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עבודה משולבת, יותר עבודה 16%
מתבצעת מרחוק

עבודה מלאה מרחוק6%

 אפשרות לבנות טוב יותר את החזרה: 
5 דרכים בהן מעסיקים יכולים להפוך את הנורמלי החדש 

לטוב יותר לכולם

מיומנויות כגון עמידות ושיתוף פעולה חשובות 
יותר מתמיד בעקבות הקורונה 

מגיפת הקורונה מעצבת מחדש את 
המיומנויות המבוקשות

עלייה בחשיבותן של 
מיומנויות 'רכות'

שימו לב לפערים: מה מתכננים מעסיקים בישראל 
בהשוואה למה רוצים העובדים

טובים יותר יחד: בשל הדאגה לפרודוקטיביות, מעסיקים בישראל בכל זאת מתכוננים 
לחזרתם למקום העבודה של עובדים הממלאים תפקידים שניתן לבצעם מרחוק

שעות עבודה גמישות )התחלה וסיום( 34%

פרודוקטיביות

שיתוף פעולה

תרבות ארגונית

חדשנות

רווחת העובדים

אחר

לא בטוחים

בחירת המקום שעובדים בו20%

שעות עבודה גמישות או מרוכזות31%

שיתוף במשרות20%

לא נציע אפשרויות גמישות כלשהן29%

לא יודעים5%

תמהיל של עבודה מרחוק ושהות 24%
במקום העבודה

השינוי הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה בכוח העבודה 
ובהקצאה מחדש של מיומנויות החל ב-2020 - גם אותן מיומנויות 

שהיו מבוקשות מאוד בשלבים המוקדמים של המשבר אינן מתאימות 
לביקוש המתעורר כיום והצפוי בעתיד.

האצת השינויים שמחוללים חידושים טכנולוגיים 
מובילה את המעסיקים לחפש תמהיל נכון של 

מיומנויות טכניות וחוזקות אנושיות 

מחצית מהעובדים של 3 מתוך 4 מעסיקים בישראל 
יידרשו להימצא במקום העבודה כל הזמן או רוב 

הזמן, בהתאם לסוגי התפקידים שהם ממלאים. רובם 
מקדישים מאמצים לבניית גמישות לתוך תפקידים 

שבעבר נתפסו כחסרי גמישות:*

* המעסיקים בחרו בכל האפשרויות הרלבנטיות 

 ארגונים מצפים לחזרתם המלאה למקום העבודה של 60% מהעובדים - 
עלייה של 51% בהשוואה לרבעון הקודם.

כיום יש לנו הזדמנות לעצב מחדש עתיד שיהיה קרוב יותר למה שאנחנו יודעים 
שהעובדים רוצים בו מאז ומתמיד - יותר גמישות, יותר וירטואליות, עתיד שיש בו יותר 

אמון והוא מאפשר לאנשים לשלב טוב יותר בין העבודה והבית ובה בעת מאפשר 
לארגונים לגייס כישרונות שיכולים לעבוד מכל מקום.

מה מדאיג במיוחד את המעסיקים בישראל 
לגבי עבודה מרחוק?

לאחר הדאגה לבריאות, החשש העיקרי של 
העובדים הוא חזרה לדפוסים מהעבר – איבוד 

הגמישות שהתגלתה לאחרונה והדרישה לחזור 
למקום העבודה כל יום )שאיפות העובדים 

לעולם העבודה של העתיד(.

עובדים מיומנים חיפוש

חמשת התפקידים הקשים ביותר 
לאיוש בישראל

עובדים מציינים שהדבר החשוב להם ביותר הוא שמירה 
על משרתם 

9 מ-10

רוצים איזון טוב יותר בין העבודה לחיים האישיים בעתיד
8 מ-10

אומרים שהשמירה על מקום עבודתם עומדת בראש 
סולם העדיפויות של עובדים בכל המדינות ובכל הענפים 

חוץ מעובדי IT שמעריכים ביותר את הגמישות

91%

סבורים שזה הסמן לתום תקופת העבודה המלאה 
מהמשרד מ-8 עד 5

43%

עבודה משולבת, יותר עבודה 15%
מתבצעת במקום העבודה

תמיד במקום העבודה60%

לא החליטו4%

 שאלו מדוע. 
מדוע לחזור 

מיומנויות 
 מתפתחות -

 להתכונן 
למציאות הזו

גמישות ואיזון 
לרבים, לא 

למעטים

 רווחה אישית 
גופנית ורגשית = 
בריאות ובטיחות

 מטלות שחשבנו שלעולם לא יתאפשר לבצען מרחוק השתנו בן לילה -
כך נסגרו במשרדים מחלקות החשבונאות, השכר, שירות הלקוחות 

ואפילו אבטחת המידע - ולכן זה הזמן לשאול בהגינות מדוע לחזור? 
מה דרוש למנהלים כדי לנהל מרחוק? כיצד יכולים העובדים להגדיל 

את פריון העבודה כשהם עובדים מהבית? לסייע למנהלים להבין 
את צורכי האנשים כדי להימנע מהנחות ולמנוע הטיות לא מודעות 

בהתבטאויותיהם.

המיומנויות שיידרשו למעסיקים בעתיד יהיו שונות מאלה שנדרשו 
להם בעבר. לעודד את כל העובדים, ולא רק את מי שממילא היו 

משדרגים את מיומנויותיהם, לרכוש מיומנויות חדשות וללמוד כל 
הזמן. לעודד למידה מרחוק ולתגמל את העובדים הנדרשים לנסוע 
לעבודה במתן הזדמנויות למידה המותאמות למיומנויות הדרושות 

לעסק שלכם.

מתן אפשרות לעבודה מרחוק אינה הדרך היחידה שבה תוכלו 
לאפשר לעובדים לעבוד בגמישות ולאזן בין חיי העבודה לחיים 

האישיים. לתפקידים שיש לבצעם במקום העבודה, הציעו שעות 
עבודה גמישות להתחלה וסיום של יום העבודה, לוחות זמנים 

גמישים יותר והבינו את סדרי העדיפויות של עובדים המעוניינים 
לאזן ביניהם כדי לבצע את עבודתם.

תחושות של בידוד, לחץ, פחד וחרדה יהיו המורשת של נגיף 
הקורונה, וכמוהן יהיו גם מחשבותינו על הערך של עבודה, רווחה 

אישית, משפחה וקהילה. יש להעניק לרווחה הרגשית מידת 
חשיבות זהה לזו שנותנים לצעדים פיזיים וארגוניים, כגון מדידת 

חום וריחוק חברתי, כדי להבטיח שהעובדים יהיו בטוחים בעצמם, 
בריאים ופרודוקטיביים.

חברות נדרשות לבנות אמון, להקשיב לאנשים ולהיענות לצורכיהם ולסייע 
לעובדים לקבוע את סדרי העדיפות שלהם ו'למלא מצברים'. חוסן לטווח 

ארוך צריך להחליף את פרץ האדרנלין הראשוני והמעסיקים חייבים להוביל 
שינוי זה. כשהלחץ גובר והחשש הגדול ביותר של עובדים הוא לאבד את 

מקום עבודתם, המפתח הוא הנהגה חזקה מרחוק, תקשורת שקופה תכופה 
ותרבות המתאימה לעבודה משולבת/מהבית ובמקום העבודה ותמיכה 

נגישה ברווחה האישית.

 * 'צפי תעסוקה נטו' מייצג נתון שנגזר מאחוז המעסיקים הצופים עלייה בפעילות הגיוס, 
פחות אחוז המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה.
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 התרשמו מהנתונים על מצוקת הכישרונות בכתובת 
manpowergroup.com/talent-shortage

לצפיה בסקר התעסוקה MEOS לרבעון השלישי 2021 לחצו כאן ◄

מצוקת הכשרונות נמצאת בשיאה 
בהשוואה ל-15 השנים האחרונות. השנה, 

קשה יותר מתמיד למצוא אצל העובדים 
שילוב של מיומנויות קשיחות ורכות

סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון השלישי של 2021

69% מהחברות הגלובליות מדווחות על מצוקת 
הכישרונות ויחד עם זאת אופטימיות ומצפות להגדיל 

את מצבת כוח האדם ב-42 מתוך 43 המדינות 
והטריטוריות שנסקרו.

 בזמנים בלתי ניתנים לחיזוי אלה, יש דבר ודאי אחד -
המשבר צריך להיות הזרז לעתיד חדש של עבודה, 

שתהיה גמישה יותר, מגוונת יותר ומוכוונת יותר 
לרווחת העובד מכפי שהיינו יכולים להעלות בדעתנו 

אי-פעם.

צפי התעסוקה של המעסיקים בישראל לחודשים יולי-ספטמבר 2021

26%11%60%3%
 מתכננים 

הגדלה במצבת 
כח האדם

צופים ירידה 
ברמת גיוס 

עובדים

 מתכננים לשמור 
על רמות יציבות 
של כוח העבודה

לא החליטו

מעסיקים בישראל צופים אקלים תעסוקה חיובי ברבעון הקרוב ומדווחים על 
תשקיף תעסוקה נטו של 11%  +.
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77% מהמעסיקים בישראל מתקשים לאייש משרות
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