מפת מקורות הגיוס של ישראל
2020
* הנתונים נאספו טרום עידן קורונה

חושפים את מפת מקורות הגיוס של ישראל 2020
סקר מקורות הגיוס של ישראל נערך על ידי חברת  HRDזאת השנה
העשירית.
הסקר נערך ונותח במרץ  -לפני פרוץ הקורונה .עד עתה נמנעו
מלפרסם אותו מפני שהרגשנו שהוא לא מייצג בצורה נאמנה את
התקופה.
מאז פרסמנו  2סקרי בנצ'מרק סביב עידן הקורונה.
אנו מפרסמים אותו כעת כי אנו מרגישים שהשוק מתייצב – ויחד
עם זאת יש לקחת את המידע הנמצא בו בפרספקטיבה
המתאימה.
השנה מילאו את הסקר  235מהחברות המובילות במשק שגייסו ב
 2019מעל ל  29,000עובדים וקיבלו כ  1,000,000קורות חיים
בשנה החולפת.
הבנצ'מרק יעזור לכם לתכנן נכון את מפת מקורות הגיוס של הארגון
שלכם תוך כדי שימת דגש על השינויים שאתם צריכים לעשות בכדי:
•

לצמצם בעלויות הגיוס על ידי שדרוג למקורות גיוס אפקטיביים
יותר

•

בניית והטמעת כלים טובים יותר בכדי להגיע למועמדים
פאסיביים

•

לקצר את זמני הגיוס שלכם

בדו"ח תוכלו לבחון את מפת מקורות הגיוס ,באילו רשתות
משתמשים ,מה  %החברות שכבר הצליחו לגייס בעזרת המדיה
החברתית ,איפה אתם עומדים מול עמיתיכם בשוק בנושא התגמול
סביב "חבר מביא חבר" ,האפקטיביות של מקורות הגיוס השונים ,
איך ארגונים מתייחסים לתחום הסורסינג בתוך הגיוס ומה תוכנית
וההשקעה השנתית במקורות הגיוס השונים ב .2020
כשתעיינו בדו"ח המצורף ,אני מזמין אתכם לבחון את המיקום של
הארגון שלכם מול העמיתים ובעיקר מול הארגונים המצליחים ביותר
במשק.
האם אתם עושים שימוש דומה לאחרים במקורות הגיוס?
האם אתם מצליחים לחסוך יותר או פחות מאחרים ומה המקורות
האפקטיביים ביותר עבורכם.
נקודת המפתח בהתמקצעות בשימוש במקורות הגיוס היא היכולת
לזהות את זירת הפעילות המתאימה לכם ,ללמוד לעומק מהן
דרכי הפעולה באותה זירה וכיצד נכון עבורכם למנף אותה בכדי
למשוך מועמדים מובילים ובכדי למתג את הארגון שלכם כמקום
שטוב לעבוד בו.
אני רוצה להודות ליותר מ - 230מובילי גיוס ומשאבי אנוש שעזרו
ומילאו את הסקר במלואו .
בהצלחה!
יעקב וצוות HRD
Yakov@hrd.co.il

על :HRD

החזון שלנו ב  HRDהוא להפוך את הגיוס בארץ למקצועי ואת הגיוס למקצוע
ואנחנו עושים זאת ב 3-אופנים עיקריים:
שיתוף בידע


•
•
•
•

כ 200-מאמרים מקצועיים באתר  + hrportal.co.ilספר גיוס
קהילת סורסינג וגיוס בפייסבוק – עם כ 9,000-אנשי מקצוע
בנצ'מרק ,מדריכים וסקרים מקצועיים להורדה ללא עלות
סקר השכר הגדול בתחום משאבי אנוש וגיוס

הדרכות ופתרונות למעל ל  10,000איש שהשתתפו


•
•
•
•

סדנאות לינקדאין וסורסינג למתקדמים  -פנימיות וחיצוניות
סדנאות פייסבוק ואינסטגרם לגיוס עובדים
סדנת גיוס טכנולוגי  +סדנת LinkedIn Recruiter Lite
יעוץ לבניית וניהול מקורות גיוס ומיתוג מעסיק

מפגשים מקצועיים ,למידה ונטוורקינג


•
•
•

כ 20-כנסי גיוס ,מיתוג מעסיק ומשאבי אנוש מאז שנת 2009
עשרות מפגשי למידה פרקטיים מקצועיים של ½ יום
עשרות וובינרים מקצועיים– עם מעל ל  10,000משתתפים

למידע והרשמה לכנס הדיגיטלי אונליין באוקטובר :2020
https://www.hrportal.co.il/employer-brand-2020/

האתגר הגדול ביותר לשנת  :2020מחסור במועמדים ומיתוג מעסיק
הנתונים הללו לא מפתיעים והם עולים בקנה אחד עם סקרים גלובאליים הנערכים בין המנכ"לים
המובילים בעולם שמציינים שאיתור וגיוס הכישרונות המתאימים הוא האתגר הגדול ביותר עבורם יחד
עם ההבנה שמיתוג מעסיק הוא הדרך היעילה ביותר למשיכת מועמדים לאורך זמן.
כאשר אנו בוחנים לעומק את המגמות בשוק הישראלי ,התחזית שלנו שלאורך זמן האתגר הזה ילך
ויתעצם .הסיבות לכך מגוונות – החל מהמשך צמיחת שוק ההי-טק בישראל אל מול סטגנציה בכמות
הבוגרים שמסיימים אוניברסיטאות במקצועות טכנולוגיים וריאליים ,ירידה בהכשרות מקצועיות בחסות
המדינה עבור התעשייה המסורתית ,יציאה לפנסיה של עובדים טכנולוגיים שעלו מבריה"מ לפני 2-3
עשורים ועליה בתדירות מעברים של הדור הצעיר יותר שפחות מחוייב למקום העבודה הנוכחי שלו.

אתגרים מרכזיים בתחום הגיוס -

אחוז מתוך סך המשתתפים שסימנו את האתגר כמטריד או מטריד מאוד
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לשלושת מקורות הגיוס המשמעותיים בעשור האחרון הצטרף גם הגיוס ברשת
שזינק בשנים האחרונות לא מעט בשל המעבר לגיוס בפייסבוק בגיוסי מסה,
צעירים ,תעשיה ומטה )בנוסף לגיוס בלינקדאין שהפך למקור גיוס קריטי בחלק
מהארגונים(.
נקודה למחשבה:
אנו חיים בעידן שבו חשוב להבין את "מסע המועמד" ולא להסתכל רק על הנקודה שבה הגיש קורות
חיים .אנו מבינים שכדי להגיע למצב הגשת מועמדות עליו "לפגוש" אותנו ולהיחשף לחברה מספר פעמים
לפני כן.

התפתחות מקורות הגיוס ב 6-השנים האחרונות

השוואת מקורות הגיוס של התעשיות השונות

 80%מהארגונים מגדירים את ה"חבר מביא חבר" כמקור הגיוס
האפקטיבי ביותר עבורם.
גיוס ברשתות חברתיות מדורג במקום השני מבחינת אפקטיביות הגיוס.

 90%מהארגונים בישראל מגייסים
ברשתות חברתיות ו 8%-מתכננים
להתחיל השנה.

שאלה :האם אתם מגייסים עובדים בעזרת רשתות
חברתיות?

השינוי כבר מזמן כאן!
בשנת  ,2010בסקר הראשון שערכנו,
רק  45%מהארגונים גייסו בעזרת
רשתות חברתיות לעומת  %כפול כיום
פייסבוק ולינקדאין הן הרשתות
העיקריות לאיתור מועמדים ,פרסום
משרות וקידום מיתוג המעסיק של
החברה.
אינסטגרם הולכת ותופסת תאוצה
בקצב מרשים.

שאלה :באילו רשתות אתם נעזרים למצוא
מועמדים ולקדם את מיתוג המעסיק?

 85%מהארגונים הללו הצליחו לגייס
מועמדים ברשתות החברתיות.

שאלה :האם הצלחתם לגייס במדיה חברתית
)מהחברות שדיווחו כי הן מגייסות ברשת(

כאשר  6%נוספים ציינו שהם לקראת סגירה של
גיוס מהמדיה החברתית.

לינקדאין ממשיכה להוביל עם קרוב ל
 80%מהמגייסים ברשת שגייסו
בעזרתה.
ויחד עם זאת אנו רואים בשנתיים
האחרונות זינוק משמעותי בהצלחת
הגיוסים מפייסבוק שמתקרב
ללינקדאין מבחינת ההצלחות.

שאלה :באילו רשתות הצלחת לגייס?

רק ב  7%מהארגונים נעזרים
במנהלים המגייסים לבצע פניות
למועמדים.

שאלה :מי מבצע את הפניה למועמדים?

ההמלצה שלי היא לרתום המנהלים המגייסים
לתהליך הן לתהליך האיתור והן לתהליך הפניה.
מניסיוני זה יכול להכפיל את אחוזי החזרה לפניות
שלכם.
ב  12%מהארגונים נעזרים בין השאר במגייסים או
הד הנטרים חיצוניים כדי לבצע את הפניות.

אחוז החזרה בעל המופע הגדול ביותר
לפניות )כולל חזרה עם תשובה
שלילית( נע בין  21%ל .30%
ישנם מספר גורמים עיקריים המשפיעים על %
החזרה כגון :תחום המשרה ,מיתוג החברה
המגייסת ,איכות הפניה ,הגורם הפונה ועד כמה
פרופיל המגייס הפונה משדרים מקצועיות ואמינות.

שאלה :מה  %החזרה לפניות שלך?

עוד על בניית הנוכחות ברשתות
החברתיות:

שאלה :האם יש לחברתכם עמוד פייסבוק שמשמש
למיתוג ופרסום משרות?

לכמעט  1מתוך  5חברות אין כלל עמוד בפייסבוק
וכ 40% -משתמשים בעמוד הארגון הן לקידום
מקצועי והן לשיווק מוצרי החברה.
ל  14%מהחברות יש עמוד ייעודי לקידום משרות
החברה.
אחת הדרכים לקדם משרות ברשת היא על ידי
קידום ממומן שלהן תוך כדי מיקוד בקהלים
הרלוונטיים למשרה.
כרבע מהמגייסים )  (28%מקדמים משרות כאלה
בפייסבוק בתשלום ו  36%מקדמים משרות
בתשלום בלינקדאין.
היתרון הגדול בקידום הממומן בלינקדאין היא
ביכולת שלו להתמקד במועמדים מדוייקים יותר על
פי פילוחים כגון טייטל ,סוגי וגודל חברות ,מקומות
לימוד ,תואר ועוד ומנסיוני על פי רוב הקידום שם
מדויק ואפקטיבי.

שאלה :האם אתם עושים קידום ממומן בפייסבוק )גרף
עליון וקידום ממומן לבינקדאין )גרף תחתון(?

בכ  80%מהארגונים במשק התגמול נע בין
 500ל ₪ 6000-לגיוס המתבצע בעזרת חבר
מביא חבר.

שאלה :מה גובה התגמול על חבר מביא חבר?

נתונים אלו מהווים עליה משמעותית בתגמול
בהשוואה לסקר הקודם שנערך לפני כשנתיים.

 90%מהארגונים מתגמלים רק על הצלחה
בגיוס חבר מביא חבר ו 10%בלבד מתגמלים
לאורך התהליך גם על הפניות מוצלחות.
ההמלצה שלנו היא לעבור לתגמולים קטנים יותר
גם לאורך הדרך בכדי לשמר את המוטיבציה של
העובדים להביא חברים.

קרוב ל  40%מציעים תגמול שהוא לא רק
כספי – וזה שינוי משמעותי בהשוואה לשנה
שעברה.
ההמלצה שלנו היא להציע מגוון רחב של תגמולים
שמעלים את רמת המוטיבציה של העובדים להביא
חברים.

שאלה :האם התגמול הוא כספי בלבד או שאתם
מציעים גם מתנות אחרות?

כמעט  80%מהארגונים מתמגלים על חבר
מביא חבר רק אחרי  3חודשים )או יותר( –
בעוד שכחמישית מתגמלים באופן מהיר יותר.

שאלה :לאחר כמה זמן אתם מתגמלים את
העובדים?

למרות שתגמול לאחר רבעון הפך לסוג של
סטנדרט בתחום שלנו – ההמלצה החמה שלי היא
לתגמל בשלב מוקדם יותר וקרוב לתחילת העבודה
של המועמד החדש.

רק במחצית מהארגונים קיימת שונות בתגמול
על משרות חמות או קשות לגיוס לשאר
המשרות.
מכיוון שלא כל המשרות "נולדו" שוות – ההמלצה
שלי היא לתגמל בצורה שונה כאשר ישנן משרות
שרמת הדחיפות או הקושי שלהן לגיוס גבוהות
יותר.

כפי שהראנו גם בעמוד הקודם – בעידן שלפני
הקורונה עלה התגמול על חבר מביא חבר
במעל ל  20%מהארגונים

שאלה :כיצד השתנה
התגמול על חמ"ח
בשנה האחרונה?

שאלה :האם התגמול
שונה למשרות קשות או
"חמות"?

מידע על הארגונים שמילאו את הסקר:
•  235ארגונים מילאו את הסקר בצורה מלאה.
• הארגונים הללו גייסו למעלה מ  29,000עובדים בשנת 2019
• הארגונים שהשתתפו בסקר קיבלו כמיליון קורות חיים בשנת 2019

שאלה :מס' עובדים בארגונך?

שאלה :מה תפקידך בארגון?

כיצד נוכל לעזור באיתור הטאלנט הבא שלך?

שרותי סורסינג לאיתור מועמדים
לחברות ביוטק ופארמה
 HRDממשיכה להוביל את מהפיכת
הגיוס ברשת – אצלך בארגון!
אתם תגדירו את הפרופיל  -ואנחנו
נאתר עבורכם את המועמדים
המתאימים ביותר לצרכים שלכם

סדנאות פנים וחוץ ארגוניות
פרקטיות בתחומי:
לינקדאין ,סורסינג למתקדמים,
בניית מקורות לגיוסי מסה
ומטה ,פייסבוק ואינסטגרם

סדנאות פרקטיות אינטרנטיות
ללמידה בזמן המתאים לכם
בנושאים:
גיוס טכנולוגי,Recruiter Lite ,
פייסבוק חינמי ופייסבוק ממומן,
לינקדאין ממומן.

למידע על הסדנאות הפרקטיות
שלנו יש ללחוץ כאן:

למידע על הסדנאות שלנו:

https://www.hrportal.co.il/training/

השירות מתאים לחברות פארמה
וביוטק:
* ארגונים שיש להם עומס גיוסים
רב ומחסור בכח אדם מיומן
* שמתקשים לגייס לתפקיד קריטי
בעזרת מקורות הגיוס המסורתיים
* ארגונים שמגייסים למשרות
דיסקרטיות שאסור שידלפו החוצה

לקבלת מידע נוסף בקרו באתר
 www.hrportal.co.ilאו שלחו מייל
info@hrd.co.il

https://www.hrportal.co.il/training/

להמשך סקר
מקורות הגיוס

