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 ÌÂÁ˙· ˜ÂÒÚÏ È˙ÏÁ˙‰Â ‰ÈÏ¯ËÒÂ‡Ó ı¯‡Ï È˙¯ÊÁ˘Î ¨π∞–‰ ˙Â˘·¢
 ÌÂÁ˙Ï ÌÈ‡¯Â˜ ÌÂÈ‰ Æß‰„Â·Ú–˙È· Ë˜ÈÏÙÂ˜’  ÂÏ  Â‡¯˜ ÌÏÂÎ ¨ÈÏ˘
 ¨ß‰„Â·Ú–‰ÁÙ˘Ó  ÔÂÊÈ‡’  ‰ÊÏ  Â‡¯˜˘  ·Ï˘  ‰È‰  Æß‰„Â·Ú–˙È·  ÔÂÊÈ‡’
 ¨ÌÈ¯·Á ¨ÌÈ·È·Á˙ ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ Ì‚ ˘È ¨‰ÁÙ˘Ó ˜¯ ‡Ï ‰Ê ÌÈÈÁ‰ Ï·‡
 ¨¢ÌÈÈÁ·  ÔÂÊÈ‡  ˙¯ÈˆÈ·  ˙˜ÒÂÚ  ÌÂÈ‰  È‡Â  ªÌÈÈË¯Ù  ÌÈÈÁ  ∫¯ÂˆÈ˜·
 ‰„Â·Ú  ÔÈ·  ÔÂÊÈ‡  —  Ò˜ÈÓÈ„  ˙¯·Á  Ï¢ÎÓ  ¨È·Â˜Ï‡  ÈÏÓ  ˙¯ÓÂ‡
 ÍÈ‡Â  ‰ÊÎ˘  ÔÂÊÈ‡  ¯ÂˆÈÏ  „ˆÈÎ  ÌÈÂ‚¯‡Ï  ˙ˆÚÈÈÓ‰  ¨ÌÈÈË¯Ù  ÌÈÈÁÏ

ÆÏ‰˙‰Ï ˘È
øÌ‰Ï ÈˆÚÈÈ˙˘ Í˙Â‡ ÌÈÈÓÊÓ ÌÈÂ‚¯‡ ÂÏÈ‡

 È¯‚˙‡Ó  ÌÈÏ·ÂÒ  Ì‰·˘  ÌÈÂ‚¯‡  Ï˘  ·Á¯  ÔÂÂ‚Ó·  ¯·Â„Ó¢  ∫È·Â˜Ï‡
 ˙Â¯·Á  ¨ÔÂ‰‰  ˜Â˘·  ˙Â¯·Á  ¨ÌÈ˜··  ¯·Â„Ó  ¨¯‡˘‰ ÔÈ·  Æ¯˙È  ÒÓÂÚ
 ÏÎ  ª‰Ï˘ÓÓ  È„¯˘Ó  ¨ÌÈÈÂÁËÈ·  ÌÈÙÂ‚  ¨˜Ë–ÈÈ‰  ÈÂ‚¯‡  ¨˙ÂÈ¯Â·Èˆ
 Æ‰ÈÚ· ÂÏ ˘È˘ ÔÈ·‰Ï È„Î· ¯Â‡ ‡Â‰Â ÒÓÂÚ ˙ÈÈÚ·Ó Ï·ÂÒ˘ ÔÂ‚¯‡
 ÌÈ„·ÂÚ‰  ˙‡  ËÂÁÒÏ  ÌÈÏÂÎÈ  ‡Ï  Ì‰˘  ÌÈÈ·Ó  ÌÈÂ‚¯‡·  ˙ÂÏ‰‰‰
 ¨‰„Â·Ú·  ÔÂˆ¯  ÈÚ·˘  ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈÎÈ¯ˆ  ÌÈ„·ÂÚ‰˘Â  ÛÂÒ  ÈÏ·  Ì‰Ï˘

Æ¢ÌÈÈÁ· ÔÂˆ¯ ÈÚ·˘ ¯ÓÂÏÎ
 ÏÚ ÂÏÎ˙Ò‰ Ì‚ „ÈÓ˙ Ï·‡ ¨„·ÂÚ‰ ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ÏÚ Â¯·È„ „ÈÓ˙

ø‰˙˘‰ ‰Ó Ê‡ ¨‰¯ˆ ÔÈÚ· ˘ÓÁ· Â‡ Ú·¯‡· ‡ˆÂÈ˘ „·ÂÚ
 È˙ÂÓÎ˘Â  È˙Â‡  ÌÂÈ‰  ˙Â˘‚ÂÙ  ˙ÂÏ‰‰  ‰ÏÏ‚·˘  ˙ÈÊÎ¯Ó‰  ‰·ÈÒ‰¢
 ‰„ß‚‡ ‡È·‰ Y–‰ ¯Â„ Æ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘Ï Y–‰ ¯Â„ È· Ï˘ Ì˙ÒÈÎ ‡È‰
 ˙‡  ÌÈ·ÊÂÚ  Y–‰  ¯Â„  È·  ÆßÌÈÈÁ  ÈÏ  ˘È’  ËÙ˘Ó·  ˙ÈˆÓ˙Ó˘ ‰˘„Á
 ¨Ì‰Ï  ˘È  Æ˙ÂÚ˘  „ÂÚ  „Â·ÚÏ  Ì˙Â‡  ÌÈÙÁÂ„  ˜¯  Ì‡  ‰„Â·Ú‰  ÌÂ˜Ó
 ÈÏ· ‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó ÌÈ·ÊÂÚ Ì‰ ªÈÓˆÚ ÔÂÁËÈ· ¨ÌÈÓ„Â˜‰ ˙Â¯Â„Ï „Â‚È·
 ¯Î˘ ÏÚ ∫ÌÈ¯·„ È˘ ÏÚ ÌÈ¯˘Ù˙Ó ‡Ï Ì‰Â ¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÔÎ ÈÙÏ ˘ÙÁÏ

Æ¢È„Ó ˙Â·¯ ˙ÂÚ˘ ÈÏ· ‰¯˘Ó ÏÚÂ ‰Â·‚

Y–דברים שלמדנו מבני דור ה
øÌÈÂ‚¯‡‰ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó Y–‰ ¯Â„ È· ‰ÓÎ „Ú

מסע למציאת האיזון בחיים
בכל השנה רובנו — אנשים עובדים והורים לילדים — רצים עד תשישות 

ממקום למקום וממטלה למטלה; והנה בא הקיץ, ובמקום להירגע בחוף עם 
משקה קר, אנחנו נלחצים יותר, מתרוצצים בין העבודה לילדים שבחופשה 
ותופסים את החופש הגדול כסיוט. אבל אפשר גם אחרת — ביולי–אוגוסט 

ובכל השנה — איך? תקראו ותדעו
‰ÂÂ˘ È̇Â¯

 ≤µ• ªY–‰ ¯Â„  È·  Ì‰ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘Ó ≥¥• Æ„Â‡Ó ÌÈÚÈÙ˘Ó Ì‰¢
 È·ÈÈ·‰Â  ª®¥µ–≥µ  ÌÈÏÈ‚‰  È·©  ˙ÈÒÁÈ  ÔË˜  ‡Â‰˘ ¨X–‰  ¯Â„  È·  Ì‰
 Ì‰  Ò¯ÓÂ·  È·ÈÈ·‰  Æ˜Â˘‰Ó  ≥≥•  ÌÈÂÓ  ®∂µ–¥∂  ÌÈ‡ÏÈ‚©  Ò¯ÓÂ·
 ‡Ï  Ì‰  ¨‰„Â·Ú‰  ÌÂ˜ÓÏ  ÌÈÓ‡  Ì‰  ¨¯˙ÂÈ·  ÌÈ¯Ó˘‰Â  ÌÈ·ÈˆÈ‰
 X–‰ ¯Â„ È· ÆÌÈ„ÈÓ˙ÓÂ ÌÈˆÂ¯Á ¨ÌÈÈÎ¯Ú „Â‡Ó Ì‰ ¨ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈ˘ÂÚ
 ‡Ï Ì‰Â ÌÈˆÂ¯Á ˙ÂÁÙ Ì‰ Ï·‡ ¨ÌÈÈÂÈ˘Ó ÌÈ˘˘ÂÁÂ ÌÈ¯Ó˘ ÔÈÈ„Ú
 ‰¯·Á‰  ˙ÂÁ˙Ù˙‰  ˙‡  ˙Â‡¯Ï  ¯˘Ù‡  Æ‰˘˜  „Â·ÚÏ  ÌÈˆÂ¯  ÍÎ  ÏÎ
 ‰ÁÂÂ¯Ï ‰˘È¯„‰ ÂÓÚÂ ‰ÏÂÚ ÈÓˆÚ‰ ÔÂÁËÈ·‰ ¯Â„ ÏÎ· ¨˙Â¯Â„‰ Í¯„
 Ô¯¯·  „Â‡Ó  ¨ÈÓˆÚ  ÔÂÁËÈ··  ‡ÏÓ  Y–‰  ¯Â„  Æ¯˙ÂÈ  ÌÈ·ÂË  ÌÈÈÁÏÂ
 ˙ÂÏ‰‰‰ ÒÁÈ· ÈÂÈ˘ ˘È Â˙ÂÎÊ·Â  ¨˜ÂÙÓ ÂÏ ‡Â¯˜Ï ¯˘Ù‡ ÂÏÈÙ‡Â

ÆÌÈÈÁÏ ‰„Â·Ú‰ ÔÈ·˘ ÔÂÊÈ‡‰ ‡˘Â ÏÎÏ
 ÌÈÁÏÂ˘  ‡Ï  ÌÈ¯ÈÚˆ  ÌÈ˘‡˘  ÂÏÈ‚Â  Â¯¯ÂÚ˙‰  ÌÈ·¯  ÌÈ˜ÈÒÚÓ  ÈÎ¢
 Ì‰˘  ÂÈ·‰  Ì‰  Æ˙ÂÈÚ·Â˙  ˙Â¯˘Ó  ˙ÂÚÈˆÓ˘  ˙Â¯·ÁÏ  ÌÈÈÁ  ˙Â¯Â˜
 ·ˆÓ ¯ˆÂ ¨ÏÏÎ· Æ¯˙ÂÈ ¯ÈÚˆ‰ ¯Â„‰ Ï˘ ˙Â˘È¯„Ï ˙ÂÚÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ
 ‡Ï  Ò˜È‡‰  ¯Â„  ¨Â˜Á˘  Ò¯ÓÂ·  È·ÈÈ·‰  —  ‰Èˆ·ÈËÂÓ·  ‰„È¯È  Ï˘
 ÔÂÊÈ‡‰  ÒÎ  ÍÎÂ  ªÌÈÈÁ  ˙Â˘ÚÏ  ÌÈˆÂ¯  Y–‰  ¯Â„  È·Â  ÒÓÂÚ·  „ÓÂÚ
 ‰ÊÂ  ¨ÌÈÂ‚¯‡‰  Ï˘  ÌÂÈ‰  ¯„Ò  ÍÂ˙Ï  ‰„Â·ÚÏ  ÌÈÈË¯Ù  ÌÈÈÁ  ÔÈ·˘

Æ¢˜Ë–ÈÈ‰‰ ÈÂ‚¯‡· ¯˜ÈÚ· ÏÈÁ˙‰
 È˘¯Ù‰ ÏÏ‚·Â ¨¯ÁÂ‡Ó „Ú Â„·Ú Ì‰·˘ ÌÈÂ‚¯‡· ‡˜ÂÂ„ ¨¯ÓÂÏÎ

ÆÆÆ˙Â˙·˘· Ì‚Â ˙ÂÏÈÏ· Ì‚ Â„·Ú ¨Ï¢ÂÁ ÌÚ ÌÈÓÊ‰
 ˜ÏÁ ÆÈÂÈ˘‰ ÏÏÂÁ˙‰ ˙ÂÚ˘ ‰·¯‰ Â„·Ú Ô‰·˘ ˙Â¯·Á· ‡˜ÂÂ„ ¨ÔÎ¢
 ˙ÂÈ¯Á‡‰  ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï  ÏÈ·˜Ó·  ‰ÁÓˆ˘  ˙ÂÚ„ÂÓ‰Ó  Ú·Â  ÈÂÈ˘‰Ó
 ÂÏ‡Î Â‡ ¨˙ÂÈÏ·ÂÏ‚ ˙Â¯·Á ¯˜ÈÚ· ÔÈÈÙ‡Ó ‰Ê‰ ÈÂÈ˘‰Â ª˙È„È‚‡˙‰
 ˜Ë–ÈÈ‰‰ ˙Â¯·Á Æ®ÏËÈ‡ Â‡ ¨‰ÏÂ¯ÂËÂÓ ÂÓÎ© ·¢‰¯‡Ï ‰˜ÈÊ ˙ÂÏÚ·
 ‰Ê Ï·‡ ¨˙ÂÈ˜È¯Ó‡‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â·˜Ú· ˙Â˙˘‰Ï ˙ÂÒÓ ˙ÂÈÏ‡¯˘È‰

Æ¢˙ÂÏ˜· Ô‰Ï ÍÏÂ‰ ‡Ï
 ø¯·Â„Ó ÈÂÈ˘ ‰ÊÈ‡ ÏÚ

 ÌÂÈ˘  ‰ËÏÁ‰  Â‡  ª˙Â˘ÈÓ‚  ÌÚ  ‰„Â·Ú  ¨˙È·‰Ó  ‰„Â·Ú  ÏÚ  ¨Ï˘ÓÏ¢
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שם: מלי אלקובי
גיל: 40 

מצב משפחתי: נשואה לניצן + עמרי 
בן 14 וגיא ואדם, תאומים בני 8

מגורים: רעננה
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים 

עם התמחות בפסיכולוגיה ארגונית 
ומשאבי אנוש, אוניברסיטת סידני, 

אוסטרליה
תפקיד: מנכ"לית ובעלים של חברת 

דינמיקס — איזון בין עבודה לחיים 
פרטיים; ומאמנת אישית בכירה 

למנהלים

עוזבים  כולם  שבו  בארגון  חובה.   — בארבע  יוצאים  בשבוע  אחד 
וזה קורה בעיקר  יום בארבע, גם הגברים, קורה משהו טוב,  באותו 
אם  כי  בארבע,  עכשיו  תצאו  לגברים:  אומרת  תמיד  אני  לגברים. 
תמשיכו ככה יש סיכוי שתגיעו לרבנות, ואחרי הגירושין לא תהיה 
שצריכים  שגרושים  עובדה  בארבע.  לצאת  תיאלצו  ברירה,  לכם 
ולתפקד  זה  את  לעשות  מצליחים  בארבע,  בשבוע  פעמיים  לצאת 

ולהצליח בעבודה".

דברים שלמדנו על פיתרונות אקסטרים
לעבודה  חיים  בין  האיזון  לנושא  כוללניים  פתרונות  בעד  "אני 
שעושות  חברות  כמה  בארה"ב  יש  אקסטרים.  של  פיתרונות   —

עבודה יפה בתחום".
באירופה עובדים הרבה פחות, אז למה ללמוד מארה"ב?

"באירופה הם תותחים בכל הקשור לאיזון שבין עבודה לחיים. יש 
וזה נפלא, אבל  להם תרבות של שעות פנאי ומסורת של חופשות, 
קל  הזו.  ולתרבות  האירופית  למנטאליות  להתחבר  קשה  בארץ  לנו 
של  תופעות  עם  להתמודד  צריכים  שם  מארה"ב,  ללמוד  יותר  לנו 

וורקוהוליזם ועם לחצים גבוהים מאוד במקומות העבודה".
אילו פיתרונות אקסטרים?

"זה התחיל בשתי מנהלות בחברת בסט–ביי. הפרויקט שלהן כל–כך 
הצליח, שהן הקימו חברת ייעוץ בתחום. כל השיטה שלהן מבוססת 
 Results Only Work שמשמעותן   ,ROWE התיבות  ראשי  על 
תוצאות.  פי  על  רק  הפועלת  עבודה  סביבת  כלומר,   .Enviroment
ולא לפי שעות  נמדדו לפי תוצאות  עובדי המטה של בסט–ביי  כל 
הקרוב,  לשבוע  שלו  המשימות  מה  בדיוק  ידע  אחד  כל  עבודה. 
לחודש הקרוב, לרבעון הקרוב, והוא החליט מתי, איך וכמה לעבוד 
חצאי  לעבוד  יכול  אתה  לתוצאות.  ולהגיע  בדרישות  לעמוד  בכדי 
והתוצאה?  שתרצה.  מה  שבועות,  חצאי  לעבוד  יכול  אתה  ימים, 
ולא  עבודה  לפי  נמדד  אחד  כל  כי  פלאים;  עלתה  הפרודוקטיביות 
לפי שעות. נגמר בזבוז הזמן. אנשים הפסיקו לשחק במחשב, למרוח 
את הזמן בישיבות או בארוחות, הם ניצלו את הזמן לעבודה אמיתית 

ואיכותית. 
"ואלה שלא נתנו תוצאות, אלה שסתם מרחו את הזמן ואף פעם לא 
היו פרודוקטיביים — התגלו; התגלו ופוטרו. נוצר מצב שהעובדים 
להתעסק  בלי  לתוצאות,  להגיע  כדי  בעבודה,  המקסימום  את  נתנו 

בשאלות הקטנוניות, כמו: מתי באת לעבודה".

דברים שלמדנו מארגונים חדשניים, כמו סמקו
נראה שפיתרונות מרחיקי לכת דווקא מצליחים.

ברזילאי  ארגון  יש  יותר.  מצליחים  קיצוניים  פיתרונות  דווקא  "כן, 
העולם  מכל  עיתונאים  מדהימה.  בצורה  שמתנהל  ‘סמקו'  בשם 
מרשתות  עיתונאים  כולל  הזו,  בחברה  לבקר  כדי  בתור  עומדים 

."ABC–ו CBS הטלוויזיה
מה מיוחד בארגון?

 5,000 ומעסיק  תעשייתי  מיכון  בייצור  העוסק  ארגון  הוא  "סמקו 
שמתנהל  לואו–טק,   — וחלקם  היי–טק  עובדי  חלקם  עובדים, 
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1. להימנע מלעבוד בחופש, להשאיר בבית את 
המחשב הנייד והסלולארי של העבודה, להשאיר 

למשרד טלפון התקשרות למקרה דחוף. 
2. מומלץ לא לצבור ימי חופש. 

3. לתכנן חופשות מראש לפי חופשות בית הספר.
4. לתכנן מספר ימי חופש בתחילת שנת הלימודים 

על מנת לעזור לילדים הנקלטים בגן או בבית הספר. 
5. מומלץ ליצור מסורת של חופשות לפי תאריכים 
מחזוריים קבועים אחת לשנה, כמו ימי הולדת ימי 

נישואין, חופשת חורף בצימר וכו’.
6. לצאת לחופש סתם באמצע השבוע על מנת 

לשבור שגרה זה קל כי זה לא דורש אישורים 
מיוחדים בעבודה וזה מספק את הסחורה.

7. לקחת יום חופש נוסף לפני החזרה לעבודה 
מחופשה מחוץ לבית בכדי לחזור בהדרגתיות 

ולהתארגן בבית.
8. לקחת יום חופש לפני חופשה בחו”ל על מנת 

להתארגן ברוגע לקניות ברגע האחרון ולסידורים 
ואריזות.

9. והכי חשוב: בזמן החופש להתנתק לחלוטין 
מטלפונים, מיילים וקריאת חומר של העבודה. 

להודיע לכולם שאתם בחופש, גם ללקוחות ולספקים.

מה באמת חשוב?
לברר מהם הנושאים/ היעדים, או הפעילויות 

החשובים לך בעבודה ובחיים הפרטיים. מומלץ 
להשתמש  בחוק פארטו, הידוע גם בשם 80-20, 

ולבחון מהם אותם 20% מפעילותי שמובילות ל-80% 
מההצלחה שלי בעבודה ובחיים הפרטיים.

כדאי לבחון בחיים הפרטיים מהן הפעילויות 
החשובות ביותר שלך עם בני המשפחה או עם עצמך 

שמובילות ליחסים בינאישיים מעמיקים ומתגמלים 
יותר? ולהקדיש זמן איכות בפעילויות אילו.

“טכניקת האירוע”
 אם יש לך אירוע בחיים הפרטיים, כמו מסיבת 

סיום, מסיבת רווקים וכו’, מומלץ להתייחס לאירוע 
באותו סדר עדיפויות כאילו היה משימה קריטית 

בעבודה. טכניקה שמבטיחה למנוע תחושת 
החמצה בהמשך הדרך.

“טכניקת הגבולות” )חסל סדר מולטי-
טאסקינג(

יש להבדיל בין שני סוגים שונים של מולטי-
טאסקינג; הראשון הינו ברמת המקרו הרחבה 

יותר, בה אתה עובד באופן כללי על כמה משימות 
במקביל. השני הוא ברמה הנקודתית, בה אתה 
מנסה לעשות כמה פעולות באותו הזמן, למשל 

לכתוב מייל ולדבר בטלפון, להשתתף בדיון ולכתוב 
SMS. כלל ההימנעות ממולטי-טאסקינג מתייחס 

לרמה הנקודתית ולא לכללית. 

מלאה טיפים לאיזון בין עבודה לחיים משרה  עובד  הוא  אם  מחליט  עובד  כל  מרבית.  בגמישות 
עובד  עוד  יכול לחלוק תפקיד עם  הוא  רוצה,  הוא  ואם  או חלקית, 

— הכול פתוח כל עוד יש תוצאות".
ואיך מודדים תוצאות?

 Win–Win הם משתמשים בכמה כלי מדידה במטרה ליצור סביבת"
 360 של  עובד  הערכת  מבצעים  הם  למשל,  בחברה.  כולם  בין 
אומרים  ומה  העובד,  על  אומר  המעביד  מה  שבודקת  מעלות, 
אומרים  ומה  הספקים  אומרים  מה  האחרים,  והעובדים  הקולגות 
הלקוחות. הערכת עובדים כזו קיימת בעולם הארגונים בחמש השנים 
עובד  וזה  ה–70!  משנות  אותה  מיישמים  בסמקו  אבל  האחרונות, 

אצלם בצורה פנטסטית.
ובכל  עובדים,   150 של  ליחידות  הארגון  את  חילקו  הם  "בנוסף, 
תקציב  מקבלת  קבוצה  כל  יותר.  קטנות  קבוצות  כמה  יש  יחידה 
שלה.  ולשאיפות  לצרכים  בהתאם  עצמאי  באופן  אותו  ומחלקת 
למשל, אם אני עובדת במחלקת משאבי אנוש, אז אנחנו מחליטים 
מהו התקציב שלנו לרבעון הקרוב, ואולי גם לשנה הקרובה, ואנחנו 
המבנה  את  נבנה  למשל,  האם,  התקציב;  את  לחלק  איך  מחליטים 
או  יותר,  נמוכות  העלויות  שבה  אופן–ספייס  בצורת  שלנו  החדש 
ונתחשב  נקנה  כיסאות  איזה  נחליט  אנחנו  נפרדים;  בחדרים  שנשב 
בצרכים וגם במחיר. העובדים שותפים לכל ההחלטות של החברה, 
כולל ההחלטות הכספיות ואלו הנוגעות לשכר העובדים; ולהזכירך, 
מדובר בארגון של 5,000 עובדים, וזה לא דבר של מה בכך. העובדים 
שותפים מלאים לקבלת ההחלטות, הם מרגישים אחריות מלאה למה 

שמתרחש בחברה ויש להם מחויבות להצלחתה.
ופיקוח  בקרה  של  ישנים  אלמנטים  שכשמסירים  הבינו  "בסמקו 
ועל  עצמם  על  מפקחים  אנשים  שבו  חדשני,  כלים  ארגז  לטובת 
ואכן,  מאוד.  גבוהות  לתוצאות  מגיעים  שוויון —  בתחושת  אחרים 
סמקו הוא עסק מצליח; הוא לא רק מקום שטוב לעבוד בו, הוא גם 

גוף שמקיים תחרות עסקית ומרוויח".
אנחנו לומדים בארץ, למשל בהיי–טק, משהו מסמקו? כבר יש 

חברות שפועלות כך?
"ישראל עדיין לא נמצאת במקום הזה, אנחנו נמצאים במצב של 20 
שנה אחורה. אבל אנחנו נגיע לשם. אין לנו ברירה. אנחנו מתחרים 
עם ארגונים אחרים בעולם, וכדי לנצח בתחרות אנחנו חייבים לשנות 
את תפיסת העולם שלנו לגבי העסקה; לגבי הפיקוח על העובדים, 

לגבי גמישות שעות העבודה ולגבי שביעות הרצון של העובדים".
אז מה את מציעה לארגונים לעשות ברמה המיידית, כבר הקיץ?

ולעודד  לחופשה,  לצאת  עובדים  לעודד  למעסיקים  מציעה  "אני 
להתרכז  היכולת שלהם  כי  בקיץ,  לצאת  הורים  העובדים שהם  את 
הארגון  כדאי שכל  אולי  יורדת משמעותית.  פרודוקטיביים  ולהיות 

ייקח חופש בסוף אוגוסט, באירופה זה מאוד מקובל.
הוכח  כבר  החופשות.  מריכוז  להילחץ  לא  למעסיקים  מציעה  "אני 
ולפרודוקטיביות  ליצירתיות  תורמת  שהחופשה  מחקרים  בעשרות 
ובלי  מיילים  בלי  אמיתית,  חופשה  על  מדברת  ואני  העובד,  של 
 Let לעשות  לדעת  צריכים  מעסיקים  מוסגר(.  )ראו מאמר  טלפונים 

Go לעובדים שלהם, במקום לחנוק אותם.
"ולעובדים אני מציעה לא לוותר על החופשה, ורצוי שתהיה חופשה 
משפחתית, ולא כזו שבה הגבר והאישה לוקחים חופשות בנפרד, כדי 
להיות עם הילדים, כי לילדים הכי טוב שכולם ביחד. אפשר לפרוס 
אפשר  אחת,  בבת  הימים  כל  את  לקחת  במקום  החופשה,  ימי  את 
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אתה לא באמת מסוגל לעשות שתי פעולות 
קוגניטיביות הדורשות מאמץ מחשבתי במקביל 
בצורה אפקטיבית. תמיד אחת מהפעילויות לא 
תתבצע באופן נכון, מדויק או איכותי. לכן, עליך 

לסיים משימה עד הסוף ללא הפרעות.  
טכניקה זו מציעה כיצד לשפר את היכולת שלנו 

להפריד בין החיים הפרטיים לעבודה בעולם 
העבודה המודרני, שבו הגבולות מטושטשים, 

הזמינות היא רבה והעסק לוחץ. מכיוון שעבודה 
בשעות לא שגרתיות הפכה לחלק בלי נפרד 

מהיום-יום, עלינו למצוא דרכים יצירתיות על מנת 
לשפר את היכולת ליצור גבולות בין עבודה לחיים 

פרטיים. אחת הדרכים היא ללמוד להיות נוכח 
עד הסוף בכל פעילות ולצמצם למינימום עבודה 

בבית, לדוגמה:להימנע ממחשבות מטרידות על 
העבודה כשאתה בבית; המחשבות אינן מועילות 

ורק מוסיפות לחץ וחרדה ומונעות ממך ליהנות 
מפעילויות מחוץ לעבודה. כשזה לא ניתן לשליטה, 

מומלץ לנהל פנקס לרשום ולשכוח עד למחרת.

לא לבטל או לדחות
התגובה האוטומטית שלנו כשאנחנו עמוסים היא 

לבטל או לדחות משימות. באופן טבעי, אנחנו 
דוחים ומבטלים את הנושאים עליהם אנחנו 

מרגישים שליטה, כמו פעילויות בחיים הפרטיים, 
או פגישות עם עובדים או עמיתים בעבודה. אנחנו 

לא נוטים לבטל או לדחות משימות שעליהם אנחנו 
מרגישים פחות שליטה, כמו: פגישה עם הבוס או 

עם הלקוח. נושאים נוספים שהנטייה שלנו היא 
לדחות או לבטל יהיו בדרך כלל נושאים אותם 

אנחנו לא אוהבים לעשות, או נושאים שהם חדשים 
לנו. ביטול ודחייה של פעילויות גוזלים מאיתנו 
הרבה אנרגיה ומייצרים חוסר אפקטיביות, שכן 

אנחנו עדיין מוטרדים מהמשימה הדחויה.

טכניקת ”שעת סיום“ 
מומלץ לקבוע, לפחות אחת לשבוע, מתי אתה 

מסיים לעבוד. טכניקה זו מייצרת חשיבה אסטרטגית 
ליעילות. על מנת שטכניקה זו תחזיק מעמד לאורך 

זמן, יש ליצור מחויבות מול מספר גורמים, כמו בן/בת 
הזוג, הבוס, העובדים ועוד.

ניהול אנרגיות אפקטיבי
על מנת להפחית תחושת לחץ ועומס, אין זה מספיק 

לשפר את האפקטיביות והיעילות בעבודה, צריך 
לנהל אנרגיות. כלומר, לברר מהם מקורות האנרגיה 
שלך ולדאוג להתחבר אליהם יותר; לברר מהם גוזלי 

האנרגיה שלך, ולהימנע מהם או לטפל בהם. מערכות 
יחסים בקונפליקט, תקשורת לא אפקטיבית, 

או יחסים ללא גבולות מהווים חלק נכבד מגוזלי 
האנרגיה בעולם העבודה ובחיים הפרטיים.

המשך הטיפים


