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חדר עבודה  ניהוליזם

כ
שהולגר נויהאמר, אחד מחמשת 

 Radical מייסדי חברת
Inclusion, מגיע לפגישה 

ראשונה הוא שואל מי מהנוכחים 
מתעורר לשיחת ועידה באמצע הלילה.  

“כולם צוחקים”, הוא מספר, “אבל הצחוק 
מריר כי הבעיה מוכרת. העבודה בחברה 

בינלאומית דורשת מאמץ גדול והופכת את 
סביבת העבודה הווירטואלית שלנו לחשובה 

במיוחד. השאלה היא האם אנחנו עושים 
בכלים שבידינו שימוש נכון המשרת את 

מטרות הארגון והופך את העבודה ליעילה. 
מנסיוני התשובה היא בדרך כלל שלילית”.

אם תשאלו את נויהאמר שיחות ועידה 
ליליות הן עניין שחלף מן העולם. כך גם רוב 
הטיסות העסקיות. אפילו השימוש באי מייל 
הוא עניין לדינוזאורים טכנולוגיים. “מלבד 

לאכול ולשתות אפשר לעשות הכל ביחד 
גם ממרחק גדול, בצורה קלה ונוחה שאינה 

פוגעת באיכות החיים”, הוא אומר.

לפני שנתיים הקים נויהאמר, יחד 
עם ארבעה קולגות, את חברת הייעוץ 

הבינלאומית שלו. המטה יושב בנאבדה, 
נויהאמר חי בברלין, ולחברה יש פעילות 

גם בברזיל ובמזרח הרחוק. כחברה המפוזרת 
ברחבי העולם אנשי רדיקל אינקלוזן מטיפים 

ועושים - הם מקיימים פעילות מלאה 
במשרד הווירטואלי במשך 24 שעות ביממה, 

שבעה ימים בשבוע, מבלי שאיש מתעורר 
שלא בזמן הנכון כדי לעבוד ביחד. 

החלל הווירטואלי מאפשר סיעור מוחות 
בכתב הנעשה באמצעות עבודה משותפת 

על קבצים. זהו למעשה אופן ספייס 
וחדר הישיבות של העובדים. “אנחנו לא 

שולחים מיילים אחד לשני” מספר נויהאמר 
“מדובר בכלי איטי ומיושן. אני שולח 

קובץ למישהו והוא מחזיר אליי. במקום זה 
הוקמה פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת 

עבודה משותפת על קבצים בזמן אמת. 
כל חברי הצוות רואים את הקבצים, כל 

שיחות ועידה? 
חלפו מהעולם, 
טיסות עסקיות - 
מיותרות, ואי 
מיילים הם 
ל"דינוזאורים 
טכנולוגיים". היועץ 
הבינלאומי הולגר 
נויהאמר מגלה את 
סודות השיתוף 
הווירטואלי

מאת טלי חרותי־סובר
תצלום: איליה מלניקוב

הזמן 
הנכון



כמו אמת וחובה. זה היה מצחיק בטירוף. 
מאוד נהנינו. המסיבה היתה הצלחה גדולה”.

 ירון בלומנטל, יועץ ארגוני בעצמו 
ומארחו של נויהאמר, מתאר את הבאז שיוצר 

הנושא. “פניתי לעשר מהחברות הגדולות 
במשק והצעתי להן להיפגש איתו”. הוא 
מספר “תשע נתנו מיד תשובה חיובית. 

חברות גלובליות מבינות שהדרך לייצר 
שיתופי פעולה מקצועיים בין צוותים שונים 

בעולם הולכת ומסתבכת, וכדאי לחשוב 
מחדש על הדרך שבה הדברים נעשים. כולם 

מבינים שיש פה בעיה שנדרש לה פתרון”. 
את השת”פ הווירטואלי משווה נויהאמר 

לשת”פ הפיזי המוכר “אנחנו משקיעים 
הרבה מאוד זמן ומחשבה בסביבת העבודה 

הפיזית” הוא אומר “האדריכל חושב על גודל 
הקפיטריה וחדרי הישיבות מחליטים מי 

ישב איפה ועל איזה כסאות. כל אלו כלים 
שמטרתם לסייע לעובדים להיות יעילים 
יותר. לעומת זאת, החשיבה על הסביבה 

הווירטואלית, כמו גם על הכלים שניתנים 
למי שעובד בסביבה שכזו אינה מסודרת, 

מזדמנת, כמעט אינטואיטיבית. מנהל 
מגלה את הסקייפ - מתחילים להשתמש 
בו, אחר מגלה משהו אחר - הקבוצה שלו 

עוברת אליו. מציידים חדר וידאו שאף 
אחד לא משתמש בו ועושים שיחות ועידה 
בינלאומיות מטלפון נייד. רגילים לכלים 

הקיימים ואיש לא חושב שאולי אפשר 
לעשות את זה אחרת, מה שיוצר תסכול בין 

עובדים ומעלה את רמת השחיקה”.
איך צריך להתייחס לנושא? 

“להפנים אותו לתוך החשיבה האסטרטגית 
ולהבנות סביבה שעונה על צרכים אמיתיים 

של אנשי הארגון, ועולה בקנה אחד עם ערכי 
החברה. לא לכפות את הכלים על הצורך - 

אלא את הצורך על הכלי”.
מה פירוש הדבר למצוא כלים שיעלו בקנה 

אחד עם ערכי החברה?
“כולם מדברים על  הצורך בשיתוף 

פעולה רחב, אך פעמים רבות הוא נחסם 
בגלל כשל בתרבות הארגונית. כך למשל 
נקראנו לייעץ לבנק גדול ששלוחותיו היו 

פזורות ברחבי העולם והעובדים נדרשו לדבר 
באותה שפה ולשתף ביניהם פעולה. זה לא 
עבד. כשנכנסנו לעומק גילינו שהתרבות 

הארגונית מקדשת אינדיבידואליזם, 
והתגמול היה על הצלחות אישיות בלבד. 

במקרה כזה המוטיבציה לשתף פעולה קטן, 
בעיקר כשמדובר בנושא מורכב כמו שיתוף 
פעולה וירטואלי. צריך לשנות ערך בסיסי 

בתרבות הארגונית כדי להבנות סביבה 
וירטואלית שתעבוד נכון”. 

מזמינים אתכם כדי לבדוק חסמים 
בתרבות הארגונית או לדבר על הכלים?

“מזמינים אותנו כדי לבדוק כיצד ניתן 
להסדיר ולייעל את השת”פ הווירטואלי. 

בשלב ראשון אנחנו ממפים צרכים. אנחנו 
בודקים מה בתרבות הארגונית מאפשר או 
חוסם שיתוף פעולה כזה, ומה נדרש באמת 
לאותם אנשים העוסקים בעבודה משותפת 

ברחבי הגלובוס. אחרי כן אנשי הטכנולוגיה 
מספקים את הכלים”. 

והכלים עולים כסף.
“דווקא לא. רוב הכלים האלה קיימים 

כבר, ואפילו בחינם. צריך רק לחשוב מה 
מתאים ולהכניס אותם לשימוש מובנה 

וכולל בארגון. פה מתחיל החלק של הבנת 
השינוי וקבלתו. ההטמעה היא אחד האתגרים 

הגדולים בתהליך שינוי. אנשים אוהבים 
את מה שהם מכירים ומעדיפים להישאר 

איתו, גם כשברור שזה לא עובד באופן 
היעיל ביותר. תהליך היישום של התפיסות 

החדשות של שיתוף הפעולה, כמו גם של 
הכלים החדשים, חשוב לא פחות מהמיפוי 

הראשוני. הרי לא נרצה תוכנית אסטרטגית 
של הפלטפורמה הווירטואלית שנזרקת  

לפח כי איש לא אימץ את הדרך החדשה. 
ההטמעה נעשית בעזרתנו או באופן עצמאי. 

אם המערכת מסודרת ונכונה אנשים יתמכרו 
לה, ולא יבינו איך עבדו בלעדיה קודם”.

ובכל זאת יש התנגדויות 
“נכון, לכן חשוב לא להחיל את התוכנית 

על הארגון כולו אלא על חלקים שבאמת 
זקוקים לה. משם זה יחלחל גם לאחרים”. 

האם זה תפקידם של אנשי ה־IT לחשוב על 
פלטפורמה ארגונית יעילה שכזו?

“קשה לצפות לסוג כזה של חשיבה מאנשי 
ה־IT כי מדובר בטכנאים. אנחנו מדברים 

על חשיבה אסטרטגית הוליסטית שמבקשת 
להסדיר חלק מארגז הכלים הניהולי. היוזמה 

להסדרת החלל הווירטואלי מגיעה בדרך 
כלל מאנשי הפיתוח הארגוני שנמצאים 

במחלקת משאבי אנוש. הם אלה ש'מוכרים' 
את הרעיון להנהלה ומשם זה ממשיך הלאה”.

בשלב הבא תהיה פלטפורמה וירטואלית 
שתחליף לחלוטין את המפגשים הפיזיים?

 “אני מניח שלא. גם אנחנו רוצים לראות 
לעיתים האחד את השני או לדבר בטלפון. 

פה נכנס לתמונה המושג החשוב שיתוף 
 )Blended Collaboration( פעולה מעורב

שפירושו מערכת פיזית חכמה ומוסדרת 
שבדרך כלל קיימת כבר, כמו גם מערכת 
וירטואלית חוצת ארגון המתאימה לערכי 
הליבה ומספקת את כל דרישות העבודה. 

כאשר שתי המערכות האלה מסונכרנות 
ניתן להגיע לביצועים גבוהים מבלי להיות 

מתוסכל מהקושי שיוצר המרחק. המטרה 
בסיכומו של דבר היא ארגון יעיל שעובדיו 

 .”מרוצים

אחד מוסיף את דעתו, מתנגד או מתקן. 
זה קורה בכל שעה, כל אחד באזור הזמן 

שלו. מנהל הפרויקט מפקח על ההתנהלות 
ובשלב כלשהו מתייעץ ומקבל החלטות. 

שיטת העבודה הזו מאוד יעילה ונוחה. היא 
לא מחייבת מפגש פנים אל פנים ומונעת 

מכולנו שיחות ועידה משמימות”.
במשרד הווירטואלי של החברה )יש גם 
משרדים פיזיים שלא תהיה טעות( הוקמה 

גם “פינת הקפה”: חדר צ’ט פנימי המאפשר 
לאנשי החברה לקיים גם את החלק החברתי 

של העבודה. אחרי ה”קפה” יפנו לאזור 
העבודה שבו יתרכזו בביצוע המשימות ביחד.

“אחת הטעויות הנפוצות נובעת 
מהמחשבה שבין צוותים בעולם יש בעיקר 
יחסי עבודה והמפגש החברתי יכול להיות 

רק פנים אל פנים. החלק החברתי חשוב 
מאוד גם בספייס הווירטואלי” אומר 

נויהאמר. “בחג המולד האחרון עשינו מסיבה. 
בעזרת מצלמות אינטרנט שיחקנו משחקים 

							119						TheMarker	Magazine					03.2011

הפתרון: לא 
בהכרח, בתנאי 
שמסדירים את 

הפלטפורמה 
הווירטואלית כחלק 

מהצרכים של 
החברה

סוגיה: האם אין 
מנוס משיחות 

ועידה בשעות לא 
נוחות על מנת 
לנהל פעילות 
בינלאומית? 


