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בזמן שבכנסת הצעות לצמצום שעות העבודה עולות ויורדות,
במגזר העסקי מאמצים יותר ויותר את הרעיון במודלים שונים 
לפי מובילי התנועה 140 ,חברות בישראל ביקשו מידע בנושא
 מנהלים שכבר החלו ליישם מספרים איך זה עובד במציאות
דפנה ברמלי גולן

ב– 2016אושרה בקריאה טרומית
בכנסת ההצעה להחלת שישה סופי
שבוע ארוכים בשנה במשק ,אבל כמו
הצעות קודמות לקיצור שבוע העבודה,
שעלו וירדו עם השנים ,גם זו התמסמ
מסה .ובכל זאת ,בשנים האחרונות ,גם
בעידוד הקורונה ,נדמה שהרעיון הזה
צובר אהדה בקרב חברות ועובדים.
לדוגמה ,מלי אלקובי ,מרצה
ומייעצת לארגונים בנושא איזון בין
עבודה לחיים פרטיים ועולם עבודה
משתנה ,כבר מ– 2019החליטה שהיא
עובדת  3.5ימים בשבוע .חצי יום ביום
ראשון מוקדש להכנה של שבוע העבומ
דה ,שכולל פגישות ,הרצאות וסדנאות,
ויום חמישי הוא יום חופש “טהור”.
“הניסוי האישי שלי הוא מוכח” ,היא
אומרת“ ,העליתי את ההכנסות ושיפמ
רתי את תמהיל המוצרים שלי”.
גם עדי כרמון סקופ ,יזמית ומפמ
עילת עמוד הפייסבו ק �The 6 Move
 ,mentהחליטה לקצר את שבוע
העבודה שלה ,אבל באופן אחר :היא
עובדת שש שעות ביום בלבד ,והיא
עושה זאת כבר תשע שנים“ .עבדמ
תי כך כיזמית ,בעלת סטארט–אפ עם
 600עובדים ,כשכירה ,כיועצת ,כפר�י
לאנסרית וכבעלת חברה .התחלתי
לעבוד שש שעות ביום בצורה מתומ
דולוגית כשהבן שלי נולד .פיתחתי
שיטת עבודה מסוימת שאפשרה לי
לעבוד פחות שעות אבל עדיין לנהל
את החיים המקצועיים שלי”.

יש יותר מדרך אחת
לקצר את השבוע

שתיהן מאמינות שבסופו של
דבר הטרנד הזה יתפשט ויגיע לכומ
לם .אחרי הניסוי האיסלנדי שהוכתר
בהצלחה והציג עלייה בפרודוקטיביות
והניסוי של מיקרוסופט ביפן שהראה
עלייה של  40%בפרודוקטיביות
בקרב עובדי מכירות שעברו לארבעה
ימי עבודה ,הצעת חוק נוספת נמצאת
עכשיו בשלבי גיבוש ראשוניים :חברת
הכנסת נעמה לזימי (עבודה) מבקמ
שת להציע להפחית את שעות העבומ
דה בשבוע ל– 36שעות ,בלי לפגוע
בשכר .זאת כדי להניע את גלגלי

הכלכלה ולהביא יותר רווחה.
בינתיים ,הרעיון הזה הולך וצומ
בר תאוצה במגזר העסקי .ביום שלימ
שי השבוע יתקיים וובינר זום שמפימ
קה אלקובי ויוקדש לנושא הזה.
הדובר המרכזי יהיה אנדרו בארמ
נס ,איש עסקים מניו זילנד שייסד
את התנועה העולמית לקיצור שבוע
העבודה (ראו ראיון נפרד עמו) .לדבמ
ריו ,כ־ 140חברות ישראליות כבר
נרשמו לקבל מידע כיצד עושים זאת.
חברות ישראליות אחדות כבר איממ
צו את הטרנד ,במודלים שונים .לדוגמ
מה ,החברות פורטר ואוגורי (המעסיקה
 310אלף עובדים ,מחציתם בישראל)
משביתות את הפעילות בימי ראשון
אחת לשבועיים .גראבהאב ישראל
התחילה במדיניות הזאת השנה .המשמ
מעות 26 :ימי חופשה נוספים בשנה.
חברת שמיר תעשיות אופטיקה,
הפרוסה על פנ י  23מדינות ומעס�י
קה  2,500עובדים 650 ,מהם בישראל,
עורכת כעת פיילוט בקרב –כ– 50עו�ב
דים .החברה מציעה לעובדים לבחור
בין עבודה ארבעה ימי עבודה בשבוע,
משני עד חמישי ,בתוספת שעת עבודה
ביום ,או עבודה רגילה בשני עד חמישי
ותוספת של ארבע שעות בשישי .בסך
הכול נגרע מהשבוע חצי יום עבודה.
בסוף השבוע האחרון הצהירה שירי
וקס ,מנכ”לית חברת ההשמה להייטק
גוטפרנדס ,כי היא תאפשר לכל
ההורים בשנה הראשונה אחרי הלידה
עבודה ב– 80%משרה במשכורת מלאה.
המניעים שמציגים החברות הם בעימ
קרם איזון בין הבית לעבודה .טמיר
קליין ,מנהל מרכז הפיתוח ומחקר
של גראבהאב ישראל ,אומר שהמדימ
ניות החלה בעקבות החברה העולמית
שהחילה את “סאמר פריידי” ,ימי שישי
קצרים במשך כל השנה“ .חיפשנו לקצר
יום אחר ,אבל הבנו שחצי יום זה לא
לפה ולא לשם .אנחנו עובדים עם חו”ל
ולכן הימים באמצע השבוע מתארכים
ויום ראשון פעם בשבועיים מאפשר
לקחת חופש ואפילו מחליף עבור שוממ
רי המסורת את טיולי השבת”.
לדברי לירון דור ,הד אוף פיפל
אופריישנס באוגורי“ ,בעיניי הדבר
הכי חשוב זה שהעובדים מרגישים
שהם חלק מתרבות ארגונית שמאמ
פשרת בלאנס אמיתי .יש חיים,
אין פה אזיקים ,יש לך אוויר פעם

בשבועיים ואתה לוקח חופש כשצמ
ריך (בחברה יש גם מדיניות חופשה
ללא הגבלה  -דב”ג)”.

החשיבות של פיילוט
לפני קבלת החלטה

לדברי אלקובי ,הטרנד הזה הולך
ותופס תאוצה משתי סיבות מרכזיות:
אחת היא התשישות של האנשים
מרכבת ההרים של השנתיים האחרומ
נות ,והשנייה  -טיימינג“ .עסקים ראו
שהעולם לא נפל ושאפשר לעשות
דברים אחרת .אם ארגון אומר לי
‘איזה מטומטמים היינו שלא הקשבנו
לרעיון של העבודה מהבית לפני 15
שנה ,באותה מידה יש פניות מנטלית
להגיד אולי זה לא נכון והגיוני לעבוד
חמישה ימים בשבוע 40 ,שעות”.
איך זה עובד לטובת הארגון?
“בכל הקייס סטאדיז עולות אחת
משתי תוצאות :אין שינוי בפרודוקטימ
ביות אבל יש ירידה בימי מחלה ,עלייה
בשביעות רצון בקלות לגייס ובקלות
לשמר עובדים; או עלייה בפרודוקטימ
ביות .לא ראינו נזק .יש פה ושם ארגומ
נים שקיצרו את שבוע העבודה וירדו
מזה ,אבל מה שמשותף להם הוא שהם
עשו זאת ללא פיילוט ,ללא ליווי אקדמ
מיה וללא מדידה של יעדים וכלים”.
אלקובי ממליצה לבחור קבוצה
של עובדים ומנהלים לפיילוט שהיא
באמת מתאימה ביכולת המנטלית,
מנוסה בכלים דיגיטליים ובעבודה
לפי יעדים .כך למשל הוחלט בשמיר
אופטיקה לקחת את חטיבת התפעול
כפיילוט ,ובאוגורי התנהל הפיילוט
כרבעון לפני הביסוס הסופי.
המתודולוגיה חייבת לכלול גם מדימ
דה של ימי היעדרות ,עמידה ביעדים,
יכולת לגייס עובדים ולשמר עובדים
ושביעות רצון .לדברי אלקובי ,אם לא
רואים הצלחה ,אפשר לעצור ולתקן.

בדרך לקיצור השבוע,
קצרו ישיבות

לדברי ניר שמואל  COOבשמיר
אופטיקה ואפרת צור מנהלת משאמ
בי אנוש ישראל“ ,בסקר שעשינו לפני
כחודש רואים שהעובדים מאוד שבעי

מלי אלקובי
צילום :רמי זרנגר

מלי אלקובי ,מומחית לחוויית
עובד" :כמו שארגון אומר ‘איזה
מטומטמים היינו שלא הקשבנו
לרעיון העבודה מהבית לפני
 15שנה ,אומרים עכשיו 'אולי זה
לא הגיוני לעבוד חמישה ימים"
לירון דור ,חברת אוגורי:
"בעיניי הדבר הכי חשוב
זה שהעובדים מרגישים
שהם חלק מתרבות ארגונית
שמאפשרת בלאנס אמיתי.
יש לך אוויר פעם בשבועיים"

 1מבצעים פיילוט:

בחרו קבוצה של עובדים ומנהלים
שמתאימה מבחינה מנטלית ,ומנוסה
בכלים דיגיטליים ובעבודה לפי יעדים

 2מודדים:

מדדו ימי היעדרות ,עמידה ביעדים,
יכולת לגייס עובדים ולשמר עובדים
ושביעות רצון .אם לא רואים הצלחה,
אפשר לעצור ולתקן

מדור
חדש

האנשים שמאחורי האנשים
נעם וקארט דירקטור משאבי אנוש בפורטר

ביום שלא עובדים ,תעבורת
המיילים ירדה כמעט לגמרי
צילום :איל יצהר

אנדרו בארנס ,איש עסקים מניו–זילמ בהכרח שבוע עבודה המקוצר שלך .יש חברות
נד ומייסד התנועה העולמית לקיצור שבוע שמשביתות את העסק ביום החמישי ,ואחרות
העבודה ,בטוח שישראל היא אחת המדינות מפעילות את העסק כל הזמן ,אבל כל אחד
הבאות בתור שיאמצו את המודל" .כ– 140מהעובדים עובד ארבעה ימים בשבוע .אנחנו
חברות כבר נרשמו אצלנו לקבלת מידע על רואים מודלים של שבוע עבודה מקוצר בחבמ
קיצור שבוע העבודה בישראל .עדיין לא ידוע רות מכל סדר גודל ,מקונצרן כמו יוניליבר
לנו כמה מהן יתקדמו בסופו של דבר לפיילוט עם כ– 150אלף עובדים עד לחברות עם פחות
של ארבעה ימי עבודה בשבוע ,אבל זו אינדימ מעשרה עובדים”.
אתה לא חושש מחיסול היצירתיות
קציה ברורה לרמת עניין וסקרנות”.
לדברי בארנס ,מתנהלים היום בעומ במקום העבודה ,מימים בלי שיחות ברזייה
לם מאות פיילוטים של חברות מסחריות ,או זמן לחלום?
“להפך ,המעבר נותן לך יום שלם ומלא
וההתקדמות בגזרת החברות מתחילה גם
לחלום ,ללא הפרעה .אני נוהג ללכת
לקבל תמיכה משמעותית מצד
על החוף ביום החופשי שלי ,שם
הממשלות ,למשל ביפן ,הודו
אני מקבל את הרעיונות הכי
ורוסיה .בספרד ,סקוטלנד
טובים”.
ואיסלנד הממשלות אפילו
יש מקומות עבודה
מממנות פיילוטים כאלה.
שהפכו את היום החופשי
במקביל ,נשמעת גם
ליום מענה על אימיילים.
ביקורת על הטרנד העומ
“לא! לא ,לא ,אנחנו לא
למי ,בעיקר מצד עובמ
מרשים את זה”.
דים ומנהלים שגילו שהיום
אז איך מתנהלים מול לקו־
החופשי הנוסף משמש בעיקר
חות שממשיכים לעבוד חמי־
להשלמות מכל השבוע ,בעימ
אנדרו בארנס
שה ימים בשבוע?
קר למענה על מיילים ,וארבעת ימי
“חייב להיות כאן תהליך של
העבודה לחוצים ודחוסים יותר.
צילום :יח"צ
חינוך .לאחת החברות שעברה
לארבעה ימי עבודה היה לקוח מרכזי שלא
כל כך קיבל את זה והתחיל להתקשר למומ
“פוליטיקאים מכל העולם
קד הלקוחות בכל יום שישי ,אף שידע שהחמ
קופצים על העגלה"
ברה לא עובדת .לאחר שלא קיבל תשובה הוא
בארנס דוחה בתוקף את הטענות“ .כשימ התקשר לבעלים של החברה והתלונן .הבעלים
צאנו לדרך ב– 2018קיווינו שנקבל כתבה אמר לו‘ ,אם אתה צריך משהו דחוף  -תקבל,
בעיתון המקומי ואולי איזה ראיון קצר בתומ אבל אתה יודע שאנחנו סגורים בימי שישי’.
כנית בוקר בטלוויזיה בניו–זילנד” ,הוא נזכר .אחרי שלושה חודשים הלקוח התרגל והגדיל
“בפועל קיבלנו צונאמי של סיקור תקשורמ את עסקיו אצל אותה חברה”.
תי ,שרק הלך והתגבר לאחר שפרסמנו את
תוצאות ניסוי המעבר לארבעה ימי עבומ
שהעסיקה
דה בחברה שלי לתכנון
עיזבונות,נושא שיחה “זו לא שאלה של זמן,
כ– 300עובדים .עכשיו זה כבר
עולמי קבוע .כשפוליטיקאים מכל העולם אלא של תוצרת"
המעסיקים נדרשים לשלם אותן משכו־
קופצים על העגלה של הרעיון שלך ,אתה
רות על פחות שעות עבודה .בעייתי ,לא?
מבין שאולי זה רעיון לא כל כך מטורף”.
“ממש לא .דמיין שיש לך שני מומחים שכותמ
בארנס מספר שהרעיון החל להתגלגל
בראשו לאחר שקרא על מחקר בבריטניה בים דוחות זהים באיכותם ,רק שדוח אחד נכתב
ולפיו עובדים פרודוקטיביים בממוצע  3–2.5בשעה והשני  -בשעתיים .תשלם כפול למוממ
שעות בלבד בממוצע ביום עבודה“ .התחלמ חה שעבד שעתיים? זה בכלל לא שאלה של זמן,
תי לחשוב מה יקרה אם נתחיל לעבוד לפי אלא של תוצרת .כל כך הרבה פעמים שואלים
מודל ש ל  100% - 100–80–100שכר לעו�ב אותי :אבל אנדרו ,איך מודדים פרודוקטיביות?
דים ב– 80%מהזמן וב– 100%פרודוקטיביות .כל מי ששואל את השאלה הזו בעצם מודה שעד
רציתי שיפור בפרודוקטיביות ,לא האמנתי כה ניהל עסק שלא נמדד בפרודוקטיביות ומשמ
לים עם חוסר יכולתו להתנהל ביעילות”.
אז שזה יהפוך לטרנד עולמי”.
אז למה לא שבוע עבודה של שלושה
אנחנו אחרי שנתיים קורונה ומעבר
לעבודה מהבית או עבודה היברידית .זה לא ימים ,אפילו יומיים?
“צודק ,למה לעצור בארבעה ימים? אם אני
מייתר את המעבר לארבעה ימי עבודה?
“התנועה שלנו מדברת ,קודם כול ,על הפחמ יכול להשיג  150%עלייה בפרודוקטיביות על
תת שעות העבודה השבועיות מ– 40בממוצע ידי מעבר לשלושה ימים בשבוע ,למה לא?
–ל– ,32בלי קשר לאיפה עובדים אותן .כשע�ו כשהצוות שלי עובד פחות ,זה אומר משרמ
ברים לעבוד מהבית ,באופן מוזר יום העבומ דים יותר קטנים ,חשבונות חשמל יותר נמומ
דה שלנו דווקא מתארך כי כל סימני הניקוד כים .חוץ מזה ,אם הגענו למסקנה שהעובמ
שאפיינו אותו  -ללכת לעבודה ,לחזור הביתה דים יעילים רק שלוש שעות בממוצע ביום ,זה
 נעלמים .המעבר לארבעה ימים הוא מוכמ אומר שביחד אנחנו מדברים על שני ימי עבומוון תוצר ,לא משך הזמן המושקע בעבודה .הוא דה בשבוע .מאחר שהגוף שלנו זקוק להפסקות,
גם שם גבולות לעבודה ,ובכך מבטיח תפקוד זה מותח את כל העסק לשלושה ימים .כלומר,
המציאות היא שאפשר להספיק את כל העבומ
אופטימלי של העובדים ומונע שחיקה”.
זה מתאים לכל סוגי החברות ,בכל הגדלים? דה ובאיכות גבוהה גם בשלושה ימי עבודה”.
דורון אביגד
“תלוי .שבוע העבודה המקוצר שלי הוא לא

טרנד השבוע
המקוצר מגיע
לחברות בישראל

כך מעבירים חברה לשבוע עבודה מקוצר בהצלחה

שני

מייסד התנועה העולמית לקיצור
שבוע העבודה" :אפשר להספיק
הכול גם בשלושה ימים"

ניהול וקריירה
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 3מתייעלים:

כדי לא לעבוד יותר קשה בשאר
השבוע ,צמצמו את מספר הישיבות,
דאגו שכולם באים אליהן מוכנים
ויודעים על מה הן

רצון ,חוו שיפור באיזון בין הבית
לעבודה ,ויש תמימות דעים של העומ
בדים ומנהלי המחלקות שהתפוקות
לא נפגעו .גם המנהלים לא ראו קושי
מיוחד בניהול הצוות”.
תנאי נוסף להצלחה הוא הפחמ
תת מספר הישיבות וקיצורן ומתן
אוטונומיה לעובדים .דור מאוגורי
אומרת ש–ב– “ 2022לקחנו על עצ�מ
נו לעשות פוקוס על נושא הישימ
בות .ביקשתי מהמנהלים לחתוך את
מספרן בחצי .אנחנו רוצים שרוב
הישיבות יהיו עם האנשים המרומ
חקים וביום ראשון פעם בשבועיים
אין ישיבות בכלל”.
ביוניקורן הפינטק בולט ,שהחל
במדיניות של חופש ביום שישי בספמ
טמבר האחרון ,הטילו על כל העובמ
דים לעבור על הלו”ז ולאתר פגימ
שות שאפשר לבטל או לקצר“ .אם
מנסים לדחוס את כל מה שעשימ
נו בחמישה ימים לארבעה ימים ,אני
לא חושב שזה יביא להצלחה” ,אמרה
לפאסט קומפני נישה ויקטור .סגנית
נשיא בבולט“ .אני חושבת שהמפמ
תח הוא להפיק את המרב מארבעת
הימים ,לתעדף את הדברים שאנחנו
באמת צריכים לשתף בהם פעולה עם
אחרים ,ולבטל פגישות שבהן אנחנו
משתתפים אופציונליים”.

קצה הקרחון
של מהפכה

כרמון סקופ מוסיפה שעיסוק
בשעות העבודה הוא רק קצה הקרמ
חון של מהפכה ענקית בשוק העבודה.
“הארגונים עוברים שינוי מאוד גדול
שמובל על ידי הטלאנטים ,עם ההבנה
שהיתרון התחרותי הוא לא בכוח ייצור
או ביעילות תפעולית ,אלא בעובדים
עם חשיבה יצירתית.
“ברגע שאתה מתמקצע ונהיה
מומחה במה שאתה עושה ,אתה יכול
לייצר מכפילי כוח גם בשש שעות
עבודה .אף מנכ”ל לא יכול לבוא
לבעלי מניות ולהגיד אני הולך לקצר
את שעות העבודה ואני אעמוד ביעמ
דים .אבל ברגע שמבינים שלהשיג
עובדים שיש להם מיינד סט פתוח
וחדשני צריך לתת פחות ימי עבודה,
¿
הם יישרו קו”.

גיל 40 :השכלה :תואר שני במינהל עסקים עם התמחות
בהתנהגות ארגונית באוניברסיטת ת"א ,תואר ראשון
בפסיכולוגיה ובחינוך מאוניברסיטת חיפה
מספר עובדים בפורטר 450 :בעולם ,מתוכם 220
מסלול הקריירה שלי “ .אחרי הצבא התנדבתי בתחום החינוך הבלתי פור�מ
לי ,בתנועת  CISVהמתמקדת בחינוך לשלום .בזמן הלימודים התחלתי לעבוד
במשרת סטודנט ברפאל בתחום ההדרכה ,ולאחר זמן מסוים בתפקיד כבר
ניהלתי  25קורסים שונים ,ממלגזנים ועד תכנות .התפקיד הבא היה ניהול מרכז
ההדרכה של רפאל ,במשך שלוש שנים .לפני שנתיים וחצי החלטתי לעשות את
המעבר למשאבי אנוש .עזבתי את רפאל כי רציתי לעבוד בארגון יותר קטן
וזריז .הגעתי לפורטר ב– 2019ומיד היה לי חיבור עם האנשים והערכים”.
סדר יום“ .פעמיים בשבוע אני יוצא ב– 16:00–15:30כדי לאסוף את הבנות
שלי .אשתי היא מהנדסת עם קריירה מרשימה וחשוב לי שהחלוקה תהיה
שווה .גם לקחתי חופשת לידה .סדר היום הוא מאוד אקלקטי .אנחנו עוסקים
בתהליכי משוב והערכה ,רווחה ,ניהול מסלולי קריירה .מאוד מגוון ומעניין”.
עבודה היברידית“ .אצלנו ,מי שרוצה מגיע למשרד .לפני הגל האחרון
ראינו  120אנשים במשרד ,ועכשיו הנוכחות יותר נמוכה .מי שלא מרגיש
בנוח לבוא ,מכל סיבה שהיא ,לא צריך לפרט לנו .הוא יכול לא להגיע וזה
לא יפגע בהתפתחות שלו בעבודה או בקידום .במשרד יש כל הפינוקים,
אבל אנחנו רוצים שזו תהיה הבחירה של העובדים”.
שבוע מקוצר “ .ביוני  2020זיהינו אצל העובדים סימני שחיקה וקושי וחיפ�ש
נו מה לעשות .בארה”ב ,מאוד מקובל לעבוד חצי יום בשישי ,אז חשבנו לאפמ
שר לעבוד חצאי ימים בחמישי או בראשון ,אבל הבנו שחצי יום לא יעבוד .אז
החלטנו לתת חופש ביום ראשון פעם בשבועיים :כל הארגון לא עובד ,אז אני
לא מרגיש לחץ ,היומנים סגורים ,כמעט שאין מיילים ובטח שאין פגישות.
לפי הבדיקות שלנו ,תעבורת המיילים ירדה כמעט לחלוטין ואנחנו שומרים
על הדבר הזה בקנאות .הפידבקים מדהימים וזה אחד הדברים שעובדים יציינו
כדבר מאוד משמעותי  -מדובר בעוד  26ימי חופשה בשנה .מה שמיוחד בימים
האלה הוא שהם לא קשור לבית הספר ,לבת הזוג .זה יום שהוא באמת שלי.
שכר .אנחנו מעדכנים את השכר כי אנחנו צריכים לדעת שאנחנו הוגנים .עם
זאת ,עובדים עוזבים כשההזדמנות פוגשת אותם עם ערימה של תחושות שלא
קשורות לשכר .צריך להסתכל על כל התמונה :מערכת היחסים עם המנהל,
השלב הבא בקריירה ,תחושת הערכה .אם כל אלה טובים ,הם יישארו”.
בקשה שהדהימה אות.י“ .בשלב מסוים אחרי שהתחילה הקורונה ועסקנו בש�א
לה איך לעבוד מהבית ,התחילו לבוא עובדים ,לא אחד ולא שניים ,וביקשו לעבוד
מחו”ל .אחרי כל הבדיקות אישרנו להם והם עבדו שבועיים מאיטליה ,מסרילמ
נקה .לא משנה מה תהיה השאלה ,אני בודק איך אני יכול לענות עליה ב’כן’”.
שימור עובדים“ .זה נושא מורכב .בסוף ,זה תלוי הרבה מאוד במנהלים,
בתקשורת ,באמון ובשקיפות .היכולת של מנהל לנהל טוב בעידן הזה הוא
לא לייצר עוד שלוחות של עצמו אלא לייצר מכפילי כוח ,לדעת להאציל
סמכויות ולפתח את העובדים שלו ,ואז הם יהיו צוות שייתן ערך מוסף ולא
יבצעו עוד משימות שאתה יודע לעשות”.

דפנה ברמלי גולן

