עובדים

על

הטתד

הטכנולוגיה
מהותית על שוק
העבודה
שרוצים
הדיאלוג בין
העובדים
לדעת הרבה על מקום העבודה,
להשפיע ולעבוד עם מנהלים
קשובים
בחברה בעלת ערכים,
החברות
לבין
שמחפשות עובדים
משקיענים ,מסתגליםלשינויים
המתחדשת

מהירים ונותנים

מייצר
כמה

משפיעה

עבודה

\רנדים מעניינים

אינה נחלתם של

עבורה משרדית תחומה בשעותובחלל כבר
רבים מהעוברים במשק .בזכות
הטכנולוגיה רבים מהעוברים

יכוליםלעבור מכל מקוםובכל שעה
בינלאומיות .אלא שעבודה מהבית היא לא
עם חברות
תענוגגדול גם בגלל צורכי הבית השואבים ,כמוטיפולבילדים
ועבודות הבית; וגם בגלל הרגשת הברירות והצורך באינטראקציה
העולמית ,המשכירהחללי
חברתית.לפי מחקר שערכהRegus
במיוחד אם הם עוברים
תמיר

הנה

%83
עבורה,

מהעובדים

מרווחים על

הרגשת ברירות

כשהם

עוברים מהבית ,ורובם מעדיפים לשלב בין עבורה בבית

דפנה ברמלי^ולן
ברנולי^נלן

מהם

בחללים

זמניים

מוסך

ערך

הבא

ובמשרד.

הפתרוןלבעלי עסקים קטנים אולשכירים
עבודהמשולבת .כיום חברות רבות מציעות לשכורחללי עבודה
מוגבלות .רון יריב,מנכ״ל Regusהמציעהחללי
לתקופות
בתל־אביב ,רמת גן,הרצליה וחיפה ,מספר :״אנחנו מזהים
עבודה
שינוי בצורת החשיבה של אנשי העסקים; היותשעולם העסקים
כל־כך משתנה ,אנשי עסקים לא רוציםלהתחייב על שטח משרדי
כמו
לטווח־ארוך.לפעמים אזור טוב בעיר הופךלאזור רע
מה שקורה כעתבתל־אביב עם העבודות על הרכבתהקלה ,מה
שעלול להשאיר אותך עם שכירות לחמש או עשר שנים .בנוסף,
בחברותגדולותהניצול הוא לא
מקסימלי :יש חברות שעובדיהן
המשרד בתפוסה
לחו״ל ,ורוב הזמן
והמנהלים שלהן נוסעים המון
של  5070היום חברות רבות׳חתכו׳ משרדים ועוברות בשיטת
הכיסא החם מי שמגיע למשרד ,עובר בחללהפנוי״.
אז מה אתם מציעים לאנשיםשמעוניינימ לצאת מהבית
בחברות ,היא

תרבות
ארגונית בנה
ארגונית היא

תרבות

החשיבות,

התמורה,

את הארגון.

רשמי,

והמנהגים

להשתקף

צריכים

מאוד ריכוזי,

יצירת אמון;
לעומתו,

פחות

שיתוף

הנורמות

הארגון

מבנה ארגוני

משתף אינו מעודד
סמכויות,

האמונה,

הערכים של

ובחיי היום־יום:

פחות

מונחכולל,

המגדיר את הערכים,

היררכי

המאפשר

המרכיבים
גם

במעשה

היררכי ולא

רשמי,

מבנה ארגוני מבוזר,
פתוחה,

תקשורת

העוברים בקבלת החלטות

האצלת

מעודד אמון.

תהליך גיוס שתומך בערך האמון ,הוא כזה שבו יתקבלו
פעולה ,להיות
לעבודה אנשיםבעלי נטייה אישיותית לשתף
ובהתנהגותםועור; תהליך קידום
בדבריהם
כנים ,עקביים
שיעודד זאת ,הוא קידום עוברים שהוכיחו יכולת לתתולזכות
המאפשרים שיתוף במידע
לאמון הסובבים אותם; נהלי עבורה

מקפידים על
הם מעודדים

משובים

הבניית

בונים(ולא

משוב הרסני) ,גם

פתיחותואמון; מערכת תגמולים שתעודד
שבה יתקיים חיזוק באמצעות

אמון ,היא כזו

״פרס״ או

יצירת
הטבה

סביב ערך האמון .כך למשל ,מנהל שיצליח ליצור מערכת
של יחסי אמון טובה בינולבין עובדיו
משמעותי בסוף
סקרים

השנה.

מראים ,כי

חזקהמובילות כעת
צעירות יחסית,
מרוויחות

יזכה

לקבל

בונוס

חברותבעלות
בביקוש

שמקדישות

תרבות

בקרב

ארגונית חיובית

מחפשי עבורה.

תשומת

לב לתרבות

חברות
הארגונית,

מכך משמעותית ,ומדורגות הרבה מעל
כך למשל HubSpot ,המעניקהלעובריה

הממוצע

בתעשייה.

והשכלה בחינם ,ומאמינה ביותר
אונליין את תקצירי ישיבות המנהלים שלה.
מפרסמת
״חירות עם אחריות"
המניפסט הארגוני של נטפליקס
ברשת (יותר מ־
המסמכיםהפופולריים ביותר
הוא אחר
מיליוןצפיות); גם חברות אחרות
מפרסמות הצהרות ערכיות
מפרסמת
ומוסריות Zappos :מתמקדים בחדשנות;גוגל
המשתמש
המתמקדות בערך ,כי
את עשר ה״אמיתות״ שלה,
המתמקד ב״שירות
הוא אחד;לינקראין מכנה עצמה ״שבט״,
אנושי״ ,תרומהלקהילה ,וישנן דוגמאות נוספות.
לדברייעל מהודר ,יועצת ארגונית ,מומחיתלניהול
וקריירה ,חברות מבינות היום ,שהן צריכות לפרסם מטרות
בשקיפות עד כרי כך

 rraשינויים העצומיםבטכנולוגיה בעשורים

משפיעים לא רק על
שאנחנו צורכיםועל

האחרונים

המוצרים
חיינו,

אלא גם על

בעולם
לכולם

המשתנה

התנהלות שוק העבודה:
במהירות ,שבו המידע זורם

ובאופן שקוף ,גם

מקומות העבודה

והמשרות הופכים להיות ארעיים

התנהלות העובדיםועל
מחר ,העובדים

אורחות

כבר

לא

ומשפיעים על

דרישות המעסיקים.
הם רוצים

פראיירים

לרעת הרבה על מקום העבודה,להשפיעולעבור
עם מנהלים קשובים להם ובחברה בעלת ערכים;
מאירך,

החברות

מחפשות עובדים

שמוכנים

להשקיע,שיכולים להסתגללשינויים
ושייתנו ערך מוסף לחברה .הדו־שיח הזה ,בין
למעסיקים ,משפיע מאוד על התנהלות
עובדים
חברותומנהלים ,על תמהיל העוברים בחברה
ואפילו על מבנה יום העבודה .ניסינו לברור את
המהירים

הטרנדים

החמים

בשוק העבודה .הנה

כמה מהם.

ספרים

ולעמוד

מאחוריהן ,כי

״בעולם של

כבר

שיתוף נתונים

אי־אפשר״לעבור״ על
ברשתות

חברתיות,

שהיא

העוברים.

מסמאות יפות

אינן מספיקות כדי לשכנע עוברים שכדאי להםלעבוד
מסוימת .כרי שחברה באמת תצליח לגרוםלעובדים להיות
מצהירה
מחויבים,עליה ׳באמת׳ להתנהג באופן שהיא
עליו,
׳כאילו׳.
לא רק לעשות
טכנולוגיות מוכן לתת את
״הדור שעובר כיום בחברות
תצהיר
מבקש לקבל משמעות .חברה שרק
הנשמה ,אבל
המשרד ׳אנחנו חוסכים בנייר
בססמאות ובשלטים על קירות
תורמים להפחתת זיהום על פני כדור הארץ׳ ,אך באותה
ובכך
החברה מנצלים עוברים קטינים בהודו
העת יסתבר שמפעלי

בחברה

תבריח עובדים מצוינים משורותיה״.

לפעמים?
וירטואלי׳.
״אחד המוצרים שאנחנו מציעים זה ׳משרד
לעבוד גם מהבית ,אבל גם לצאת מהפיג׳מה
מאפשר לאנשים
ולקיים פגישות בסביבה עסקית .אפשר לשכור משרדברוטשילד
שיאפשר לך לשהות בו חמש פעמים בחורשלצורך פגישות,
22
וטלפון לפי הכתובת היוקרתיתהזו .זה פתרון
ולקבל שירותימייל
פנטסטי :אתהיכוללעבוד בבית ובבתי קפה ,אבל גםלקיים יום
בתל־אביב״.
פגישות מסודר במיקום הכי מרכזי
זה

ניהול

שטוח

מדיטציה

הניהולית של אתר
לפני מספר חורשים נחשפה המהפכה
המכירות האינטרנטי זאפוס ,שהכריז ,כי מעתה העובדיםינהלו
החלטותיהם.המורל של זאפום,
את עצמםויקבלו אחריות על
לעובדים לקבל על עצמם את השיטה החדשה
שהמנהל שלה קרא
״הולרכיה״
מוגדלים ,הוא
או להתפטר תמורת פיצויים
מערכת
המורכבת מיחידות עצמאיות ,ועבורה בצוותים

״מעגלים״ ,שכל

הנקראים

שטוחים

אחד מהם הוא נפרד ,שלםועצמאי .הוא כפוף

שמעליו,
למעגל

אך אחראי גם עלמעגל

אחר.

בהולרכיה העובדים הופכיםלהיותהמנהלים של עצמם ושל
התפקידים שלהם ,ויש להם אחריות עלהביצועים שלהם .כל
עובד אחראי על מספר משימות עם עובדים אחרים בכל אחר
ועליו גם״לפקוחעין״ על משימות של אחרים.
מהמעגלים,
המהפכה של זאפוס היא חלק מטרנדהולך ומתגבר של חברות
״ניהול
הנסוגות מהמבנה ההיררכי המסורתי אל עבר מה שקרוי
שטוח״,המגדיל את מעורבות עובדיםבתהליכים בחברה.
לדברי ד״ר יריב איצקוביץ מהמכללה האקדמית כנרת,
הניהולי של תחילת המהפכה
״בעולם משתנה כמושלנו הפתרון
הלקוחות ,כבר לא
התעשייתית ,הדורש גמישות והתאמהלצורכי
מספק את הסחורה .מנהל שמטיף ,מפקח ,מורהומקבל החלטות
כבר לא אפקטיבי .היום אין למנהל את כל המידע וגם הוא ,בטח
לבדו ,אינו יורע כיצד צריךלהיראות העתיר וכדי להתמודד עם
המציאות הגועשת.

״המנהל חייב היום לרתום את כלל העובדיםלעגלה
ולהגיע למצב שהםלוקחים על עצמם יותר אחריות ויותר

הארגונית,

שותפותבתהליכים .זה יקרה רק אם באמת הם יהיו חלק מהתהליך
מנהלים ,אשר
ולא נגזרתשלו .עבודה ללאמנהלים או עם
אבל זה קורה גם
מעורבותם נמוכה ,נשמעת לרבים בפיקציה
ברמה

התיאורטית וגם ברמה המעשית.

״בעולם כזה הלחץ על העובד הואגדול יותר וגם לכך
אך בכל מקרה ככלשהעולם יהפוך דינמי יותר אין כאן בכלל
לעבוד במבנה
אפשרות בחירה; ואט־אט כלל הארגוניםייאלצו

יש מחיר,

יותר שטוח״.

חיפוש

ישיר

שימוש

אבל הוא מגיעליותר ויותר חברות .מייסדאפל ,סטיבג׳ובם
(שנפטר ב־

זה התחיל

הדרושים או

במדורי

הדרך הזו

מתקצרת

חיפוש עבודה בפייסבוק,
שמדברים

שבהן נוכחים

גם מועמדים וגם מועסקים,
עניינים״; היום גם חברות
הפייסבוק ו״סוגרים
שהזירה

האמיתית היא

מעברליתרונות

הקשר

החיפוש באמצעות

למועמדים,
באופן

בכך

רשמי.

הרשתות

ישירות

באמצעות
ההשמה הבינו,

החברתיות.

למעמיק,
הישיר בין המועמד

הקבוצות

שהוא

בהדרגה:

מנגיש

מקרב עור יותר את
משרות שאינן

אלהיכולות להיות

משרות

המשרות

מפורסמות
שמפרסמים

מעסיקים ישירות בעמוד הפייסבוק או עוברים שמסייעים

למעסיקים.
הגדולה

המיון

של הקבוצות לנושאי

ביותר כיום

חיפוש

כמו

הקבוצה

״משרות היי־טק ושיווק ללאניסיון״,

שחברים בה למעלה מ־  70אלף
והחברה (״רנה ונועה תעשו לי
קריירה״)
מסייעלהגיע
לקהל יער איכותי .יש קבוצות פייסבוק אפילולמגזרים
שונים ,כמו״עבודותלחרדים״ .המעסיקים חוסכים כסף על
השמה ,מקבלים מועמדים איכותיים ורציניים והמועמדים
נחשפים למשרות טובות מתוך החברות.ווין־וויןלכולם.
השלב הנוכחי הואאפליקציות לחיפוש עבודה ,כמו״ג׳וב
איש ,או

קרוב״ו״ג׳ובים״,

שמספקים

בתחום מדעי הרוח

מקומות עבודה ברדיוס

המגורים

למעסיק.אפליקציית ג׳ובים
של המועמד ,עם קישור מיידי

של

יד

מציעה

משרות לסטודנטיםבמלצרות ,עבודת

ומכירות;אפליקציית ג׳וב קרוב,

שאף היא

מטבח

מבוססת מיקום,

פונה בעיקר לאמהות אחרי לידה ולאנשים
חלקיות ליד הבית ,בשעות נוחות.
לדברי דניתאזולאי,מנכ״לית ג׳וב קרוב ,את האפליקציה
משתמשים ,והיא
החינמית הורידו כבר יותר מ־  30אלף
מאפשרתלהעביר קורות חיים ישירותלמעסיק;ואפילו לקבל
שמחפשים

התראות על

משרות

שאת מעוניינת בהן.

משרות

ערבים

אישית,

שייד־מנג טאן ,את הקורס  InsideYourself Searchשמלמד
לעבודה ולשפר את
עובדים לתרגל נשימות ,להקשיבלחברים
האינטליגנציה הרגשית שלהם .החברה מציעה מרחב מדיטציה
לעובריה ,ומאמינה ,כי מדיטציהיכולה
וקורסי מדיטציה
לעזור
לשפר לא רק את הבריאות הנפשית של עוברי החברה ורווחתם,
אלא גם את ״השורה התחתונה״ של החברה.
וגוגל ,אלאאפילו
אבל לא רק חברות ״מגניבות״ כמו אפל

חרדים
עובדים

עם

מוגבלות
'וצאי
אתיופיה

לעובדיםשיעורי
השירותים הפיננסיים רויטשה בנק מציעה

מדיטציה ומרחבים שקטים,

כרי להפחית

את

ולהוביל
הלחץ

לחשיבה יותרשקולה.
בניהול:
״מיינדפולנס
לדברי ר״ר אורה סתר ,מרצה בקורס
לעורר את המנהיג הפנימי״ של להב פיתוחמנהלים ,״יש
מיינרפולנס היא
מדיטציות של דמיון מודרך ,אבל מדיטציית
 Downמאור ברור
to earth
שמיינדפולנס לא שייךלעולם
הרוחני אלאלעולם המעשה .היא
מאפשרתלהתעלם מהרעשים
להפריע.
והתמקד בהווה,בלי לתת לחשיבה על העברועל העתיד
מאפשרלפעול לא מתוך חרדות ,ולהסתכל בצורה
המיינרפולנס
מאפשר למשל להתמקד בעיקר,ולהתרכז גם
יותר נקייה .הוא

תעסוקתי

 Diversityהפך בשנים האחרונות למושג
גיוון בתעסוקה
ובעולם ,אבל לא
מדובר ,בעיקר בחברות היי־טקגדולות בארץ
בהן.גיוון תעסוקתי מדבר עלשילוב
אוכלוסיות בתת־תעסוקה:
בכלהעולם מדובר בנשים ,ובארץ מדובר בעיקר בחרדים וערבים,
באוכלוסיות נוספות כמו יוצאי אתיופיה ,אנשיםבגילאי
אבל גם
ואוכלוסיות נוספות.
 50עוברים מהפריפריה
בחדר ישיבות עמוס משתתפים״.
מהחברותהגדולות במדד מעלהלאחריות תאגידית דיווחו
הניהולי שהוא מסייע לפתור?
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יש לך דוגמהלדילמהבעולם
מאוכלוסיות בתת־
$TS1$בתתתעסוקה$TS1$,
ניהוליתקלאסית:
״למשל תכנון אסטרטגי שהוא עשייה
ב־  2014עלגידול של  1070בקליטת עוברים
בשנה שקדמהלה.
$DN2$בתתתעסוקה$DN2$,לעומתגידול של
מיינדפולנס מחייב אותי להסתכל על מה שקורה באמת,ולא
%94
תעסוקה,
המתמחה
ITWORKS
בעיניים שיפוטיות .נניח שיש מתחרה חדש בשוק .אנייכולה
לדברי יפעת ברון,מנכ״לית עמותת
להסתכלעליו בתורמנהלת,ולהגיר׳הוא גונבלי את כל
בגיוון תעסוקתי,״מגוון רחב של דעות מייצר סביבת עבורה
פתוחהושוויונית ,עשירה ומגוונת ,עםפוטנציאל גבוה יותר
פעילויות ,כמו
הלקוחות׳ ,ומתוך זה אני נסחפת לסדרה של
מאפשר פיתוח שווקים
זה
לחדשנות .ישלזה יתרון עסקי ברור
הורדת מחירים דרמטית או מלחמה ׳ראשבראש׳; אבל אנייכולה
פוטנציאלים חרשים״.
ומוצרים חדשים ,ומהווה גשרללקוחות
להסתכל מהבפועל קורה.בפועל נכנס שם מישהו ,המייצר מוצר
אוכלוסייה מגוונת פוגעת בחברה?
איד אי־העסקה של
דומה .האם הוא בהכרח מתחרה? האם אני צריכהלהילחם בו,אולי

צריכיםלעשות

משהו? האם אני

כריזמטיים ,יצירתיים ,מדויקים וקשובים.

בשנים האחרונות עובר חיפוש העבודה בהדרגה
ההשמה הפיזיות לחיפוש בלחיצת כפתור .אםלפני עשור

בראיונות רבים

ומדיטציה בחדר
ייעודי.

גוגל ,שנחשבת למקום העבודה המתגמל
גם
הנהיגה כבר ב־  2007באמצעות ראש האגףלצמחיה

חברת

אוכלוסייה
שנה

צריכהלהתעלם

ממנו?״.

מחברות

בקבוצות

משרדי

והמפנק ביותר,

לפעול

בחברות

המדיטציה לתוך

החברה

 30רקות ביום של עשיית מדיטציה ,והציע

איך זה משפיע על אופיהניהול?
מיינרפולנס
״מחקרים מצאו ,שמנהלים שמתרגלים

ומהיר
השמה,

) ,הכניס מזמן את
201

הוא אפשר
לעובדים
לעוברים שיעורי יוגה

שנינו ביחד

עבודה

עוד היה כרוך חיפוש העבודה בעיון

בטכניקות

של

מדיטציה

במקומות עבודה אינו חדש,

ממקום

יותרשקול״.

הם יותר

הטכניקה הזו

מאפשרת

רק

״בחברות פרטיות ,אם

מדובר על

המגזר החרדי או המגזר

הערבי ,עובדים ממגזרים אלה יהיו ערים יותרלצרכים של
האוכלוסייה ויבואו עםרעיונות שאנשים שאינם שייכים
קבוצת
עליהם .הם גם
לקבוצה הזולעולם לא יחשבו
יוכלו לתקשר עם
התקשורת
האוכלוסייה בשפתה ובתרבותה .כך ,למשל ,כל חברות
מחזיקות נציגים דוברי ערבית ורוסית ונציגים חרדים,

שמאפשרים

למוצרים.
ללקוחות דוברי השפה נגישותגדולה יותר
של היהודי
״ברמת המקרו ,יש היום כלכלה אחת בצמיחה
החילוני ועור שתי כלכלותליד ,שהן לא נמצאות בצמיחה,
החרדיםוהערבים .המצב הזהעלוללגרום בעתידלמחסור בכוח־
$TS1$בכוחאדם$TS1$
המקררכלכליים .גם מדדג׳יני
ולגרוםלירידה בנתונים
$DN2$בכוחאדם $DN2$מיומן
אדם
אי־השילוב
לאי־שוויון מצביע על הפסד של  %1בצמיחה בגלל
אוכלוסיות אלה בשוק העבודה.כולם מחפשים אתהטאלנטים
של
תחת אותו הפנס ,אבל יש הרבה כישרונות מגוונים במקומות
לויאליות
אחרים .מועמדיםכאלה ,שמגיעיםלחברות ,מפגינים
לחברה ,התמדה ,רצוןויכולתלהוכיח אתעצמם״.
פעילות של התוכנית
מסכמת בימים אלה שש שנות
העמותה
אקדמאים ערבים בתעשיית ההיי־טק
Excel HTלשילוב
על־ידי משרדהכלכלה,לאור נתוני
בישראל .התוכנית אומצה
מבין בוגרי התוכנית,
השמה של
ההצלחה פורצי הדרך
%89
משתתפי התוכנית הם
מובילות.
לימודיהם בחברות
שסיימו את
סטודנטים מצויניםלמדעים מדויקים,בעליפוטנציאל מנהיגותי,
העוברים סדנאות
בניהול ומנהיגות ,סדנאות הכנהלעולם העבודה
הלימודים.
ליווי לכל אורך שנות
ואנגלית עסקית,ומקבלים
מתמקדים בהעסקה מגוונת של נשים .באחרונה מונתה
בסנדיסק
רונךקרפול,סמנכ״לית משאבי האנוש לישראל ואירופה,
רונית
משנהלמנכ״ל סנדיסקישראל ,למנהלת תחוםהגיוון התעסוקתי
לדבריה ,בהודו פתחה החברה בתוכנית
בסנדיסק
העולמית.
קואוצ׳ינג של שנה עבור נערות בסיכון ,שמעבירות נשים מתוך
םנדיסק ההורית שהוכשרולכך ,ומיועדתלהעצים את הנערות
להגיעלתעשייתההיי־טק; ביפן מתקיימת תוכנית,
כךשיוכלו
הטכנולוגי ,ומציעהלהן
שבוחרת את הנשים המצטיינות בתחום
להצליח;ובישראל מקבלות נשים
כלים נוספים שיאפשרולהן
לניהול נכון של נטוורקינג ,והחברה מארחת סטודנטיות
סדנאות
חרדיות

ומפגישה אותן עם נשים חרדיות שעוברות בחברה.

להבין,
״חשוב
רונךקרפול.״יש
יותרגיוון

שאף אחר לא עושה את זה לשם שמים״,
מחקרים

שאומרים באופן חד וברור

עולה״.
(Rornהחזר ההשקעה)

שככל

אומרת
שיש

