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פאי לימון

הקורונה ,כך נראה – כאן כדי להישאר.טוב ,גם אם לא לנצח ,נראה
שלפחות בשנה הקרובה היא תהיה חלק בלתי נפרד מחיינו לפחות
על פי טובי המומחים שמציפים את המסכים שלנו.לא צריך להתאמץ
כדי לקבל המלצות על התנהלות אישית וניהול בפרט בתקופה
המוזרה הזאת ,הרשת מלאה בעצות ,תובנות ותחזיות.״הנורמלי
החדש״ ,״היום שאחרי״ ״מציאות קורונה״ ועוד שלל שמות יש לה
לאפיזודה החדשה בחיינו ,כיחידים ,כבני משפחה ,כעסקים
וכארגונים.אז לא משנה באיזה שם אתם קוראים לה ,לתקופה – דבר
אחד ברור :מה שהיה – היה ,חלף ,נגמר ולפחות כפי שזה נראה כרגע
לא יחזור.הנורמלי החדש הזה ,פוגש אותנו בחיי היום יום ,בבית,
בעבודה ,במעגל החברתי ,בכיס ובנשמה.אתחיל ואומר שאין לי
מתכון וגם לא נוסחת קסמים איך לעבור את זה ״בשלום״ – בואו נודה
על האמת זו תקופה סופר מאתגרת אישית ומקצועית ,והלימונים הם
לפעמים ,איך לומר ..רק לימונים.ניהול מרחוק ,עבודה מהבית,
שינויים מהירים ,הנחיות שמשתנות ,טכנולוגיה ,טכנו -פוביה ,לקיחת
סיכונים ,חיי משפחה שמשנים צורה ,דאגה לקרובים ,חרדה
בריאותית וכלכלית הן רק חלק מהרגשות והחוויות החדשות שנכנסו
לנו לחיים.כמנהלת של מאות אנשים בארגון גדול ,חשבתי שאי אפשר
לתת להתנסות כזאת לעבור מבלי לזקק מחשבות על אתגרי
התקופה  -ואם כבר לזקק ,אז גם לחלוק עם כל מי שימצא בכך ערך.

אין לי מתכון וגם לא נוסחת קסמים איך לעבור
את זה ״בשלום״ – בואו נודה על האמת זו תקופה
סופר מאתגרת אישית ומקצועית ,והלימונים הם
לפעמים ,איך לומר ..רק לימונים.

פאי לימון  -אם לא לימונדה לפחות זה

עבודה מהבית וניהול מרחוק
לפני הכל ,זה המקום להודות– לא קל למעסיקים לשלוח את העובדים שלהם לעבוד מהבית .זה לא רק
עניין של שליטה ובקרה ,זו גם הטפיחה על השכם ,המבט בעיניים והנוכחות היומיומית שמייצרת שגרה
ונורמות עבודה.ה  DNAשל רוב הארגונים הגדולים בישראל ,פרט אולי לארגוני הייטק וגלובליים מושפע
מאד מהקשר בין אנשים בארגון ,קשר שמתבסס על מפגשים יומיומיים שיוצרים חיים ארגוניים
שלמים שכוללים תרבות ,טקסים ,הווי ושפה  -״מחוברות ארגונית״ קוראים לזה המומחים .ארוחת צהרים
עם החבר׳ה ,ההחלטה ״מה ללבוש״ בבוקר ,״סגירת פינות״ במעלית וחיוך של קולגה אחרי שיחה ״קשה״
עם לקוח  -כל אלה מזכירים לנו שאנחנו יחד ,שייכים ,מחוברים ועובדים למען מטרה משותפת וגם -
שרואים אותנו ,לא רק כעובדים אלא גם כאנשים.
המעבר לעבודה מהבית ערער את התשתיות האלה – העובדים רחוקים פיסית ו״המחוברות״ הזאת כבר
לא ״מוחזקת״ מעצמה ,צריך ליצור אותה באופן מלאכותי.
התהליך היה מהיר  -עבדנו תוך כדי תנועה ,קיבלנו החלטות מהירות מבלי שהייתה לנו הזדמנות להעמיד
אותן למבחן ולמדנו לחיות עם החלטות ״לא מושלמות״ .באופן טבעי התחלנו מהטכנולוגיה כדי לאפשר
למאות עובדים לקבל שיחות מהבית אבל אז התחילו לצוף השאלות האמיתיות .שאלות על אמון ,על
אחריות ,על נאמנות ,על מחויבות ,על המקום שלנו והרלוונטיות שלנו כמנהלים ,גבולות ,גמישות ,עניין
ומעורבות.

למדנו לחיות עם החלטות
״לא מושלמות״ .באופן טבעי
התחלנו מהטכנולוגיה כדי
לאפשר למאות עובדים לקבל
שיחות מהבית אבל אז
השאלות
לצוף
התחילו
האמיתיות .שאלות על אמון,
על אחריות ,על נאמנות ,על
מחויבות על המקום שלנו
והרלוונטיות שלנו כמנהלים

אז מה עושים? משחררים.
האחיזה ,לא משרתת אותנו יותר .צריך לבנות מערכות
יחסים חדשות מבוססות אמון ,לאפשר חופש עם גבולות
ואחריות .במהלך שנותיי כמנהלת ,מעולם לא הצטערתי
כשנתתי אחריות ,באחריות יש המון קסם – ככל שאתם
נותנים יותר ממנה ,ככה אתם מגלים שיכולתם לתת
עוד .והעובדים? מה עובר עליהם? איפה מתחיל הבית
ואיפה הוא נגמר? מה עושים עם ילדים שצועקים ברקע
ומי נמצא שם אתם כשהם לבד מול לקוח כועס? מי רואה
אותם כשעובר עליהם יום מאתגר ואת מי הם משתפים
בחוויות שלהם?

אנחנו כבר מספיק זמן במציאות החדשה כדי לומר שיש עובדים שממש פורחים בסיטואציה – אם תשאלו
אותם הם יגידו שנחסך מהם ״הסיוט״ של הזחילה בפקקים ,והיום שלהם הפך ליעיל בהרבה בזכות
היעלמותם של כמה ״גזלני זמן״ קטנים-גדולים שכרוכים בעבודה במשרד מה״סמול טוק״ בקפה ועד
הישיבות מרובות המשתתפים .אבל ישנם אלה שצמאים למפגש החברתי ,לחשיבה המשותפת ,לעבודת
הצוות ,לסגירת הפינות במסדרון ולמגע אנושי .בעולם החדש  -כמנהלים אנחנו צריכים להבין איפה
העובדים שלנו על הסקאלה הזאת ולתת לכל אחת ואחד את מעטפת הניהול המתאימה.

במהלך שנותיי כמנהלת ,מעולם לא הצטערתי כשנתתי אחריות,
באחריות יש המון קסם – ככל שאתם נותנים יותר ממנה ,ככה אתם
מגלים שיכולתם לתת עוד
איזון – הבסיס לשפיות!
המטוטלת שחווינו מעבודה במשרה ״מלאה פלוס״ במגדלי המשרדים לעבודה מלאה מהבית הוכיחה
לנו שנדרש איזון.ודווקא כאן יש בשורה בעולם העבודה – שנים שמדובר על ״איזון משפחה ועבודה״ ועל
השלכות חוסר האיזון על היכולת שלנו כהורים ובעיקר שלנו הנשים להיות משמעותיות בשני
המגרשים.הנה מצב חדש שמאפשר לנו לפתח קריירה משמעותית ולהגיע למשרות בכירות תוך כדי
היותנו הורים נוכחים במרחב הביתי והמשפחתי.כן ,״רעשי הרקע״ פחתו בהרבה ,יש מיקוד בעיקר
ופחות זמן מתבזבז על פגישות לא חיוניות או נסיעה ממקום למקום והיום של כולנו יעיל יותר.יצרנו מודל
משולב של עבודה שמצריכה במחצית השבוע הגעה למשרד ובמחצית השנייה עבודה מהבית .זו דרך
מצוינת לשמר את החיבור בין האנשים לארגון לצד ימי בית שיש להם את היתרונות שלהם גם מצד
העובד וגם מצדנו כארגונים .המודל הזה ,לטעמי משנה את פני עולם העבודה ,מאפשר לפרוץ ״תקרות
זכוכית״ ושם את ״הבית״ כמרכיב לגיטימי וחשוף בחיינו – לא עוד ״חסם״ אלא להיפך מרכיב מאפשר,
שטומן בחובו הזדמנויות שבעבר היו כמעט בכל הארגונים חסומות.

שנים שמדובר על ״איזון משפחה
ועבודה״ ועל השלכות חוסר האיזון על
היכולת שלנו כהורים ובעיקר שלנו
הנשים להיות משמעותיות בשני
המגרשים.הנה מצב חדש שמאפשר לנו
לפתח קריירה משמעותית ולהגיע
למשרות בכירות תוך כדי היותנו הורים
נוכחים במרחב הביתי והמשפחתי

עבודה מהבית  -אילוסטרציה

האתגרים האמיתיים עוד לפנינו – עבודה בתנאי אי
וודאות קיצוניים ,הנחיות שמשתנות חדשות לבקרים,
חורף שמתקרב ומשבר כלכלי עולמי שפוגש את
כולם.אם התקופה הראשונה של המשבר הייתה
״דחיפה״ למים סוערים בלי שלמדנו לשחות ,התקופות
הבאות מחייבות לימודי שחיה ,ובכמה סגנונות ואם
להיות פחות מליצית זה הזמן להיערך לכל תרחיש – גם
לדמיוניים ביותר .לא ,זו לא הפחדה ,להיפך רק מבט
רציונלי על מציאות חדשה ,שאם נדע לזרום איתה
בגמישות ויצירתיות אולי בסוף כן נצליח להכין לפחות
איזה פאי לימון.
הכותבת היא שגית דותן ,סמנכ״ל שירות ,מכירות ודיגיטלMAX ,

