
          

 

Hamelacha 4, Entrance B, Lod Israel 7152008     | כניסה  , 4המלאכה( קומת כניסהB) , 7152008 לוד 
    admin@maoz-il.org    |www.maoz-il.org  |+972-8-638-6000 

 

| עובדים בחל"ת ניהול הקשר עםסיכום וובינר 
30.3.2020 

 מנחה: חן לדר 

 וליזה תבורי, סמנכ"לית משאבי אנוש בכיל.דלית ברג, יועצת ארגונית  מציגות:

 

 והתחלק לשני חלקים:  הוובינר עסק בניהול עובדים בחל"ת 

 י התיבות שכולם משתמשים בהם. שראהעבורנו את המושגים. מה זה אומר כל  סקרה  תבורי ליזה -חלק ראשון

עם העובדים   את הקשר   לנהל ומומלץ האופן שבו כדאי ו  את הפרספקטיבה של העובד והמעביד  הביאה ברג  דלית 

 בתק' הזאת.  בחל"ת 

 שאלות וסיכום.  - חלק שני

 

המשמעות חייב את הסכמת המעסיק.  , הואלחל"ת כנס יחופשה ללא תשלום. עובד לא יכול לבחור לה -חל"ת 

החופשה הזאת חייבת להיות בהסכמה מול שני  כאשר ניתוק יחסי העובד מעביד באופן זמני. של חל"ת הינה 

שני   המוסמכים על ת הוא חוזר לאותו התפקיד אלא אם כן יש שינויים " הצדדים. כשעובד מסיים את החל

 הצדדים. 

 לם את הביטוח הלאומי. המעסיק מש - םונישחודשיים רא

 על חשבון העובד.  -חודש שלישי

 

לעשות פאוזה ביחסי עובד מעביד מבלי לקבל הכרעות חד משמעיות. נוח מאוד לתק' של חוסר   חל"ת מאפשר 

 וודאות.

   -חסרונות

 התק' לא נספרת במניין הותק. תקופה בה העובד חייב להיות אחראי על רצף ביטוחי באופן אקטיבי. חייב לפנות 

 רגון אין אחראיות לנושא ההפרשות הפנסיוניות. אלהעביר כסף. לו טיבי קבאופן א

 .  16-67מי שבין הגילאים   - רלוונטי רק למי שזכאי לדמי אבטלה

 חודשי עבודה רצופים.  6עבודה של מינימום מחייב  - לא רלוונטי לעובדים חדשים

 

   - קשר בין מנהל ועובד בחל"ת

ת. אין לנו שליטה על מה קורה " ית ומשפיע על הארגון, מנהל ועובד בחליש משבר שקורה בסביבה החיצונ

מה קורה בעצם ביום   היא להסתכל בסביבה אבל יש לנו שליטה על מה שהארגון בוחר לעשות. המטרה שלנו 

 העובדים והמנהלים יחזרו בכושר ומוטיבציה. כאשר אנחנו רוצים ש ,שאחרי

להשאיר אותם מחויבים לארגון. אף אחד לא מבטיח שכל    יאת ה" אחת המטרות בקשר עם העובדים בחל

 העובדים יחזרו מחל"ת לעבודה. כרגע התפקיד האפקטיבי שלנו הוא לשמור אותם בקשר.  

מה שחשוב לנו שכל אחד ינסה לחשוב מה הוא ירצה לזכור כמנהל בתק' הזאת ולהגדיר לו מה מדדי הצלחה  

 שלי כמנהל כדי לעבור בצורה טובה את התק'. 

יה שלנו היא  ימצופה מכל מנהל להפגין חוסן נפשי ומנהיגות. לשים מסכה על עצמך, למצוא זמן לעצמך. אם הנט

 להגביר את המהירות, לא לישון הלילה, צריך לראות איך אתה מטפל בעצמך. 

 מה גבולות האחריות שלנו?  -איך אני מתנהל מול העובדים שלי בחל"ת

לבד מול המציאות החדשה. יש    , המנהל,חוויה שאני האחרונה היא שנוצר מצב בו ישאחת התופעות של התק' 

להסתכל סביב ולהסתכל אם יש מנהלים  במצבים כאלה צריך  עליי הרבה משימות. תחושה של בדידות. 

 יך/עובדים שירצו לעשות חלק מהדברים. התחושה שאני לבד היא לא כורח המציאות.  יתחת 

חרים. תלמד להיעזר, תמצא את האנשים שאתה יכול להתפרק בפניהם לא להתבייש גם  להיעזר בא בנוסף, כדאי 

 לבקש עזרה מקצועית.  
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 לקחנו את שלבי המשבר וניסינו להבין מה עובר על העובד בתהליך המשבר.  -מודל של קובלר רוס

 לא רק על העובד, עובר על כולנו.  

 תחושה שאין כלום ולא היה כלום. -הכחשה 

 שקרה משהו.חוסר הבנה 

 למה דווקא אני לא חיוני? אלה המקומות שניתן לפגוש חלק מהעובדים שלנו שבחל"ת.   - כעס

 מנסים לעשות מו"מ שאומר דווקא אותי צריכים להחזיר לעבודה.  -מיקוח

 מסוכן. עלולים להתקע בו.   - דכאון

עצמו. ניהול ברמה  שלב של החוסן שאנחנו מייחלים אליו. השלב בו כל אדם אוסף את   -קבלה והשלמה 

 פרקי זמן מאוד קצרים.  -היומית 

 . יש מעבר בין השלבים, התנודתיות במצבי הרוח היא טבעית ונורמלית וצריך לתת לגיטימציה

 מה צריך עובד בחל"ת?

  ונית והאישית.גבהירות, דיוק וודאות. מצופה מאיתנו להעביר לו מידע ברמה האר 

 לפגישות, ניתן באופן וולנטרי. אחריות להזרים לו מידע.  אותו   זמןל יםלא אמור  חנו בחל"ת אנ העובדמכיוון ש

 לוודא שעובד קיבל את הנתונים. לעבור עם העובד ביחד על התנאים. ך צרי -שכר 

 צריך לוודא שהעובד עושה את זה. . אבל, כנס לביטוח לאומיילא כל מנהל צריך לדעת איך לה

 העובד צריך לקבל תחושה שלמעסיק אכפת ממנו. שיש עם מי לדבר ושמנהל נמצא איתו בקשר. 

    קשר בין מנהל לעובד מאוד חשוב.

 אלמנט מאוד חשוב. מאוד חשוב לשמור על הקשר עם חברי הצוות.  -חברים לצוות 

 בתק' הזאת.  כמנהלים צריכים להיות רגישי

 מציעים את עצמם. אפשר להציע לעובדים עבודות רלוונטיות. . משימות התנדבות אישית, חלק מהעובדים 1

 הזדמנות להשתלם בקורסים חינמיים.  -. פיתוח אישי ומקצועי2

  המשבר מחייב את המנהלים להיות באזורים הרכים.  אפקטיבי עם העובד שלנו באופן  את הקשר נהל כדי ל

הוא בתהליך. יש עובד שמאוד זקוק  המנהל כמאמן צריך לעשות פרוגנוזה איפה נמצא העובד באיזה שלב 

 מה נדרש ממך בשלב הזה.  ןלשיחות אישיות ויש עובד שלא ירצה לדבר. צריך להיות מאוד קשובים ולהבי

לא לספר סיפורים, להכיל ולא   -להקפיד לבוא ממקום מאפשר. כשמדברים על אותנטיות  -אותנטיות ואינטימיות 

 ים שיעזרו לנו לעשות את השיחות.אלו הכל - לשפוט. הכלה והקשבה פתוחה, שיקוף

לשים לב לא להיות יותר מדי עם רגשות אשמה, לשים לב לא לטבוע בהם, המצב לא   - רגשות אשמה של המנהל

 בשליטתנו.

 עבור מדאגה לשליטה.עזור לעובדים בחל"ת לל - כלים לעובד בחל"ת 

הגבלת זמן חשיפה לחדשות,   ימפה את התחומים שבשליטה שלו, שגרת חיים בבית, עובד בחל"ת: כל הצעה ש

 תקשורת עם חברים לעבודה, פיתוח אישי ומקצועי. 

 - פרקטיקות לסיכום

. משתדלים להשאיר את האנשים בתמונה. שולחים את המידע לכולם, גם לאנשים שנמצאים בחל"ת כדי  1

 חשוב שהמידע יצא מאיתנו ולא מגורמים אחרים. להשאיר קשר גם אם רופף כדי שיתקיים קשר. 

 שגרת שיחות אישיות וצוותיות. לדאוג לקיים מראש עדיף בווידאו.   -תקשורת בינאישית  .2

 . תקשורת ארגונית. חשוב לייצר פלטפורמה להעברת מסרים.  3

. הזמנה להשתתפות במופעים ארגוניים ]הרמת כוסית[, לשלוח שי לחג. כל דבר שניתן לייצר סביבו שימור 4

 אישית. ה אינטראקצי

 

 ם.. דגשים נוספי

רבים נשארים בחרדה הן בשל מבנה אישיותי והן בגלל   לא כולם מגיעים לשלב של השלמה.בסולם השלבים, 

 חרדות כלכליים. 

 לא מתאים לכל עובד. -לעובד בחל"ת בעת משבר  פיתוח מקצועי
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שצריכים  מתקשר ומבקש להיות פעיל. להזכיר מה המיומנויות שהעובד צריך לחזק. לאנשים עובד בחל"ת אם 

 את העניין זה מאוד עוזר.

צריך לתת להם את המקום הזה. לתת להם להרגיש חיוניים למרות  - אנשים שרוצים להרגיש חלק וחשוב להם

 שמקום העבודה/המשק לא הגדיר את זה כך.

 לא מתאים לכולם. יש אנשים שנמצאים עמוק בתהליך האבל והדיכאון. 

 יהיה בסדר.  -נכון להגיד בשלב הזה הוא להגיד חשוב לא להבטיח כלום. המשפט הכי לא 

לכן צריך להיזהר במינוחים, להגיד משהו בסגנון 'ברגע שאדע משהו אדאג לעדכן אותך' לא לטעת ציפיות 

 באנשים. המינוחים נורא חשובים. 

 תשובות ודגשים נוספים-שאלות -חלק שני

יג כדאי לבדוק מול ביטוח  בגלל שמדובר באירוע חר  שאלה ראשונה שמתייחסת לשירות לאומי. .1

 לאומי. 

 הפניית השאלה במייל. 

טכנית כן. אם מדובר בטאלנט כדאי לנסות  ? האם עובד בחל"ת רשאי לעבור לעבוד בארגון אחר  .2

 להשאיר אותו.

? החוקים שחלים על עובדת בהריון בזמן  מה עושים עם עובדת בהריון שצריכים להוציא לחלת .3

ות בזכויות ביטוח לאומי ותביעה של דמי אבטלה. צריך לקבל על זה  רגיל חלים גם פה. יש פה בעייתי

 אישור.

? מה קורה אם המעסיק רוצה להעסיק  בטלפון בענייני עבודה  בחל"ת  האם מותר לדבר עם עובד  .4

את העובד? וולנטרי אמור לבוא מהצד של העובד לא מהמעסיק. לא מוסרי. יש הבדל בין עובד שרוצה  

מאוד בעייתי כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.  לעובד בחל"ת לעבוד. זה  להישאר בקשר לבין לגרום 

אם העובד מבקש להיות חלק מתהליך, הוא מוזמן להצטרף אבל לא לבוא ולבקש מעובד לעבוד  

 בחל"ת.

השאלה לא רלוונטית. צריך לקיים שיחות מה  ? מתי מדברים עם העובדים לפני פסח או אחרי פסח  .5

תר. כל אחד יעשה את זה בהתאם למוטיבציות שלו אבל אין שאלה זה צריך  נשמע על בסיס תכוף יו 

 להיעשות כל הזמן. 

חשוב להתקשר לעובדים ולהגיד להם חג שמח. יש משהו חשוב במסורת שלנו. זה טיימינג חשוב שאסור  

 לפספס, בטח בסיטואציה כזאת.   

הסכנה עם עובדים חדשים היא שעובדים חדשים הם בשלב בחינה   -המלצות נוספות לשמירת קשר בחל"ת 

הדדית. הנכס הכי חשוב של הארגון הוא ההון האנושי שלו. חשוב מאוד לשמר את הקשר, להתקשר ולשאול מה  

  - ת " שנמצאים בחלאת הקשר. מנהלים בדרגי ביניים  ים שמייצר  אלהנשמע. למנהל פה יש תפקיד כפול להיות 

 ניתן להיעזר בהם לניהול הקשר עם העובדים בחל"ת. 

מקומות עבודה בהם עדיין עובדים ועובדות מסוימות לא רוצות לעבוד מהבית וגם חוששים   .6

. אם עובד לא מסוגל לעבוד מהבית מסיבות כאלה ואחרות. יש פה מצב חרדתי ואי  להגיע למשרד

ראות אם יש פתרונות. כוח ואכיפה לא יעזרו, צריך לשים לב  אפשר לכפות, צריך לנסות במו"מ עדין ל

שהארגון מסתכל על מה שאנחנו עושים. מידת הסלחנות וההבנה צריכה להיות שלטת ופחות הכוח. 

חרדה או קושי   -צריך לגלות יותר גמישות ולמצוא פתרונות יצירתיים ולהבין על מה יושבת הבעיה

 אמיתי לעבוד מהבית.  

? לא. כדי לקבל דמי אבטלה צריך לנתק יחסי עובד מעביד  יא עובד לחלת חלקיהאם ניתן להוצ .7

 יש אופציה להורדת אחוזי משרה במקום הוצאה לחל"ת.  יום.  30-מינימום ל

. ארגן שמצליח לזהות את הטאלנטים צריך לעשות הכול כדי לשמר אותם בארגון.  שימור טאלנטים .8

ר ו מלשלהבין מה מניע את אותו עובד ולעשות הכל כדי . המנהל פה צריך לגלות יותר יכולות של ניהול

אותו אפילו במחיר של לנצל את הזמן לממן לו הכשרה או תכנית פיתוח אישי או הצמדת יועץ שיעזור  

 לו להתפתח בתק' הזאת. צריך להתאים את הדרכים לטאלנט הספציפי. 
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