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globes.co.il שוק העבודה

אם משבר הקורונה ישלח את ה
כולנו לעבוד בבתים? התשובה 
שלילית, אבל המגמה בהחלט 

צפויה להתעצם בקרוב.
בשנים האחרונות ניסו חברות שונות 
להנהיג עבודה חלקית מהבית, במסגרת 

הצורך לייצר איזון בין בית לעבודה, 
בעיקר בעקבות דרישה מעובדים בני 

דור ה–Y, וכן בגלל בזבוז הזמן והזיהום 
הסביבתי שגורמים הפקקים. במקרים 

רבים המהלך לא יצא לדרך, בעיקר 
בגלל חשש מפגיעה בפרודוקטיביות, 
חוסר אמון כלפי העובדים וגם חשש 

משינויים של העובדים עצמם.
בחודשים האחרונים, התנהל “הניסוי 
הגדול” של העבודה מהבית בכל המשק 
ואפילו חברות גדולות ומסורתיות כמו 
בנקים, גילו לפתע שהשד לא נורא כל 
כך. מה למדו החברות מתקופת ההסגר 

בבתים ומה הן יקחו איתן הלאה?

“מה זה יעשה 
לתרבות הארגונית”

בבנק לאומי מנסים בשנים האחרונות 
להנהיג עבודה גמישה. טרום הקורונה 

ההתגמשות התמצתה בכך שבמקום 
לעבוד משמונה עד ארבע, אפשרו 

לעובדים להתחיל לעבוד בשבע עד 
שלוש או תשע–חמש. שלב מתקדם יותר 
היה האפשרות לאפשר לעובדים שגרים 

רחוק ממקום העבודה למצוא פינה 
בסניף של הבנק ליד מקום המגורים.
“אמרנו שעד סוף 2020 נציג איזו 

תוכנית לעבודה חלקית מהבית”, מספרת 
הילה ערן–זיק, סמנכ”לית משאבי אנוש 
בלאומי, “היו אתגרים טכנולוגיים, לא 
היינו בטוחים שהעובדים ירצו, חשבנו 

על איך מסנכרנים את העבודה ומה 
זה יעשה לתרבות הארגונית. ואז באה 
הקורונה וטרפה את הקלפים. נכנסנו 

אליה כשלא היה לנו ניסיון של עבודה 
מהבית. בתקופה של חודש וחצי עברנו 
מזה שרק לחלק קטן מהאנשים, בעיקר 

בתפקידי מטה, הייתה יכולת עבודה 

מהבית, לנקודת השיא שבה 40% מתוך 
8,000 העובדים עבדו מהבית”.

מה הפתיע אותך?
“זיהינו רצון וצורך לשמר את העבודה 

מהבית גם בשגרה. אם חשבנו לפני 
הקורונה שאנחנו צריכים להציע את 
זה למילניאלס, ראינו שעובדים מכל 

שכבות הגיל רוצים לשלב עבודה 
מהבית. היום התשובה מאוד ברורה. 

העובדים ממש רוצים את זה ולכן אנחנו 
בוחנים מודל חלקי של עבודה מהבית”.

גם בבנק הפועלים נאלצו לשנות 
את שגרת העבודה. לדברי רינת דביר, 

סגנית מנהלת מחלקת ניהול משאבי 
אנוש בבנק, במהלך המשבר הם אפשרו 
לעובדים לעבוד בשעות שונות, במספר 
משמרות ולא קיימו ישיבות לפני עשר 
בבוקר. כל ישיבה קוצרה משעה לחצי 

שעה ולדבריה הישיבות היו הרבה יותר 
יעילות וממוקדות.

גם בהפועלים מדברים על מתחמי 
עבודה גמישים - עבודה בסניף ליד 

הבית במקום לנסוע למשרד ושוקלים 
להפוך את זה לעניין של קבע. “יש 

החלטה שכל עובד יוכל לעבוד יום אחד 
בשבוע מהבית. במהלך הקורונה אנחנו 

רואים שהפרודוקטיביות, הפרואקטיביות 
והמוטיבציה עלו, התפוקות עלו וגם 

האחריות של העובד עלתה”.
למה חיכיתם לקורונה?

“דיברנו על זה הרבה זמן, אבל בבנק 
הכול היה מאוד בירוקרטי”.

לשכור טאלנטים 
מכל מקום בעולם

לדברי מלי אלקובי, יועצת לארגונים 
בתחום חוויית עובד ואיזון בין עבודה 

וחיים פרטיים, העבודה מהבית, 
במיוחד אם היא נעשית רק מהבית ולא 
באמצעות מודל היברידי כלשהו, אינה 

נטולת חסרונות: קשה לנטר אותה, 
יש הרבה הסחה מהבית והיא נעדרת 
קשרים חברתיים שהוכחו כקשורים 

לפרודוקטיביות. גם הריחוק מפוליטיקה 

המעסיקים יכולים לצמצם את המשרדים והעובדים מוותרים על הפקקים • איך 
התמודדו הבנקים עם עבודה מרחוק, כמה פעמים בשבוע מגיעים למשרד העובדים 
הכי מחויבים ואיזו חברה ישראלית תעזור לעובדים לצבוע קירות בבית כדי לייצר 

רקע נעים • כך תיראה העבודה מהבית ביום שאחרי הקורונה / דפנה ברמלי גולן

 לא הכול ורוד: העבודה מהבית תפגע בעובדים
החלשים ובמי שחייבים לשהות פיזית במקום העבודה

כל מה שאפשר ללמוד 
מחברות גדולות במשק 

על עבודה מהבית

גר במעלות. החברה “מכריחה” את 
העובדים להגיע רק פעם בחודש למשרד 
למפגש ובכל יום נתון כרבע מהעובדים 
מגיעים למשרד. באחרונה נתנה החברה 

הזדמנות פעמיים לעובדים להגיע לעבוד 
מהמשרד והביקוש היה נמוך.

“להתנגש אחד בשני 
כדי ליצור יצירתיות”

סקר של גאלופ מ–2017 על מצב שוק 
העבודה האמריקאי מצא שהעובדים שהיו 

ברמת המחויבות והמחוברות הגבוהה 
ביותר למקום העבודה היו אלה שעבדו 

שניים עד ארבעה ימי עבודה מהבית, 
לעומת אלה שעבדו יום אחד או חמישה.

מחקר שנעשה בארה”ב אחרי הקורונה 
מצא ש–%80%–90% מהעובדים היו רוצים 

לעבוד מהבית במשרה היברידית.
למרות זאת, אלקובי ממליצה לקבוע 

כמה ימים בשבוע שהם “ימי חובה”. היא 
קוראת להם “ימי התנגשות”. “אנחנו 

צריכים להתנגש אחד בשני כדי ליצור 
יצירתיות ופרודוקטיביות. מחקר שנעשה 
בהרווארד וספר כמה פעמים ביום אנשים 
קמים מהכיסא, מצא כי האנשים שקמים 

הכי הרבה ופוגשים הכי הרבה אנשים, 
הם הכי פרודוקטיביים. לכן אני מאוד 

נגד עבודה מהבית כל יום.”.

 לתאם מראש את
ההגעה למשרד

בעבודה מהבית, גם חלקית, יש מגוון 
אתגרים: החל מחסרונה של סביבת 

עבודה נוחה, היעדר מגע חברתי ועוד.
בלייבפרסון מתחילים בימים אלה 
פיילוט בנושא העבודה מהבית, כדי 
לייצר לעובדים את סביבת העבודה 

המיטבית בביתם. לדברי חגית 
מלול, ראש מטה וסמנכ”ל אופרציה 

בלייבפרסון, “נציע לעובדים מעטפת 
שלמה של תמיכה בעבודה הביתית. 

בנוסף לתקציב של כ–300 דולר שקיבל 
כל עובד לשדרוג עמדת העבודה 

הביתית שלו, נאפשר לכל עובד להתאים 

ירועי החודשים האחרונים, שהביאו א
עמם שינויים באורח החיים ואילצו 
מעסיקים ועובדים לעבור ללא התראה 

מוקדמת לעבודה מהבית, חשפו את האי–
שוויון המובנה בעולם התעסוקה, בין 

אלו שיכלו להמשיך ולבצע את עבודתם 
ולהמשיך להשתכר לבין אלו שהוצאו 

לחל”ת מכורח המציאות החדשה.
האפשרות לבצע את העבודה ללא 

תלות במיקום הפיזי מתאפשרת, מטבע 
הדברים, בענפים ובמקצועות מסוימים 

בלבד. כך, בעוד שבענף ההייטק רוב 
העובדים יכולים לבצע את עבודתם 

מהבית, ענפים שלמים כגון ענף 
התיירות, הבידור והתחבורה, כרוכים 
בנוכחות פיזית באתר שבו מתבצעת 

העבודה. העבודה מהבית מאפיינת 
לא רק ענפים, אלא גם בעלי השכלה 

גבוהה יותר.
היכולת לבצע את העבודה ללא 

נוכחות פיזית באתר מאפיינת גם בעלי 
הכנסה גבוהה יותר. מניתוח הכלכלנית 

הראשית באוצר עולה כי במהלך ימי 
הסגר ממוצע השכר של העובדים 
שהוצאו לחל”ת היה 6,300 שקל 

לעומת השכר הממוצע במשק העומד 
על 10,400 שקל, כלומר, נמוך בשליש.

חיסכון בדלק 
ובהוצאות ביגוד

האפשרות להמשיך לעבוד מהבית 
עולה כעת על שולחנם של מקבלי 

החלטות רבים, שעה שענקיות 
האינטרנט בארה”ב הודיעו כי לא 

יחזרו לעבודה במשרדים בחודשים 
הקרובים, ואולי ימשיכו בכך עד סוף 
2020. מעבר מאסיבי לעבודה מהבית 

ברחבי העולם יגדיל את האי–שווין בין 
העובדים שתחום העיסוק שלהם יאפשר 
להם להשתלב בהעסקה מרחוק לעומת 
עובדים שייוותרו קשורים למיקום פיזי.

מעבר להעסקה מרחוק יאפשר לאותם 
עובדים חיסכון בעלויות רבות, דוגמת 

הוצאות דלק )ואולי אף רכב( וביגוד, 
ואף יאפשר להם בחירת מקום מגורים 
בעלות נמוכה יותר, כתוצאה מהיעדר 

הצורך להיות קרוב למקום העבודה 
ולעורקי תחבורה ראשיים. אותם עובדים 

אף יוכלו ליהנות משעות פנאי רבות 
יותר - תוצאה של חיסכון בזמן הנסיעה, 

המתארך ובכך לשפר את איכות חייהם.
העסקה מרחוק תאפשר לעובדים אלה 

גמישות תעסוקתית רבה יותר. עובד 
מרחוק זוכה לנגישות למספר רב יותר 
של מעסיקים, מעצם כך שאינו נדרש 

לשקול שיקולים של מיקום גיאורפי של 
משרדי המעסיק, ואף להימנע מהצורך 

ברילוקיישן. גמישות זו, הנובעת מגידול 
במספר אפשרויות ההעסקה, מאפשרת 
שיפור בשכר, וכן ביטחון תעסוקתי רב 

יותר לעובד.

יתרה מכך, עובדים מסוימים עלולים 
למצוא את עצמם ללא פרנסה במקרה 

של מעבר מוחלט לעבודה מהבית. 
החלטה מסוג זה עלולה לייתר קיומם 

של שטחי משרדים רבים, וכתוצאה מכך 
גם את פרנסתם של בעלי תפקידים 

שהם “תומכי משרד” מטבעם, כלומר 
תפקידים שהצדקתם היחידה היא קיומו 

של משרד פיזי.

פערים בתפוקות 
בין עובדים

אולם עבודה מהבית תיצור פער 
משמעותי גם בקרב העובדים שיכולים 

לעבוד מהבית, בכך שתרחיק בינהם 
ותדגיש את הבדל התפוקות. הדבר נובע 
מכך שבאופן טבעי בכל קבוצת עובדים 

קיימת שונות ביכולות המקצועיות, 
כאשר אחדים מהם הם בעלי יכולות 
גבוהות מאוד, מוקדי ידע וכישורים, 

ואחרים נמצאים בקצה השני של 
הסקאלה. במהלך העבודה הצוותית 

במשרדים, שונות זו מתמתנת, כאשר 
העובדים החלשים יותר נעזרים תכופות 

במוקדי הידע, בין אם כדי להתקדם 
במשימותיהם ובין אם כדי לשפר את 

איכות עבודתם. בעת המעבר לעבודה 
מרחוק, העובדים החזקים, אותם 

מוקדי הידע, הופכים פרודוקטיביים 
יותר, מעצם כך שמידת “ההפרעה” 

או ההיעזרות בהם פוחתת. לעומתם, 
העובדים החלשים יותר מתקשים 

להמשיך לייצר עבודה באותה איכות 
שיכלו לייצר לו המשיכו להיעזר 

במוקדי הידע, לעתים עד כדי קושי 
לבצע את העבודה המצופה מהם בכלל.

כתוצאה מכך, העבודה מהבית יוצרת 
פער גדול עוד יותר בתוך קבוצת 

העובדים. הדברים נכונים ביתר שאת 
כאשר אנו דנים בקליטתם לעבודה של 

עובדים בעלי ניסיון מועט, ג’וניורים, 
אשר דורשים מטבע הדברים הדרכה 

צמודה ותהליך למידה ארוך. קושי זה 
יכול להפחית את יכולת ההעסקה של 

צעירים.
המעבר להסדרי עבודה מהבית 

כתוצאה ממגפת הקורונה מביא עמו 
הזדמנויות רבות. עם זאת, עלינו 

להתמודד עם האתגר של הרחבת האי–
שוויון ולמצוא דרכים להתמודד עם 

ההשפעה השלילית שיש לתרחיש זה על 
עובדים רבים ועל המשק כולו.

הכותבת היא סמנכ”לית תפעול 
ומשנה למנכ”ל אלגוטק מערכות

ארגונית מעורר חשש בקרב עובדים.
אלא שלצד החסרונות, יש גם הרבה 
יתרונות: לפי מחקרים שנעשו לאורך 

השנים, התועלות בעבודה מהבית עבור 
המעסיקים היא עלייה בפרודוקטיביות 
שנעה בין 13%–30%, ירידה בהיעדרות 

של עד 60% - שהורגשה בזמן הקורונה, 
ירידה של כ–50% בתחלופת עובדים, 
וירידה בעלויות המשרד, שמוערכות 

בעד 10,000 דולר לשנה לעובד. עבור 
העובדים מדובר בחיסכון של 2,000–

7,000 דולר לשנה על נסיעות, ביגוד 
והחזרי מס על הוצאות המשרד - זאת 

כמובן בהנחה שעובדים רק מהבית.
האפשרות לעבוד מהבית מאפשרת גם 
לשכור טאלנטים מכל מקום בעולם וכך 
לשפר את הגיוון בארגון, יעד שחברות 
רבות מציבות לעצמן בשנים האחרונות.
לדברי סיגל סרור, סמנכ”לית משאבי 

אנוש של קלטורה, שמייצרת פלטפורמה 
לניהול באמצעות וידאו, “נראה שהעולם 
הולך לכיוון של עבודה מהבית. לא תהיה 

אפשרות להתחרות בשוק על טאלנט 
אם לא נאפשר עבודה מהבית. מבחינתי 
המערכה, אם הייתה כזו, הוכרעה כבר. 
ברגע שארגונים יתחילו לאמץ עבודה 
מהבית, העובדים ישאלו אותנו אם יש 
להם אפשרות לעבוד מהבית. לחברה 

מתלבטת אין מה להתלבט.
"כל העולם יעבור לעבודה היברידית, 
חלק מהבית וחלק מהמשרד. העניין הזה 
יכתיב גם ראיונות עבודה: הארגון ישאל 

את העובד האם יש לו פינת עבודה, 
האם יש לו ניסיון בעבודה מהבית, האם 
הוא רגיל לכלים של עבודה מהבית. אם 

בעבר העובד היה שואל אותי אם נותנים 
לי רכב ליסינג, היום השאלה האם יש 

לכם מדיניות של עבודה מהבית”.
המסקנות של סרור מתבססות בין 

השאר על סקר מנהלים גלובלי שערכה. 
לפי הסקר, 94.5% מהמנהלים סבורים 

שהעבודה מהבית בזמן הקורונה הייתה 
אפקטיבית, 84% סבורים שהיא תהיה 
אפקטיבית גם אחרי הקורונה, ו–88% 

את המרחב הביתי שלו לעבודה מהבית, 
מהתאמת התאורה שתסייע ותקל 

על שיחות הווידאו התדירות, צביעת 
הקירות כדי לייצר רקע נעים בשיחות 

הזום, אספקת כיסא ארגונומי, ציוד טכני 
מתקדם ועוד”.

חברות נוספות הציעו במהלך הקורונה 
לעובדים לקחת את הציוד המשרדי 

הביתה או נתנו תקציב אחר. כך למשל 
חברת בריקס נתנה לעובדים מענק חד 

פעמי של 2,000 שקל. לייטריקס שלחה 
לעובדים הביתה, מחשבים, לפטופים, 

כיסאות ושולחנות משרדיים.
בסקר שלה בדקה קולטורה גם את 
הנכונות של העובדים לשינוי המודל 
המשרדי. 78% ענו שהם מבינים שאם 
החברה תעבור ליומיים עבודה מהבית 

לפחות, לא יהיה להם משרד קבוע.
איך המשרד העתידי ייראה? לדברי 

סרור יהיו עמדות של “כיסא חם”, 
עמדה גנרית שתוכל להתאים לכל 

סוגי המחשבים, ואפליקציה שתאפשר 
לתאם מראש את ההגעה למשרד.
סרור מעריכה שחברות ייפרדו 

מ–20%–30% משטחי המשרדים שלהן. 
המשרדים שיישארו יכללו חדרים 

קטנים ואטומים שיאפשרו קיום שיחות 
וידאו עם מצלמה גדולה ותאורה 

ואקוסטיקה מתאימות”.
השינויים שהעבודה תחולל בארגונים 

יהיו לא רק פיזיים אלא גם פסיכולוגיים. 
השינוי המרכזי יהיה העברת האחריות 
לעובדים. החברה תצטרך לקבוע האם 

ההחלטה על מספר ימי העבודה מהבית 
תבוא מלמעלה או תהיה אוטונומיה 
לעובדים ואיך ייעשה המעקב אחרי 

מדדים כמו תפוקה וצמיחה.
“קודם כול צריך לתת אמון וכדי 

לבנות את האמון, צריך לבנות תהליכי 
עבודה תומכים”, מסבירה אלקובי, 

“צריכים לעבור למדידת תפוקה לפי 
יעדים ולא לפי שעות”.

הילה ערן–זיק מלאומי מספרת 
מה למדה על עבודה מהבית במהלך 

הסגר. “למדנו לבצע שגרות של 
עבודה מרחוק. בנינו ערכה למנהלים 

להתמודדות עם אתגרים ניהוליים, איך 
לנהל מפגשים וירטואליים, איך לייצר 

הנחיות אפקטיביות ולחלק משימות”.
לדברי אלקובי, חשוב למתג את 

השינוי נכון: “ריכה להיות זהות בין 
המסר למציאות: אם נתתי לך יום עבודה 
מהבית אבל אני קובעת כל יום ב–19:00 

שיחת ועידה עם חו”ל זו לא גמישות. 
אין דבר מתסכל יותר מילד שדופק לך 

בדלת כשאתה עובד מהבית”. ¿

דעה
 מרים שטילמן־

לבזובסקי

עבודה מהבית מגדילה 
את האי–שוויון במשק

בנק לאומי

<  40% מהמועסקים עבדו 
מהבית בימי הקורונה

<  המסקנה: “התשובה 
 ברורה: העובדים 

ממש רוצים את זה”

 <  העובדים יכלו
לבחור היכן לעבוד

<  המסקנה: “יתכן ונחליט 
על ימים קבועים בהם 
כולם עובדים מהבית”

<  העובדים עבדו 
במשמרות גמישות

<  המסקנה: “כל עובד 
 יוכל לעבוד מהבית

יום אחד בשבוע”

 <  העובדים קיבלו 
מענק כדי לשדרג את 

העמדה הביתית

<  המסקנה: “נציע תמיכה 
בעבודה הביתית”

לייבפרסוןבנק הפועליםסייבריזן

ענו בחיוב לשאלה האם הם ממליצים על 
עבודה היברידית מהבית באופן קבוע.

גם חברת לייבפרסון ערכה סקר 
בישראל, באירופה ובארה”ב על נושא 
העבודה מהבית. בין הישראלים, 62% 
הרגישו שהיו פרודוקטיביים מהבית, 
41% אמרו שהיו רוצים שגם בחזרה 

לשגרה תתאפשר עבודה מהבית ו–20% 
אמרו שהיו “מאוד רוצים” בזה.

מרבית החברות שעימן דיברנו עדיין 
לא החליטו על מודל העבודה שבו יבחרו. 

לפני הקורונה מרבית החברות שהנהיגו 
עבודה מהבית עשו זאת יום בשבוע. 

אמדוקס, למשל, הטמיעה יום אחד של 
עבודה מהבית בכל החברה, מה שאיפשר 

לה לגלוש בקלות לתקופת הקורונה
בחברת לייטריקס, שמפתחת מוצרים 
לעריכת תמונה ווידאו, שפועלת מכפר 

ההייטק של האוניברסיטה העברית, 65% 
מהעובדים גרים באזור ירושלים ו–30% 
גרים במרכז. כל מי שגר באזור המרכז 
יכול לבחור יום עבודה בשבוע מהבית. 

לדברי נטע מגן, אחראית מיתוג מעסיק 
בחברה, רוב העובדים ממשיכים לעבוד 
מהבית ובהמשך החברה תגבש מדיניות 

מסודרת בנושא.
בסייבריזן לא יחזרו לשגרה הקודמת. 
אם בעבר הותרה עבודה מהבית באופן 

פרטני, הרי שהתקופה האחרונה לימדה 
שאפשר לעבוד מהבית תוך שביעות 

רצון גבוהה של העובדים. גם בסייבריזן 
“בוחנים כעת מבנה היברידי, שבו 

העבודה מרחוק תהיה חלק אינטגרלי 
משבוע העבודה. ייתכן ונחליט על ימים 

קבועים בהם כולם עובדים מהבית, או 
אולי על יום אחד משותף לכל צוות, 
אנחנו עדיין שוקלים את החלופות”.

בסייברארק אומרים שהמשבר לימד 
אותם כי אפשר לשלב מידה מסוימת 

של עבודה מהבית, ובוויקס חוזרים 
לשגרה לפי ההנחיות ולא שוקלים את 

שינוי מודל העבודה.
לדברי רונן סמואל, מנכ”ל קורנית 
דיגיטל: “משבר הקורונה והאילוצים 

שנכפו על כולנו היו פיילוט מצוין 
לשיטות עבודה אחרות ויצירתיות 
ששקלנו לאמץ לאורך השנים. אני 

מאמין שבקרוב נסכם את כל מה שלמדנו 
בחודשים האחרונים על שיטות העבודה 

הקיימות שלנו ונקבל החלטות”.
חברות מעטות יחסית עובדות רוב 

הזמן מהבית. למשל בריקס תוכנה בע”מ, 
שמספקת שירותים טכניים לקרוסריבר 

בנק בניו ג’רזי, פועלת מהר חוצבים 
בירושלים ו–70 עובדיה מפוזרים בכל 
רחבי הארץ. המנכ”ל משה–צבי וידר, 

מלי אלקובי, יועצת 
לארגונים בתחום חוויית 

עובד: “צריכה להיות זהות 
בין המסר למציאות: אם 
נתתי לך לעבוד מהבית 
אבל אני קובעת כל יום 

ב–19:00 שיחת ועידה עם 
חו”ל, זו לא גמישות"

העבודה מהבית חוסכת כסף

13%־30%
העלייה

בפרודוקטיביות

60%
הירידה

בהיקף ההיעדרות

50%
הצמצום

בתחלופת העובדים

10,000
דולר

החיסכון השנתי של המעסיק
על הוצאות משרדיות

7,000�2,000
דולר

החיסכון השנתי של העובדים
על נסיעות, ביגוד וכו'
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למכירה

סיגל סרור. קלטורה. 
"המערכה הוכרעה"

חגית מלול, 
 לייבפרסון. 
"ציוד טכני"

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

 צילום: 
ענבל מרמרי

חברות בולטות במשק ששוקלות שינוי בפורמט העבודה 

העבודה מהבית יוצרת 
פער גדול יותר בתוך 

קבוצת העובדים. הדברים 
נכונים ביתר שאת כאשר 

אנו דנים בקליטתם 
לעבודה של עובדים 

בעלי ניסיון מועט, 
שדורשים הדרכה צמודה

 78%
מהעובדים

הבינו שלא יהיה 
להם משרד קבוע 
אם יעבדו יומיים 

בשבוע מהבית

 94.5%
מהמנהלים 

סבורים שהעבודה 
מהבית בזמן 

הקורונה הייתה 
אפקטיבית

מקור: סקר של 
חברת קלטורה


