
אריק אלבו 



ORGANIZATIONAL CORONICATION

?איך יתנהל

דקות45-60

MUTE/ט'צא/ הרמת יד

,וכליםהצגת תפיסה 

ט'צא, שיתוף-זמןפסקי 

התייחסות חופשית

?מה תקבלו
לבניית וכלים מסגרת 

תכנית תקשורת 

תואמת קורונה

ביום שאחרי
מצגת ומאמר ישלחו 

אליכם במייל



September 2001

גלובאליאירוע מתגלגל 

משבר כלכלי

1929תקדים 
ב"הכלכלי הגדול בארההמשבר

אקספוננציאליתמפולת 

כמות הכסף-איום מוחשי

אירועים ממוקדים
גלובליים< לוקאליים

בטחוני פוליטי כלכלי
הפיגועים והתנפצות בועת הייטק

1944תקדים 
פרל הארבור

לינארי

-איום מוחשי
פיגועים נראים לעין

Sub-prime 2008

גלובליאירוע מתגלגל 

/ בריאותי-משבר רב ממדי

גלובלי /  לאומי/ תעסוקתי / כלכלי

לא מוכר וחסר תקדים

אקספוננציאליתהפצה 

סמוי מן העין-איום ויראלי

CORONA 2020

BLACK SWAN EVENT

, אירוע הנתפס כבלתי אפשרי

עולםשהתרחשותו משנה סדרי 

Macro Disruptive Event



התקשורת לאורך התהליך

RECREATION /

תקשורת 

מארגנת
(מידע והכוונה)

תקשורת תומכת תקשורת ממריצה

BEFORE
מעטפת תקשורת ארגונית

המנהל הישיר

משברניהול 

AFTER

התאוששותניהול 





האתגר המרכזי לאנשים וארגונים

Social Distancing-

'חברות מרחוק'<ריחוק חברתי

Sense of Belonging



'קרבה מרחוק'
1אתגר התקשורת בארגונים 

'?רחוקה-קרובה'איך ננהל תקשורת 

עובד ומשפחתו-ארגון

עובד-מנהל

עובד-ים/עמית



...רגע האמת של', חיבוק ארגוני'= 'קרבה מרחוק'

' מנהיגות מקרבת'' טכנולוגיה מקרבת'

לעובד  , עובד החיוניל

,  לעובד המבודד, ת"בחל

,  עובד המפוטרל,החולה

העובד  ולמשפחת 

שנפטר

Sense of 

belonging & caring



ט'טיפים לשיתוף בצ

:תמציתברשמו 
אתגר מרכזי ייחודי לארגון שלכם•

צורת ההתמודדות•



?מי קהלי היעד.1

?מהם התכנים.2

?מי. 3

עיתוי ותדירות-מתי.4

?באיזה ערוץ-איך.5

תוכן.2

קהל.1

שאלות לתכנון תקשורת4

?מי. 3

?איך. 4

?מתי. 5

פעולת

התקשורת



?מיהו העובד עליו מדברים-2אתגר המיפוי 

'חיוניים'עובדים לא 'חיוניים'עובדים 

פעילים 

בעבודה

פעילים  

מהבית

בני משפחה/עובדים

מבודדים

בני משפחה  /עובדים

חולים

בני משפחה  /עובדים

נפטרו

מפוטרים בחופשה

בתשלום

ת"חל

מנהל

(?)עובדי קבלן , עובדי ארגון= עובדים*
בני משפחה



?מיהו העובד עליו מדברים-2אתגר המיפוי 

הערותתת קבוצהסגמנט קהל

בריאים' חיוניים'עובדים 
חיוניים בעבודה

?עובדי קבלן

חיוניים בבית

בריאים' חיוניים'עובדים לא 

חופשה בתשלום

ת"חל

מפוטרים

עובדים מושבתים  
נפגעי קורונה

מבודדים
העובד או  

בן משפחה
חולים

נפטרים



:ט בתמצית'לשתף בצ

?האם יש קהל יעד נוסף שלא ציינתי



העובד 

Social Distance
'למות לבד'/'בדידות'

התנהגותי

ארגון חיים מחדש

כלכלי

ת"חל

בתשלום

משפחתיבריאותי אני

תעסוקתי
חיוני                                          לא חיוני

עבודה מהבית                                           במקום העבודה

המשך העסקה                                           הפסקת העסקה

-העובד
י איומים ריבו



?מה חשוב לתקשר לעובד-התוכן 3אתגר 

בריאותיארגוני
-תעסוקתי

כלכלי
חברתי/אישי

+מידע שגרתי 

מידע על הערכות  

הגדרת  , הארגון

שינוי  , מיהו חיוני

,  סדרי עבודה

הנחיות התנהלות  

כלליות ולכל  

סגמנט 

ומקיף עדכנימידע 

על התנהלות  

בריאותית בטוחה  

,  כאזרח וכעובד

בבית ובעבודה

כללי שימוש בעזרי  

הגנה בעבודה

מידע כללי והודעה  

אישית על סטטוס  

העובד במשך  

ועל  , הקורונה

התגמולים ותמיכה  

כלכלית אפשרית

ניתור חריגים 

הבעת ענין דאגה  

ותמיכה אישית  

לשלום העובד

הארגון כרשת 

חברתית לשיח  

,  עמיתים תומך

למידע על , לסיוע

בריאות ופנאי ביתי

בימי קורונה

תוכן

סגמנט

'  חיוניים'

בריאים

'  חיוניים'לא 

בריאים

מושבתים   

נפגעי  

קורונה



דוגמא לטון ושפה מקרבת-'קרבה מרחוק'



...דוגמא לתכנים של אותה החברה



:ט בתמצית'בצלשתף 

?האם יש קטגורית תוכן מהותית שלא צוינה



?איך
קרבה מרחוק

כלים/ערוצים

בריאותיארגוניתכלס
-תעסוקתי

כלכלי
חברתי-אישי

/פורטל

קבוצות שיח-זום

אט'קבוצות צ - WHATSAPP

רשת חברתית פנימית

טלפוןשיחת 

מסרונים

SCREEN 2 SCREEN

/זום/פורטל-ציבורי

שיחות ועידה 

סרטון הסבר

שיחה אישית -פרטני

סלולרית/דיגיטלית

SCREEN 2 SCREEN

/זום/פורטל

שיחות ועידה

הדרכה מרחוק

וידאו

סלולרי

מודפס לעובדים 

חסרי מסוף

SCREEN 2 SCREEN

?מי
הנהלה

א"מש

תקשורת ארגונית

מנהל ישיר

הנהלה

תקשורת ארגונית

מנהל ישיר

מנהל  וא"מש-אישי

ישיר

א  "מש-ציבורי

ותקשורת ארגונית

תקשורת  -חברתי

כלל עובדיםוארגונית

א "גורמי מש-אישי

ומנהל ישיר

?מתי
   עדכון בכל שינוי של

הנחיות ארגוניות/החלטות

 עדכון בכל שינוי של

מדיניות והנחיות לאומיות

ונגזרת ליישום בארגון

 בעת שינוי סטטוס

תעסוקתי של העובד

רצף תקשורת

יותר מאשר בשגרה

?מה
טון/מסר

"להסתגל או לחדול"-

ההתאמה  הכרח

למציאות לא צפויה

"להנחיותחובת ציות "

אחד מסכן את כולם

"נלך לקראתך"

כבוד גמישות ותמיכה 

"נעבור את זה יחד"-

דאגה אישית וערבות 

הדדית



גלוקאליתהתמודדות –גלובאלי איום 
 גלובאלייםמנחים וקווים מדיניות

לאומי לוקאלי-יישום תרבותי

תקשורת בתאגיד גלובלי...הערה לגבי



מאפייני התקשורת בימי קורונה  -סיכום

זיהוי וטיפול בחריגיםהכלה ותמיכהמידע ועדכון  תפקיד

Pull-Push
תגובתית-יוזמת

Public-Personal
אישי-ציבורי

סוג

תדירותעדכניותאמינותאחידות מאפייני
המסר

מנהלים ישירים א"גורמי מש
תקשורת  
ארגונית

עמיתים וכפיפיםסוכנים

מושבתיםלא חיונייםחיוניים בריאים קהלי יעד

תעסוקתי כלכלי תוכן בריאותיתוכן ארגוני חברתי/אישיתכנים

חזותי דיגיטלי ציבורי
דיגיטלי  

ופרונטלי אישי
מודפסערוצים

קרבה  '

'מרחוק

משפחות



שאלות חופשיות 



,  לריחוק חברתיבתקופה בה אנו נדרשים 

הדרך לצליחת המשבר הינה באמצעות  

:'חברות מרחוק'

.כשגרהוערבות הדדיתתמיכה 

נזדקק שוב לעובדים  ,  בתום המשבר

.  מגויסים להחלמה

.  כדאי לזכור זאת עכשיו



od@odconsulting.co.il

,שנעבור בשלום

תודה ולהשתמע

arik@odconsulting.co.il

mayaf@odconsulting.co.il


