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 שגרות לעבודה מרחוק בכלים דיגיטליים –למנהל צ׳קליסט 

 מנהלים,

, הם משימה מאתגרת כשלעצמה ובמיוחד בימים אלו כאשר אנחנו לא ניהול משימות, פגישות וסדר יום קבוע

ניהול כל שגרות , ליצירת תשתית לעבודה אפקטיבית, לההמלצות הבאותריכזנו עבורכם את נמצאים פיזית במשרד. 

 שבוע ולניהול של כל יום.

גם , ולכלל העובדים.ות לארגון נעימה, פרודוקטיבית, תקשורתית ומחוברתלקיים סביבת עבודה  יחד נמשיך

ויש לשמור ולתחזק את  הצוות נשאר צוות אחדחשוב לזכור ולתווך לאורך כל התקופה שלפנינו כי  בעבודה מרחוק.

 הקשר הן עם העובדים בחירום והן עם העובדים בשגרה.

 

 תשתיות לעבודה אפקטיבית מרחוק

. לניהול השוטף בסיסכ בצעיש לשמספר פעולות  להלן, היומיות והשבועיותלפני שאנחנו צוללים לרשימת המטלות 

 העבודה מרחוק בהמשך הדרך:יקל עלינו בניהול ביצועם תחילה, 

 יצירת שגרת פגישות

  (וצוות העובדים בשגרה חירוםצוות העובדים בבהשתתפות כלל חברי הצוות )שבועיות זמנו סדרת פגישות. 

  צוות העובדים בחירוםבהשתתפות עיתיות זמנו סדרת פגישות. 

  כל חברי הצוות יהיו זמינים לסנכרון ולהתייעצות. הםשב יםקבוע יםמועדהגדירו 

  ימים(. 3-ל אחת .תלפגוש כל עובדמומלץ עם כל אחד מחברי הצוות )פגישות אישיות תאמו 

  ,שריינו ביומנים פגישות לציון מועדים ואירועים מיוחדים בצוות. לדוגמהHappy Hour שבועי 

 הרמת כוסית וירטואלית לרגל חג הפסח.או 

 הסדרת ערוצי תקשורת

  לצוות העובדים בחירוםייעודית  שיחהפתחו קבוצת (לדוגמה, Slack*  אוWhatsApp* )לצרכי עבודה. 

  ובאילו מקרים. לדוגמה, האם נדרשת קבוצה ייעודית סביב נושא /נסו להגדיר באילו ערוצים הצוות מדבר 

 דחופה? פרויקט או מה עושים כשיש למישהו שאלה

  ומביאים לידי תקשורת עמוקה יותר  יםוידאו, המאפשרשיחות קוליות ופגישות וישיבות באמצעות העדיפו לבצע

 .טון דיבור ושפת גוף ביטוי

 וכד' "זמין"?הגדירו מונחים המותאמים למצב ומוסכמים על כולם. לדוגמה, מה זה אומר "דחוף"? למה הכוונה ב. 

 .עשו לכם כלל: שתפו מהרשת רק חומרים מדויקים ורלוונטיים לחברי הצוות 

 האצת כלים דיגיטליים

  לרבות אופן  לרשותם לעבודה מרחוקשעומדים וודאו כי כל חברי הצוות מודעים ומכירים את הכלים הדיגיטליים(

 ., לדוגמה(*ZOOMהשימוש באפליקציית 

  ויאפשרו לכם  חברי הצוות לפתוח את האפשרות לסנכרון יומנים, כך שכולם יראו מתי האחרים זמיניםהנחו את

 .)ניתן לנעול צפייה של שם הפגישה לצורך שמירה על פרטיות( לנהל את הזמינות

  חברי הצוות העובדים תוצרי מדוד את התפוקה והאיכות של כם לכלים המאפשרים לבדקו שקיימים בידיכם

 מרחוק ולזהות בזמן צווארי בקבוק.

  :חשבו מי מחברי הצוות צריך תמיכה גדולה יותר באימוץ כלים דיגיטליים, והפנו אותו לערוצים המתאימים )למשל

 .קהילת מחוברים מרחוק בפייסבוק(
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 שגרות לעבודה מרחוק בכלים דיגיטליים –למנהל צ׳קליסט 

 )המשך( תשתיות לעבודה אפקטיבית מרחוק

 אישי לחברי הצוותליווי 

 זו הגדירו יחד עם כל עובד/ת משימות ויעדים ברורים לתקופה. 

  ושבועי בהתאם לתנאי עבודתם מרחוקהנחו את העובדים להתחיל לנהל לו"ז יומי. 

  שרויים במצב מאתגר )אוכלוסיות מגוונות, מחלה, בידוד, היריון, ההיו קשובים לעובדים בעלי מאפיינים ייחודיים או

 הורים לילדים קטנים, נשואים לאנשי צוות רפואי, בני/ות זוג שאיבדו עבודתם וכד'(.

 השבועית ברמהניהול 

לנו לזהות  דה, ומאפשרמשפיע על תוצאות ואיכות העבוו לעמוד במשימות שהגדרנו לעצמנו, לו"ז שבועי מסייע לנ

 ., תוך התגברות על אתגרי המרחקמבעוד מועד בעיות ופערים המצריכים טיפול מיידי

 של כל חברי הצוות ת, המשימות והתעדופיםביחס לזמינו פתחו כל שבוע בתיאום ציפיות קצר. 

  לטובת סנכרון והתעדכנות החירום צוותחברי בהשתתפות כל פגישה  במהלך השבועוודאו שמתקיימת. 

 להתעדכנות שבוע פגישה אישית עם כל אחד מהעובדיםמתקיימת במהלך הוודאו ש. 

  לאור המצב. , פתחו בשיחה קצרה אודות תחושותיהם ומחשבותיהםחברי הצוותבכל שיחה או מפגש אונליין עם 

 אופי התוצרים ולוחות הזמנים.לואת המשימות שהוקצו  מבין הואכי  בדקו עם כל אחד מחברי הצוות , 

 ידרש.משימות ככל שיאת הלדרג ולתעדף  העובדיםסייעו לכל אחד/ת מ 

 העובדים מרחוק.ביצועים של כל הנוכחות ו/או הל דיווח בצעו בקרה ע 

 יומיות / חצי שבועיותה ברמהניהול 

צוות בהמשך עבודה איכותית ויעילה וב יתמכוהקשר היומי עם העובדים והבקרה היומית על הפעילות המתקיימת, 

 ומחובר לארגון ולעשייה. מוחזקעובדים 

 של חברי הצוות והתעדופיםהזמינות, המשימות  פתחו כל יום בהבנה של. 

 צע שינויים במשימות הקיימות ובתוכנית ודאו שאין נושאים "פתוחים" שאינם מקבלים מענה ובדקו אם נדרש לב

 העבודה.

 .היו רגישים לזמינות העובדים במהלך יום העבודה בהתאם ללוחות הזמנים שעודכן ביומנים 

 ( בהודעת לדוגמה, התעדכנוWhatsApp *בסטטוס )העובדים העבודה של כל אחד/ת מ או בשיחה קצרה

 מרחוק.

 ועדכונים קבועים מהנהלת הארגון וממשקים נוספיםמסרים  באופן מדוד ומנוהל הקפידו לשתף. 

 .בצעו "בדיקת דופק" למצב הרוח והתחושות של העובדים 

 

 

 

 בהצלחה!

 שימוש בכלי יבוצע תוך הפעלת שיקולי דעת של אבטחת מידע וצנעת הפרט*


