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סקר צפי התעסוקה של 
ManpowerGroup לרבעון 

הראשון של 2021 מבוסס על 
מדגם מייצג של 419 מעסיקים 

בישראל. כל המשתתפים נשאלו 
שאלה אחת זהה: "מהם השינויים 

שאתה צופה בהיקף הכולל של 
התעסוקה באזורך בשלושת 

החודשים עד סוף מארס 2021 
בהשוואה לרבעון הנוכחי?"
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1 צפי תעסוקה ישראל 
השוואות לפי גודל הארגון

השוואות לפי אזורים גיאוגרפיים 
השוואות סקטוריאליות 

12 צפי תעסוקה עולמי 
השוואות בינלאומיות – יבשת אמריקה 
השוואות בינלאומיות – אסיה-פסיפיק

)EMEA( השוואות בינלאומיות – אירופה, המזה״ת ואפריקה
 

29 אודות הסקר 

29  ManpowerGroupTM אודות
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2021

התאמה עונתיתהתאמה עונתית

עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו
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צפי תעסוקה רבעון ראשון 2021 – ישראל

הסקר התקיים במהלך התקופה יוצאת הדופן של התפרצות 
מגיפת קורונה. סביר להניח, שממצאי הסקר לרבעון הראשון של 

2021 ישקפו את השלכותיו של המשבר הבריאותי העולמי 
ואפשר שיהיו שונים במידה רבה מהרבעונים הקודמים.

לקראת הרבעון הראשון של 2021, המעסיקים בישראל מדווחים 
על תוכניות גיוס מוגבלות. 10% מהמעסיקים צופים עלייה 

במצבת כוח האדם, 7% חוזים ירידה ואילו 71% צופים יציבות. 
לפיכך, צפי התעסוקה נטו עומד על 3%+.

לאחר התאמת הנתונים כך שיובאו בחשבון שינויים עונתיים, 
הצפי עומד על 4%+. תחזית הגיוס משתפרת ב-5 נקודות האחוז 
בהשוואה לרבעון הקודם, אך יורדת ב-3 נקודות האחוז בהשוואה 

לתקופה המקבילה אשתקד.

בדוח זה אנו מרבים להשתמש במונח 'צפי תעסוקה נטו'. 'צפי תעסוקה נטו' נגזר משיעור המעסיקים הצופים עלייה בהיקף התעסוקה 
הכולל, בניכוי שיעור המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא. תוצאת החישוב היא 'צפי התעסוקה נטו'.

מנקודה זו והלאה, כל הנתונים המופיעים בפרשנות עברו התאמה עונתית, אלא אם נאמר אחרת.

צפי תעסוקה נטואין שינויירידהעלייה לא ידוע

10771123רבעון ראשון, 2021 
12146311-2רבעון רביעי, 2020 

1320589-7רבעון שלישי, 2020 
156781+9רבעון שני, 2020 

115813+6רבעון ראשון, 2020 
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המעסיקים המשתתפים בסקר משויכים לאחד מארבעה גדלים 
של ארגונים: עסקים זעירים, המעסיקים פחות מ-10 עובדים; 

עסקים קטנים, הכוללים 49-10 עובדים; עסקים בינוניים, 
הכוללים 249-50 עובדים; ועסקים גדולים, עם 250 עובדים 

ומעלה.

מעסיקים בינוניים וקטנים צופים גידול במספר העובדים בשלושת 
החודשים הבאים, עם צפי תעסוקה נטו של 8%+ ו-7%+, 

בהתאמה. מעסיקים גדולים, לעומת זאת, צופים קיצוץ במספר 
העובדים, עם צפי של 4%-, והצפי לעסקים זעירים הוא 1%-.

השוואות לפי גודל הארגון
תוכניות הגיוס של מעסיקים קטנים מתחזקות ב-14 נקודות האחוז 
בהשוואה לרבעון הקודם, והצפי לחברות גדולות עולה ב-4 נקודות 

האחוז. תוכניות הגיוס בעסקים זעירים נותרות יציבות יחסית 
ותוכניות הגיוס בקטגוריית העסקים הבינוניים נותרות ללא שינוי.

מעסיקים גדולים מדווחים על ירידה חדה של 23 נקודות האחוז 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ומעסיקים זעירים מדווחים 

על ירידה קלה של 3 נקודות האחוז. בה בעת תוכניות הגיוס של 
מעסיקים בינוניים נותרות ללא שינוי ומשתפרות ב-3 נקודות 

האחוז בקטגוריית המעסיקים הקטנים.

אין שינוי צפי תעסוקה נטוירידהעלייהגודל ארגון
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מעסיקים בארבעה מתוך ששת האזורים צופים גידול במספר 
העובדים ברבעון הקרוב. שוק העבודה החזק ביותר צפוי במרכז, 

עם צפי תעסוקה נטו של 10%+. אופטימיות זהירה מדווחת גם 
בתוכניות הגיוס בדרום, עם צפי של 9%+, בעוד שבתל אביב 

ובחיפה הצפי עומד על 6%+ ו-4%+, בהתאמה. בה בעת, 
מעסיקים בצפון צופים קיפאון בפעילות הגיוס עם צפי של 0%, 
אך מעסיקים בירושלים צופים קיצוץ במספר העובדים, עם צפי 

של 3%-.

בהשוואה לרבעון הקודם, תוכניות הגיוס מתחזקות בארבעה 
מתוך ששת האזורים. השיפורים של 14 ו-13 נקודות האחוז 

המדווחים בדרום ובמרכז, בהתאמה, ראויים לציון מיוחד, והצפי 
לתל-אביב מתחזק ב-10 נקודות האחוז. מנגד, המעסיקים בצפון 

מדווחים על ירידה בשיעור ניכר של 10 נקודות האחוז.

השוואות לפי אזורים גיאוגרפיים
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הצפי משתפר מעט 

בשלושה מששת האזורים, כולל עלייה של 3 נקודות האחוז 
במרכז ובחיפה. בה בעת, תוכניות הגיוס נחלשות בשלושה 

אזורים, ובולטות במיוחד היחלשות של 14 נקודות האחוז 
בירושלים ושל 8 נקודות האחוז בצפון.
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דרום
בשלושת החודשים הקרובים צפוי אקלים תעסוקה נוח, עם תשקיף תעסוקה נטו של 9%+. תוכניות 

הגיוס משתפרות ב-14 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם, ומתחזקות ב-2 נקודות האחוז 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

חיפה
המעסיקים צופים גידול אטי של כוח העבודה ברבעון הראשון של 2021, עם תשקיף תעסוקה נטו של 4%+. 

תוכניות הגיוס מתחזקות ב-2 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם, ומשתפרות ב-3 נקודות האחוז בהשוואה 
לרבעון הראשון של 2020.

התאמה עונתיתהתאמה עונתית

עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו
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ירושלים
המעסיקים צופים שאקלים התעסוקה הנוכחי שהוא החלש ביותר מאז החל הסקר ב-2011 יימשך בשלושת 

החודשים הקרובים, והם מדווחים על צפי תעסוקה נטו של 3%- זה הרבעון השלישי ברציפות. בהשוואה לרבעון 
המקביל אשתקד, נרשמת ירידה של 14 נקודות האחוז בתחזיות הגיוס.

מרכז
מצבם של מבקשי עבודה עשוי להשתפר ברבעון הקרוב עם האופטימיות הזהירה באקלים התעסוקה שצופים 

המעסיקים המדווחים על צפי תעסוקה נטו של 10%+. תוכניות הגיוס משתפרות ב-13 נקודות האחוז בהשוואה 
לרבעון הקודם והן חזקות ב-3 נקודות האחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

התאמה עונתיתהתאמה עונתית

עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו
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עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

20212011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

+9 (+10)%

-3 (-3)%



 SMART JOB NO: 60460 QUARTER 1 2021

 CLIENT: MANPOWERGROUP

 SUBJECT:  MEOS Q121 – ISRAEL – TWO COLOUR – A4

 SIZE:  A4

 DOC NAME: 60460_ISRAEL_2COL_A4_Q121 PAGE: 6

 ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE:  08.12.20

87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744 

6ManpowerGroup | סקר צפי תעסוקה

צפון
המעסיקים צופים קיפאון בפעילות הגיוס בתקופה שבין ינואר למרץ, ומדווחים על תשקיף תעסוקה נטו של 

0%. הצפי נחלש הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ירידה של 10 ו-8 נקודות 
האחוז, בהתאמה.

תל אביב
המעסיקים המדווחים על תשקיף תעסוקה נטו של 6%+ לשלושת החודשים הקרובים, צופים שיהיו הזדמנויות 
גיוס כלשהן ברבעון הראשון של 2021. תחזיות הגיוס משתפרות ב-10 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם, 

אך יורדות ב-3 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

התאמה עונתיתהתאמה עונתית

עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו
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מעסיקים בשישה מתוך שבעת ענפי התעשייה צופים גידול 
במצבות כוח האדם ברבעון הקרוב. תוכניות הגיוס החזקות ביותר 
דווחו בענף המסעדנות והמלונאות, עם תשקיף תעסוקה נטו של 

19%+. גם מעסיקים בענף הבנייה צופים גידול יציב במספר 
מקומות העבודה, עם צפי של 11%, בעוד שהצפי בענף 

השירותים האחרים ובענף הייצור מבוסס משאבי הטבע, הוא 
4%+ ו-3%+, בהתאמה. בה בעת, שוקי עבודה חלשים חזויים 

בשני ענפים עם צפי של 2%+ בענף הפיננסים והשירותים 
העסקיים ובענף המסחר הסיטוני והקמעוני. מעסיקים בענף 
הייצור מבוסס התעשייה, לעומת זאת, צופים קיצוץ במספר 

העובדים, עם צפי של 3%-.

בחמישה מתוך שבעת ענפי התעשייה תוכניות הגיוס מתחזקות 
 בהשוואה לרבעון הקודם, כשבולטת במיוחד עלייה חדה של 
41 נקודות האחוז בענף המסעדנות והמלונאות. השיפורים 

הבולטים ביותר, של 6 ו-4 נקודות האחוז, מדווחים בענף הייצור 
מבוסס משאבי הטבע, ובענף השירותים האחרים, בהתאמה. בה 

בעת, תחזיות הגיוס נותרות ללא שינוי בענף הפיננסים והשירותים 
העסקיים ונחלשות ב-6 נקודות האחוז בענף הבנייה.

צפי תעסוקה מותאם עונתיתצפי תעסוקה נטו
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השוואות סקטוריאליות
מעסיקים בחמישה מתוך שבעת ענפי התעשייה מדווחים על 

תוכניות גיוס חלשות יותר בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020. 
הצפי נחלש ב-6 נקודות האחוז בשני ענפים - ענף הפיננסים 

 והשירותים העסקיים וענף הייצור מבוסס התעשייה. ירידות של 
5 ו-4 נקודות האחוז, מדווחות בענף המסחר הסיטוני והקמעוני 
ובענף השירותים האחרים, בהתאמה. עם זאת, מעסיקים בענף 
המסעדנות והמלונאות מדווחים על שיפור של 7 נקודות האחוז.
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בנייה
למבקשי עבודה בענף זה צפוי גידול יציב בכוח העבודה ברבעון הראשון של 2021, כפי שעולה מדיווחי 

המעסיקים החוזים צפי תעסוקה נטו של 11%+. בתוכניות הגיוס נרשמת ירידה של 6 נקודות האחוז 
בהשוואה לרבעון הקודם, אך הן נותרות יציבות יחסית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ייצור מבוסס משאבי טבע
נוכח תשקיף תעסוקה נטו של 3%+, המעסיקים צופים גידול מוגבל במספר העובדים בשלושת החודשים 

הבאים. על פי דיווחי המעסיקים, תוכניות הגיוס מתחזקות ב-6 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הרביעי של 
2020, אך נותרות ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

התאמה עונתיתהתאמה עונתית

עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו
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ייצור מבוסס תעשייה
השפל בענף זה צפוי להימשך ברבעון הקרוב, והמעסיקים מדווחים על צפי תעסוקה נטו השלישי ברציפות 

של 3%-. תוכניות הגיוס משתפרות ב-2 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם, אך נחלשות ב-6 נקודות 
האחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

מסחר סיטונאי וקמעונאי
שוק עבודה רגוע צפוי בחודשים ינואר עד מרץ, כך עולה מדיווחי המעסיקים על צפי תעסוקה נטו של 2%+. 
תחזית הגיוס נותרת יציבה יחסית בהשוואה לרבעון הקודם, אך יורדת ב-5 נקודות האחוז בהשוואה לתקופה 

המקבילה אשתקד.

התאמה עונתיתהתאמה עונתית

עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו
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מסעדנות ומלונאות
ברבעון הראשון של 2021 צפוי קצב הגיוס להיות החזק ביותר זה שנתיים. המעסיקים מדווחים על צפי תעסוקה 

נטו של 19%+, עם שיפור חד של 41 נקודות האחוז לעומת לרבעון הקודם ועלייה של 7 נקודות האחוז 
בהשוואה לרבעון הראשון של 2020.

ענפי שירות אחרים
למבקשי עבודה צפויות הזדמנויות גיוס מוגבלות ברבעון הקרוב, כפי שעולה מדיווחי המעסיקים על צפי 
 תעסוקה נטו של 4%+. תחזיות הגיוס מתחזקות ב-4 נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם, אך יורדות 

ב-4 נקודות האחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-40
-30
-20
-10

0
10

20
30
40
50
60

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטוהתאמה עונתיתהתאמה עונתית

עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

התאמה עונתיתהתאמה עונתית

עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

+4 (+4)%

+11 (+19)%



 SMART JOB NO: 60460 QUARTER 1 2021

 CLIENT: MANPOWERGROUP

 SUBJECT:  MEOS Q121 – ISRAEL – TWO COLOUR – A4

 SIZE:  A4

 DOC NAME: 60460_ISRAEL_2COL_A4_Q121 PAGE: 11

 ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE:  08.12.20

87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744 

11 ManpowerGroup | סקר צפי תעסוקה

שירותים פיננסיים ועסקיים
המעסיקים צופים שוק עבודה חלש בחודשים ינואר עד מרץ, עם צפי תעסוקה נטו של 2%+ זה הרבעון השני 

ברציפות. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, תוכניות הגיוס נחלשות ב-6 נקודות האחוז.

התאמה עונתיתהתאמה עונתית

עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.

צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 (+2)%



 SMART JOB NO: 60460 QUARTER 1 2021

 CLIENT: MANPOWERGROUP

 SUBJECT:  MEOS Q121 – ISRAEL – TWO COLOUR – A4

 SIZE:  A4

 DOC NAME: 60460_ISRAEL_2COL_A4_Q121 PAGE: 12

 ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE:  08.12.20

87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744 

12ManpowerGroup | סקר צפי תעסוקה

צפי תעסוקה עולמי
 ManpowerGroup ראיינה יותר מ-37,500 מעסיקים 

ב-43 מדינות וטריטוריות כדי לגבש את הצפי לגיוס עובדים* 
ברבעון הראשון של 2021. כל משתתפי הסקר נשאלו שאלה 

אחת זהה: "מהם השינויים שאת/ה צופה בהיקף הכולל של 
התעסוקה באזורך בשלושת החודשים הקרובים עד סוף מרץ 

2021 בהשוואה לרבעון הנוכחי?" הסקר התקיים במהלך 
התקופה יוצאת הדופן של התפרצות מגיפת קורונה. ממצאי 

הסקר לחודשים ינואר עד מרץ 2021 משקפים את השלכותיו של 
המשבר הבריאותי העולמי ואת ההגבלות הכלכליות המתמשכות 

במדינות רבות בעקבותיו.

מעסיקים ב-34 מתוך 43 המדינות והטריטוריות שנסקרו על-ידי 
ManpowerGroup צופים גידול במצבות כוח האדם ברבעון 

הראשון של 2021. המעסיקים בשבע מדינות וטריטוריות צופים 
קיצוץ במספר העובדים במהלך הרבעון הקרוב, והמעסיקים 

בשתי מדינות וטריטוריות צופים קיפאון בשוק העבודה.

בהשוואה לרבעון הקודם, כוונות הגיוס מתחזקות ב-32 מדינות 
וטריטוריות, נחלשות בשש ונותרות ללא שינוי בחמש. בהשוואה 
לתקופה המקבילה אשתקד, מעסיקים ב-33 מדינות וטריטוריות 

מדווחים על תוכניות גיוס חלשות יותר, בעוד שבשש מדינות 
וטריטוריות הצפי מתחזק ובארבע הוא נותר ללא שינוי. ממצאי 

הסקר מראים שפעילות הגיוס החזקה ביותר בשלושת החודשים 
הקרובים צפויה בטייוואן, בארה"ב, בסינגפור, באוסטרליה 

ובברזיל. שוקי העבודה החלשים ביותר צפויים בפנמה, 
בבריטניה, בשווייץ, באוסטריה ובהונג-קונג.

המעסיקים ב-19 מתוך 26 המדינות שהשתתפו בסקר באזור 
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה )EMEA( צופים גידול במצבת 

כוח האדם ברבעון הקרוב, בעוד שבחמש מדינות צפויה ירידה 
במצבת העובדים ובשתי מדינות צפוי וקיפאון בפעילות הגיוס. 

בהשוואה לרבעון הקודם תוכניות הגיוס משתפרות ב-18 מדינות 
באזור EMEA, אך נחלשות ב-24 מדינות באזור בהשוואה 
לתקופה המקבילה אשתקד. תוכניות הגיוס החזקות ביותר 

לשלושת החודשים הקרובים מדווחות ביוון, גרמניה וטורקיה, 
בשעה שמעסיקים בבריטניה, בשווייץ ובאוסטריה צופים את 

שוקי העבודה החלשים ביותר.

ברבעון הראשון של 2021 צפוי גידול בכוח העבודה בשש 
מתוך שבע המדינות והטריטוריות באזור אסיה-פסיפיק בעוד 

הקטנה של מצבת כוח האדם צפויה באחת. בהשוואה לרבעון 
הקודם, תוכניות הגיוס משתפרות בארבע מדינות וטריטוריות 
ונחלשות באחת. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הצפי 

נחלש בארבע מדינות וטריטוריות, אך מתחזק באחת. מעסיקים 
בטייוואן צופים ששוק העבודה במדינה יהיה החזק ביותר באזור, 

כשאחריה ברשימה סינגפור ואוסטרליה. בה בעת התחזית של 
המעסיקים בהונג-קונג היא הנמוכה ביותר באזור, והם צופים 

קיצוץ במצבת כוח האדם.

בחודשים ינואר עד מרץ צפויה פעילות גיוס חיובית בתשע מתוך 
10 המדינות ביבשת אמריקה בעוד שבמדינה אחת צפויה הקטנה 

של מצבת כוח האדם. בהשוואה לרבעון הקודם, תוכניות הגיוס 
מתחזקות בכל 10 מדינות יבשת אמריקה, בעוד שהצפי מתחזק 

בארבע מדינות אך נחלש בחמש לעומת התקופה המקבילה 
אשתקד. המעסיקים בארה"ב ובברזיל צופים את פעילות הגיוס 
הנמרצת ביותר במהלך הרבעון הקרוב, אך המעסיקים בפנמה 

צופים קיצוצים במספר העובדים.

התוצאות המלאות של הסקר הרבעוני לכל אחת מ-43 המדינות 
והטריטוריות המשתתפות, כמו גם השוואות אזוריות ועולמיות, 

 עומדות לרשות המעוניין בכתובת 
 .www.manpowergroup.com/meos 

 סקר צפי התעסוקה הבא של ManpowerGroup יתפרסם 
ב-9 במרץ 2021 ויפרט את הפעילות הצפויה בשוק העבודה 

לקראת הרבעון השני של 2021.

*  הפרשנות מבוססת על נתונים עונתיים שהותאמו במידת האפשר. אין התאמה 
עונתית בנתונים של קרואטיה או פורטוגל.

http://www.manpowergroup.com/meos
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%

1. הספרה 1 (בכתב עילי) – תשקיף תעסוק נטו – אחוז המעסיקים הצופים עלייה בפעילות הגיוס, 
פחות אחוז המעסיקים הצופים ירידה. יש לשים לב שנתון זה אינו רלבנטי לכל המדינות אלא רק לכאלו 

שמבצעות את הסקר לפחות 17 רבעונים. 

* מצביע על נתונים ללא התאמות
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יותר מ-14,600 מעסיקים ב-10 ממדינות אמריקה הצפונית, 
אמריקה המרכזית ואמריקה הדרומית רואיינו בסקר של 

ManpowerGroup על תוכניות הגיוס לרבעון הראשון של 
2021. בהשוואה לרבעון הקודם, תוכניות הגיוס מתחזקות בכל 

10 המדינות ביבשת אמריקה, דבר המשקף התאוששות מסוימת 
מהקשיים שיצר המשבר הבריאותי העולמי שגרמה מגפת 

הקורונה. עקב כך, מעסיקים בתשע מדינות ביבשת אמריקה 
צופים גידול במצבת כוח האדם בשלושת החודשים הקרובים.

 שוק העבודה בארצות הברית שהוא החזק ביותר באזור זה 
13 רבעונים רצופים, יהיה החזק ביותר גם ברבעון הקרוב. 

מעסיקים בכל 12 ענפי התעשייה בארה"ב צופים גידול במצבת 
כוח האדם ברבעון הראשון של 2021, עם התחזקות של תוכניות 
הגיוס ב-11 מתוך 12 ענפים בהשוואה לרבעון הרביעי של 2020. 

תוכניות הגיוס החזקות ביותר חזויות בענף הפנאי והאירוח, 
בשעה שגם ענף המסחר הסיטוני והקמעוני מוסיף להשתפר 

וקצב הגיוס בשני הענפים כמעט חוזר לרמות שהיו לפני מגפת 
הקורונה. בענף ייצור - מוצרים שאינם בני קיימא - צופים 

שהזדמנויות הגיוס יהיו החזקות ביותר זה שנתיים.

מעסיקים בקנדה צופים שפעילות הגיוס ברבעון הבא תישאר 
יציבה, והם מדווחים על תוכניות גיוס עובדים בקצב מתון זה 

הרבעון השני ברציפות. קצב הגיוס בענף השירותים חוזר לרמה 
דומה לזו שהייתה בתקופה המקבילה אשתקד לפני התפרצות 

הקורונה, בעוד שמעסיקים בענף הכרייה מוסיפים לדווח על 
תחזיות גיוס לא ודאיות עם צפי שלילי זה הרבעון השלישי 

ברציפות.

בשלושת החודשים הקרובים צפוי שוק העבודה במקסיקו 
להתחזק, בהמשך להתקדמות שדווחה ברבעון הקודם. מעסיקים 
מדווחים על תוכניות גיוס חזקות יותר בכל שבעת ענפי התעשייה 
ובכל שבעת האזורים בהשוואה לרבעון הקודם, בין השאר הודות 

לשיפורים ניכרים בענף השירותים וגידול מתון בענפי המסחר, 
הבנייה והייצור.

השוואות בינלאומיות – יבשת אמריקה
המעסיקים בשתיים משלוש מדינות אמריקה המרכזית 

שהשתתפו בסקר מדווחים על תוכניות גיוס חזקות במידה ניכרת 
בהשוואה לרבעונים השלישי והרביעי של 2020. המעסיקים 

בגואטמלה מדווחים על אופטימיות זהירה ביחס לתוכניות לגיוס 
עובדים ברבעון הבא, הנובעת בחלקה מתחזיות גיוס מעודדות 

בענף המסחר ובענף התחבורה והתקשורת. המעסיקים 
בקוסטה-ריקה צופים אמנם קצב גיוס חלש בשלושת החודשים 

הבאים, אך התוכניות חזקות במידה ניכרת בהשוואה לרבעון 
הקודם, והן משתפרות בכל ששת ענפי התעשייה ובחמישה מתוך 

שישה אזורים. תחזיות הגיוס בפנמה חלשות, והמעסיקים שם 
צופים שוב קיצוץ במצבת כוח האדם בכל חמשת הענפים זה 

הרבעון השלישי ברציפות.

המעסיקים שהשתתפו בסקר בכל ארבע המדינות באמריקה 
הדרומית מדווחים על התאוששות בתחזיות הגיוס לאחר המכה 

שהנחיתה עליהן מגפת הקורונה. ההתאוששות החזקה ביותר 
בכוונות הגיוס מדווחת בברזיל, שם מדווחים המעסיקים בענף 

המסחר הסיטוני והקמעוני על תוכניות הגיוס החזקות ביותר בשש 
השנים האחרונות, כשבענף הפיננסים, הביטוח והנדל"ן ובענף 

הייצור מבוסס התעשייה צפוי גידול יציב במספר העובדים, ובענף 
החקלאות, הדייג והכרייה צפוי המשך השיפור היציב שכבר נראה 

ברבעון האחרון.

המעסיקים בארגנטינה צופים שבשלושת החודשים הקרובים 
שוק העבודה יהיה חזק משהיה זה יותר משנתיים. גידול במספר 

מקומות העבודה חזוי בשישה מתוך תשעת ענפי התעשייה, כולל 
בענף הייצור מבוסס התעשייה שהצפי לגביו הוא החזק ביותר 
בשלוש השנים האחרונות, בעוד שמעסיקים בענף השירותים 

מוסיפים לדווח על תחזית שלילית זה הרבעון השלישי ברציפות.

המעסיקים בפרו מדווחים על סימנים מעודדים למבקשי עבודה 
ברבעון הקרוב, וצופים גידול בכוח העבודה בשבעה מתוך תשעת 
ענפי התעשייה. תחזיות הגיוס בענף הכרייה הן החזקות ביותר זה 
שש שנים עם דיווחים על גידול חד לעומת הרבעון הקודם ולעומת 

התקופה המקבילה אשתקד.

לאחר שני רבעונים שליליים, מעסיקים בקולומביה מצפים לגידול 
צנוע במספר מקומות העבודה בשלושת החודשים הקרובים, 

עם התחזקות של הצפי בהשוואה לרבעון הקודם בשמונה מתוך 
תשעת ענפי התעשייה ובכל חמשת האזורים.
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יותר מ-9,500 מעסיקים בשבע מדינות וטריטוריות באסיה-
פסיפיק רואיינו לסקר של ManpowerGroup לגבי כוונות הגיוס 
של המעסיקים לרבעון הראשון של 2021. מעסיקים בשש מתוך 

שבע המדינות והטריטוריות צופים גידול במצבת כוח האדם 
ברבעון הקרוב.

המעסיקים בסין, המדינה עם שוק העבודה הגדול ביותר באזור, 
מדווחים גם הפעם על תחזיות גיוס סבירות. תוכניות הגיוס 

בסין נותרות ללא שינוי בהשוואה לרבעון הקודם ויציבות יחסית 
בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. גידול במספר העובדים 

צפוי בכל ששת ענפי התעשייה בסין, כשבענף הייצור מבוסס 
התעשייה מוסיפים לדווח על תוכניות גיוס ברמה שדווחה לפני 

התפרצות מגפת הקורונה הגלובלית.

שוק העבודה החזק ביותר באזור ובעולם כולו חזוי בטייוואן, 
והמעסיקים שם ממשיכים לצפות לתוספת נכבדה למצבת 

העובדים ברבעון הקרוב, צפי המבוסס בחלקו על כוונות גיוס 
נמרצות בענף הבנייה ועל תוכניות גיוס חזקות בענפי הייצור 

מבוסס התעשייה, הפיננסים, הביטוח והנדל"ן והשירותים.

לאחר שני רבעונים של צמצומים בכוח העבודה, המעסיקים 
בסינגפור מדווחים על התאוששות ניכרת וצופים שקצב הגיוס 

בשלושת החודשים הבאים יהיה החזק ביותר זה שש שנים. 
מעסיקים בענף השירותים מדווחים על התחזקות ניכרת בכוונות 
הגיוס הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל 

אשתקד, והתחזית שלהם היא החזקה ביותר בשלוש השנים 
האחרונות.

השוואות בינלאומיות – אסיה-פסיפיק
תחזיות הגיוס התאוששו גם באוסטרליה, כשהצפי לשלושת 
החודשים הקרובים שם תואם את התחזית שדווחה בתקופה 

המקבילה אשתקד ומשקף התאוששות ניכרת לעומת הרבעון 
הקודם. ההתאוששות בתחזיות הגיוס צפויה בכל שבעת ענפי 

התעשייה ובשבעה מתוך שמונה אזורים.

כוונות הגיוס בהודו מוסיפות לשקף זהירות, והצפי לרבעון הקרוב 
חלש מהצפי שדווח בתקופה המקבילה אשתקד. אולם המעסיקים 

מדווחים על שיפור קל לעומת הרבעון הקודם, כשהצפי מתחזק 
בחמישה מתוך שבעה ענפי תעשייה כולל ענף השירותים וענף 

הייצור מבוסס התעשייה.

בה בעת המעסיקים ביפן מדווחים על זהירות גדלה והולכת ביחס 
לתוכניות לגיוס עובדים. הצפי של יפן נמצא בירידה כבר חמישה 

רבעונים רצופים וכיום הוא החלש ביותר שדווח זה יותר מ-10 
שנים, למרות שבשישה מתוך שבעה ענפי התעשייה צפוי גידול 

כלשהו במספר העובדים במהלך הרבעון הראשון של 2021. 
תחזיות הגיוס בכל שבעת ענפי התעשייה חלשות בהשוואה 
לתקופה המקבילה אשתקד, והחולשה בולטת במיוחד בענף 

המסחר הסיטוני והקמעוני שהמעסיקים בו צופים קיצוץ במספר 
העובדים ברבעון הקרוב.

 מעסיקים בהונג-קונג ממשיכים לצפות שוק עבודה לא ודאי, 
עם צפי שלילי זה הרבעון השני ברציפות. מעסיקים בענף 

השירותים צופים תוספת מוגבלת למצבת כוח האדם במהלך 
שלושת החודשים הקרובים, אך ירידות במספר העובדים צפויות 

בענף הפיננסים, הביטוח והנדל"ן ובענף המסחר הסיטוני 
והקמעוני כאחד.
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ManpowerGroup ערכה סקר בהשתתפות יותר מ-13,500 
מעסיקים ב-26 מדינות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה 
)EMEA(, לגבי תוכניות הגיוס שלהם לקראת הרבעון הראשון 

 של 2021. ברבעון הקרוב צפויה עלייה במספר העובדים 
ב-19 מתוך 26 מדינות אזור ה-EMEA, ירידה - בחמש מדינות 

)וקיפאון בפעילות הגיוס בשתי מדינות(.

המעסיקים בשתיים מתוך שלוש הכלכלות הגדולות בגוש האירו, 
צופים פעילות גיוס חזקה יותר בשלושת החודשים הקרובים 

בהשוואה לרבעון הקודם. מעסיקים בגרמניה, שהתחזית 
שלהם היא אחת החזקות ביותר באזור ה-EMEA, מדווחים 

באופטימיות זהירה על תוכניות גיוס עם גידול במספר העובדים 
הצפוי בשישה מתוך שבעה ענפי תעשייה, כולל ענף הפיננסים 

והשירותים העסקיים, ענף הייצור מבוסס התעשייה וענף המסחר 
הסיטוני והקמעוני, בעוד השפל בענף המסעדנות והמלונאות 
צפוי להימשך. בה בעת, מעסיקים באיטליה צופים קצב גיוס 
צנוע ברבעון הקרוב, דבר המשקף תוכניות גיוס חזקות יותר 
בחמישה מתוך שבעה ענפי תעשייה לעומת הרבעון הקודם, 

למרות שמעסיקים בענף המסעדנות והמלונאות מצפים להמשך 
הקיצוצים במצבת כוח האדם.

מעסיקים בצרפת מדווחים על ירידה קלה בתוכניות הגיוס לעומת 
הרבעון הקודם, ותחזיות הגיוס נותרות חלשות במידה ניכרת בכל 
שבעת ענפי התעשייה למעט אחד בהשוואה לתקופה המקבילה 

אשתקד. עם זאת בענף הבנייה ובענף התעשייה מבוססת משאבי 
הטבע צפוי גידול מסוים בכוח העבודה, אך מעסיקים בענף 

המלונאות והמסעדנות מוסיפים לצפות להפחתת מספר העובדים 
והתחזית בפריז מוסיפה לשקף קשיים.

מעסיקים בבריטניה מוסיפים לדווח על תוכניות גיוס אטיות עם 
תחזית שלילית זה הרבעון השלישי ברציפות. מעסיקים בשבעה 

מתוך תשעת ענפים בבריטניה צופים קיצוצים במצבת כוח האדם 
בשלושת החודשים הקרובים, עם תחזית קודרת לשוק העבודה 

בענף המלונאות והקמעונות ותחזיות חלשות לענפי הייצור 
מבוסס התעשייה והבנייה. מעסיקים בלונדון צופים את קצב 

הגיוס החלש ביותר מאז החל הסקר ב-1992, זאת לאחר חמש 
תחזיות שליליות רצופות.

מעסיקים בספרד ממשיכים לדווח על תוכניות גיוס חלשות, ובין 
שבעת ענפי התעשייה אין אף ענף שהצפי בו מראה גידול חיובי 

במצבת העובדים ברבעון הקרוב. תוכניות הגיוס בענף המסעדנות 
והמלונאות נראות קודרות, בעוד שכוונות הגיוס של המעסיקים 

בענף הפיננסים והשירותים החברתיים הן החלשות ביותר זה 
שבע שנים.

השוואות בינלאומיות – אירופה, המזה"ת 
(EMEA( ואפריקה

כוונות הגיוס בהולנד ובבלגיה מראות סימני שיפור בהשוואה 
לרבעון הקודם. דיווחי המעסיקים בהולנד מראים התחזקות 

מתונה בצפי, הנובעת בחלקה משיפורים ניכרים בענף הבנייה 
ובענף הפיננסים והשירותים העסקיים. גם בבלגיה נרשמת 
התחזקות מתונה בצפי בהשוואה לרבעון הקודם, כששוקי 
העבודה החזקים ביותר צפויים בענפי השירותים האחרים 

והבנייה. אולם תוכניות הגיוס בענף המסעדנות והמלונאות 
נותרות קודרות בשתי המדינות.

בסקנדינביה, מעסיקים בשוודיה צופים אקלים גיוס נוח במהלך 
הרבעון הראשון של 2021, עם התחזקות של כוונות הגיוס 

בשישה מתוך שבעה ענפי תעשייה בהשוואה לרבעון הקודם. 
בנורווגיה צפוי גידול בכוח העבודה בחמישה מתוך שבעה ענפי 

תעשייה, למרות שתוכניות הגיוס נותרות חלשות במידה רבה 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והן משקפות קיפאון 

בתוכניות הגיוס באוסלו רבתי, שהן החלשות ביותר מאז החל 
הסקר ב-2003.

מעסיקים בפולין מצפים שאקלים הגיוס המתון יימשך ברבעון 
הראשון של 2021, כפי שהיה ברבעון הקודם וברבעון הראשון 
של 2020. ההתאוששות בשוק העבודה בפולין נשענת בחלקה 

על תחזיות גיוס אופטימיות בענפי הבנייה והייצור מבוסס 
התעשייה.

בדומה לרבעון הקודם, מעסיקים ביוון ובטורקיה מדווחים על 
כוונות גיוס מהחזקות ביותר באזור EMEA. הצפי ביוון לרבעון 

הקרוב הוא החזק ביותר בכל 26 מדינות אזור EMEA, ומניעות 
אותו בין היתר תוכניות גיוס חיוביות לענף הייצור מבוסס 

התעשייה ולענף הבנייה. תחזיות הגיוס בטורקיה נחלשות מעט 
בהשוואה לרבעון הקודם, אך נותרות חזקות בענף הייצור מבוסס 

התעשייה.

במדינות אחרות באזור EMEA, תחזיות הגיוס בדרום-אפריקה 
מתחזקות לאחר שתי תחזיות קודרות רצופות. מעסיקים בכל 

שבעת ענפי התעשייה בדרום-אפריקה מדווחים על התחזקות 
בהשוואה לרבעון הקודם. בה בעת, מעסיקים בשווייץ צופים 

אקלים גיוס קודר בשלושת החודשים הקרובים, הנובע בחלקו 
מתוכניות גיוס עגומות לענף המסעדנות והמלונאות.
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פורטוגל
צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו

פורטוגל הצטרפה לסקר ברבעון השלישי של 2016. עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.
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צפי תעסוקה נטוצפי תעסוקה נטו

קרואטיה הצטרפה לסקר ברבעון השני של 2018. עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של 0.
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שוודיה
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סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup נערך מדי רבעון 
במטרה לאמוד את כוונות המעסיקים להגדיל או לצמצם את מצבת 

כוח האדם שלהם ברבעון הבא. סקר תוכניות הגיוס המקיף של 
ManpowerGroup מתקיים כבר מעל 55 שנים ונחשב לאחד 

מהסקרים המהימנים בעולם בנושא פעילות התעסוקה. הצלחת סקר 
צפי התעסוקה של ManpowerGroup תלויה בגורמים שונים:

ייחודיות: אין מתחרים לסקר זה בגודל, בהיקף, במשך קיומו ובתחום 
ההתמקדות שלו.

צפייה קדימה: סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup הוא 
סקר התעסוקה המתקדם והמקיף ביותר בעולם, ובמסגרתו נשאלים 

המעסיקים המשתתפים על תחזית ההעסקה שלהם ברבעון הבא. 
סקרים ומחקרים אחרים נוטים להתמקד בנתוני עבר ולדווח על 

אירועי העבר.

היעדר תלות: הסקר מתקיים בקרב מדגם מייצג מהמעסיקים מכל 
המדינות והטריטוריות המשתתפות. משתתפי הסקר אינם נלקחים 

.ManpowerGroup ממאגר הלקוחות של

מבוסס: לקראת הרבעון הראשון של 2021, המדגמים קטנים 
יותר בהשוואה לרבעונים אחרים, דבר המשקף את השפעותיו 

של משבר הבריאות העולמי, כך שיש מדינות שמספר הראיונות 
הכולל בהן נמוך משמעותית מהמספר הרגיל. הסקר מבוסס על 

ראיונות עם יותר מ-37,500מעסיקים במגזר הציבורי והפרטי ב-43 
מדינות וטריטוריות, במטרה למדוד את מגמות התעסוקה הצפויות 
בכל רבעון. המדגם מאפשר ניתוח של ענפים או אזורים ספציפיים 

במטרה להגיע למידע מפורט יותר.

התמקדות: כבר למעלה מחמישים שנים שהסקר שלנו מבוסס כולו 
על שאלה אחת בלבד:

ביחס לרבעון הראשון של שנת 2021, כל המעסיקים המשתתפים 
בסקר העולמי נשאלים שאלה זהה: "מהם השינויים שאת/ה צופה 
בהיקף הכולל של התעסוקה באזורך בשלושת החודשים הקרובים 

)עד סוף מרץ 2021( בהשוואה לרבעון הנוכחי?"

אודות סקר צפי התעסוקה של 
ManpowerGroup

מתודולוגיה
סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup מושתת על מתודולוגיה 

בדוקה, בהתאם לתקנים הגבוהים ביותר הנהוגים בחקר שווקים. 
הסקר תוכנן כך שייצג את הכלכלה של כל מדינה. מרווח הטעות 
כמעט בכל הנתונים – ברמה הארצית, האזורית והעולמית – אינו 

עולה על ±5%.

צפי תעסוקה נטו
בדוח זה אנו מרבים להשתמש במונח 'צפי תעסוקה נטו'. נתון זה 

נגזר מאחוז המעסיקים הצופים עלייה בפעילות הגיוס, פחות אחוז 
המעסיקים הצופים ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא. 

תוצאת החישוב היא 'צפי התעסוקה נטו'. צפי תעסוקה נטו של 
מדינות וטריטוריות שנצבר במשך 17 רבעונים לפחות מדווח בפורמט 

הכולל התאמות עונתיות, אלא אם נאמר אחרת.

התאמות עונתיות הוחלו על הנתונים של כל המדינות המשתתפות, 
פרט לקרואטיה ופורטוגל. בכוונת ManpowerGroup להוסיף 

בעתיד התאמות עונתיות גם ביחס לנתונים של מדינות נוספות, עם 
הצטברותם של נתונים היסטוריים נוספים.

ManpowerGroup אודות
ManpowerGroup® )זיהוי NYSE: MAN(, החברה המובילה 

בעולם לפתרונות כוח עבודה, מסייעת לארגונים לשנות כיוון בעולם 
העבודה מהיר התמורות – באמצעות שירותי מיקור, הערכה, פיתוח 

וניהול של טאלנטים, במטרה לאפשר להם להצליח. מדי שנה, 
אנחנו 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 
 Manpower, Experis – זמן. משפחת החברות המתמחות שלנו

ו-Talent Solutions – יוצרת ערך גדול יותר באופן משמעותי 
למועמדים וללקוחות ביותר מ-75 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם 
כבר יותר מ-70 שנה. כחברה, אנו זוכים באופן עקבי בהכרה בזכות 

הגיוון בקרב עובדי החברה – כמקום העבודה הטוב ביותר לנשים, 
וכמקום העבודה הטוב ביותר בנושאים כמו הכלה, שוויון ועבודת 
 ManpowerGroup אנשים עם מוגבלויות. בשנת 2020 זכתה

בתואר אחת החברות האתיות ביותר זו השנה האחת-עשרה, מה 
שמחזק את מעמדנו כמותג האמין והמוערך ביותר בענף.
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