
הישראליתהחברה
 איך למדו בארץ החברות דוח"מטלה":

 בטלי לגייס איך לא אבל הטובדים, את לצ׳פר
3־2 ,!!מ j יהב □7ת > מוגבלויות

 למדו מה
הגדולות החברות

 בישראל המרכזיים הגופים רוב הטובות: החדשות
 לשלב שלהם לעובדים לאפשר שצריך הפנימו כבר
 מה הרעות: החדשות • לעבודה ומשפחה פנאי בין

 אתיופיה יוצאי לשלב איך זה הבינו, לא עוד שהם
 תמונת עם דוח"מעלה" • מוגבלויות בעלי או

הישראלי המעסילז של החברתית המצב

1 M מ

 מהחברות 78%
 /׳\עות אפ/׳\רות7נ

גמי/׳וות עבודה
 מהחברות 77%

 הדרכות עורמת
 לקראת לעובדים

פרי/׳\ה

 מהחברות 78%
 או מ/׳ךלמות

 ביעותי מעבעדות
פרעיים בריאות

 מהחברות 65%
 של בהסדר מכירות

מהבית עבודה

יהב תלם מאת

מתחי הישראלי במשק הגדולות החברות
 פנאי חיי של שילוב בלי - להפנים לות

 WLB, Work Life( העבודה עם ומשפחה
Balance( דוח הישראלית. לעבודה עתיד אין 

 המצב תמונת את יציג היום שייחשף "מעלה"
בו. המדורגות החברות של המלאה החברתית

 בשילוב שעוסק מהדוח חלק הגיע ל״ממוך
 הגדולות, בחברות עובדים וזכויות ועבודה פנאי

 נראה ומשתפרת. והולכת טובה, יחסית והתמונה
 לדאוג חייבות שהן הבינו הגדולות שהחברות
אצלן. אותם להשאיר כדי לעובדים
 שעסקו ב״ממון" כתבות סדרת בעקבות כזכור,

החלי וחברות ממשלה משרדי WLB־n בנושא

ועבו פנאי בין איזון על משמעותי דגש לשים טו
 משרד מנכ״לית טרנר־אייל, קרן למשל, כך, דה.

 יהיו לא בשבוע פעמיים כי הודיעה התחבורה,
 ובחברות ,15:00 השעה אחרי ישיבות במשרדה

לי חופשת גמיש, עבודה שעון על הודיעו רבות
ולמשפחות. להורים נוספות והטבות ארוכה דה

 עם בישראל, חברות 128 מרכז מעלה דוח
 אלף 310ו־ שקל מיליארד 410 של כספי מחזור

 בנקים, ישראל, רכבת שטראוס, בהן עובדים,
ועוד. היי־טק חברות ביטוח, חברות

במשפחה נשאר הכל
 לצאת מאפשרות מהחברות 84% הדוח, לפי

 חופשות במועדי לחל״ת או בתשלום לחופשה
מאפש־ 78% אוניברסיטה. בחינות או גנים בי״ס,

 עורכות מהחברות 77%
 לקראת לעובדים הדרכות
 מאפשרות 64% ו־ פרישה,

 הפורשים, של עבודה המשך
ייעוץ בתפקידי למשל

מא 69%ו־ גמישות, עבודה שעות רות
 לידה מחופשת מדורגת חזרה פשרות

 שילדיהם למי בכך. שמעוניינת למי
 מסייעות מהחברות 51% יותר, גדולים
r בקיץ. קייטנות במימון
 מאפשרות מהחברות 34%
 שעות בנק לפי לעבוד
מהחברות 14%ו־ קבוע,

mm ,מננ״ל"מעלה" מהדב

 אחר ישיבות אין שבהם יומיים או יום מגדירות
 מוקדמת הודעה שמאפשר נוהל או הצהריים,
 65% כן, כמו אחה״צ. עבודה ישיבות בקביעת

 הסדר ומתואם חלקי באופן מכירות מהחברות
 לממש מאפשרות 64%ו־ מהבית, עבודה של

 בבן לטפל שנדרשים לעובדים שמוקנות זכויות
חולה. משפחה

מוגדל מינימום שכר
 דגש עליו ששמו מאוד משמעותי חלק
 וזאת נמוך, בשכר העובדים הוא במעלה

 העובדים בשיעור העלייה לאור
 משמעותי אחוז במשק. העניים

 עובדי שמעסיקות חברות של
בהט־ מתמקדות נמוך שכר

יהב תלם ווו חיינו לא היא העבודה פרשנות

תועלת יותר מפיק מאושר עובד יקרים: מנכ״לים
 שם לעבוד נהנים לא פייסבוק או גוגל עובדי

שמח מגלשה או יוקרתי כושר חדר להם יש כי
 החתוך המלון בגלל לא גם זה הקומות. בין ברת

 להגניב שאפשר והשינה לחו״ל הטיסות במקרר,
 השכר תנאי בגלל לא אפילו זה העבודה. בזמן

 כל נכון, לא תבינו שלא להם. שיש הנהדרים
רלוונ בהחלט עצמה בפני האלו מהסיבות אחת
 כל לא זה אבל שם, לעובדים ומשמעותית טית

 מהעבודה נהנים שהם המרכזית הסיבה הסיפור.
 יותר כאל אליהם שמתייחסים משום בעיקר היא

ומ הווייתו שכל אדירה בשרשרת בורג מאשר
 תוך ניחנים העובדים העבודה. היא בחיים טרתו

הע את מסיימים שכשהם ויודעים העבודה, כדי
לדאוג. בלי במשפחה להתמקד יכולים הם בודה

 לסנא־ מיוחם עליי החביבים המשפטים אחד
אמר לא דווי ערש על אדם "אף אמריקאי: טור

למ במשרד". זמן יותר מבלה שהייתי הלוואי
לב שמעדיפים שנדמה אנשים מכיר שאני רות
 רוב עדיין במשרד, שלהם הפנאי שעות את לות

 שעות את לבלות מעדיף העובדים של מוחץ
אחרים. בתחביבים או המשפחה עם שלו הפנאי

 לפני זה את הבינו במשק הגדולות החברות
כד לחיקו זה את אימץ ההיי־טק וענף כולם,

 מישהו שבה שחברה הבינו החברות חיים. רך
את ומודד הנוכחות שעון ליד סטופר עם יושב

 יושב מישהו שבה חברה
 שעון ליד סקופר עם

 תפוקה ומודד הנוכחות
 היא העבודה, שעות לפי

מהעולם שתיעלם חברה

חב אלו שלך העבודה שעות לפי שלך התפוקה
 למדוד מאוד קל נכון, העולם. מן שייעלמו רות

הד יותר או פחות זה כי בעבודה נוכחות שעות
חב היום אבל לבדוק, שניתן היחיד המריד בר

 שלהן, העובדים על יסמכו הן שאם מבינות רות
 יותר, מאושרים יותר, מרוצים עובדים יקבלו הן

 שלל לפי לארגון, תועלת יותר מפיקים - וכן
לעוב שמאפשרת חברה זאת. שבדקו מחקרים

 העבודה ובין המשפחה בין ולשלב ליהנות דים
 מהעובדים יותר גבוהה תועלת שתקבל חברה זו

 ומשחק שיושב עובד - האלטרנטיבה מה שלה.
 ולצאת שעון להחתים הזמן שהגיע עד במחשב
הביתה?
התעסו הגיוון בעיית זו דרמטית בעיה עוד

 את משנות לא הללו שהחברות העובדה קתי.
הפרסומים כל אחרי גם שלהן האנשים פרופיל

 שאנחנו למרות ומדאיגה. עצובה היא בנושא
הז להיות צריכה אדם לכל שבו בעולם חיים

 יש מסוים מסוג שלאנשים נדמה שווה, דמנות
 הללו החברות מאחרים. טובות יותר הזדמנויות

 ולדאוג אופיין את לשנות כמטרה לשים חייבות
מגוונות. אוכלוסיות יותר שיהיו

 ידעו הם לעבודה יצאו שלנו וסבתא כשסבא
 שלהם הראשון העבודה מקום הנראה שככל
 שנה 40ו־ 30 עבדו אנשים האחרון. גם יהיה

 שיצר מה תנאים, ובאותם עבודה מקום באותו
 ומדש־ שהולכים וארגונים ממורמרים עובדים

 לחלוטין. השתנתה המציאות ליום. מיום דשים
 ועל עצמם על כל קודם חושבים היום עובדים

האר על כך אחר ורק שלהם האישית התועלת
 את יאמצו שלא חברות מועסקים. הם שבו גון

קיימות. יהיו לא הזו המחשבה צורת



מהחברות 54%
 ייעוץ ןות7עני7נ

 /׳\ך7להנ תעסוקתי
 לעובדים הדרך

 עקב /׳\פוסרו
צמצומים

 מהחברות 84%
 לצאת מאפ/׳\רות

 בתשלום לחופשה
 במועדי לחל״ת או

בי״ס חופשות

 מהחברות 51%
 במימון מסייעות
בקיץ קייסנות

 ■ חזרה מאפשרות I מהחברות 69%
 מחופשת מדורגת

לידה

O

 הגיוון /7הכ ולמרות
עגום: התעסוקתי

 ערבים 5%

חרדים 2%

 מוגבלות עם עובדים 2%

אתיופיה יוצאי 2%

 הוא הצעדים אחד הללו. לעובדים ובסיוע בות
 כך, פרטיים. בביטוחים וסיוע הטבות הגדלת
 מסבסדות או משלמות מהחברות 78% למשל,
חלו על דיווחו 68% פרטיים. בריאות ביטוחי

 תוך דיפרנציאליות, שכר והעלאות בונוסים קת
הנמוכות. השכר בדרגות לעובדים התייחסות

מה 43%שכ־ העובדה הוא נוסף מדהים נתון
 מוגדל מינימום שכר הגדירו כי הודיעו חברות

 הנדרש המינימום משכר גבוה כלומר בחברה,
 מהחברות 17% רק 2016ב־ שקל. 5,000 - בחוק
 מדובר כלל בדרך כן. עשו
 תוספת 10%ל־ 5% בין על

המינימום. מעל שכר
בשיעו גם יעסוק הדוח

 בחברות תעסוקתי גיוון רי
 אין כי ונראה המדורגות,

 השנה, גם דרמטי שינוי
 מהמועסקים 5% רק כאשר

 חרדים, הם 2% ערבים, הם
 מוגבלות עם עובדים 2%

אתיופיה. יוצאי הם 2%ו־

לגמלאי המדריך
 מאוד משמעותי חלק

העו ביציאת עוסק בדוח
קופ״ח לפנסיה. בדים

 כשנתיים שנמשך תהליך בנתה למשל, כללית,
 הסברה תוכניות וכן לגמלאות היציאה לפני

 החיסכון חשיבות על שלה הצעירים לעובדים
לעוב הדרכות עורכות מהחברות 77% לפנסיה.

פרישה. לקראת דים
 של עבודה המשך מאפשרות מהחברות 64%

מאפ 36%ו־ ייעוץ, בתפקידי למשל הפורשים,
 צמצום תוך לפנסיה יותר הדרגתית יציאה שרות
הפ המגזר יותר. גמישות ושעות המשרה היקף
 ביחס מאוד גבוהה גמישות מגלה כרגיל, רטי,

לפנסיה. ליציאה
 על שמפוטרים מהעובדים 69% הדוח, לפי

למיני מעבר תשלומים מקבלים צמצומים רקע
תעסו ייעוץ מקבלים 54%ו־ בחוק, שנדרש מום
 מספקות מהחברות 16% רק הדרך. להמשך קתי

פיטורים. אחרי והכשרה קורסים מימון
בח שכן בדרכים, בבטיחות גם יעסוק הדוח

 רכבים. אלפי של רכב ציי יש הגדולות ברות
 מטפלות המדורגות מהחברות 91%כ־ הדוח, לפי

שו מיפוי ועורכות בדרכים הבטיחות בנושא
 הדרכות עורכות 75%ו־ הבטיחות, מצב של טף

 קובעות מהחברות 41% רק זאת, עם לעובדים.
מא אחר מעקב עורכות 9% ורק בנושא, יעדים
הנהיגה. פייני

 ארגון מנכ״ל מהרב, מומו
 גדולות "חברות אמר: מעלה,

מהב כמה עם מתמודדות
 בעולם היום הכואבות עיות

 זה את רואים אנחנו העבודה.
בעוב תמיכה כמו בסוגיות

 לפנסיה הכנה נמוך, בשכר דים
 בריאות המקדמות והדרכות
 במקום בדרכים ובטיחות
 רואים אנחנו ועוד. העבודה,

 המדורגות שהחברות בבירור
 בתחומים בביצועים מובילות

מדו הלא לחברות ביחס רבים
רגות".

telemyahav@gmail.com
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