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הקדמה
סקר העדפות המועמדים הכלל-עולמי

ראיינו

14,000
נשים וגברים הפעילים
כרגע בכוח העבודה

גילאי 65-18

ב19-

מדינות משפיעות בעולם

המועמדים סיפרו מה הכי חשוב להם בתהליך
חיפוש העבודה

כיום ,לא ניתן עוד לראות מדיניות של גמישות בשעות העבודה
כעניין של רשות :היום זהו תנאי חיוני ,המאפשר לארגונים למשוך
ולפתח כישרונות מיומנים .התנאי הזה הופך במהירות למצב שבו
שני הצדדים זוכים ,הואיל והוא משקף הן את צורכי העובדים והן
את צורכי המעסיקים .על פי דוח של מרכז אלפרד פ .סלון לנושא
הזדקנות ועבודה בקולג׳ בוסטון ,״ככל שחברות נעשות רב-לאומיות
בהיקף השירותים ,בספקים ובשירותים שהן מציעות ,כך נדרש להן
יותר כוח עבודה שמסוגל לגמישות בשעות ובמיקומי העבודה כדי
1
לאפשר אינטראקציה עם לקוחות בכל העולם.״
המועמד של ימינו מדווח על עלייה דרמטית במידת החשיבות
שהוא מייחס לגמישות בשעות העבודה בהחלטות שהוא מקבל
לגבי הקריירה שלו .במדינות רבות ,ההתייחסות לעניין זה עלתה
בהיקף של  20ואף  30אחוזים בשנה אחת בלבד .למעשה ,קרוב
ל 40-אחוזים מהמועמדים מרחבי העולם מדווחים כי גמישות
בשעות העבודה היא כיום בין שלושת הגורמים החשובים ביותר
שהם מביאים בחשבון בעת קבלת החלטות לגבי הקריירה
שלהם.

בתגובה לכך ,יותר חברות מאי-פעם מיישמות כיום סוג כזה או
אחר של מדיניות גמישות .כתוצאה מכך ,חברות המציעות באופן
יזום הסדרים של שעות עבודה גמישות זוכות ביתרון בכל הנוגע
לגיוס ושימור של כישרונות מבוקשים.
כדי להבין טוב יותר כיצד מעסיקים יכולים למנף העדפות ותפיסות
בקרב מועמדים ברחבי העולם ,החליטה ManpowerGroup
 ,Solutionsהספקית הגדולה בעולם של תהליכי גיוס במיקור חוץ
( ,)RPOלפנות היישר למקור ,כלומר אל המועמדים עצמם .בסקר
העדפות המועמדים הכלל-עולמי פירטו קרוב ל 14,000-עובדים
פעילים ,גילאי  18עד  ,65מה חשוב להם בתהליך חיפוש העבודה.
הסקר התקיים ב 19-מדינות משפיעות ברחבי העולם.
הסדרים של שעות עבודה גמישות כבר אינם עניין לאימהות
עובדות בלבד .אנשים מכל הגילים מעוניינים באיזון בין עבודה
לחיים האישיים ,שהטכנולוגיה מאפשרת והחברה דורשת.
דוח זה מציג תובנות חדשות לגבי העדפות בנושא גמישות בשעות
העבודה ברחבי העולם.

עד לאחרונה ,התרבות הארגונית ייחסה יותר ערך לנוכחות
מאשר לתוצאות ותפוקה .אולם כיום שני שלישים ( 63אחוזים)
מהמועמדים סבורים שנוכחותם ליד שולחן העבודה במשרד כלל
אינה הכרחית לביצוע העבודה .במקומות רבים ,במקומות עבודה
רבים ,הטכנולוגיה שינתה ללא הכר תבנית זו.

1

״Why Society Needs Workplace Flexibility״.The Sloan Center on Aging & Work at Boston College ,
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הגיע הזמן לגלות גמישות
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כאשר מועמדים מתייחסים
לגמישות ,למה כוונתם באמת?
•הגדרות
•קריאה לגמישות
•העדפות שונות בנושא גמישות

הגדרת הגמישות
המונח ׳גמישות בשעות העבודה׳ מתייחס לקשת רחבה של הסדרים .ואכן ,גוונים רבים לה :מעובדים המחליטים בעצמם מתי
לצאת להפסקות בשעות העבודה ועד תוכניות לעבודה במשרה מלאה מהבית או חופשות לצורך טיפול רפואי .אנו הגדרנו
שמונה סוגים של גמישות בשעות העבודה:

1
עבודה מלאה מהבית או ללא כבילות
2
למיקום
גמישות בשעות ההגעה והיציאה

3
 4עבודה חלקית מהבית

בחירה ושליטה במשמרות עבודה

5
אפשרויות לשבתונים או פסקי זמן מהקריירה
6
(לדוגמה ,חל״ת ארוך)
משמרות/שבוע עבודה מרוכזים

7
 8חופשה לצורך טיפול רפואי

חופשה בתשלום ללא הגבלה

אף שלא כל מקום עבודה מסוגל להציע את כל האפשרויות הללו ,יש בהן מגוון העשוי למשוך מועמדים בשלבים שונים של
חייהם.

הגדרת מודל עבודה
לשבוע העבודה המקובל ,בן  40או  50שעות העבודה ,נוסף מגוון של מודלים חדשים .בסקר העדפות המועמדים הכלל-עולמי,
המשיבים יכלו לבחור בין שישה תרחישים כדי להגדיר את מודל העבודה שהם מעדיפים כרגע:

1
משרה חלקית
2
עבודה לפי חוזה
3
(קבלנות ,תקופת חוזה מוגדרת)
משרה מלאה

4

5
עבודה עונתית (פרק זמן ידוע הקשור במחזור
6
עסקי)
עבודה זמנית (טווח קצר ,ללא חוזה)

עבודה לפי פרויקט
(עבודה עצמאית בהיקף מוגדר מראש)
עבודה ,בשבילי | 5

קריאה לגמישות

השוואה במבט כלל עולמי:

בארבעה מחמשת שוקי הכישרונות שנכללו במעקב בשנתיים החולפות (סין ,ארצות הברית,
אוסטרליה ,בריטניה) חל גידול במספר המועמדים שדיווחו כי גמישות בשעות העבודה היא
בין שלושת גורמי המוטיבציה המובילים המשפיעים עליהם בקבלת החלטות קריירה .בשנה
אחת ,עלה מספר המועמדים שציינו את החשיבות של אפשרויות שונות לגמישות
בשעות העבודה ב 30-אחוזים בסין ,ב 29-אחוזים בארצות הברית וב 21-אחוזים
באוסטרליה.

גידול בחשיבות של הגמישות בשעות העבודה כאחד משלושת
גורמי המוטיבציה המובילים בקבלת החלטות קריירה

אוסטרליה
+21%
41%
34%

סין
+30%

בריטניה
+17%

מקסיקו

35

% % 3553

%

ממוצע עולמי

38%
 20%גרמניה
26%
30%

סין
הודו

31%

ברזיל

31%

פולין

33%

יפן

ארה"ב
+29%

35%

מקסיקו

45%

35%

בריטניה

37%

פנמה

35%

39%

30%

26%

גמישות בשעות העבודה היא בין
שלושת גורמי המוטיבציה המובילים
בקבלת החלטות קריירה

20%

2015
2016

העלייה בחשיבות של נושא הגמישות בשעות העבודה באה בעקבות מגוון רחב של
גורמים מקומיים ,ביניהם הנוכחות של חברות רב-לאומיות ,הרכב כוח העבודה (למשל,
שיעור גדול של בני דור המילניום) ,פעילות של איגודים ,ההשפעה של חברות טכנולוגיה
על השוק ,מצב הכלכלה ורמת התעסוקה וזמני נסיעה ארוכים בשל עומסי תחבורה,
תשתיות גרועות או העדר תחבורה ציבורית.

קולומביה

41%

פרו

41%

אוסטרליה

44%

שוודיה

45%

קוסטה ריקה

45%

ארגנטינה

45%

ארה"ב

46%

הולנד

47%

ספרד

47%

נורווגיה

מדינות שנמצאות מעל לממוצע העולמי מבחינת
ביקוש לגמישות בשעות העבודה
נורווגיה
47%
הולנד
46%

ארה״ב
45%

ספרד
47%

אלכס בויארסקי ,ראש שירותי תהליכי גיוס במיקור
חוץ ב ManpowerGroup Solutions-פולין

קוסטה ריקה
45%
ארגנטינה
45%
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בפולין מצאנו הבדל משמעותי בין החברות
המקומיות לבין מעסיקים חדשים מהמערב
שנכנסו לשוק .חברות חדשות מציעות יותר
גמישות בשעות העבודה כתמריץ לגיוס ושימור
של כישרונות מעולים .רבות מהחברות המקומיות
המבוססות מפגרות בתחום חשוב זה.

בארגנטינה ,מערכת התחבורה הציבורית יוצרת בעיות לעובדים הנוסעים לעבודה.
על הרכבות אי אפשר ממש אפשר לסמוך .האפשרות לעבוד מהבית היא ברכה משמיים.
מרסלה רומרו ,גיוס עובדים קבועים ManpowerGroup Solutions ,ארגנטינה

העדפות שונות
בנושא גמישות
ככלל ,שעות הגעה ויציאה גמישות ועבודה מלאה מהבית או ללא תלות במיקום
הן סוגי ההסדרים המבוקשים ביותר בקרב העובדים .עשרים ושישה אחוזים מכלל
המועמדים שנסקרו אומרים שגמישות בשעות הגעה ויצאה היא החשובה ביותר
ולאחריה ,האפשרות לעבוד מהבית או מכל מקום אחר שיבחרו ( 22אחוזים) .בחירת
העיתוי של משמרות נחשבת להסדר השלישי בסדר העדיפויות ( 15אחוזים) .הרצון
בשבתונים ובחופשות לצורך טיפול רפואי וכן בחופשה בתשלום ללא הגבלה פופולריים
בקרב קרוב לחמישה אחוזים מהמועמדים שנסקרו.

העדפות הגמישות של מועמדים אינן זהות
בכל המדינות

הודו

ארה״ב

מעוניינים באי-
תלות במיקום

הביקוש הגבוה
ביותר לחופשה
בתשלום
ללא הגבלה

35%

סין

יפן

סבירות גבוהה

28%

פי 3

לרצון בשבתונים או
הפסקות קריירה

מעוניינים לבחור
משמרות
בעבודה

הולנד

20%

בכל מדינה ,דינמיקה מורכבת בין גורמי
לוגיסטיקה ,כלכלה ,תרבות ואידיאליזם
מעצבת את ההעדפות של מועמדים
להסדרים של גמישות בשעות העבודה.
הרבה חברות גדולות עקרו ממרכז
העיר לפרברים ,דבר שהאריך את משך
הנסיעה ,ובאזורים מסוימים התחבורה
הציבורית אינה סדירה .כתוצאה מכך,
יש ביקוש רב לגמישות בשעות הגעה ויציאה מהעבודה
ולאפשרות לעבוד מהבית.
בסין למשל ,גורמים כלכליים ממלאים
תפקיד חשוב :חברות גדלות במהירות
רבה וההצלחה מחייבת מסירות ,שעות
עבודה ארוכות והשקעה רבה .הלחץ
הזה מביא לכך שעובדים רבים מעוניינים
בחופשות ממושכות מהעבודה כדי לנוח ,לטעון מצברים
ואפילו לרכוש מיומנויות נוספות — מתוך ביטחון בכך
שלא תהיה להם בעיה למצוא עבודה חדשה בכלכלה
המשגשגת של סין.
גורם משפיע נוסף בשווקים שונים הוא
הנוכחות של חברות רב-לאומיות .חברות
גדולות — בייחוד מתחום הטכנולוגיה —
מחדירות את תפיסת שעות העבודה
הגמישות לשוק .הדוגמה של אותן
חברות יוצר ציפיות לגמישות בקרב מועמדים ובמקרים
רבים ,הדבר פוגע בכושר התחרות של החברות מקומיות
ו/או המסורתיות יותר.
בארצות הברית ,שבה מקובל מאוד
שעובדים יוותרו על חופשה בתשלום,
קשה להגזים באטרקטיביות של חופשה
בתשלום ללא הגבלה .בחברות מסוימות
מציעים לא רק ימי חופשה ללא הגבלה,
כי אם גם תשלום לעובדים שיתנדבו בעמותות או יעשו
למען קהילותיהם.

מעדיפים משרה
חלקית

עבודה ,בשבילי | 7

העדפות בנושא גמישות
בשעות העבודה
ללא קשר לסוג המועדף של הגמישות בשעות העבודה במדינות השונות ,מועמדים תרים אחר מגוון רחב יותר של
אפשרויות גמישות במקום העבודה ,כדי להגיע לאיזון מוצלח יותר בין עבודה לחיים האישיים .חשוב שהמעסיקים יהיו ערים
להעדפות של המועמדים המקומיים וימנפו את התובנות הללו לגיוס ושימור של כישרונות מעולים.

26%
18%
8%

2%

5%

21%

29%

ארה"ב
4%
28%
14%
6%

7%

5%

4%

בריטניה

9% 11%

4%

3%

9%

25%

12% 11% 10%
2%

קוסטה ריקה

19%
11% 9%

35%

מקסיקו

23%
13%
27% 25%

5%

6%

4%

7%

9%

14%

18%

23% 22%

4%

5%

5%

6%

9%

פנמה

11% 13%

28%
22%

קולומביה
3%

ספרד

28%

2%

6%

12%

15%

4%

8%

4%

10% 12%

13%

20%
11%

41%

פרו
28%

4%

9%

4%

ארגנטינה
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11% 13% 9%

23%

2%

2%

ברזיל

7% 2%

13% 14%

18%

הגורמים החשובים ביותר
בגמישות בשעות העבודה

גמישות בשעות העבודה חשובה לפיתוח הקריירה של מועמדים .מועמדים נוטים לחפש
קריירה לחיים ולא ‘משרה׳ בלבד .יותר ויותר ,מומחי כוח אדם מבינים כי עליהם למשוך
עובדים בעזרת הסדרים של גמישות בשעות העבודה .קשה יותר לגרום למנהלים עסקיים
לתמוך בגישה שכזאת.

גמישות בשעות ההגעה והיציאה
עבודה מלאה מהבית
בחירת משמרות

ג׳קי קיאן ,סמנכ״ל ManpowerGroup Solutions ,סין

עבודה חלקית מהבית
משמרות/שבוע עבודה מרוכזים
שבתונים או הפסקות קריירה
31%

35%
5%

6%

6%

13% 11%
10% 9% 10%

7%

9%

7%

12% 10%

חופשות לצורך טיפול רפואי
חופשה בתשלום ללא הגבלה

17%

שוודיה

22%
5%

39%

נורווגיה

9%

6%

5%

12%

26%

15%

כלל-עולמי

24%
13%
3%

3%

5%

6%

6%

27%

פולין

20%
8%

26% 24%

5%

3%

10%

1%

6%

9%

סין

14% 15%
5%

19%

8%

גרמניה
28%
18% 20%
21% 20%
13%
5%

6%

14% 16%

6%

35%

4%

הולנד
2%

2%

5%

10%

14% 14%

8%

7%

6%

7%

יפן
17%

הודו

4%

3%

5%

11%

14%

21% 21% 19%

אוסטרליה
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איך למשוך מועמדים
| 10

רוב המועמדים מעוניינים בגמישות
כזאת או אחרת במקום העבודה
•גם גברים מעוניינים בגמישות
•התעשייה משפיעה
•העדפה למשרה חלקית
•גם מי שעובד במשרה מלאה מעוניין בגמישות

גם גברים מעוניינים בגמישות
האיזון בין עבודה לחיים האישיים כבר אינו עניין של נשים בלבד :מדובר בשאיפה דורית וחברתית .בדוח  7צעדים להכלה מודעת של
 ,ManpowerGroupהנשים שהשיבו סבורות שכדי להשיג איזון בין עבודה לבית ,חיונית גישה של גמישות במיקום ובשעות העבודה
והתמקדות בביצועים 2.מחקר  ManpowerGroupבנושא בני דור המילניום (מועמדים בגילים  )34-18הראה שבני קבוצה זו רואים
3
בחידושים הטכנולוגיים ובניתוק הקשר בין עבודה למיקום ספציפי דבר מועיל ,הן לעסק והן למשפחה.
בארבעה מחמשת השווקים שנכללו במעקב בשנתיים החולפות (אוסטרליה ,מקסיקו ,בריטניה ,ארצות הברית) חל גידול משמעותי בשיעור
המועמדים הגברים שציינו כי גמישות בשעות העבודה היא בין שלושת גורמי המוטיבציה המובילים המשפיעים עליהם בקבלת החלטות
קריירה .הגמישות הופכת במהירות לנושא נטול הקשר מגדרי.
עם זאת ,כרגע ,גמישות בשעות העבודה היא עדיין בעדיפות גבוהה יותר בקרב מועמדות .הדבר נכון בכל השווקים ,למעט פולין ,שם דווקא
הגברים מעוניינים בגמישות בשעות העבודה יותר מאשר הנשים.

בהודו נהוגה מדיניות חופשות לידה מן הנדיבות ביותר בעולם ,ולא רק לאם.
סריקאנת׳ ראמאסוברמניאן ,ראש תהליכי גיוס במיקור חוץ ManpowerGroup Solutions ,הודו

גברים מדרגים גמישות בשעות העבודה בין שלושת הגורמים המשפיעים ביותר

אוסטרליה
40%

בריטניה

מקסיקו
45% 46%

39%
34%

סין
51%
45%

ארה"ב
43%
36%

28%

2015
2016

2
3

״07 Steps to Conscious Inclusion: A Practical Guide to Accelerating More Women Into Leadership״.ManpowerGroup, 2015, 6 ,
שם
עבודה ,בשבילי | 11

במדינות רבות ,בני דור המילניום רואים בגמישות בשעות
העבודה עניין חשוב המשפיע על החלטות הקריירה שלהם .דבר
זה נכון בארצות הברית ,פנמה ,סין וקוסטה ריקה.
במדינות אחרות ,כמו למשל ברזיל ,העדפה לגמישות בשעות
העבודה היא בעדיפות גבוהה גם בקרב בני דור הבייבי-בום
(גילאי .)65-50
בני דור המילניום ,המכירים רק עולם שבו ניתן לעשות כמעט
הכל מכל מקום ,מרגישים פחות כבולים למקום עבודה פיזי.
שמונים וארבעה אחוזים מקרב בני דור המילניום בעולם צופים
פסקי זמן משמעותיים במהלך הקריירה שלהם וגישת ׳קריירה
בגלים׳ מחליפה בהדרגה את ההתקדמות בסולם הדרגות של
4
הדורות הקודמים.
מנגד ,הגמישות איפשרה לגמלאים בני דור הבייבי-בום להמשיך
בקשרים כאלה ואחרים עם מקום העבודה באמצעות עבודה
עונתית ,עבודה במשרה חלקית או עבודה בקבלנות — דבר
שמתאפשר במקרים רבים הודות למדיניות של גמישות במקום
העבודה.

העדפות של מועמדים לגמישות בשעות עבודה,
בחלוקה מגדרית
ממוצע עולמי
9

81

גרמניה

54%
46%

סין

55%
45%
56%
44%

הודו

55%
45%

ברזיל
פולין

47%
53%
58%
42%

יפן
מקסיקו

54%
46%
הרצון בהסדרים גמישים של שעות עבודה אינו מוגבל לגיל או
מגדר מסוים .הורים עובדים זקוקים לגמישות כדי להגיע לאיזון
נוח בין עבודה לחיים אישיים .עובדים מבוגרים יותר זקוקים
לגמישות שתאפשר להם לעבוד במשרות חלקיות .ואילו בני
דור המילניום מצפים לגמישות משום שיש להם נטייה דורית
להעדיף את האיכויות המשחררות שהטכנולוגיה מאפשרת.
אפריל סבינו ,סמנכ״ל ,אספקה ללקוח,
 ManpowerGroup Solutionsצפון אמריקה

בריטניה

61%
39%

פנמה

52%
48%

קולומביה

55%
45%

פרו

57%
43%
60%
40%

אוסטרליה
שוודיה

52%
48%

קוסטה ריקה

59%
41%
57%
43%

ארגנטינה

57%
43%

ארה"ב

56%
44%

4

״Millennial Careers: 2020 Vision״.ManpowerGroup, 2016, 6 ,
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72

45%

55%

הולנד

55%
45%

ספרד

53%
47%

נורווגיה

נקבה

זכר

עבודה מהבית היא אפשרות מבוקשת ברבות מהמשרות הטכנולוגיות החדשות או
תפקידי הניהול וזוהי מגמה שמתרחבת גם בקרב חברות לא-טכנולוגיות .מדובר
בהטבה מסוג חדש.
אלכס בויארסקי ,ראש שירותי  RPOב ManpowerGroup Solutions-פולין

התעשייה משפיעה
יש הטוענים זה זמן רב ,שחלק מענפי התעשייה מתאימים יותר מאחרים להסדרים גמישים של שעות עבודה .ואמנם אין קושי לעבוד מרחוק
אם אתה מתכנת ,אך רופאה או אחות לא בהכרח יוכלו לעשות זאת ,על אף ההתפתחות בטכנולוגיית הרפואה מרחוק ,העשויה בסופו של
דבר להתברר כגורם שיחולל תהפוכות במערכות בריאות מסורתיות .וכשמדובר בהעדפות בקרב מועמדים ,סוגי ההסדרים הגמישים שהם
מחפשים תלויים בענף שהם פועלים בתוכו.
הלחצים המייצרים את הצורך בגמישות בשעות העבודה הם אוניברסליים :סוג העבודה ומדידה של תפוקות וביצועים הם המפתח להתאמה
בין הסדרים של גמישות בשעות העבודה לבין הצרכים — הן של המעסיקים והן של המועמדים.

יחידים בעלי עבודה משרדית ,כמו עובדי
 ITאו שירותים פיננסיים

32%
27%

מעדיפים עבודה
מלאה מהבית
מעדיפים אי-תלות
במקום

עובדי מערכות בריאות
או שיווק

12%
23%

מעדיפים משמרות/שבוע
עבודה מרוכזים
מעדיפים בחירה ושליטה
במשמרות עבודה

בברזיל יש יותר עובדים מאוגדים מאשר בכל מדינה אחרת באמריקה הלטינית .במשרות המחייבות את העובדים להתייצב בעבודה או
לצאת ממנה בשעה ספציפית מדי יום קשה יותר ליישם שעות עבודה גמישות .כתוצאה מכך ,רק חלק קטן מהעובדים (מלבד אלה
שבתפקידי ניהול) התנסה ביתרונות של גמישות בשעות העבודה.
פלור אלברז ,מנהלת מכירות  RPOאזורית ManpowerGroup Solutions ,אמריקה הלטינית
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העדפה למשרה
חלקית

השוואה במבט כלל-עולמי:

מועמדים המעדיפים משרה חלקית
ממוצע עולמי

36%
18%

עליית ׳כלכלת החלטורה׳ מושכת עניין רב באמצעי התקשורת .שלושים ושישה
אחוזים מהמשיבים מעדיפים מודל עבודה שאינו משרה קבועה מלאה .מבחינת
המעסיקים ,העסקה לצורך פרויקט ספציפי או עובדי קבלן יכולים לשפר את
הגמישות וכושר ההיענות של הארגון אל מול השוק .גיוס עובדים בדרך זו מהיר
יותר ,מחייב פחות אישורים ממנהלים וממנגנון משאבי אנוש ומייתר פרסומי
׳דרושים׳ מהסוג המקובל.
ברמה האוניברסלית ,ניכר עניין גובר במשרות חלקיות ,בייחוד במדינות אמריקה
הלטינית .בפולין ,הודו וסין נרשמו השיעורים הגבוהים ביותר של מועמדים
המעדיפים דווקא מודל עבודה מסורתי של משרה מלאה .אפשר שהסיבה לכך
היא שמבחינה היסטורית ,עובדים במדינות אלה נהנו מפחות הזדמנויות וניידות
כלכלית ,דבר שמחזק את התחושה של צורך ביציבות ובהמשכיות בתעסוקה.
כמו כן ,כפי שעולה מדוח של  McKinsey & Companyמן העת האחרונה —
מה שעשוי להשפיע על ההעדפות היא השאלה אם העבודה החלקית נובעת
5
מבחירה או מחוסר ברירה.

24%

הודו

24%

סין

26%
28%
28%

נורווגיה

30%
32%
37%

5

 ,McKinsey Global Institute״Independent Work: Choice, Necessity and the Gig Economy״.11 ,
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גרמניה
בריטניה
הולנד

38%

ספרד

38%

מקסיקו

39%

קוסטה ריקה

41%

46%

אפריל סבינו ,סמנכ״ל ,אספקה ללקוח ManpowerGroup Solutions ,צפון אמריקה

ארה"ב
שוודיה

42%

הודות לטכנולוגיית הטלפוניה ולמערכות מעקב שמנטרות הקשות על מקשים ואת
מספר השיחות הנכנסות/יוצאות ,הוקמו מוקדים טלפונים וירטואליים ,המאפשרים
לעבוד מהבית .אך הדבר החשוב הוא ,שגמישות בשעות העבודה מאפשרת למעסיקים
לנצל מאגרי עובדים מוסמכים ומתאימים שקודם לכן לא הייתה להם גישה אליהם.

פולין

יפן
אוסטרליה
פנמה

48%

ארגנטינה

51%

ברזיל

52%

קולומביה

55%

פרו

גם מי שעובד במשרה
מלאה מעוניין בגמישות
מכיוון שגמישות בשעות העבודה קשורה לרוב לעבודה במשרה חלקית וכלכלת החלטורה יצרה מודלים
חדשים של עבודה שאינם משרה קבועה מלאה ,קל להניח שהסדרים גמישים אינם חשובים לעובדים
המעדיפים תעסוקה במשרה מלאה .הנחה זו אינה נכונה .בקרב העובדים הכוללים את הגמישות בין
שלושת גורמי המוטיבציה המובילים ,הרוב ( 54אחוזים) מעדיפים כרגע תעסוקה במשרה מלאה
כדי לענות על צורכיהם .מעסיקים המסתמכים על עובדים במשרה מלאה צריכים להבין כי גמישות
בשעות העבודה חשובה לעובדים אלה :הם אמנם מעוניינים במשרה מלאה ,אך גם זקוקים לגמישות
שתאפשר להם להגיע לאיזון הרצוי בין עבודה לחיים אישיים.
נראה שיש גם מתאם גבוה בין גמישות בשעות העבודה לבין עבודה על בסיס פרויקטים .עובדים
המעדיפים עבודה על בסיס פרויקטים מציינים העדפה גבוהה יותר לעבודה מהבית — באופן חלקי
או מלא .מי שמעדיפים עבודה בחוזה (קבלנות) לרוב מפיקים תועלת מאי-תלות במיקום ובזמן ,דבר
שמאפשר להם לנהל את עומסי העבודה שלהם ולשלב בין עיסוקים מקצועיים לאישיים.

54%

מהעובדים המציבים את
הגמישות בעדיפות גבוהה
מעדיפים עבודה במשרה מלאה

הסטיגמה של נושא הגמישות
חברות רבות מתמודדות עם תרבות ארגונית מקובעת ,המדגישה נוכחות ומחזקת בלא יודעין את הסטיגמה הקשורה
בגמישות .זוהי תופעה של מקומות עבודה ,שההצלחה בהם נמדדת לפי נוכחות ולאו דווקא לפי ביצועים ואיכות התוצר.
עם זאת ,טבעי שהמעסיקים יתלבטו בשאלת הפרודוקטיביות של עובדיהם .פרסומים עסקיים ועיתונים כאחד גדושים
בסיפורים של חברות שהנהיגו מדיניות גמישות בשעות העבודה אך ביטלו אותה כעבור זמן .איך יכולות חברות עסקיות
ליהנות מהטוב שבשני העולמות? איך יוכלו אותן חברות להיענות לצרכים של המועמדים המוכשרים ביותר ובמקביל,
למקסם את הפרודוקטיביות?

בברזיל ,מקובלת התפיסה שלפיה ,מי שעובד מהבית נמצא ׳בחופש תמידי׳ .בסאו פאולו באופן מיוחד ,מקובלת התפיסה
שלפיה ככל שאתה עובד יותר שעות — סימן שאתה עובד יותר קשה .עובדים רבים נוהגים להישאר בעבודה עד שעות
הערב המאוחרות ,רק לשם הרושם.
פלור אלברז ,מנהלת מכירות  RPOאזורית ManpowerGroup Solutions ,אמריקה הלטינית
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שיקולים מרכזיים
| 16

שיקולים מרכזיים של מעסיקים
בעולם של גמישות בשעות העבודה
כדי להתמודד היטב עם הדרישה לגמישות ,יש כמה
פעולות מידיות — ואחרות שהן לטווח ארוך — שיסייעו
למעסיקים ,מגייסי כוח אדם ומנהלי גיוס.

משיכה ושימור של כישרונות מובילים:

שש שיטות שיסייעו למעסיקים
לנצל העדפות של מועמדים

1
2
3

התאמה בין תמריצים לתוצאות

הטבע האנושי הוא לתת גמול על התנהגויות רצויות כדי להגדיל את סיכויי ההישנות שלהן .שקול לייצר סביבת עבודה
מוכוונת-תוצאות ,שבה התמריצים מותאמים לתוצאות או לתפוקות ולא רק לתשומות.
החלפת הדרישה לנוכחות פיזית בדרישה לרישום שעות עבודה דרך רשת  VPNעלולה להיתפס כלא משקפת .קבע
יעדים ותאריכי יעד .אם העובדים מצליחים לעמוד בהם ,המנהלים יכולים לדאוג פחות ביחס להחתמת כרטיס שעות
בכניסה וביציאה.

נרמול מדיניות הגמישות הקיימת

שינוי התרבות הארגונית והפיכת העבודה מחוץ למשרד לדבר מקובל יכולה לנטרל את הסטיגמה הקשורה בגמישות.
מאמצי חינוך פנימיים יכולים להביא לנרמול של אי-התלות במיקום בקרב כלל העובדים.

חברה ארצית אחת לראיית חשבון נעזרה בכרזות של עובדים מרוצים המבלים מחוץ למשרד הודות לשעות עבודה
גמישות (למשל ,בדיג ,בריקודים סלוניים וכו') עם עדויות מפיהם המקשרות בין אי-תלות במיקום לבין פרודוקטיביות
ושביעות רצון .התוצאות הוכיחו ששינוי תפיסתי של ממש התחולל בקרב העובדים — לאורך תקופה בת חמש שנים ,גדל
מ 30-ל 65-אחוזים שיעור העובדים הסבורים שגם עבודה מרחוק יכולה להביא לקידום.

צעדים קטנים וזהירים

חברה אינה צריכה לכפות בן-לילה את המעבר ממקום עבודה רגיל לווירטואלי .בשווקים עם זמני נסיעה ארוכים ,החמרה
בבעיות התעבורה או תשתיות לקויות של תחבורה ציבורית ,אפשר לשקול מעבר ליום עבודה המתחיל ב 10:00-ומסתיים
ב 19:00-או להתחיל במספר מוגדר מראש של ימי גמישות ,כאשר העובד יכול לעבוד מרחוק .שינוי של הרגלים ישנים
ורכישת שיטות עבודה חדשות קשים יותר לעובדים ותיקים ,העובדים באותה דרך כבר עשרות שנים.
שינוי הדרגתי ,הרבה יותר ממהפכה ,יסייע לגשר על הפער בין הסגנון המקובל של ניהול לבין עבודת צוות בעלת אופי
אוטונומי יותר ואף על פער הדורות העשוי לבוא לידי ביטוי .הבנת הגורמים הספציפיים שתורמים לעליית הביקוש
לגמישות בשעות העבודה מצד מועמדים תסייע להנהלות ולמומחי כוח אדם לייצר הסדרים משמעותיים של גמישות
בשעות העבודה ,שיוכלו לתמוך במותג של המעסיק .רצוי שהחברות ישתפו את עובדיהן בדיון ,כדי לוודא שמדיניות
הגמישות אכן תואמת את צורכי העובדים.
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מינוף של טכנולוגיות

מומחים רבים חוזים כי טכנולוגיות המציאות הווירטואלית ( )VRעתידות לשנות את האופן שבו מתנהל שיתוף פעולה
במקום העבודה ,על ידי חיבור בין עובדי משרד לבין עובדים מרחוק באמצעות וידאו .אך כבר עכשיו יש טכנולוגיות תוכנה
זמינות שיכולות לסייע ביישום מוצלח של הסדרי עבודה גמישים במקום העבודה .כלים למדידת זמן ,כמו גם כלים
לתהליכי עבודה ,לתקשורת פנימית ,לניהול פרויקטים ולמשוב — כבר מוכנים ומזומנים :מפלטפורמות למעקב שקוף אחר
השעות לתשלום של עובדי קבלן במספר רב של מחלקות ועד כלים המסייעים בניהול תהליכי עבודה .מומלץ לכל חברה
למצוא את הכלי המתאים ביותר לצרכיה.

כדאי לשקול גיוס משותף

חברות המגדילות את מספר העובדים המועסקים אצלן במשרה חלקית כדי לתת מענה על ביקוש מצד הכישרונות יוכלו
להפיק תועלת מקהילות חדשניות של כישרונות ,כמו למשל מערכות לגיוס משותף .גיוס משותף יכול להועיל במיוחד
לחברות מענף השיווק או לארגונים המתקשים בגיוס כוח אדם בשל פעילות בעלת אופי עונתי .אף כי המונח הזה משויך
במקרים רבים לחודשי חופשות החורף ,גיוס עונתי הוא ,בפועל ,כל פרק זמן שיש בו תקופות שפל ותקופות שיא בצורך
בעובדים .בדוח ( ManpowerGroup Solutions, Collaborating With Competitorsשיתוף פעולה עם מתחרים) ,יש
הסבר על האופן שבו מאגרי מועמדים משותפים יכולים לצמצם סיכונים ועלויות ולהגביר את הגמישות ואת היכולת
6
להתמודד עם מחזורי ייצור.

טכנולוגיות כמו  WorkMyWay.comמסייעות לחברות בעלות פרופילי צרכים דומים באמצעות פורטל קריירה משותף.
מועמדים מצטרפים ל WorkMyWay.com-כדי למנף את מערך המיומנויות שלהם אל מול מספר רב של מעסיקים
פוטנציאליים ולהחליט היכן ירצו לעבוד.

בדיקה מאגרי מועמדים חדשים

הסדרי עבודה גמישים בהחלט יכולים לחשוף קבוצות חדשות של מועמדים פוטנציאליים ,שהתקשו להשתלב בתרבות כוח
העבודה המקובלת .סטודנטים ,גמלאים ואנשים עם מוגבלויות הם רק דוגמאות אחדות של מאגרי מועמדים פוטנציאליים,
שגישה של גמישות בשעות העבודה יכולה לפתוח בפני המעסיקים .במקרים רבים ,הרחבת פרופילי המועמדים כך שיכללו
גם מועמדים המעוניינים בשעות עבודה גמישות יכולה לספק לחברות את היתרון המשני של קידום הגיוון.

בארצות הברית ,האפשרות לעבוד מהבית יצרה הזדמנויות לבני זוג של אנשי ונשות צבא .היא יצרה הזדמנויות גם לאנשים
עם מוגבלויות או מחלות כרוניות ,שמשטר הטיפולים שלהם עלול למנוע מהם תעסוקה בשעות העבודה המקובלות של
 9:00עד .17:00
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 ,Amy Doyle״Collaborating With Competitors: Sharing Talent Pools to Meet Workforce Challenges״.ManpowerGroup Solutions, 2015, 7 ,
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סיכום
אין שום סימן לירידה בביקוש של מועמדים לגמישות בשעות העבודה .עובדים שהזדמן להם לעבוד מרחוק או להתאים את
זמני ההגנה לעבודה והיציאה ממנה לצורכיהם האישיים — לרוב אינם מוכנים עוד לוותר על הזכות הזאת .ארגונים המבקשים
לגייס ולשמר את מיטב הכישרונות בעולם נדרשים למצוא מענה אפקטיבי לדרישה זו מצד המועמדים .העדפות המועמדים
וכלכלה שמקבלת אופי גלובלי יותר ויותר מתחברים ביחד באופן מושלם .הלחצים המופעלים על חברות להציע יותר שירותים
ברמה הרב-לאומית ולפתח יכולת לנהל קשרים עם לקוחות וספקים מרחבי העולם ,משמעותם שהמודלים העסקיים — ולא רק
המועמדים ומאווייהם — הם שמייצרים את המגמה לאימוץ של גמישות בשעות העבודה.

פרטים נוספים על משתתפי הסקר
במבט כולל ,השתתפו בסקר עובדים פעילים גילאי  18עד 65
השתתפו בסקר  13,961משיבים מרחבי העולם.

(לא גמלאים או עקרי/ות בית) .בסך הכל

להלן הפירוט לפי שוק:
ארגנטינה ( ,)n=731אוסטרליה ( ,)n=748ברזיל ( ,)n=751סין ( ,)n=725קולומביה ( ,)n=747קוסטה ריקה ( ,)n=248גרמניה
( ,)n=785הודו ( ,)n=752יפן ( ,)n=775מקסיקו ( ,)n=761הולנד ( ,)n=753נורווגיה ( ,)n=794פנמה ( ,)n=248פרו (,)n=731
פולין ( ,)n=749ספרד ( ,)n=750שוודיה ( ,)n=763בריטניה ( )n=766ארצות הברית (.)n=1,384

המשיבים מייצגים חתך של גיל ,רמת הכנסה ,מצב תעסוקתי
(כלומר ,משרה מלאה ,משרה חלקית ,קבלנות) ,רמת קריירה וענף.

4%

7%

28%

דרג

17%

לא מנהלים

רמת הבסיס

מנהלים בכירים

מנהלים

סטודנטים לתואר
ראשון/שני

מנהלים ברמות
הבכירות

13%
22%
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אודות ManpowerGroup Solutions
חברת  ManpowerGroup Solutionsמספקת ללקוחותיה שירותי מיקור חוץ בתחום משאבי
האנוש ,בעיקר בכל הנוגע לגיוס בקנה מידה גדול וליוזמות עתירות כוח עבודה ומבוססות תוצאות.
בכך היא שותפה לסיכונים ולתגמולים של לקוחותיה .היצע הפתרונות שלנו כולל ספקי שירותים
מנוהלי ,TAPFIN-מיקור חוץ מבוסס כישרונות ,ייעוץ אסטרטגי בענייני כוח עבודה ,פתרונות תעסוקה
חוצי גבולות ,מיקור חוץ מבוסס כישרונות ותהליכי גיוס במיקור חוץ — תחום שבו אנו משמשים
כאחד מהספקים הגדולים בעולם של גיוס כוח אדם קבוע וניהול כוח אדם זמניManpowerGroup .
 Solutionsהיא חלק ממשפחת החברות שלManpowerGroup ,אשר כוללת גם את Manpower,
 Experisו.Right Management-
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