'מה רוצים העובדים' מס' 2

שאיפות העובדים לעולם העבודה של העתיד:
יוצרים שגרה חדשה וטובה יותר לכולם
שינויים דרמטיים בכוח העבודה מתחוללים
לנגד עינינו .מגיפת הקורונה התחילה
כמשבר בריאותי שהפך עם הזמן למשבר
כלכלי וחברתי .העבודה עזבה פשוטו
כמשמעו את הבניין וענפים שלמים חדלים
לתפקד במהירויות שלא ידענו כמותן בעבר.

גם הביקוש לעובדים משתנה .הביקוש
למומחים לאבטחת סייבר ,למנתחי נתונים
ולמפתחי תוכנה ויישומים גדל ,ותפקידים
חדשים ,כגון חוקרים אפידמיולוגיים ,מנטרי
מרחק ובודקי חום צצים במהירות שבה
מתמעטים מקומות עבודה בענפי התעופה,
האירוח והבידור.

מקומות העבודה מסווגים בדרכים חדשות  -חיוניים ולא חיוניים  -וזו שעתם
היפה של עובדים רבים בקהילות שלנו :נהגי משלוחים ,עובדי מרכולים וגיבורי
מערכת הבריאות ,שהמשיכו לעבוד כל הזמן.
בזמנים בלתי ניתנים לחיזוי אלה ,יש דבר ודאי אחד  -המשבר צריך להיות
הזרז לעתיד חדש של עבודה ,שתהיה גמישה יותר ,מגוונת יותר ומוכוונת
יותר לרווחת העובד מכפי שהיינו יכולים להעלות אי-פעם בדעתנו .בואו ננצל
הזדמנות זו כדי לחזור לעתיד העבודה וליצור הזדמנויות רבות יותר לרבים
ולא למעטים.
במטרה לברר כיצד מאיץ המשבר את 'מה שרוצים העובדים' ערכה
 ManpowerGroupסקר בשאלת עתיד העובדים בהשתתפות יותר מ8,000-
איש ב 8-מדינות .הקשיבו ,העובדים אמרו את דברם.
נוצר בשותפות עם
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מגיפת הקורונה :השפעה
כלל-עולמית בעבודה

השמירה על מקום
עבודתם עומדת בראש
סולם העדיפויות של
עובדים בכל מקום

הנושא המטריד ביותר עובדים
לאחר הדאגות בתחום הבריאות,
הוא החזרה לדרך העבודה הישנה,
אובדן הגמישות שזכו לה

 8מ43% 10-

רוצים לשפר את האיזון
בין הבית למשפחה בעתיד

מהעובדים סבורים שזה הסמן לתום
תקופת העבודה במשרד מ 9-עד .5
רובם מעדיפים יומיים-שלושה בשבוע
במקום העבודה

רק חלק קטן מהאוכלוסייה יידבק בנגיף הקורונה,
כמעט כל האוכלוסייה ( )93%תושפע ממנה
מפתח:

גרמניה  -החסינה
ביותר?  18%אומרים
שאין כל השפעה על
חיי העבודה לעומת 7%
ברחבי העולם

המשיכו לעבוד
מהבית
המשיכו לצאת
למקום העבודה

גרמניה

בריטניה

עברו לעבוד
מהבית
הוצאו לחל"ת

ארה"ב

ספרד

איטליה

מקסיקו

בריטניה ,איטליה -
השיעור הגבוה ביותר של
עובדים שהוצאו לחל"ת;
הפעלה מהירה של
תוכניות לשימור מקומות
העבודה

סינגפור

צרפת

מקסיקו ,ארה"ב  -קרוב
לוודאי שיבחרו בעבודה
מהבית או בבידוד עצמי;
החוששים ביותר מחזרה

כבר בתחילת המגפה פעלו כל הממשלות במהירות חסרת תקדים להגיש סיוע .אך הן נקטו גישות שונות .היו שהעניקו דמי אבטלה
ישירות לאנשים (ארה"ב) ,אחרות שילמו את שכר העובדים (בדרך-כלל לא במלואו) כדי למנוע את פיטוריהם  /לשמר את העובדים /
תוכניות לסבסוד החזרת עובדים בחל"ת לעבודה (אירופה וסינגפור) .כשתוכניות אלה יגיעו לסיומן וממשלות יפסיקו את התמיכה ,ישהו
אותה או יקצו אותה לענפים השונים לפי מידת הפגיעה בהם ,הפגיעה הכלכלית תהיה ברורה יותר.
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לשמוח או להצטער -
חזרה למקום העבודה

עם הסרת הסגרים והקלת ההגבלות ,העובדים רוצים
לדעת בוודאות שלבריאות ,לבטיחות ולרווחה האישית
ניתנת חשיבות עליונה בעת החזרה למקום העבודה .האמון
והשקיפות חשובים כיום יותר משהיו אי-פעם והמעסיקים
הטובים ביותר יודעים שהם זקוקים לנתונים ולתובנה כדי
לטעת ביטחון .חשיבות עליונה נודעת לסקרי 'דופק',
ערוצי משוב ,התייעצויות ותקשורת.

חיוביים
דור הZ-

שליליים

מרגישים רגועים,
שמחים ,נרגשים

חיוביים ביותר ,יותר מרחב ,משתוקקים
לחזור ולהיפגש עם חברים לעבודה ,תיאבון
גדול יותר ללמוד וליצור קשרים לעלות
בסולם הדרגות ולהרוויח יותר.

דור הבייבי-בום

משתוקקים לחזור ,מעדיפים לשתף
פעולה באופן אישי ,מעריכים הפרדה
בין העבודה לבית.

דור הX-
בראבו

סבירות גבוהה שירגישו רגועים ,סבירות
נמוכה שהבריאות תגרום להם חששות או
דאגות .משתוקקים לחזור למשרד לשתף
פעולה ולהתרכז.

עובדים באיטליה ,אחת המדינות הראשונות
שנפגעו מרגישים הבטוחים ביותר אך עם זאת
נלהבים פחות מכולם לאבד את העצמאות
והחופש החדשים שקיבלו.

מודאגים,
מוטרדים,
עצובים

בני דור המילניום

הדור הפחות חיובי מכולם ,בייחוד ההורים שביניהם.
חשוב להם מאוד לדעת בביטחון שעובדים חולים
נדרשים להישאר בבית ,רוצים יותר מאחרים
להימנע מהצורך לנסוע לעבודה ,מוכנים פחות
מאחרים לאבד את הגמישות שזכו בה.

האחרון שמפוטר האחרון
שמועסק מחדש

העובדים במקסיקו ,ספרד וארה"ב חוששים יותר
מאחרים ,פחות רגועים לגבי החזרה לעבודה.

פוליטיזציה

בבריטניה ובארה"ב שם הושפעה התגובה
מהפוליטיקה יותר מאשר במקומות אחרים
והייתה לא אחידה ,נכונותם של אנשים לחזור
לעבודה היא הנמוכה ביותר.

עסק גדול?
לא

כן

חברות גדולות נדרשות לעשות רבות כדי לשכנע
אנשים לחזור לעבודה .עובדים אלה מוטרדים
במיוחד מהיחשפות לסיכון גדול ,וסביר מאוד
שייענו בחיוב לחזרה לעבודה.
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האצת אי-השוויון  -יותר אנשים שיש
להם ,ורבים עוד יותר שאין להם

העובדים תמימי דעים לגבי מה שהם רוצים לקראת העתיד  -לשמור על מקום העבודה ,להישאר בריאים,
ללמוד ולהמשיך לפתח מיומנויות ולא לחזור לדרכי העבודה הישנות .אולם במבט מקרוב מתברר שיש סיכוי
סביר שהפיצול בתוך כוח העבודה רק יגדל .עובדים בעלי מיומנויות מבוקשות יכולים להכתיב את תנאי
שכרם ,לעבוד מרחוק ,להימנע מנסיעות לעבודה ולהישאר בטוחים בבית .בעלי המיומנויות שהביקוש להן
פוחת והולך נדרשים להגיע למקום העבודה ונתונים לחשיפה גדולה עוד יותר.

אלה שיש
להם

כולל עובדים
באבטחת סייבר,
טרנספורמציה עסקית,
חשבונאות ,מכירות

בעלי הסיכויים הטובים
ביותר לקבל תוספות
שכר גם בתקופות שפל
ביטחון תעסוקתי גדול
יותר ,עם מיומנויות
מבוקשות גם כאשר
שיעורי האבטלה גדלים
רואים במשרד מקום למפגש
חברתי ,לשיתוף פעולה
ולאתנחתא מהבית

יכולים לחסוך לעצמם
את הנסיעה לעבודה
ולהימנע מהסיכון
המוגדל הכרוך בנסיעה
בתחבורה ציבורית
גמישות גדולה יותר לגבי
אופן העבודה וזמן העבודה,
שילוב בין הבית לעבודה
בדרך המתאימה להם

זכות יתר של צווארון לבן = זכות יתר באיזון עבודה-בית?

56%

לעומת

כולל עובדים בענפי
האירוח ,הבידור ,המסחר
הקמעוני ובמרכולים

45%

עובדים בתחום ה IT-ובשירותים פיננסיים נוטים לצפות
לאיזון טוב יותר בין העבודה לבית לאחר המשבר יותר
מעובדים בייצור מבוסס תעשייה או במסחר קמעוני

אלה שאין
להם

סיכוי גדול יותר שיהיו
מובטלים ,סיכון גדול יותר
שיוצאו לחל"ת

חשים הקלה /מרגישים
צורך גדול יותר לחזור
למקום העבודה

נפגעים יותר מהפחתת
מספר שעות העבודה
ומהירידה בשכר

סבירות גבוהה שיהיה עליהם
לנסוע לעבודה ,עלות גבוהה
יותר ,סיכון גדול יותר ,פחות
זמן לעצמם

סבירות נמוכה יותר שיוכלו
לעבוד מהבית  -פחות גמישות
ופחות איזון בין העבודה לבית,
יותר קשיים בסידורי השגחה
על ילדים

יותר לחץ בשל החשיפה
לנגיף ,חששות גדולים
יותר לגבי הסיכון
להדבקת בני המשפחה

 48%לעומת 40%
עובדים במשרה מלאה מצפים
לשיפור האיזון בין העבודה לבית
לעומת עובדים במשרה חלקית

ענף ה IT-הוא הענף היחיד שהעובדים
בו אינם מדרגים את "רק לשמור על
מקום העבודה" בעדיפות עליונה
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השינוי הגדול במיומנויות :כיצד מביאה מגיפת
הקורונה לעיצוב מחדש של מיומנויות מבוקשות

בחודש מרץ החל השינוי הגדול ביותר מאז מלחמת
העולם השנייה בכוח העבודה ובביקוש למיומנויות
שונות .יכול להיות שמיומנויות שהיו אופנתיות ב,2019-
אינן אופנתיות עוד; והשינוי הוא מהיר  -גם מיומנויות
שהיו מבוקשות מאוד בשלבים המוקדמים של המשבר
אינן מתאימות לביקוש המתעורר כיום והצפוי בעתיד.

משבר זה מאיץ את הביקוש למיומנויות טכניות
ואנושיות שאנחנו עוקבים אחריהן ומנבאים
אותן זה זמן מה.
מצוקת המיומנויות הקשה מחמירה
בטכנולוגיה  -הביקוש לעובדים בתחומי
אבטחת מידע ,פיתוח תוכנה וניתוח נתונים
נותר בעינו.
בד בבד גובר גם הביקוש למיומנויות אנושיות -
בזמנים של שינויים מהירים ואי-ודאות ,חשוב
מאוד שלעובדים ולמנהלים יהיו המיומנויות
המכונות מיומנויות 'רכות'.

טרנספורמציה
עסקית ,בריאות
ורווחה אישית,
לוגיסטיקה
ומסחר אלקטרוני

 .8אמפתיה

 .7בניית קשרים

 .1תקשורת

מכירות
כלליות ושיווק,
אירוח ופנאי,
ניהול משרד
ותחזוקה,
מסחר
קמעוני בחיים
האמיתיים
()IRL

 .9אימון

 .6חשיבה
אנליטית

 .10חוסן

 .5יושרה

 .2תעדוף
 .4לקיחת יוזמה

 .3כושר הסתגלות

סקר הביקוש למיומנויות 'רכות' של ManpowerGroup
דצמבר  .2019בסדר העדיפות של המעסיקים.

הצורך במהפכת מיומנויות ניכר כיום במלוא עוזו.
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עובדים חיוניים .מיומנויות חיוניות.
שכר חיוני?

עובדי מפתח שלא זכו בהערכה הראויה התגלו
כגיבורים החיוניים  -הם משרתים אותנו בבתי
חולים ,במרכולים ,במפעלים ,במרכזי משלוחים
ומביאים מוצרים חיוניים ולא חיוניים לכל העולם.
השפעתם של אמצעי התקשורת והרשתות
החברתיות גדלה והובילה ליצירת סוג חדש של
עובדים ,שרבים מהם נעשו מוכרים ,ועבודתם
זכתה להוקרה והם זכו לתמיכה רבה יותר.

מוערכים

האם אנשי כוחות ההצלה יהפכו לגיבורים בטווח הארוך?

76%

מכל העובדים סבורים שעובדים
חיוניים צריכים לקבל שכר גבוה
ביותר במהלך המשבר

שכר במהלך המגיפה

דעות
חלוקות

1/4

אומרים שזה צריך להימשך
לאחר המשבר

שכר לאחר המגיפה

איטליה וארה"ב
עובדים באיטליה ובארה"ב
נוטים פחות מאחרים
לחשוב שעובדים חיוניים
אמורים להמשיך לקבל
שכר מוגדל לאחר המשבר
( 16%ו ,18%-בהתאמה)
לעומת  33%בגרמניה
ובבריטניה.

ממשלות ומעסיקים מכניסים את הידיים לכיסים  -צרפת ובריטניה התחייבו להעלאות שכר ארוכות טווח בתחומי
הבריאות ,ההוראה ואכיפת החוק .בה בעת קובעי מדיניות ,פוליטיקאים ,איגודי עובדים ואנשים פרטיים קוראים להגדלת
השוויון  -בין עובדים קבועים לזמניים ,בין עובדים מרחוק לעובדים באתרים ,בין עובדים לא חיוניים לחיוניים .הדבר החשוב
ביותר לכל העובדים בעתיד הוא התייחסות רצינית לשמירה על בריאותם.
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יוצר או הורס שוויון?
כיצד משפיע המשבר על נשים

ייתכן שהמשבר פוגע
יותר בבריאותם של
גברים ,1אולם בטווח
הארוך פגיעתו של
המשבר הכלכלי
והחברתי בנשים תהיה
קשה יותר.

נשים
סיכוי גדול יותר
שיוצאו לחל"ת
( 12%לעומת
)10%

גברים

מעריכות יותר את
המשרד כאמצעי
להפרדת העבודה
מהבית

יותר מודאגות
מהחזרה
למקום
העבודה

עבודה

נוטים יותר לרצות
להיות במשרד למען
הנראות והקידום

מרגישים רגועים יותר,
שמחים ומרגישים ביטחון
לגבי החזרה למקום העבודה

הפורום הכלכלי העולמי ,יותר גברים מנשים נדבקים בקורונה ,יוני 2020

עבודה מהבית לא מתאימה תמיד לנשים
"מפתה לחשוב שאפשרויות עבודה גמישות יהיו גורם אוניברסלי חשוב
ביצירת שוויון לנשים .לא תמיד .גברים ירצו ככל הנראה לבוא למשרד
כדי לפגוש אנשים ולקיים קשרים ,ונשים  -כדי לשתף פעולה ולבצע
את העבודה .עבודה מהבית יכולה להאיץ את אי-השוויון הבסיסי בכך
שתצמצם עוד יותר את ההזדמנויות ליצירת קשרים פנים-אל-פנים.
ברוב המקרים יהיו אנשים שיעבדו יחד באותו מקום ויהיו אחרים שיעבדו
מרחוק .במקום להניח הנחות על פריון עבודה וביצועים ,יש לאסוף
ולנתח נתונים .לבחון את ההשפעות של עבודה מרחוק לפי דרגים.
האם היא מעניקה יתרונות זהים מבחינה מקצועית לעובדים מתחילים,
לעובדים בדרגי ביניים ולעובדים בכירים? יש לנקוט צעדים פעילים
לבחינת הנחות המתבססות על תפקידים שנהוג לשייכם מבחינה
מגדרית לאימהות ולאבות ,כך שנורמות אלה לא ישפיעו על האופן
שבו רואים מנהלים ועמיתים עבודה מרחוק שמבצעים גברים ונשים.
יש לתגמל עובדות ועובדים על תרומתם בפועל ולא על הרושם שהם
מנסים ליצור"

תומאס צ'אמורו-פרמוזיק ,סמנכ"ל מדעי הטאלנטים
בManpowerGroup- Harvard Business Review -

לנשים יש ייצוג יתר
בענפים שפגיעתה של
מגיפת הקורונה בהם
2
הייתה הקשה ביותר
ארגון העבודה הבינלאומי ( ,)ILOנגיף קורונה ועולם העבודה ,אפריל 2020

הארחה/לינה ושירותי מזון

מנהלה ושירותים עסקיים

59%
54%

אמנות  /בידור  -תפקידים פקידותיים

63%
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בית
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מלכודת הורים או
פטור מטיפול

יותר מ 330%-מהעובדים צריכים להיות מורים ,מועסקים ,הורים ו/או מטפלים וכל זאת תוך כדי
ימי עבודה ארוכים .עם השינויים במועדי חידוש הלימודים בבתי הספר ,היכולת לאזן בין העבודה
והבית נותרת חשובה משהייתה אי-פעם .מכון ברוקינגס ,הורים עובדים הם המפתח להתאוששות ,יולי 2020

הורים עובדים .מה הדבר החשוב ביותר :במקום העבודה .בבית .בעתיד.
עבודה

מקום העבודה:
האפשרות
להפריד בין
העבודה
והבית

בילוי חברתי
ושיתוף פעולה
עם עמיתים

פחות הסחת
דעת ,מרחב
עבודה נוח
יותר

איטליה
האוכלוסייה המבוגרת נפגעת קשות ,אנשים מודאגים
מניהול תפקידיהם כמטפלים יותר מאשר מהצעדים
שנוקטים המעסיקים שלהם כדי לשמור על בריאותם.

ארה"ב
בעוד בתי הספר נותרים סגורים ,סידורי השגחה על
ילדים אינם פועלים ומספר המקרים מוסיף לעלות,
הורים עובדים ,בייחוד הורים לילדים צעירים מודאגים
יותר מהצורך לאזן בין הטיפול בילדים לעבודה מאשר
מהאפשרות שיחלו בנסיעה בתחבורה ציבורית לעבודה.

בית:
הימנעות
מנסיעות
לעבודה

בית

בעתיד:
בילוי יותר זמן
עם המשפחה

ביצוע העבודה
בזמנים
מתאימים

צרפת
רוב בתי הספר פתוחים כבר ממאי ,סידורי השגחה על
ילדים זמינים לרוב  -האיזון בין המוטל עליהם בעבודה
לבין תפקידיהם כהורים מטרידים את העובדים במידה
מועטה בלבד.

בריטניה
במהלך הסגר הורים הקדישו בממוצע  3שעות ביום
ללימודי ילדיהם .עבודה באופן הנותן מענה לצורך
בהשגחה על הילדים חשובה להם יותר מאשר יצירת
קשרים ,מהאפשרות לניהול טוב יותר של עומס
העבודה או מהשימוש בטכנולוגיה יעילה יותר.

הזדמנות
ללמוד ולפתח
קריירה

יותר אפשרויות
ביטחון
עבודה מרחוק
תעסוקתי
לשיפור השילוב
בין העבודה והבית

רווחה אישית

חברות ומחלקות משאבי אנוש פונות למומחים
לרווחה אישית ,לתומכים באיזון וליועצים
חינוכיים .זה הזמן לשוב ולבחון את דרכי
העבודה של אנשים ,את האופן שבו הם
זוכים להכרה ולתגמול כשבמרכז הבמה
נמצאים ההורים ,ובייחוד הנשים
שבמשקי בית רבים הן אלה
המבצעות עדיין את רוב
הפעילויות הקשורות לטיפול
במשפחה ובמשק הבית.
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רוח חופשית או תרבות ציות  -מה מרגישים
העובדים לגבי בדיקות ומעקב

נוכח הגלים השניים של המגפה ,הישנות הסגרים וההחלה מחדש של מגבלות  -אמון הוא דבר
חשוב .סביר להניח שאנשים ימסרו את נתוניהם למעסיקיהם אם יסמכו עליהם שיפעלו על-פי
המידע שבידיהם ויקבלו את ההחלטה הנכונה לגבי בריאותם ובטיחותם .הנחיות ,הקניית ביטחון,
תקשורת הם הדברים החשובים ביותר .אנשים רוצים לדעת שעובדים שאינם בקו הבריאות יישארו
בבית ,שתיאכף מדיניות היגיינה מחמירה ותהיה תקשורת ברורה .אמון הוא המטבע החדש ובריאות
ורווחה אישית הן הקדימות החדשה ,לפני חזרה מכל סוג שהוא.

בדיקות

מעקב

בריטניה ,סינגפור ומקסיקו מגלות את הנכונות הרבה ביותר
לפעול כנדרש מבחינת ביצוע בדיקות ,מעקב ואיתור; סביר
מאוד שיתייחסו באותה הרצינות לגל השני של הנגיף

צרפת וספרד הן המתנגדות הנחרצות ביותר לשיתוף
מעסיקים בנתוני מעקב או בתוכניות נסיעה; צרפת
מודאגת פחות מכל המדינות האחרות מגל שני

ניטור

מתן אמון

ארה"ב וגרמניה אינן מתלהבות מכך שמורים להן מה
לעשות  -בעיקר מפריעים להם הניטור והמעקב; לא סביר
שיתייחסו לסגר השני באותה הרצינות

העובדים אמרו
את דברם

באיטליה ובצרפת האמון בכך שהמעסיקים יקבלו
את ההחלטה הנכונה לגבי הבריאות והרווחה
האישית הוא המועט ביותר

הסיכוי שאנשים יתייחסו בחיוב לחזרה למקום עבודה כפול בקרב אלה הבוטחים במעסיקיהם לעומת
אלה שאינם בוטחים בהם ( 44%לעומת  .)23%דיבורים לחוד ומעשים לחוד ,יותר מעובד אחד מכל
שלושה אינם סומכים על המעסיק שלהם שיקבל את ההחלטה הנכונה לגבי בריאותם.
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 5דרכים לשיפור השגרה
החדשה למען כולם
כיום יש לנו הזדמנות לעצב מחדש עתיד שיהיה קרוב יותר למה שאנחנו יודעים שהעובדים רוצים בו
מאז ומתמיד  -יותר גמישות ,יותר וירטואליות ,עתיד שיש בו יותר אמון והוא מאפשר לאנשים לשלב
טוב יותר בין העבודה והבית ובה בעת מאפשר לארגונים לגייס כישרונות שיכולים לעבוד מכל מקום.
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שאלו מדוע.
מדוע לחזור

מטלות שחשבנו שלעולם לא יתאפשר לבצען מרחוק השתנו בן לילה  -כך נסגרו במשרדים
מחלקות החשבונאות ,השכר ,שירות הלקוחות ואפילו אבטחת המידע  -ולכן זה הזמן לשאול
בהגינות מדוע לחזור? מה דרוש למנהלים כדי לנהל מרחוק? כיצד יכולים העובדים להגדיל את
פריון העבודה כשהם עובדים מהבית? לסייע למנהלים להבין את צורכי האנשים כדי להימנע
מהנחות ולמנוע הטיות לא מודעות בהתבטאויותיהם.

02

מיומנויות מתפתחות -
להתכונן למציאות הזו

המיומנויות שיידרשו למעסיקים בעתיד יהיו שונות מאלה שנדרשו להם בעבר .לעודד את כל
העובדים ,ולא רק את מי שממילא היו משדרגים את מיומנויותיהם ,לרכוש מיומנויות חדשות
וללמוד כל הזמן .לעודד למידה מרחוק ולתגמל את העובדים הנדרשים לנסוע לעבודה במתן
הזדמנויות למידה המותאמות למיומנויות הדרושות לעסק שלכם.

03

גמישות ואיזון
לרבים ,לא למעטים

מתן אפשרות עבודה מרחוק אינו הדרך היחידה שבה תוכלו לאפשר לאנשים לעבוד בגמישות
ולאזן בין העבודה לבית .לתפקידים שיש לבצעם במקום העבודה הציעו התחלה וסיום של העבודה
בשעות שונות ,לוחות זמנים גמישים יותר והבינו את העדיפויות שאנשים נדרשים לאזן ביניהן כדי
לבצע את עבודתם.

04

רווחה אישית גופנית
ורגשית = בריאות
ובטיחות

תחושות של בידוד ,לחץ ,פחד וחרדה יהיו המורשת של נגיף הקורונה ,וכמוהן יהיו גם מחשבותינו על
הערך של עבודה ,רווחה אישית ,משפחה וקהילה .יש להעניק לרווחה הרגשית מידת חשיבות זהה לזו
שנותנים לצעדים פיזיים וארגוניים ,לדוגמה ,מדידת חום וריחוק חברתי ,כדי להבטיח שאנשים ירגישו
בטוחים ויהיו בריאים ופרודוקטיביים.

05

בניית חוסן -
באנשים ובארגון

חברות נדרשות לבנות אמון ,להקשיב לאנשים ולהיענות לצורכיהם ולסייע לעובדים לקבוע את
סדרי העדיפות שלהם ו'למלא מצברים' .חוסן לטווח ארוך צריך להחליף את פרץ האדרנלין
הראשוני והמעסיקים חייבים להוביל שינוי זה .כשהלחץ גובר והחשש הגדול ביותר של עובדים הוא
לאבד את מקום עבודתם ,המפתח הוא הנהגה חזקה מרחוק ,תקשורת שקופה תכופה ותרבות
המתאימה לעבודה משולבת/מהבית ובמקום העבודה ותמיכה נגישה ברווחה האישית.

אודות המחקר ManpowerGroup :הזמינה מחקר במטרה להבין עמדות של עובדים לגבי עבודתם .ביוני  2020ערכה  Reputation Leadersמחקר
כמותי כללי עולמי בהשתתפותם של יותר מ 8,000-עובדים (כולל עובדים בחל"ת) בני  18ומעלה ,מאוזן לפי גיל ,מגדר ואזור ב 8-מדינות ,איטליה,
ארה"ב ,בריטניה ,גרמניה ,מקסיקו ,סינגפור ,ספרד וצרפת.
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