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מיקוד השיח במשרות שייעלמו כתוצאה 
משימוש ברובוטים מסיט אותנו מדיון בבעיה 

האמיתית. יותר ויותר רובוטים מתווספים 
לכוח העבודה, אך יחד איתם מצטרפים גם 

יותר בני-אדם. על פי ממצאי הסקר שלנו, זה 
שלוש שנים ברציפות, שרוב המעסיקים ברחבי 
העולם מדווחים על תוכניות להגדיל או לשמר 

את מצבת העובדים כתוצאה מאוטומציה. 
הטכנולוגיה נשארת איתנו ומתפקידנו, 

כמנהלים, לגלות איך לשלב עבודה אנושית עם 
עבודת מכונה. 

נועד לנו תפקיד חשוב ביצירת תרבות של למידה 
ובניית טאלנטים. מיומנויות הן המפתח לצמיחה 

ולעמידות – של יחידים ושל ארגונים כאחד – 
 )learnability( לכן עלינו לטפח את הלימודיות
של העובדים ולעודד למידה שוטפת אצל כולם, 
לא רק בקרב בעלי הנטייה הטבעית לפתח את 

מיומנויותיהם האישיות. אי אפשר להמשיך 
ללמוד כפי שהיה נהוג בעבר. עלינו לסייע 

לעובדים ללמוד איך לעבוד יחד עם אוטומציה 
ולפתח את המיומנויות החדשות שיידרשו להם 

כדי לשלב בין עבודה אנושית לעבודת מכונה. מה 
שדרוש לנו הוא סבבי למידה מהירים, כדי שנוכל 
לנצל את ההזדמנויות האלה בשעה שאמצעים 

טכנולוגיים מחוללים מהפך בשווקים. 

סקר זה מציג תמונה אמיתית של האופן שבו 
אוטומציה משנה את צורת הפעולה וההתנהלות 
של ארגונים: גיוס עובדים נוספים, יצירת משרות 

נוספות ושדרוג מיומנויות – כדי שיעמוד 
לרשותם כוח העבודה שיבטיח את הצלחתם. 
לא מדובר בבחירה בין בני-אדם למכונות. אני 

משוכנע, שארגונים ויחידים כאחד באמת יכולים 
׳להתיידד׳ עם מכונות ולשתף פעולה בהרמוניה 

כדי ליצור חברה חזקה וטובה יותר.

 יונאס פריסינג,
ManpowerGroup יו״ר ומנכ״ל

רובוטים מחליפים משרות אנושיות – הוויכוח של העשור. במציאות, נראה שההפך 
הוא הנכון. על פי הסקר שלנו, מעסיקים רבים יותר מאי-פעם בישראל  – 86% 

– מתכננים להגדיל או לשמר את מצבת העובדים כתוצאה מאוטומציה, זו 
השנה השלישית ברציפות. במקום לצמצם את הזדמנויות התעסוקה, ארגונים רבים 

משקיעים באמצעים דיגיטליים, מעבירים משימות שונות לרובוטים ויוצרים משרות. 
במקביל, חברות רבות מגבירות את מאמציהן לשדרג מיומנויות כדי שהעובדים יוכלו 

 לבצע תפקידים חדשים ומשלימים, לצד אלה שמבצעות מכונות. 
מהפכת המיומנויות בעיצומה.

השפעת האוטומציה על הגידול במספר המשרות 	 ש׳
בארגוניהם בשנתיים הקרובות 

הפונקציות שבהן מתוכננת ההרחבה הגדולה ביותר 	 
במצבת כוח האדם וסוגי המיומנויות המבוקשים 

האסטרטגיות שהם מיישמים לגבי טאלנטים כדי 	 
להבטיח כוח עבודה מותאם לעתיד

שאלנו 201 מעסיקים בישראל לגבי: 
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מעסיקים יותר רבים מאי-פעם בישראל – 86% – 
מתכננים להגדיל או לשמר את מצבת העובדים כתוצאה 

מאוטומציה

 לימודיות
)LEARNABILITY(

היכולת והרצון לצמוח במהירות ולהתאים את מערך המיומנויות 
האישי כדי לשמור על מסוגלות תעסוקתית בטווח הארוך
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מגמת האוטומציה יוצרת 
משרות – והיא תמשיך ללוות 

אותנו בעתיד הנראה לעין
מעסיקים רבים יותר מאי-פעם בישראל צופים גידול או 

שמירה על היקף כוח העבודה כתוצאה מאוטומציה – 
נתון המראה עלייה ל-86% בשלוש שנים. במקביל, מספר 

החברות שצופות צמצום במספר המשרות ירד ל-7% בלבד.

 ... ובנוסף, גם מגמת שדרוג המיומנויות נמצאת בעלייה:
חברות רבות הופכות ל׳בונות טאלנטים׳

נוכח מצוקת הכישרונות שנמצאת בשיא של 12 שנים3 והתפתחות של מיומנויות חדשות באותה מהירות שבה דועכות מיומנויות ישנות, יותר 
חברות מאי-פעם מתכננות לעסוק בבניית טאלנטים ומגמה זו צפויה להתחזק עד 2020. חברות רבות מבינות שחלף העידן שבו הזמינות 

של טאלנטים איפשרה להן לחכות ׳בדיוק לרגע המתאים׳. 84%   מהארגונים מתכננים לשדרג מיומנויות בקרב עובדיהם עד שנת 2020.

... והארגונים שמשתמשים הכי הרבה באוטומציה הם אלה שיוצרים הכי 
הרבה משרות

חברות שעוברות דיגיטציה נמצאות בצמיחה והצמיחה הזו מייצרת משרות רבות יותר וחדשות. ארגונים שכבר מנהיגים אוטומציה של 
משימות ומקדמים את המהפך הדיגיטלי הם גם אלה הבטוחים ביותר שיהיה צורך בהגדלת מספר העובדים. כ-33% מאותן חברות צופות 
שיצטרכו ליצור משרות נוספות בשנתיים הקרובות. רק 13% מהארגונים שמנהיגים אוטומציה מדווחים על צמצום במצבת העובדים ואילו ב-3% 

לא בטוחים מה צפוי בעתיד.

מתוך 37% החברות שצפויות להנהיג אוטומציה של משימות בשנתיים הקרובות, 33% מתכוונות 
ליצור יותר משרות, ב-11 נקודות האחוז יותר מאשר בקרב חברות שאינן מתכננות להנהיג אוטומציה

{נקודות בולטות 
64%

צופים יציבות

6%
לא יודעים

7%
צופים ירידה

22%
צופים גידול

86%



צפי לצמצום מצבת כוח 
האדם דווח רק בבולגריה, 
הונגריה, צ'כיה, נורווגיה, 

סלובקיה ורומניה

בענף החקלאות ובענף הייצור נרשמת 
רמת הביטחון הנמוכה ביותר בהתאמה 
של מיומנויות כוח העבודה לניצול של 

טכנולוגיות חדשות

אחוז המעסיקים המגדילים את מצבת כוח האדם

אחוז המעסיקים המצמצמים את מצבת כוח האדם

 50 — 41

 40 — 31

סינגפור

קוסטה-ריקה

 30 — 21

 20 — 11

גואטמלה, דרום-אפריקה

 10 — 0

 -10 — -1

פרו, הולנד, קולומביה, פנמה,
ארה"ב, ישראל, ספרד, איטליה,

מקסיקו, קנדה

בלגיה, פורטוגל, אירלנד, בריטניה,
ברזיל, שווייץ, אוסטריה, הונג-קונג,
אוסטרליה, סלובניה, צרפת, פולין,

טייוואן, יפן, ארגנטינה, גרמניה, הודו,
יוון, שוודיה, פינלנד, ניו-זילנד, טורקיה,

קרואטיה, סין

בולגריה, הונגריה, צ'כיה, נורווגיה,
סלובקיה, רומניה

המדינות בעלות הביטחון הנמוך 
ביותר ברמת המיומנויות הקיימת 
צופות את העלייה המתונה ביותר 
במספר העובדים – להוציא סינגפור

ביבשת אמריקה, 
28% מהחברות 
צופות צמצום 

במצבת העובדים 

שני שלישים מהמעסיקים 
באזור אירופה, המזה"ת 

ואפריקה צופים שלא יהיה 
שינוי במצבת העובדים 

כתוצאה מאוטומציה

ברחבי העולם, נרשמת עלייה ברמת הביטחון במגמת האוטומציה. ב-35 מתוך 44 המדינות, 
יותר חברות מתכננות להגדיל או לשמר את מצבת כוח האדם, לאו דווקא לצמצם אותה. 

רובוטים מסייעים בהגברת התפוקה ומוכיחים את עצמם כגורם חיוני לצמיחה כלכלית. 
הימנעות מהשקעה באוטומציה עלולה לגרום לארגונים להחמיץ הזדמנויות ליצירת עושר 

ומשרות. ועם זאת, ההטמעה של רובוטים מתבצעת בקצב שונה לגמרי באזורים כאלה 
ואחרים: בדרום-מזרח אסיה מקדימים בהרבה את אירופה וצפון-אמריקה ואילו סין מקדימה 

את ארה״ב.5

עלייה בביקוש למיומנויות 
דיגיטליות: וישן מפני חדש תוציאו

מהחברות שמתכננות להגדיל 
את מצבת העובדים בתפקידי 

IT מציינות שתקשורת היא 
המיומנות ה׳רכה׳ המוערכת ביותר9

20%

ManpowerGroup סוגרת את הפער. בעבודה עם לקוחות כמו Microsoft, אנחנו מבצעים הערכה של דרישות 
תפקיד, מגדירים מיומנויות סמוכות ומסייעים לעובדים לשדרג מיומנויות כדי להפוך לבודקי משחקים מוסמכים – 
בתוך שלושה חודשים בלבד. אהבה לתחום הגיימינג, מיומנויות מעולות של פתרון בעיות והיכולת ללמוד מהר הן 

מרכיבים מרכזיים ועד כה, שדרגנו את מיומנויותיהם של יותר מ-500 עובדים בתחומים המבוקשים האלה. 

אוטומציה – הציפיות בשמיים 

האוטומציה מחוללת שינוי במערך המיומנויות שחברות מחפשות 
אצל עובדיהן, אם כי בארגון נתון, מהירות השינוי אינה זהה בכל 

הפונקציות.

הדרישה למיומנויות IT ְגֵדלה באופן משמעותי ובמהירות; 12% 
מהחברות צופות גידול במצבת כוח האדם שלהן בתחום ה-IT, פי 
ארבעה יותר ממספר החברות הצופות צמצום. במקביל הזמינות 

של טאלנטים בתחומים טכנולוגיים נמצאת בירידה6 ויש חוסר 
התאמה בין ההשכלה והניסיון הדרושים למעסיקים לבין אלה 

שבנמצא. בארה״ב, 86% מהמשרות הפנויות בתחום ה-IT מחייבות 
תואר ראשון במדעי המחשב, אך רק ל-43% מעובדי ה-IT יש תואר 

כזה; 92% ממודעות הדרושים לפיתוח ב-Java דורשות תואר, 

אך רק ל-48% מהעוסקים בתחום יש תואר שכזה. בבריטניה, רק ל-25% 
מעובדי ה-IT יש בתואר, אך ב-46% ממשרות הדרושים תואר הוא דרישה 

הכרחית.7

בתחום הייצור צפוי השינוי הגדול ביותר: 36% מהמעסיקים בישראל צופים 
גידול במספר העובדים בטווח הקרוב ו-20% נוספים מדווחים על כוונתם 

לצמצם את מספר העובדים. התוצאה היא גידול בהיקף התעסוקה הזמינה 
לצד שיבושים משמעותיים במיומנויות הנדרשות בענף. גידול צפוי גם 
במשרות מול קהל ומשרות הכרוכות בטיפול בלקוחות, במשרות 

בתחום ההנדסה ובכל תפקידי הניהול; בכל אלה נדרשות מיומנויות 
אנושיות לדוגמה, תקשורת בין-אישית מתקדמת יכולות ניהול משא ומתן, 

מנהיגות, ניהול וכושר הסתגלות.8 נראית מגמת ירידה בתפקידים מינהלתיים 
ומשרדיים והמספר הכולל של עובדים צפוי להישאר ללא שינוי.

4 | דרושים בני-אדם: הרובוטים זקוקים לכם
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ביותר ברמת המיומנויות הקיימת 
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ביבשת אמריקה, 
28% מהחברות 
צופות צמצום 

במצבת העובדים 

שני שלישים מהמעסיקים 
באזור אירופה, המזה"ת 
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שינוי במצבת העובדים 

כתוצאה מאוטומציה

המגמות במיומנויות אנושיות: קשה למצוא, קשה עוד יותר ללמד
הביקוש למיומנויות טכנולוגיות ודיגיטליות גדל בכל הפונקציות10 ועם זאת, מעסיקים רבים מייחסים ערך גדל והולך למיומנויות אנושיות למרות 

התרחבות מגמת האוטומציה והעובדה שמכונות מוכיחות את עצמן ככשירות יותר במשימות שגרתיות. ב-40% מהארגונים בישראל מדווחים 
על קושי להכשיר מיומנויות טכניות מבוקשות, וכ-32% אומרים כי קשה עוד יותר להקנות את המיומנויות ה׳רכות׳ הדרושות להם כל כך, לדוגמה, 
חשיבה ביקורתית ותקשורת. מועמדים שמוכיחים מיומנויות של חשיבה גבוהה, יצירתיות ויכולת לעבד מידע מורכב, לצד כושר הסתגלות ואישיות 

נעימה יכולים לצפות ליותר הצלחה לאורך הקריירה שלהם כולה. עד שנת 2030, צפוי בארה״ב גידול של 26% בביקוש למיומנויות אנושיות – מיומנויות 
חברתיות ורגשיות ׳רכות׳ – בכל ענפי התעשייה; באירופה צפוי גידול של 11.22% 

מיומנויות
בעתיד

20

36

1

13

5 7
9

5

12
8 9

3

תחומים שבהם צפויים השינויים הגדולים ביותר במצבת העובדים בשנתיים הקרובות

} -6%} -4%} -4%} +12%

} 16%

} +2%
הגדלת מצבת 

כוח האדם

צמצום מצבת 
כוח האדם

מיומנויות
היום

משאבי אנוש

מדיניות ונוהל  •
חוקי תעסוקה  •

גיוס  •

הבנת ההתנהגות   •
האנושית

ניתוח והערכת נתונים  •
טאלנטים – אסטרטגיה   •

ותכנון

ייצור

ניהול מכונות  •
 (learnability) לימודיות  •

גבוהה
פתרון בעיות מורכבות  •

הפעלת מכונות  •
מיומנויות פיזיות  •

היצמדות לסדר תקין   •
ולנוהל

משרות מול קהל/
לקוחות

פתרון בעיות  •
תקשורת ובניית קשרים  •

ניהול מכונות  •

הזנת נתונים  •
מיומנויות אוריינות,   •

חשבון ותקשורת 
בסיסיות

IT

חשיבה ביקורתית, כושר   •
ניתוח ופתרון בעיות

 (learnability) לימודיות  •
גבוהה

תכנון טכנולוגי ותכנות  •

התקנת ותחזוקת   •
טכנולוגיה

טכנולוגיה – הפעלה,   •
בקרה ושליטה

מיומנויות IT חזקות  •

כספים
וראיית חשבון

היצמדות לתהליכים   •
ולפרטים

התאמה לדרישות  •
תיעוד ורשומות  •

זיהוי דפוסים ומגמות  •
תרגום עסקי  •

פרזנטציה ושירות   •
לקוחות

מנהלה ומשרד

תיעוד ורשומות  •
תיאום וניהול זמן  •

מעקב אחר עלויות  •

תקשורת ובניית קשרים  •
חשיבה ביקורתית וניתוח  •

יצירת קשרים והשפעה  •



לבנות זה פתרון: מגמת לבנות
שדרוג המיומנויות נמצאת 

בעלייה 
יותר חברות מבעבר מתכננות לבנות טאלנטים 

מתוך כוח העבודה הקיים. 79% מתכננים לשדרג 
מיומנויות של עובדים עד שנת 2020 – עלייה חדה 

ביותר לעומת 21% בלבד ב-12.2011 בחברות 
רבות מבינים כיום, שחלף עידן הזמינות של 
טאלנטים שאיפשר להן לחכות ׳בדיוק לרגע 
המתאים׳ – גם אם הן מוכנות לשלם על כך 

ממון רב.

 אסטרטגיות להתמודדות עם מהפכת המיומנות בישראל: 
לבנות, לרכוש, ללוות ולגשר

מצוקת הכישרונות הגלובלית נמצאת בשיא של 12 שנים ומיומנויות חדשות מופיעות באותה מהירות שבה הן נעלמות. רוב )91%( מקרב 
המעסיקים מיישמים אסטרטגיה אחת או יותר בתחום של גיוס טאלנטים כדי להבטיח לעצמם את המיומנויות הדרושות להם, וחברות שיש להן 

תוכנית מדווחות על יותר ביטחון בהגדלת מצבת כוח האדם שלהן מאשר אלה שנמצאות בשלב ההיסוס. 

כל הדרכים מובילות ללמידה 
עד שנת 2022, יותר ממחצית )54%( מכלל העובדים יידרשו לשנות ולשדרג את 

 מיומנויותיהם באופן משמעותי. מאלה, ל-35% תידרש הכשרה של עד 6 חודשים, 
9% יעברו הכשרה מחדש שתימשך 6-12 חודשים ול-10% נוספים יידרש תגבור מיומנויות 

שיימשך מעל שנה.13 למידה תהפוך לגורם חיוני.

חברות שונות מתמודדות בגישות שונות עם בעיה זו. בצפון-אמריקה, מערכות מקוונות 
לניהול למידה הן האמצעי העיקרי להכשרת עובדים בקנה מידה גדול, באספקת תוכן 
בהיקף רב, בייחוד בכל הקשור לקליטת עובדים חדשים, התאמה לדרישות חיצוניות 

והכשרה באבטחת מערכות ממוחשבות.

אך כדי להתחרות באופן משמעותי במהפכת המיומנויות, על החברות לטפח תרבות 
של למידה, לספק הכוונה מקצועית ולהציע הזדמנויות לשדרוג מיומנויות שיהיו 

ממוקדות וקצרות. על העובדים לדעת כיצד להכין את עצמם לתפקידים שיהיו מבוקשים 
בעתיד ולהיות בטוחים שהמעסיקים שלהם תומכים בלמידה שהם משקיעים. התשואה 

על השקעה בשדרוג מיומנויות ברורה: בצפון-אמריקה, העלות של תחלופת עובדים וגיוס 
מחליפים עשויה להיות 30% מהשכר ואף יותר,14 ואילו עלות ההכשרה הייתה ונשארה 
פחות מ-10% מהשכר.15 מלבד מתן הכשרה אישית פנימית והכשרה מקוונת, חברות 

רבות נעזרות לשם כך בגורמים חיצוניים: 30% מהן יוצרות שותפויות עם ארגונים חיצוניים, 
לדוגמה, בתי-ספר, מכללות וגורמים בתעשייה כדי לבנות קהילות של טאלנטים.

לבנות

12
ללוותלרכוש

34
לגשר

פנייה לשוק כדי למשוך את השקעה בלמידה ובפיתוח
הטאלנט שאי-אפשר לפתח 

בתוך החברה

טיפוח קהילות של 
טאלנטים מחוץ לחברה

סיוע לעובדים לעבור או 
להתקדם לתפקידים חדשים 

בתוך הארגון או מחוצה לו

79% מהמעסיקים 
בשראל מתכננים 

לשדרג מיומנויות של 
עובדים קיימים לעומת 
21% בלבד ב-2011

בכל חברה מתעדפים אחרת את האסטרטגיות בנושא טאלנטים, בהתאם לשלב שבו כל אחת מכן נמצאת במסעה 
הדיגיטלי. ארגונים פורצי דרך – אלה שהקדימו את כולם בהנהגת אוטומציה של משימות והגדלת מצבת העובדים – 

נעזרים באסטרטגיות הבאות, בסדר הבא: 

אוטומציה של עבודה  .1
העלאת שכר  .2

ניפוי טאלנטים שאינם נחוצים  .3

גיוס לטובת מיומנויות זמניות  .4
שינויי פריסה פנימיים  .5

הצעת הטבות משופרות  .6

שדרוג מיומנויות בקרב עובדים   .7
קיימים

גיוס עובדים קבועים בעלי   .8
מיומנויות חדשות
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סקר ManpowerGroup’s Digital Evolution Pathway assessment מסייע למנהלים למדוד את רמת הבשלות 
 הדיגיטלית בארגוניהם בארבעה תחומים: אסטרטגיה, עובדים ותרבות, תהליכים וחדשנות. מצא היכן ממוקם הארגון שלך:

www.digipathway.com

Results:
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ללוות זה פתרון: סגנון 
העבודה של הדור הבא 

עניין גדול 
מגמת הדיגיטציה יצרה דרכי עבודה 
חדשות ודורות חדשים של עובדים 

שמתאים להם לעבוד במשרה חלקית, 
לעבוד תחת חוזה מוגדר בזמן או 

בפרויקט ולעסוק בסוגים חלופיים של 
עבודה. אבל הנה הבעיה: לעומת 87% 

מהעובדים שאומרים שהם פתוחים לגישות 
כאלה של עבודה בסגנון הדור הבא17, רק 
37% מהמעסיקים מציעים סגנונות עבודה 

חלופיים. הארגונים המעסיקים יצטרכו 
לפתור את חוסר ההתאמה הזה כדי למשוך 

עובדים המעדיפים עבודה בסגנון 
הדור הבא ולהצליח לשמר ולהגביר 
מוטיבציה בקרב העובדים הקיימים.

לרכוש זה פתרון: עליות בשכר של בעלי מיומנויות 
מבוקשות 

כבר זמן רב, שארגונים רגילים לכך שניתן להשקיע משאבים באיתור המיומנויות הדרושות – בדיוק 
כאשר הן נדרשות. היום – כבר לא. בשוק עבודה כה לחוץ, שבו הצרכים במיומנויות משתנים מהר 

מאי-פעם, מי שמחזיק בכישורים מבוקשים יכול להכתיב את התנאים. על אף הדיבורים הרבים 
על קיפאון בשכר, בייחוד בקרב עובדים בעלי מיומנויות נמוכות, חברות רבות בישראל משלמות 

בשמחה כדי לזכות במיומנויות מבוקשות. ב-18% מהחברות מציעים חבילות שכר גבוהות יותר כדי 
לפתור בעיות גיוס ו-1658% משלמים יותר כדי למשוך ולשמר עובדים קיימים. האתגר האמיתי הוא 

מה לעשות כאשר אותן מיומנויות אינן זמינות. במצב כזה, האפשרות היחידה היא לבנות.

לגשר זה פתרון: שינויי פריסה, שינויי 
תפקיד או שחרור

במסגרת האסטרטגיה לפיתוח טאלנטים, יותר ממחצית הארגונים )57%( 
מסייעים לעובדים להתקדם, לעלות בדרגה או לעבור לתפקידים אחרים – 

בתוך הארגון או מחוצה לו. מתוכם, 47% מהמעסיקים משנים את ההצבה 
של עובדיהם בתוך הארגון ואילו 24% מסייעים לעובדים שהמיומנויות שלהן 

אינן מתאימות עוד, לעבור לתפקידים מחוץ לארגון. למלאכת הגישור 
נדרשים כלים כמו הערכה, נתוני עתק וניבוי ביצועים כדי להגדיר 
מיומנויות סמוכות, לזהות נקודות חוזקה ולסייע לעובדים ליצור 

לעצמם מסלולי קריירה ברורים. החברות נדרשות להתייחס לעובדים 
בהגינות ומתוך הבנה אם המיומנויות שלהם אינן דרושות להם עוד. 

לרכוש
83% מהמעסיקים מתכוונים 

לרכוש את המיומנויות הדרושות 
ולשלם יותר או לשפר את השכר 

של עובדים קיימים

ת
ללוו

רק 37% מהארגונים מתכננים להיעזר 
בקבלנים ובמודלים חלופיים של עבודה, 

למרות ש-87% מהעובדים אומרים שהם 
מוכנים לסגנון העבודה של הדור הבא

לגשר

עד 2020, 57% מהמעסיקים ייצרו עבור 
עובדים מסלולים שיאפשרו להם ניידות בארגון או 

יציאה ממנו

אזהרה: רמת הביטחון של חברות שאינן מיישמות אסטרטגיות להבטחת כוח העבודה שלהן בעתיד ביכולת שלהן 
ליצור משרות חדשות בטווח הקצר היא רק מחצית מרמת הביטחון של חברות שמשקיעות מאמץ ומבצעות 

פעולות כבר עכשיו.

Results:
Your organization is in
the OPTIMISED stage

Share and compare with
your friends and network 
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 מה השלב הבא?
בדיקה להערכת יכולות קיימות ומיומנויות סמוכות 

עתידיות
התפקוד המיטבי של עובדים הוא כאשר התפקיד שהם מוצבים בו מתאים ליכולות הטבעיות שלהם 

והמעסיק מבין את נקודות החוזקה שלהם. הערכה היא השיטה המוצלחת ביותר להבנת הפוטנציאל 
האנושי ולהתאמה בין עובדים לתפקידים. באופן זה, המעסיקים יכולים לזהות מיומנויות סמוכות, כלומר 

מיומנות שכבר יש לעובדים שאין קושי להתאים וליישם אותן בתפקידים חדשים. 

הערכות עובדים מגדילות את הסבירות של הצבת האדם הנכון בתפקיד הנכון מ-50% ליותר מ-80% ובכל 
זאת, רק 48% 18 מכלל העובדים עברו בפועל הערכה של כישוריהם.19 לחברות שמבינות את עובדיהן 

ומסוגלות לנבא את ביצועיהם, צפויים ביצועים טובים יותר ומעורבות מוגברת מצד אותם עובדים ואף 
פרודוקטיביות ומוטיבציה ברמה גבוהה יותר.

הפתרונות המנצחים במהפכת המיומנויות

מבט לעתיד הייצור הדיגיטלי

עתיד21כיום
הרכבה

טכנאות

תבניות

ריתוך

יציקה

פבריקציה

טיפול בחום

פיקוח/ביקורת

ייצור בעזרת מכונות

מפעיל

מהנדס ייצור דיגיטלי 

מומחה למערכות תחזוקה מונעת  

אסטרטג אבטחת מערכות ייצור ממוחשבות  

מומחה לשילוב רובוטיקה בעבודה אנושית 

מומחה לביומימטקה בייצור דיגיטלי 

אסטרטג לניהול שינויים 

מומחה לאתיקה דיגיטלית כלל-ארגונית 

 (VR) מומחה למערכות מציאות מדומה

ארכיטקט חוויית משתמש 

ארכיטקט תאומים דיגיטליים 

תפקידים בייצור

על פי ההערכות, ענף הייצור בארה״ב צפוי לייצר בעשור הקרוב עד 2 מיליון משרות חדשות. במקביל, קרוב ל-2.7 מיליון עובדי ייצור צפויים 
לפרוש עד 2025, 20 ואילו מגמות הדיגיטציה והאוטומציה משנות את המיומנויות הנדרשות בקצב מהיר. המשרות של ימינו אינן דומות למשרות 

העבר ובוודאי שלא יישארו זהות בעתיד. 

כדי למצוא פתרונות מעשיים למחסור במיומנויות וכדי להבטיח שלא 
נישאר עם 2 מיליון משרות פנויות, כינסה ManpowerGroup חברות 
שונות, ביניהן Caterpillar , Microsoft , Siemens ו-GE במטרה ליצור 

מוסכמות מיון בענף, שיגדירו את תפקידי העתיד בתחום הייצור הדיגיטלי. 
במסגרת הניתוח פורץ-הדרך של כוח העבודה, שפותח בשיתוף עם 

DMDII )המכון לחדשנות בייצור ובעיצוב הדיגיטלי(, הוגדרו 165 
משרות ממוקדות-נתונים ו-20 תפקידי ליבה לעתיד. 

התיאורים המפורטים כוללים הן את המיומנויות הטכניות והן את 
המיומנויות ה׳רכות׳ הנדרשות לתפקידים מבוקשים, לדוגמה, מומחים 

לשילוב רובוטיקה בעבודה אנושית, אסטרטגים לאבטחת מערכות ייצור 
ממוחשבות ומומחים לאתיקה דיגיטלית כלל-ארגונית. ומכיוון שמדובר 

בתפקידים עתידיים, ניתוח מעמיק יכול גם לסייע לחברות לזהות עובדים 
עם מיומנויות סמוכות – כלומר מיומנויות קשורות שניתן בקלות להתאים, 
לפתח וליישם באותם תפקידים חדשים. בדרך זו, ארגוני ייצור יכולים לייצר 

לעצמם ערוץ לגיוס טאלנטים לטובת מפעלים קיימים ועתידיים, ליישם 
טכנולוגיות חדשות ולשמור על כושר תחרות ברמה העולמית. 

הערכת כישורי עובדים 
מגדילה את הסבירות 

של הצבת האדם 
הנכון בתפקיד הנכון 

מ-50% ל-80%
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תכנון מסלולי קריירה ושדרוג מיומנויות בענפי תעשייה צומחים
כדי להכין עובדים לקראת עבודה עתידית בעלת אופי דיגיטלי ומהיר יותר מאי-פעם יש לגשת 

לשדרוג המיומנויות שלהם במהירות ובקנה מידה נרחב. כדי לסייע לעובדים השאפתניים ביותר 
שלנו להגיע למשרות משמעותיות ולפתח מסלול קריירה לאורך זמן, תוכנית  ®MyPath של 

ManpowerGroup מציעה תוכניות לימודים מואצות, הכשרה במסגרת העבודה, התעדה וניסיון 
בתפקידים המבוקשים ביותר. 

על ידי ניתוח הביקושים )בהווה ובעתיד( לתפקידים ספציפיים, תוכנית MyPath יוצרת מסלולי 
קריירה בהתאמה מיוחדת המאפשרת לעובדינו לשדרג מיומנויות ולהתקדם בקריירות 

בתעשיות בצמיחה, כולל IT, ייצור ותפעול עסקי. בארה״ב, סוכני טאלנטים מוסמכים מובילים 
עובדים במסלולים שונים, ממומחה למערכות שכר בשכר של 19 דולר לשעה ועד אנליסטים 

פיננסיים, בשכר של 41 דולר לשעה ומעלה.

יחידים המפגינים מיומנויות אנושיות – מעורבות, יכולת שיתוף פעולה, סקרנות, פתרון בעיות, 
מוכוונות-תוצאה ומיומנויות תקשורת מעולות – מקבלים תגי הוקרה ממעסיקים, המציבים אותם 
בתור להמשך קידום ופיתוח קריירה. שילוב זה של למידה מעשית, תגיות הוקרה ואימון מבטיח 

מיומנויות טכניות טובות ומתגמל נקודות חוזקה אצל עובדים.

תוכנית MyPath החלה בארה״ב ועד כה, סייעה ליותר מ-120,000 עובדים לשדרג מיומנויות 
ולהגדיל את שכרם. היא הותאמה לענפים נוספים בצרפת ובהודו.

עתיד21כיום
הרכבה

טכנאות

תבניות

ריתוך

יציקה

פבריקציה

טיפול בחום

פיקוח/ביקורת

ייצור בעזרת מכונות

מפעיל

מהנדס ייצור דיגיטלי 

מומחה למערכות תחזוקה מונעת  

אסטרטג אבטחת מערכות ייצור ממוחשבות  

מומחה לשילוב רובוטיקה בעבודה אנושית 

מומחה לביומימטקה בייצור דיגיטלי 

אסטרטג לניהול שינויים 

מומחה לאתיקה דיגיטלית כלל-ארגונית 

 (VR) מומחה למערכות מציאות מדומה

ארכיטקט חוויית משתמש 

ארכיטקט תאומים דיגיטליים 

תפקידים בייצור

יצרןעובד בצוותלמדןתקשורתיפותר בעיותהישגי

התפקיד הנוכחי

מומחה למערכות שכר

משרות פנויות בארה"ב: 33,899

שכר:23 19 דולר/שעה

ירידה בתשקיף:22    8.4%-

תפקיד היעד

אנליסט פיננסי

משרות פנויות בארה"ב: 104,064

שכר: 41 דולר/שעה

ביקוש לטווח ארוך:     11%+

התפקיד הבא

מנהל חשבונות

משרות פנויות בארה"ב: 209,000

שכר: 21 דולר/שעה

ביקוש לטווח הארוך:       

מיומנויות נרכשות: הכשרה והסמכה נוספות תוך כדי עבודה

-1%

שימוש בבינה 
מלאכותית לניבוי 
מיומנויות עתידיות והערכה, 

מיפוי ופיתוח של טאלנטים
חיוני שמעסיקים יבינו את המיומנויות 

הקיימות בכוח העבודה שלהם, ידעו אילו 
מיומנויות יידרשו להם וכיצד לגשר על 
הפער הזה כדי לבנות טאלנטים בתוך 

הארגון ולטפח עובדים לתפקידים שצפויה 
בהם צמיחה גבוהה. כדי לסייע לחברות 

 ManpowerGroup-בכך, תוכננה ב
איטליה פלטפורמה חדשנית ומבוססת בינה 
מלאכותית הנקראת Visi-Skill, המשלבת 
ניתוח נתונים ותובנות לגבי כוח עבודה כדי 

לסייע למעסיקים לפתח מאגר מיומנויות 
משלהם בענן.

פלטפורמת Visi-Skill אוספת פרטים 
על מיומנויות טכניות ספציפיות ונקודות 
חוזקה אנושיות בכוח העבודה, מנתחת 
תפקידים קיימים ומפיקה לוח מחוונים 

מבוסס בינה מלאכותית המציג את 
השינויים הצפויים במיומנויות לאורך 

זמן ואת ההתפתחות של תפקידים שונים 
במשך 1-3 שנים. בכל תפקיד מוצג פירוט 
המיומנויות הנדרשות )באחוזים(: לדוגמה, 
משרה של פיתוח ב-Java עשויה לחייב 

 , Java-50% מיומנויות כתיבת קוד ב
  20% מיומנויות כתיבת קוד בשפת 

 #C , 10% מיומנויות של עיצוב תוכנה 
ו-20% יצירתיות. בינה מלאכותית נעזרת 

 בסמנטיקה לניתוח של עובדים בארגון
ו/או של קורות חיים של מועמדים חיצוניים, 

שמיומנויותיהם מתאימות במידה הרבה 
ביותר לאלה הדרושות בהווה ובעתיד. 

 השימוש ב-Visi-Skill התחיל באיטליה 
ומתרחב עכשיו גם לבריטניה, גרמניה, 

הולנד, ספרד, נורווגיה ושוודיה.
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סביבה צומחת במהירות 
ויציבה ביותר, שבה חברות 
יכלו להקדיש זמן ומשאבים 

לבניית טאלנטים. עובד 
שהצטרף לארגון נשאר בו 

לאורך כל הקריירה שלו ובכל 
מקרה, מספיק זמן כדי לייצר 
תשואה טובה על ההשקעה.

הגלובליזציה הביאה עמה שוליים מתכווצים 
וקיצוצים בעלויות. חברות רבות הגיבו בצמצום 

עלויות העבודה וגיוס נקודתי, בסגנון ׳בדיוק 
בזמן׳. רמות שכר, שבעבר נקבעו על ידי הארגון 

המעסיק, נקבעות כיום על ידי השוק וכך החל 
הפיצול בכוח העבודה. בעלי מיומנויות גבוהות 

נהנו מהעלאות שכר, אך לא בעלי מיומנויות 
נמוכות. חברות הפכו לצרכניות של טאלנטים 

וחתרו למזער ככל האפשר את העלויות הכוללות 
של העבודה.

כיום, אותן חברות נדרשות להסתגל מהר 
למה שמתרחש בשוק כדי לקבל תשואה 

מהירה יותר על השקעותיהן ולצמוח. 
מחזורי הטאלנטים קצרים יותר כיום, 

לכן העובדים נדרשים לשדרג מיומנויות 
בפרצים קצרים. ההכשרה נדרשת להשפיע 

מהר יותר ולקצר את משך הזמן עד 
ליצירת ערך. גם כששיעור האבטלה נמוך, 
השכר עולה בקרב עובדים בעלי מיומנויות 

מבוקשות. 

בוני מחזורי טאלנטים צרכני עבודה בוני טאלנטים

התפתחות האסטרטגיה בנושא טאלנטים

זמןזמן

שקעה
ה

שקעה
ה

זמן

ת
עלו

 הפתרון הטוב ביותר למהפכת המיומנויות:
אסטרטגיית טאלנטים 4.0

התפקיד של פונקציית משאבי אנוש חייב להמשיך ולהתפתח באופן שיסייע לארגונים לקדם צמיחה 
ורווחיות. דרושה לנו אסטרטגיה חדשה לגבי טאלנטים, שתסייע לכל החברות הרלוונטיות לשלב בין 

אוטומציה למיומנויות אנושיות. 

חברות צריכות לפתח כושר הסתגלות למחזורי טאלנטים מהירים יותר מבעבר; עליהן להקים צוותים רב-פונקציונליים, גמישים ומרובי 
מיומנויות, בדומה לאופן שבו נהוג להרכיב כבר היום מחלקות IT. עליהן להתבסס על הערכות איכותיות ועל נתונים כדי לנבא ביצועים 

ולדעת פרטים מלאים על היכולות של עובדיהן. בדרך זה יוכלו החברות להכיר את מערך המיומנויות, נקודות החוזקה והסגנונות של היחיד 
מעבר לאופק המצומצם של יחסי מנהל עובד, וכך יוכלו גם לדעת כיצד להעביר טאלנטים למקומות הנכונים כדי לאפשר לעובדים לייצר 

ביצועים הממצים את הפוטנציאל שלהם. 

 – )learnability( העובדים יצטרכו לבצע משימות חדשות בעזרת מיומנויות חדשות. לכן נדרשת למידה שוטפת ומשום כך לימודיות
השאיפה והיכולת לפיתוח שוטף של מיומנויות אישיות – חשובה כל כך. עובדים בעלי כושר למידה גבוה יוכלו לפתח מיומנויות מבוקשות, 

בעוד שמי שחסר את הכושר הזה יצריך פיתוח במסגרת העבודה או סיוע למעבר למקום אחר. 

חברות אינן יכולות עוד להיות גופים שרק צורכים עבודה. עליהן לעסוק בבניית מחזורי טאלנטים ולסייע לעובדים לפתח עמידות ויכולת 
לעבור מתפקיד לתפקיד. במהפכת המיומנויות, זו הדרך שבאמצעותה עובדים יוכלו להוסיף על עבודות הרובוטים במקום שרובוטים 

יחליפו אותם.

מארה סוואן, סמנכ״ל אסטרטגיה 
כלל-עולמית וטאלנטים 
ManpowerGroup-ב
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עם כניסתן של הדיגיטציה והאוטומציה ל'מיינסטרים', גם המנגנונים של משאבי האנוש יצטרכו להתפתח. 

כאשר מצוקת הכשרונות נמצאת בשיא ברחבי העולם ומעסיקים מתכננים להנהיג אוטומציה של משימות וליצור משרות 
חדשות, לא מדובר עוד רק באיתור טאלנטים: אין לנו ברירה אלא לבנות טאלנטים.

אסטרטגיית טאלנטים דינאמית תעניק תנופה לצמיחה עתידית באמצעות השילוב הנכון: לבנות, לרכוש, ללוות ולגשר. 
פיתוח של מיומנויות בעלות חשיבות מרכזית לארגון יאפשר לחברות לפתח את גמישותן הארגונית ואת העמידות של 

כוח העבודה שלהן לקראת העתיד.

7 דרכים להבטיח שעובדים אנושיים יוכלו ׳להסתדר׳ עם מכונות:

לזכור שמנהיגות 
חשובה

המנהלים הבכירים הם אלה שצריכים 
להוביל שינויים, חדשנות ותרבות כדי 

להבטיח שהחברות שלהם יהפכו לארגונים 
לומדים בתקופה זו של שינויים מהירים 

במיומנויות.24

1

להבין מה רוצה 
כוח העבודה 

שלך
עד שנת 2025 בני דור המילניום בני דור ה-Z יהוו למעלה 
משני שלישים מכוח העבודה בישראל. החברות המעסיקות 
חייבות להגיב בשילוב מודלים לעבודה בסגנון הדור הבא, ביניהם 

עבודה תחת חוזה, עבודה חלקית ועבודה זמנית – הכל כדי למשוך 
ולשמר את מיטב המיומנויות וכמובן, משום ש-87% מהעובדים 

מעוניינים בכך.

2
להבטיח שנשים יהיו חלק מהפתרון

נשים הן 50% מכוח העבודה ובשנת 2017 השיגו את הגברים בהשכלה25. יצירת 
תרבות שבה נשים יכולות לשגשג חיונית כיום יותר מאי-פעם. וחשוב לזכור, שמה 

שמתאים לנשים – מתאים גם לאחרים.26

3

להכיר את היכולות של 
עובדיך

ארגונים חייבים להיעזר בכלי 
הערכה, בנתונים נקיים ובניבוי 

ביצועים כדי להגיע להצבות 
האפקטיביות ביותר של טאלנטים 

ולמנוע היווצרות של ׳מאגרי 
מיומנויות סגורים׳. 

4
החברות המעסיקות חייבות 

להחליף גישות מיושנות 
להכשרה באסטרטגיות 

ממוקדות ובהכוונה כדי לפתח 
מיומנויות חיוניות ומבוקשות 

בקרב עובדיהן.

5

להמר על מיומנויות 
׳רכות׳

ארגונים מעסיקים נדרשים לשכלל אסטרטגיות טאלנטים 
באופן שיפצה על העובדה שהרבה יותר קשה לפתח 

מיומנויות אנושיות מאשר מיומנויות טכניות.

לאפשר לעובדים האנושיים להוסיף על הטכנולוגיה6
על החברות המעסיקות לשדרג ללא הרף את המיומנויות של 

עובדיהן ולייצר טאלנטים. עליהן להעריך ולהעריך מחדש את 
המיומנויות הדרושות להן כדי להבטיח שטאלנטים אנושיים ישלימו 

ויעצימו את האוטומציה.

7

לבצע הכשרה  
מותאמת 

אישית 
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