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באבקום בתקופת הקורונה
אנחנו בבאבקום מאמינים כי כל אתגר או משבר הוא הזדמנות

במהלך התקופה האחרונה, ולאור האתגרים הרבים שהוצבו בפתחינו, בוצעו תהליכים רבים. 
כולם מכוונים  לעשות ככל הניתן על מנת  לדאוג לבטחון הבריאותי והכלכלי של כלל עובדי הארגון תוך שמירה על ההמשכיות העסקית של לקוחותינו 

ושמירה על רמת שירות מצוינת. 
מאמצינו משתקפים הלכה למעשה וניתן להווכח בסקירה קצרה על תוצאות תקופה זו:

אפס פיטורי עובדים – לא מוותרים על אף עובד    
מינימום חל״תים בשיא הסגר )300 עובדים מתוך 3,000(.

הכל התאפשר בעזרת תוכניות ומערכים שהוקמו במהירות שיא והתמקדו בפן התפעולי, התכני, הניהולי, הרגשי והחברתי – לכל אחד מהם ניתנה 
משמעות וחשיבה מעמיקה כיצד לשמר ולייעל כאשר ההסתכלות קדימה ובמכוונות לצאת מחוזקים יותר ומוכנים לכל תרחיש אפשרי.

באבקום בתקופת הקורונה – פעולות עיקריות:
 עובדי באבקום עוברים לעבוד מהבית 

בתקופה זו בוצעה העברה של עובדים רבים לעבודה מהבית ובכך שימרנו את המשכיות העסקתם של עובדינו והמשכיות של מתן שירות מצוין 
ללקוחותינו.

מכיוון שבאבקום היא חברה רב תרבותית ואתרי החברה פרושים בעיקר באזורי פירפריה,
הושקעו מאמצים רבים לספק מענה לפערים טכנולוגים הקיימים באזורים אלו.

פערים כמו חוסר בתשתיות והעדר מחשבים וציוד טכנולוגי המאפשר עבודה תקינה בבית נכונים בעיקר לעובדים המתגוררים בישובים ערביים 
ולעובדים מהאוכלוסייה החרדית. לעובדים אלו סופקו אמצעים מיוחדים על מנת לאפשר את המשך עבודתם גם מהבית.

השקנו את תוכנית "הקוביה" בתוכנית זו ירדנו לעומקם של שישה צירים מרכזיים אותם פיתחנו ע"מ לאפשר עבודה תקינה ומצוינת מהבית: הדרכה 
ופיתוח ארגוני, מש"א ורווחה, שיווק, שגרות ניהול מרחוק, טכנולוגיה ותמיכה תכנית, גיוס חכם.

 המעבר למסגרת עבודה מהבית היה כרוך כאמור בהתארגנות מהירה, מדוייקת ומשמעותית המספקת מעטפת ומענה לכלל ההבטים: 
 ההיבט התפעולי:

הרחבת הפעילות לעבודה מהבית עם לקוחות חדשים ע"מ למנף את אפשרויות התעסוקה לעובדים וכאלטרנטיבה מוצעת ליוצאים לחל״ת.   •
הקמת מערכי תמיכה טכנית בשני אופנים:  •

מוקד טלפוני חדש של תמיכה טכנית )HD(באמצעות שליטה מרחוק עבור עובדי הארגון.  >
צוות טכנאי שטח שמגיעים לבית העובדים לטיפול בתקלות ודאגה לציוד מותאם לעבודה מהבית.  >

פיתוח מערכי הדרכה וקורסי הכשרה היברידים המאפשרים למידה גם מהבית באמצעות מערכת LMS, אפליקציה פנים ארגונית וחדרי מפגשים   •
וירטואלים.

גיוס חכם – תהליכי גיוס היברידים כאשר המבדקים וראיון העבודה מבוצעים מהבית באמצעות מפגשים וירטואלים ומערכת המצלמת את   •
המועמד בזמן ביצוע המבדקים. 

פיתוח והנגשת אפליקציה פנים ארגונית MY BAB כצינור לעובדים מהבית המספק אינפורציה, יצירת קשר במדיה, העשרה ופיתוח עובדים,   •
עדכוני רווחה ועוד.

ניהול המשאב האנושי ופיתוח עובדים:
השקת קורס טכנאים לנציגים בשיתוף פעולה עם גון ברייס דוקא בתקופה זו בין היתר למטרת להרחבת אפשרויות המענה הטכני בארגון.    •

השקת עתודה ניהולית - בתקופה בה רוב התהליכים נעצרו דוקא אז המשכנו בכל הכוח ובהתאמות לדרישות התו הסגול  ושמירה על בריאות   •
עובדינו וחיזקנו גם את המשכיות פיתוח העובדים בארגון.  

השקת תוכנית "נשארים בבית – נשארים מחוברים" הכוללת מגוון פעילויות ופרוייקטים שמטרתם לשמור על החיבור הרגשי של העובדים לארגון,   •
לערכים, לצוות, למנהלים גם כאשר הם רחוקים פיזית.

הסברה וחינוך בנושא הריחוק החברתי והתנהגות נכונה בזמן הקורונה במגוון דרכים וביניהם : פרסום הנחיות באמצעים הטכנולוגים, פעילויות   •
חברתיות, שיחות הסברה אישיות וצוותיות, שילוט ברחבי האתרים ועוד.

הכשרות למנהלים בנושא ניהול עובדים ושמירה על הצוות גם מרחוק "ניהול בפיג'מה".  •
הקמת מוקד צ'אט לפניות עובדים לצוות משאבי אנוש המספק נגישות ומענה אנושי לכלל הפניות והשאלות גם לעובדים מהבית.  •

השקת עלוני "באבקומדיה" – עלונים דיגיטלים הכוללים:   •
מסרים ושיקוף לעובדים על הנעשה בארגון בימים אלו, ומבט לעתיד מתוך אמונה שהעובדים הם השותפים האסטרטגים שלנו.  >

העשרה   >
פעילויות משותפות עובדים עם בני המשפחה וכד'.  >

סקר מדד החיוך - התאמת שאלות ומבנה הסקר לתקופה כאשר התחושות הרגשיות של העובדים נמדדות יחד עם הצרכים הפיזים והטכנולוגים   •
שלהם מתוך רצון להמשיך לשפר ולייעל ככל הניתן. 

לוגיסטיקה באתרי הארגון:
התאמות לוגסטיות בתוך האתרים ובמוקדים לפי הנחיות התו הסגול הכוללות:

בנית חוצצים בין כלל העמדות.   •
הקמת פינות חיטוי בכניסות לאתרים, לפעילויות ולמשרדים.  •

דיווח דיגיטלי של הצהרות בריאות  •
הסעות מותאמות   •

שילוט והנחיות התנהלות  •

באבקום היתה ותהיה חברה המספקת בית חם לעובדיה ושותפה עסקית מצויינת ללקוחותיה גם בזמנים מאתגרים.

Getting better every day  - אנחנו מאמינים בלצעוד קדימה, לשפר ולייעל בכל יום מחדש!


