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שלהאחרוןהרבעון'>

פיטו־בסימןעמד2012"%

רים

$TS1$פיטורים$TS1$

$DN2$פיטורים$DN2$בחברותנרחביםוקיצוצים

ובהןהבינלאומיות,השבבים

אינסטרומנטס.וטקסטפריסקייל

עדייןהחדשה,השנהפרושעם

מעלודאותחוסרעננתמרחפת

שמאותגת,בקריתמיקרוןמפעל

הק־בימיםלקבלצפוייםמעובדיו

רובים

$TS1$הקרובים$TS1$

$DN2$הקרובים$DN2$במקביל,פיטורים.הודעת

סטארט־ובהןתובנה,חברות

אפים

$TS1$סטארטאפים$TS1$

$DN2$סטארטאפים$DN2$בתחוםותוססיםצעירים

ממשיכיםוהמובייל,האינטרנט

עו־בשברבמרץ,עובדיםלגייס

לה

$TS1$עולה$TS1$

$DN2$עולה$DN2$.עלשעובריםהשינוייםוהולך

שמתב־הישראליההיי־טקענן!

טאים

$TS1$שמתבטאים$TS1$

$DN2$שמתבטאים$DN2$לעו־בביקושיםגםהיטב

בדים

$TS1$לעובדים$TS1$

$DN2$לעובדים$DN2$.ובשכרם

כימצביע2012נתוניסיכום

השבביםבתחוםלעובדיםהביקוש

והםטא־הפיתוחבמרכזי)חומרה(

רט־אפים

$TS1$והםטארטאפים$TS1$

$DN2$והםטארטאפים$DN2$שכרםבעוד109ב-ירד

יחידתמנתוניעולהכךקבוע,נותר

אתוסיה.ההשמהבחברתהמחקר

מובייללמפתחיהביקושמנגד,

במה־עלהואנדרואיד$01ל-

לך

$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$עלייהונרשמה25׳לב-השנה

הקפיצהבשכרם%9שלממוצעת

עובדיבשכרביותרהמשמעותית

למפתחיהביקוש2012ב-היי־טק

עלהושכרם14׳לב-עלהאינטרנט

תוכנהלמפתחיוהביקוש69ב-

59ב-עלהושכרם129ב-עלה

חזקותשניםהיו01021-1102

מהמשברהיציאהבהיי־טק.מאוד

ביטוילידיבאה8002-9002של

2012ב-מכן.שלאחרבשנתיים

רואיםהזו.במגמהבלימהרואים

אלאדו־ספרתית,לאאךצמיחה,

מעמימותשנובעיותרצנועקצב

בתעשייה״,השנהלאורךשהיתה

חברתמנכ״לסולומון,איילאומר

הפיסק־״המצוקאתוסיה.ההשמה

לי

$TS1$הפיסקלי$TS1$

$DN2$הפיסקלי$DN2$כלהזה.לענייןדוגמהרקהוא

שפתחורבותחברותראינוהשנה

אותןהקפיאומכןולאחרמשרות,

בגמגומיםאופיינההשנהסגרו.או

שא־סימניהרבהעםשוקזהרבים.

לה״,

$TS1$,שאלה״$TS1$

$DN2$,שאלה״$DN2$מוסיף.הוא

מה־חטפההשבבים״תעשיית

לומה

$TS1$מהלומה$TS1$

$DN2$מהלומה$DN2$לעובדים,בביקושיםקשה

רואים2012ב-השכר.בתחוםוגם

הזו״,בתעשייהההתפרצותאת

שנהפךתחום״זהסולומון.אומר

לעומתלהשקעות,כדאילפחות

הק־לכן,המובייל.בתחוםהשקעה

רנות

$TS1$הקרנות$TS1$

$DN2$הקרנות$DN2$הזה,מהאזוררגליהןאתהדירו

רקכיוםישלהצטמק.התחילוהוא

חד־סטארט־אפיםשלושה־ארבעה

שים

$TS1$חדשים$TS1$

$DN2$חדשים$DN2$.משמעותיפערנוצרבתחום

הש־לעולםהמוביילעולםבין

בבים,

$TS1$,השבבים$TS1$

$DN2$,השבבים$DN2$ועתירמסוכןלתחוםשנהפך

סולומון.אומרהוצאות״,

היי־טקלעובדיהביקושים

שיווק,תפעול,הנדסה,בתפקידי

עליותרשמוותקשורתמכירות

הע־2011ל-בהשוואהמינוריות

לייה

$TS1$העלייה$TS1$

$DN2$העלייה$DN2$היתהביותרהמשמעותית

תוכנה,פיתוחלתפקידיבביקושים

איכות.ובקרתלאינטרנטפיתוח

הממוצעהשכרעלההכלבסך

בה־96.3ב-ההיי־טקבתעשיות

שוואה

$TS1$בהשוואה$TS1$

$DN2$בהשוואה$DN2$-סולומוןזאת,עם2011ל

הואמשתנהשלא״שכרכימציין

רואיםלאכשאנשיםשנשחק.שכר

לכךלהתייחסניתןשכרעדכוני

מאזהשכרנתוניניתוחכירידה.

תפקי־קבוצותלפיהשנהתחילת

דים

$TS1$תפקידים$TS1$

$DN2$תפקידים$DN2$קטנהעלייהעלהואאףמצביע

היעדרעלאוהשכר,בגובהמאוד

עובדיםלמעטהשכר,בגובהשינוי

כך,והאינטרנט״.המוביילבתחום

הנדסה,עסקי,פיתוחכמובתחומים

פרויקטים,ומנהליאנושמשאבי

בשכריחסיתזניחותעליותחלו

39מ-פחות

מנתונישעולההמצבתמונת

AiUobsאולג׳ובסהדרושיםאתר

עו־אלהמנתוניםיותר.אףעגומה

לה

$TS1$עולה$TS1$

$DN2$עולה$DN2$במספר249שלירידהחלהכי

2012ב-בענףהפנויותהמשרות

שגםלאחרזאת,2011לעומת

במספר59שלירידהחלה201ב-

באתר.שהתפרסמוהמשרות

הפעראתמסביריםבאולג׳ובס

חברותלנתוניבהשוואהבנתונים

גםמופיעותשבאתרבכךההשמה

בעודבמשק,החברותמכלמשרות

אחררקעוקבותהשמהשחברות

מגייסות.הםעבורןחברות

ההיי־חברותכיטועניםבאתר

טק

$TS1$ההייטק$TS1$

$DN2$ההייטק$DN2$בשירו־השימושאתמפחיתות

תי

$TS1$בשירותי$TS1$

$DN2$בשירותי$DN2$הגבוהות.העלויותבשלהשמה

שבוהיחידהתחוםאולג׳ובס,לפי

לעובדיםבביקושעלייהנרשמה

שלעלייהעםמידע,אבטחתהוא

בע־הואלכךההסבריםאחד%8

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$הסייברבמתקפותהעלייה

לטענתם,ישראליים.ארגוניםעל

שלירידהחלהאינטרנטבחברות

הפנויות,המשרותבמספר2270

%42שלירידההחומרהבתחום

שלירידההיתהמערכותובניתוח

הפנויות.המשרותבמספר%04

שוקשמתפתחלהגיד״אפשר

מועמדיםיותרישמעסיקיםשל

יכוליםהמעסיקיםולכןממשרות,

מנג־ולהפעיליותרבררניםלהיות

נוני

$TS1$מנגנוני$TS1$

$DN2$מנגנוני$DN2$רואותהחברותמתקדמים.גיוס

לשדרוגעובדיםלגייסהזדמנות

מועמדיםיותרכשישהעבודה.כוח

ומ־גדולההתחרותמשרה,כלעל

חפשי

$TS1$ומחפשי$TS1$

$DN2$ומחפשי$DN2$אתלהגבירצריכיםעבודה

עבודה״,חיפוששלהאינטנסיביות

ותו־שיווקסמנכ״למצנע,רזטוען

כן

$TS1$ותוכן$TS1$

$DN2$ותוכן$DN2$.באולג׳ובס

כךעלמצביעיםבאתוסיה

129שלירידהחלה2012שב-

ום־מנכ״ליםברמותבכיריםבגיוס

מנכ״לים.

$TS1$.וםמנכ״לים$TS1$

$DN2$.וםמנכ״לים$DN2$היאהשבבים״תעשיית

ויששמצטמצמת,שלמהתעשייה

שאנחנובהיקפיםבכירים,מעטלא

עבודות.ביןשנמצאיםמכירים,לא

התעשייה.כלעלמשפיעזהמצב

ביןקונסולידציההיאנוספתסיבה

שהעדיפווהתמזגושנרכשוחברות

מצבנוצרעסקיות.יחידותלאחד

ום־מנכ״ליםשלהיצעעודףשיש

מנכ״לים״,

$TS1$,וםמנכ״לים״$TS1$

$DN2$,וםמנכ״לים״$DN2$תחוםסולומון.מסביר

משא־מנהליהואשנפגענוסף

בי

$TS1$משאבי$TS1$

$DN2$משאבי$DN2$ביקוש״כשישבחברות.אנוש

במחלקותלתמוךרוציםלעובדים,

חלשוכשהשוקהאנוש,משאבי

הראשוניםהםבסטארט-אפים

סולומון.אומרללכת״

החמים:המקצועות

ואינטרנטמובייל

שהשפיעוהמשברסימניאףעל

2012ב-גםההיי־טק,תעשייתעל

מהתחומים.בחלקפריחההמשיכה

והאבטחה,הענןשנתהיתה2011

עס־)בינה131ה-שנתהיתה2012ו-

קית(

$TS1$)עסקית$TS1$

$DN2$)עסקית$DN2$נכ־רבותחברותדאטה.והביג

נסו

$TS1$נכנסו$TS1$

$DN2$נכנסו$DN2$שהואחשבוהןכיהענןלתחום

טרנדי,היהשזהבגללמבוקשיהיה

ישוכברעצמו,אתמיצההתחוםאך

ומוצרים״,אנשיםחברות,מספיקבו

חברתמנכ״ליתנאור,אוריתאומרת

cpsjobsלהיי־טקההשמה

נמ־בחברותהצמיחהלטענתה,

שכת,

$TS1$,נמשכת$TS1$

$DN2$,נמשכת$DN2$בתחוםסטארט־אפיםבעיקר

המון״רואיםוהאינטרנט.המובייל

בת־בעיקרחדשים,סטארט־אפים

חומים

$TS1$בתחומים$TS1$

$DN2$בתחומים$DN2$מנועיאינטרנט,מובייל,של

וסרגלילדפדפניםתוספיםחיפוש,

שמפתחותחברותלמשלכלים,

חיפוששהמנועכדיאפליקציות

לצרכ־ויעילידידותייותריהיה

נים,

$TS1$,לצרכנים$TS1$

$DN2$,לצרכנים$DN2$אומרתדאטה״,מהביגחלקזה

תפסשלדבריהנוסףתחוםנאור.

מונ־פתרונותפיתוחהואתאוצה

טיזציה

$TS1$מונטיזציה$TS1$

$DN2$מונטיזציה$DN2$הכנסותליצירתדרכים

אפליקציות.למפתחי

בדרי־משמעותיתעלייה״יש

שה

$TS1$בדרישה$TS1$

$DN2$בדרישה$DN2$201ב-המקוון.השיווקבתחום

היוולאצעירתחוםהיהעדייןזה

וע־מנוסיםעבודהמחפשיהרבה

צמאיים

$TS1$ועצמאיים$TS1$

$DN2$ועצמאיים$DN2$פעילותלהובילשיכלו

לעבו־להתקבלהיהניתןאזכזו,

דה

$TS1$לעבודה$TS1$

$DN2$לעבודה$DN2$2012ב-קודם.ניסיוןללאגם

ביקשוניסיוןשצברוהעובדים

התפקידים,בכליותרגבוהשכר

לקבלשמעונייניםוהמעסיקים,

בעלירקולגייסמיידיותתפוקות

אתלהעלותנאלצומוצלח,ניסיון

נאור.טוענתהשכר״,

צו־בויששעדייןנוסףתפקיד

רך

$TS1$צורך$TS1$

$DN2$צורך$DN2$ואמיניםמנוסיםמקצועבאנשי

(.seoאתריםקידוםאנשיהוא

לאנליסטיםבביקושעלייה״יש

פרופיללבנותשיודעיםשיווקיים

שעותבאילולנתחמשתמש,של

מדינה,מכלמשתמשיםנכנסים

אםלהשקיערוציםהםכסףכמה

הםאםתרוויחכמהאוקזינו,אתה

נאור.אומרתלצ׳אט״,ייכנסו

משמעו־עלייהחלה2012ב-

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$הקצהלצדפיתוחבמשרות

תפ־כלומר)קליינט(,הלקוחשל

קידים

$TS1$תפקידים$TS1$

$DN2$תפקידים$DN2$ממשקליצירתהקשורים

אינטואיטיבינוח,טבעי,משתמש

ביקוש״ישלמשתמש.וידידותי

מכיווןקליינטלאנשיהיסטרי

עצמםאתשמחשיביםשמתכנתים

בקרובלכן,בזה.לעבוררוציםלא

מא־יותרירוויחובקליינטאנשים

נשי

$TS1$מאנשי$TS1$

$DN2$מאנשי$DN2$נאור.מעריכהםרבר,״

צורךקייםשבונוסףתחום

שפותהואבעובדיםמשמעותי

סולומון,לדבריפתוח.קודלסביבת

שפותהןופייטוןריילסאון״רובי

בעקבותשפרצוחדשותדינמיות

פי־וסביבותממיקרוסופטהתזוזה

תוח

$TS1$פיתוח$TS1$

$DN2$פיתוח$DN2$יציאהוזמןעלויותלהןשיש

יותרשישמצבמתקבלארוך.לשוק

כך,היצע.מאשרלעובדיםביקוש

אוןלרוביפרילנםרמפתחלמשל,

שלוש־ארבעשלניסיוןעםריילם

חודשישכרלהרוויחיכולשנים,

שזהמכיווןשקל,אלף54-05של

אנשים,בושאיןופורץחדשתחום

כדיהרבהלעשותמוכנותוחברות

האלה״.האנשיםאתלקבל

למהרלא

עבודהלהחליף

עלשומרסולומוןקדימה,במבט

הצמיחהומעריךזהירה,אופטימיות

לאלהדומיםיהיו2013ב-והגידול

סקרנתונילפילטענתו,2012של

המק־והתחזיתאתוסיהשלהשכר

רו־כלכלית

$TS1$המקרוכלכלית$TS1$

$DN2$המקרוכלכלית$DN2$שלהמחקרחטיבתשל

שיעו־כילשערניתןישראל,בנק

רי

$TS1$שיעורי$TS1$

$DN2$שיעורי$DN2$נמוכים,יהיו2013ב-הצמיחה

2012שלהצמיחהלשיעוריבדומה

רמותשהןהיאהרווחתההערכה

השכררמותוהןלעובדיםהביקוש

בשיעוריםלצמוחימשיכו2013ב-

%3-%2שלשנתיים

2013ל-שמסתמנת״המגמה

לםטארט־אפים.עובדיםגיוסהיא

חברותכמהיודעיםלאאנחנו

אומרתיפטרו״,אויגייסוגדולות

יהיההגיוסיםעיקרלדבריה,נאור.

גלוב־ובחברותבםטארט־אפים

ליות

$TS1$גלובליות$TS1$

$DN2$גלובליות$DN2$בישראל.פעילותשמקימות

תפוקותרוצים״בםטארט־אפים

שייתןניסיון,עםממישהומיידיות

שעותויעבודשלוהנשמהאת

עבו־למחפשיממליצהאנירבות.

רה

$TS1$עבורה$TS1$

$DN2$עבורה$DN2$תובע־במקומותשמעוניינים

ניים
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