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האצה במגמות השוק, דגש על מיידיות ודחיפות



 המגמות המייצרות את הטרנספורמציה אינן חדשות, 
אך דחיפותן גוברת עכשיו

 שוקי העבודה הם דינמיים ומשתנים מסיבות שונות: השינויים חלקם מחזוריים, 
 חלקם מבניים וכפי שנוכחנו לאחרונה, הם נובעים מסיבות אחרות כמו מגיפה גלובלית. 

 אנו סבורים שרוב האנומליות הקשורות במגיפה יחלפו עם הזמן, אך התשובה לשאלה 
מתי ייווצר 'הנורמלי החדש' אינה ברורה.  

"ההתאוששות בפעילות הגיוס לאחר המגיפה, התאוששות שניכרת כבר זמן-מה, 
ממשיכה בתנופתה גם לתוך 2022; המעסיקים צופים ביקושי שיא לטאלנטים בכל 

ManpowerGroup הענפים החשובים." ~ יונאס פריסינג, יו"ר ומנכ"ל

 ההתאוששות שאנו רואים כרגע לא דומה לשום דבר בעבר: בשווקים רבים הביקוש למיומנויות נמצא בשיא; 	 
רמות האבטלה ממשיכות להיות גבוהות אך במקביל, נרשם קיפאון ברמת ההשתתפות בכוח העבודה.

נמשכת המגמה של צמיחה כלכלית לא אחידה: חלק מהשווקים מתאוששים ואילו אחרים מפגרים מאחור – אם בשל 	 
הווריאנטים של נגיף הקורונה, אם בגלל שיעורי התחסנות ואם בשל בעיות בשרשרות אספקה, שבעבר היו יעילות ביותר.

התנסות במודלים חדשים של עבודה היא מאד נפוצה: מידת הגמישות בעבודה גדלה הודות למודלים היברידיים ועבודה 	 
מרחוק )לשעבר 'עבודה מהבית'( ומגמה זו תימשך גם ב-2022.

המעסיקים ממשיכים לחפש פתרונות עבודה גמישים ואסטרטגיים כדי ליצר מענה לביקוש הקשיח למוצרים ולשירותים 	 
שלהם כיום ולטובת יצירת ערך יציב ארוך טווח.
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מבט על הנוף התעסוקתי 
לקראת 2022:

האצה במגמות השוק, דגש על מיידיות ודחיפות 

2022 
הנוף התעסוקתי

מה רוצים 
העובדים

 מדברים בסיסיים 
ועד תחושת שייכות

מצוקת 
הטאלנטים
 מהבטחות 
להתקדמות

האצת 
הטכנולוגיה

 מדיגיטציה להטמעה 
של דיגיטל

שינוי תפיסה 
בחברות

 מתגובה ליוזמה

מגמה מס' 6  מצוקת המיומנויות מדרבנת מעסיקים 
ליצירתיות

קץ עידן מאפייני הדור מגמה מס' 7 

מעבר משפל להתאוששות בתעסוקת נשים מגמה מס' 8 

מגמה מס' 9  גיוון, שוויון, הכלה ושייכות )DEIB( – התקדמות 
אמיתית ולא רק הבטחות 

מגמה מס' 10  עולם התעסוקה בעתיד צריך להתאים 
למשפחות

חיבור עילאי בין חוזקות אנושיות  מגמה מס' 11 

מדיגיטציה להטמעה מהירה  מגמה מס' 12 

עידן חדש של טכנולוגיה בת קיימא מגמה מס' 13 

בינה מלאכותית למען גיוון ושוויון  מגמה מס' 14 

עלייה בשכר שתמומן מעלייה בפרודוקטיביות מגמה מס' 15  

שיטות אנליטיקה חכמות לניתוח נתוני עובדים מגמה מס' 16  

מגמה מס' 1   העובדים ממציאים מחדש את העבודה

העדפה לחוסן נפשי מגמה מס' 2 

ניתוק בין העבודה לבית מגמה מס' 3 

התרבות חשובה מגמה מס' 4 

התחזקות הקול האישי והאקטיביזם  מגמה מס' 5 

מגמה מס' 17  חברות צריכות לשאוף לתת לעולם יותר מאשר הן 
 )Net Positive( מקבלות

ניהול אסטרטגי של טאלנטים  מגמה מס' 18 

עלייה בתפיסת המעסיקים כגורמים מהימנים  מגמה מס' 19 

הגדרה חדשה של המונחים 'סיכון' ו'חוסן' מגמה מס' 20 
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'כוח לעובדים' במגמת עלייה
העובדים מצפים שהמעסיקים יציעו יותר: תעדוף שלומות ורווחה נפשית תוך שיפור מאפיינים כמו 

גמישות, שכר תחרותי, תנאי עבודה טובים ופיתוח מיומנויות.

רבים מהעובדים מצפים גם לעמדה תקיפה יותר בנושאים חברתיים-כלכליים ומייחסים חשיבות 
לערכים משותפים של העובדים והמעסיק.

81% מהעובדים 
מצפים מהמעסיקים 
שיספקו להם תוכניות 

הכשרה לעדכון 
מיומנויותיהם.

מגמה מס׳ 1       |       מגמה מס׳ 2       |       מגמה מס׳ 3       |       מגמה מס׳ 4       |       מגמה מס׳ 5

מקור: Edelman Trust Barometer: The Belief Driven Employee 2021 )דוח 'הברומטר' של Edelman Trust לשנת 2021: העובד מונחה הערכים(
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מה רוצים העובדים
שינוי מצב בעבודה: מהישרדות לשגשוג

2022 – הנוף התעסוקתי

https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer/belief-driven-employee/new-employee-employer-compact
https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer/belief-driven-employee/new-employee-employer-compact


5מגמה מס' 1       |       מגמה מס' 2       |       מגמה מס' 3       |       מגמה מס' 4       |       מגמה מס' 5 2022 – הנוף התעסוקתי

אפשרות הבחירה האישית תהיה בהישג ידם של הרבים. עובדים בכל תפקיד – מקו הייצור ועד המשרד 
הביתי – ידרשו גמישות, שכר הוגן ויותר אוטונומיה כדבר מובן מאליו, ויגדירו מחדש את המונח 'חיוני' ביחס 

לעבודה  ולעובדים.

העלייה במיקוד חברות באג'נדה מונחית-ערכים, מנהיגים אמפתיים ותרבות של אמון יהפכו לגורם 
שימשוך וישמר טאלנטים וייתן השראה לצוותים מרוחקים. הצעת הערך לעובד תקבל עדיפות.

העובדים ממציאים מחדש את העבודה – גמישות, 
מיקום ומטרה

 3 הגורמים החשובים ביותר בגמישות בעבודה: 
 • אפשרות בחירה בשעות התחלה/סיום עבודה )45%( 

 • יותר ימי חופשה )35%(  
• אפשרויות לגמישות מלאה במקום העבודה )35%(

מגמה מס' 1

|  מצוקת הטאלנטים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברותמה רוצים העובדים

מקור: סקר What Makes Workers Thrive Survey, )מה גורם לעובדים לשגשג( של 
ManpowerGroup דצמבר 2021 

49%  מהעובדים מוכנים לעבור לארגון מסוים 
במטרה לשפר את רווחתם הנפשית.

 Global Talent Trends 2020-21 מקור: דוח 
Mercer מגמות גלובליות של טאלנטים( של(
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העדפה לחוסן נפשי – מניעה עדיפה על ריפוי
ההעדפה לחוסן נפשי תגבר, ותגרום להרחבה של מערכות הבריאות והבטיחות 

המקובלות. תנועה המונית לשבירת סטיגמת השתיקה תחייב את המעסיקים להביע 
במפורש את חובתם המוגברת להגנה על חוסן נפשי, כמו גם שמירה על רווחה כלכלית, 

מסוגלות תעסוקתית ורווחה נפשית.  

אפשר לצפות לעלייה בדרישות לנקוט פעולות למניעת שחיקה, לבניית עמידות וחיזוק 
החוסן הנפשי. 

מה רוצים העובדים

33%  מהעובדים מעוניינים ביותר 
'ימי חוסן נפשי' למניעת שחיקה.

מגמה מס' 2

|  מצוקת הטאלנטים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברות

 מקור: סקר What Makes Workers Thrive Survey, )מה גורם לעובדים לשגשג( 
של ManpowerGroup דצמבר 2021
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נמשכת המגמה של ניתוק בין העבודה לבית
הביקוש למודלים של עבודה משולבת ועבודה שאינה קשורה למקום גדול מאי פעם: העובדים נחושים לשמר את היתרונות 

מתקופת המגיפה ולעצב בעצמם עולם עבודה חדש, שבו הדגשים הם איזון בין חיי העבודה לחיי הבית, עדיפות לגמישות, 
אינטראקציה, שיתוף פעולה וקשר אנושי, באופן שישרת אותם.

פרדוקס העבודה המשולבת )'היברידית'( יימשך עד שנצליח לשכלל ולמצוא את הגמישות המושלמת, שתתאים לכולם. נוכח 
עולם העבודה הדיגיטלי החדש, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להתמודד עם האתגר הגדול הבא: להמציא מחדש תהליכי גיוס, 

קליטה ושמירה על רווחתם הנפשית של העובדים.

מגמה מס' 3

|  מצוקת הטאלנטים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברותמה רוצים העובדים

4 מתוך 10 עובדים רוצים לבחור את ימי 
העבודה מרחוק וליהנות מגמישות שתאפשר 

להם להחליף ימים מדי שבוע.
 מקור: סקר What Makes Workers Thrive Survey, )מה גורם לעובדים לשגשג( 

של ManpowerGroup דצמבר 2021
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התרבות חשובה – כלי אסטרטגי למשיכה ושימור עובדים
בעולם הדיגיטלי של ימינו, ההתמקדות המוגברת בעיצוב מחדש של התרבות הארגונית בחברות במטרה לבסס אמון, לשמר 

צוותים מרוחקים ולהפיח רוח חיים בחוויית העובד, תחייב את המעסיקים לנסח הצעות ערך שיולידו בקרב העובדים תחושה של 
מטרה ושל שלומות ורווחה נפשית, ולייצר מנהיגות מזדהה עם עולם עבודה דיגיטלי.  

בעידן של מחסור בטאלנטים, המעסיקים הטובים ביותר יבינו מיד שללא השקעה בפיתוח התרבות הארגונית הם יתקשו להוציא 
לפועל את האסטרטגיה הארגונית וייאלצו להתמודד עם זליגה של טאלנטים, שינהרו לחברות שכן משקיעות בכך.

מגמה מס' 4

8 מתוך  10 עובדים מדווחים על 
מוטיבציה והתלהבות ביחס לעבודתם.

3 מתוך 4 סבורים שהעבודה שהם 
עושים חשובה לארגון שבו עובדים.

|  מצוקת הטאלנטים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברותמה רוצים העובדים

 מקור: סקר What Makes Workers Thrive Survey, )מה גורם לעובדים לשגשג( 
של ManpowerGroup דצמבר 2021



9מגמה מס' 1       |       מגמה מס' 2       |       מגמה מס' 3       |       מגמה מס' 4       |       מגמה מס' 5 2022 – הנוף התעסוקתי

התחזקות הקול האישי והאקטיביזם
דרישות תקיפות יותר להעלאות שכר, גמישות בשעות העבודה, הרחבת ההטבות ופעולה למען האקלים – כל אלה 

תחומים שהעיסוק בהם מתגבר באמצעות הרשתות החברתיות, עם ארגוני העובדים או בלעדיהם.

בענפים רבים, שנת 2021 התאפיינה במחאות, דרישות ועזיבות של עובדים. הן העובדים והן הלקוחות מעדיפים 
להקדיש את זמנם ואת ממונם לארגונים הפועלים כבעלי עניין ומפגינים אזרחות עולמית טובה, פועלים למען 

הקהילה ושומרים על הסביבה. 

מגמה מס' 5

75% מהעובדים מעוניינים שעבודתם 
היומיומית תשפר את מצבה של 

החברה האנושית.

7 מתוך 10 עובדים רוצים לעבוד 
בארגונים בעלי ערכים דומים לשלהם.

|  מצוקת הטאלנטים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברותמה רוצים העובדים

 מקור: סקר What Makes Workers Thrive Survey, )מה גורם לעובדים לשגשג( 
של ManpowerGroup דצמבר 2021



מי שמחזיק בטאלנטים – מחזיק בעתיד

שינויים דמוגרפיים כגון ירידה בשיעורי הילודה, קשיים במעבר בין מדינות ועלייה בשיעור הפרישה 
המוקדמת, מייצרים מחסור בטאלנטים.

עכשיו זה הזמן ליותר יצירתיות בתחומים כמו משיכה, שדרוג מיומנויות, הקניית מיומנויות 
חדשות ושימור עובדים חשובים.

מקור: ManpowerGroup, סקר מצוקת הכישרונות – 2021  

69%  מהמעסיקים 
מדווחים על קושי 

באיתור המיומנויות 
הדרושות להם – 
שיא של 15 שנים.

10מגמה מס' 6       |        מגמה מס' 7        |       מגמה מס' 8       |       מגמה מס' 9       |        מגמה מס' 10

מצוקת הטאלנטים
 מהבטחות להתקדמות

2022 – הנוף התעסוקתי



11מגמה מס' 6       |        מגמה מס' 7        |       מגמה מס' 8       |       מגמה מס' 9       |        מגמה מס' 10 2022 – הנוף התעסוקתי

מצוקת המיומנויות מדרבנת מעסיקים ליצירתיות
מהפכת המיומנויות בעיצומה. מחסור שיא בטאלנטים, עליות שכר והמרוץ להקניית מיומנויות חדשות יוצרים תהפוכות בשוקי העבודה. 

מבחינתם של יחידים וארגונים כאחד, שדרוג מיומנויות והקניית מיומנויות חדשות יהפכו לדרישה חד-משמעית, שכן תפקידים רבים 
ממשיכים לחייב יותר מיומנויות מאי-פעם, כאשר הביקוש הגדול ביותר הוא ליכולות טכנולוגיות וליכולות אנושיות.

כדי למשוך, לשמר ולשדרג מיומנויות של עובדים, המעסיקים יידרשו ליותר ויותר יצירתיות ולאימוץ של נושא הגמישות.

ל-58% מכלל העובדים יידרשו מיומנויות חדשות כדי לבצע את עבודתם.

יותר מ-30% מהחברות מתכוונות להעלות שכר 
במטרה למשוך ולשמר טאלנטים.

1 מתוך 5 מעסיקים מתכננים להרחיב את 
ההטבות שהם מציעים, לדוגמה, תוספת ימי חופשה. 

מגמה מס' 6

|  מה רוצים העובדים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברותמצוקת הטאלנטים

 Gartner :לרבעון הרביעי של 2021מקור ManpowerGroup מקור: סקר צפי התעסוקה של

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-03-gartner-hr-research-finds-fifty-eight-percent-of-the-workforce-will-need-new-skill-sets-to-do-their-jobs-successfully
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-03-gartner-hr-research-finds-fifty-eight-percent-of-the-workforce-will-need-new-skill-sets-to-do-their-jobs-successfully


12מגמה מס' 6       |        מגמה מס' 7        |       מגמה מס' 8       |       מגמה מס' 9       |        מגמה מס' 10 2022 – הנוף התעסוקתי

קץ עידן מאפייני הדור
?Z-הסתיימה ההבחנה בין בייבי-בומרים, בני דור המילניום או בני דור ה

עובדים בכל הגילים ידרשו התאמה אישית גדולה מאי פעם ויראו בעין רעה תיוג, הגדרה והשוואה 
בין דורות.

מלבד ההצטרפות הצפויה של עובדים צעירים רבים לכוח העבודה, עם העלייה באינפלציה 
והצטמקות החסכונות, סביר להניח שרבים מ'הפורשים בחסות המגיפה', בני כל הגילים, יחזרו 

 .Gig לשוק העבודה ויעניקו תנופה לכלכלת

עד 2030, עובדים שגילם פחות מ-35 
יהוו 75% מכוח העבודה.

מגמה מס' 7

|  מה רוצים העובדים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברותמצוקת הטאלנטים

 Deloitte :מקור
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סגירת הפער המגדרי נתקלה בחומת המגיפה ועזיבתן של נשים את כוח העבודה הגיעה לממדים מדאיגים.

הפרישה ההמונית מענפים שלנשים יש בהם רוב, כמו חינוך, בריאות ואירוח, התרחשה במקביל לצמיחה בתחומים  
כמו טכנולוגיה, לוגיסטיקה ומכירות, שלנשים יש בהם ייצוג-חסר.  

עם התגברות המגמה של יותר נשים בעלות השכלה גבוהה, ביניהן יותר מצטיינות ובעלות ממוצעים גבוהים 
יותר מאשר גברים בתחומי STEM )מדע, טכנולוגיה, הנדסה, מתמטיקה(, אותם מעסיקים שיציעו בחירה, 

גמישות וביצועים מעבר לנוכחות פיזית, יהיו אלה שיצליחו למשוך ולשמר את הטובות והמבריקות ביותר, 
תוך קידום אג'נדה של מיומנויות וצמיחה.

מעבר משפל להתאוששות בתעסוקת נשים

מצוקת הטאלנטים

51%  מהנשים פחות אופטימיות ביחס לסיכויי הקריירה שלהן 
בהשוואה לתקופה שלפני המגיפה; 57% מדווחות שבכוונתן 

לעזוב את עבודתן הנוכחית בתוך שנתיים.

|  מה רוצים העובדים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברות

מגמה מס' 8

 Women @ Work Global Outlook 2021 מקור: דוח 
Deloitte נשים בעבודה, צפי עולמי 2021( של(
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גיוון, שוויון, הכלה ושייכות – התקדמות, לא סתם הבטחות
המשך הקיטוב כתוצאה מהבדלי פוליטיקה, גזע, זהות וגיל, משמעותו שארגונים המעסיקים עובדים יידרשו, במידה גוברת והולכת, לנקוט עמדות 

בנושאים חברתיים. 

כל בעלי העניין – משקיעים, גורמי רגולציה, לקוחות ועובדים – יצפו למידה גדולה עוד יותר של שקיפות ביחס להתקדמות. הם לא יסתפקו עוד 
בהבטחות ואף יידרשו לדין וחשבון. 

ארגונים יידרשו ליישם באופן ממשי ונראה לעין גיוון, שוויון, הכלה ושייכות, כדי שכולם יוכלו ליהנות מהתאוששות כלכלית, מהתקדמויות בטכנולוגיה 
ומצדק אקלימי-סביבתי.

מגמה מס' 9

|  מה רוצים העובדים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברותמצוקת הטאלנטים

ביותר מ-30% מהחברות כבר הונהגו 
תוכניות הכשרה בנושאי גיוון והכלה.

ב-20% מהחברות מתכננים להנהיג 
תוכניות כאלה בששת החודשים הבאים.

מקור: סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון הרביעי 
של 2021
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תבונה ורגישות: עולם התעסוקה בעתיד צריך להתאים 
למשפחות

תכנון מחדש של עתיד העבודה צריך לעסוק במשפחה ובטיפול לא פחות משהוא צריך לעסוק בטכנולוגיה, רובוטיקה 
ולמידת מכונה.

מעסיקים שיציעו לעובדים )בני כל המגדרים( המטפלים באחרים אפשרויות בחירה, גמישות וגישה של 'ביצועים מעל 
נוכחות', יהיו אלה שיצליחו למשוך ולשמר את הטובים והמבריקים ביותר.

מגמה מס' 10

|  מה רוצים העובדים  |  האצת הטכנולוגיה  |  שינוי תפיסה בחברותמצוקת הטאלנטים
כמעט 1 מתוך 4 עובדים מחפשים 
מעסיקים שיציעו הטבות כמו חופשת 

הורות וחופשה לטיפול בקרובים.

 ,What Makes Workers Thrive Survey מקור: סקר
 ManpowerGroup מה גורם לעובדים לשגשג( של(

דצמבר 2021



המהפכה הטכנולוגית מתקדמת בקצב אדיר

כתוצאה מהמגיפה הגלובלית, חלה האצה בהשקעות בדיגיטציה; צרכנים ועובדים כאחד צופים שמגמה זו תקל עליהם את 
חיי העבודה וחייהם הפרטיים. 

 לכן יש צורך דחוף ומתגבר, שארגונים ישדרגו מיומנויות בקרב עובדיהם, כדי שאלה יוכלו לתרגם נתונים לתובנות, 
לקבל החלטות המבוססות על נתונים ולשלב את המיטב מלמידה אנושית ולמידת מכונה במטרה לייצר ערך מסוג חדש.

יותר מ-80% 
מהמעסיקים האיצו 

מהלכי דיגיטציה 
בתגובה למגיפת 

הקורונה.

מגמה מס' 11       |       מגמה מס' 12       |       מגמה מס' 13       |       מגמה מס' 14       |       מגמה מס' 15       |       מגמה מס' 16

מקור: הפורום הכלכלי העולמי, דוח 'עתיד העבודה' 

16

האצת הטכנולוגיה
מדיגיטציה להטמעה של דיגיטל

2022 – הנוף התעסוקתי
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עם חדירת הטכנולוגיה לכל היבט והיבט בחיינו, אנו נדרשים לחזק את החיבור בין עובדים לבין עמיתיהם 
ולבין העבודה שלהם, כדי לשפר את הפרודוקטיביות ואת היצירתיות. 

למידת מכונה ונתונים על ביצועי העובדים יאפשרו לייצר תחזיות של ביצועים פוטנציאליים, להתאים 
היטב בין יחידים להזדמנויות ולסייע לעובדים להכיר את עצמם טוב מאי-פעם.  

מכונות חכמות ובינה מלאכותית יאפשרו לעובדים להתמחות בחוזקות אנושיות, כגון אמפתיה וכנות, 
כושר שיפוט ויצירתיות, הנחיה ואימון, חמלה ועוד.

אנושי לעומת רובוטי – חיבור עילאי בין חוזקות אנושיות

1 מתוך 3 ארגונים מתכוונים בשנה 
הקרובה, להשקיע יותר בטכנולוגית של 

בינה מלאכותית, כולל למידת מכונה.

מגמה מס' 11

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  שינוי תפיסה בחברותהאצת הטכנולוגיה

מקור: סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון הראשון של 2022
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טכנולוגיות מתקדמות משפיעות על האופן שבו חברות משנות מודלים עסקיים, משפרות את חוויית הלקוח וחוויית 
העובד ומתבססות יותר ויותר על נתונים.  

אלא שהשקעה בחדשנות ובטכנולוגיות ואפילו פריסתן בשטח הן החלק הקל. טרנספורמציה מונחית-דיגיטל לבדה 
אינה גורם מבדל.

יכולות אישיות ותרבות ארגונית מתאימה הן מפתח להחזר השקעה מהיר ושיפור מתמשך. כל אלה חיוניים ליצירת 
הזדמנויות חדשות ליצירת ערך.  

סגירת הפער – מדיגיטציה להטמעה מהירה

1  מתוך 5 ארגונים בעולם מתקשים לאתר 
טאלנטים בעלי מיומנויות טכנולוגיות, מנהלי 
פרויקטים של IT, מפתחי תוכנה, אנליסטים 

בתחום אבטחת הסייבר ומומחים לבינה 
מלאכותית וללמידת מכונה. 

מגמה מס' 12

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  שינוי תפיסה בחברותהאצת הטכנולוגיה

מקור: סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון הראשון של 2022
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 שימוש בטכנולוגיה לצמצום היקף הפליטות, לשינויים מפליגים בשרשרות אספקה ולשינויים התנהגותיים. 
 חברות הענק הטכנולוגיות מתחרות ביניהן מי תהיה הראשונה שתפתח את שערי ה-metaverse, אותו מיזוג 

 בין העולם הדיגיטלי לעולם הפיזי, העתיד להתפתח לאחת המגמות החדשות החשובות ביותר. הדבר ייצור 
 הזדמנויות חדשות לבנייה מחדש של עולם היברידי למפגשים ועבודה, במתכונת בעלת השפעות סביבתיות 

פחות הרסניות.

עידן חדש של טכנולוגיה בת קיימא

1  מתוך 3 ארגונים מתכננים לתגבר יכולות פנימיות באמצעות 
פלטפורמות למסחר אלקטרוני ודיגיטלי, אנליטיקה של ביג 

.)IoT( 'דאטה, מחשוב בענן ו'האינטרנט של הדברים

מגמה מס' 13

מקור: סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון הראשון של 2022

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  שינוי תפיסה בחברותהאצת הטכנולוגיה
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בינה מלאכותית לתגבור הגיוון האנושי ולצמצום אי-שוויון
 שיפור ההבנה בתחומים כמו גיוון עצבי )neurodiversity( מחייב לצייד את מערכי הבינה המלאכותית 
 ב'מנגנוני הכלה' במטרה למשוך פנימה מגוון של טאלנטים, במקום לסנן ולהדיר את מי שאינו טיפוסי. 

 ארגונים רבים יכירו בערך של התאמת למידת מכונה וחיזוי ביצועים, וכך נוכל לסייע לעובדים להכיר 
את עצמם טוב יותר מאי-פעם ולהתוות לעצמם מסלול של מסוגלות תעסוקתית, שוויון ושגשוג.

מגמה מס' 14

למרות הגידול בהשקעות בטכנולוגיות של 
בינה מלאכותית בכל הענפים, 1 מתוך 5 

ארגונים לא מצליחים לאתר מספיק מומחים 
לבינה מלאכותית וללמידת מכונה לתפקידים 

שמיומנויות אלה נדרשות בהם.
 ManpowerGroup מקור: סקר תשקיף התעסוקה של

לרבעון הראשון של 2022 

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  שינוי תפיסה בחברותהאצת הטכנולוגיה
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כולם מרוויחים = כאשר עליות בשכר ימומנו מעלייה בפרודוקטיביות
ארגונים חותרים לאזן בין עליות שכר לעלייה בפרודוקטיביות. מקבלי החלטות נוטים להעדיף דינמיקה כזו משום שהיא מאפשרת 

להימנע מלחצים אינפלציוניים – שוטפים או סמויים – בשעה שפוטנציאל הכלכלה מתרחב. אמצעים טכנולוגיים יאפשרו לייצר יותר 
בעזרת התשומות הקיימות, או לצמצם תשומות מבלי לפגוע בהיקף הייצור.

מגמה מס' 15

בשל הגדלת ההשקעות 
בטכנולוגיה, השינויים 

המשמעותיים ביותר במספר 
 IT העובדים יירשמו בתפקידי

 )23%( ובתפקידי ייצור )21%(.

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  שינוי תפיסה בחברותהאצת הטכנולוגיה

מקור: סקר צפי התעסוקה של ManpowerGroup לרבעון הראשון של 2022
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שיטות אנליטיקה חכמות לניתוח נתוני עובדים יאפשרו קבלת החלטות 
מבוססות על סמך נתונים

כדי לספק לעובדים חוויה דיגיטלית שקופה ובעלת יכולות התרחבות, יידרשו שינויים בתשתיות הטכנולוגיות, בשיטות ניהול ובמודלים 
להתקשרות הן עם עובדים והן עם לקוחות. אנליטיקה של נתוני כוח עבודה וטאלנטים תקבל מקום מרכזי בחזית המאמץ למינוף, 

הן של אמצעי האנליטיקה והן של הנתונים, במטרה להתאים עובדים לתפקידים ולנבא ביצועים פוטנציאליים. עם התגברות המגמה 
לשיתוף נתונים על ידי העובדים וצבירת הנתונים ממאגרי נתונים, יהיו למעסיקים הרבה יותר נתונים שיהיה צורך לנהל, אך גם אפשר 

יהיה לשאוב מהם יותר תובנות.

בגיוס חיצוני, 76%  מהארגונים 
המעסיקים יותר מ-100 עובדים 

מסתמכים על כלי הערכה כמו 
מבחני כישורים ומבחני אישיות.

מגמה מס' 16

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  שינוי תפיסה בחברותהאצת הטכנולוגיה

מקור: Ace the Assessment , Harvard Business Review )איך להצליח בהערכות(



שינוי תפיסה בחברות

בתגובה לתחרות הקשה, למצבי חוסר ודאות ולדרישה ליותר שקיפות, החברות המעסיקות פונות לאמצעים 
מתוחכמים יותר; הן יוצרות או מחפשות מודלים גמישים יותר של תפעול, יותר חוסן בשרשרות אספקה, שותפים 

'ירוקים' ופתרונות אחודים יותר.

83%  מהארגונים 
סבורים שכדי 
להתמודד עם 

שינויים, דרושה 
להם יותר מהירות 

וגמישות.

מגמה מס' 17       |       מגמה מס' 18       |       מגמה מס' 19       |       מגמה מס' 20

Orange Business Services :מקור

23

שינוי תפיסה בחברות
מניהול מגיב לניהול אסטרטגי יוזם של 

כוח העבודה

2022 – הנוף התעסוקתי

https://www.orange-business.com/en/focus/supply-chains
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 חברות צריכות לשאוף לתת לעולם יותר מאשר הן מקבלות 
)NET POSITIVE(

השקיפות סביב נושאי ESG, עלייתו של 'הקפטליזם של בעלי העניין' וההתכנסות בתחום התקינה והדיווח יוצרים עבור 
חברות צורך דוחק להוביל בפעילות יזומה. 

התפוצה של תקנות בנושא פעילות למען האקלים ומחויבות לאפס פליטות גדלה והולכת, ואולם החזית הבאה תהיה 
דווקא נושא ההשפעות החברתיות של תאגידים וחברות. 

מגמה מס' 17

 ESG-2 מתוך 3 ארגונים מדווחים ש
)סביבה, צדק חברתי וממשל תאגידי( 

הוא מוקד קריטי בארגון.

ב-60% מהחברות קושרים בין יעדי 
ESG )סביבה, צדק חברתי וממשל 

תאגידי( לבין מטרות הארגון.
 Global Talent Trends 2020-21 מקור: דוח 

Mercer מגמות גלובליות של טאלנטים( של(

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  האצת הטכנולוגיהשינוי תפיסה בחברות
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 מודלים ונהלים חדשים וגמישים של תפעול וניהול עובדים יתפתחו בתגובה לטרנספורמציות המתחוללות בשוק – 
  מהמשך החדירה של הטכנולוגיות הדיגיטליות ועד השינויים בהעדפות הצרכנים.   

     היכולת להפיק תובנות משמעותיות מנתונים תהיה גורם קריטי בניהול של סיכוני הון אנושי, כולל שילוב אחראי 
     של מאפייני כלכלת Gig, עבודת פרילאנס ועבודה לפי חוזה.

          לקונסולידציה וחוסן בניהול ספקים תהיה חשיבות עליונה ביכולת לצמצם אי-ודאויות ולנהל סיכוני 
            כוח עבודה. 

 אופטימיזציה של כוח העבודה באמצעות ניהול אסטרטגי 
של טאלנטים

68% מהחברות מציינות 'קונסולידציה של ספקי 
כוח אדם' כאסטרטגיה הנהוגה אצלן כרגע לניהול 

כוח העבודה.

מגמה מס' 18

 Workforce Solutions Buyers דוח מסקר ,Staffing Industry Analysts     (SIA) :מקור
)קנייני פתרונות עבודה(

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  האצת הטכנולוגיהשינוי תפיסה בחברות
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עלייה בתפיסת המעסיקים כגורמים מהימנים
המעסיקים הפכו למקור המהימן ביותר למידע, יותר מאשר גורמים ממשלתיים ואמצעי התקשורת. אימוץ אג'נדה 

מונחית-ערכים הופך בהדרגה לגורם חיובי במשיכה ושימור של טאלנטים.  

מצד העובדים, גוברת הדרישה לפעולה בעלת אופי 'אמפתי' ומכל חלקי המפה הפוליטית מגיעות ציפיות שמנכ"לי 
החברות יהיו אלה שיובילו. תפקידו של עולם העסקים ימשיך להתרחב ויחדור לתחומים כגון פעילות למען שוויון גזעי, 

תמיכה בהתחסנות ופעילות למען זכויות הצבעה.

מגמה מס' 19

3 מתוך 4 עובדים מציינים שחשוב להם לתת 
אמון במנהלים שלהם ולצעוד אחריהם בבטחה.

7 מתוך 10 עובדים רוצים לעבוד בארגונים בעלי 
ערכים דומים לשלהם.

 מקור: סקר What Makes Workers Thrive Survey, )מה גורם לעובדים לשגשג( 
של ManpowerGroup דצמבר 2021

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  האצת הטכנולוגיהשינוי תפיסה בחברות
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הגדרה חדשה של המונחים 'סיכון' ו'חוסן'

יותר ממחצית הארגונים בודקים כרגע את שרשרות 
האספקה המורחבות שלהם )לדוגמה, צדדי ג', קבלני 

משנה( במטרה לצמצם סיכונים; קרוב ל-40% 
מתכננים לעשות זאת בשנתיים הקרובות.

מגמה מס' 20

Orange Business Services :מקור

|  מה רוצים העובדים  |  מצוקת הטאלנטים  |  האצת הטכנולוגיהשינוי תפיסה בחברות

 התעדוף של סיכונים משתנה, עקב גורמים כגון שבירות של שרשרות אספקה, בעיות אקלים, דרישות צרכנים 
ומחסור במיומנויות.  

 לא עוד ספקים יחידים ושרשרות אספקה אנכיות. מעכשיו יש עדיפות למעגליות, רשתות, התבססות אזורית, 
חוסן וקיימות.  

 עמידות שרשרת האספקה ומיזוג ספקים יהיו שני הנושאים הנדרשים ביותר להורדת אי-הוודאות 
וניהול סיכונים.
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MANPOWERGROUP מטפלת בכל שלבי מחזור החיים של תחום משאבי האנוש

.www.manpowergroup.com פרטים נוספים בדף

מיקור טאלנטים ניהול כוח עבודה ייעוץ ואנליטיקה בנושאי כוח עבודה 

מעברי קריירה משיכת טאלנטים מוביליםניהול קריירה

2022 – הנוף התעסוקתי

https://www.manpowergroup.com/
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