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 יונאס פריסינג
יו"ר ומנכ"ל

המהפך האדיר והמואץ שהתרחש בכוח העבודה בשנת 2020 החל כמשבר בריאותי ועד מהרה התפתח למשבר 
כלכלי וחברתי. בתחילת המשבר, ענפים שלמים, כגון אירוח, נסיעות ואפילו ייצור, קפאו בן-לילה בעוד שבאחרים, ביניהם 

טכנולוגיה, שירותי בריאות, לוגיסטיקה וחנויות מזון נרשם ביקוש מיידי ומתמשך לעובדים. במקביל, חברות רבות עברו תהליכי 
דיגיטציה במהירות ובקנה מידה שלא נצפו מראש ובו-בזמן, אצל 93% מהאנשים חלו שינויים דרמטיים בדפוסי העבודה, החיים 

והצריכה.1

רבות מהמגמות שאנו מנבאים זה זמן, קיבלו תנופה מואצת: במקרים רבים, משברים מחוללים שינוי מהיר ואף 
יוצרים הזדמנויות להתקדמות בחברה. המהפך הדיגיטלי מתרחש בקצב חסר תקדים והוא יוצר סוגים חדשים של משרות 

ושינויים גורפים, המציעים פוטנציאל לשיפור החיים של אנשים וליצירת עולם מחובר יותר. כיום, פריצות דרך טכנולוגיות 
מניעות תוכניות חיסונים המוניות וטרנספורמציה וגמישות בכוח העבודה, בנוסף לקריאה לתמהיל טוב יותר בין חיי העבודה 
לחיים הפרטיים, יותר שדרוג מיומנויות ויותר אוטונומיה בשאלות כמו כיצד, מתי והיכן עבודה יכולה להתבצע – כל אלה הם 

תוצאות חיוביות ורצויות של המגיפה.

ואולם כשנה מפרוץ המגיפה, אנו עדים להתפתחות של דפוס התאוששות דמוי האות K, עם מסלולים בעלי 
מהירות שונה. בענפים מסוימים ואצל אנשים מסוימים נרשמת התאוששות מהירה וטובה יותר– אלה שפועלים בענפים 

בצמיחה ואלה שמצוידים במיומנויות מבוקשות – בעוד שאחרים נתונים בסכנה של פער הולך וגדל. בכוח העבודה ניכרת האצה 
בקיטוב בין בעלי אותן מיומנויות לבין נעדרי המיומנויות המבוקשות. במקביל, נרשמת עלייה במתחים החברתיים, שכן רבים 

מרגישים מנושלים ממקומות עבודתם ומנוכרים מקהילותיהם ומאנשים המחזיקים בדעות שונות משלהם.

 ,ManpowerGroup-עכשיו, אולי יותר מאי-פעם בתולדותינו, ניתנת לנו הזדמנות )ובצידה אחריות( לנבא, להתכונן ולתמוך. ב
אנו פועלים מתוך מחויבות מלאה לשיתוף פעולה עם כל בעלי העניין שלנו – עובדי החברה, מועמדים לעבודה וגורמים קשורים, 

לקוחות, שותפים והקהילות שבהן אנו פועלים – במטרה להוות חלק מהפתרון. במסגרת מהפכת המיומנויות, בעשור 
הנוכחי האתגר החשוב ביותר יהיה היכולת לסייע לעובדים להתכונן לרכישת מיומנויות, לשדרג מיומנויות ולעבור 

הכשרה מחדש כדי להשתלב בתפקידים מבוקשים. הנושאים הבאים היו חשובים עוד לפני המגיפה הגלובלית 
וחשיבותם גדולה עוד יותר עכשיו: החתירה ליצור מקום עבודה טוב יותר, שבו כל אדם יוכל למצות את מלוא 

הפוטנציאל האנושי שלו וליהנות מנתח שוויוני יותר של השגשוג.

.2020 ,ManpowerGroup .מצוקת הכישרונות 2020. סגירת פער המיומנויות: מה רוצים העובדים  1
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האצה של הדיגיטציה תוך כדי ההאטה הגלובלית

במגמות שניבאנו עוד לפני המשבר נרשמת האצה מהירה ובמקביל, מתפתחות גם מגמות חדשות. המחסור במיומנויות 
 מחמיר, ככל שעולה הביקוש למיומנויות ספציפיות. בשילוב עם המתחים החברתיים, הדבר בא לידי ביטוי כקיטוב גדל והולך 
 בין מי שמצוידים במיומנויות לבין מי שחסרים אותן. האצה ניכרת גם בנושא הבחירה האישית, ואפשר לראות זאת בתוצאות סקרי 

מה רוצים העובדים שלנו, הן לפני מגיפת הקורונה והן במהלכה. יותר מאי-פעם, העובדים מעוניינים בגמישות, בבחירה ובשילוב המיטבי בין 
עבודה מרחוק לעבודה במשרד. בארגונים רבים מתחדד התחכום בשעה שנעשות בהם הכנות למעין 'איפוס', במטרה להסתגל למציאות 

החדשה ובמטרה להגביר גמישות, להתמקד יותר בתכנון כוח העבודה, להגביר את עמידות שרשרות האספקה ולפעול למיזוג ספקים – הכל 
כדי להתנהל באופן יציב יותר בתקופה של חוסר ודאות וסיכונים.

המהפך הדיגיטלי ממשיך לצבור תאוצה וכיום, כל עסק נדרש לפעול כעסק טכנולוגי, עם יכולת לדיגיטציה של חוויית הצרכן ועם תמהיל 
מיטבי של טאלנטים וטכנולוגיות – בקדמה ובמרכז. אם מוסיפים לכך את השלכות המגיפה הגלובלית, אנחנו צפויים לראות את המשכו של 

המהפך העמוק בשוקי העבודה ובכוח העבודה.

בסקר 'מהפכת המיומנויות' האחרון שלנו, הצגנו ליותר מ-26,000 מעסיקים ביותר מ-25 מדינות את השאלות הבאות:

כיצד משפיע משבר הקורונה על תוכניות הדיגיטציה והאוטומציה שלכם?	 

באילו פונקציות, ענפים ואזורים עשויה להירשם ההשפעה הגדולה ביותר?	 

אילו שינויי קדימויות חלו בתחום משאבי האנוש בתוצאה מהמשבר?	 

איך מתבצעת החשיבה לגבי תוכניות שדרוג המיומנויות השוטפות והעתידיות?	 

 הממצאים: אתחול חוזר של מהפכת המיומנויות – 
שלושת העקרונות: לחדש, להכשיר מחדש, להציב מחדש

המנצחים גורפים הכל: דיגיטציה משנה את סדר הדברים הישן בעולם העבודה
בעקבות המגיפה, 19% מהחברות בישראל האיצו את קצב הדיגיטציה והאוטומציה ו-15% מהחברות בישראל השהו את תוכניותיהן בנושא.

במקביל, מספר המשרות בישראל שנוצרו גדול ממספרן של המשרות שהתבטלו: 78% מהמעסיקים העוברים לאוטומציה מתכננים להגדיל 
את מספר העובדים או להשאירו ללא שינוי, בהשוואה ל-19% בלבד מהמעסיקים המתכננים לצמצם את כוח העבודה או להשהות את 

תוכניות האוטומציה.2 החברות שעוברות תהליכי אוטומציה הן אלה שיוצרות הכי הרבה משרות. 

78% מהמעסיקים בישראל העוברים תהליכי אוטומציה 
מתכננים להגדיל את מספר העובדים או להשאירו ללא שינוי

19% מהחברות בישראל מאיצות את תהליכי 
הדיגיטציה והאוטומציה כתוצאה מהמגיפה הגלובלית

 החברות שעוברות תהליכי דיגיטציה 
הן אלה שיוצרות הכי הרבה משרות

.2019 ,ManpowerGroup .2 דרושים בני-אדם: הרובוטים זקוקים לכם     

https://go.manpowergroup.com/talent-shortage
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כיום, כל חברה נדרשת להיות חברה טכנולוגית וארגונים שהם 'כוכבי-על' בכל הנוגע להתקדמות מהירה 
בתהליכי דיגיטציה עוד לפני המגיפה הגלובלית, נמצאים כבר עכשיו בעמדת יתרון.3 ארגונים שכבר משקיעים 

יותר בדיגיטציה, במיומנויות עובדים ובחדשנות נהנים מנתח שוק גדול יותר, מקדימים ארגונים דומים ואף מועילים 
יותר לעובדיהם וללקוחותיהם, בעקבות השינוי החד שחל באופן שבו אנו עובדים, צורכים, לומדים ומקיימים 

קשרים חברתיים – מרחוק. 

באזור אירופה, המזה"ת 
ואפריקה וביבשת אמריקה 
צפויה הכי הרבה דיגיטציה 
בפונקציות של מנהלה או 
פונקציות משרדיות (23%)

בקוסטה-ריקה (25%), 
בריטניה (21%), יוון 

(20%) והונגריה (20%) 
צפויה יותר דיגיטציה של 
תפקידים בתחומים כמו 
כספים וניהול חשבונות

באזור אסיה-פסיפיק 
מאמצי הדיגיטציה 

 IT-יתמקדו יותר מכל ב
ובייצור (21%)

בהודו צפויה 
דיגיטציה של 

פונקציות ייצור 
(38%)

שוודיה (39%) 
תשקיע בהגברת 

הדיגיטציה יותר מכל 
בתחום המנהלה

בארה"ב צפויה יותר הגברה 
של הדיגיטציה בפונקציות 

של משרדים קדמיים ועבודה 
מול קהל (28%)

גרמניה (44%) מתכוונת 
ליישם יותר אוטומציה 

בהשוואה לארה"ב 
(13%), צרפת (11%) 

ובריטניה (8%)

בגרמניה יושקע מאמץ 
באוטומציה של פונקציות 
מנהלה (28%), משרדים 

קדמיים ותפקידים הכרוכים 
בעבודה מול קהל (21%)

10 המקומות העליונים: גרמניה, אוסטריה, יוון, שווייץ, 
פנמה, קוסטה ריקה, יפן, גואטמלה, איטליה מקסיקו

10 המקומות התחתונים: סין, בריטניה, פורטוגל, הודו, 
ספרד, סלובניה, ישראל, צרפת, צ'כיה, הונג-קונג

...המפסידים הם אלה ש'מקטינים ראש', ממשיכים לשחק לפי הכללים של אתמול?
במפתיע, 63% מהמעסיקים בישראל דיווחו שלמגיפה הגלובלית לא הייתה השפעה על התוכניות לדיגיטציה ואוטומציה, ובכמה 

ממדינות אירופה ואסיה-פסיפיק )לדוגמה, ספרד, פורטוגל, בריטניה, סין, סינגפור והודו( נראה שהפנימו פחות מאחרים את ההלם הגלובלי 
ושינו במידה המזערית ביותר את תוכניותיהם להאצת המהפך. התמונה המתבהרת במהירות היא שעל ארגונים למצוא דרכים חדשות לעשות 

דברים מּוּכרים או דרכים חדשות לעשות דברים חדשים, שכן הארגונים המנצחים – קיימים וחדשים כאחד – הם אלה שמצליחים להסתגל 
ו'להשתלט' על חידושים דיגיטליים ולמנף במהירות הגדולה ביותר את כל ההזדמנויות המקוונות.4 

מי מהמעסיקים יצעד בכיוון של דיגיטציה – יותר או פחות

הממצאים – השפעת מגיפת הקורונה על דיגיטציה ומשרות 

3, 4 הישרדות הכשירים ביותר. האקונומיסט, 2020.
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כשמדובר בדיגיטציה ובעתיד העובדים, בהחלט ייתכן 
שהביטחון לעובד נמצא במספרים גדולים. ארגונים גדולים 
)ובהם 250 עובדים או יותר(, מפעילים יותר תוכניות דיגיטציה 
והם גם אלה שמגייסים הכי הרבה עובדים. לעומת זאת, מידת 

ההשפעה הקשה ביותר של המגיפה הגלובלית5 הייתה על 
הארגונים הקטנים יותר ומכאן נטייתם לדחות את תוכניות 

הדיגיטציה ולצמצם את תוכניות הגיוס שלהם.

מאמץ מיוחד לקדם דיגיטציה – הכשירים ביותר שורדים
גם במגזרים שתהליכי האוטומציה בהם היו איטיים לפני המגיפה הגלובלית נרשמת עכשיו סגירת פערים. כתוצאה מהמשבר, 

נעשה עכשיו בענפים כמו כספים, ביטוח, נדל"ן ושירותים עסקיים מאמץ כפול להאיץ תהליכי דיגיטציה, בייחוד בתפקידים הקשורים בעבודה 
במינהלה ומול קהל ולקוחות. בישראל, 17% מתכננים להגביר אוטומציה כתוצאה מהמשבר.

למי כדאי לשים לב: התעשיות שהושפעו יותר מכל מהמשבר בתחילתו )כולל ייצור, בנייה ושיווק סיטוני( נחלקות בין אלה שבהן מתבצעים 
תהליכים מהירים של הסתגלות באמצעות אוטומציה ודיגיטציה, לבין אלה שנוקטים גישה של 'נחכה ונראה' ומשהים תוכניות.

הגודל כן חשוב – ארגונים גדולים יותר 
עוברים אוטומציה מוגברת וגם מגייסים 

הכי הרבה עובדים 

בהדרגה מצטיירות גם מגמות: בארגונים הגדולים יותר מתכננים להכניס תחילה אוטומציה ביחידות הייצור ולאחר מכן במנהלה, IT ומשרדים 
קדמיים. בחברות קטנות יותר, הדיגיטציה מכוונת יותר לשינויים בפונקציות התמיכה – מנהלה ומשרד, משרות מול קהל וכספים. 

שיווק סיטוני

12%
דיגיטציה 

מואצת
השהיית 
תוכניות

20%

+

ייצור

8%
דיגיטציה 

מואצת
השהיית 
תוכניות

20%

+

בנייה

11%
דיגיטציה 

מואצת
השהיית 
תוכניות

9%

+

כספים, ביטוח, נדל"ן

17%
דיגיטציה 

מואצת
השהיית 
תוכניות

17%

+

6% זעיר 

9% קטן

16% בינוני
(50-249)

(10-49)

(1-9)

17% גדול
(250+)

גישת המעסיקים בישראל לנושא 'אוטומציה עכשיו' או 'נחכה ונראה'?

הממצאים – השפעת מגיפת הקורונה על דיגיטציה ומשרות 

5 העסקים הקטנים הפגיעים ביותר למגיפת הקורונה – ומתי. McKinsey and Company. 18 ביוני 2020.

החברות הגדולות נוטות יותר להאיץ תהליכי דיגיטציה 
ואוטומציה כתוצאה מהמגיפה הגלובלית 
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PEOPLEFIRST# : האצה בעולם בתחום משאבי אנוש כעדיפות עסקית

טאלנטים + טכנולוגיה: היפוך מגמה במשאבי אנוש. ב-2018, לא נרשמו בקרב מעסיקים שום תוכניות להגדיל את מספר 
העובדים בפונקציות משאבי האנוש; אצל חלקם אפילו היו תוכניות לצמצום. ניתוח המגמות בעולם ב-2020 מראה שמעסיקים 
רבים משקיעים בטכנולוגיות של משאבי אנוש וגם מגייסים עוד עובדים: בקרב המעסיקים שמתכננים אוטומציה יותר מאחרים 

נרשמת עלייה נטו של 15% במספר העובדים בתחום.

החזרת הגורם האנושי לפונקציית משאבי האנוש – השינויים בסדר העדיפויות
המשבר הבריאותי, הכלכלי והחברתי העמיד את פונקציית משאבי האנוש בעמדה קריטית יותר מאי-פעם. המעסיקים 
נדרשים לנקוט גישת PeopleFirst#  ולהעניק מקום של כבוד לפונקציית משאבי האנוש באסטרטגיה העסקית שלהם. 

החשיבות הגדלה של פונקציית משאבי האנוש, מתבטאת בפיתוח מיומנויות וטכנולוגיות חדשות נדרשות. בשל הביקוש הגבוה לאיסוף 
נתונים, הגנה על נתונים וניתוח נתונים, מנהלי משאבי אנוש הם אלה שמובילים עכשיו במידה גוברת את ההתמודדות עם נושאים 
כמו בריאות, רווחה אישית ועמידות, תכנון כוח עבודה ומעצבים מחדש את מקום העבודה. הם גם עוסקים בנושאים כמו מעורבות, 

מחויבות ואתיקה, שדרוג מיומנויות והכשרה מחדש ואפילו יוזמות רחבות יותר כמו 'עובדים כצרכנים'.

מנהלים בתחום משאבי האנוש רואים בבריאותם וברווחתם האישית של העובדים נושא בעדיפות עליונה לשנת 2021 וגם 
מעבר לה – נושא שחשיבותו כפולה בהקשר של סעיף העדיפות הבא ברשימה: יצירת מודלים חדשים של עבודה וקידום ההתמקדות 

בשדרוג מיומנויות, בלמידה ובפיתוח. בישראל, 31% מהמנהלים הבכירים בתחום משאבי האנוש מייחסים עדיפות עליונה לבריאותם 
ולרווחתם האישית של העובדים.
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הממצאים – השפעת מגיפת הקורונה על דיגיטציה ומשרות 
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ללמוד איך ללמוד: מגמת הצעדים הקטנים
מהפכת המיומנויות והמשבר הפוקד את העולם מאיצים את הביקוש למיומנויות טכניות ואנושיות. כיום, מעסיקים מחפשים 

יותר מאי-פעם בעבר מיומנויות 'רכות', כמו תקשורת, ניהול זמן/תעדוף, סתגלנות, חשיבה אנליטית, נקיטת יוזמה ואמפתיה; כולן 
נחשבות לעמוד התווך של היכולת להצליח.

ארגונים רבים מגיעים להכרה שדרוש להם כוח העבודה של למדנים תמידיים, אנשים שמסוגלים להתמודד בגמישות עם כל משימה 
חדשה ויש להם מוכנות ועמידות שישרתו אותם בתקופת של שינויים ושיבושים. המעבר המאסיבי לעבודה מרחוק משמעותו ששיתוף 

פעולה, עבודת צוות ומיומנויות 'רכות' אחרות הן מצרך מבוקש מאוד ובכל זאת, רק 19% מהארגונים בישראל משקיעים בהקניית 
מיומנויות אלה, לעומת שליש שמתכננים פיתוח ייעודי של מנהיגות בששת החודשים הקרובים. המגמה היא של מערכי הכשרה 

קצרים ובעלי רלוונטיות מוגברת לפונקציות ולתפקידים ספציפיים. מצד העובדים מתגלה העדפה גוברת לתוכן יותר בר-יישום, תמציתי 
וממוקד: הם מעוניינים בחומר נגיש ורלוונטי באופן מיידי ולטווח הקצר. 

מיומנויות 'רכות' + מיומנויות טכנולוגיות = עוצמה אנושית
כפועל יוצא מההאצה המהירה והנרחבת של שינויים ודיגיטציה בארגונים, נרשמים שינויים גם בסוגי המיומנויות 

הנדרשים. עד שנת 2025, משימות הקשורות בעבודה צפויות להתחלק שווה בשווה בין עובדים אנושיים למכונות; במקביל, צפויות 
להתפתח 97 מיליון משרות חדשות בתחומים כמו בינה מלאכותית, כלכלה ירוקה וכלכלת הטיפול.6 האתגר הגדול ביותר שלנו הוא 

לסחוף את כלל העובדים למהפך הזה ולהגן על אלה שחייהם ייפגעו כתוצאה מהפיגור ביצירת משרות. 

 מזכירים אדמיניסטרטיביים ובכירים                      עובדי משאבי אנוש כלליים                                                                                           
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וכך אנו עדים להתפתחות של דפוס התאוששות 
דמוי האות K, עם מסלולים בעלי מהירות שונה. 
בענפים מסוימים ואצל אנשים מסוימים נרשמת 
התאוששות מהירה וטובה יותר– אלה שפועלים 

בענפים בצמיחה ואלה שמצוידים במיומנויות 
מבוקשות – בעוד שאחרים נתונים בסכנה של 

פער הולך וגדל.

הממצאים – השפעת מגיפת הקורונה על דיגיטציה ומשרות 

K התפתחות דפוס ההתאוששות בעל צורת האות

6 דוח עתיד העבודה 2020. הפורום הכלכלי העולמי, אוקטובר 2020.
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SkillsInSight™ הערכת פוטנציאל וזיהוי מיומנויות 'רכות' בעזרת
לדברי המעסיקים, מיומנויות 'רכות' הן דבר שקשה לזהותו וקשה לפתחו. 40% מהארגונים בישראל מדווחים על קושי בהקניית מיומנויות טכניות 

מבוקשות, ובשיעור דומה, 32% מהארגונים בישראל מדווחים על קושי רב עוד יותר בהקניית המיומנויות ה'רכות' הדרושות, כמו למשל חשיבה 
אנליטית ותקשורת.7 מיומנויות טכניות אמנם חשובות, אך המיומנויות ה'רכות' הן אלה שבונות מסוגלות תעסוקתית ועמידות לטווח הארוך. הן גם 

הגורם שממשיך לתמוך בתיאבון האישי של הפרט ללמידה ולהתפתחות מכל הסוגים.

כלי הערכה דוגמת ™SkillsInSight של ManpowerGroup מסייעים לעובדים לזהות נקודות חוזק והעדפות עבודה. כלי זה מסייע לארגונים לנבא 
את מידת ההתאמה של אדם נתון לתפקיד נתון. כלי כזה מאפשר לנו גם לאסוף נתונים מצטברים ואלה, בתורם, מאפשרים לנו לנבא למי סיכוי 

גדול יותר לרכוש מיומנויות חדשות בעתיד. הערכה + נתונים + כלי אנליטיקה = תובנות שתומכות בהחלטות לגבי טאלנטים, מפחיתות את עלויות 
 SkillsInSight האיתור של כישרונות ומשפרות את ניידות העובדים בהתאמת היכולות והפוטנציאל שלהם לפערי המיומנויות של הארגון. הכלי

.)Drive( ומוטיבציה )Ability( יכולת ,)Likeability( המבוססת על נועם אישי – LAD מיישם את מודל

מוטיבציהיכולתנועם אישי

מיומנויות אישיות ובין-אישיות 	 
ברמה גבוהה

נועם הליכות	 

נטייה לשיתוף פעולה	 

מתגמל לעבוד איתם 	 

יכולת חשיבה גבוהה, אינטליגנציה	 

יכולת לזהות דפוסים בנתונים	 

חשיבה ביקורתית	 

מומחיות – ידע, ניסיון או מיומנויות 	 
הקשורים לתפקיד

נטייה לרכישה מהירה של מומחיות 	 

שאפתנות או מצפוניות	 

בעלי מוטיבציה	 

מוסר עבודה גבוה	 

יותר מוטיבציה = פיתוח 	 
מיומנויות לאורך זמן

פתרונות כוח עבודה חדשניים למהפכת המיומנויות 

 אנשים בעלי מדדי LAD גבוהים 
 )]DRIVE[ ומוטיבציה ]ABILITY[ יכולת ,]LIKEABILITY[ נועם אישי(

נוטים לנועם אישי ובעלי כישורים בין-אישיים 
טובים ואמפתיה – בעלי נטייה מוגברת לחפש 

לעצמם מנטורים ומומחים, לשכנע אחרים 
ולהתגבר על מכשולים

בעלי יכולת קוגניטיבית 
גבוהה – כולל היכולת 

לעבד מידע חדש במהירות, 
התורמת ליכולת הלמידה

נוטים לאתגר את 
עצמם – לפתח 

מיומנויות חדשות כדי 
להצליח

נוטים לקבל על עצמם 
יותר אחריות – עוד לפני 

שרכשו את המיומנויות 
הנדרשות

נועם אישי מופחת – מתקשים להתגבר על מכשולים 
המחייבים טיפול רגיש ותקשורת טובה 

יכולת קוגניטיבית מופחתת – נדרש להם 
יותר זמן ללמידת משימות חדשות, המפריע 

לפעולה גמישה ולהתקדמות

נוטים להמתין שהאחריות 
תגיע אליהם, לעתים מהססים 

לקבל על עצמם אחריות

 אנשים בעלי מדדי LAD נמוכים 
 )]DRIVE[ ומוטיבציה ]ABILITY[ יכולת ,]LIKEABILITY[ נועם אישי(

.2019 ,ManpowerGroup .2020. דרושים בני-אדם: הרובוטים זקוקים לכם ,ManpowerGroup ?7 האם המיומנויות שלי יתיישנו בעתיד
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יצרןשחקן קבוצתילמדןתקשורתיפותר בעיותהישגי

MYPATH® מיפוי מסלול התקדמות בקריירה בעזרת

כשמדובר באסטרטגיה של הכשרה מחדש, חברות רבות זקוקות למפת דרכים ברורה ואילו הפרט זקוק להנחיות ברורות בכל 
הנוגע ל'כיצד' ול'מדוע'. תוכנית ®MyPath של ManpowerGroup מסייעת בקידום של טאלנטים מתפקיד לתפקיד, בהעברתם 

מתעשיות בנסיגה לענפים בצמיחה, בסגירת פער המיומנויות, בשיפור המסוגלות התעסוקתית של עובדים ובהתמודדות עם ההשלכות 
הכלכליות והחברתיות של המגיפה הגלובלית.

ManpowerGroup, הפועלת כיום ב-14 שווקים )באמצעות המותגים Manpower ו-Experis כאחד(, שדרגה את מיומנויותיהם של יותר 
מ-2,700 ממגייסי כוח אדם שלנו והפכה אותם לסוכני טאלנטים: מומחים בהערכה, הנחיה וגיוס מונחה-נתונים, הפועלים לספק למועמדים 
הנחיה אישית שתסייע להם להמשיך להתפתח לקראת תפקידים עתידיים. באמצעות מומחיות בשוק העבודה, נתונים ותובנות בתחום כוח 

העבודה, אנו יוצרים מסלולי קריירה ברורים ומותווים היטב בענפים בצמיחה, לדוגמה, IT, פיננסיים, ייצור מתקדם, מכירות ולוגיסטיקה.

הדוגמאות של מסלולים בתחום הפיננסים וה-IT מראות כיצד, בעזרת מיומנויות הנרכשות באמצעות הכשרה והסמכות במסגרת העבודה, 
העובד יכול לקדם את הקריירה שלו ממומחה ברמה בסיסית לבעל תפקיד מבוקש ומתוגמל יותר. המסלול שמתווה התוכנית מציין גם עד 

כמה בני-קיימא הם אותם תפקידים, מיומנויות ויכולת השתכרות.

פתרונות כוח עבודה חדשניים למהפכת המיומנויות

התפקיד הנוכחי

אנשי כספים

משרות פנויות בארה"ב: 1,343,400

שכר: 19 דולר לשעה

צפי:     1%+

תפקיד היעד

אנליסטים פיננסיים

משרות פנויות בארה"ב: 104,064

שכר: 39 דולר לשעה

צפי:     5%+

התפקיד הבא

מנהלי חשבון ומבקרי פנים

משרות פנויות בארה"ב: 1,436,100

שכר: 34 דולר לשעה

צפי:     4%+  

מיומנויות נרכשות: במסגרת התפקיד ותוספת הכשרה והסמכה

עמיתי Manpower ו-Experis מקבלים תגי הוקרה במיומנויות אנוש והתנהגות, לדוגמה, 'ביצועיסט', 'פותר בעיות', 'למדן', 'יצרן', 
'שחקן קבוצתי', 'מתקשר'; כל אלה מסייעים להם לבלוט בשוק עבודה המתאפיין בתחרותיות רבה ומעניק להם מוטיבציה להמשיך 

במסלול הלמידה וההתפתחות האישית.

תפקיד היעד
ארכיטקטים של 
מערכי אבטחה

משרות פנויות: 8,544

שכר: 55 אירו לשעה

צפי:    גבוה

התפקיד הנוכחי

מפעילי מערכות

משרות פנויות: 108,132

שכר: 15 אירו לשעה

צפי:   בינוני – גבוה

התפקיד הבא

SOC יועצי

משרות פנויות: 22,956

שכר: 42 אירו לשעה

צפי:    גבוה

התפקיד הבא

מפעילי וטכנאי מרכזי 
(SOC) אבטחה

משרות פנויות: 42,824

שכר: 32 אירו לשעה

צפי:     גבוה

מיומנויות נרכשות: במסגרת התפקיד ותוספת הכשרה והסמכה

מסלול בתחום תשתיות IT וענן )ספרד(מסלול בתחום הפיננסים )ארה"ב(

פי 2 יותר להשלים תוכניות 
לשדרוג מיומנויות

70%
יותר ליהנות מהשמה מוצלחת 
)הממוצע בענף עומד על 30%(

53%
יותר להתקדם 

לתפקיד הבא
הגדלת כושר ההשתכרות בארה"ב 

ב-15%)בהשוואה לממוצע הארצי 
העומד על 3%(

רמת שביעות רצון טובה 
יותר עם מעסיקים מרוצים 

)NPS-יותר )ל

דיווח Manpower בארה"ב

יצרןשחקן קבוצתי למדןתקשורתיפותר בעיותהישגי

בוגרי התוכנית הם בעלי סיכוי של:
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 היוצרים של טאלנטים מבוקשים עם מיומנויות המחר – 
EXPERIS האקדמיה הטכנולוגית של

בענפים בצמיחה כמו טכנולוגיה, טאלנטים הם מצרך מבוקש מעצם העובדה שהמיומנויות הנדרשות הן כה חדשות. 
הארגונים החדשניים ביותר חוברים לגורמים אחרים כמו עולם האקדמיה, ואפילו מתחרים, במטרה להפוך ליוצרי 

טאלנטים ולהצליח במיקור של עובדים שמסוגלים ללמוד ולפתח את המיומנויות הדרושות לאותם ארגונים.

האקדמיה הטכנולוגית של Experis פועלת עם מגוון רחב של לקוחות, בתי ספר למקצועות טכניים ואוניברסיטאות במטרה לגבש 
תוכניות לימודים ישימות תוך כדי עבודה, עוד לפני השלמה מלאה של הלמידה. הודות לשילוב בין ניסיוננו בענף למומחיות שלנו 

בתחום כוח העבודה, אנו מגדירים את הדרישות ביחס למיומנויות העתיד, מזהים פערים קיימים וממפים מיומנויות קרובות למסלולי 
קריירה אפשריים. כפועל יוצא, אנו מגבשים ומציעים פתרונות לשדרוג מיומנויות ולניהול כוח עבודה.

האקדמיה הטכנולוגית של Experis החלה את פעולתה באיטליה, מול יצרנית מכוניות המרוץ דלארה, ופיתחה תוכנית לימודים 
ייחודית להכשרה ושדרוג מיומנויות בקרב עובדי טקסטיל, במטרה להפנותם לעבודות ייצור בתחום כלי הרכב היוקרתיים. הם רכשו 

 Experis הסמכות 'מאסטרס' בהנדסה מכנית וחשמלית, בהנדסה אווירודינמית, בניתוח נתונים ובעיצוב. האקדמיות הטכנולוגיות של
עוסקות כיום לא רק בספורט מוטורי, אלא תומכות בגיוס ובשדרוג מיומנויות גם בענפים בצמיחה נוספים שבהם השכר גבוה, 

ביניהם IT והנדסה, תחום הדיגיטל, ייצור מתקדם ותעופה וחלל. הן פועלות בשמונה מדינות: ספרד, גרמניה, בריטניה, פולין, צ'כיה, 
שוודיה, נורווגיה ואיטליה.

בנורווגיה, האקדמיה הטכנולוגית של Experis, יחד עם מאמני הקריירה של Right Management, מספקים תוכניות מואצות 
של הכנה לרכישת מיומנויות וכן תוכניות להסבה ושדרוג מיומנויות לבוגרים ולעובדים קיימים. בוגרי התוכניות, שפותחו בשיתוף 

עם לקוחות ועם בית הספר לטכנולוגיה ולמידה דיגיטלית Noroff, הם אנשי פיתוח בתחום של Java ו-Net.  וצפויה הרחבה של 
התוכניות, שתציע ללקוחות שדרוג מיומנויות בתחום אבטחת הסייבר, כדי שיהיה אפשר לפתח עובדים עם מוכנות ויכולת בבנייה, 

אבטחה וניהול של שירותי אינטרנט ניתנים להרחבה בענן.

פתרונות כוח עבודה חדשניים למהפכת המיומנויות

60%
השמה לאחר 

השלמת הלימודים

תוכניות 
הכשרה

הסמכות התמחות 
'מאסטרס'

טכנולוגיות עיקריות: מדע נתונים ואנליטיקה, Net ,Java. , ענן, אבטחת סייבר, רובוטיקה

 1,000 
תלמידים 
מדי שנה

חברות-
שותפות 50

20

70

100%
שיעור נוכחות 

בכיתה

מעבדות ברחבי 
איטליה בלבד 5

1K
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 עיצוב העתיד של 'תעסוקה אפס נטו' בעזרת פתרונות פיתוח הקריירה של 
RIGHT MANAGEMENT

נוכח התמורות המהירות והגוברות במיומנויות הנדרשות, מעסיקים מובילים יתחייבו לגישה מאוזנת של 'אפס נטו': שינויים מבניים בארגונים 
יגרמו לביטול של משרות אך אחרות ייווצרו במקומן והעובדים יעברו הסבה כדי למלא תפקידים חדשים – בתוך הארגון או מחוצה לו.

מערך Right Management של ManpowerGroup מציע פתרונות של אסטרטגיית טאלנטים, שתכליתם לסייע לארגונים להאיץ את 
ההתמקדות המתחדשת בשדרוג מיומנויות ובתמיכה בכלל העובדים – עובדי צווארון כחול, לבן או חדש – בביצור הביטחון התעסוקתי שלהם 

ובפיתוח המיומנויות שיידרשו להם בעולם העבודה העתידי.

פתרונות כוח עבודה חדשניים למהפכת המיומנויות

 85% ,RightMap בעזרת 
 מהעובדים הרגישו מוטיבציה לקבל על 

עצמם אתגרים נוספים במסגרת תפקידיהם

 בבריטניה, סייענו ליותר מ-235,000 יוצאי צבא לצלוח את המעבר לאזרחות ותמכנו באלפי ארגונים המבקשים 
להעסיק טאלנטים בעלי רקע צבאי. 

תוכנית Own Your Career מציעה אימון בהתאמה אישית באמצעות ™RightMap, הטכנולוגיה שלנו להערכה, ניתוח מיומנויות 	 
והתאמה, המבוססת על בינה מלאכותית. זאת, לצד אירועי למידה קבוצתיים, סמינרים אינטרנטיים בנושאי קריירה, אימון עמיתים ויותר 

מ-7,500 תוכניות וירטואליות ומשולבות לשדרוג מיומנויות. 

תוכניתנו Accelerated Career Support and Career Transition Program לתמיכה מואצת בקריירה ובשינויי קריירה 	 
מציעה פתרונות לשדרוג מיומנויות והסבה, מתגברת מודעות לניוד מיומנויות ולמסלולי לתעסוקה אלטרנטיבית, מספקת תוכניות 

להשמה מחוץ לארגון וייעוץ מעשי חיוני בנוגע לכספי הכשרה ולהצבה מחדש. 

בדרך זו אנו מסייעים לארגונים לאפשר לעובדיהם בחירה והעצמה לקראת קריירות עתידיות ומעודדים אותם לחקור 
ולבדוק עתיד חדש – בתוך הארגון או מחוצה לו. 
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לאור הקצב המהיר מאי-פעם של התמורות שמתחוללות בסוג המיומנויות הנדרשות וחשיבותם המרכזית של  טאלנטים, מה שנחוץ לארגונים הוא רענון 
האסטרטגיות לפיתוח טאלנטים וכוח עבודה, כדי שיוכלו למשוך, לפתח, לרתום ולשמר את מיטב הטאלנטים בשלב הבא של מהפכת המיומנויות. 

 פתרונות למהפכת המיומנויות –
מפת הדרכים לגישת 'הכשרה מחדש, שדרוג מיומנויות, הצבה מחדש'

היכרות עם הטאלנטים הקיימים ובירור אילו 
טאלנטים דרושים לכם: אפשר להיעזר בהערכות 

איכותיות, שיסייעו לעובדים להבין נקודות 
חוזק, פערים וצורכי פיתוח של מיומנויות.

SkillsInSight

MyPath

קידום תרבות של למידה: הקצאת זמן ללמידה 
והנהגה באמצעות דוגמה אישית. קידום תפיסת 

AlwaysLearning#  בקרב הרבים ולא רק בקרב המעטים. 
היערכות לנוכח צרכים עסקיים קיימים ומתפתחים בעזרת למידה 

 מקוונת ותמציתית, סמינרים אינטרנטיים, סדנאות ומפגשי 
אימון והנחיה.

#AlwaysLearning

הכרה, קידום ותגמול על מיומנויות 
‘רכות׳: יצירת אישורים כמו תעודות 

או תגים במיומנויות אנושיות, כולל הכרה 
פומבית בבעלי תארים כמו ‘ביצועיסט׳, 

 ‘פותר בעיות׳, ‘למדן׳, ‘יצרן׳, 
‘שחקן קבוצתי׳ ו׳מתקשר׳.

MyPath

השקעה באימון ובהנחיה: הרחבת ההנחיה 
מעבר להנהלה הבכירה. פיתוח שורות 

מנהיגות רחבות יותר באמצעות כלים כמו 
™RightCoach, המספקים אימון וירטואלי 

 לפי דרישה, באופן מותאם אישי, 
תלוי-מצב ובעל השפעה גבוהה.

RightCoach

יצרןשחקן קבוצתי למדןתקשורתיפותר בעיותהישגי

יצרןשחקן קבוצתי למדןתקשורתיפותר בעיותהישגי

יצרןשחקן קבוצתי למדןתקשורתיפותר בעיותהישגי

יצרןשחקן קבוצתי למדןתקשורתיפותר בעיותהישגי

יצרןשחקן קבוצתי למדןתקשורתיפותר בעיותהישגי

יצרןשחקן קבוצתי למדןתקשורתיפותר בעיותהישגי

2

1

3

4

5

6

איך לנהל מעקב: מה שנמדד – 
נעשה: נצלו טכנולוגיות, כלים ונתונים 

כדי לאפשר לעובדים לדעת יותר על 
עצמם, לעקוב אחר מדדי KPI אישיים, 
לתעד ולשתף התקדמות ברכישה ושדרוג 

מיומנויות ותובנות אחרות בנושאי קריירה.

PowerYou

 פתרונות 
 למהפכת 
המיומנויות

יצירת מסלולי רכישת מיומנויות: 
הנחיית עובדים בקבלת החלטות 

מושכלות לאן להפנות את מאמצי שדרוג 
המיומנויות שלהם, אספקת מידע שקוף 

על המיומנויות החשובות ועל הפעולות 
שיש לנקוט כדי לרכוש מיומנויות 

חדשות, לעבור לתפקידים 
הבאים ולהגדיל כושר 

השתכרות.



אודות NYSE: MAN(  ManpowerGroup®      MANPOWERGROUP(, מהחברות הגדולות 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, אנו 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 
זמן. זה יותר מ-70 שנה, משפחת החברות המתמחות שלנו –  Experis   ,Manpower ו-Talent Solutions – יוצרת ערך 

גדול יותר באופן משמעותי למועמדים וללקוחות ביותר מ-75 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם. 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 אנשים עם מוגבלויות. בשנת 2020 זכתה ManpowerGroup בתואר אחת החברות האתיות ביותר זו 
השנה האחת-עשרה, מה שמחזק את מעמדנו כמותג האמין והמוערך ביותר בענף.

אודות הסקר   ManpowerGroup שכרה את שירותיה של חברת Infocorp לביצוע מחקר כמותי ב-2020, במסגרתו נסקרו 
26,130 מעסיקים, 333 מהם בישראל, ב-6 ענפי תעשייה ב-43 מדינות. המחקר התקיים במדינות הבאות: ארגנטינה, אוסטרליה, 
אוסטריה, בלגיה, ברזיל, בולגריה, קנדה, סין, קולומביה, קוסטה-ריקה, קרואטיה, צ'כיה, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, גואטמלה, הונג-

קונג, הונגריה, הודו, אירלנד, ישראל, איטליה, יפן, מקסיקו, הולנד, נורווגיה, פנמה, פרו, פולין, פורטוגל, רומניה, סינגפור, סלובקיה, 
 Reputation סלובניה, דרום-אפריקה, ספרד, שוודיה, שווייץ, טייוואן, טורקיה, בריטניה וארה"ב. ניתוח הנתונים בוצע על ידי

Leaders, חברה גלובלית לייעוץ בנושאי מוניטין ומנהיגות מחשבתית. 

WWW.MANPOWERGROUP.COM :בקרו באתר ManpowerGroup לקבלת פרטים נוספים על

הצטרפו לשיח המקוון

facebook.com/ManpowerGroup

linkedin.com/company/ManpowerGroup

@ManpowerGroup

http://twitter.com/MpGrpSolutions

