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Deloitte
מעל  15שנות ניסיון מקצועי וניהולי בליווי ארגונים
במעבר לסביבת העבודה הווירטואלית ב 3-מיקודים:
תהליכי עבודה ,טכנולוגיה והון אנושי.
צוות סביבת עבודה דיגיטלית ב Deloitte-מונה מעל
 100יועצים ופעיל בסקטור הפרטי והציבורי ,בכלל
הענפים.
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תוכן עניינים

רקע
מודל הפעלה ומדיניות עבודה היברידית
ב"נורמלי החדש"
הערכת אפקטיביות
עבודה אג'ילית מבוססת תפוקות
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רקע

לפני משבר ה ,COVID-19-עבודה מרחוק הייתה נחלת מעטים
בימים כתיקונם ,שיעור העבודה מהבית בישראל הוא רק ( 4%דומה לממוצע האירופאי)
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סביבת העבודה הגמישה ברחבי העולם – מגמות לפני COVID-19
גמישות במקום העבודה ובשעות העבודה

הגדרה של סביבת עבודה גמישה כנורמלי החדש
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הגדרות של סביבת עבודה גמישה
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ארגונים רבים עסוקים בתקופה זו בגיבוש מדיניות עבודה מהבית

Source: WFH Policy – COVID-19, Before and After, Viola, May 2020
© 2020 Deloitte Israel & Co.
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יתרונות העבודה מרחוק

המעבר לעבודה מרחוק מייצר הזדמנויות חדשות עבור הארגון

מינוף הקידמה הטכנולוגית לגמישות ולהסתגלות לדרישות ולצרכי השוק והסביבה
היעדר התלות במקום עבודה פיזי מאפשר זמינות למידע ולמגוון שירותים
בכל רגע נתון ומכל מקום – הן לארגון והן ללקוחותיו
הבטחת המשכיות באספקת מידע ושירותים לארגון וללקוחותיו
צמצום זיהום הסביבה ותרומה לקיימות באמצעות הפחתת נפח התחבורה בכבישים

עובדים מכל הגילאים יבחרו להישאר אם ארגונם
יציע להם:
העלאת שכר

49%

שיפור בתגמולים

29%

גמישות בשעות העבודה

27%

גמישות במקום העבודה

27%

קידום בתפקיד

22%

שינוי בתפקיד

17%

הגדלת היקף האחריות

15%

חסכון במשאבים באמצעות הפחתת עלויות תקורה ,נסיעות ועוד
התאמה לסביבה הגלובאלית ומיסוד פלטפורמה לעבודה משותפת עם צוותי מומחים מרחבי
העולם

Source: Employee Benefit Trends Study 2019.” MetLife, www.metlife.com/employee-benefittrends/ebts-thriving-in-new-work-world-2019/.

פתיחת אפשרויות תעסוקה בפני אנשים בעלי מוגבלויות המקשות על התניידותם
וקידום השפעה מיטיבה על הפריפריה
על אף יתרונותיה ,העבודה מרחוק מציבה מגוון אתגרים וסיכונים כגון :חסמים טכנולוגיים ,פערי תרבות תומכת בעבודה מרחוק,
היעדר ניסיון בתצורת עבודה זו ,וחששות בנוגע לפגיעה בפרודוקטיביות
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מודל הפעלה ומדיניות עבודה היברידית
ב"נורמלי החדש"

 3ממדים לניתוח הבשלות הארגונית למעבר לסביבת עבודה היברידית
WORK
שינויים בתהליכי העבודה נדרשים על מנת לאפשר את המשך הגשמת
המטרות העסקיות המתעדכנות ,בתוך תנאי הסביבה המשתנה.
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WORKPLACE

WORKFORCE

היווצרות פיזור גיאוגרפי וסביבות עבודה
חדשות דורש חשיבה על השיטות בהן
ניתן למקסם את שיתוף הפעולה,
הפרודוקטיביות ותרבות העבודה.

בהינתן השינויים באופן העבודה ,נדרשים
כישורי עבודה וניהול חדשים ,חלקם כבר נתפסו
ככישורים מובילים בעולם העבודה החדש.
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טרנספורמציה לסביבת העבודה הדיגיטלית ותכנון שגרת העבודה ההיברידית
צירים מרכזיים במודל ההפעלה

העבודה
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כוח העבודה

מקום העבודה

שינויים בתהליכי העבודה נדרשים על
מנת לאפשר את המשך השגת המטרות
העסקיות המתעדכנות ,בתוך תנאי
הסביבה המשתנה

בהינתן השינויים באופן העבודה ,נדרשים
כישורי עבודה חדשים והתאמת התהליכים
לסוגי העובדים השונים

קיימת דחיפות למוכנות סביבת העבודה
הווירטואלית וההיברידית באופן המאפשר
למקסם את שיתוף הפעולה
והפרודוקטיביות

קביעת תהליכי עבודה אופטימליים
באמצעות:
 מיפוי היחידות השונות והצרכים
המשתנים בראי בית/משרד
 מיפוי תהליכי עבודה וסיווג לפי תהליכי
בית/משרד (פגישות הדורשות הגעה,
פעילויות שניתן לעשות מהבית וכו')
לדוגמא:
 ניהול ישיבות צוות
 פגישות אישיות
 קולבורציה של צוותים וסיעור
מוחות
 עבודה מול לקוחות
 הכשרה ולמידה

הגברת המסוגלות של המשאב האנושי
באמצעות:
 מיפוי פרסונות לפי מידת המוכנות
לעבודה מרחוק
 תמיכה במנהלים בטרנספורמציה
לניהול מרחוק ,יכולת הובלה והגברת
מוטיבציה ,חיזוק תחושת האמון
 הגדרת תהליכי ניהול ובקרה ,יכולת לבצע
הערכת אפקטיביות ומדידת תפוקות
 חיזוק הקשר של העובד לארגון -
Belonging
 שימור  Work-life-fitוניהול זמינות,
דגש על ה Well-being-של העובד
 גיוס -איתור מועמדים המסוגלים לעבוד
בסביבה ההיברידית

שיפור ומיצוי של התשתיות ובפרט:
 טכנולוגיה:
 ניהול מסמכים וידע ,מעבר לענן
ול365
 שיטות עבודה הדורשות שימוש
מועט ככל הניתן ב VPN -
 כלי ניהול משימות ,ניטור ובקרה
 פורטל תקשורת פנים ארגוני
 סביבה פיזית:
 סביבת העבודה בOpen Space-
(ציוד ,עמדות ,מיקום ,תרבות)
 סביבת העבודה בבית (מסכים,
אוזניות)
 משמעויות תקציביות ותפעוליות:
 חיסכון בנדל"ן ותקורה
© 2020 Deloitte Israel & Co.
 חיסכון בהוצאות נסיעה ואחרות

ניתוח מודל הפעלה לפי פרסונות וסוגי תפקידים
דוגמא לניתוח מודל הפעלה התואם את מאפייני התפקיד והפרסונה (סוג העובד)
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BELONGING

הפער בין החשוב לדחוף

79%

מהמשתתפים
בסקר ציינו כי:

טיפוח תחושת השתייכות
יהיה חשוב להצלחת הארגון
במהלך  12-18החודשים הבאים
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BELONGING

הפער בין החשוב לדחוף

79%

מהמשתתפים
בסקר ציינו כי:

טיפוח תחושת השתייכות
יהיה חשוב להצלחת הארגון
במהלך  12-18החודשים הבאים

93%

אף הסכימו כי:

תחושת השתייכות מניעה ביצועים ארגוניים
*אחד משיעורי ההסכמה הגבוהים ביותר בכל דוחות
ה Human Capital Trends Report-בעשור האחרון

אבל רק

13%

ציינו שיש בארגון שלהם
רמת בשלות גבוהה לקידום
תחושת ההשתייכות של העובדים
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BELONGING

מהו הגורם המשפיע ביותר
על קידום תחושת ההשתייכות
בארגון שלך?

נוחות  חיבור  תרומה
תרומה לביצועי הארגון -
הפוטנציאל המשמעותי ביותר
לתחושת השתייכות

עובדים המרגישים מחוברים לתכלית,
למשימה ולערכים של הארגון
עובדים המוערכים על בסיס
תרומתם האישית
עובדים עם תחושת קהילה
וחיבור לאחרים בתוך הארגון

44%

31%
28%
21%

עובדים המזדהים עם צוות מוגדר
(פונקציה ,מחלקה ,אזור גיאוגרפי וכו')
עובדים הזוכים ליחס הוגן
עובדים שמצליחים לבטא את עצמם
במקום העבודה באופן מלא ואותנטי

25%

16%

תרומה

16%

10%

9%

חיבור

נוחות
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BELONGING

מהו הגורם המשפיע ביותר
על קידום תחושת ההשתייכות
בארגון שלך?

ובישראל עוד יותר...
הערכה לפי התרומה האישית
וחיבור לתכלית ולערכים
מקדמים את תחושת
ההשתייכות של
העובדים לארגון

55%

עובדים המרגישים מחוברים לתכלית,
למשימה ולערכים של הארגון
עובדים המוערכים על בסיס
תרומתם האישית

44%

עובדים עם תחושת קהילה
וחיבור לאחרים בתוך הארגון

28%

41%

עובדים המזדהים עם צוות מוגדר
(פונקציה ,מחלקה ,אזור גיאוגרפי וכו')
עובדים הזוכים ליחס הוגן
עובדים שמצליחים לבטא את עצמם
במקום העבודה באופן מלא ואותנטי

16%

תרומה  -עולם

14%

תרומה -
ישראל
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הערכת אפקטיביות
עבודה אג'ילית מבוססת תפוקות

הערכת אפקטיביות ב"נורמלי החדש"

לצד יתרונות העבודה מרחוק ,היא מגבירה את הצורך בהערכת אפקטיביות

מדוע הערכת אפקטיביות במיקוד עכשיו יותר מתמיד?
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•

תחושת חוסר שליטה ובקרה בעבודה במודל העבודה מרחוק ,בשל הריחוק הפיזי ושעות העבודה הגמישות יותר

•

ביטויים של חשש מחוסר אפקטיביות של עבודה בסביבה שאינה סביבת עבודה ,בעיקר לנוכח היעדר היכולות לבצע מדידה

•

ביטויים של חשש מחוסר אפקטיביות בשל חווית תקשורת מורכבת יותר

•

ביטויים של חשש מחוסר אפקטיביות בשל הסחות הדעת בבית בעת הזו

•

צורך לעבור לשיטות עבודה מתקדמות יותר ,המחייבות גם מדידה אחרת ושימוש בכלים מתקדמים
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