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הדינמיקה בשוק העבודה נתונה לתמורות מהירות: אוכלוסיית העובדים מזקינה והשינוי במיומנויות הדרושות מהיר 
מאי-פעם, כתוצאה מההשפעה של ההתקדמות הטכנולוגית והגלובליזציה. הפער בין מצאי המיומנויות לבין אלה 
הדרושות למעסיקים מתרחב והולך וגורם לקיטוב בין כוחות עבודה ואוכלוסיות ברחבי העולם. חברות נדרשות למצוא 

מקורות חדשים של כישרונות ולהשקיע יותר בפיתוח ובשימור של העובדים שלהן.

יותר בין חיי העבודה לחייהם  יותר ומעוניינים באיזון טוב  יותר, לומדים  במקביל, יש שינוי גם במה שרצוי לעובדים. הם עובדים 
האישיים. לא כל אחד מעוניין לעבוד במשרה מלאה וגם עסקים לא תמיד מעוניינים בכך. שבוע עבודה של 'ראשון עד חמישי, מ-8 
עד 5' כבר הרבה פחות נפוץ וחלק ניכר מהגידול במשרות ב-10 עד 15 השנים האחרונות התרחש בסגנונות עבודה חלופיים ולא 
מסורתיים. למרות שכותרות בנושא 'אובריזציה' (מלשון Uber) מככבות באמצעי התקשורת, מספר העובדים שהקריירה שלהם 
היא בסגנון Gig עדיין קטן ביחס לכוח העבודה. עם זאת, מספר העובדים המחפשים דרכי עבודה גמישות ופחות מקובלות גדל 

במידה משמעותית. היום, יותר עובדים מעוניינים בסגנון עבודה המדבר לדור הבא. 

עובדים ועסקים כאחד מעוניינים בדרכים חדשות לביצוע של עבודה. הגיע הזמן להעביר את הדיון מרגולציה ומניעה לפעולה: 
החברות נדרשות לשפר את ההבנה שלהן לגבי אופני ההשתתפות בכוח העבודה הרצויים לעובדים ולבוא לקראתם במקומות 
וביטחון תעסוקתי. המעסיקים  שבהם הם נמצאים ולהציע להם את מה שהם רוצים. אין בהכרח סתירה בין גמישות, אחריות 
נדרשים להשקיע בבניית כישרונות ולא רק לצרוך את העבודה שלהם. ואילו הפרט, מצדו, חייב לטפח את כושר הלמידה שלו 
ביטחון  המספקות  חדשות  שיטות  לפתח  נדרשים  המדיניות  קובעי  מחר.  תעסוקתית  מסוגלות  לטובת  מבוקשות,  ומיומנויות 

תעסוקתי ולאפשר ליחידים לשנות כיוון ולהחליף מודלים של התקשרות במהלך הקריירות הארוכות שלהם.

עלינו לאפשר את סגנון עבודה המדבר לדור הבא. בעולם של שינויים מואצים, מיומנויות ודרכי עבודה חדשות הם שיספקו 
ביטחון בקריירה, הזדמנויות צמיחה ואף שגשוג ליחידים ולאומות כאחד.

ManpowerGroup יונאס פריסינג, יו"ר ומנכ"ל

ש
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 כדי לברר יותר פרטים על איך העובדים מעוניינים לעבוד, ש

סקרנו מעל 9,500 עובדים ב-12 מדינות3 והנה מה ששאלנו:

איך אתה רוצה לעבוד ומדוע דווקא ככה?• 

מהם גורמי המוטיבציה שלך ומה משפיע על הבחירה שלך בעבודה • 
כזאת או אחרת? 

אילו התנסויות הובילו אותך למקום שבו אתה נמצא היום?• 

מה דעתך על סגנון עבודה המדבר לדור הבא?• 

1. דרך חדשה לעבוד. 2. דרך חדשה לבצע את העבודה.  שם עצם:
3. אפשרות לסייע לעובדים להרוויח יותר, לשדרג מיומנויות ולהגיע לחיים מאוזנים, 

שממזגים בתוכם חיי עבודה וחיים אישיים, לדוגמה, עבודה במשרה חלקית, עבודה לא 
קבועה, עבודה תחת חוזה, עבודה זמנית, עבודת פרילאנס, קבלנים עצמאיים, עבודה 

מקוונת לפי דרישה ועבודה בפלטפורמות

סגנון עבודה המדבר לדור הבא

יכולת למידה
הרצון והיכולת ללמוד מיומנויות חדשות כדי 

להיות בר-העסקה בטווח הארוך

87% מהעובדים יעבדו 
בעתיד בסגנון עבודה 

המדבר לדור הבא

מהנשאלים פתוחים לסגנון 
עבודה המדבר לדור הבא 87%

דרך חדשה לעבוד: סגנון עבודה 
המדבר לדור הבא 

כיום, מספר גדל והולך של עובדים מעדיפים מודלים 
חלופיים על פני תפקידי קבע מסורתיים במשרה מלאה.

עבודה מסוגים כמו משרה חלקית, עבודה זמנית, עבודה 
תחת חוזה, פרילאנס וקבלנות עצמאית, עבודה מקוונת לפי 

דרישה ועבודת פלטפורמה – כל אלה נמצאות במגמת עלייה.4 
 עסקים ועובדים מעוניינים בבחירה, בגמישות ובדרכי

עבודה חלופיות – כל אלה פועלים לטובת עמידות בעתיד 
שנראה פחות ופחות צפוי. חברות עסקיות מעוניינות 
בפתרונות כוח עבודה שיכולים לאתר בשבילן את מיטב 
הכישרונות בסביבה שבה המודלים העסקיים והמיומנויות 

הנדרשות משתנים במהירות מואצת. העובדים, מצדם, 
מעוניינים בהזדמנויות לפתח מיומנויות מבוקשות שישפרו את 

המסוגלות התעסוקתית שלהם בעבודה הנוכחית ובמשרה 
הבאה, ואף בסגנונות עבודה שמאפשרים איזון טוב יותר בין 

חיים אישיים, שדרוג מיומנויות והסבה מקצועית. זו הדרך שבה 
יותר ויותר עובדים בוחרים לעצב את חיי העבודה שלהם. זהו 

סגנון עבודה המדבר לדור הבא.

90% מהעובדים המתנסים 
בסגנון עבודה המדבר לדור 

הבא ימשיכו לעבוד באופן זה

עובדים המתנסים בסגנון עבודה 
המדבר לדור הבא נהנים ממנו

90%

80% סבורים שסגנון עבודה 
המדבר לדור הבא קשור 

ללמידה של מיומנויות 
חדשות ושימוש בהן

סגנון עבודה המדבר לדור 
הבא קשור בפיתוח מסוגלות 
(Employability) תעסוקתית

80%

81% מהעובדים המתנסים בסגנון עבודה 
המדבר לדור הבא עושים זאת מבחירה. רק 

19% מהעובדים המתנסים בסגנון עבודה 
המדבר לדור הבא אומרים שלא הצליחו 

למצוא חלופה

סגנון עבודה המדבר לדור הבא הוא 
עניין של בחירה ולא של חוסר ברירה

81%

3  משתתפי הסקר היו גילאי 65-18 וכללו עובדים בסגנונות שונים: משרה מלאה, משרה חלקית, פרילאנס, עובדי חברות השמה, סטודנטים, גמלאים ומובטלים.

.OECD-למדינות ה ILOSTAT 4  מבוסס על ניתוח נתוני "שיעור התעסוקה העצמאית (מדד) ל-2017 ונתוני
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מי מגן על 
עובדים כאלה, 

כיחידים?

סגנון עבודה המדבר לדור הבא: עתיד חיובי 
המבוסס על יסודות איתנים 

 עבודה דרך חברות השמה ועבודה במתכונת גמישה קיימות כבר קרוב ל-70 שנה. 
ManpowerGroup ניצבת מאז ומתמיד בחוד החנית, בקביעת התקנים המחייבים ביותר בענף 
ובנטילת אחריות מלאה כמעסיק, בניהול כוח אדם, באספקה של חוזי תעסוקה ובדאגה להגנה 
ולהטבות של מיליוני עובדים מדי שנה.7 אפשר ללמוד הרבה מהאופן שבו התפתחו אותם 
מודלים, שנחשבו בעבר לאלטרנטיביים – מהתקופה שלאחר מלחמת העולם, כאשר 

היה שפע של כוח עבודה נשי בשוק והחברה, שנקראה אז Manpower, הייתה אחראית 
להשמה של אלפי נשים (וגברים). כיום, חברת ManpowerGroup מאתרת מדי שנה עבודה 
משמעותית ליותר משלושה מיליון עובדים ב-80 מדינות.8 בשוקי עבודה שהשינויים בהם מהירים 

ונוכח ההתפתחות המואצת בדרישות למיומנויות כאלה ואחרות, הערך שלנו מעולם לא היה 
רלוונטי יותר. עלינו להמשיך להבטיח את ההגנה על העובדים, אך לא באופן שימנע את 

המשך התפתחותם של מודלים אלטרנטיביים לעבודה.

 Gig הניעו את כלכלת UpWork-ו Deliveroo  ,Lyft  ,Uber חברות כמו
מסן-פרנסיסקו לשפילד ומערב הסעודית לסאו-פאולו, ושינו את האופן 
שבו אנו עובדים. החברה הגדולה מבין החברות האלה, Uber, החלה 

כחברת סטרטאפ וזינקה בתוך שש שנים בלבד למיליון נהגים פעילים 
ביותר מ-350 ערים.5 אותן פלטפורמות, שתחילה זכו לאהבת ציבור 

הצרכנים בשל הנוחות שבהתבססות על אפליקציות ולאהדת 
העובדים בשל ההבטחה ליותר חופש והזדמנויות לעבוד לפי דרישה, 
חוללו בשוקי העבודה המסורתיים השלכות במהירות שהקשתה על 
רובם להתמודד עם השינוי. מכשולים פוליטיים ומשפטיים עלו לחברת 
Uber יותר מ-60 מיליון דולר בתביעות משפטיות מאז 2009 ויצרו שפע 

של עבודה לעורכי דין וקובעי מדיניות בצרפת, הודו ארה"ב ובריטניה.6 
ההבשלה של כלכלת Gig מובילה להגשת תקדימים משפטיים ובקשות 
לביצוע בדיקות רגולטוריות.. ציבור העובדים שואל את עצמו מי באמת 
 מגן על אותם עובדים כיחידים? האם הם אמנם עצמאים כפי שנדמה? 

ומי בכלל המעסיק?

יש ביקוש לסגנון 'על פי דרישה': הפתרון הוא הגנה ולא מניעה

זה מה 
שאנחנו 
רוצים!

Mark Harris, “Uber: why the world’s biggest ride-sharing company has no drivers,” The Guardian, (November 16, 2015)  5

Sam Levin, “Uber lawsuits timeline: company ordered to pay out $161.9m since 2009,” The Guardian, (April 13, 2016)  6

 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, “Information Technology and the U.S. Workforce: Where Are We and Where Do We  7

Go from Here?,” (2017)
World Employment Confederation, Economic Report: 2017 Edition, (2017)  8
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 התופעה העולמית: 
מי בוחר כיום בסגנון עבודה המדבר לדור הבא? 

סגנון עבודה המדבר לדור הבא הוא תופעה כלל-עולמית ומנקודת המבט של העובד – זוהי תופעה מבורכת. הפתיחות למודלים 
אלטרנטיביים של עבודה אינה זהה בכל המדינות והיא מושפעת מאינספור גורמים – ממידת הקשיחות של תקנות העבודה ותפקידם 

של האיגודים המקצועיים והמשא ומתן הקיבוצי ועד לגישה ולרמת הניידות של העובדים עצמם. גם עניין הגיל חשוב. מדינות עם 
שיעור גבוה יותר של עובדים צעירים נוטות יותר לכיוון של סגנון עבודה המדבר לדור הבא; הדבר ניכר בייחוד בקרב בני דור 

המילניום הצעירים (גילאי 18 עד 24).9

השווקים המתפתחים מגלים את הפתיחות הגדולה ביותר לסגנון עבודה המדבר לדור הבא: הודו ומקסיקו מובילות כש-97% 
מהעובדים מדווחים על פתיחות לרעיון של עבודת פרילאנס, עבודה תחת חוזה, עבודה זמנית או עבודה כקבלנים עצמאיים.

שווקים ותיקים ומפותחים עם רמות תעסוקה גבוהות הם הבאים בתור. בארה"ב, עם עשרות שנות יזמות וזרימה דינמית של משרות, 
וכך גם בשוקי העבודה הגמישים בבריטניה, באיטליה ובאוסטרליה – יש נטייה לפתיחות ביחס למודלים אלטרנטיביים של עבודה, מצב 

המעודד יצירת משרות והתפתחות של יותר מסלולי גישה לכוח העבודה.10

במדינות כמו גרמניה, הולנד ויפן יש נטייה ליותר התנגדות לסגנון עבודה המדבר לדור הבא, בעוד שבמדינות אחרות נרשמת 
מגמה של יחס חיובי יותר לגמישות מוגברת, בעקבות המיתון העולמי. בספרד, הרפורמות האחרונות בשוק העבודה גרמו להורדת 

עלות העבודה והגבירו את הגמישות בגיוס. הדבר יצר משרות והפך את ספרד לכלכלה הצומחת במהירות הגבוהה ביותר באזור 
האירו.11באיטליה שוקלים רפורמות דומות ואילו בצרפת, הנשיא מקרון הציב בראש סדר היום הפוליטי, הכלכלי והחברתי את 

החתירה לרפורמות בשוק העבודה.

לכן כדאי מאוד 'להיות בעניינים': סגנון עבודה המדבר לדור הבא בהחלט עשוי להמשיך לצמצם את האבטלה, בייחוד בקרב צעירים, 
להרחיב את ההשתתפות בכוח העבודה ולסייע בהתמודדות עם המחסור במיומנויות ובסגירת הפערים הכלכליים. לא רק העובדים 

בוחרים בסגנון עבודה המדבר לדור הבא: גם עסקים ומנהיגים פוליטיים מוצאים את הערך הטמון ברעיון. 

95% — 99% 

90% — 94% 

הודו, מקסיקו

ארה"ב, ספרד, 
אוסטרליה, 
איטליה, בריטניה

 89% — 85%שוודיה

 84% — 80%צרפת

גרמניה, 
 79% — 75%הולנד

יפן 74% — 70%

87% מהעובדים מוכנים לשקול סגנון עבודה המדבר לדור הבא

CIA World Factbook ונתוני האוכלוסייה של ManpowerGroup ניתוח של נתוני  9

David Smith, “Job done: how we got down to work after the crisis,” The Sunday Times, (August 13, 2017)  10

Tobias Buck, “Spain: Boom to Bust and Back Again,” Financial Times, (April 6, 2017)  11
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 מדוע כדאי לבחור דווקא בסגנון המדבר לדור הבא? 
כסף, קריירה ושליטה

אנשים מעוניינים בסוגים שונים של קריירות בתקופות שונות בחייהם. שמונים ושבעה אחוזים מכלל העובדים אומרים שהם פתוחים 
לסגנון עבודה המדבר לדור הבא – בתפקיד הבא שלהם או בעתיד. במקביל, הביקוש לסגנון עבודה המדבר לדור הבא עולה 

בהתמדה זה כמה עשורים. ברחבי האיחוד האירופי, היקף העבודה הזמנית כמעט הוכפל – מ-8% ל-14% בשנים 2016-1984. בארה"ב, 
חל גידול של 56% בהיקף העבודה הזמנית בשנים 2015-2005 והגידול נמשך.12 השינויים בסגנונות החיים והזדקנות כוח העבודה, 

משמעותם שהעובדים עובדים יותר שנים וכי תקופת האחריות המשפחתית מתארכת. הפיתוחים הטכנולוגיים משנים את המיומנויות 
הדרושות והתגברות מגמת הצרכנות משמעותה, שהעובדים מצפים לאפשרויות בחירה לא רק ביחס למה שהם קונים ומוכרים, אלא גם 

ביחס לאופן שבו הם חיים ועובדים. עובדים עשויים לבחור סגנון עבודה המדבר לדור הבא מסיבות שונות:

   כדי לשפר את היתרה בבנק 
הסיבה הנפוצה ביותר בקרב עובדים הבוחרים בסגנון עבודה המדבר לדור הבא 

היא היכולת להרוויח יותר כדי להגדיל הכנסות ולעשות את הפעילויות שהם 
רוצים. ב-2014, רמת השכר של שישים וחמישה אחוזים ממשקי הבית במדינות 

המפותחות עמדה על רמה זהה לזו של 2005 וגורמים כמו מיתון, אוטומציה 
ופריון עבודה נמוך ממשיכים להשפיע לרעה על השכר ברחבי העולם.13 נשים 
נוטות מעט יותר מגברים לבחור סגנון עבודה המדבר לדור הבא כדי להרוויח 
יותר (39% לעומת 37%) ואילו בני דור המילניום הצעירים (גילאי 24-18) הם 
בעלי הנטייה הגבוהה ביותר לבחור סגנון עבודה זה כדי להרוויח יותר. לרבים, 
סגנון עבודה המדבר לדור הבא מסייע בהשלמת שכר, בחיסכון או בהשלמת 

פנסיה, המאפשרים לעובדים למצוא את הזמן והממון הדרושים כדי לעשות את 
מה שחשוב להם ביותר. לאחרים, סגנון עבודה המדבר לדור הבא מאפשר לנצל 

מיומנויות מבוקשות וליהנות מהכנסה גבוהה מעבודה תחת חוזה, במשרות 
המחייבות מיומנויות גבוהות.

1

   לפתח מיומנויות 2
הסיבה השנייה בחשיבותה לבחירה בסגנון עבודה המדבר לדור הבא היא למידה של מיומנויות חדשות. שמונים 
אחוזים מהעובדים המתנסים בסגנון עבודה המדבר לדור הבא רואים בעבודה מקום שבו אפשר ללמוד 
 מיומנויות חדשות ולהשתמש בהן. לרוב העובדים, העבודה היא מקום שבו אפשר לשפר וללטש מיומנויות – 

 בין אם מדובר בפיתוח פורמלי ביוזמת המעסיק ובין אם בהכשרה תוך כדי עבודה או צבירת ניסיון מעשי. 
 בעיצומה של מהפכת המיומנויות, כאשר 40% מהמעסיקים אינם מצליחים לגייס עובדים עם 

 המיומנויות הדרושות להם ו-65% מהמשרות שבני דור המילניום הצעירים (24-18) יעסקו בהם, 
עדיין לא קיימות, רכישה של מיומנויות והתנסויות חדשות חשובה מאי-פעם כדי לשמור על מסוגלות 

 תעסוקתית.14 בני דור המילניום הוותיקים (גילאי 34-25) נוטים יותר מכל דור אחר לבחור בסגנון עבודה 
 המדבר לדור הבא כדי לפתח מיומנויות. גברים נוטים מעט יותר מנשים לתעדף פיתוח של מיומנויות 

 ולעומת זאת נשים נוטות יותר לבחור בסגנון עבודה המדבר לדור הבא כדי לאזן את ניצול הזמן 
 העומד לרשותן ולהתנסות בתפקידים שונים. גם ל-19% המדווחים שסגנון עבודה המדבר 

 לדור הבא הוא האופציה היחידה שלהם כרגע, פיתוח של מיומנויות יהיה הדבר שיסייע להם 
לשפר את המסוגלות התעסוקתית שלהם ואת האפשרויות שיהיו להם בעתיד.

OECD, “Self-employment rate (indicator)” (2017), and Katz and Krueger, (March 2016)  12

Richard Dobbs et al, “Poorer than their parents? A new perspective on income inequality,” McKinsey, (July 2016)  13

(2016)  ManpowerGroup ,2016-2017 סקר מצוקת הכישרונות  14
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    לאזן את משק הזמן שלי, להרגיש שאני 
בשליטה

עם הטשטוש הגובר והולך בין חיי העבודה לחיים האישיים, העובדים 
בוחרים מודלים גמישים יותר של עבודה, בייחוד כאלה המקלים 

 עליהם לנהל חיים מאוזנים וליהנות מהם. במבט כלל-עולמי, 
 40% מהעובדים אומרים שגמישות בשעות העבודה – ובייחוד

 גמישות בשעת התחלת וסיום העבודה והיכולת לעבוד
 מהבית – היא בין שלושת הגורמים החשובים ביותר בקבלה

של החלטות קריירה.15 לעובדים רבים, היכולת לאזן בין הדרישות 
המשפחתיות לדרישות העבודה היא שמכריעה אם ייצאו לעבודה 
או יוותרו. עובדים גילאי 25 עד 39 – גברים ונשים כאחד – נוטים 

במידה שווה לבחור בסגנון עבודה המדבר לדור הבא כדי לבלות זמן 
רב יותר עם המשפחה. ואף כי הזדקנות האוכלוסייה מגבירה את 
הצורך בטיפול בקשישים, גם מספר הסבים המגדלים את נכדיהם 

נמצא במגמת עלייה. בארה"ב, שבעה מיליון סבים וסבתות חיים עם 
ילד, עלייה של 22% לעומת שנת 2000 ומתוך אלה, כ-40% (2.7 

מיליון), הם המטפלים הראשיים של הילדים החיים עמם.16

3

איזון בחיים
השילוב בין חיי העבודה לחיים האישיים 

והגמישות המאפשרת זאת

25%
28%

31% 32% 33%

38%

23%
21%

19%

הרגשה של 
פחות לחץ

העבודה 
היחידה 

שהצלחתי 
למצוא

לבלות 
זמן עם 

המשפחה

לנסות 
משרות/

תפקידים 
שונים

לשלוט 
בלוח 

הזמנים 
שלי

ללמוד 
מיומנויות 

חדשות

להרוויח עוד 
כסף

לקבל עבודה 
קבועה

מנסה עבודה 
זמנית תחילה

הסיבות לכך שעובדים 
בוחרים בסגנון עבודה 

המדבר לדור הבא   
סגנון עבודה המדבר לדור הבא 

מאפשר לעובדים להגדיל הכנסות 
בטווח הקצר, ליהנות מהחופש לבדוק 

תפקידים שונים ולפתח מיומנויות 
מבוקשות כדי לשפר את המסוגלות 
התעסוקתית שלהם לטווח הארוך. 

בדרך זו, העובדים יכולים לשלוט 
גם באופן, במיקום ובמינון העבודה, 
לצמצם לחצים וליהנות מגמישות 

ואיזון בין חיי העבודה לחיים האישיים.

“Work, for Me: Understanding Candidate Demand for Flexibility,” ManpowerGroup Solutions (2017) 15

Gretchen Livingston, “Grandparents Living with or Serving as Primary Caregivers for their Grandchildren,” Pew Research Centre, (September 4, 2013) 16
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 שלֹומּות בעבודה  מציאת האיזון בין חיי העבודה לבין החיים האישיים הפכה ממשימה בלתי אפשרית או 
 'משהו שלא מדברים עליו', לגורם חשוב בשביעות הרצון של עובדים. כיום, עסקי השלֹומּות, הכושר ומודעות הפכו לעסק כלכלי מניב לכל דבר.17 
רבות נכתב על הערך שבני דור המילניום מיחסים לזמן אישי, אך מה שמתאים לדור אחד לא בהכרח מתאים לדורות אחרים. בני דור המילניום 

הוותיקים (34-25) הם קבוצת הגיל הנוטה יותר מכל לבחור בסגנון עבודה המדבר לדור הבא, משום שיש בו פחות לחצים והוא מאפשר להם לבלות 
יותר עם המשפחה. קיימת זהות באופן שבו בני שני המינים מעוניינים לשלוט בלחצי העבודה, ליצור איזון בין עבודה לבין התחייבויות 

משפחתיות ולהרוויח מספיק כסף כדי לעשות את הפעילויות שהם נהנים מהן, לפתח מיומנויות ולשפר את כושר ההשתכרות שלהם. 

בתנאים שלהגמישות אטרקטיבית לבני שני המיניםשלוות נפש

מעל עשרים אחוזים 
מכלל הנשים והגברים 
בוחרים בסגנון עבודה 

המדבר לדור הבא משום 
 שיש בו פחות לחצים 

21%  |  22%

גברים ונשים כאחד בוחרים בסגנון עבודה 
המדבר לדור הבא כדי ליהנות מגמישות 
 ומהיכולת לבלות יותר זמן עם המשפחה

29%  |  29%

 נשים מבקשות שליטה 
 בלוח הזמנים שלהן רק 

 מעט יותר מגברים 

33%  |  35%

עובדים מבוגרים יותר מעריכים תכלית ואיזון. מבחינת בני דור 
המילניום – הכל מיומנויות, מיומנויות, מיומנויות

הצרכנים של ימינו מצפים להתאמה אישית: אספקה באותו יום, אפשרות לעשות קניות מסביב לשעון, מדיה מותאמת 
במיוחד בפיד החדשות (newsfeed) שלהם. אך מודל הקריירה שעדיין מקובל הוא זה שזהה לכולם. עם השינויים 

המתרחשים לאורך זמן בעבודה, בחיי הבית ובחיים האישיים של העובדים, משתנים גם סדרי עדיפויות בניהול 
הקריירה והאופן, העיתוי והמיקום שבו הם עובדים. לחלקם, המשמעות היא איזון בין גמישות, ביטחון תעסוקתי וגובה 

הכנסה או הטבות. הורים צעירים עשויים לבחור לעבוד במתכונת של משרה מופחתת ולהשתכר פחות – אך להקדיש יותר 
זמן למשפחה; גמלאים עשויים לבחור במשרה חלקית כדי להגדיל את ההכנסה ולהשלים פנסיה, עם פחות לחץ. ואילו 

קבלן ה-IT העצמאי, בן דור המילניום, המצויד במיומנויות Java מבוקשות, אולי יעדיף שכר של 800 דולר ליום עכשיו, אבל 
כשיהפוך להורה, בהמשך, ייתכן שיעדיף דווקא חופשות בתשלום, הפרשות לפנסיה – עם שכר נמוך יותר. 

והנה החדשות הטובות: סגנון עבודה המדבר לדור הבא אינו מפלה איש על בסיס של גיל. תשעים וחמישה אחוזים מבני 
דור המילניום הצעירים (גילאי 24-18) מגלים פתיחות לסגנון עבודה זה ואפילו בני דור הבייבי בום מפתיעים: 

80% מבני ה-50 ומעלה אומרים שהם פתוחים לסגנון עבודה המדבר לדור הבא.

“Global Spa & Wellness Economy Monitor,” Global Wellness Institute, (September 2014)  17
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בני דור המילניום הצעירים (24-18) חדשים בשוק העבודה ומעוניינים בהתקדמות מהירה – הם מעריכים שכר, למידה 
וקידום הקריירה. הם רואים בסגנון עבודה המדבר לדור הבא דרך שתסייע להם להתקדם ולהשתדרג. מעל 60% מבני 

דור המילניום עוברים, עד סוף שנות העשרים שלהם, אותו מספר של מקומות עבודה שעברו הוריהם בכל שנות 
עבודתם.

הגורמים החשובים ביותר המניעים את בני דור המילניום הוותיקים (34-25) הם קידום הקריירה ולמידת מיומנויות 
חדשות, אך במקביל, הם גם מתחילים להעריך איזון בחיים ועבודה משמעותית לא פחות משכר.

בני דור ה-X הצעירים  (גילאי 39-35) הם הממוקדים ביותר בנוגע לאיזון בין העבודה לחיים האישיים, כאשר 
חלקם בוחרים להשהות את קידום הקריירה, להתנתק מהעבודה בסוף היום ולהעדיף את חיי המשפחה. 

בני דור ה-X הוותיקים  (49-40) מעדיפים עבודה משמעותית והערכה מצד המעסיק, לעומת ירידה בחשיבות של גובה 
השכר, למידה של מיומנויות חדשות ופרנסת המשפחה.

 בני דור הבייבי-בום (65-50) מגלים בעצמם כוחות חדשים: עם ניסיון מוכח ופחות מחויבויות משפחתיות, הם 
בוחרים קריירות שניות, חלקם להנאה ואחרים כדי להשלים קצבאות פנסיה. עובדים אלה נוטים יותר להתמקד באיכות: 

הם מעוניינים בהכרה על עבודה טובה ובעבודה משמעותית. 

בין אם מדובר באקדמאים צעירים החוצבים לעצמם מקום בכוח העבודה ובין אם בעובדים באמצע הקריירה המתמודדים עם תינוקות, 
בני נוער או קשישים במשפחה, עובדים רבים מעוניינים בקריירות שיש בהן יותר גמישות מזו שהציע המודל 'של פעם', כלומר עבודה 

במשרה מלאה, לכל החיים. הערכה ותכלית אינם רק עניין שחשוב לבני דור המילניום: אף עובד לא קשיש מכדי להפיק סיפוק מהכרה 
ושבחים ואף אחד לא זקן מכדי לשנות את העולם. עובדים בני כל הגילים בוחרים בסגנון עבודה המדבר לדור הבא.

שכר טוב

למידת מיומנויות 
חדשות

איזון בין חיי העבודה 
לחיים האישיים

קידום הקריירה

בניית עתיד טוב יותר 
למשפחה/ילדים שלי

תחושת של הערכה 
מצד המעסיק שלי

עבודה בעלת 
משמעות מבחינתי

סגנון עבודה המדבר 
לדור הבא: גורמי 

מוטיבציה לפי דורות

בני דור 
המילניום 
הצעירים: 

24-18
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 X-בני דור ה
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40-49

בני דור 
הבייבי-בום: 

65-50
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35-39
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עמדות לפי גיל: האם תשקול סגנון עבודה המדבר לדור הבא?
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GigResponsibly 
 התמהיל הטוב ביותר: 

  – #GIGRESPONSIBLY המודל החדש הוא
גישה לשוק העבודה. פיצוי על החוסר בהכוונה לקריירה. תגבור הכנסה. השלמת קצבאות 

פנסיה. ניידות בשוק העבודה לעובדים ולעסקים. איזון בין חיי העבודה לחיים האישיים לטובת 
קריירות ארוכות. טיפוח יכולת למידה. הכנת עובדים לקראת שיבושים שיכולים להיגרם 

מטכנולוגיות, אוטומציה ותהליכי גלובליזציה. פיתוח מיומנויות מבוקשות – תוך כדי עבודה. 

אלה הסיבות לכך שעובדים בוחרים בסגנון עבודה המדבר לדור הבא. ומשום כך מנהיגים 
בתחום העסקים וקובעי מדיניות חייבים לשתף פעולה כדי למצוא את האיזון הטוב ביותר בין 

גמישות לאחריות. גם הטבות שבעבר שויכו למשרות, כמו הסמכות, פנסיה וקרנות 
השתלמות, צריכות לעבור לסגנון עבודה המדבר לדור הבא ויש לאפשר לעובדים 

'להעתיק' אותן לאורך הקריירה שלהם. על המנהיגים לאפשר ולקדם את סגנון עבודה 
המדבר לדור הבא במקום לנסות למנוע את המגמה, ולהטות אוזן קשבת למה שהעובדים 
 רוצים. עובדים רבים בוחרים לעבוד בסגנון אחר ודרכי עבודה שונות מתפתחות ללא הרף. 
כל העיניים מופנות לבריטניה, לארה"ב, לצרפת ולמדינות אחרות, שנחשבות לפורצות דרך 

בתחום סגנון עבודה המדבר לדור הבא.18, 19, 20

 הגיע הזמן לשלב את יכולת הבחירה והגמישות של מודלים חדשים של 
 עבודה עם הביטחון שמציעה עבודה מסורתית. הגיע הזמן 

ל-GigResponsibly# זה הזמן לסגנון עבודה המדבר לדור הבא.

Szu Ping Chan, “Matthew Taylor defends zero-hours deals but paves way for employment tribunal shake-up,” The Telegraph, (July 11, 2017)  18

Seth Harris and Alan Krueger, “A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First Century Work,” The Hamilton Project (December 2015)  19

Leigh Thomas, “Workers wanted - French jobs unfilled despite high unemployment,” Reuters, (May 30, 2017)  20



MANPOWERGROUP אודות
®ManpowerGroup )זיהוי NYSE : MAN (, היא מהחברות הגדולות בעולם לפתרונות כוח עבודה. החברה מסייעת 

של  וניהול  פיתוח  הערכה,  מיקור,  שירותי  באמצעות   – במהירות  המשתנה  העבודה  בעולם  כיוון  לשנות  לארגונים 

הכישרונות שיכולים לאפשר להם להצליח. אנחנו מפתחים פתרונות חדשניים ליותר מ-400,000 לקוחות ומקשרים 

סדרת  ומיומנויות.  ענפים  של  רחב  במגוון  קיימא  ובנות  משמעותיות  לעבודות  בעולם  עובדים  מיליון  מ-3  יותר  בין 

 ManpowerGroup® Solutions-ו  Right Management®  ,Manpower® ,Experis® שלנו  המתמחים  המוצרים 

ל-70 שנים. בשנת 2017  וטריטוריות ברחבי העולם קרוב  ב-80 מדינות  וללקוחות  למועמדים  יותר  רב  יוצרת ערך 

ובתואר  ברציפות,  השביעית  השנה  זו  בעולם'  ביותר  האתיות  מ'החברות  אחת  בתואר   ManpowerGroup זכתה 

 אחת מ'החברות הנערצות ביותר' על פי דירוג Fortune, המחזקים את מעמדנו כמותג האמין והנערץ ביותר בענף. 

www.manpowergroup.com :משפיעה על עתיד העבודה ManpowerGroup גלו כיצד

אודות הסקר
Three Group לעריכת סקר כמותני עולמי  ManpowerGroup את שירותיה של חברת  בנובמבר 2016, שכרה 

יפן,  איטליה,  הודו,  גרמניה,  צרפת,  אוסטרליה,  מדינות:  ב-12   )65-18 )גילאי  מבוגרים   9,550 של  בהשתתפות 

וארה"ב. בין משתתפי הסקר היו עובדים פעילים – במשרה מלאה, משרה  מקסיקו, הולנד, ספרד, שוודיה, בריטניה 

שכרה   2017 מארס  בחודש  בנוסף,  ומובטלים.  גמלאים  סטודנטים,  השמה,  חברות  עובדי   – וכו'  פרילאנס  חלקית, 

ManpowerGroup את חברת Reputation Leaders לאירוח קבוצת מיקוד של קהילות מקוונות בנושא של סגנון 

עבודה המדבר לדור הבא; בקבוצה השתתפו 75 עובדים זמניים מארה"ב, בריטניה, הולנד ואוסטרליה.
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 מה דעתך על סגנון עבודה המדבר לדור הבא? 
:#NextGenWork הצטרף לשיח דרך
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