
,יקריםמנהלים

.הקורונהנגיףהתפשטותעקבומורכבתחדשהמציאותעםמתמודדכולוהעולםהאחרוניםבשבועות

אףוחלקנומוחלטסגרשללמצבעצמנואתלהתאיםנדרשיםואנו,משמעתיתמשתנהכולנושלהחייםשגרת

בתקופהמדוברוהניהוליתהמשפחתית,האישיתברמהעבורנווגםהתושבים,העובדיםעבור.מהביתלעבודה

והעובדיםהתושביםעיני,משברבמצביגםהעירשלרציפהפעולההמאפשר,חיוניכגורם.במיוחדמאתגרת

שלהיכולתעלמשפיעהלתושביםשירותולהעניקלפעולולהמשיךפתרונותלספקשלנוהיכולת.אלינונשואות

.זותקופהלצלוחכולנו

הסגרתקופתאתלצלוחהעובדיםוביכולותשלכםוהמנהיגותהניהולביכולות,העירייהשלבחוסנהבטוחהאני

.תפקודירצףוליצירתהעובדיםעםקשרלשמירתהמלצותעבורכםהכנו.בהצלחה

אתכולנוננצח,יחד.והארההערה,התייעצות,שאלהבכללשירותכםכאןנמצאים,העירייההנהלת,אנחנו

.מחוזקיםממנוונצאהמשבר

ארזיאפקיודפת

העירייהית"מנכל

שמירה על קשר עם העובדים  

והתנהלות בזמן הסגר

דגשים ניהוליים לתמיכה בעובדים בזמן הסגר4

לספק אוריינטציה

ותחושת שליטה במצב

שמירה על שגרות 

ומיקוד בעבודה ועשייה

ביחד
תחושת שייכות 

והתמודדות משותפת

אופטימיות
תמיכה ביכולת להתמודד 

והפחתת חרדה

אופטימיותביחדרצף תפקודימידע

לספק אוריינטציה ותחושת שליטה במצבמידע

תקופות אלו מאופיינות פעמים רבות בחוסר מידע או בעודף מידע שאינם מאפשרים לנו להבין את תמונת המצב  

.ומייצרות חוויה של חוסר שליטה 

?מה צריך לעשות

o (.לפחות פעמיים ביום)לתקשר עם העובדים באופן תדיר ברמה האישית

oלהעביר את עיקרי הדברים מבלי לייצר עודף מידע .

o להזים שמועות שנוטות לתפוס תאוצה בתקופות משבריות.

?איך נעשה זאת

o נעביר את המסרים  , נשאל את העובדים לשלומם|שיחת בוקר משותפת קבועה למתן מידע וארגון היום

(  לא לפחד להגיד שאין תשובה כרגע)נאפשר שאילת שאלות , העיקריים לגבי ההתמודדות העירייה עם המשבר

.WhatsAppאו קבוצות  ZOOMניתן לקיים גם באמצעים טכנולוגיים כמו . ונספק תשובות במידת הניתן

o נתעניין בשלומם ובשלום בני  , נשוחח קצרות עם כל עובד|נבקש מהעובדים לעדכן אותנו במצב בשגרה קבועה

.נשאל בצורה פרואקטיבית האם יש שאלות ונספק תשובות במידת הניתן. משפחתם

oנתקשר לעובדים שאינם נמצאים פיזית בעבודה|ת"חל/עבודה מהבית/ניצור קשר פרואקטיבי עם עובדים בבידוד  ,

.נתעניין בשלומם ונעדכנם במתרחש בעבודה



שמירה על שגרות ומיקוד בעבודה ועשייהרצף תפקודי

.התרופה הטובה ביותר לתקופות משבר היא עשייה ועבודה שמייצרים תפקוד

?מה צריך לעשות

o עלינו לשאול את עצמנו מה דחוף וחשוב  |לתכנן משימות ממוקדות לטווח קצר העונות על הצרכים הכי חשובים

כיצד אצור ? מה הצרכים המרכזיים של התושבים? במה צריך להתמקד ומה אפשר לדחות לאחר כך? כרגע

?איך נעשה זאת? קשר עם התושבים ומה ניתן ליזום מולם

?איך נעשה זאת

o לוודא שלעובדים בחוץ יש את כל אמצעי המיגון לשמור על עצמם ובורים להם הכללים|בטיחות עובדים  .

o העונות על הדברים הממוקדים  , שבוע/משימות בהירות וממוקדות לכל יום| נתכנן יחד עם הצוות הניהולי שלנו

נתייעץ עם מנהלים לגבי העובדים ומצבם ? נשתף במטרות ונשאל מה האתגרים. שיש לבצע לטובת התושבים

.נחלק תחומי אחריות בצוות ונבנה יחד את יום העבודה . התפקודי

o נוודא שלכל עובד ברורים תחומי אחריות והמשימות האישיות  |יעדים משימתיים ברורים לביצוע לעובדים מרחוק

.  לאותו היום

o תפקידים על פי הצורך7נוודא שהעובדים מתמודדים עם העומסים ונחליף | נדרג עומסים.

o נוודא שלעובדים מרחוק יש את כל הכלים והמידע לתפקוד המצופה| נדאג לכלי עבודה מרחוק  .

תחושת שייכות והתמודדות משותפתביחד

.במיוחד לאור שינויים גדולים ומשברים, לאנשים יש צורך להרגיש שייכות ולהיות ביחד

?מה צריך לעשות

o(תוך הקפדה על המרחק ועל כמות המשתתפים)לייצר אפשרות למפגשים בינאישיים , לחזק את עבודת הצוות  ,

.ולייצר פלטפורמות טכנולוגיות שמשתפות את כלל העובדים

?איך נעשה זאת

o נאציל סמכויות ונעודד . נאפשר למנהלים או עובדים מקצועיים לתקשר עם יתר העובדים| נמנע מניהול ריכוזי

.עובדים להוביל פעילויות/נאפשר למנהלי ביניים. עבודה בתתי קבוצות

o (. תוך הקפדה על כללי המרחק וכמות האנשים)לא לוותר על ישיבות צוות ותדריכי בוקר | נייצר שייכות חברתית

o ננסה להשתמש ככל הניתן באמצעים טכנולוגיים |ZOOM , קבוצותWhatsApp ,וכושיחות ועידה , מפגשי וידאו'.

o נעודד שיתוף של חוויות בקבוצות | נעודד שיתוף של חוויותWhatsApp ,תמונות של הילדים לומדים מהבית ,

.הומור הוא כלי מצוין להתמודדות-זכרו . בדיחות וכד

שמירה על קשר עם העובדים  

והתנהלות בזמן הסגר

תמיכה ביכולת להתמודד והפחתת חרדהאופטימיות

דאגה לקיום , בלבול, כעס, חרדה. בתקופות משבר אנשים חווים רגשות רבים וערעור של היציבות והשגרה

.ולצרכים בסיסיים הינן תחושות שמאפיינות משברים ותקופות כגון זו בה אנו נמצאים 

?מה צריך לעשות

oלאפשר שיתוף ואוורור של , לייצר אמון אצל האחרים. להוקיר את העבודה והתרומה של העובדים והמנהלים

.רגשות ולאתר עובדים במצוקה

?איך נעשה זאת

o אפשר לתת תשורות  . נפרגן מעל כל במה אפשרית לעבודה הקשה של העובדים| נוקיר את עבודת העובדים

.לפעול ולהעביר הוקרה לעובדים ממנהלים בכירים. ליום מתוק( 'סוכריות וכו, שוקולד)קטנות 

o משפחה  /נשאל עובדים כיצד הם מתמודדים עם הילדים. נמנע משיפוט|נכיל ונאפשר תגובות לחץ של עובדים

.נאפשר ימי חופש במידת הניתן. מורחבת

o  ונשתף  , נעצים את העובדים ונעודד אותם באמצעות שיחות אישיות| נחזק את הקשר הבינאישי בין העובדים

.בחוויות ובתחושות האישיות שלנו


