
?(COVID-19) מה אנחנו יכולים ללמוד מתגובות ארגונים אחרים בעולם לנגיף הקורונה

תקציר המאמר המובא כאן מרכז הבנות שאספו חוקרי מכון גאלופ בנוגע להתארגנות ארגונית ותגובות של

מנהלים בארגונים בולטים, לנגיף הקורונה. אלה כוללים אסטרטגיות פעולה ופרקטיקות בנושאים הבאים: נהלי

מניעת התפשטות הנגיף, תמיכה בעובדים, מחוברות עובדים ומוראל, איוש בתנאי הנורמליות החדשה,

פיתוח עובדים לשיפור ביצועים, תקשורת עם העובדים, התמודדות עם ההשפעות הכלכליות,

והתארגנות לקראת חזרה לעבודה.

עיקרי הדברים בלבד מובאים בתקציר זה ומומלץ לפנות למאמר המקור להרחבה (קישור בגוף התקציר).

קריאה מועילה!
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שימוש במקורות תקציביים שונים (בין היתר תקציבי אחריות תאגידית ורווחה) כדי לסייע לעובדים שאובחנו עם

COVID-19 או עובדים שבן משפחתם אובחן

הוספת הטבות חדשות לכל העובדים, כמו סבסוד או החזר הוצאות עבור טיפול בילדים 

עבודה במשמרות והקמת אמצעים להפרדה בין עובדים ללקוחות ובין עובדים לבין עצמם

שינוי מדיניות בנוגע לחופשה בתשלום (חלק מהארגונים הסירו את המגבלות על חופשה בתשלום, חלק אישרו

כניסה ל"חוב" של ימי חופשה, וחלק התירו למנהלים בכירים לתרום חופשה בתשלום לעמיתיהם)

Evolving COVID-19 Responses of World's Largest Companies 
Larry Emond and Ellyn Maese | April 2020

קישור למאמר

 

HR מ-100 חברים בשולחנות העגולים של מנהלי COVID-19-את מדיניות ואסטרטגיות התגובה ל Gallup-בחודש שעבר אספו ב

בארגונים גדולים (דרך פלטפורמת CHRO Roundtable שמאגדת בתוכה מעל 700 מהחברות הגדולות בעולם). בנוסף, נערכו 15

שיחות ועידה עם מעל מ-200 חברים מתעשיות שונות בשולחנות העגולים, כדי לדון בתגובות המתפתחות למגפה בתחומי

הבריאות, התעסוקה והכלכלה ובהשקפתם על החזרה לעבודה. הממצאים מובאים כאן.

 

נהלי מניעת התפשטות הנגיף והתמיכה בעובדים
יחד עם הצעדים הבסיסיים של החלת מדיניות בידוד חולים ושמירה על היגיינה, מנהלים מוסיפים בעקביות אמצעים נוספים

לתמיכה בעובדים ומניעת התפשטות הנגיף, למשל:

 

מחוברות עובדים ומוראל
נקודה חיובית שעולה מהממצאים היא המיקוד המחודש במשימה ובייעוד, ובמחוברות וברווחת עובדים. בארגונים רבים (בייחוד

בתחומי שירותי הרפואה, ביו-טק, קמעונאות ודיוור/משלוחים), הייעוד (mission) של הארגון הופך לבסיס שנמצא בראשית

הצירים של כלל המסרים הארגוניים בעת הזו. בנוסף, רוב החברות מציעות סיוע בהיבטי רווחת העובד (well-being), למשל

באמצעות וובינרים, אפליקציות וייעוץ מומחים בנושאי בריאות הגוף והנפש. מנהלים מיישמים אסטרטגיות שונות להגברת

מחוברות בעבודה כמו תקשורת תכופה יותר או הקדשת זמן רב יותר לבניית צוותים, הן עם עובדים מרחוק והן עם עובדים בקו

החזית הנמצאים בסיכון רב יותר וחשופים יותר לשחיקה.

 

 

https://www.gallup.com/workplace/308210/evolving-covid-responses-world-largest-companies.aspx?utm_source=workplace-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=WorkplaceNewsletter_Apr_04212020&utm_content=lateststrategies-cta-2&elqTrackId=6f61c5dbee1142d9ac7f3391e8b0bdfe&elq=f7fb308ce12c488eb1531fb7321e68b8&elqaid=3866&elqat=1&elqCampaignId=843


הכשרות-צולבות (cross-training) לחברי צוות למילוי פונקציות קריטיות במקרה של היעדרות לא צפויה או הסגר (הכשרה

צולבת היא הכשרה שבה עובד א' לומד לבצע את תפקידו של עובד ב' ולהיפך)

יצירת צוותי עבודה כפולים במקומות שונים לצורך מילוי פונקציות קריטיות (למשל, טיפול בשכר עובדים)

תיעוד תהליכים, נהלים ותפקודים קריטיים בארגון כחלק מהכנה לאירוע סגר בלתי מתוכנן של עובדים

איוש פונקציות קריטיות הנמצאות באיוש נמוך, על ידי עובדים זמניים

השהיה זמנית של בדיקות הרקע ובדיקות אמינות וסמים כדי להאיץ תהליכי גיוס

הכשרה פנים ארגונית מותאמת לתקופה לצורך הסבה (reskilling) של עובדים בעלי תרומה נמוכה או בתפקידים בדרישה

נמוכה, למילוי תפקידים קריטיים (לתחומי IT ותחבורה)

בניית פורטלי דרושים פנים ארגוניים, כדי לסייע לעובדים לא נחוצים למצוא תפקיד חדש

מתן תמריצים ("hero pay") לעובדים קריטיים הנמצאים בקו החזית (למשל, כרטיסי מתנה, העלאה בשכר, בונוס, הגדלת

הנחות עובדים ועוד)

עמידה בהתחייבויות הקשורות להצעות עבודה שניתנו טרום הנגיף (בתוך כך, חלק מהחברות דוחות את מועד תחילת

ההעסקה, חלק מבצעות את תהליך הקליטה באופן וירטואלי ועוד)

ביטול משרות חדשות – בחלק מהחברות עד 50% מתקני מהמשרות שהיו פתוחות בוטלו 

איוש בתנאי הנורמליות החדשה
COVID-19 מייצר פרדיגמות חדשות בכל הקשור לאיוש והקצאת כוח אדם בארגון. בחלק מהסקטורים, בהם עובדים חוששים להגיע

לעבודה, חברות נדרשות לתמרץ עובדים על התייצבות לעבודה ו/או להעניש על היעדרות לא מוצדקת. בחלק מהחברות

מאוישות רק הפונקציות ההכרחיות לתפקוד העסקי ובחלק מניידים עובדים לתפקידים הנמצאים באיוש נמוך. 

כחלק מהמתמודדות עם ניהול כוח האדם, מנהלים בחלק מהחברות מכילים מדיניות אשר כוללת:

 

תקשורת עם העובדים
בהיבט התקשורת עם העובדים, עולה מהממצאים שתדירות היא מילת מפתח בקשר שבין המנהל לעובד. כמו כן, עולה ביתר שאת

החשיבות של אמפתיה בקשר. מנהלים רבים מקיימים יותר שיחות ופגישות עם עובדיהם וחלקם משתמשים בתוצאות של "סקרי דופק"

כדי לנסח את ההודעות ומדיניות החברה..

 

 



הגדרה עדכנית של המספר האופטימלי של עובדים "לא חיוניים" בכוח העבודה, ושל תפקידים "קריטיים לתפקוד העסקי"

(reskilling) מיומנויות עובדים ויכולת ההסתגלות לתהליכי הכשרה מחודשת

הרחבת פונקציות עסקיות חדשות (כמו למידה ופיתוח עובדים) שקמו מתוך הצורך

הפחתה של נסיעות, בייחוד לצורך פגישות פנימיות, גם בעתיד

מעבר לעבודה מלאה או חלקית מרחוק

גיוס 'מנהל רפואי' כמומחה פנים ארגוני

IT הרחבת מחלקות

ביצוע צעדי חסכון במטרה לשפר יעילות בעתיד

מיסוד תוכניות לטיפוח המוטיבציה והמחוברות של עובדים חדשים (תוכניות רווחה, אפליקציות, פגישות לא רשמיות

ונטוורקרינג)

ביצוע תחקירים הנוגעים לאג'יליות הארגונית ויישום התובנות

התארגנות לקראת חזרה לעבודה
תוכניות החזרה לעבודה של מנהלים הן ציר מרכזי בכל הקשור לדאגה לבטיחות העובדים, והן כוללות פרקטיקות מגוונות בהתאם

לסוג העסק, התעשייה, המיקום ושיעורי הדבקה. רבים מהמנהלים דוגלים בגישה של חזרה הדרגתית הכוללת נהלי בטיחות המגבילים

מגע, מקדמים ריחוק חברתי, סינון לזיהוי סימפטומים ובדיקות לגילוי COVID-19 במידה והן זמינות. תאריכי היעד לחזרה לעבודה

משתנים ומנהלים שוקלים תרחישים מרובים החל ממאי ועד ספטמבר.

במקביל נראה כי נורמות ומוסכמות שהנחו את התנהגות העובדים השתנו וחלק מהשינויים עשויים להיות קבועים. כך לדוגמא קודי

הלבוש התרככו, שעות העבודה התגמשו והנוכחות של ילדים וחיות מחמד בשיחות ועידה נתפסות כפחות לא מקצועיות. נראה שיש

רווח תרבותי אמיתי בהגברת הפרסונליזציה של יחסי העבודה ובכלל חלק מהמנהלים מבצעים חשיבה מחודשת על מרכיבים יסודיים

בתרבות הארגונית.

רבים מהמנהלים מנתחים את תגובת הארגון ל-COVID-19 ואת האופן בו ניתן ללמוד מכך על נושאים כגון:

 

סיכום

לחצים כלכליים מאלצים ארגונים רבים לשנות במהירות מודלים עסקיים, אסטרטגיות שווקים ומדיניות כוח אדם. כתוצאה מכך,

מנהלים מתחילים ליישם תכוניות פעולה שעד כה לא הצליחו לצאת לפועל. המנהלים בעת הזו לומדים שיטות חדשות לשיפור

ביצועים ומגבשים תובנות חדשות בנוגע לצוותים שלהם. העובדים מצידם, חווים ניהול ושיטות עבודה שונים וחדשים. כל אלה ישנו את

האופן בו עושים עסקים כמו גם את פרקטיקות הניהול בארגונים, לקראת עתיד פוסט COVID-19 מוצלח יותר.

 

 

 


