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?The Total Workforce Index™ מהו
הכלי  ™Total Workforce Index מודד את הקלות היחסית של מיקור, גיוס ושימור כוח עבודה בשוקי עבודה מתחרים ברחבי 
העולם. דוח  ™Total Workforce Index מציג אוסף של יותר מ-90 גורמים מרכזיים הקשורים בזמינות, יעילות עלויות, רגולציה 
ופרודוקטיביות של כוח העבודה בכל שוק. שלא כמו מדדים אחרים המתייחסים לכוח העבודה,  ™Total Workforce Index של 
ManpowerGroup Solutions בודק את כל ההיבטים של כוח העבודה ואת הדינמיקות הייחודיות הפועלות בתוכו, במקום לקבץ 
באופן פחות מדויק עובדים זמניים ועובדים קבועים בניתוח דמוגרפי רחב. הפילוח הפרטני של כוח העבודה כולו יוצר רמה חדשה 
של נראּות ומאפשר לבדוק ולנתח בנפרד את כל השיקולים הקשורים בכוח עבודה זמני וקבוע, במקום להתייחס אליהם כמקשה 

אחת.

יעילות עלויות זמינות

פרודוקטיביותרגולציה

 .ManpowerGroup מדוחות אחרים בעלי אופי דומה הוא הנוסחה הקניינית של Total Workforce Index™  דבר נוסף המייחד את דוח
הנוסחה מייחסת ערך מספרי לכל שוק, משווה הזדמנויות והשלכות שליליות פוטנציאליות בכניסה לשוק עבודה מסוים לעומת 

אחרים.

 Total Workforce Index™  ניתן להשתמש בנתוני )תמ״ג( כמחוון כלכלי,  ממש כשם שמשתמשים בתוצר המקומי הגולמי 
כמחוון לפוטנציאל כוח העבודה. דירוגי  ™Total Workforce Index מספקים פרספקטיבה ותובנות שיש בהן כדי להשפיע על 

אסטרטגיות ארוכות טווח וקצרות טווח כאחת בנוגע לגיוס כוח עבודה, לרבות:

מהלכי מיזוג ורכישה תכנון קיבולת 

שינוי המבנה הארגוני חיסכון בעלויות 

תמהיל כוח עבודה השקעות בשוק 

ניתוח  ™Total Workforce Index הגלובלי מעניק משקל שווה לכל אחת מארבע הקטגוריות הבאות: זמינות, יעילות עלויות, 
רגולציה ופרודוקטיביות. דירוג גבוה יותר בדוח  ™Total Workforce Index פירושו שוק שסביר שיוכל לתמוך בהיקפי גיוס גדולים 

יותר — של עובדים זמניים, קבועים או תמהיל של שני הסוגים גם יחד — על בסיס מדדים כמו איכות ופרודוקטיביות.
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מקום 5מקום 11  בדירוג גלובלי 
במדד כוח העבודה הכולל

סה"כ כוח עבודה: 4.03 מיליון

מיומנויות באנגלית

85%
אחוז משוער של כוח עבודה בעל 

מיומנויות באנגלית

% בעלי מיומנות גבוהה

51.40%
אחוז משוער של עובדי צווארון לבן 

בכוח העבודה

השכלה תיכונית נטו

98.58%
בוגרי תיכון

שיעור האוריינות המדווח

97.8%

פער מגדרי

44
דירוג מ-1 עד 144 מדינות המבוסס 

על הבדלים מגדריים בכל מדינה

יחס עובדי מו"פ לכל 1000 
עובדים בכוח העבודה

21.75

התפלגות דורית

 81%

עובדים קבועים

בני דור הבייבי-בום )נולדו בין השנים 1946 ו-1965(: 18%

בני דור ה-X )נולדו בין השנים 1966 ו-1975(: 11%

בני דור ה-Y )נולדו בין השנים 1976 ו-1995(: 28%
אחרים )התפלגות דורית(: 43%

15%

עובדים זמניים

רגולציה

בשלות

מקום 15
 בדירוג 

כוח העבודה הקבוע

מקום 7
 בדירוג 

כוח העבודה הזמני

26%
כוח עבודה לא רשמי כאחוז 

מכוח העבודה הכללי

 בדירוג אזורי 
במדד כוח העבודה הכולל

זמינות
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יעילות עלויותרגולציה

פרודוקטיביות

קבלנות משנה מותרת

כן
אם קבלנות משנה חוקית 

במדינה

עלות מדווחת של עשיית עסקים

3.20%
מתוך הכנסה לאומית כוללת לנפש

מגבלות רבות על 
עבודה בלילות

לא

יום עבודה ממוצע )שעות(

שבוע עבודה ממוצע )שעות(

9.0 שעות

8.0 שעות

43.0 שעות

40.7 שעות

מגבלות רבות על 
עבודה בחגים

כן

 דירוג קבלת הפנים 
של מדינות בעולם

43
דירוג מדינות לפי מידת הפתיחות של 

מדיניות הדרישה לוויזה כאשר 1 מייצג את 
הפתיחות הרבה ביותר

דירוג דרכונים

145
מספר המדינות שדרכון של מדינה מסוימת מאפשר כניסה אליהן ללא צורך בוויזה

האם שכר שווה קבוע בחוק?
שוויון מגדרי

לא

דרישות בנוגע להשוואת שכר

שכר חודשי ממוצע )בדולרים(

$

בתאום לפי עובדים קבועים ועובדים זמניים

 מלא 
)שכר והטבות(

 חלקי 
)שכר או הטבות(

 אין 
)אף אחד מהם(

הודעה לפני פיטורים )שבועות(

4.3

מדינה

5 שנות ותקותק של שנה אחת

מדינה ממוצע עולמי

מדינה

2,8642,4181,957

כלל-עולמיממוצע אזורי

ממוצע עולמי

4.3 4.0

6.5

משך מרבי של חוזה

אין
תקופה מרבית לחוזה צד 

שלישי

קלות עשיית עסקים

54
דירוג מדווח של תנאים עסקיים המבוסס על 
כלכלה ורגולציה כאשר 1 מייצג את הקלות 

הרבה ביותר

4.90

תקופת ניסיון מרבית יעילות בשוק העבודה
)חודשים(

מוכנות טכנית במסחר

6.17

4.43
5.39

לא רלבנטי

4.25

אזורמדינה


