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מעסיקים בכל העולם מדווחים על מצוקת כישרונות ולכן עליהם להתמקד בבניית 
טאלנטים להיום ומחר במקום  באסטרטגיית גיוס על פי דרישה. פיתוח תמהיל נכון 
של עובדים, מיומנויות, תהליכים וטכנולוגיה הוא הדרך היחידה להוציא לפועל את 

האסטרטגיה העסקית שלך, ליצור ערך ולשפר את חיי העובדים.

עם הערכות חדשות, ביג דאטה וצפי ביצועים, עומדים לרשותנו הכלים הטובים 
ביותר לזהות מיומנויות קרובות, לעזור לעובדים לעבור לתפקידים צומחים וליצור 

מסלולי קריירה ברורים.

הרצון ללמוד ולשדרג מיומנויות באופן רצוף יהיה המסלול לביטחון תעסוקתי רב 
יותר עבור העובדים. יצירת תרבות של לימודיות )learnability( בארגונים, כך 
שעובדים יהיו מצוידים ופתוחים להסתגל – לנוע בתוך החברה או מחוצה לה – 

איננה רק צורך חיוני תפעולי; היא חייבת להיות עדיפות אסטרטגית.

במסגרת מהפכת המיומנויות, זו הדרך למצוא לפתור את מצוקת הכישרונות, 
להאיץ את הצמיחה ולסייע לעובדים לבנות מיומנויות חדשות ליצירת קריירה 

משמעותית לאורך זמן.

 יונאס פריסינג,
 יו"ר ומנכ"ל

ManpowerGroup
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45% מהמעסיקים אומרים 
שהם אינם יכולים למצוא את 

המיומנויות הדרושות להם
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פותרים את מצוקת 
הכישרונות: לבנות, לרכוש, 

ללוות ולגשר

בעידן הדיגיטלי, הטכנולוגיה משנה את האופן שבו עובדים, ויוצרת תפקידים חדשים 
המחייבים מיומנויות חדשות. עם זאת, ארגונים מגדילים את מצבת העובדים ב-42 

מתוך 43 המדינות והטריטוריות שאנחנו סוקרים, ושווקים רבים מתקרבים לתעסוקה 
מלאה.1 כתוצאה מכך, מצוקת הכישרונות היא החריפה ביותר מזה עשרות שנים.

כדי להבין את ההשפעה על חברות, שאלנו 39,195 ש
מעסיקים ב-43 מדינות וטריטוריות:

מה רמת הקושי באיוש משרות בהשוואה לשנה שעברה?	 
אילו מיומנויות – 'קשיחות' ונקודות חוזקה אנושיות – הן הקשות היותר 	 

לאיוש, ולמה?
מה את/ה עושה כדי לפתור את מצוקת הכישרונות?	 

 מצאנו שיותר מעסיקים מאי פעם נאבקים לאייש משרות פתוחות.
45% אומרים שהם אינם יכולים למצוא את המיומנויות הדרושות להם, 
 ובארגונים גדולים )250 עובדים ומעלה(, הנתון אף גבוה יותר, ועומד על

67% המדווחים על מצוקת כישרונות ב-2018.

כל תעשייה מושפעת. החל בייצור וכרייה וכלה בתחבורה וסחר, מעסיקים לא מצליחים 
למצוא את העובדים הדרושים להם בעלי התמהיל הנכון של מיומנויות טכניות ונקודות 

חוזקה אנושיות. כדי לעמוד בקצב של מהפכת המיומנויות הזו יש לשדרג מיומנויות 
ולנהל טאלנטים באופן מהיר וממוקד יותר מאי פעם. הגיע הזמן לגישה חדשה 

בטיפול בבעיה הגדולה של הטאלנטים: הגיע הזמן לבנות, לרכוש, ללוות ולגשר 
כדי לוודא שעומדות לרשותנו המיומנויות המבוקשות להיום ולמחר.

כמומחים בכוח העבודה הגלובלי, אנחנו מוצאים עבודה למיליוני בני-אדם בכל שנה 
ב-80 מדינות וטריטוריות, ומסייעים למאות אלפי חברות למשוך, להעריך, לפתח 

ולשמר עובדים בעלי המיומנויות הנכונות. דוח זה משלב את התובנה הייחודית שלו 
עם 12 שנות נתונים מסקר מצוקת הכישרונות הגלובלי שלנו, מחקר ההון האנושי 

הגדול היותר מסוגו. הסקר מספק פתרונות מעשיים המסייעים למעסיקים להבין אילו 
מיומנויות נדרשות להם, לזהות את הפוטנציאל הגדול ביותר ולמצוא את הטאלנט הטוב 

היותר לעידן הדיגיטלי.

1 סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2018

נקודות חוזקה 
אנושיות

מיומנויות 'רכות' – כולל תקשורת, 
שיתוף פעולה, בניית מערכות יחסים, 

יצירתיות, אמפתיה והרצון ללמוד – כל 
אלה יגדילו את היכולות הטכנולוגיות 
ויפחיתו את הסיכון להיות מוחלפים 

כתוצאה מאוטומציה.

לבנות

1

2
לרכוש

ללוות

3

4
לגשר

השקעה 
בלמידה 
ובפיתוח

פנייה לשוק 
כדי למשוך את 

הטאלנט שאי 
אפשר לפתח 
בתוך החברה

טיפול קהילות 
של טאלנטים 
מעבר לארגון

סיוע לעובדים 
לעבור או להתקדם 
לתפקידים חדשים 

בתוך הארגון או 
מחוצה לו
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45%

מצוקת הכישרונות הגלובלית מגיעה לשיא של 12 שנים

הכלכלה הגלובלית מתחזקת 
בהתמדה בעשור האחרון ולכן 

מעסיקים אופטימיים יותר 
והביקוש לעובדים חזק יותר.2 
בשילוב עם צורכי מיומנויות 

משתנים, מצוקת הכישרונות 
הגיעה לרמות הגבוהות ביותר 
מאז החל הסקר שלנו ב-2006.

ב-2018, המעסיקים ביפן )89%(, רומניה )81%( וטייוואן )78%( מדווחים על הקושי הרב ביותר לאייש משרות, בעוד שהמעסיקים בבריטניה )19%(, 
אירלנד )18%( וסין )13%( מדווחים על הקושי הנמוך ביותר. ביפן, המחסור בכוח אדם, האוכלוסייה המזדקנת ומגבלות ההגירה ממשיכים להחריף 

את הבעיה, בעוד שרומניה וטייוואן נהנות ממגמה חיובית של העברת פעילות למדינות סמוכות ורחוקות. התוצאה היא שמעסיקים נותרים עם 
תפקידים לא מאוישים המאיימים על הצמיחה והיעילות התפעולית.

מצוקת הכישרונות עולה ברחבי העולם

2 סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2018

2016 העלייה הגדולה ביותר מאז2016 הירידה הגדולה ביותר מאז

מדינות וטריטוריות הצופות קושי בגיוס

ממוצע
גלובלי

 

45%

קושי מתחת לממוצע





















הקושי הרב ביותרקושי מעל הממוצעהקושי הקל ביותר

13% סין 
18% אירלנד 
19% בריטניה 
24% הולנד 
24% ספרד 
25% נורווגיה 
29% צרפת 
32% דרום אפריקה 
33% שווייץ 

34% אוסטרליה 
34% ברזיל 
35% בלגיה 
35% קוסטה-ריקה 
36% צ'כיה 
35% פנמה 
37% איטליה 
38% גואטמלה 
40% סלובניה 
41% קנדה 
42% קולומביה 
42% שוודיה 
43% פרו 
44% ניו-זילנד 

 

45% פינלנד 
46% אוסטריה 
46% ארה"ב 
46% פורטוגל 
49% ישראל 
50% מקסיקו 
51% גרמניה 

 51% הונגריה 
51% פולין 

52% ארגנטינה 
54% סלובקיה 
56% הודו 
56% סינגפור 
61% יוון 
66% טורקיה 
68% בולגריה 
76% הונג-קונג 
78% טייוואן 
81% רומניה 
 89% יפן 
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10 המיומנויות המובילות המבוקשות ביותר בעולם 
בעוד השימוש בבינה מלאכותית מתרחב והופך כל מה שאפשר לאוטומטי, הטכנולוגיה מגדירה מחדש תפקידים יותר מאשר מחליפה 

תפקידים נדרשים. עובדי כפיים מקצועיים – חשמלאים, רתכים, מכונאים ועוד וכן נציגי מכירות, מהנדסים, נהגים וטכנאים התברגו בחמשת 
התפקידים הקשים ביותר לאיוש בעשור האחרון.

הדרישה לנהגים ושירות לקוחות נותרת חזקה עם העלייה בתרבות הצריכה – עלייה בסחר קמונעי מקוון, לוגיסטיקה ושילוח רובוטי. ועדיין, 
תפקידים אלה שונים מאיך שנראו לפני עשור, והם ממשיכים להשתנות, ודורשים מיומנויות חדשות והכשרה.

25% מהמעסיקים אומרים שאיוש עבודות כפיים 
מקצועיות קשה יותר השנה בהשוואה לשנה שעברה

רובם של עשרת התפקידים המבוקשים ביותר כיום מחייבים השכלה גבוהה, ולא בהכרח תואר אקדמי מלא. תפקידים המחייבים מיומנויות 
ביניים כמו אלה ואחרים מהווים 40% מכלל המשרות ב-OECD 3, והביקוש להם גדל.

בעידן הדיגיטלי, תעסוקה לא תחייב תמיד תואר אקדמי, אלא תסתמך במידה רבה על פיתוח מתמשך של מיומנויות, כיוון שהטכנולוגיה 
החדשה חדרה אפילו לרוב התפקידים המסורתיים.

2017 , OECD ,3 צפי תעסוקה

עובדי כפיים מקצועיים

חשמלאים, רתכים, מכונאים

מהנדסים
הנדסה כימית, הנדסת חשמל,

הנדסה אזרחית, הנדסת מכונות

נציגי מכירות

B2C ,B2B, מוקד פניות

נהגים
משאיות, אספקה, בנייה,

תחבורה ציבורית

טכנאים

מבקרי איכות, צוות טכני

IT

ראיית חשבון וכספים
רואי חשבון מוסמכים, מבקרי פנים

ואנליסטים פיננסיים

מקצועיים

מנהלי פרויקטים, עורכי דין, חוקרים

תמיכה משרדית
עוזרים אדמיניסטרטיביים,

עוזרים אישיים, פקידי קבלה

ייצור  

ייצור ומפעילי מכונות

מומחים באבטחת סייבר, מנהלי רשתות,
טכנאי תמיכה

1

3

2

4

5

7

6

8

910
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 חברות גדולות מתקשות פי שניים לאייש תפקידים:
67% מהן מדווחות על אתגרים בגיוס, וכמעט רבע אומרות 
שהן מתקשות עכשיו יותר מלפני שנה.4 35% מהן מדווחות 

שמחסור במועמדים הוא האתגר הגדול ביותר שלהן ושמחפשי 
עבודה מצפים לשכר גבוה מזה שהן מוכנות להציע )14%( 

בהשוואה למעסיקים זעירים )9%(.

45 %

56 %

67 %
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10-4950-249250+ >10

קושי לאייש תפקידים לפי גודל הארגון
מספר העובדים

מדוע מעסיקים לא מצליחים למצוא את הטאלנטים הדרושים להם 
כמעט שליש מהמעסיקים אומרים שהסיבה העיקרית מדוע אינם מצליחים לאייש תפקידים היא מחסור במועמדים. 

20% נוספים אומרים שלמועמדים חסר הניסיון הדרוש. ככל שהחברות הופכות יותר דיגיטליות, אוטומטיות ומשתנות, מציאת 
מועמדים בעלי התמהיל הנכון של מיומנויות טכניות ונקודות חוזקה אנושיות, חשובה מאי פעם – ועדיין, 27% מהמעסיקים אומרים 

שלמועמדים חסרות מיומנויות 'קשיחות' או נקודות חוזקה אנושיות הדרושות להם. באופן גלובלי, יותר ממחצית )56%( 
מהמעסיקים אומרים שמיומנויות תקשורת, הן בכתב והן בעל פה, הן נקודות החוזקה האנושיות המוערכות ביותר, ואחריהן ניצבות 

שיתוף פעולה ופתרון בעיות.5

התמקדות בשירות לקוחות ושילוח רובוטי בכל אחת מהתעשיות פירושו תמהיל נכון של מיומנויות. נציגי מכירות צריכים להכיר היטב 
 IT-את המוצר, להשפיע ולנהל את הקשרים, כפי שעליהם לדעת להשתמש היטב במלאי הדיגיטלי ובכלי הניתוח, בעוד שלפונקציות ה

צריכות להיות יכולות טכניות לצד ניהול עובדים ומיומנויות תקשורת חזקות.

מחסור במועמדים, חוסר ניסיון ומחסור במיומנויות הם הגורמים המניעים הבולטים ביותר
של מצוקת הכישרונות

29%

20%

19%

12%

8%

4%

2%

6%

מחסור במועמדים

חוסר ניסיון

מחסור במיומנויות 'קשיחות'

המועמדים מצפים לשכר גבוה יותר מהמוצע

מחסור בנקודות חוזקה אנושיות אצל המועמדים

נושא ספציפי לארגון שלי

המועמדים מצפים להטבות טובות יותר מהמוצעות

27% מהמעסיקים אומרים שלמועמדים חסרות אחר / לא יודע/ת
מיומנויות 'קשיחות' או נקודות חוזקה 
אנושיות הדרושות להם כדי למלא את תפקידם

19%
8%

4 הסקר נערך לאחרונה ב-2016.

.2018 , ManpowerGroup ,5 מהפכת המיומנויות 2.0: מועמדים רובוטיים לא ייענו

חברות גדולות יותר, אתגרים גדולים יותר
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 הבעיה שמעוררת מצוקת כישרונות:
מה עושים מעסיקים היום

במהפכת המיומנויות, כאשר תפקידים חדשים צצים באותה מהירות שבה תפקידים אחרים נעלמים, מעסיקים מבינים שמה שעתיד 
להילמד חשוב יותר ממה שכבר נלמד. חברות מתחילות להתמודד עם מצוקת הכישרונות על ידי שדרוג המיומנויות של כוח העבודה 

שלהן: יותר ממחציתן משקיעות בפלטפורמות למידה ובכלי פיתוח לבניית ערוצי גיוס של טאלנטים, עלייה חדה לעומת 20% 
בלבד בשנת 2014.

אסטרטגיות שמעסיקים משתמשים בהן כדי להתגבר על המחסור בטאלנטים

אספקת הכשרה54%
ופיתוח נוספים 53%

התאמה לדרישות הדרכה או ניסיון (לא רלבנטי ב-2016)36%

גיוס מחוץ למאגר הטאלנטים המקובל33%

36%

מציעים הטבות ותמריצים נוספים32%

27%

30%

הצעת חבילות שכר משופרות

28%

29%

בדיקת מודלים חלופיים לעבודה
(לדוגמה, עבודה תחת חוזה, פרילנאס או עבודה זמנית)

26%

מציעים עבודה גמישה או עבודה מרחוק23%

19%

מוציאים את העבודה למיקור חוץ16%
(לדוגמה, לחברה אחרת או למדינה אחרת)

19%

לא נוקטים שום אסטרטגיה11%

9%

20182016

36% מהמעסיקים מתאימים 
את ההשכלה והניסיון 
הדרושים כדי לאייש תפקידים
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גם ארגונים מפנימים שהשילוב של מיומנויות 
 'רכות' ו'קשיחות' הוא התמהיל הטוב ביותר.

64% מהמעסיקים משדרגים מיומנויות 'קשיחות' 
של עובדים באמצעות הסמכות טכניות, התלמדות, 

וקורסי תכנות, ו-56% משדרגים מיומנויות 
'רכות' של עובדים, כולל שירות לקוחות, מכירות 

ותקשורת.

חברות מנסות גם להגיע למאגרי מועמדים 
חדשים ולמשוך יותר עובדים מהשוליים אל כוח 

העבודה. 33% מחפשים בקרב מגוון אוכלוסיות, 
טווחי גילאים או אזורים גיאוגרפיים ומשתמשים 
ברשת חברתית ומסורתית כדי לפגוש עובדים 

פוטנציאליים במקום מושבם או פונים למלאים שזה 
עתה פרשו או להורים שחוזרים לשוק העבודה 

ולעובדים במשרה חלקית. למעלה משליש )36%( 
מהמעסיקים גמישים יותר בנוגע לדרישות ההשכלה 

או הניסיון לתפקיד.

32% משפרים הטבות – לדוגמה, מגדילים את 
כמות ימי החופשה, מענקי חתימה ותמריצי רווחה 

– כלי אטרקטיבי חזק וקידום מותג המעסיק. כאשר 
התמריצים לא עובדים – הכסף מדבר: השנה 29% 

מהמעסיקים שוקלים העלאת משכורות, עד 3% 
יותר בהשוואה לשנה שעברה.

16% מהמעסיקים שאינם מסוגלים למצוא את 
הטאלנטים הדרושים להם שוקלים מיקור חוץ 

לחברה אחרת או למדינה אחרת, ירידה של 3% 
בהשוואה לשנה שעברה. עבודה עם שותפים 

שמתמחים בתפקידים טכניים שמשתנים במהירות 
 , Java+     ,שלעתים קרובות מבוססים על מחשוב ענן

 DevOpps  או אבטחת סייבר יכולה להיות יעילה 
יותר מאשר מיקור ושימור יכולות בתוך החברה.

מעסיקים פעילים יותר מאי פעם ביישום 
תמהיל אסטרטגיות של כוח עבודה כדי לפתור 

את מצוקת הכישרונות.

 ד"ר תומאס קאמורו-פרמוזיק
 סמנכ"ל מדעי הטאלנטים

ManpowerGroup

גם אם איננו יודעים איך ייראו המשרות בעתיד, אנחנו יכולים להניח 

בבטחה שעובדים בעלי רצון ויכולת ללמוד, עובדים חכמים יותר, בעלי 

מיומנויות בינאישיות שעובדים קשה יותר יוכלו לבצע טוב יותר את 

עבודתם.

ללא קשר לכישוריך בהנדסה, מכירות או שיווק, מחסור במיומנויות 

‘רכות׳ יוביל לכישלון. ודרושות לך המיומנויות  ה׳רכות׳, כיוון שיש 

כל כך הרבה מיומנויות כאלה. הנוסחה הטובה ביותר היא להתמקד 

בתכונות האוניברסליות של לימודיות )learnability(: יכולת, חביבות 

ומוטיבציה. חברות שמצליחות ליצור תרבות של סקרנות ולטפח 

"חשיבה רעבה" בקרב כוח העבודה שלהן יכולות לצפות לביצועים 

טובים יותר בעתיד בהשוואה למתחרים רעבים פחות.

נשאלת השאלה “איך״ אנחנו מודדים מיומנויות אלה, ותחושת 

הבטן – "אני מזהה טאלנט כשאני פוגש אותו" איננה הגישה 

הנכונה. ממבחנים פסיכומטריים וריאיונות, ועד לכלים של הדור 

החדש, לדוגמה, הסרת ביג דאטה )big data scraping(, אנליזות 

של רשתות חברתיות ומשחּוק )gamification( אנחנו צריכים לזנוח  

מאינטואיציה מוטית ולהשתמש טוב יותר בבינה מלאכותית ועובדות. 

אנחנו צריכים לאפשר לנתונים לדבר.

אנחנו חיים בתקופה מרגשת. מעולם לא היה קל יותר להסיק מהם 

כישרונותיהם של אנשים. פירושו של דבר, כמובן, שכדי לנצח את 

המתחרים שלך , עליך להבחין בחדות רבה יותר בפוטנציאל של 

האנשים לפני שאחרים יעשו זאת. חברות מתפקדות טוב יותר כשהן 

מבינות את העובדים, והעובדים מתפקדים טוב יותר כשמבינים 

אותם.
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שיפורים בניתוח הנתונים של העובדים, בהערכה 
הפסיכומטרית, בניתוח מנבא של ביצועים ובבינה 

מלאכותית מובילים לכך שמעסיקים יכולים למפות ולשדרג 
את המיומנויות של כוח העבודה הקיים והפוטנציאלי 

שלהם יותר מאי פעם. מעסיקים חייבים להדגיש שלמידה 
שוטפת היא עסקה המשתלמת לשני הצדדים: היא חיונית 

לאנשים כדי שיוכלו לקבל החלטות טובות יותר לגבי 
הקריירה שלהם ולהישאר בעלי מסוגלות תעסוקתית, 

וקריטית לחברות שרוצות לפתח את הטאלנטים 
הדרושים להם. זיהוי פוטנציאל עתידי, ביסוס תרבות 
של לימודיות )learnability( בארגון והצעת תוכניות 

הדרכה מואצות יהיו קריטייים להצלחה בעידן 
הדיגיטלי.

לבנות
1

בשוק עבודה לחוץ, המעסיקים חייבים לעבוד קשה כדי למשוך עובדים בהצגת הצעת ערך גבוהה לעובד, מטרה 
ברורה ותרבות אטרקטיבית. אחרת, יהיה עליהם להתכונן לשלם פרמיה בצורת הטבות, משכורות גבוהות 

או תמריצים אחרים. סביבה של אבטלה נמוכה ומצוקת כישרונות עלולות להוביל לעליית משכורות ולעזיבת 
עובדים. המעסיקים חייבים להבין שמועמדים הם גם צרכנים; כדי למשוך ולגייס את הטובים ביותר, 

מחלקת משאבי אנוש צריכה להיות משווקת מעולה.

לרכוש
2

 כדי להוביל בעידן הדיגיטלי, אסטרטגיית טאלנטים יעילה צריכה לכלול ארבע פעולות: לבנות, לרכוש, ללוות ולגשר.
 בנה את ערוץ גיוס הטאלנטים שלך, רכוש מיומנויות נדרשות, לווה טאלנטים ממקורות חיצוניים וגשר בין מיומנויות

סמוכות של עובדים, מתפקיד אחד לאחר כדי להשלים מיומנויות קיימות.

 לבנות, לרכוש, ללוות ולגשר:
התמודדות עם מצוקת הכישרונות בעתיד

לבנות
1

2
לרכוש

3
ללוות

4
לגשר

השקעה בלמידה ובפיתוח 
כדי להגדיל את ערוץ הגיוס 

של הטאלנטים

טיפוח קהילות של טאלנטים מחוץ
לארגון, כולל עובדים במשרה חלקית,

פרילנאסרים, עובדים תחת חוזה
       ועובדים זמניים כדי להשלים

             מיומנויות קיימות

סיוע לעובדים לעבור 
ולהתקדם לתפקידים חדשים 

בתוך הארגון או מחוצה לו

פנייה לשוק חיצוני כדי למצוא
את הטאלנט המתאים ביותר

  כאשר אילוצי הזמן אינם
    מאפשרים לפתח טאלנט

      כזה במסגרת החברה



נוף חדש של טאלנטים צומח כדי לעמוד בדרישות של מהפכת המיומנויות. חברות המתמודדות עם סביבה משתנה מאד, מּונעת 

טכנולוגיה, חייבות ליצור תרבות של למידה ולמקם את העובדים במקום הראשון באמצעות פיתוח אסטרטגיית כוח עבודה המתבססת 

על "לבנות, לרכוש, ללוות ולגשר". בדרך זו נפתור את מצוקת הכישרונות ונאפשר לעובדים ולארגונים להשיג את הפוטנציאל שלהם 

בעידן הדיגיטלי.

מחלקת משאבי אנוש התמקדה תמיד בעובדים הקבועים בתוך החברה, 
אך כאשר יש צורך להשלים מיומנויות קיימות, למלא חוסרים בפרויקטים 

קצרי-טווח, או למצוא במהירות מומחיות שלא קיימות בתוך הארגון, זה הזמן 
ללוות טאלנטים, כולל קבלנים או עובדים זמניים. יותר ויותר עובדים מיומנים 
בוחרים לעבוד בצורה זו. 87% מהעובדים פתוחים לסגנון העבודה של הדור 

הבא בעתיד – משרה חלקית, עבודה זמנית, עבודה תחת חוזה או פרילאנס.6 
ארגונים חייבים ללמוד לטפח קהילות של עובדים בתוך החברה ומחוצה 

לה. עליהם לחקור פתרונות כוללים של ניהול טאלנטים, לחשוב מערכתית 
ולשווק טוב יותר, ולגייס לשורותיהם טאלנטים בכל צורת עבודה אפשרית.

לשאול
3

שינוי, דיגיטציה ואוטומציה חוללו מהפכת מיומנויות 
שבה מיומנויות חדשות צצות באותה המהירות שאחרות 
הופכות ללא רלוונטיות. למנהיגים יש משימה קריטית 

להפיק את המרב מהמיומנויות שיש ברשותם ולמצוא 
נתיבים חלופיים, כדי שעובדים שמיומנויותיהם כבר 
אינן רלוונטיות יוכלו לגשר ולעבור לתפקידים שונים 

או צומחים. 

כאשר אי אפשר להציב עובדים בתפקידים חדשים בתוך 
הארגון, המעסיקים צריכים לנהוג בהם בכבוד ובהגינות 
ולסייע להם לבצע מעבר חלק וליישם את המיומנויות 

שלהם בתפקידים חדשים מחוץ לחברה.

לגשר
4

.2017 , ManpowerGroup עלייתו של סגנון העבודה של הדור הבא : # GigResponsibly 6

לבנות
1

2
לרכוש

3
ללוות

4
לגשר

השקעה בלמידה ובפיתוח 
כדי להגדיל את ערוץ הגיוס 

של הטאלנטים

טיפוח קהילות של טאלנטים מחוץ
לארגון, כולל עובדים במשרה חלקית,

פרילנאסרים, עובדים תחת חוזה
       ועובדים זמניים כדי להשלים

             מיומנויות קיימות

סיוע לעובדים לעבור 
ולהתקדם לתפקידים חדשים 

בתוך הארגון או מחוצה לו

פנייה לשוק חיצוני כדי למצוא
את הטאלנט המתאים ביותר

  כאשר אילוצי הזמן אינם
    מאפשרים לפתח טאלנט

      כזה במסגרת החברה
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הצטרפו לשיח המקוון
@ManpowerGroup  

facebook.com/ManpowerGroup  

linkedin.com/company/ManpowerGroup  

www.manpowergroup.com/talent-shortage-2018
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MANPOWERGROUP אודות
  ® ManpowerGroup  )זיהוי NYSE: MAN(   , מהחברות הגדולות בעולם לפתרונות כוח עבודה, מסייעת לארגונים לשנות כיוון 

בעולם העבודה המשתנה במהירות – באמצעות שירותי מיקור, הערכה, פיתוח וניהול של טאלנטים שמאפשרים להם להצליח. 

מדי שנה, אנו מפתחים פתרונות חדשניים למאות אלפי ארגונים, מספקים להם טאלנטים מיומנים ומסייעים למיליוני בני-אדם 

במגוון רחב של ענפי תעשייה וסוגי מיומנויות למצוא תעסוקה משמעותית לאורך זמן. משפחת המותגים המתמחים שלנו – 

  ®Right Management®  , Experis®  , Manpower ו-ManpowerGroup® Solutions – יוצרת ערך רב יותר למועמדים ולקוחות 

ב-80 מדינות וטריטוריות, ועושה זאת מזה 70 שנים. ב-2018 זכתה ManpowerGroup בתואר אחת מהחברות האתיות ביותר 

בעולם זו השנה התשיעית, והיא נמנית בין החברות המוערכות ביותר על פי דירוג Fortune זו השנה השש-עשרה, מה שמחזק 

 את מעמדנו כמותג האמין והמוערך ביותר בענף. גלו כיצד ManpowerGroup משפיעה על עתיד העבודה:

www.manpowergroup.com

אודות המחקר
ManpowerGroup הסמיכה את Infocorp לבצע מחקר כמותני, שבמסגרתו נסקרו 39,195 מעסיקים בששה ענפי תעשייה 

ב-43 מדינות וטריטוריות: ארגנטינה, אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, ברזיל, בולגריה, קנדה, סין, קולומביה, קוסטה ריקה, הרפובליקה 

הצ'כית, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, גואטמלה, הונג קונג, הונגריה, הודו, אירלנד, ישראל, איטליה, יפן, מקסיקו, הולנד, ניו זילנד, 

נורווגיה, פנמה, פרו, פולין, פורטוגל, רומניה, סינגפור, סלובקיה, סלובניה, דרום אפריקה, ספרד, שוודיה, שווייץ, טייוואן, טורקיה, 

.Reputation Leaders בריטניה וארה"ב. ניתוח הנתונים בוצע על ידי


