  ה–Y מנסה לשלב 
לימודים, עבודה   - המרכיבים 

החיים. לכן  - לכל משך  וחופש 
34% מהם אמרו בסקר שהם 
רוצים לרדת ל–80% משרה, 

כדי   - כל אחד מסיבות אחרות 
או  כדי ללמוד  ילדים,  לגדל 

ליהנות מתחביבים". כדי 
דור  רק  לפי המחקר, לא 

 42% זמן:  לו  רוצה לפנות   Y–ה
הדורות מעדיפים  מבין כלל 

"נראה  לרדת באחוזי המשרה. 
הוא  כי החלום הישראלי החדש 

 35 לעבור למודל האירופי של 
ציינה אלקובי  שעות עבודה", 
"הישראלים כבר לא  במחקר. 

 - מעוניינים בחלום האמריקאי 
אירופה". רוצים  הם 

 הדרישות של דור ה–Y: לעבוד 80% 
משרה ולא להגיע לעמדות ניהול

עובדי דור ה-Y הצעירים  שונים מאוד מהדורות שקדמו להם: הם רוצים לעבוד פרקי זמן 
 קצרים יותר, רוצים לעשות הפסקות ארוכות בין תפקיד לתפקי  ומעדיפים קידום מקצועי 

על פני תפקידי ניהול. זה לא אומר שהם פחות חרוצים.

דני ימין: אם אני רואה מישהו במשרד 
מאוחר, אני אשאל אותו למה הוא כאן. 

הרעיון הוא שאנשים יימדדו לפי 
התפוקות ולא לפי השעות"

מלי אלקובי: "דור ה–Y פשוט קם 
ועוזב. הוא לא מתריע. לכן צריך להיות 

עם היד על הדופק, בעיקר בתחומים 
הנוגעים לקידום ולשכר"

יהושע בקולה: "קיבלנו קבוצת עובדים 
בני 25, ואני רואה שהם נוטים 

להשתעמם בקלות. אם דור ה–Y רוצה 
להיות שנתיים בתפקיד - זה בסדר"
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תמר יסעור: "הגבולות בין התחומים 
מיטשטשים. אנחנו לא רק חברה 
 פיננסית, ויכולים לספק לעובדינו 

מגוון גדול של תפקידים"
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