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מצב התעסוקה והשוק כיום

מרק בתחום הגיוס'נתוני בנצ

מצב המועמדים





  - HRDשלנו ב החזון 

להפוך את הגיוס בישראל למקצועי ואת הגיוס למקצוע

שיתוף בידע  �
ספר מאמרים+מאמרים מקצועיים בפורטל הגיוס  200-כ•

חברים+ 7000 –קהילת סורסינג וגיוס בפייסבוק •

וסקרים מקצועיים מרק'בנצ•

סקר השכר הגדול בתחום משאבי אנוש•

ופתרונותהדרכות     �
וחיצוניותפנימיות  -למתקדמים סדנאות לינקדאין וסורסינג •

סדנאות לגיוס טכנולוגי•

עובדיםלגיוס  ואינסטגרם פייסבוקסדנאות •

בניית וניהול עמודי חברה וקידום ממומן בפייסבוק לגיוס•

מפגשים מקצועיים ונטוורקינג    �
2009ומשאבי אנוש משנת גיוס כנסי  20-כ•

יום½ של פרקטיים מקצועיים עשרות מפגשי למידה •



 פייסבוקסדנאות 

 ואינסטגרם

ומיתוגלגיוס 

לינקדאין  סדנאות 

וסורסינג למתקדמים  

גיוס טכנולוגיסדנת 

לייט ריקרוטרוסדנת 

  פייסבוקשרותי 

לארגוניםמקצועיים 

קידום ממומן של משרות  •

ותכנים מקצועיים לגיוס ומיתוג

וניהול עמוד חברה  בנייה •

מקצועי בפייסבוק

יעוץ לבניית עמודי קריירה  •

ניתן להזמין גם כסדנאות פנים ארגוניות מותאמות

info@hrd.co.ilלמידע נוסף על הסדנות צרו קשר ב 

הפתרונות המקצועיים שלנו  
הגיוס שלך קדימהשיזניקו את 





שיעור האבטלה אמנם עלה מעט בשנה  

האחרונה אבל הוא עדיין מהנמוכים שידע  

.המשק הישראלי

המשק   -על פי הגדרת אנשים רבים  

תעסוקה  הישראלי נמצא כיום במצב של 

המאפיין משק שנמצא במצב של  מלאה 

צמיחה כלכלית

שיעור האבטלה מחושב לפי סך האנשים  * 

בכוח  הבלתי מועסקים מתוך סך האנשים 

.העבודה

הנתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



עולה  כך  -עסקאות וסיכמו שש שנות צמיחה רצופה  623-מיליארד דולר ב 6.4טק הישראליות גייסו -חברות ההיי"

  ,פי הסקרעל .  .ZAG-S&Wהדין עם פירמת עורכי בשיתוף   IVC Research Centerמסקר של חברת המחקר 

אולם מספר  , 2013בהשוואה לשנת  120% -וב 2017 -בהשוואה ל 17% -גבוה ב 2018 -ב שגוייסההון סך 

."במעט בשנה החולפתהעסקאות ירד 

חלק משמעותי מהגיוסים הללו מופנה לגיוס עובדים חדשים
 2000חברות בשנת  70 מכלנקודה זאת יש להוסיף את כמות החברות הבינלאומיות הפועלות בישראל שזינק 

!כיום 300למעל ל 

עסקאות 623מיליארד דולר ב  6.4: שיא גיוסים

  13גרף מחדשות 



מהנדסים ומתכנתים   15,000-כבתעשיית ההייטק חסרים 

לחדשנות ובתחומים ספציפיים כמו  דוח של הרשות לפי 

בינה מלאכותית או ביג דאטה המחסור ניכר אף , סייבר

.  יותר

.בשנים הקרובות 20,000יגיע ל ההערכה שהמחסור 

המסורתית חסרים לפי התאחדות התעשיינים  בתעשייה 

,  חשמלאים, עובדים מקצועיים כמו רתכים ומסגריםאלפי 

.מפעילי מכונות ונהגי משא כבד

Image by ironroo on Pixabay



הביקוש הגבוה לעובדים מצד אחד והמחסור הקיים מצד שני ויחד עם גיוסי הכספים וכניסת  

החברות הבינלאומיות מביא לזינוק מתמשך בעלויות השכר של העובדים

מכלכליסטגרף 



המחסור בעובדים מביא לכך שכרבע מהחברות הישראליות מגייסות עובדים  , על פי דוח הרשות לחדשנות

.והתופעה צוברת תאוצה –ל "בחו

האחרונות כאשר  זאת בשנתיים כמחצית מהם הקימו פעילות , החברות המחזיקות מרכזי פיתוח בחו״למבין 

.היא היעד המועדף לכךאוקראינה 

גם וגם 30%ו  QAלמטרות  5%, למטרות פיתוח Off Shoringמהן ציינו שעשו  65%

מכלכליסטגרף 



שיעור   -של הרשות לחדשנות שמביא את נתוני חברת צבירן  2018על פי סקר המצב האנושי ל 

.  2017–מפוטרים ב 3.4%עם בהיי־טק נמצא בשפל של עשור הפיטורים 

.9.2%–שיעור העזיבות הרצוניות נמצא בשיא והגיע ל, במקביל

TheMarkerגרף מ 



לאחר מספר שנים של קיפאון אנו רואים עליה  

במספר הסטודנטים הלומדים מקצועות  

וזאת בהמשך   –הקשורים להנדסה וטכנולוגיה 

למאמץ של משרד החינוך ומשרדים אחרים  

.לקדם את התחום

2018הנתונים על סמך המרכז להשכלה גבוה משנת *

הסטודנטים הלומדים טכנולוגיה' עליה במס

החדשנותורשות   Start-Up Nation Centralשל עמותת  Human_Capital_Report_2018גרף מ 



Start-Up Nationלפי מחקר של עמותת 

Central  מהגיוסים   75% –חדשנות לוהרשות

טק היו של  -של עובדים חדשים בתחום ההי

.בוגרי אוניברסיטאות

חברות   101הנתונים מתבססים על מענה מ 

בוגרי  570שגייסו בשנה האחרונה כ 

.אוניברסיטאות

מהגיוסים היו של בוגרי אוניברסיטאות 75%

החדשנותורשות   Start-Up Nation Centralשל עמותת  Human_Capital_Report_2018גרף מ 



מהחברות שהשיבו לסקר העידו כי אין להן   11%"

,  אישה אחת בצוותים הטכנולוגיים  אפילו

.  אין מנהלות 30%–ול

שבהם משתלבות נשים  לתחומים נוסף נוגע נתון 

האדם בחברות האינטרמכוח  38%הן מהוות  —

דומה גם בחברות המכשור  בשיעור ומיוצגות , נט

.  הרפואי

השבבים והסייבר שיעורן  , הפינטקבתחומי 

.26%–24%הוא 

של עמותת 2018הנתונים הם מדוח 

  Start-Up Nation Central   החדשנותורשות

בלבד 30%טק עומד על -שיעור הנשים בהיי

TheMarkerגרף מ 





ארגוניםשל  1' מס האתגר הוא מועמדים איתור

AKTו  HRDמרק הגיוס של 'מתוך בנצ



אחד השינויים המשמעותיים שאנו רואים בתחום מקורות הגיוס השנה הוא ההבשלה של הגיוס  

.ברשתות חברתיות שהפכו לא רק מקום מצוין למיתוג מעסיק אלא גם מקור מוביל לגיוס מועמדים

התפלגות מקורות הגיוס בשנים האחרונות

עובדים בשנה האחרונה 32,000ארגונים שגייסו מעל ל  220מבוסס על  – HRDמתוך סקר מקורות הגיוס של 



2018התפלגות מקורות הגיוס לפי תעשיות ב 

עובדים בשנה האחרונה 32,000ארגונים שגייסו מעל ל  220מבוסס על  – HRDמתוך סקר מקורות הגיוס של 



כמה הערות לגבי חלוקת מקורות הגיוס

.בשנה האחרונהעובדים  32,000חברות שגייסו מעל ל  220על ממוצע של מעל מבוססים הנתונים •

המובילים  הארגונים להיות טוב כמו הממוצע אלא לשאוף להיות בין  לאהאתגר או היעד של הארגון שלכם הוא •

.  בתחומם בנושא מקורות הגיוס

.  הגיוסיםמכלל  80%ו  70מהגיוסים ובחלקם אך מגיע ל  50%בארגונים אלו החבר מביא חבר עומד על מעל ל 

.אחוז 30-40וזה נכון גם לגבי הגיוס ברשת כשבארגונים המובילים עומד על 

אנו חיים בעידן שבו המועמד פוגש אותנו במספר נקודות  •

  –) Candidate Journey(שלו  מתהליך המסע כחלק 

מורכב ממספר מקומות בהם  בפועל מקור הגיוס לכן 

מועמדותשהגיש עד החברה ושמע על ראה 

Beameryהתמונה של מסע המועמד מאתר חברת 



חבר מביא חבר הוא מקור הגיוס האפקטיבי ביותר

עובדים בשנה האחרונה 32,000ארגונים שגייסו מעל ל  220מבוסס על  – HRDמתוך סקר מקורות הגיוס של 

אתרי דרושים וחברות השמה, ואחריו גיוס ברשת



עקפה את לינקדאין כרשת המובילה לגיוס פייסבוק

עובדים בשנה האחרונה 32,000ארגונים שגייסו מעל ל  220מבוסס על  – HRDמתוך סקר מקורות הגיוס של 



ח.מ.בח 50%הארגונים המובילים עומדים על מעל 

זה עוש –מתי מתגמלים וכיצד מתגמלים , ההמלצה שלי היא לחשוב מחוץ לקופסה במי זכאי לבונוס

ואל תשכחו למדוד את כל תהליך החבר מביא חבר... ה פלאים ברתימת העובדים לתהליך

HRDמתוך סקר מקורות הגיוס של 



ימים ממוצע לאיוש משרה מרגע פתיחתה' מס

AKTו  HRDמרק הגיוס של 'מתוך בנצ



?באילו מדדי גיוס משתמשים הארגונים המובילים

AKTו  HRDמרק הגיוס של 'מתוך בנצ





כמעט כל העובדים מוכנים לשמוע על הזדמנויות 

עבודה חדשות

בין אלפי אנשי פיתוח Stack Overflowמסקר 

90%בסקר דומה של לינקדאין מספר העובדים המוכנים לשמוע על הזדמנות עבודה חדשה עמד על •



והם יעדיפו פניה של המנהל המגייס

Enteloמסקר של חברת 



אבל הוא לא הדבר היחיד–כסף חשוב למועמדים 

HRDסקר מחפשי עבודה של 



חווית מועמד לא טובה תגרום להסרת מועמדות

מתוך סקר לינקדאין על מצב המועמדים
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קידום ממומן של משרות  •

ותכנים מקצועיים לגיוס ומיתוג

וניהול עמוד חברה  בנייה •

מקצועי בפייסבוק
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הפתרונות המקצועיים שלנו  
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