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גם בחזית ההתמודדות הלאומית עם משבר הקורונהדלויט
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קצת עליי

מייעץ  קרוב לעשרים שנה 
למנהלים והנהלות

מאמין שארגונים יכולים 
לעשות אימפקט חיובי ולשנות  

מציאות לטובה

אז  , חי במושב חצבה בערבה
עבודה וניהול מרחוק הם  

...שגרה מוכרת
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על ניהול מרחוק... לומדים מרחוק

עבודה  
מרחוק

ניהול עובדים  
וצוותים

כלים טכנולוגיים 
תומכים

ניהול 
קונפליקטים

מסעות עובד

ניהול עצמי
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?מה נרצה להשיג בזמן שלנו יחד

שלוש מטרות, שעה אחת

1
הרחבת הידע  

והעמקת הכלים  
ניהול  בנושא 
של  מרחוק

2עובדים וצוותים
טיפים  

קונקרטיים  
לניהול מרחוק 

בתקופת  
3משבר

מענה על  
שאלות  

ודילמות  
עמם אתם  
מתמודדים
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...ועכשיו בואו נכיר אתכם
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(דומה לממוצע האירופאי)4%שיעור העבודה מהבית בישראל הוא רק , בימים כתיקונם

.  רובנוניהול מרחוק הוא השגרה החדשה של , בימים אלה
.  נחלת מעטיםהיתהמרחוק לפני המשבר עבודה 

ח הממונה על השכר"דו: מקור
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ב שעברו לעבוד מרחוק הוכפלה בעשור האחרון"כמות העובדים בארה

קיימתמשבר הקורונה מאיץ מגמה 
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העומדים בפניכם, ואתגר אחד, חשבו על הזדמנות אחת

אתגרים והזדמנויות בעבודה מרחוק
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?הכי גדולים שאתם מזהים בעבודה מרחוקהיתרונותמהם 

יש יתרונות בעבודה מרחוק

ז גמיש"לו

32% הגמישות לעבוד מכל  

מקום

26%

אין נסיעה לעבודה

21%
זמן עם המשפחה

11%

היכולת לעבוד מהבית

7%

אחר

3%
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Flexibility
יכולות גבוהות יותר של שימוש 

בכישורים וידע ייחודי של  
ללא קשר למיקום  , עובדים

.הפיזי שלהם

Diversity
,  ריבוי הפרספקטיבות על המוצר או השירות

התהליכים ועל ההבנה של צרכי  על 
יוצר פאזל עשיר ובעל ערך גדול  , הלקוחות

.החברהעבור 

יתרונות בעבודה עם צוותים גלובליים
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?מרחוקשלכם בעבודה הכי גדולים הקשייםמהם 

אתגרים מרכזיים בעבודה מרחוק

תקשורת ושיתוף פעולה

21%

בדידות

21%

קושי להתנתק

הסחות דעת בבית18%

12%

timezones-שונות ב

10%

שמירה על מוטיבציה

7%

לקחת זמן לחופשה

5%

אמיןwifiלמצוא 

3%

אחר

3%
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אתגרים מרכזיים בעבודה מרחוק
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...ובכל זאת

פתרוןלכל בעיה יש 

Glassdoor, March 23, 2020
Buffer.com, March 2020

98%

ב מרגישים ביטחון  "בארהמהעובדים 
ביכולת שלהם לעבוד מרחוק באופן יעיל 

.  אם יצטרכו לעשות זאת על בסיס קבוע

מהעובדים היו רוצים לעבוד  
מהבית חלק מהזמן

60%
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? מה הפך אותו למשמעותי? מה היו המאפיינים המרכזיים של הצוות

מסגרתלא משנה באיזו , חישבו על צוות משמעותי שהייתם חברים בו
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שני מרכיבים עיקריים הופכים קבוצת עובדים לצוות

לעבוד  
יחד

אחדות של  
זמן ומקום

פונקציונלי

להרגיש  
יחד

תחושת שייכות

רגשי
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לכל עולם תוכן דגשים ועקרונות ייחודיים לו

Best practices בניהול מרחוק של צוותים

(.work life fit)האישי בין סביבת עבודה למרחב •

.לאוטונומיה ואחריות אישיתבין משמעת ניהולית •

.בין הדיגיטלי לממשי•

" טקסים"•

.צוותיים

קשר אישי •

מבוסס 

אינטימיות  

.ואמון

זהות  , תרבות•

וערכים  

.משותפים

ניהול •
המשימות  

ושגרות  
.העבודה

תקשורת  •
פרואקטיבית  

.רציףומשוב 

פיתוח אישי •
וניהול 

.המוטיבציה

לעבוד 
יחד

אחדות של  
זמן ומקום

פונקציונלי

להרגיש  
יחד

תחושת שייכות

רגשי

לנהל את  
האיזון
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לעבוד יחד

.ניהול המשימות ושגרות העבודה1.

.תקשורת פרואקטיבית ומשוב רציף2.

.פיתוח אישי וניהול המוטיבציה3.

להגדיר יעדים וציפיות ברורים וברי השגה.

Core Business Hours–להגדיר שעות קבועות בהן רוצים שהעובדים יהיו זמינים.

  לנעוץ ביומן פגישות קבועות בתדירות השומרת על ניהול רציף של הקשר ומתחשבת
(.ישיבות צוות, א"פ, ע"פ)המשימות ז"בלו

 למעקב אחר התקדמות במשימותייל'האגלשלב פגישות קצרות וממוקדות מעולם.

 תקציב או כל , ז"מלובמקרה של חריגה צפויה " הרמת דגלים"למסד מנגנון מוסכם של
.בעיה אחרת

ידוע וברור מאפשר תחושת ודאות וביטחון  Settingהגדרת1.
.מרחוקרלוונטי במיוחד בעבודה זה –ומצמצם עמימות וחרדות 

והתחושה שזה לא דורש מהם , ת/ת לעובד/בין המנהלהקשררציפות2.
.גם כשהוא וירטואלי ומרוחק" ביחד"מחזקים את ה, מאמצים גדולים מדי

עקרונות

רציונל

תקשורת :Skype ,WebEx ,Hangout ,Zoom  ,
Microsoft Teams.

 משימותניהול :Slack ,Trello ,Google docs  ,
Whiteboard.

סיעור מוחות :Xmind ,Scapple,
FreeMind.

 מתודולוגיותAgile:7:7 ,stand up meeting 
.

כלים תומכים

להרגיש  
יחד

לנהל 
את 
האיזון

לעבוד  
יחד

ניהול המשימות ושגרות העבודה
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וממה כדאי להיזהר, למה כדאי לשים לב

טיפים לצוותים גלובליים

אי נוחות שוויונית  

מועדי פגישות  קביעת 
באזורי זמן שונים באופן בו  

בכל פעם מישהו אחר  
.יהיה באמצע הלילה

דינמיקה שוויונית  

גם  –בפגישות וירטואליות 
צריך , צוות שיושב יחד

להתחבר לשיחה ממקומות  
קווי  / מסכים שונים )שונים 

(.טלפון שונים

Heads Up

נדה  'שליחת אג
לפגישה מספיק  
זמן לפני שהיא  

.מתקיימת
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לעבוד יחד

,  אנחנו נמצאים בתקשורת עם העובדים והצוותים שלנו רוב הזמן
" מכריחה"תקשורת פרואקטיבית , להבדיל. אבל היא ברובה תקשורת מגיבה

על הצרכים ועל הציפיות שלהם  -אותנו לחשוב באופן שיטתי על העובדים 
כשאנחנו יוזמים קשר ומשוב אנחנו משדרים להם שהם  . מאיתנו

.חשובים לנו

Own the Narrative
בניית תכנית תקשורת חודשית ושנתית.

שילוב תכנים הקשורים ישירות לעבודה,
.לצד תכנים של חיבור וגיבוש בין העובדים

שילוב ערוצי תקשורת שונים בדיאלוג עם העובדים.

כולל לתקשר גם כשאין  , לשמור על בהירות ושקיפות
...לחדש ובוודאי בעתות משברמה 

עקרונות

רציונל

מודל כלים תומכים

Top 
Down

Bottom 
UP

.ניהול המשימות ושגרות העבודה1.

.תקשורת פרואקטיבית ומשוב רציף2.

.פיתוח אישי וניהול המוטיבציה3.

להרגיש  תקשורת פרואקטיבית ומשוב רציף
יחד

לנהל 
את 
האיזון

לעבוד  
יחד
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לעבוד יחד

תחושת בידוד חברתי כמו גם תחושת חוסר יכולת להשפיע ולשנות עשויות  
.להוביל לתסכול ואף לדיכאון של חברי הצוות

,  צריך לטפח אותם מקצועית.עובדים מרחוק הם עובדים לכל דבר
.לכוון ולדחוף אותם קדימה, להצמיח אותם בתוך הארגון

בניית תכנית פיתוח אישית מותאמת לכל עובד.

 הקשהלעובדים על העבודה לפרגן  ,
.הצוותיתהן ברמה האישית והן ברמה 

 שגרה קבועה של שיחות הערכה ופיתוח–
.לפחות אחת לרבעון

רוצה

יכול

כן

לאכן

ניהול  
טאלנט

חניכה

מוטיבציה
החלטה  
ניהולית

למיפוי תהליכי פיתוח נדרשים –מטריצת האפקטיביות התפקודית

עקרונות

רציונל

כלים תומכים

.ניהול המשימות ושגרות העבודה1.

.תקשורת פרואקטיבית ומשוב רציף2.

.פיתוח אישי וניהול המוטיבציה3.

להרגיש  פיתוח אישי וניהול המוטיבציה
יחד

לנהל 
את 
האיזון

לעבוד  
יחד
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...שאלו את עצמכם

סיכום: לעבוד יחד

שלי אמור  מהעובדים ת בדיוק מה כל אחד /אני יודע
.לעשות

משותפת ביום" נקודת מגע"שלי יש לפחות ים /לצוות.

איפה וכמה כל אחד מהאנשים , מתי, ת איך/אני יודע
.ת/שלי עובד

ה להיות בקשר משמעותי ולמשב את כל  /אני מצליח
.העובדים שלי באותה המידה לו היו עובדים במשרד

לעובדים שלי טוב גם כשהם עובדים מרחוק.

אבחון עצמי

מיפוי צוותי

שגרת עבודה 
ברורה ומתואמת

קשר רציף 
ומנוהל

יוסי

דנה

סשה

יואב

מיה

.ניהול המשימות ושגרות העבודה1.

.תקשורת פרואקטיבית ומשוב רציף2.

.פיתוח אישי וניהול המוטיבציה3.

להרגיש  
יחד

לנהל 
את 
האיזון

לעבוד  
יחד



גרייףלירון |   ניהול מרחוק של עובדים וצוותים בזמני משבר ובשגרה   |   קרוב אל הלב   -רחוק מן העין  © 2020 Deloitte Israel & Co.25

ורגעי אמת של עובדיםצוותייםטקסים 

להרגיש יחד

.  צוותיים" טקסים"1.

.אישי מבוסס אינטימיות ואמוןקשר 2.

.זהות וערכים משותפים, תרבות3.

.נקודות המגע המשותפות יוצרות צוות–חוויה מייצרת תודעה 

 צוותייםלתכנן עם העובדים ולקיים יחד איתם טקסים  ,
שניתן לקיים בשגרה , "גדולים"ו" קטנים"

לכלול  המאפשרים , להסתמך על כלים דיגיטליים
מקסימום מחברי הצוות  

  קפה יומי

happy hourשבועי

 גופנית  משותפת חודשית פעילות

 לשנהאחת של ממש פיזי מפגש

 דברו איתם–האנשים שלכם ,
.תכננו איתם, חשבו איתם

 הקימו צוות הווי להובלת
מהלכי גיבוש ולכידות

"  קפה של בוקר"
ATREA-ב

Happy Hour
TRAX-ב

עקרונות

רציונל

דוגמה כלים תומכים

ערוץ וידאו פתוח כמקום מפגש  
לעובדי החברה לאורך כל היום

לעבוד  
יחד

לנהל 
את 
האיזון

להרגיש  
יחד
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קשר אישי מבוסס אינטימיות ואמון

להרגיש יחד

.צוותיים" טקסים"1.

.אישי מבוסס אינטימיות ואמוןקשר 2.

.זהות וערכים משותפים, תרבות3.

(. גם אם זה וירטואלי)אז תישארו קרובים –רחוק מהעין רחוק מהלב 
,  ריחוק, ודאות-של אימצבים עם קשרים עמוקים מאפשרים לנו להתמודד 

.קשיי תקשורת ועומס רגשי

יש לטפח . אינטימיות היא לא משהו הקורה מעצמו
.אותה באופן יזום ומנוהל

ת  /טיפוח הקשר הוא אחריות משותפת הן של המנהל
חשוב לייצר חוזה פסיכולוגי  , לכן. ת/והן של העובד
.מוסכם ביניכם

עקרונות

רציונל

כלים תומכים

הרי'גוחלון 

לעבוד  
יחד

לנהל 
את 
האיזון

להרגיש  
יחד
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זהות וערכים משותפים, תרבות

להרגיש יחד

.צוותיים" טקסים"1.

.קשר אישי מבוסס אינטימיות ואמון2.

.זהות וערכים משותפים, תרבות3.

Start with WHY–

. החיבור הכי חזק של עובד לצוות ולארגון הוא סביב הערכים המשותפים

“The goal is not to do business with everybody who needs what you 
have, The goal is to do business with people who believe what you 
believe”  (Simon Sinek)

הסיטה בחודש האחרון פלייטיקהחברת 
שנועד להזנת עובדיה ₪ תקציב של מיליון 

מארזי מזון לקשישים  ותרמה אותו לטובת 
.ולאוכלוסיות חלשות

לא רק על ה , דיאלוג שוטףלנהלWhat( המשימות
לשם  )Why-אלא גם על ה( והפעולות האופרטיביות

מה התכלית  , מה אנו עושים את מה שאנחנו עושים
(והמשמעות של העבודה שלנו

הפועלת למען מטרה גדולה, קהילהתחושת לייצר.

אתם"ולא "אנחנו"בשפה של לדבר."

עקרונות

רציונל

דוגמה כלים תומכים

לעבוד  
יחד

לנהל 
את 
האיזון

להרגיש  
יחד
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...שאלו את עצמכם

סיכום: להרגיש יחד

.צוותיים" טקסים"1.

.קשר אישי מבוסס אינטימיות ואמון2.

.זהות וערכים משותפים, תרבות3.

 משותפים משמעותיים " טקסים"האם יש לנו מספיק
?הצוות שלנו ויוצרים זהות ייחודיתתחושת שבונים את 

זה  האם ? ת על כל העובדים שלי/האם אני סומך
?  הדדי

 האם המרחק משפיע על מידת האמון והאינטימיות
?שאני מעוניין שיהיו לנו

ה בחיבור הצוות שלי לזהות  /באיזו מידה אני עסוק
?ולערכים של הארגון

 כמה תשובות שונות אקבל מהעובדים בצוות שלי
?"מה הייעוד שלנו"לשאלה 

ת לזהות  /מחובר
ולערכים משותפים

הצוות ואני 
משמעותיים 

ה/עבורו

יוסי

דנה

סשה

יואב

מיה

אבחון עצמי

מיפוי צוותי

לעבוד  
יחד

לנהל 
את 
האיזון

להרגיש  
יחד
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לנהל את האיזון
לעבוד  

יחד
להרגיש  

יחד

לנהל  
את 

האיזון

המרחב האישיסביבת העבודה

אוטונומיה ואחריות אישיתמשמעת ניהולית

ממשיוירטואלי
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?שאלות
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Bass & Avolioמודל הטווח המלא למנהיגות של 

ואולי עוד מילה על מנהיגות מרחוק

מודל לחיקוי

השראה

אתגור

פיתוח אישי
אקטיבי

יוזם

אפקטיביות נמוכה

אפקטיביות גבוהה

פסיבי 

מגיב תגמול בונה

מתקן אקטיבי

מתקן פסיבי

שב והנח
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תודה רבה לכם

עבודה  
מרחוק

ניהול עובדים  
וצוותים

כלים טכנולוגיים 
תומכים

ניהול 
קונפליקטים

מסעות עובד

ניהול עצמי

!שובמקווה להתראות 
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