
 

 לשאלת העבודה מהבית במטה רשת אמי"ת –בין חירום להזדמנות  

משבר הקורונה טרף את הקלפים המוכרים בעולם העבודה, זימן הזדמנויות לחשיבה מחודשת על אופן העבודה  

מוכרים ולהטמיע דרכי עבודה חדשות. צורת העבודה החדשה המשלבת  והיכולת לפרוץ את הגבולות ה  21במאה ה  

ולא לתשומות,    ות, קבלת אחריות, מתן דגש לתפוקותעבודה מהמשרד לעבודה מהבית, תאפשר לעובדים גמישבין  

חינוך,   בזמן העבודה. בנוסף, בהיותנו רשת  והאפקטיביות  היעילות  להיות חלק מהתרבות  העלאת  אנו מבקשים 

 הרשתית השואפת לקדם היברידיות הן בקח"לים והן בעבודת המטה. 

על התנסות במהלך החודשים הקרובים ועד לתחילת שנת הלימודים הקרובה. את ההתנסות ילווה  בשלב זה מדובר  

מחקר שיוביל צוות הערכה בראשות ד"ר מיכל אפללו, שמטרתו לבחון את התפוקות בעבודה מהבית ואת תחושות  

 העובדים ושביעות הרצון.  

 

 מהבית נהלים ועקרונות לעבודה 

 שעות עבודה 

בו כולם יהיו זמינים למטה  טווח שעות קיים ומוגדר    יוגדר ה בין בית ועבודה,  על מנת לאפשר הפרד •

מעבר לשעות אלו ניתן לפנות לעובד באמצעות  מקרים דחופים  ב  .16:30עד    8:30,  טלפונית   ולשטח

   המייל.

חילת וסוף יום, עם  בשעות העבודה בתתתאפשר גמישות מעבר לזמינות בשעות שהוזכרו לעיל,  •

 ההתניות הבאות: 

עובד יוכל להחליט  כל  ו,  9:00-15:00כל העובדים עובדים,    תהיה מסגרת שעות ליבה בה •

נוספות עובד בתחילת או סוף יום. כאמור, יש להיות זמינים טלפונית בין  אם את השעות ה

לסיים ב  , אבל מבחינת העבודה עצמה ניתן לבחור אם להתחיל מוקדם ו16:30ל    8:30

 . יותר  ולסיים מאוחר  9:00יל רק ב או להתח  15:00

ים בהם יש ישיבות בשעות מאוחרות במקום חלק  על ימים מסוימ במינהל  ניתן להחליט   •

 מהשעות שאינן ליבה.  

דיווח   • העבודה מהבית  בימי  כרטיס,  להעביר  ימשיכו  העובדים  העבודה מהמשרד  בימי 

 . השעות יושלם באופן ידני

ככל שיש    ומהבית, יהיו ימים מלאים בהתאם למשרת העובד., מהמשרד  כל ימי העבודה •

יום עבודה ולהשלים אותו ביום אחר בין אם במשרד ובין אם בבית,   לעובד צורך לקצר 

 . זמני או קבוע יעשה זאת לאחר אישור מנהל

ביותר.   • חשובה  היא  לקח"לים,  לשטח,  להיות  השירותיות  יש  העבודה מהבית  בימי  גם 

פי צורך, ולהיות זמינים עבורם באמצעי התקשורת השונים כבכל  זמינים להגעה לשטח ל

 יום עבודה רגיל מהמשרד. 

 



 

 משימות  ניהול  

לאופי העבודה מהבית   • דורשות    –תהיה התאמה של המשימות  משימות אישיות שלא 

 עבודת צוות 

 קצבי זמן ריאליים תהיה מתאימה ל  משימות ההגדרת  •

 שמתייחסות לתפוקות ולא לתשומות  דרכי מדידה מותאמות  יפותחו  •

 קשרים בין אישיים 

 בזום רק שגרות של מפגשים פנים אל פנים ולא יהיו  •

חברי שעשוי להיפגע בגלל מיעוט בשעות  -הקשר האישי  יתבצעו פעולות לשמירה ותחזוק •

 עבודת המשרד 

לכל מינהל תיפתח קבוצת וואטסאפ שקטה, בה רק המנהל יוכל לשלוח הודעות, לצורך   •

 עדכונים שוטפים בימים אלו 

 וסביבת עבודה ציוד 

 בהתאם לנדרש תהיה התאמה של הציוד בבית לעבודה  •

 י העבודה מהמשרד  ההדפסות והסריקות יתבצעו ככל שניתן בימ •

יציע   • מידע  מערכות  ומינהל  האישי,  הסלולרי  הטלפון  מספר  פרטי  את  לתת  חובה  אין 

 פתרונות בדמות העברת שיחות ועקוב אחריי 

 פגישות זום 

ייעשה מאמץ לקיים פגישות בהן כולם בזום, ולא חלק מהמשתתפים במיקום פיזי משותף   •

 ו מודעים לכך ואחרים בזום, ואם יהיה מקרה כזה המשתתפים יהי 

 להכנה, להגברת אפקטיביות המפגש  םמסמכילפני פגישות בזום יישלחו  •

  – שעות שהן מחוץ לשעות העבודה  למעט ב   בפגישות הזום  פתוחה להיות  מצלמה  על ה •

 ותוך יידוע מראש של מזמין המפגש 

מזמן   • ואשר  עבודה  לצרכי  למעט  בנסיעה,  ולא  זום,  פגישות  בזמן  מסך  מול  להיות  יש 

 הפגישה מודע לזה ואישר את קיומה למרות זאת 

 הלבוש בזום יהיה זהה לקוד הלבוש במטה קוד  •

 הדרכה ותמיכה 

 מסודרת לעובדים מהבית על ידי עובדי מערכות מידע מיכה טכנית ינתן תת •

 יתקיימו הדרכות בדרג מנהלים ועובדים:  •

 עבודה מהבית ניהול  דרכים ל •

 הטמעת תוכנות לניהול משימות , כולל ניהול עובדים בעבודה מרחוק  •

 , ניהול פגישה בזום ניהול פגישות, ניהול משימות  –הדרכה טכנולוגית  •

 הדרכות על מערכות שיתופיות למיקסום שיתוף הפעולה בין העובדים  •

 


