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   "ת ירשת אמ, צוות בחינת עבודה מהבית  :  עבור

 ברשת אמי"ת  יחידת הערכה - ומירי שמאי יובל פורת ד"ר מיכל אפללו,  : מאת

 2020, ביוני 10 :  תאריך

 

 עבודה מהבית  – מחקר מטההנדון:  

 תקציר הממצאים והמלצות

 מבוא . 1

מעובדי המטה ברשת אמי"ת לעבודה. בהתאם למדיניות הרשת,    75%חזרו  הו  מאיבמהלך חודש  

רובם ככולם התנסו במתכונת המשלבת עבודה מהמשרד ומהבית. תגובה להתנסות זו ועמדות כלפי 

במטה,   מנהלים  זה  ובכלל  המטה  עובדי  אוכלוסיית  אוכלוסיות:  שתי  בקרב  נבחנו  מהבית  עבודה 

 קרי מנהלים וסגנים מנהליים. ואוכלוסיית מקבלי השירות בקח"לים 

 ממצאי סיקור שבוצע בקרב שתי אוכלוסיות אלו: דו"ח זה נועד להציג 

, ודיווחו על  אשר נסקרו בשבוע האחרון של אפריל  ,(73%רמת מענה של  )  עובדי מטה  63 •

 חווית העבודה מהבית ועל העדפות עתידיות שלהם

( אשר נסקרו בשבוע הראשון של מאי,  74%מנהלים וסגנים מנהליים )רמת היענות של    78 •

 ודיווחו על איכות השירות שקיבלו מהמטה בהשוואה למצב שגרה  

 הממצאים משתי האוכלוסיות מוצגים בשני פרקים נפרדים.  בגוף הדו"ח

 

 עובדי מטה  –  ממצאים בולטים. 2

ומעלה עבדו מהבית    57%  –עבדו מהבית ברוב ימי העבודה    עובדי המטהרוב    שקדמו לסקרבשבועיים  

 .ימי עבודה  10מתוך  7לפחות 

, האחרים בעיקר תחושות כלפי העבודה מהבית בתקופה זו  מהעובדים הביעו תחושות חיוביות  74%

 תחושות שליליות. התחושה הבולטת היא: יעילות.  2%מעורבות ורק 

מרוצים    56%  מהם  ,מרוצים  90%  :בודה מהבית בתקופה זו גבוההרמת שביעות הרצון הכללית מהע

שניתנת ככל    עולהשביעות הרצון    .4.4הינה    5  –  1שביעות הרצון הממוצעת על סולם של  .  מאוד

 לעובד גמישות בשעות העבודה וככל שהוא מצליח להפיק מיום העבודה כך הוא מרוצה יותר.

: הרכיב שזוכה  4.8  –  4.2, ובממוצע הן נעות בטווח של  גבוהיםרמות שביעות הרצון מרכיבי העבודה  

להערכה הגבוהה ביותר הוא רמת האמון שהעובדים חשים מצד מנהליהם, בזמן שהנמוך ביותר הוא  

בבית עבודתם  סביבת  של  הפיזיים  העבודה  התנאים  יעילות  עמיתים,  עם  הקשר  הוערכו  בתווך   .

 )ר' לוח מסכם בעמ' הבא(.  ומסגרת העבודה

 



 

2 

 

 שביעות רצון מהעבודה מהבית ורכיביה -עובדי מטה : מסכם  לוח

 

שביעות 

 רצון כללית

האמון  

שניתן 

 בעובד 

קשר עם  

 עמיתים

יעילות 

 העבודה 

מסגרת  

העבודה 

 )שעות(

סביבת  

עבודה 

)תנאים 

 פיזיים( 

 34% 50% 60% 63% 84% 56% במידה רבה מאוד 

 55% 44% 35% 35% 14% 34% במידה רבה 

 8% 3% 2% 2% 0% 8% במידה בינונית 

 2% 3% 3% 0% 0% 2% במידה מועטה 

 1% 0% 0% 0% 1% 0% כלל לא 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 4.4 ( 5 – 1)ממוצע 

 

 . (42%טובה ממנה )( או  52%איכות עבודתם מהבית דומה לעבודה מהמשרד )כי    ,סבורים   העובדים 

יחד עם זאת, חלק מהמשיבים העידו כי בעבודה מהבית בשבועיים האחרונים מספר רכיבים נעדרו  

 לרמה זו או אחרת, בהם:  

 ומשפחה עבודה בין גבולות  להציב יכולת  .1

 אישיים יעדים  הגדרת  .2

 צוות פגישות  כדוגמת  עוגנים  .3

  4.4טווח של    –  ממאפייני הניהול ותפקוד יחידותיהםמנהלים נוטים לדווח על שביעות רצון גבוהה  

 . 5עד  1על סולם של  4.7 –

.  במצב של שגרה   לעבוד מהבית לפחות יום אחד בשבוע  הביעו עניין  המשיביםכל  בשורה התחתונה  

יומיים בשבוע, ורבע מעדיפים שלושה ימים. בממוצע  מחצית מהמשיבים מעדיפים לעבוד מהבית 

מהבית   לעבוד  בוחרים  ימים    2.4המשיבים  חמישה  של  עבודה  בשבוע  מחצית   –ימים  כלומר, 

 מהשבוע. 

העדפה למשכי זמן ארוכים יותר לעבודה מהבית בולטת בקרב משיבים שאינם בתפקידי ניהול, הורים 

שנים ומטה. היא גוברת ככל שהמשיבים עובדים יותר ימים   5, עובדים בעלי ותק של  3לדים עד גיל  לי

 מהבית בתקופה זו. 

רוב המשיבים מייחסים   יתרונות מאשר חסרונות.  יותר  קיימת הערכה שבעבודה מהבית מגולמים 

. כות העבודה אי ,  אמון ,  מסגרת העבודה ,  יעילות העבודה יתרון לעבודה מהבית בארבעה נושאים:  

 .עמיתים עם בינאישיים יחסיםמהמשיבים(:  50%בנושא אחד בלבד לעבודה מהבית חיסרון בולט )

ידי מספר הימים  -מנובא על מספר ימי העבודה מהבית בשגרה עתידית  ניתוחים נוספים מלמדים, כי  

בשבועיים האלו המשיבים . כלומר, ייתכן שכבר  שבהם מבוצעת עבודה מהבית בשבועיים האחרונים

ביצעו בחירה והחלטה והתאימו את היקף העבודה לצרכיהם, וכן ליתרונות ולחסרונות שהם מוצאים 

 בה. 

 .   בתפקידי ניהול מספר הימים המועדף עולה ככל שהם חווים יכולת ניהול ושליטה בקרב משיבים 

 



 

3 

 

ם בראש ובראשונה, כי  במידה שתתקבל החלטה לעבוד מהבית )גם אם חלקית( העובדים ממליצי

 . כי לעובדים סביבת עבודה מיטבית, ותגדיר נהלי עבודה וסדירויות ברורים וקבועיםהרשת תוודא, 

 

 מקבלי שירות בקח"לים  –  ממצאים בולטים. 3

השירות   מקבלי  בשירותלתחושת  שינוי  חל  המטה    לא  מיחידות  האחרונים  בשבועיים  שקיבלו 

מעריכים שהשתפר ביחס   22%בהשוואה לשגרה, ואם חל כזה הנטייה היא לקבוע שהוא השתפר:  

 שהוא נסוג. 13%-שהוא לא השתנה ו 65%לשגרה, 

 . למקבלי השירות והיחס שהעניקו    המטה,  זמינות עובדיהערכת השירות בתקופה זו מושפעת מרמת  

ב המשיבים מביעים יחס של הערכה והוקרת תודה לעבודת המטה, ומעטים בלבד  באופן פתוח רו

בר ושהוא  שעלה  שיפור  נושא  שיפור.  הטלפונים -מציעים  פרסום  הינו  לכאן(  או  )לכאן  החלטה 

 האישיים של העובדים. 

 

 משמעויות . 4

: רובם  ההתנסות שהתרחשה בשבועיים שקדמו למחקר הוכתרה בהצלחה   כי  מהממצאים עולה,

מהעבודה מהבית ומרבית מאפייניה, והם רואים יתרונות משמעותיים מרוצים    עובדי המטהככולם של  

. זאת למרות, שלא  מקבלי השירות מעידים כי הוא לא נפגם ואולי אף השתפרלצד זאת,    לקיומה.

 זאת בלבד שחל שינוי באופי השירות, אלא שהיקף נותני השירות היה הצטמצם.

מעובדי המדינה אשר עבדו   92%-, בדומה למעוניינים לעבוד מהבית גם בשגרה   ה עובדי המטכל  

 מהבית בתקופת המגיפה. 

מענה מספקים  שבו    הממצאים  האופן  המטהעל  העבודה    עובדי  שבוע  את  לפצל  כעת  מעוניינים 

כמחצית מהשבוע בשיטה אחת וכמחצית בשיטה השנייה.   :שלהם בין עבודה מהבית לעבודה במשרד 

 . תי סביבות העבודה שאיפה למצות את הטוב משה כי הם מבטאים בכך נרא

מהבית   ממוסדת  עבודה  על  תחליט  שהרשת  ולהגדיר  במידה  נושאים  מספר  לעומק  לבחון  ראוי 

משלימים כגון  תהליכים  וסדירויות ,  עבודה  נהלי  העובדים,  בבית  הקיים  הציוד  יחידות    מיפוי  בתוך 

   יעדים אישיים., תהליכי יצירה ושימור של אמון והמטה וקשר למקבלי השירות 

 

הערה: אף שהתקופה מדמה שגרה אפשרית, יש לזכור כי היא עדיין ייחודית ואיכות העבודה עשויה  

להיות מושפעת למשל ממוטיבציה גבוהה יחסית של עובדים. לאור זאת, ייתכן שלאורך זמן היחס  

תקופת לעבוד  לאחר  לבצע  ראוי  מהבית,  עבודה  הכולל  מודל  שיאומץ  במידה  ישתנה.  מהבית  ה 

 הסתגלות בדיקה חוזרת בקרב שתי האוכלוסיות. 
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   מבוא

 ומטרה  רקע. 1

הקורונה    עם  רב  2020  בחודש מרץהתפשטות מגפת  עובדים  וגם  הוצאו  בכלל המשק  לחל"ת,  ים 

, בתקופה שאופיינה בכך  לעבוד מהבית כלל  -בדרךנדרשו  . עובדים אחרים  של רשת אמי"תעובדים  

 . והים ביחד ומסוגרים שכל בני המשפחה ש

לייצר הפרדה בין העבודה  התקשו  מהבית  בקרב צוותי הוראה נמצא, כי אלו שעבדו  בשאלון שנערך  

תהליך  לזהות  היה  ניתן  זו  בתקופה  זאת,  עם  יחד  זה.  לתוך  זה  גלשו  התחומים  ושני  והמשפחה 

מהעובדים    92%בסקר שערכה נציבות שירות המדינה נמצא, כי  בנפרד,  הסתגלות לעבודה מהבית.  

ים מעוניינים מהמנהל  84%-מעוניינים לעבוד מהבית בשגרה ובתקופה זו  שהתנסו בעבודה מהבית  

 . 1להרחיב את היקף העבודה מהבית של עובדיהם

העלו לדיון את האפשרות לקדם עבודה    מידע שהתקבל מגורמים מבחוץוה   רשת אמי"ת   חוויות עובדי

 מהבית של עובדי מטה רשת אמי"ת בשגרה, לפחות בחלק מימי השבוע. 

זה   ובכלל  מוסדות פתיחה של  מתחילת חודש מאי המשק החל לחזור למתכונת הקרובה לשגרה, 

זו גם ברשת אמי"ת הוחזרו עובדים מחל"ת והתאפשר חזרת  החינוך ו עובדים למשרדים. במסגרת 

ומהבית.   סוג של  שילוב של עבודה מהמשרדים  זו מהווה  מודל אפשרי לעבודה משולבת תקופה 

 .בשגרה 

)"כמו שגרה"( הוחלט לבצע בחינה מחקרית בלבד  יות העבודה מהבית בשבועיים אלו  בסיס חוו-על

 בקרב שתי אוכלוסיות: עובדי המטה, ומקבלי השירות. 

 

 . עובדי מטה 2

 :מטרות 

 והערכת מאפייני עבודה זו  החוויות הבולטות של עובדי הרשת בעבודה מהבית זיהוי  •

 מאפייני העבודה מהביתזיהוי תפיסות המנהלים כלפי  •

 היקף העבודה מהבית שהעובדים מעוניינים בו בשגרה בחינת  •

 

 שיטה: 

הסיקור.   • לתהליך  שקדם  בשבוע  הצוות  שאסף  מקיף  רקע  חומר  בסיס  על  פותח  השאלון 

י ראיונות עומק עם עובדי מטה, כדי ללמוד על החוויות הייחודיות של עובד  5בנוסף נערכו  

 אמי"ת 

  63.  שעבדו מהבית בתקופה זועובדי מטה ברשת אמי"ת    86-נשלח זימון ל  24/05בתאריך   •

 ידיהם-מאפייני המשיבים, כפי שדווחו עלבנספח   (.73%) לשאלוןמהם השיבו 

 

 
  /https://www.davar1.co.il/224538ר' למשל כאן:  1

https://www.davar1.co.il/224538/
https://www.davar1.co.il/224538/
https://www.davar1.co.il/224538/
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 . מקבלי שירות 3

 מטרות:

 בחינת רמת השירות הנוכחית בהשוואה למצב שגרה  •

 זיהוי היבטים נדרשים במצב של עבודה מהבית כדי להבטיח איכות שירות גבוהה •

 

 שיטה: 

 ידי יחידות המטה  -פותח שאלון על בסיס מיפוי השירותים הניתנים על •

)רמת   78משיבים פוטנציאליים, מהם השיבו    106-ל  נים זימו  ונשלח  ביוני  4עד    1כים  בתארי •

 בחלוקה לבעלי תפקידים:  (.74% להיענות ש

o ( 72%) 42מנהלי קח"לים השיבו  58-מ 

o ( 75%) 36סגנים מנהליים השיבו    48-מ 

  פי הדיווח היקף הפניות בשבועיים האחרונים נוטה להיות דומה להיקף הפניות בשגרה.-על •

 ידיהם-שדווחו עלמאפייני המשיבים, כפי בנספח 

 

 הערה . 4

אמנם שבועיים אלו שבהם בוצעה עבודה מהבית עשויים לשקף גם עבודה מהבית במצב שגרה. יחד 

 עם זאת, יש לזכור כי במצב שגרה ייתכנו שינויים, בעיקר נוכח ההבדלים הבאים:

מאלו מעובדי המטה לא חזרו לעבודה, כך שנדרש מאמץ גדול יותר    25%במצב הנוכחי עדיין   •

 שחזרו

בוודאות  • עלייה  לשגרה,  מסוימת  מחזרה  הנובעת  ייחודית  בחוויה  מתאפיין  הנוכחי  המצב 

 גבוהה במיוחדלעומת שבועות קודמים וכיו"ב, ולכן ייתכן שמוטיבציית העובדים בו 

 

 תודות. 5

לא היתה יכולה להתממש ללא  כך  -זה ובמיוחד לזכות לרמת היענות גבוהה כל  מחקרבצע  היכולת ל

הרבה   ברשת ההשקעה  המנהלים  של  מנהלי   שקידמו   והסיוע  המטה,  עובדי  ושל  המענה,  את 

 אנו מודים על כך. .הקח"לים והסגנים המנהליים שהתגייסו להשיב
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 עובדי המטה  –חוויות ועמדות ביחס לעבודה מהבית 

 היקף העבודה מהבית והחוויה כללית. 1

  היקף עבודה מהבית  1.1

התבקשו לציין כמה ימים עבדו מהבית,    המשיבים 

 ימי העבודה בשבועיים שקדמו לשאלון.   10מתוך  

 7  -( עבדו מהבית ברוב הזמן  57%)נמצא, כי רובם  

( עבדו מהבית במקצת 18%)  ם מיעוט.  ימים ומעלה

 .ימים ומטה 4 –מהזמן 

נמצאו הבדלים בהיקף העבודה מהבית של עובדים  

 בעלי מאפיינים שונים: 

 עבדו מהבית יותר ממנהלים,  שאינם מנהלים  עובדים 

 נשים יותר מגברים,

 מאשר אחרים. 3הורים לילדים עד גיל 

 

 חוויה רגשית תחושה ו 1.2

אחת  במילה  לבחור  התבקשו  המשיבים 

את   ביחס   תחושתםהמתארת  העיקרית 

מייד  מילים.  של  מגוון  מתוך  מהבית,  לעבודה 

 כך הם התבקשו לבחור מילה נוספת. -אחר 

של    ת המובע  התחושה הראשונה  בבחירה 

ה במילה    83%:  תחיוביא  יהמשיבים  בחרו 

התחושה   שלהם.  ראשון  כתיאור  חיובית 

"י היא  ביותר  עלהבולטת  שצוינה  ידי  -עילות" 

  תליאהניטרתחושה  בחרו ב  8%(.  52%מחצית )

ו"אתגר" ,  "עומס")  ת שלילי תחושה  ב  8%-, 

 (. " מגבלות "

  תחושה בבחירה השנייה חלה עלייה בדיווח על  

, אך הבחירה הדומיננטית עדיין  15%-ל  ת שלילי 

 (. 75%חיובית )

נוסף נמצא, כי סה"כ   הביעו רק    74%בניתוח 

רק    2%לעומת    ות חיובי  תחושות  שהביעו 

 . תחושות . היתר הביעו שילוב של ות שלילי תחושות 

 "לא מוצלח". -, "תסכול" ו ראוי לשים לב שאף משיב לא בחר ב"החמצה"

 המשרד. נשים, ובקרב עובדים הגרים במרחק גדול מבלטה בקרב    ת חיובי  תחושהלהביע  יחסית  נטייה  

 

 : היקף העבודה מהבית 1.1לוח 

 ימי עבודה  10מתוך  –

 57% ימים ומעלה 7

 25% ימים  6 – 5

 18% ימים ומטה 4

 100% סה"כ

 : רגש עיקרי1.2לוח 

 
 סה"כ נוסף ראשון

 72% 20% 52% יעילות

 26% 13% 13% הפתעה לטובה

 24% 11% 13% הצלחה 

 16% 8% 8% אתגר 

 14% 8% 6% עומס

 24% 19% 5% רוגע

 2% 0% 2% מגבלות 

 8% 6% 2% שותפות

 5% 5% 0% בדידות 

 3% 3% 0% פריחה

 3% 3% 0% הנאה

 2% 2% 0% קושי

 0% 0% 0% החמצה 

 0% 0% 0% לא מוצלח 

 0% 0% 0% תסכול

 197% 97% 100% סה"כ
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 שביעות רצון כללית 1.3

הכללית  רצונם  שביעות  לגבי  נשאלו  המשיבים 

האחרונים.   בשבועיים  מהבית   90%מהעבודה 

למעלה ממחצית  מהם הביעו עמדה חיובית, כאשר  

 ציינו כי הם מאוד מרוצים.

מ  8% רצון  שביעות  והביעו  בלבד   2%-עורבת, 

הביעו חוסר שביעות רצון. אף אחד לא ציין כי הוא  

 בכלל לא מרוצה. 

 . 5 –  1על סולם של  4.4ציון שביעות הרצון הממוצע הוא 

 הביעו את שביעות הרצון הממוצעת הגבוהה ביותר.  3הורים לילדים עד גיל 

 ובדים שעבדו מהבית ברוב התקופה הביעו שביעות רצון גבוהה מעובדים שעבדו פחות ימים מהבית. ע

 

  

 : שביעות רצון כללית 1.3לוח 

 56% מאוד מרוצה

 34% די מרוצה

 8% ככה -ככה

 2% כך מרוצה -לא כל

 0% בכלל לא מרוצה 

 100% סה"כ
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 . תיאור העבודה מהבית והערכת רכיביה 2

  מסגרת העבודה מהבית  2.1

התבקשו   מסגרת  המשיבים  מאפייני  את  לציין 

 ., מתוך רשימה שהוצגה להם העבודה מהבית 

 כמעט כולם ציינו לפחות מאפיין אחד. 

גמישות:  על  מעידים  הבולטים  המאפיינים 

)ל  לצאת אפשרות   (, שעות התחלה  77%הפסקה 

 (. 73%וסיום מתאימות )

לעבודה  גבולות  להציב  אפשרות  על  דווחו  מיעוט 

(34% .) 

 יר.על היקף שעות עבודה סב ודיווחמשיבים בתפקידי ניהול וגברים שיעור נמוך יחסית מקרב 

 על יכולת להגדיר גבולות. יותר מאחרים דווחו  מועטנשים ועובדים בעלי ותק 

 

ממסגרת   גבוהה  רצון  שביעות  הביעו  המשיבים 

 (. 94%העבודה )

ציון שביעות הרצון הממוצע ממסגרת העבודה הוא 

4.4. 

נשים ועובדים שעבדו מהבית ברוב הימים מביעים 

 שביעות רצון גבוהה במיוחד ממסגרת העבודה. 

 

 

  קשר עם המנהל ותחושת האמון 2.2

לציין את מאפייני   הקשר עם המשיבים התבקשו 

 , מתוך רשימה שהוצגה להם.המנהל/ת 

 כמעט כולם ציינו לפחות מאפיין אחד. 

על   מעידים  הבולטים  : זמינות המאפיינים 

מתאים  בהיקף  שיחות  (, 70%)  מתקיימות 

 . (64%וקשוב/ה ) (70%) המנהל/ת זמין/ה

  ( 33%)  הגדרה של יעדים אישיים מיעוט דווחו על  

במשרד  מאשר  יותר  משמעותי  מענה  קבלת  ועל 

(28%) . 

 מאפייני מסגרת העבודה מהבית: 2.1.1לוח 

יש לי אפשרות לקחת הפסקה בזמן 

 שמתאים
77% 

 73% העבודה מתאימות לישעות תחילת וסיום 

 48% היקף שעות העבודה סביר 

יש לי אפשרות להציב גבולות ולהגדיר גם  

 מתי לא עובד/ת 
34% 

 6% אף אחד מהם לא מתקיים 

 -  100%-בררתית, הסה"כ גדול מ -שאלה רב

 : שביעות רצון ממסגרת העבודה 2.1.2לוח 

 50% מאוד מרוצה

 44% די מרוצה

 3% ככה -ככה

 3% כך מרוצה -לא כל

 0% בכלל לא מרוצה 

 100% סה"כ

 הקשר עם המנהל : מאפייני א2.2.1לוח 

 70% אתם משוחחים בהיקף מתאים

 70% זמין/ה לך

 64% קשוב/ה לך 

 48% מפגין/ה אופטימיות ומעודד/ת אותך

מספק/ת לך תמונת מצב רחבה על מה 

 שקורה ברשת 
45% 

הגדיר/ה איתך יעדים יומיים / שבועיים 

 וציפיות ממך
33% 

מספק/ת לך מענה מקיף ומשמעותי אפילו  

 יותר מאשר במשרד 
28% 

 6% אחד מהם לא מתקיים אף 

 -  100%-בררתית, הסה"כ גדול מ -שאלה רב
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דיווח    .ועובדים עם ותק מועט  3דיווח על הגדרה של יעדים וציפיות בולטת בקרב הורים לילדים עד גיל  

 ול וגברים. על קבלה של מענה מקיף ומשמעותי בולט בקרב משיבים בתפקידי ניה

 

בהם    התבקשו לציין את תחושת האמוןהמשיבים  

 , מתוך רשימה שהוצגה להם. ורכיביה

 אחד.  פריטכולם ציינו לפחות 

עליהם  שסומכים  חשים  המשיבים  כל  כמעט 

לא 91%) שהם  מעידים  כולם  כמעט  במקביל,   .)

דווחו   6%נדרשים לדיווח מפורט על עשייתם )רק  

 שהם נדרשים לכך(. 

 

בודד,  המשיבים כל   אחד  להוציא  הביעו שביעות  , 

 (. 99%) האמון שניתן בהם רצון גבוהה מ

 . 4.8הוא  מהאמוןציון שביעות הרצון הממוצע 

 

 

 

  קשר עם עמיתים  2.3

במסגרת   92% עובדים  הם  כי  דווחו,  מהמשיבים 

התבקשו לציין  אלו  משיבים  של צוות או מחלקה.  

מאפייני   עמיתים את  עם  שלהם  מתוך  הקשר   ,

 רשימה שהוצגה להם.

 כולם ציינו לפחות מאפיין אחד. 

זמינות :  קשר חזקהמאפיינים הבולטים מעידים על  

 (. 84%)  שיחות בהיקף מתאים (,  91%)  אחד לשני

רוב מדווחים כי שומרים על קשר חם לפחות כפי  

 (.  61%שהיה במשרד )

על צוינה  משותפת  עבודה  מסגרת  זאת,  עם  שעות -יחד  של  וסנכרון  תאימות  משיבים:  פחות  ידי 

  .( 49%ופגישות צוות קבועות ) (60%) העבודה

שעובדים מהבית ברוב הימים, נשים, מתגוררים משיבים  ידי  -שימור קשר חם מדווח באופן בולט על

 .3יחסית בקרבת המשרד, הורים לילדים עד גיל 

שאינה במינהל   ידי משיבים גברים, משיבים מיחידה-קיום פגישות צוות קבועות מדווח באופן בולט על

 . י אנוש ומערכות מידעכספים, משאב

 ב: מאפייני הקשר עם המנהל 2.2.1לוח 

את/ה מקבל/ת את התחושה שסומכים 

 עליך
91% 

ניתנת לך עצמאות יחסית לניהול הזמן  

 שלך 
77% 

את/ה נדרש/ת לדווח באופן מפורט על 

 פעולותיך
6% 

 0% אף אחד מהם לא מתקיים 

 -  100%-בררתית, הסה"כ גדול מ -שאלה רב

 מהאמון שניתן בעובדים : שביעות רצון 2.2.2לוח 

 84% מאוד מרוצה

 14% די מרוצה

 0% ככה -ככה

 0% כך מרוצה -לא כל

 1% בכלל לא מרוצה 

 100% סה"כ

 קשר עם עמיתיםה: מאפייני 2.3.1לוח 

 91% אתם זמינים אחד לשני 

 84% אתם משוחחים בהיקף מתאים

אתם שומרים על קשר חם לפחות ברמה  

 שהיתה בעבודה במשרד 
61% 

שעות העבודה שלכם מותאמות  

 ומסונכרנות
60% 

אתם עורכים פגישות צוות במועדים 

 קבועים 
49% 

 0% אחד מהם לא מתקיים אף 

 -  100%-בררתית, הסה"כ גדול מ -שאלה רב
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משיבים מיחידה דיווח על תיאום בשעות העבודה בולט בקרב משיבים שעובדים מהבית ברוב הימים,  

 שאינה במינהל כספים, משאבי אנוש ומערכות מידע. 

 

גבוהה    מהמשיבים   98% רצון  שביעות  הביעו 

  מהקשר עם העמיתים. 

  מהקשר עם העמיתיםציון שביעות הרצון הממוצע  

 . 4.6הוא 

שעבדו מהבית ברוב הימים מביעים   ומשיבים נשים  

 שביעות רצון גבוהה במיוחד ממסגרת העבודה. 

 

  יעילות העבודה ואיכותה 2.4

לצייןה התבקשו  הקשורים   משיבים  מאפיינים 

 מתוך רשימה שהוצגה להם.ביעילות העבודה, 

 כולם ציינו לפחות מאפיין אחד. כמעט 

ההספקים בעבודה מהבית נוטים להיות דומים או 

דווחו כך    81%גבוהים מהספקי עבודה מהמשרד:  

על ההספק של    66%-על ההספק של יום עבודה ו

 שעת עבודה. 

זמן משמעותי   רוב דווחו כי עבודה מהבית חוסכת 

, וכי הפגישות  (81%)בהגעה למשרד וחזרה ממנו  

 . (66%נוטות להיות יעילות יותר )

הערכה חיובית להספק של שעת עבודה בעבודה מהבית בולטת בקרב משיבים שעובדים מהבית  

 ברוב הימים. 

  משיבים מיחידה שאינה במינהל הערכה ליעילות הפגישות בולטת בקרב משיבים בתפקידי ניהול,  

 כספים, משאבי אנוש ומערכות מידע. 

 

גבוהה    95% רצון  שביעות  הביעו  מהמשיבים 

 .  מיעילות העבודה מהבית

מהקשר עם העמיתים  ציון שביעות הרצון הממוצע  

 . 4.5הוא 

בולטת   רצון  משיבים שביעות  בקרב  נמצאה 

 שעובדים מהבית ברוב הימים.

 

 מהקשר עם עמיתים: שביעות רצון 2.3.2לוח 

 63% מאוד מרוצה

 35% די מרוצה

 2% ככה -ככה

 0% כך מרוצה -לא כל

 0% בכלל לא מרוצה 

 100% סה"כ

 : מאפייני יעילות העבודה2.4.1לוח 

ההספק של יום עבודה מהבית דומה או  

 גבוה מההספק של יום במשרד 
81% 

נחסך לך זמן משמעותי של הגעה למשרד 

 וחזרה ממנו
79% 

שעת עבודה מהבית דומה או ההספק של 

 גבוהה מההספק של שעת עבודה במשרד 
66% 

פגישות עבודה מהבית הן ענייניות וקצרות 

 בהשוואה לפגישות במשרד 
55% 

 2% אף אחד מהם לא מתקיים 

 -  100%-בררתית, הסה"כ גדול מ -שאלה רב

 : שביעות רצון מיעילות העבודה 2.4.2לוח 

 60% מאוד מרוצה

 35% די מרוצה

 2% ככה -ככה

 3% כך מרוצה -לא כל

 0% בכלל לא מרוצה 

 100% סה"כ
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( המשיבים  איכות 52%מרבית  את  מעריכים   )

שלהם   כדומה העבודה  הללו  בשבועיים  מהבית 

 לאיכות העבודה בתקופה של שגרה.

ש עבודתם    42%-בזמן  שאיכות  מעריכים 

יותר מאשר בשגרה,   גבוהה    6%בשבועיים האלו 

 בלבד מעריכים שאיכות עבודתם נפגעה. 

 

   סביבת עבודה מהבית  2.5

הקשורים  מאפיינים  לציין  התבקשו  המשיבים 

מהבית  שלהם  העבודה  רשימה  בסביבת  מתוך   ,

 שהוצגה להם. 

 כמעט כולם ציינו לפחות מאפיין אחד. 

תוכנות  עם  מסתדרים  הם  כי  מעידים,  המשיבים 

( זום  תקין 92%כמו  אינטרנט  חיבור  להם  יש   ,)

 (. 81%( ומחשב ברמה מספקת )82%)

נדרש   משרדי  ציוד  יש  יותר  נמוכים  לשיעורים 

( וציוד  63%(, פינת עבודה נוחה וארגונומית )69%)

 (. 53%היקפי מתאים )

עם    57% מהבית  העבודה  כי  מערכת  מעידים 

 סיטריקס ותוכנות אחרות, דומה לעבודה איתן מהמשרד. 

 דיווח על ציוד היקפי מתאים בולט בקרב משיבים גברים וכאלו העובדים מהבית ברוב הימים. 

דיווח על פינת עבודה נוחה וארגונומית בולט בקרב משיבים הגרים רחוק מהמשרד וכאלו העובדים 

 מהבית ברוב הימים. 

סיטריקס מהבית דומה לעבודה איתה מהמשרד בולט בקרב משיבים מערכת הדיווח כי העבודה עם  

 גברים, עם העלייה בוותק.  

 

גבוהה    89% רצון  שביעות  הביעו  מהמשיבים 

 העבודה מהבית.  סביבת מ

הוא   מסביבת העבודהציון שביעות הרצון הממוצע  

4.2. 

רצון   נמוכה נמצאה בקרב משיבים בעלי  שביעות 

שעובדים   ככל  גוברת  הרצון  שביעות  מועט.  ותק 

 יותר מהבית.  

 

 : הערכת איכות העבודה2.4.3לוח 

 42% גבוהה מאיכות העבודה בשגרה

 52% דומה

 6% נמוכה מאיכות העבודה בשגרה 

 100% סה"כ

 מאפייני סביבת עבודה מהבית: 2.5.1לוח 

את/ה מסתדר/ת בהתחברות לזום או  

 לתוכנות מפגשים דומות 
92% 

 82% החיבור לאינטרנט סביר או מעולה

 81% המחשב שלך ברמה מספקת 

 69% יש לך ציוד משרדי נדרש 

 63% פינת העבודה שלך נוחה וארגונומית

העבודה עם תוכנות כמו סיטריקס באיכות 

 דומה לעבודה בשגרה במשרד 
57% 

יש לך ציוד היקפי העונה על הצורך כמו 

בימי שגרה או יותר )אוזניות, מסך שני 

 וכו'(

53% 

 3% אף אחד מהם לא מתקיים 

 -  100%-בררתית, הסה"כ גדול מ -שאלה רב

 מסביבת העבודה מהבית : שביעות רצון 2.5.2לוח 

 34% מאוד מרוצה

 55% די מרוצה

 8% ככה -ככה

 2% כך מרוצה -לא כל

 1% בכלל לא מרוצה 

 100% סה"כ



 

13 

 

  . שביעות רצון מנהלים3

 כללי 3.1

משיבים כי הם מנהלים לפחות עובד אחד. הם דווחו על מאפייני עבודה מגוונים    25במשוב זה ציינו  

 של עובדיהם. 

 

 אמון בעובדים 3.2

נותנים   שהם  לאמון  להתייחס  התבקשו  המנהלים 

 בעובדיהם ולסמכויות שהם מאצילים להם.  

נותנים  88%בשני המקרים הם דווחו על רמות גבוהות: 

ו מאוד  רבה  במידה  בעובדים  רבה,    12%-אמון  במידה 

ו  64% מאוד  רבה  במידה  סמכויות   36%-מאצילים 

 במידה רבה. 

 

 

 היחידהשביעות רצון מעבודת  3.3

בשבועיים    המנהלים התבקשו לדווח על שביעות הרצון שלהם ממרכיבים בעבודת היחידה שלהם 

 .האחרונים 

על גבוהה  רצון  שביעות  הובעה  שנבדקו  הנושאים  בכל  מאוד:  חיוביים  שלהם   92%ידי  -הדיווחים 

 .  4.7 – 4.4הינו  5עד  1ומעלה מהם. הציון הממוצע על סולם של 

 שביעות רצון מעבודת היחידה  – מנהלים : 3.3 לוח

מידת   

האחריות 

שהעובדים  

 לוקחים 

איכות  

העבודה של  

 היחידה 

יעילות 

העבודה של  

 היחידה 

יכולת הניהול  

 והשליטה שלך 

היחסים 

הבינאישיים 

 ביחידה 

 44% 52% 52% 60% 72% במידה רבה מאוד 

 48% 40% 48% 36% 28% במידה רבה 

 8% 8% 0% 4% 0% במידה בינונית 

 0% 0% 0% 0% 0% במידה מועטה 

 0% 0% 0% 0% 0% כלל לא 

 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 5 - 1ממוצע על סולם 

 

 

 

  

 : מתן אמון והאצלת סמכויות3.2לוח 

אמון   

 בעבדים 

האצלת 

סמכויות  

 לעובדים 

 64% 88% במידה רבה מאוד 

 36% 12% במידה רבה 

 0% 0% במידה בינונית 

 0% 0% במידה מועטה 

 0% 0% כלל לא 

 100% 100% סה"כ
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 . עבודה עתידית מהבית4

המשיבים התבקשו להשיב, כמה ימים בשבוע היו  

 רוצים לעבוד מהבית במצב של שגרה.

כולם ציינו, כי הם מעדיפים לעבוד מהבית לפחות  

 יום עבודה אחד.

מחצית מהמשיבים מעדיפים לעבוד מהבית יומיים 

 שלושה ימים. בשבוע, ורבע מעדיפים 

מהבית  בממוצע   לעבוד  בוחרים    2.4המשיבים 

 כלומר, מחצית מהשבוע.  –ימים בשבוע עבודה של חמישה ימים 

העדפה למשכי זמן ארוכים יותר לעבודה מהבית בולטת בקרב משיבים שאינם בתפקידי ניהול, הורים 

שיבים עובדים יותר ימים שנים ומטה. היא גוברת ככל שהמ  5, עובדים בעלי ותק של  3לילדים עד גיל  

 מהבית בתקופה זו. 

 

אלו  המשיבים התבקשו לציין מתוך מספר נושאים 

ואלו   שגרה,  בימי  מהבית  לעבודה  יתרון  מהווים 

 מהווים חיסרון.

יתרונות  הציגו  יותר  גבוהים  שיעורים  בהכללה 

 מאשר חסרונות. 

מהבית   לעבודה  יתרון  מייחסים  המשיבים  רוב 

מסגרת   העבודה,  יעילות  נושאים:  בארבעה 

 העבודה, אמון, איכות העבודה.

חיסרון  ב מהבית  לעבודה  בלבד  אחד   בולט נושא 

עם   50%) בינאישיים  יחסים  מהמשיבים(: 

 עמיתים. 

-ובדרך  בנושאים אחרים התקבלו תגובות מעורבות 

רבות   לא  או    –כלל  כיתרון  נתפסים  לא  שהם  כך 

  .חיסרון בולט

( מהמשיבים לא זיהו חיסרון 19%כמעט חמישית )

 בעבודה מהבית. 

 

עבודה עתידית מהבית בשאלה פתוחה. הם נטו לדווח כי השילוב של עבודה  משיבים הרחיבו על  35

מהבית ועבודה מהמשרד מהווה את הטוב מכל העולמות: מהבית עובדים באופן יעיל יותר, במשרד 

 שומרים על קשרים חמים עם עמיתים ומשלימים פעולות שדורשות נוכחות פיזית. 

: מספר מועדף של ימי עבודה מהבית  4.1לוח 

 ימי עבודה בשבוע 5מתוך  -  בשגרה

 5% ימים 5

 5% ימים 4

 26% ימים 3

 51% יומיים

 13% יום אחד 

 0% אף אחד מהימים 

 100% סה"כ

 : יתרון וחיסרון בעבודה מהבית בשגרה 4.2לוח 

 צוין   

 כיתרון 

צוין  

 כחיסרון

 3% 94% יעילות העבודה

מסגרת העבודה )גמישות  

בשעות התחלה, סיום 

 והפסקות(

77% 15% 

 2% 63% רמת האמון שניתן בך

 5% 53% איכות העבודה

ותיאום יחסי עבודה 

 משימות עם עמיתים
34% 11% 

איכות היחסים עם  

 המנהל/ת
21% 10% 

 24% 18% תחושת שייכות

סביבת עבודה )תנאים  

 פיזיים( 
15% 27% 

יחסים בינאישיים עם 

 עמיתים
15% 50% 

 19% 3% אף אחד מהם 

 100%-בררתית, הסה"כ גדול מ -שאלה רב
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לשמו" כדי  גם  חשוב,  במשרד  עבודה  של  כדי  השילוב  וגם  השייכות  תחושת  על  ר 

זאת   עם  למשרד(  להגיע  לי  שיש  הארוכה  הדרך  )למרות  מהבית  ביציאה  להתאוורר 

 "היעילות בבית הרבה יותר גבוהה גם מבחינת הזמן וגם מבחינת התנאים

גם לשיחות חולין ולא רק בענייני עבודה. אך עם   יש משהו חשוב במפגש עם הצוות. "

זאת, פעמיים בשבוע מספיקות לכך בהחלט. יעילות העבודה משמעותית גבוהה יותר  

ששאלות   כיוון  שאלה   מתנקזותבבית,  לשאול  רגע  כל  עוצרים  ולא  טלפונית  לשיחה 

 " אחרת

יעילות" לצורך  ריכוז    , כן עבודה מהבית  לימוד  רוגע אישי בעת משימות שדורשות  וכן 

עם הצוות בעת   ולא מהבית כי יש צורך בחיבור רגשי וחברתי  נושאים חדשים בתחום. 

 "עבודה על פרויקטים משותפים

העבודה מהבית נעשית ברוגע וללא הפרעות המוציאות אותי מריכוז )כגון טלפונים, "

עם זאת  יחד    ( ובכך העבודה נעשית בצורה יותר עניינית ויעילה. דשאלות על הדרך וכד

יש צורך לפגישות עם עמיתים לעבודה כיוון שיש דברים שלא ניתן לעשות אותם דרך  

 " זום או שיחה טלפונית. מעבר לכך אין תחליף לחברות שיש ביננו

כאשר עובדים מהבית יש הרבה ריכוז לעבודה על דוחות והקלדה   שילוב מוצלח מאוד. "ה

 "נושאים שמחייבים שיח ודיון ההגעה למשרד מחייבת על מנת לסגור. אין הפרעות

עובד  " בין  ציפיות  תיאום  העבודה,  איכות  את  משמעותית  ישפר  ומדפסת  שני   מסך 

גם הם ישפרו את יעילות ואיכות העבודה מהבית.    -  ומעביד, לו"ז מוגדר, זמינות מנהלים

יומיים מהבית עם יתר הימים במשרד הם שילוב מנצח הנותן מענה  -השילוב של יום

עבודה אותו ניתן לבצע מהבית, ללא הסחות דעת או טלפונים. האמון האישי מצד  לסוג 

 " תורם לכך ונותן מוטיבציה לתת מעבר למצופה םהמנהלי

 "העבודה מהבית מוסיפה הרבה רוגע ויעילות"

 "אני רק צריך מחשב יותר טוב. כל השאר מושלם"

מהבית. זה רק עניין לאחר עבודה של חודשיים מהבית. אין משהו שלא ניתן לעשות  "

 " מאוד חשוב אינטרנט יציב! )משהו שלא תמיד קיים גם במשרד...(  של כמה זמן זה יקח. 

נים  מעבודה מהבית אין את תחושת השייכות ושיתוף ידע בצורה מובנית כמו במפגש פ"

 " , בנוסף לפינת עבודה מוגדרת שאין תמיד בביתאל פנים

שיותר  " והחתמות  תיוקים  של  עניינים  רק יש  אפשרי  תיוקים  במשרד.  לעשות  נח 

 " במשרד, וצריך לשמור על הסדר

נדרשת עבודה במשרד מדי פעם  לצורך עבודה פיזית בלבד של הכנת חומרים, את כל "

 " החומרים ניתן להכין מהבית ביעילות רבה יותר

אני מתחברת דרך הפלפון, כל הזמן נתקע, אין לי מדפסת, המחשב קטן ולא נוח, אין  "

 "ום נוח לשבת וכו' וכו'...לי מק

 "הקושי העיקרי הוא העניין הלוגיסטי. ללא מדפסת וסורק"
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 . המלצות עובדים 5

שתקבל החלטה  במידה  לבצע  היו ממליצים לרשת  באופן פתוח, מה  להוסיף  המשיבים התבקשו 

 לקיים עבודה מהבית גם בשגרה. כולם סיפקו תשובה כלשהי.

הוא   ביותר  הגדולה  בשכיחות  שעלה  לעובדהנושא  מיטבית  עבודה  לסביבת  ציוד דאגה  מחשב,   :

בשיפור   הצורך  עלה  במקביל  לאינטרנט.  איכותי  חיבור  הסיטריקס היקפי,  מערכת  ומתן   אמינות 

 תמיכה. 

:  ברורים וקבועים   וסדירויות   עבודה   להגדיר נהלי הנושא שעלה בשכיחות השנייה בהיקפה הוא הצורך  

ימים(, הגדרת מסגרת  ניתן לעבוד מהבית )כך שכל היחידה תעבוד מהבית באותם  הימים שבהם 

, מפגשים בזום, תהליכי ביצוע שעות אחידה בימים שבהם עובדים מהבית, נהלי תקשורת וזמינות 

 פרויקטים. 

קבועות לקיום מפגשי לצד שני אלו, בהיקפים נמוכים משמעותיים, המשיבים המליצו על סדירויות  

פנים אל פנים; מתן אמון בעובדים, הגדרת משימות ותיאום ציפיות, ומעבר מתפיסה של תשומות  

 לתפיסה של תפוקות; מתן כלים לעבודה מהבית )כמו איך לנהל את הזמן(. 

 ידי המשיבים. -להלן דוגמאות להמלצות שנכתבו על

וציוד מתאים. לחייב את המנהלים להיות  לדאוג שתהיה להם סביבת עבודה עם כלים  "

העובדים שלהם באופן קבוע הן בתחום העבודה ובתחום האישי.  בקשר מתמיד עם  

 "לבצע הדרכות ולהנחיל נהלים

חיזוק " השונים,  והמינהלים  השונים  הדרגים  בין  המידע  והעברת  התקשורת  חיזוק 

ובדים, שיפור איכות  הגיבוש והמפגש החברתי כדי לשמר את הקשרים הקיימים בין הע

יום   במהלך  מחדש  התחברות  דורש  שלא  רציף  באופן  מרחוק  בעבודה  הסיטריקס 

 "העבודה

יום עבודה. " יהיה עדין בטווח של  זמינים   לוודא שזמן תגובה למיילים  לוודא שאנשים 

בשעות העבודה וגם אם מישהו מחליט אינדיבידואלית לעבוד בשעות הערב המאוחרות 

לקיים פגישות רבות משתתפים   . 'הרגילות'שיהיה זמין בשעות העבודה  עדין רצוי לצפות  

זום  פגישות  של  האפקטיבית  חוסר  בשל  מהמשרד  תתבצע  שהעבודה  בימים  דווקא 

 " גדולות

עובד בשיגרה שכזו, תיאום   -להגדיר יחסי מנהל.  לדאוג לצרכים מיחשוביים וציוד היקפי"

לדאוג לבעית הניתוקים מהסיטריקס   . ציפיות, אופן התנהלות, זמינות ומענה לשאלות

 " וחיבור עם סיסמא  לאחר שלא השתמשנו מספיק זמן באחת האפליקציות

כל שבוע שאז    3פעמיים או    'ימי שוק'כמו  ,  לקבוע ימים שמעדיפים שכולם יהיו פה"

קרה שלי, להחתים( את מי שצריך. לא שכולם חייבים מכולנו יכולים להגיע לראות )וב

בכל   שוק'להגיע  בימים האלו.   'יום  להגיע  ישתדלו  על    אבל שכולם  דרך לשמור  צריך 

 " תקשורת מול מנהל
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 . ניתוחים נוספים6

 כדי למצוא קשרים בין הגורמים השונים.  2נערכו ניתוחי מתאמים ורגרסיות

 :ככל מספר ימי העבודה מהבית בשגרה עתידית עולהבניתוח מתאמים נמצא, כי 

 (0.495)מהבית בשבועיים האחרונים  מספר ימים רב יותר ים עובד ש •

 (0.287שנשמרים בשבועיים האחרונים קשרים חמים עם עמיתים בעבודה ) •

 (0.255מהעבודה מהבית בשבועיים האחרונים )שגוברת שביעות הרצון  •

 (  0.250יותר )צעיר ככל שהילד הצעיר בבית  •

בשגרה  מהבית  לעבודה  המועדפים  הימים  מספר  את  שמנבא  בלבד  אחד  גורם  נמצא  ברגרסיה 

הגורמים האחרים(:   את  כונס תחתיו  הנראה  ככל  עבודה  )ולמעשה  הימים שבהם מבוצעת  מספר 

 . מהבית בשבועיים האחרונים 

 

ניהול  יכולת  ככל שהם חווים    מספר הימים המועדף עולהבמקביל, בקרב משיבים בתפקידי ניהול  

 (.  0.504) ושליטה

 

כי   נמצא,  מתאמים  האחרונים בניתוח  בשבועיים  מהבית  מהעבודה  הרצון  ככל    שביעות  גוברת 

 :מהרכיבים  מרוצים ש

 (0.765) מסגרת העבודה •

 (0.748) יעילות העבודה •

 (0.387הקשר עם העמיתים ) •

 (0.329התנאים הסביבתיים ) •

 גם גוברת ככל:שביעות הרצון 

 (0.386גבוהה יותר מאשר בעבודה מהמשרד )נתפסת כ העבודהאיכות ש •

 (0.274) בשבועיים האחרונים  שהמשיב עובד מספר ימים רב יותר מהבית  •

הראשונים   הרכיבים  העבודה    –שני  ויעילות  גם   –מסגרת  הרצון  שביעות  של  כמנבאים  נמצאו 

ברגרסיה. הם מעידים שככל שניתנת לעובד גמישות בשעות העבודה וככל שהוא מצליח להפיק מיום 

 העבודה כך הוא מרוצה יותר.

 

 . יצוין, כי העובדה שנושא מסוים במתאם נמוך או לא מנבא, אינו הופך אותו מיידית לבלתי חשוב

 

  

 
בהתאם לסוגי המשתנים. כל המתאמים המוצגים נמצאו מובהקים ברמה של   Spearman-ו Pearsonבוצעו מתאמי  2

 Stepwise. בוצעה רגרסיה מסוג  לפחות 0.05
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 מנהלים וסגנים מנהליים  –  ההערכת איכות שירותי המט 

 .  איכות שירות כללית  1

השירות  איכות  האם  לציין  התבקשו  המשיבים 

מהמטה   שהקח"ל האחרונים  בשבועיים  קיבל 

ביחס  טובה  פחות  או  דומה  טובה,  יותר  היתה 

 לתקופת השגרה. 

( סבורים שאין שינוי 65%שני שליש מהמשיבים )

שינוי  על  לדווח  נטייה  שינוי,  שחוו  אלו  מקרב  לשגרה.  בהשוואה  הללו  בשבועיים  השירות  באיכות 

 (.  13%( מאשר לרעה )22%לטובה )

 ערכת איכות השירות לפי מאפייני רקע שונים:נמצאו הבדלים בה 

• ( יחסית  גבוה  יותר מאשר  30%שיעור  ( מקרב הסגנים המנהליים מדווחים על שירות טוב 

 בשגרה

ם על שירות טוב יקהילות צפון וירושלים מדווחמ  משיבים ( מקרב  30%שיעור גבוה יחסית ) •

בזמן שבמרכז מדווחים על איכות שירות דומה ובדרום על חוויה מעורבת   ,יותר מאשר בשגרה

 על חוויה יותר טובה    25%-על חוויה דומה ו 45%מדווחים על חוויה פחות טובה,  30% –

 ( של נשים מדווחות על שירות טוב יותר מאשר בשגרה 33%שיעור גבוה יחסית ) •

 

 . איכות שירות לפי יחידות 2

 ות מטה: למשיבים הוצגו יחיד 

מנהל קהילה, מל"ת, מחשוב ומערכות מידע, מחלקה משפטית,    –יחידות    10למנהלים הוצגו   •

לשכת מנכ"ל, מל"ת, תצא"מ, הערכה, תורת חיים, כללי ישראל וחינוך חברתי, פיתוח פדגוגי 

 מצוינות והישגים

ת, משאבי אנוש ושכר, הנהלת חשבונות, תקציבים, הכנסו  –יחידות    5לסגנים המנהליים   •

 תפעול 

המשיבים התבקשו לדווח האם הם עבדו עם כל אחת מהיחידות שהוצגו להם בשבועיים האחרונים. 

משיבים בעוד שאחרות   10-ידי פחות מ-יחידות מסוימות הוערכו על –התקבל מנעד גדול של יחידות 

 .  30-ידי למעלה מ-על

בהכללה, שיעורים גבוהים מקרב הסגנים המנהליים העריכו את היחידות שהוצגו להם, בעוד שמקרב 

 ידי שיעור בינוני או קטן. -המנהלים מרבית היחידות הוערכו על

בשלב הבא, משיבים שעבדו עם יחידה התבקשו להעריך את השינוי באיכות השירות שלה בשלושה  

 נושאים: 

 זמינות העובדה  (1

 םיחס העובדי (2

 איכות ומקצועיות הפיתרון  (3

 לכל יחידה חושב ציון ממוצע של שלושת המדדים. 

 : הערכה כללית של איכות השירות1לוח 

 22% יותר טובה

 65% דומה

 13% פחות טובה 

 100% סה"כ
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כי השירות של כל היחידות נותר כשהיה נמצא,  

דווח על שיפור   8-יחידות ב  15  או השתפר: מתוך

ו דווח על דמיון לשירות שהתקבל    7-נראה לעין 

בשגרה. כלומר, באף אחת מהיחידות לא נטען כי 

 השירות הורע. 

 מנהלים דווחו יותר מאשר סגנים מנהליים על שיפור באיכות השירות בהשוואה למצב של שגרה.

 

 . איכות רכיבי השירות3

ציון ממוצע לשינוי על  מציין כי איכות השירות בכל רכיב נסוגה במהלך    1:  3  –   1סולם של    חושב 

 כי היא השתפרה. 3-מייצג כי היא לא השתנתה ו 2השבועיים האחרונים, 

הציונים הממוצעים של כל שלושת רכיבי השירות )זמינות, יחס, איכות פיתרון( ליחידה נוטים להיות 

 שיפור גם באחרים. עקביים. כלומר, אם חל שיפור באחד מהם דווח על

עקבי   באופן  זאת,  עם  השינוי  יחד  הערכת 

מעט  היתה  העובדים  ויחס  הזמינות  באיכות 

הערכת   מאשר  יותר  באיכות חיובית  השינוי 

 . הפתרון

בקרב מנהלים נמצא, כי נשים מנהלות מדווחות 

על שיפור רב יותר מאשר גברים מנהלים. שיפור 

 רב יותר מדווח גם בקרב מנהלים מקהילות צפון וירושלים ביחס למנהלים מקהילות אחרות.

 

 3. ניתוחי מתאמים4

אחת מהיחידות   בכל  בין הערכת השינוי הכללית להערכת השינוי  עבור   – נבדקו מתאמים  בנפרד 

 מנהלים וסגנים מנהליים. 

 עבור מנהלים נמצא, כי הערכה הכללית במתאם גבוה עם הערכת:

 ( 0.7-יחס עובדי המחלקה המשפטית והפיתרון שסיפקו )למעלה מ •

 ( 0.707זמינות עובדי לשכת מנכ"ל )  •

 ( 0.616המל"ת )יחס  •

 ( 0.577העבודה עם מנהל הקהילה )  •

ביחס  בשירות  כללי  שיפור  שחל  הוערך  כך  אלו  בנושאים  גבוהה  הערכה  שהתקבלה  ככל  כלומר, 

 לשגרה. 

יחידת   עובדי  זמינות  הערכת  עם  בינוני  במתאם  הכללית  הערכה  כי  נמצא,  מנהליים  סגנים  עבור 

כלומר, ככל שזמינות    – (  0.481אבי אנוש ושכר )( והערכת זמינות עובדי יחידת מש0.493הכנסות )

 העובדים ביחידות אלו הוערכה גבוה יותר כך הערכה הכללית היא כי חל שיפור בשירות, ולהיפך. 

 
ברמה של   משיבים. כל הקשרים המוצגים מובהקים  14. נבדקו נושאים שבהם לפחות Pearsonהמתאמים מסוג  3

 לפחות  0.05

 : הערכת איכות השירות של יחידות 2לוח 

 סה"כ סגנים  מנהלים  

 8 1 7 שיפור נראה לעין 

 7 4 3 דמיון לשגרה 

 15 5 10 סה"כ

 : הערכת רכיבי השירות3לוח 

 סה"כ סגנים  מנהלים  

 2.3 2.3 2.4 זמינות עובדים

 2.3 2.3 2.4 יחס עובדים 

איכות ומקצועיות  

 הפתרון
2.3 2.2 2.2 
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 . התייחסות מילולית 5

בטאו   44 הגדול  רובם  האחרונים.  בשבועיים  המטה  עובדי  לעבודת  מילולית  התייחסו  מהמשיבים 

 שיפור. שבחים, לצידם הצעות בודדות ל

 דוגמאות לשבחים: 

ממש כיף שיש  .  כל אנשי המטה היו זמינים בכל התחומים, היה מענה ושירות מצוין"

 " אנשים כאלה מצוינים!!!

 "ישר כח על עבודה מאומצת"

אני מודה על הקשבה מקצועיות רגישות ומענה אדיב מהיר ומקצועי כפי שאני זוכה לה  "

 " והצוותבכל התקופות בשמי בשם התלמדים 

 " יש הרגשה של אכפתיות והבנה לצרכים של מנהל ביה"ס והקהילה כולה"

 "הורגש מאמץ גדול לתת מענה וזמינות מרבית, מעריכים זאת מאוד"

עושים מאמץ עליון בכל תחום ונותנים מענה מצוין תמיד וגם יחס נעים וטוב. הערכה  "

 " גדולה לכולם!!

לכול מענה על אוזן קשבת נתינת פתרונות  נה  יתודה רבה על היחס החם האהבה והנת"

ה  ימעריכה מאוד את העשי  לבעיות בזק ועל המקצועיות הערכה הגדולה ועל היד ביד.

 "תודה גדולה של כולם. 

 "לא הרגשתי שינוי"

זו של הקורונה, חששתי  " זה לא ברור מאליו שאקבל שירות מצוין גם בתקופה קשה 

ותשובות שירות  פקק במתן  להיווצר  מן    שעלול  יוצא  ללא  עובדי המטה  אך  לפנייתנו, 

בצורה  לבצע את עבודתם  להם  מפריע  לא  דבר  כל ספק, ששום  הוכיחו מעל  הכלל, 

 " הטובה והיעילה ביותר. משמח לעבוד מול מטה חזקקקק

 

 כל נושאי השיפור שהועלו: 

בנוסף   דברים שלא היו בידיהם כי הנתונים במשרד או דברים מעין אלו צריך שיפור. "

כן הוח אם  אלא  האישי  אנשים בפלאפון  לשגע  נעים  דרך ההתקשרות לפחות  שזו  ט 

 "הרשמית

אם עובדים בבית אז לפחות שהעובדים יפרסמו מספרי טלפונים ניידים של כולם רק  "

 "מייל לא מספיק

 "יש עובדים רבים ומשמעותיים שנמצאים בחל'ת וחסרונם מורגש"

הילה בפרט בתקופה זו של למידה מרחוק נזקקנו  חשנו בהעדר רכזת הרשתיות של הק"

 "להדרכתה

משיבים רבים בחרו גם להתייחס לעבודת המטה במסגרת הערות פתוחות בסיום השאלון. רובם חזרו  

  על ביטוי אחד: "תודה רבה!"
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 נספח: מאפייני המשיבים 

 לוח א: מאפיינים של עובדי המטה 

 אחד מנהלים לפחות עובד  40% תפקיד ניהולי? 

 עד שנתיים  19% ותק? 

 שנים  5עד   3 21%

 שנים  10  - 6 26%

 שנים ומעלה  11 34%

 כספים, משאבי אנוש ומערכות מידע  57% מינהל? 

 מנהלים וקהילות אחרים  43%

 בקשר עם לקוחות פנימיים  90% מאפייני העבודה?

 מפיקים תוצר מוחשי  74%

 בקשר עם ספקים חיצוניים  36%

 בעלי התנסות משמעותית  23% בעבודה מהבית? התנסות קודמת 

 התנסו מעט  53%

 כלל לא התנסו   24%

 עד שעה   50% משך זמן כולל להגעה וחזרה? 

 מעל שעה ועד שעתיים  35%

 מעל שעתיים  15%

 נשים  74% מגדר? 

 גברים  26%

 שנים ומטה  3 24% גיל הילד הצעיר ביותר בבית? 

 שנים  7  – 3 29%

 שנים  16  – 8 18%

 או שאין ילד בבית  16מעל  29%

 

 : מאפייני המשיבים בלוח 

היקף הפניות בשבועיים האחרונים ביחס 

 לשגרה? 

 נמוך מאשר בשגרה  19%

 דומה לשגרה  67%

 גבוה מאשר בשגרה 14%

 מנהלים  54% תפקיד? 

 סגנים מנהליים  46%

 צפון  17% קהילה? 

 מרכז  36%

 ירושלים  22%

 דרום  26%

 עד שנתיים  22% אמי"ת? רשת ותק ב

 שנים  5  – 3 22%

 שנים  10  – 6 33%

 שנים ומעלה  11 23%

 גברים  59% מגדר? 

 נשים  41%

 

 

 


