תוצאות סקר שני משאבי
אנוש וגיוס בעידן הקורונה
התחלה של חזרה לשגרה

על הסקר המעודכן
•

בסוף מרץ פרסמנו את ניתוח סקר משאבי אנוש וגיוס בעידן הקורונה.
אך בעקבות קצב השינויים המטורף במצב רבים פנו אלינו וביקשו שנעשה סקר חדש.

•

הסקר השני לגיוס ומשאבי אנוש במשבר הקורונה הוען בכדי לתת לכולנו בנצ'מארק
עדכני לגבי השינויים והמגמות בתחום מאז תחילת המשבר.

•

בסקר השתתפו מעל ל  150חברות מרחבי הארץ ממגוון רחב של תעשיות.
הסקר מולא בשבוע שבין ה  10ל  16במאי

•

בהפקת הסקר ובעיבוד הנתונים הושקעו זמן וחשיבה מרובים ואנו מקווים שהם יביאו
לכם ערך.

נשמח מאד לשיתוף התוצאות ברשתות החברתיות!
יעקב רוזן וויקי גרונר
www.hrd.co.il

הדמוגרפיה של  155החברות שמילאו באופן מלא את הסקר
• מעל למחצית מממלאי הסקר הינם בתפקידי
ניהול משאבי אנוש וגיוס בארגון.
•  61%מהמשיבים מגיעים מארגוני היי-טק.
• כ  2/3מהעונים בסקר מגיעים מארגונים של
מעל ל  100עובדים.

אנחנו רואים מגמה של חזרה לעבודה
מלאה – הכולל חזרה לעבודה ממשרדי
החברה יחד עם מגמה של חזרה לגיוסי
עובדים.
על פי הסקר עדיין מעל למחצית מהארגונים משלבים
עבודה מהבית ועבודה ממשרדי החברה במקביל
לירידה באפשרות של עבודה מהבית בלבד.
אנחנו רואים גם עליה משמעותית יחסית של ארגונים
החוזרים לעבודה בצורה מלאה רק מהמשרד )כ 10%
מהארגונים לעומת  3%בלבד בסקר שערכנו בסוף
מרץ(.
במקביל אנו רואים שישנה ירידה משמעותי ב %
הארגונים שהקפיאו כליל את הגיוסים שלהם ) 25%
כיום בהשוואה ל  40%רק לפני כחודש וחצי( יחד עם
עליה משמעותית ב  %הארגונים שחזרו לגייס באופן
מלא )כשליש מהארגונים בהשוואה ל  17%בלבד לפני
כחודש וחצי.

https://www.hrportal.co.il/sourcing-prakty/ :למידע והרשמה

מעל ל  40%מהארגונים הוציאו עובדים
לחל"ת ומשך החל"ת ברוב הארגונים
זינק לחודשיים+
כאשר אנו מסתכלים על פילוח לפי תעשיה – אנו רואים
עליה גם בחברות היי-טק שהוציאו לחל"ת )29%
בסקר הנוכחי לעומת  18%בסקר לפני חודש וחצי(.
בשאר התעשיות –כ  2/3מהארגונים הוציאו עובדים
לחל"ת.
מבחינת משך החל"ת אנחנו רואים זינוק בארגונים
שהוציאו לחל"ת של מעל לחודשיים.
ארגונים רבים שהחלו בחל"ת של  30יום האריכו את
החל"ת לתקופה ארוכה יותר.

רוב הארגונים שהוציאו עובדים לחל"ת
עשו זאת באופן חלקי בלבד כדי לשמור
על פעילות הליבה של הארגון.
עם זאת אנו רואים גם עליה באחוז
הארגונים שצמצמו שכר למנהלים
ולעובדים אשר  %ההורדה בשכר עמד
על 18%
נתוני הסקר בגרף העליון מראים את אחוז העובדים
שהוצאו לחל"ת מבין הארגונים שציינו שעשו זאת.
לדוגמא  57%מהארגונים הוציאו עד  10%מהעובדים
לחלת 24% ,מהארגונים הוציאו 25%-11%
מהעובדים לחל"ת ו  10%מהארגונים הוציאו -26%
 50%מהעובדים לחל"ת .רק  3%מהארגונים הוציאו
 100%-76%מהעובדים שלהם לחופשה ללא תשלום.
מבחינת צמצום השכר אנו רואים כמעט הכפלה בכמות
הארגונים שעושים זאת בהשוואה לסקר הקודם.
 %הורדת השכר הממוצעת היתה  18%הן לעובדים
והן למנהלים.

השכר הוא לא הדבר היחיד שנפגע
בתקופה הזאת.
לשאלה אלו תנאים נוספים בוטלו או צומצמו – במקום
הראשון עמד נושא עליית השכר שהיתה צפויה
בארגונים בחודשים הללו של תחילת השנה ומיד
לאחריו צומצמו או בוטלו התקציבים לקוריסם והכשרות
ולכנסים מקצועיים.
נושאים נוספים שקוצצו )ונמצאים בקטגוריית ה"אחר"(
היו תוספות ביגוד והלבשה ,ביטול האירוע השנתי של
החברה ונופש החברה.

האתגר העיקרי עבור ארגונים כיום הוא
היכולת של העובדים להיות אפקטיביים
בעבודה מהבית יחד עם הילדים.
עם זאת אתגר זה ירד משמעותית לעומת הסקר
הקודם שבו  79%מהמשיבים הגדירו זאת כאתגר
העיקרי שלהם כארגון.

חמישית מהארגונים מציינים שתפוקת
העובדים עלתה בשל העבודה מהבית!
נתון מסקרן מאד בעיני שעלה בסקר הוא שרוב
הארגונים מרגישים שהעבודה מהבית לא רק שלא
פגעה באפקטיביות העובדים אלא שחמישית מהם אף
חושבים שהאפקטיביות שלהם עלתה.
בעיני זה היה אחד החששות הגדולים ביותר בארגונים
ואחד המהפכות הטובות שהביאה עימו הקורונה.
ההבנה שעבודה מהבית ,בתנאים הנכונים ועם
ההדרכה הנכונה ,יכולים להיות אפקטיביים כמו עבודה
מהמשרד ,אם לא יותר.

שלחו אלי מייל אלyakov@hrd.co.il :
ונתאם שיחה ראשונית להבנת הצרכים
שלכם – ללא התחייבות!

הארגונים חוזרים לגייס
כפי שציינו בתחילת הדוח ,אנו רואים שישנה ירידה
משמעותי ב  %הארגונים שהקפיאו כליל את הגיוסים
שלהם )  25%כיום בהשוואה ל  40%רק לפני כחודש
וחצי( יחד עם עליה משמעותית ב  %הארגונים שחזרו
לגייס באופן מלא )כשליש מהארגונים בהשוואה ל
 17%בלבד לפני כחודש וחצי(.
יחד עם זאת כרבע מהארגונים עדיין נמצאים במצב
של הקפאת גיוסים.

הארגונים המגייסים עברו להשתמש בראיונות וידאו
וראיונות טלפונים בכדי לראיין את המועמדים ,במקום
להביא אותם לראיון פנים אל מול פנים במשרד.

הדגש בארגונים המגייסים עובר
למקורות גיוס עצמאיים ובמקביל הם
חווים עליה בקבלת קורות חיים.
על פי מחקרים שונים ,גיוס ברשתות חברתיות וחבר
מביא חבר תמיד נחשבו למקורות הגיוס האפקטיביים
ביותר עבור ארגונים.
אך נראה שהירידה בעומס הגיוסים הביאה את אנשי
וצוותי הגיוס לשים דגש משמעותי יותר על בניית
תשתיות ונהלים לקידום הגיוס במקורות הללו.
התחושה היא ש  %החוזרים לפניות בלינקדאין עלתה,
לפחות ברוב התחומים ,ושכמות קורות החיים
הנשלחים מצד מועמדים לכל משרה עלתה אף היא.
מהסקר עלה שכ  3/4מהעונים ציינו שהם מרגישים
בעליה מסויימת או משמעותית בכמות קורות החיים
שהם מקבלים.

לסיכום
•

משבר הקורונה זיעזע את המשק הגלובלי והמקומי בצורה שלא נראתה כמותה ב 100
השנים האחרונות.

•

המשבר ,שהחל לפגוע במשק לפני כחודשיים ,הציב בפנינו אתגרים ודילמות במגוון
תחומים :החל ממחוברות ואפקטיביות עבודה ,דרך תהליכי מיון וסינון מרחוק וחניכה
מרחוק.

•

אך יחד עם זאת אנו רואים בשבוע האחרון אופטימיות ברמה העסקית בחלק גדול
מהתעשיות והמגזרים וסוג של חזרה לשגרה זהירה שתושפע רבות ממה שיקרה ברבעון
הקרוב.

•

ההערכה שלנו היא שבמידה ולא נחווה גל התפרצות משמעותי נוסף בחודשי החורף הרי
שהמשק יחזור ברובו למצב עבודה רגיל בעוד כ 2-3-רבעונים.

יעקב רוזן וויקי גרונר
חברת HRD
info@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


•
•
•
•

מעל ל  200מאמרים מקצועיים באתר  + hrportal.co.ilספר גיוס
ניהול "קהילת הגיוס והסורסינג של ישראל" בפייסבוק – עם  +8500חברים
עשרות מחקרי בנצ'מרק ,מדריכים וסקרים מקצועיים ללא עלות
סקר השכר הגדול בתחום משאבי אנוש וגיוס בישראל

הדרכות ופתרונות


•
•
•
•

סדנאות לינקדאין וסורסינג למתקדמים – שניתן לעשות גם Online
סדנאות אונליין פרקטיות של פייסבוק ואינסטגרם לגיוס עובדים
סדנת אונליין לגיוס טכנולוגי  +סדנת LinkedIn Recruiter Lite
שירותי ייעוץ בתחום שיווק הגיוס 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  5,000משתתפים

:לקבלת מידע נוסף
 אוhttps://www.hrportal.co.il/training/
info@hrd.co.il

נשמח לעזרתך בשיתוף המצגת ברשתות חברתיות וחברים

