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החרדותעללחשובאצטרךשלא

מספרת.היאעצמה",מהמגפה

בניגודשבהבישראל,"המדיניות

היהלאהחינוךאחרות,למדינות
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$TS1$הבריאות$TS1$
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ונשחקים".הולכיםוהםהנפשית,

במשרדפינוקים

יעזרולא
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$DN2$הקורונה$DN2$והותירהאלה,כלאתטרפה

פיצוימנגנוניללאהעובדיםאת

חווים,שהםהשחיקהעל

הישראליתהעמותהאנוש,
בי־מקדמתהנפש,לבריאות

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$המוגנותנושאאתאלה

(safeguarding).בע־לעובדים

מותה

$TS1$בעמותה$TS1$

$DN2$בעמותה$DN2$לעבורלארגוניםממליצים
שםהארגוןשבומתמשךתהליך

ליצורופועלבמרכז,העובדאת
הדדי,אמוןולעודדבטוחה,סביבה
חו־רווחה,בריאות,עלשמירה

סן

$TS1$חוסן$TS1$

$DN2$חוסן$DN2$למנועוגןלעובדים,ובטיחות
בה.ולטפלשחיקה

כו־המוגנותתהליךלמשל,כך

לל

$TS1$כולל$TS1$

$DN2$כולל$DN2$בטוח,חברתיאקליםעלשמירה
הבריאותעלשמירהפתוח,שיח

העובדים,שלוהנפשיתהפיזית

בע־והתעמרותהטרדותמניעת

בודה,

$TS1$,בעבודה$TS1$

$DN2$,בעבודה$DN2$העובדיםזכויותעלשמירה

קוראיםבאנושאפליה.ומניעת
הםאםלבחוןוארגוניםלחברות

ישלעובדיהםאםמוגנות,מקדמים

שחיקהעםולהתמודדלזהותדרך
לפנותלאןיודעיםהעובדיםואם

מצוקה.בעת
שנמצאיםאנשיםאנוש,לפי

בשעתמשמעותייםבתפקידים

חשופיםבמגפה,שקרהכפיחירום,

מלבדושחיקה.מתחללחץ,יותר

שמתלוותהנפשיותההשלכות
רפואייםמחקריםושחיקה,למתה

%07-%56גםלמעשהכימצאו

נובעיםהפיזיתהתחלואהממקרי

החוסןהגברתושחיקה.ממתח
מתחבמניעתמסייעתהנפשי

ואףנכונה,בהתמודדותושחיקה,
אישית.בצמיהה

להביןצריכים"ארגונים
מובילההעובדיםשלששחיקה

חו־מחלות,כרונית,לעייפות

סר

$TS1$חוסר$TS1$

$DN2$חוסר$DN2$,וירידהאוניםחוסרסיפוק

איכותנפגעתוכךבמוטיבציה,

סלע,כרמיתאומרתהעבודה",
אשכולומנהלתסוציאליתעובדת

נושאאתשמובילהבאנוש,צפון

"כמובעמותה.הארגוניתהמוגנות

חשובראשונה,עזרהשמלמדים

נפשית.ראשונהעזרהגםללמד

אפ־כלים,לאנשיםכשנותנים

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$אתמשמעותיבאופןלהפחית

הנפשית".הפגיעה

להט־אנוששפיתחההמודל

מעת

$TS1$להטמעת$TS1$

$DN2$להטמעת$DN2$עלבנויבארגוניםהמוגנות
גיבושבאמצעותוהיערכותמניעה

ונהלים,אתיקודמדיניות,של
לעובדיםוהכשרותמידעהנגשת
הםהבאיםהשלביםולמנהלים.

באמ־המצוקהשלמוקדםזיהוי

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$התערבותמודעים;מנהלים

מקצועיליוויבאמצעותותגובה
מראש;מוכניםלמודליםובהתאם

באמצעותולמידהתחקירובסוף

שלהתגובהשלומדידההערכה

העבודה.מקום

אנוש,מנכ"ליתהדס,הלהד"ר

העו־שללרווחהדאגהכיאומרת

בד

$TS1$העובד$TS1$

$DN2$העובד$DN2$לפינוקים,מעברהרבהכוללת
במקוםבריאאוכלאוכושרחדרי

שבהסביבהליצור"צריךהעבודה.

תחושתעםבטוח,מרגישאדם

תחושתלארגון,וחיבורמשמעות

מסבירה.היאארגונית",לכידות

מרגישלאעובד"אםלדבריה,

העו־יעזרו.לאהפינוקיםכלמוגן,

בד

$TS1$העובד$TS1$

$DN2$העובד$DN2$העבו־שלמקוםלדעתצריך

דה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$יותרעמוקבאופןממנואכפת

פלאים.עולהשלוהתפוקהואז

הד־זה,אתלהביןחייביםמנהלים

בר

$TS1$הדבר$TS1$

$DN2$הדבר$DN2$בקורונהעכשיוהשקעה.דורש
עמוקיםצרכיםיששלעובדמבינים
שעובדככלמענה.לקבלשצריכים

מחויביהיההואיותר,מוגןירגיש

בעבודהזמןיותריישאריותר,

לארגון".כולוכלאתוייתן

משנהקרפול,רונןרונית

אנושמשאביומנהלתלמנכ"ל

שמעסי־ישראל,דיגיטלבווסטרן

קה

$TS1$שמעסיקה$TS1$

$DN2$שמעסיקה$DN2$1,200העו־בישראל:עובדים"
בדים

$TS1$העובדים"$TS1$
$DN2$העובדים"$DN2$ונקלעומהביתלעבודהעברו
למ־הכירו,לאשהםלסיטואציות

שמתנהלתבזמןבילדיםלטפלשל,
המשי־ריבוירבעונית.ישיבהבזום

מות

$TS1$המשימות$TS1$

$DN2$המשימות$DN2$צריכיםשהםלהביןלהםגרם

אהדת".להתנהל

מו־היאשבההחברהלדבריה,

עסקת

$TS1$מועסקת$TS1$

$DN2$מועסקת$DN2$מענהלתתצריכההיתה

האתג־מולהעובדיםשללצרכים

רים

$TS1$האתגרים$TS1$

$DN2$האתגרים$DN2$.גמישות","איפשרנוהחדשים
באופןעובדים"אנחנומספרת.היא

אםלבחוריכלוהעובדיםהיברידי.

כשהיהלאאולמשרדיםלהגיע

כדילבוא,אותםעודדנואפשר.

שלאלגמרי,מנותקיםיהיולאשהם

אפילוההברתיהשריראתיאבדו
בשבוע".יוםלחצי

הנפשיים,לאתגריםבנוגע

איכילוב:החוליםביתלויצקי,קטיהד"ר
מגיעההייתיבקורונה.השתנה"הכל

יודעתולאהקורונהלמעבדתבוקרבכל

מהתקופהבחלקלעבוד.אסייםמתי
בשבוע"ימיםשבעהעבדתי

יוסףשלומיצילום:יטראל

החברה,כיקרפולרונןסיפרה
הקשיחיםהדיסקיםמיצרניות
לעו־מאפשרתבעולם,הגדולות
בדים

$TS1$לעובדים$TS1$
$DN2$לעובדים$DN2$פסי־שירותיםעשורכבר

כולוגיים

$TS1$פסיכולוגיים$TS1$

$DN2$פסיכולוגיים$DN2$היתהוכיתשלום,ללא

אלהלשירותיםבביקושעלייה
בהברהלדבריה,הקורונה.בשנת

בעקבותבתפוקהמפגיעהחששו

נרש־לאלבסוףאךהמשבר,

מה

$TS1$נרשמה$TS1$

$DN2$נרשמה$DN2$בתפוקה,משמעותיתירידה

יששלחברהמשוםהיתרבין

סין,כמובמדינותמשרדיםגם
מנוסיםשםוסינגפורתאילנד

כךמגפות,עםבהתמודדותיותר
בה־החברהאתהכהלאשהדבר

לם

$TS1$בהלם$TS1$

$DN2$בהלם$DN2$.מוחלט

הערה



