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טלי חרותי־סובר

39% מהמנהלים חסרי ביטחון 
ו–41%  מרחוק,  לנהל  ביכולתם 

הג למוטיבציה  חוששים  ־מהם 
שאלה  ככל  העובדים,  של  בוהה 
מרחוק  לעבוד  להמשיך  ייאלצו 
שערכו  ממחקר  עולה  כך   —
בין  אוסטרליות  חוקרות  שלוש 

יולי בק ־אמצע אפריל עד אמצע 
 215 מתוכם  עובדים,   1,200 רב 
ופורסם  מדינות,  מ–24  מנהלים 

בי "הרווארד  במגזין  ־באחרונה 
זנס רוויו".

קרוליין  פרקר,  שרון  החוקרות 
נייט ואניטה קלר, שסקרו עובדים 

ותע ארגונים  במגוון  ־ומנהלים 
שיות שעברו למתכונת של עבודה 
הקורונה,  משבר  בעקבות  מהבית 
 65% נוספת:  תופעה  על  מדווחות 
חשים  הם  כי  דיווחו  מהעובדים 
עליהם  סומכים  לא  שמנהליהם 
את  לבצע  ביכולתם  מפקפקים  או 
העבודה מהבית. לפי המחקר, רמת 
החרדה הגבוהה ביותר נמצאה אצל 

פי של  גבוהה  רמה  שחוו  ־עובדים 
כשהלחוצים  המנהלים,  מצד  קוח 
בעוצמה  שחוו  עובדים  היו  ביותר 
למשל   — בית־עבודה  קונפליקט 
שממילא  קטנים,  לילדים  הורים 
לעבוד  ליכולת  יותר  חוששים 
יותר  בצורה  מפוקחים  וגם  מרחוק 
מהנשאלים   35% בנוסף,  הדוקה. 
דיווחו שהמנהל שלהם מצפה שהם 
זמינות  וכי  הזמן,  כל  זמינים  יהיו 
מהתרבות  לחלק  נהפכה  קבועה 

הארגונית.
ויועצת  מומחית  אלקובי,  מלי 
בית־עבודה,  קונפליקט  ליישוב 
לא מופתעת מהממצאים. לדבריה, 

־בשלב הראשון של המשבר, ארגו
בעיקר משאלת  מוטרדים  היו  נים 

־הפרודוקטיביות בזמן העבודה מה
בית, אך ככל שהזמן חלף — נושא 

־הניהול מרחוק נהפך לשאלה המ
־רכזית. "מנהלים חשים שהם מאב

דים שליטה", היא אומרת, "ובאופן 
טבעי מהדקים פיקוח. חשוב לזכור 
תופעת  חווים  אנחנו  שבישראל 
מטוטלת. שוק העבודה היה מסורתי 
בבת  מהבית.  עבדו  ומעטים  מאוד 
עבודה  למודל  כולנו  נזרקנו  אחת 

־לא מוכר. מנהלים, שנדרשים לס
פק תוצאות גם היום, חווים מצוקה 

וגולשים למיקרו־מנג'מנט".
שמ מצב  נוצר  לדבריה,  ־כך, 
־נהל מתקשר כל שעתיים כדי לב

דוק "מה קורה", ארגונים מסוימים 
מנהלים  מעקב,  תוכנות  שמים 
על  קריאה  אישור  לשים  מבקשים 
אמירות  נשמעות  וכבר  מייל,  כל 
אונליין,  שאתה  רואה  "אני  כמו 
למה אתה לא עונה לי?". ממש כמו 

כבר  בישראל  גם  המחקר,  שקובע 
במהלך  לזמינות  דרישה  נרשמת 
כל שעות היום, מה שרק מגביר את 
הלחץ. אם פעם מיקרו־מנג'מנט היה 

מעצבן — היום הוא הרסני.
יש  החונק",  "המנהל  מול  אל 
לא  בעייתית  לתופעה  לב  לשים 
לפי  המשחרר".  "המנהל  פחות: 
אלקובי, מנהלים שמנסים להימנע 
לעתים  נוקטים  ממיקרו־מנג'מנט, 
את  שוכחים  ההפוכה:  הדרך  את 
העובדים בבית. "במצב כזה, העובד 
לא מרגיש שיש לו עם מי לדבר או 
את מי לשאול, הוא אבוד בתוך ים 
של מטלות ולא נעים לו להפר את 
השתיקה שהשתררה פתאום", היא 

נכו אינן  השיטות  "שתי  ־אומרת. 
ברורים.  פתרונות  ולשתיהן  נות, 
המחקר האוסטרלי קובע שהפתרון 
יש  הזמן.  כל  לתדרך  הוא  הראשון 
כל  ולדאוג  הארגון  בתוך  לתקשר 
הזמן להדרכות, הן של עובדים והן 
נולד  לא  אחד  אף  המנהלים.  של 
ועדיף  מרחוק,  לנהל  היכולת  עם 
לסמוך  במקום  הנושא,  את  ללמוד 
על היכולות האינטואיטיביות של 

כל אחד מאתנו".

לפתוח את הדלת 
הווירטואלית 

מר עבודה  נכון  לנהל  ־הדרך 
דרך  עוברת  אלקובי,  לדברי  חוק, 
שלא  ארגונית  מדיניות  קביעת 
מצד  מדי  צפוף  ניהול  מאפשרת 

־אחד, או התעלמות מצד שני. בש
להכיר  מנהל  כל  נדרש  ראשון  לב 
את עובדיו ולהבין אם נוח להם עם 
שיחות מרובות לצורכי כיוונון, או 
יותר.  משוחרר  ניהול  עם  דווקא 
נדרשות שיחות אחד על  לשם כך 
הפתיחות  רמת  את  שמעלות  אחד 

והאמון בין הצדדים.
עם  צפוף  לקשר  שזקוק  "עובד 
מנהל, יידע שהדלת הווירטואלית 
פתוחה. עובד שלא זקוק לכך, יידע 

אומ כל שעה",  לו  מנג'סים  ־שלא 
ייק שיחות  "באותן  אלקובי.  ־רת 

ליום,  אחת  העדכון:  מודל  גם  בע 
לשלושה ימים, לשבוע וכך הלאה. 
היעדים,  לקביעת  לב  חשוב לשים 
כיום  להיות  יכולים  לא  שממילא 

־ארוכי טווח. תוכנית העבודה צרי
כה להיות קצרת טווח — והיעדים 

ברורים ומושגים".
למנוע  כדי  אלקובי,  לדברי 

שמתיש  מה  עת,  בכל  זמינות 
־מאוד עובדים ומנהלים, כדאי לק

)לרוב  ארגוניות  ליבה  שעות  בוע 
 ,)15:00–10:00 השעות  בין  מדובר 
כולם  שבהן  כשעות  הנקבעות 
העבודה  שעות  לא  "אלה  זמינים. 
אלקובי,  אומרת  כמובן",  היחידות 
כצוות  שאנחנו  השעות  הן  "אבל 
מחליטים לערוך פגישות, ישיבות, 

התייעצויות ועוד".
הח אותה  במסגרת  ־לדבריה, 

לארוחת  זמן  גם  לקבוע  יש  לטה 
פשוט  אנשים  קודם  "אם  צהריים: 
היו יוצאים מהמשרד, היום הם כל 
לקבוע  חשוב  המחשב.  מול  הזמן 
לאכול  מוזמנים  כולם  שבו  זמן 

אומ היא  במקביל,  הפרעה".  ־בלי 
־רת, על הארגון לקבוע שעות לע

בודה עצמית. "בעבר זה היה בלתי 
הזו  בתקופה  ודווקא  להשגה,  ניתן 

ספ שעות  לקבוע  הזדמנות  ־יש 
מו לא  עצמית  לעבודה  ־ציפיות 

נקבעים  רבים  בארגונים  פרעת". 
בדרך  פגישות,  ללא  ימים  כיום 
כלל ביום שבו לא נערכות שיחות 
לעבודה  כולו  מוקדש  והוא  צוות, 

עצמית ללא הפרעה.

אלקובי מדגישה כי יש להימנע 
מלזמן עובדים לפגישות ללא צורך: 
"חשוב לוודא שעובדים שנדרשים 
לכך, יהיו בכל פגישה וירטואלית, 
 — נדרשים  אינם  והם  במידה  אך 
אומרת.  היא  מהזמנתם",  להימנע 
"אם הם נדרשים, הם חייבים להגיע 
יהיה  הפגישה  שזמן  כדי  מוכנים 

קצר ואפקטיבי ככל האפשר".
המ השהייה  בשל  כן,  ־כמו 

אומרת,  היא  המחשב,  מול  רובה 
"מנהל נבון יעודד הפסקות אלפא 
לקום,  עובדים  נדרשים  שבהן   —
הכלב,  עם  לטייל  לצאת  לזוז, 
הפסקות  על  מדובר  ועוד.  לרוץ 
גלי  את  שמפעילות  קוגנטיביות 

הר לחינם  לא   — במוח  ־האלפא 
אלי מגיעים  הטובים  ־עיונות 

לנוח  לעובדים  תנו  במקלחת.  נו 
מהזום והמסך גם במהלך היום". 

עוד  לנו  "צפויה  לדבריה, 
מרחוק,  ניהול  של  ארוכה  תקופה 
שיטות  חרדה.  של  בסוג  וכולנו 

ומאפש מרגיעות  נכונות  ־ניהול 
גבוהים  מקצועיים  ביצועים  רות 
יותר  גבוהה  רמה  גם  כמו  יותר, 

של הנאה מהעבודה".

"למה אתה לא עונה לי": הטעויות של 
המנהלים בעידן העבודה מרחוק

מחקר בינלאומי חדש מעלה שורה תחתונה מטרידה: מנהלים רבים מתקשים בניהול עובדים מרחוק, רוב העובדים חשים שמנהלים לא סומכים 
עליהם, ובלא מעט ארגונים דורשים זמינות מוחלטת  "העבודה מרחוק מעלה את רמת המיקרו־מנג'מנט — וזו טעות"

מלי אלקובי: "מנהלים חשים שהם 
מאבדים שליטה, ובאופן טבעי מהדקים 

פיקוח. אבל אם פעם מיקרו־מנג'מנט היה 
מעצבן — היום הוא הרסני"
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זמינות 24/7 תוצאות המחקר שהתפרסמו ב"הרווארד ביזנס ריוויו"

מהמנהלים הביעו חוסר ביטחון 
ביכולת לנהל מרחוק

39%

מהמנהלים לא בטוחים 
שהעובדים ישמרו על מוטיבציה 

גבוהה בעבודה מרחוק

41%

מהעובדים חשים שהמנהלים 
שלהם לא סומכים עליהם 

65%

מדווחים שהמנהל מפקפק 
ביכולתם לבצע את העבודה

65%

דיווחו שהמנהל שלהם מצפה 
שיהיו זמינים כל הזמן

35% 

המדריך למנהל

איך לא לנהל מרחוק 

לא לצאת מנקודת הנחה 	 
שהעובדים מתבטלים

לא לקבוע יעדים ומטרות 	 
ארוכי טווח

לא לשים תוכנת מעקב	 
לא להתקשר לעובדים כל 	 

שעתיים
לא לעשות אישור קריאה על 	 

כל מייל 
לא לפנות לעובדים בשאלה 	 

תוקפנית "למה הם לא עונים" 
לא "לשכוח" את העובדים 	 

בבית ולהתעלם מהם

איך כן לנהל מרחוק 

למפות את העובדים — מי זקוק 	 
יותר או פחות לקשר רציף

לקבוע שעות ליבה לזמינות 	 
העובדים

לקבוע בלו"ז הארגוני זמן 	 
ספציפי לארוחת צהריים 

לקבוע בלו"ז הארגוני שעות 	 
לעבודה עצמית

לא לזמן עובדים לפגישות לא 	 
נחוצות

לקבוע יום אחד ללא פגישות	 
 לעודד "שעות אלפא"	 

)שבהן העובד מבצע פעילות 
ולא יושב מול המחשב(
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