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 מזה שמונה שנים מודד הכלי Total Workforce Index את הקלות במיקור, גיוס ושימור עובדים זמניים וקבועים. 

מדד זה הוא היחיד מסוגו, שמנתח יותר מ-200 גורמים ב-75 שוקי עבודה מתחרים בעולם ומציג מבט מקיף והשוואתי של 

ארבע קטגוריות עיקריות: זמינות כוח העבודה, יעילות עלויות, רגולציה, וכן פרודוקטיביות של כוח העבודה.

במאמר זה אנו בוחנים מקרוב את נתוני ה-TWI ברמת המאקרו, במטרה לזהות מאפייני שוק של שווקים בשלים, שווקים 

מתפתחים ושוקי 'חממה'. הדוח בוחן באופן ספציפי הזדמנויות השקעה בשלושה ענפי צמיחה: שירותים דיגיטליים, 

ייצור מתקדם ואנרגיה נקייה. בחודשים הקרובים נפרסם סדרה בת שלושה 'דוחות זרקור' ובהם תובנות נוספות ואסטרטגיות 

מעשיות להשגה ושימור של הטאלנטים הדרושים לארגונים כדי לצמוח.

.www.totalworkforceindex.com לקבלת פרטים נוספים ועיון בשווקים ובדירוגים הזמינים עיינו בדף

2   |   TOTAL WORKFORCE INDEX

https://talentsolutions.manpowergroup.com/twi


האתגרים העסקיים המושפעים ביותר מטאלנטים מקדמי-צמיחה

 מהירות פיתוח 
וגמישות תפעולית

 דיגיטציה של מודלים 
ותהליכים עסקיים

 התאמה אישית 
של מוצרים ושירותים

בכלכלה מונחית-חדשנות, הנתונה למגמות 
התפתחות מהירות, היכולת לקצר את משך 

הפיתוח תלויה בגישה למגוון רחב של מיומנויות – 
מהנדסת ממשקי תכנות והאצת מכירות ועד ניהול 

מוצרים ופרויקטים.

חברות המסוגלות לספק מענה לציפיות המתפתחות 
של ציבור הצרכנים לחוויות בעלות אופי אישי יותר 

הן אלה שסיכוייהן לצמיחה מהירה טובים יותר. 
לשם כך נחוץ מידע כללי רב, שלא קל לאתרו, 

ויכולות אנליטיות שיאפשרו לארגונים להמיר נתונים 
למעורבות משמעותית של צרכנים.

בשל המהפך הדיגיטלי ומגמת האוטומציה של 
משימות שגרה, חלה עלייה חדה בביקוש למערכי 
מיומנויות הקשורים בתחומים כגון אבטחת מידע 

ואוטומציה רובוטית של תהליכים. גם אוריינות 
דיגיטלית מוגברת נדרשת בתחומי עבודה רבים. 

תמצית מנהלים
ארגונים רבים חותרים במרץ למימוש הזדמנויות צמיחה, אך מוצאים את עצמם פועלים בשפל שלא היה כדוגמתו בשוק העבודה מזה 80 שנה. 

ממצאי סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון האחרון של 2021 מאשרים שהביקוש לעובדים נמצא בשיא שלא היה כמותו מאז המגיפה 

הגלובלית. ברמה הגלובלית, 69%  מהמעסיקים מתקשים לאייש משרות בשל המחסור בטאלנטים מיומנים. מצוקת הכישרונות הזאת רושמת שיא של 

15 שנים. מנתוני הסקר עולה, שמעולם לא היה קשה יותר למשוך, להפעיל ולשמר טאלנטים שביכולתם לתרום לצמיחה.

אתגרי הגיוס רציניים במגוון רחב של ענפים וסוגי משרות. ואולם אחד האיומים הספציפיים ביותר על היכולת להתחרות – הן ברמת הארגון הבודד והן 

ברמת הכלכלות בעולם – הוא המחסור ב'טאלנטים מקדמי-צמיחה'. טאלנטים מקדמי-צמיחה מציעים כישורים המרחיבים את המהפך הדיגיטלי, 

מאיצים תהליכי פיתוח ומעמיקים את אפשרויות ההתאמה האישית של מוצרים או שירותים.

השימוש ב- ™Total Workforce Index מאפשר לחברות למטב את ההשקעות שלהן בכוח אדם ובאיתור מיומנויות נחוצות ובכך מציע יתרון במרוץ 

לגיוס טאלנטים מקדמי-צמיחה. התהליך כולל את היכולת לזהות מראש מה צפוי ולהתמקד בהשקעות בכל הטווחים – קצר, בינוני וארוך – בשוקי 

העבודה, בענפים ובמערכי המיומנויות בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר לעצב את העולם שלאחר המגיפה הגלובלית.
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1.  התפתחות הלמידה כדרישת ליבה, וההזדמנות של עובדים 
ללמוד מיומנויות חדשות ולרכוש ידע חדש על בסיס תשתיות ורמות 

השכלה קיימות – כל אלה יוצרים הזדמנויות קריטיות בשוק

2. ניתן 'לגדר' את האינפלציה בשכר בשוקי עבודה בשלים 
בעזרת הימור מושכל על שוקי חממה 

3. עובדים זמניים הפכו לערוץ מיקור חיוני ועובדים 
מיומנים נוטים לעבור למודלים גמישים יותר של עבודה

דוח Total Workforce Index לשנה זו מציע ניתוח בהיר 
בתוך כל הרעשים סביב מושגים כמו 'התחייה הגדולה', 

 'ההתפטרויות ההמוניות' ו'ההתעוררות הגדולה'. 
מעבר לכותרות, נתוני TWI והתובנות הכלולות בדוח 

חושפים שלוש הזדמנויות חשובות בשוק העבודה.

הזדמנויות בשוק העבודה 

"כללי המשחק החדשים בעידן 'החריג הוא הרגיל': כדי לנצח במרוץ אחר 
טאלנטים מקדמי-צמיחה, המעסיקים חייבים להגדיר מחדש היכן וכיצד הם 

מאתרים עובדים, אך במקביל גם להגדיר חוזה חברתי חדש ומבוסס-אמון 
ולהציב את הלמידה בלב-ליבה של הצעת הערך שלהם, כמעסיקים, בעידן 

 שלאחר המגיפה הגלובלית."
Talent Solutions Consulting וסמנכ"ל Global Practice גרנטלי מורגן, ראש –

שלוש הזדמנויות חשובות בשוק העבודה
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סוגים של שוקי עבודה 

1. שווקים בשלים:
ב-20 שוקי החממה אפשר למצוא את 
הריכוזים הגדולים ביותר של טאלנטים 
מקדמי-צמיחה )40% עובדים מיומנים, 
בממוצע( ותשתיות שמסוגלות לתמוך 
בשדרוג מיומנויות וברכישת מיומנויות 
חדשות; ואולם במקביל, שווקים אלה 

חשופים לאינפלציה בשכר.

2. שוקי חממה:
יש בעולם 16 שווקים בעלי 

פוטנציאל גבוה לשירותים דיגיטליים, 
ייצור מתקדם וטכנולוגיות של 

אנרגיה נקייה. שווקים אלה יוצרים 
הזדמנות לאיזון בין כוח עבודה 

מיומן לתחרותיות בעלויות.

                         ב-31 השווקים האלה יש נטייה לעלייה במספר העובדים בני דור ה-Z ובני 3. שווקים מתפתחים:
דור המילניום )50% ומעלה ממאגר העובדים הכולל( אך קיים בהם מחסור בטאלנטים מיומנים בשל 

השיעור הנמוך של השכלה על-תיכונית; בשווקים אלה, נחוצות השקעות לטווח הארוך.

דוגמה: שוקי עבודה לפי סוג

## שווקים מתפתחים RR שוקי חממה+ שווקים בשלים

ברזילאוסטריהקנדה

קולומביהצ'כיהדנמרק

הודופורטוגלאסטוניה

אינדונזיהדרום קוריאהגרמניה

מקסיקוספרדארצות-הברית

הפיליפיניםטייוואןבריטניה

לתשומת לב: קיימת חפיפה מסוימת בין שוקי חממה לשווקים בשלים, כיוון 
שחממות של אנרגיה נקייה הן לרוב שווקים בשלים. נושא זה נדון ביתר פירוט 

במסגרת נושא 2, עמ' 10-11.

מעולם לא נודעה חשיבות גדולה יותר ליכולת לבדל 
ולגוון אסטרטגיות כוח עבודה, שכן דבר זה משפיע 

על היכולת להגיע לתמהיל הנכון של מיומנויות, סוגי 
עובדים ושוקי עבודה. בין אם האסטרטגיה שמיישם 

הארגון מעצבת את היכולת לשמר ולפתח טאלנטים 
קיימים ובין אם היא מוכוונת להתוויית מסלולים 

מיטביים למקורות חדשים לגיוס טאלנטים, הנתונים 
מדוח Total Workforce Index יכולים לצמצם 
את הסיכונים הקשורים בכוח העבודה בתחומים 

כגון היצע כוח עבודה, יעילות עלויות, רגולציה 
ופרודוקטיביות. ניתוח מעמיק יותר של קטגוריות 

ה-TWI חושף שלושה סוגים של שוקי עבודה, 
שלכל אחד מהם חוזקות וחולשות.

+RR

##

שלושה סוגים של שוקי עבודה – חשיפה
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הגורמים המשפיעים על בחירת ההזדמנות המתאימה ביותר
הטבלה הבאה מציגה דוגמה של גורמי שוק בדוח TWI והשוואות של נתונים היסטוריים על גורמים אלה בשלושת סוגי השווקים.

שינוי בהשוואה 201920202021
לשנה הקודמת

% שינוי בהשוואה לשנה 
הקודמת

 שכר חודשי ממוצע 
)בדולר ארה״ב(

$3,874$3,943$4,374$43111+ שווקים בשלים

RR$2,291$2,337$2,388$512 שוקי חממה

$20-##$883$767$765  שווקים מתפתחים

% עובדים מיומנים

48484800+ שווקים בשלים
RR363634-2-6 שוקי חממה

##20202000  שווקים מתפתחים

% עובדים לא מיומנים
88800+ שווקים בשלים

RR11111100 שוקי חממה
##22222200  שווקים מתפתחים

% עובדים זמניים )מיומנים(
48484800+ שווקים בשלים

RR363634-2-6 שוקי חממה
##21202000  שווקים מתפתחים

 דירוג מדינות ידידותיות* )1 = פתוחות יותר(
*מונח זה מתייחס לקלות הנסיעה ללא אשרה

545467-13-24+ שווקים בשלים

RR515266-14-27 שוקי חממה

##4453503+6  שווקים מתפתחים

סוגים של שוקי עבודה 

מקור המודיעין האמין והמעשי ביותר
 בחירת ההזדמנות המתאימה ביותר לכל חברה צריכה להיעשות בהתאם לענף הרלבנטי וליעדים שהגדירה לעצמה. 

 דוח Total Workforce Index מכיל את הנתונים הדרושים לחברות כדי לקבל באופן מושכל החלטות עסקיות בעלות אופי קריטי. 
 דוח TWI הפך במרוצת הזמן למקור מודיעין ראשון במעלה, שהוכיח את השפעתו המכרעת על יכולתן של חברות להוציא 

לפועל אסטרטגיות צמיחה. 
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הזדמנויות מפתח
 במרוץ אחר טאלנטים מקדמי-צמיחה, על הארגונים למנף הזדמנויות אלה כדי להבטיח לעצמם כוח עבודה שיוכל להאיץ 

את המהפך הדיגיטלי, את מחזורי הפיתוח ואת היכולת להתאמה אישית של מוצרים ושירותים. 

 בנקודת זמן זו, על כל המעסיקים להגדיר לעצמם מחדש מונחים כגון כישורי מינימום ולהשקיע בהקניית מיומנויות; 
 ולא, הם מסתכנים בהחמצת עובדים כישרוניים, משקיענים ונלהבים, שיכולים לקדם את עסקיהם.  

Talent Solutions Consulting אליסון קרסקה, סמנכ"ל –
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הזדמנויות מפתח

הגישה והצרכים תלויים בסוג העבודה וברמת המשרה. לדוגמה, ארגונים המחפשים עובדי ייצור ומחסן זקוקים לתובנות תחרותיות בכל הנוגע 
להחרפת דרישות השכר ולגמישות במשמרות עבודה. בכל הקשור לעבודות מקצועיות מיומנות, קיים פער המחייב טיפול בין דרישות תפקיד לבין 

מוכנות עובדים/מועמדים. 

נושא 1

הפער בין דרישות התפקידים למוכנות עובדים/מועמדים

מוכנות עובדים/מועמדים דרישות התפקידים 

כל העובדים 
המקצועיים 

פחות מ-20% הצעות משרה לטאלנטים ברמת הבסיס	 

ב-51% מהמשרות הפנויות דרושות יותר מ-8 שנות ניסיון	 

ל-36% מכוח העבודה בעולם פחות מ-3 שנות ניסיון	 

פחות מ-35% מהעובדים מוגדרים כ'בכירים'	 

 IT 	 ב-88% מהמשרות הפנויות נדרש תואר 	34%  מעובדי הטכנולוגיה הם בעלי תואר 

הפער הגדל והולך בין דרישות ה-IT לבין מוכנות העובדים/מועמדים מלמד על המשך החשיבות הגלומה ב-'ננו-תארים' ובתוכניות למידה לרמת הבסיס, 
להצלחת המהפך הדיגיטלי. יש 'מעסיקי-על' מסוימים שכבר רושמים התקדמות בתחום זה. לדוגמה, ב-Amazon נהוג לכלול אפשרויות לשדרוג 

מיומנויות בחבילות השכר וההטבות שמציעים לעובדי חלוקה. גישה נוספת היא גישת שיתוף הפעולה. חברות המתקשות לגייס מומחי IT יכולות לשקול 
בריתות למידה עם חברות בתחומים כמו שיווק קמעוני, אירוח או הפצה ולהעסיק עובדים עונתיים, שיוכלו לשדרג מיומנויות לקראת העברות עתידיות 

של טאלנטים. 

תעדוף למידה - יתרון מרכזי בכל שוקי העבודה
בשוקי עבודה המוגדרים כבשלים, התחרות על טאלנטים בכל הרמות גוברת עקב גורמים כגון הירידה בשיעור ההשתתפות בשוק 

העבודה, אינפלציית שיא בשכר והגבלת ההגירה. בשוקי עבודה מתפתחים יש מחסור בטאלנטים בעלי השכלה על-תיכונית ומיומנויות 
גבוהות. היכולת להשיג את הטאלנטים הדרושים לצמיחה בכל אחד מ-51 השווקים האלה נוטה לתלות גוברת באסטרטגיות שכר 

ובהצעות הקשורות בפיתוח מיומנויות. 
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שווקים בשלים נעים במהירות לכיוון הדיגיטל; הלמידה היא הכרחית ליכולת לעמוד לאורך זמן בהשתנות 
הביקוש לטאלנטים

בשוקי עבודה בשלים, קצב הטמעת הדיגיטל, שהואץ עקב שינויים בדפוסי התנהגות וביקוש במהלך מגיפת הקורונה הגלובלית, הגדיל במידה רבה את הצורך 
במיומנויות דיגיטליות. עובדים בשווקים בשלים יכולים ליהנות מיותר הזדמנויות למידה משום ששווקים אלה מציעים גישה להכשרה ולשיעור גדול יותר של 

השכלה על-תיכונית, העשויים להקנות לעובדים יכולת מוגברת לרכוש מיומנויות חדשות. מחקרי  ManpowerGroup מלמדים גם שהעובדים מעוניינים בהזדמנויות 
ללמידה ולשדרוג מיומנויות, כלומר כדאי לחברות המבקשות לגייס או לשמר עובדים לכלול הזדמנויות למידה בחבילות ההטבות שהן מציעות.

בשווקים מתפתחים יש פחות יכולת לעמוד בביקושים לעובדים מיומנים ומוכנים לעבודה, וזאת בשל האתגר הכפול של הגבלת הגירה והעדר תשתיות להשכלה 
על-תיכונית. עם זאת, מעסיקים שיגלו נכונות לקבל על עצמם את תפקיד סוכני ההשכלה בשווקים מתפתחים, עשויים ליהנות, בטווח הארוך, מהחזר 

על השקעה זו שיעלה אפילו על הקיים בשווקים בשלים. הסיבה לכך היא פערי השכר הגדולים והגיל הצעיר יחסית של כוח העבודה )בקטגוריית השווקים 
הבשלים קיים רק בישראל(.

מוכנות של שווקים לביקוש לעובדים מיומנים
הטבלה הבאה מציגה השוואה של גורמי שוק במסגרת TWI בין שוקי עבודה בשלים לשוקי עבודה מתפתחים

## שוק עבודה מתפתחים )31( + שוקי עבודה בשלים )20(

 שכר חודשי ממוצע 
)בדולר ארה"ב(

 $4,374 $765

20%  40%  ומעלה  עובדים ברמת מיומנות גבוהה 

50%  מהעובדים הם בני דור המילניום או דור ה-Z 43%  מהעובדים הם בני דור הבייבי-בום או דור ה-X שינויים דוריים 

עמדות כלפי הגירה 

 רק 30 אחוזים מהמדינות נמצאות באחד 	 
מ-10 המקומות הראשונים בכל הנוגע לחוקי הגירה

פתיחות רבה / קלות הנסיעה	 

מדד ידידותיות נמוך 	 

פתיחות רבה / קלות הנסיעה	 

דירוג סיכון כלכלי גבוה	 

קשה יותר לנהל עסקים 	 

מוכנות בתחום המיומנויות 
הדיגיטליות 

דירוג גבוה בתחום של שיעור הכשרה וכיסוי 	 
מיומנויות דיגיטליות

ל-39% מהעובדים גילאי 25 ומעלה יש השכלה 	 
על-תיכונית

דירוג נמוך יותר בתחום של שיעור הכשרה וכיסוי מיומנויות דיגיטליות	 

רק ל-19% מהעובדים גילאי 25 ומעלה יש השכלה על-תיכונית	 

כוח עבודה דובר ספרדית ברובו )75%(; בהשוואה – רק 14% מהעובדים 	 
דוברי אנגלית

הזדמנויות מפתח

נושא 1: תעדוף למידה - יתרון מרכזי בכל שוקי העבודה



10   |   TOTAL WORKFORCE INDEX

הזדמנויות מפתח

נושא 2

פילוח של שוקי חממה כדי להתמודד עם אינפלציית השכר 
בשווקים בשלים

בשוקי חממה טמון הפוטנציאל לספק טאלנטים מקדמי-צמיחה ובעלי מיומנויות 
גבוהות לענפים מהירי-צמיחה ספציפיים, בתעריפים תחרותיים.

שוקי חממה מובילים בשלושה ענפי צמיחה 

אנרגיה נקייה ייצור מתקדם שירותים דיגיטליים 

גרמניה אוסטריה בלארוס 

יפן סיןהונג-קונג 

ספרד צ'כיה אירלנד 

בריטניה איטליה ליטא 

יפן דרום קוריאה 

פולין טייוואן 

פורטוגל

ספרד

בשלושה ענפים זוהו הזדמנויות: שירותים 
דיגיטליים, ייצור מתקדם ואנרגיה נקייה. 

הזרמות למו"פ במדינות חממה מלמדות 
על השקעות גם מצד הממשלות באותן 

מדינות, במטרה לבסס יכולות צמיחה 
באותם ענפים. במקביל, התמהיל הדורי 

מלמד על תשואה בטווח הארוך לחברות 
שבוחרות להשקיע בשוקי חממה.

השקעות ממוקדות בשוקי חממה יוכלו להתמודד עם אתגרי המחסור בטאלנטים המגדירים את העידן שבעקבות המגיפה הגלובלית, שהם: גישה 
לטאלנטים מקדמי-צמיחה בענפים ספציפיים בשווקים בעלי פוטנציאל גבוה, בעלויות תחרותיות. אפשר לראות בהשקעות אלה השקעות לטווח הבינוני, 

שיש בהן פוטנציאל לייצר גישה למיומנויות ולשווקים חדשים, שיוכלו בתורם לתגבר את הצמיחה בשווקים קיימים.

שוקי חממה עם ייצור מתקדם נהנים מכוח עבודה בעל רמת מיומנויות גבוהה )33%( ועם זאת, השכר 
החודשי הממוצע )$2,314( עומד על כמחצית מהשכר בשווקים בשלים.
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נושא 2: פילוח של שוקי חממה כדי להתמודד עם אינפלציית השכר בשווקים בשלים

הזדמנויות בשוקי חממה בחלוקה ענפית
גורמי שוק בדוח TWI מצביעים על פוטנציאל גדול לאספקת טאלנטים ברמות מיומנות גבוהות לענפים מהירי-צמיחה

טכנולוגיות אנרגיה נקייהייצור מתקדם      שירותים דיגיטליים

שכר חודשי ממוצע )בדולר 
ארה"ב( 

 $2,528 $2,314 $3,976

רמות מיומנות בכוח 
36%  ברמת מיומנויות גבוהה 33%  ברמת מיומנויות גבוהה 34%  ברמת מיומנויות גבוהה העבודה 

38%  בני דור ה-Z / בני דור המילניום 39%  בני דור ה-Z / בני דור המילניום 41%  בני דור ה-Z / בני דור המילניום שינויים דוריים 

חוזקות 
תזרימים גבוהים למו"פ	 

תפוקה גבוהה של חדשנות / ידע 	 

תזרימים בינוניים למו"פ	 

אספקת בוגרי הנדסה / מדעים	 

גיל פרישה 60 ומעלה 	 

תפוקה גבוהה של אנרגיה ממקורות 	 
מתחדשים

דירוג תשתיות גבוה	 

אספקת בוגרי הנדסה / מדעים 	 

מיומנויות שפה באנגלית ומידת הלגיטימיות מדד סיכון 
שווקים יקרים יותר כיסוי נמוך של דמי מחלה של המשטר 

רמות הסיכון וההזדמנויות תלויות בענף
חממות בתחום האנרגיה הנקייה מסתמכות בעיקר על שוקי עבודה בשלים ויקרים בשל הדרישה לעובדים מיומנים ובוגרי הנדסה ומדעים. בנוסף יצוין שהדוח לא כולל מדינות 
התלויות במידה רבה בדלקים מאובנים. שוקי חממה בתחום האנרגיה הנקייה צפויים להרחיב פעילות לסוגים נוספים של שוקי עבודה, תוך כדי האצת המהלכים של מדינות 

שונות לבר ניטרליות בפליטת פחמן.

יציבות פוליטית ובקיאות בשפות הן ככל הנראה האתגרים העיקריים איתם מתמודדים שוקי חממה בתחום השירותים הדיגיטליים. עם זאת, ההיסטוריה מלמדת שהשקעות 
ממוקדות בכוח עבודה בשווקים שנמצאים בעמדה נוחה לתמיכה בענפי צמיחה עשויות להגדיל את קיבולת החדשנות ולהאיץ תהליכי פיתוח. דוגמאות מן העת האחרונה הן 

תעשיית המוליכים למחצה בטייוואן וההצלחה של אוסטריה בתחום ייצור הרכב.

שוקי חממה בתחום השירותים הדיגיטליים מרוכזים ובאירופה ובאסיה. הם מתאפיינים בשיעור גבוה, יחסית, של עובדים קבועים וזמניים, דירוג גבוה במוכנות טכנולוגית 
והוצאות מו"פ לאומיות בשיעור של מעל 1% מהתמ"ג. אף אחד מהם לא התפתח בשוק עבודה בשל, דבר שיוצר הזדמנויות להכלה והתמודדות עם לחצי השכר.

שוקי חממה בתחום הייצור המתקדם חולקים מאפיינים מסוימים עם תחום השירותים הדיגיטליים: גם הם מרוכזים באירופה ובאסיה, גם להם דירוג גבוה במוכנות טכנולוגיות 
וגם בהם ההוצאות על מחקר ופיתוח גבוהות, יחסית. שוקים מסוג זה גם מוגבלים לכאלה המאפשרים קבלנות משנה, במטרה לייצר תיאום עם צורכיהם של יצרנים 

מתקדמים, שפעמים רבות נדרשים להתאים את כוח העבודה שלהם למחזורי ייצור.
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נושא 3

שילוב עובדים זמניים כערוץ מיקור אסטרטגי חיוני
 Total Workforce Index בשנה החולפת, נרשמה עלייה של 9% בביקוש לעובדים זמניים,* נתון המעיד על הימשכות המגמה הניכרת בנתוני

מאז 2013. במסגרת זאת, עובדים זמניים ברמת מיומנויות גבוהה מהווים בממוצע 40% מקטגוריה זו בשווקים בשלים. עבודה זמנית 
מהווה את הנתח הגדול ביותר אי-פעם, בנקודת זמן זו, מכלל כוח העבודה והמגויסים החדשים. 
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% גיוסי כוח עבודה קבוע% גיוסי כוח עבודה זמני% כוח עבודה קבוע% כוח עבודה זמני

עובדים זמניים לעומת קבועים 2016-2020 

*מקור: Gartner Talent Neuron מאי 2021

"הנתונים והתובנות מדוח TWI מאפשרים לארגונים לבדוק אפשרויות, לגבש אסטרטגיות מיטביות של 'לרכוש 
לבנות ללוות, לגשר', להתאים את תמהיל העובדים בכוח העבודה ובסופו של דבר לקבל החלטות מושכלות יותר 

 ביחס לכוח העבודה במטרה לקבל גישה, להפעיל ולשמר טאלנטים לטובת צמיחה."
Talent Solutions Consulting ,פייר ז'ופרה, סמנכ"ל בכיר –

שינוי של 9% בפעילות הגיוס בשנת 2020 – 
יותר עובדים זמניים, פחות עובדים קבועים {}
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נושא 3: שילוב עובדים זמניים כערוץ מיקור אסטרטגי חיוני

שיעור גבוה של עבודה זמנית הוא גם סימן לרמת המוכנות של שוק עבודה נתון לעבודה מרחוק. הדירוג הממוצע של TWI בהיבט של 'מוכנות לעבודה מרחוק' למדינות בעלות 
כוח עבודה זמני בעל רמת מיומנות גבוהה הוא 21, בהשוואה ל-47 בכל שאר המדינות. רמת המוכנות לעבודה מרחוק מדגימה גם איך הבידול באסטרטגיות כוח עבודה יכול 

להשפיע גם על המאזן בין כוח עבודה קבוע לכוח עבודה בעלות משתנה. הן עסקים והן עובדים עוברים במידה גוברת והולכת לעבודה זמנית בחיפושם אחר יותר גמישות 
ואוטונומיה בתקופה שלאחר המגיפה הגלובלית. בשווקים בשלים, הרגולטור כבר מגיב למגמה זו, כפי שאפשר ללמוד מהחובה החלה בבריטניה לשלם לעובדים זמניים 

הטבות ומהשינויים בתקנות השכר במדינה זו.

עבודה זמנית כיום היא אופציית מיקור חיונית לחברות המבקשות לגוון תמהיל מיומנויות ולתגבר את המעבר שלהן לדיגיטל באמצעות טאלנטים מקדמי-צמיחה.

82%

64%

+ ++ +

שוקי חממה ושווקים מתפתחים

+++++ +++ + שווקים בשלים

בשווקים בשלים אין סכנה 
לעבודה הקבועה, למרות 

השימוש בכוח עבודה זמני

שיפור כולל באסטרטגיות כוח העבודה באמצעות 
מיקור עובדים זמניים

למרות שהנתונים אינם מצביעים על מעבר מואץ למודלי עלויות משתנים 
מתחילת המגיפה הגלובלית, ראיות נקודתיות מצביעות על שינוי אסטרטגי 
בדפוסי הרכישה: יותר לקוחות נעזרים במיקור עובדים זמניים כדי לגוון את 
מאגרי המועמדים ולשפר את תמהיל המיומנויות של כוח העבודה שלהם 

בכללותו. עבודה זמנית אינה מחבלת בעבודה קבועה; למעשה, המתכונת של 
עבודה זמנית מתגברת את העובדים הקבועים ומציעה גישה לעובדים ברמת 

מיומנות גבוהה ביותר, שעובדים במתכונת גמישה יותר מבחירה. 

 TWI אפילו בתוך שווקים בשלים, קיים שוני במידת השימוש בעבודה זמנית ובחקיקה בתחום זה. מינוף הנתונים מדוח“
מאפשר למעסיקים למדוד את התמהיל הנכון של כוח העבודה ברמת הפונקציה והשוק במטרה לנצל יתרונות של 

גמישות, יכולת שימור ויעילות עלויות."
Talent Solutions ,ריילין גאניון, סמנכ"ל, מודיעין תחרותי גלובלי –

% העובדים הקבועים לפי סוג 
שוק העבודה
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TWI מיקסום הערך של דוח
שוקי עבודה הם מערך מורכב ודינמי. חשוב להבין היבטים ספציפיים )לדוגמה, היצע עובדים, יעילות עלויות, רגולציה ופרודוקטיביות של כוח העבודה(, 

אך במציאות של ימינו, קשה לבנות מהם את התמונה השלמה של מגמות בתחומים כמו טאלנטים וצרכים עסקיים.

דוח TWI מציג את ההזדמנויות הנוצרות בעקבות הגדרת הלמידה כיתרון מרכזי ותעדופה בהתאם, בהשקעות ממוקדות באתרים בעלי פוטנציאל 
 צמיחה גדול ובמיצוב מחדש של עבודה זמנית כערוץ אסטרטגי למיקור של טאלנטים בעלי מיומנות גבוהה. למידע על האופן שבו ארגונים ממנפים את 

דוח TWI להאצת תוצאות בתחום כוח העבודה ראו עמ' 15.

כבר עכשיו, יש מעסיקים היוצרים לעצמם יתרון במרוץ אחר טאלנטים מקדמי-צמיחה על ידי עיצוב אסטרטגיות כוח עבודה בעזרת מודיעין תחרותי. 
נתוני Total Workforce Index מאפשרים לארגונים לבצע פעולות אנליטיקה בהתאמה אישית, עם התאמה של שקלול הנתונים לפי הגורמים 

 הייחודיים העשויים לקדם צמיחה בענפים ובשווקים ספציפיים. 
אפשרויות ההתאמה האישית הן נרחבות. מתובנות שיכולות לתמוך בשכר הממוקד בשימור ועד גיוון אתרי עבודה או תמהיל ערוצים, דוח TWI מציע 

תובנות חיוניות ומוכוונות-נתונים, שלאורן ניתן לגבש אסטרטגיות כוח עבודה.



כיצד מעסיקים ממנפים את 
TWI נתוני

 חברות מכל הגדלים ברחבי העולם נעזרות בדוח 
Total Workforce Index כדי למצוא את דרכן בסביבה 

משתנה. הן מתאימות את הכלי כך שימדוד את 
הצרכים הייחודיים שלהן – מאסטרטגיית מיקום ואיזון 

בין עובדים מרחוק לעובדים באתר ועד החלטות על 
שינויים מבניים ועמידה ביעדי גיוון והכלה. הנה כמה 

מהיתרונות העומדים לרשות אותן חברות.

אסטרטגיית מיקום: מעבר לניתוח של עלויות 
עבודה ואספקה, מגמות כמו מיומנויות דיגיטליות 

והזדמנויות לשדרוג מיומנויות, ואף נושאים גיאו-
פוליטיים וחברתיים, עשויים להטות את הכף בזכות 
הישארות במדינה מסוימת לעומת אוף-שורינג, או 

להיפך.

 TWI אסטרטגיית מיקור ישיר: נתוני
משמשים לאיתור השווקים הטובים ביותר למציאת 

עובדים בעלי המיומנויות הדרושות, בייחוד נוכח 
התפקידים החדשים שנוצרים והשינויים במיומנויות 

הנדרשות.

אסטרטגיית מיקור המבוססת על מיקור 
המונים: כאשר באמצעות ניתוח מותאם של 

נתוני TWI, מעסיקים מצליחים לזהות היכן יימצאו 
להם הטאלנטים הספציפיים הדרושים להם, 

הם יכולים לגבש תובנות ביחס לכלים מקדמי-
טכנולוגיה ספציפיים לשוק זה או אחר, במטרה 

להצליח למשוך אליהם טאלנטים מבוקשים.

שינויים מבניים בארגון: עם השינויים בעלויות, 
בתקנות ובזמינות של טאלנטים לאורך זמן, חברות 
בוחנות איך לתגבר או לצמצם מערכים תפעוליים 
כדי לעמוד ביעדיהן הארגוניים. הכוונה, בין השאר, 
להזדמנויות דיגיטציה, תעדוף מיומנויות, הקצאת 
משאבים, שדרוג מיומנויות ותובנות שוק אחרות, 

שיש בהן כדי להשפיע על האופן שבו ארגון מסוגל 
לתעדף מהלכי התארגנות מחדש.

תכנון קיבולת: מהלך שמאפשר לחברות לדעת 
היכן לאתר טאלנטים מתאימים ואיך למטב תמהיל 
כוח עבודה והזדמנויות כדי להתאים בזמן אמת את 

מספר העובדים לצורכי הייצור.

הקצאת עבודה מרחוק: ניתוח מותאם של 
נתוני TWI מאפשר למעסיקים להגיע לאיזון כולל 

נכון בין עובדים מרחוק לעובדים באתר ולעצב 
אסטרטגיה למיקור עבודה מרחוק שתענה על 

צורכיהם הספציפיים.

גיוון והכללה: עם התגברות ההתמקדות של 
חברות בנושא הגיוון וההכללה בכוח העבודה 

בכללותו, נתוני TWI מאפשרים להן להבין אילו 
שווקים יוכלו לעמוד באופן הטוב ביותר ביעדי גיוון 
והכללה, לדוגמה, גיל, מוצא אתני, גזע, מגדר וכו', 

בהתאם לענף, לסוג החברה ולתפקידים.

תמהיל כוח עבודה: על ידי התאמת התצורה 
של TWI לצרכים ענפיים וארגוניים, מעסיקים יוכלו 

לתכנן תמהיל מושלם של כוח העבודה )בהיבטים 
כמו עבודה קבועה וזמנית, היקף עבודה, העסקת 
פרילאנסרים, הישענות על כלכלת Gig( וזאת על 

פי מיקום: עיר, מחוז ו/או מדינה.

חיסכון בעלויות: ככלי, TWI מאפשר לחברות 
לגבש תובנות ביחס לשינויים ברגולציה, ברמות 

שכר ובהיצע טאלנטים וכיצד דברים אלה עשויים 
להשפיע על עלות התפעול באתרים ספציפיים.

התאמה לדרישות: שינויים ברגולציה הם 
חלק חשוב בשיקולי המעסיק בכל הנוגע לעלויות 

ופרודוקטיביות; חברות נעזרות ב-TWI גם כדי 
להבטיח התאמה לדרישות של חוקי העבודה, 

שמורכבותם גוברת והם משתנים תדיר. 
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להגיע ראשונים לשוק 
ולטאלנטים

הכלי Total Workforce Index מניב נתונים מעשיים ותובנות 
בזמן-אמת מהסוג שבאמת יכול לאפשר לחברות לשנות כיוון, 

 בעולם המצפה מהן לתגובה מיידית לביקושים. 
בדף www.totalworkforceindex.com עומד לרשותכם מידע 
נוסף, כולל דירוגי שווקים ונתוני שוק בנושאים כמו היצע עובדים, 

יעילות עלויות, רגולציה ופרודוקטיביות. 

כך תביאו את יתרונות TWI לארגונכם 

בקשו ניתוח בהתאמה אישית, משוקלל לפי הצרכים הספציפיים שלכם 
וממוקד בענף ובאזורי הפעילות שלכם 

 .1

שוחחו עם יועץ על אסטרטגיות בנוגע לטאלנטים מקדמי-צמיחה, 
 הממנפות למידה כיתרון מרכזי, על השקעות בשוקי חממה 

 ועל שימוש אסטרטגי במיקור עובדים זמניים: 
consulting.talentsolutions@manpowergroup.com

 .2

הירשמו להזמנת עותק של דוחות הזרקור הצפויים בקרוב, בדף 
totalworkforceindex.com

 .3

אודות Talent Solutions חברת Talent Solutions משלבת את המוצרים הגלובליים המובילים שלנו TAPFIN-MSP ,RPO ו-Right Management במטרה לסייע לארגונים לענות על צורכי כוח העבודה 
המורכבים שלהם. Talent Solutions ממנפת את המומחיות הרבה שלנו בענף ואת ההבנה העמוקה מה רוצה הטאלנט, להקניית יכולות מקיפות, מבוססות נתונים במשך כל מחזור חיי הטאלנט. ממשיכה וגיוס של 

 טאלנטים ועד שדרוג מיומנויות, פיתוח ושימור עובדים, אנחנו מספקים את שירותינו באופן פשוט וברור, ממנפים את הטכנולוגיות הטובות מסוגן ומציעים תובנות נרחבות לגבי כוח עבודה במדינות רבות. 
 talentsolutions.manpowergroup.com

הצטרפו לשיח:

www.totalworkforceindex.com
www.totalworkforceindex.com
talentsolutions.manpowergroup.com
https://www.linkedin.com/company/manpower-business-solutions/
https://twitter.com/MPG_TSolutions
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