
"ייצור ידע"



בהקמת החברה, בעת גיוס ראשוני;

בעקבות התפטרות או פרישת עובדים לגמלאות;

כשהעסק מתרחב;

וכדומה.







בשלב הראשון השקעת הארגון בעובד היא  1.
.הנמוכה ביותר–הגבוהה ביותר והתמורה 

,  כשקליטתו אינה עולה יפה והוא נפלט2.
ושוב צריך לגייס  ; יורדת ההשקעה לטמיון

...מחדש

למדנו כי נשירת עובדים חדשים בשל בעיות  
לארגוניםמכה קשה ויקרה קליטה היא 



חוכמת הגיוס היא היכולת לגייס את , לכן
!הנכוןבתזמון, הנכוןלמקוםהנכון האדם

גיוס של אדם לא נכון מבזבז משאבים יקרים  ;

פוגע בתפוקות בארגון ובהשגת מטרותיו  ;

מעמיס עומס נוסף על כתפי העובדים  ;

 את כל תהליך הגיוס מחדשומחייב להתחיל.



העובדים הנכונים

למקום 
הנכון

בתזמון 
הנכון



א  "כי מחלקת מש

,  להביןנערכת מראש 

אילו תפקידים עליה  

וכיצד ; ומתי, לאייש

לגייס מועמדים 

...לתפקידים אלו



זיהוי עובדים פוטנציאליים הדרושים  תהליך של

בחירה ; הבאתם המתאימים לראיון; מיונם; לארגון

.  בעובדים הנכונים והחתמתם על חוזה העסקה

מרגע , זוהי כל פעולה נדרשת, במילים אחרות

.שזוהה צורך במשאב אנושי ועד למילוי אותו פער

הגדרה:גיוס עובדים



חיצוני פנימי

מחוץ לחברהמתוך החברה



חיצוני פנימי

מחוץ לחברהמתוך החברה
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מכרז פנימי•

ניוד, קידום•

מסלול קריירה •

מתוכנן

העסקה מחדש•



ר אשרית כספי ברוך"ד-ניהול משאבי אנוש
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יתרונות

ניצול השקעות קודמות  ◦

הכשרה  , מיון, גיוס)

(  ופיתוח

מתגמל ביצוע קודם  ◦

.ומעודד מחויבות לארגון

מראה לעובדים שמאמצים ◦

דומים יובילו לקידום  

שלהם

חסרונות

לעובדים הקיימים יכול להיות חסר  ◦

ניסיון או כישורים הדרושים , ידע

לתפקיד החדש

הסכנות של השרשת רעיונות  ◦

עולות  "( שיבוט עובדים)"ועמדות 

.כאשר לא מגייסים עובדים מבחוץ

' תקוע'באופן כזה הארגון נותר ◦

בפרדיגמות שבהן הוא מחזיק והן 

אינן מאותגרות על ידי גורמים  

.מבחוץ



חיצוני פנימי

מחוץ לחברהמתוך החברה



מחפשים עבודה מחפשים  לא

עבודה



מחפשים עבודה באופן  אינםאותם עובדים ש

.אותם' לצוד'ויש צורך ; אקטיבי

שכרגע , מדובר בעובדים מוכשרים, בדרך כלל

הם אינם מחפשים עבודה באופן  , לכן. עובדים

.  יזום

הם תמיד מוכנים לשמוע על הצעות עבודה  , אבל

.מעניינות ועל האפשרות לשפר את תנאיהם



אבל איך נדע מהן דרישות התפקיד שאליו  
?אנחנו הולכים לגייס
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ידעאחד מתשתיות ה

.  החשובות של הארגון

תהליך מוגדר של איסוף  זהו

מידע מפורט על הפעילויות  

המבוצעות במסגרת כל 

לצורך קביעת , תפקיד

הנתונים הנדרשים מכל 

מנת לבצע -עובד על

פעילויות אלה ברמה  

.  אופטימלית



מחלקת  חלק מעבודתה של 

הוא  משאבי אנוש בארגון

,  ארגונימאגר ידעיצירת 

כי דברים משתנים )דינאמי

המפרט את , ...(כל העת

העיסוקים של כל תפקיד  

ותפקיד



;גיבוש קריטריונים לגיוס עובדים לתפקידים שונים•

;לצרכים של מיון עובדים•

;להערכת ביצועים•

כדי קבוע קריטריונים של ביצוע , הערכת ביצועים•

;לצורך הערכה

;לפיתוח תוכניות הדרכה המותאמות לצורכי התפקיד•

;לקביעת סולמות שכר ותגמולים אחרים לעובדים•

וכדומה.



שיטה 
כמותית

שיטה 
איכותנית

תיאור מאפייני  

העיסוק באופן  

מילולי

ניתוח תהליך  

העבודה באופן  

כמותי ומדויק



השיטה הכמותית מול  
השיטה האיכותנית

חסרונותיתרונותתוצאהמאפייניםשיטה

מסמך המתאר תיאור מילוליאיכותני
במילים את 

העיסוק

, שיטה קלה
עלות נמוכה

, אינו אחיד
אינו 

אובייקטיבי

מספרים  כמותי
מדוייקים

מדוייקת 
בערכים 

מספריים

, אחיד
,  אובייקטיבי
ניתן לעיבוד 

במחשב

השקעה 
,  רבה

נדרשים 
אנשי מקצוע
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דרישות  
העיסוק

תיאור 
העיסוק

מיקום ארגוני  ,אופי התפקיד

תנאי  .ותחומי אחריות וסמכות

,  כולל סיכונים–העבודה 

פעילות  , הגבלות גופניות

סוג , שעות העבודה. גופנית

קרבה למקצועות  ;החוזה

;  אחרים ומגעים בינאישיים

וכדומה

ניתוח תהליך  

העבודה באופן  

כמותי ומדויק
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בוחן אם מאפייניו של  , של חקר העיסוקים, המודל הזה

עונה על  הוא . מועמד לתפקיד המאפשרים לו לבצע עיסוק

אילו יכולות מיומנויות וידע נדרשים כדי לבצע את  : השאלה

:המאפיינים הללו ניתנים לצפייה למדידה? העבודה כראוי

ידע(knowledge :) שליטה בתחום ידע מסוים בעל אופי

;עובדתי

מיומנויות(skilles :)יכולת תפעול ידני או שכלי של דברים;

יכולות(abilities :)היכולת לבצע פעילות או משימה.
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KSAמרכיבי ניתוח עיסוקים   

ד למשרד  "לדוגמא לתפקיד עו

עורכי דין
✓Kידע בדיני חוזים"-ידע"

✓Sמיומנויות בהפעלת  "-מיומנויות

"שליטה במאגרים משפטיים, מחשב

✓A יכולת ניתוח טובה של  "-יכולות

"חומר משפטי



כפיפות ארגונית;יעוד התפקיד: הקשר ארגוני  ;

;סביבת העבודה

תהליכי עבודה  ;תחומי אחריות:תיאור התפקיד

;סמכויות; מטלות עיקריות;עיקריים

ממשקים פנים ארגוניים:ממשקים ארגוניים  ;

;(ספקים, לקוחות)ממשקים חוץ ארגוניים 

השכלה: כמו, בסיסיותדרישות : דרישות התפקיד  ,

,  מאפיינים: כמו, אישיותודרישות ; ניסיון, הסמכה

.כישורים ויכולות אישיים
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חבר מביא חבר1.

מאגר של עובדים  מענה לפניות ויצירת 2.

;פוטנציאליים שצברה החברה

;פרסום מודעות דרושים3.

;ציד כישרונות4.

חברות השמה5.

בפייסבוקבעיקר , גיוס ברשתות החברתיות6.

.ובלינקדאין



חבר מביא חבר1.

מאגר של עובדים  מענה לפניות ויצירת 2.

;פוטנציאליים שצברה החברה

;פרסום מודעות דרושים3.

;ציד כישרונות4.

חברות השמה5.

בפייסבוקבעיקר , גיוס ברשתות החברתיות6.

.ובלינקדאין



היכולת  : יעילות
לבצע דברים ללא  
,  בזבוז של משאבים

זמן ואנרגיה

:  אפקטיביות
היכולת להשיג  

מטרה נתונה

יש  . וגם יעיל אבל לא אפקטיבי; ארגון יכול להיות אפקטיבי ולא יעיל

כי יעילות מונעת יתירות ויתירות  , גם סתירה מובנית בין שני המושגים

!דרושה לאפקטיביות



למרות ההתפתחויות של כלים טכנולוגיים וגיוס 

-ואולי דווקא בגללם –ברשתות החברתיות 

ביותר של אפקטיבימקור הגיוס המשמעותי וה

המלצות של עובדים  ,היה ונותר, עובדים

.קיימים בחברות על מועמדים



נתח  , על פי הערכות בספרות

המצטרפים  -העובדים 

לארגונים בעקבות המלצת  

50%-25%עומד על-חבר 

מכלל הגיוסים בחברות

היא מוכרת במיוחד בתחום  )

אבל ממש לא , טק-ההי

...(.רק



המגייסים הם עובדי החברה, בתהליך הגיוס הזה  .
למשרות פנויות  , הם מציעים חברים רלוונטיים

.בחברה

ואף למען ; הדבר מתבצע כחלק מתרבות החברה
בונוס כספי או  , למשל)תמריצים כאלה ואחרים 

;  ...(סוף שבוע במלון על כל עובד שנקלט בחברה
שבו ברור כי , לאחר פרק זמן מסויםהניתנים

והתמריצים הללו הולכים  )העובד נקלט בחברה 
...(.וגדלים עם השנים



השיטה שודרגה להפיכת הארגון אבן שואבת , טק-בעיקר בהיי

ורוב עובדי , ל"לחברי היחידה הצבאית ממנה מגיע המנכ

וכך נמשכת התחושה המשפחתית של השירות  ; היחידה

.  הלאה לתוך החברה, הצבאי

או 8200עובדי אנו מכירים חברות המושתתות על, כך למשל

.ם"ממרעובדי 

8200





למה זה כל  

אפקטיביכך

?



כי ההמלצות של העובדים על  הניסיון מלמד: סיבה ראשונה

,  העובדים יודעים.חבריהם בדרך כלל מהימנות וקולעות

לכן . שהאופן שבו ייתפסו בארגון יושפע ממי שיביאו פנימה

.ישקיעו מחשבה רבה בהמלצה על חברים ומכרים



  צריך לזכור כי מה שיקבע בסוף אם עובד נקלט בארגון

היא הסלקטור האמיתי של . שלוהתרבות הארגוניתתהיה

וההתאמה הזו כמעט ואינה ;היקלטות עובדים בחברות

.  נבדקת במבדקי התאמה רגילים

  עובדי החברה מכירים היטב את דרישות החברה

ומן הסתם מעוניינים לגרום  ; התרבות הארגוניתואת

יציעו את  , לכן. למועמדים שלהם להיקלט ולהצליח

. התפקידים למתאימים

 באופן כזה מקטינה החברה מאוד את הסיכון של קבלת

.שיפלטו, עובדים לא מתאימים



  זהו מאגר עצום של מועמדים בגיל הנכון ובהשכלה הנכונה

.שיקשה על ארגונים להשיגו בדרך אחרת



זו  : סיבה רביעית

השיטה הזולה 

השיטה  . ביותר

חסכונית כיוון שאין  

.בה עלויות פרסום



:  סיבה חמישית

נחסך הצורך  

.  בסינון ראשוני

העובדים הם  

הפילטר  

ביותר אפקטיביה

לדעת מי יתאים  

.לארגון ומי לא



:  סיבה שישית

מעלה בעקיפין  , עובד שמביא חבר

הארגוני  מוניטיןאת ה

הוא משקף לסביבה את .בסביבתו

רמת הלויאליות והאמונה של 

הוא מחזק את . העובדים בארגון

ומקנה להם  , מעורבות העובדים

.תחושה משפחתית



תהליך הקליטה של העובדים החדשים יהיה 

חברים של עובדים  :יותראפקטיבילבטח

כי למישהו מבפנים  , ייקלטו טוב יותר ומהר יותר

יש אינטרס של ממש לסייע להם בתהליך  

".מכניס אותם לעניינים"הקליטה והוא 



: סיבה שמינית
השיטה  

משביחה את  
מעורבות  
העובדים 

ומקנה  , בארגון
להם תחושה  

;  משפחתית

מתחזק , כך
הקשר של 

החברה עם 
:עובדיה



על החלטות : השפעה על תהליכי עבודהיש לעובדיםמצב שבו

.המשפיעים עבודתםופעולות

ומהווה נדבך חשוב ביכולת  , היא מאפיינת מחויבות גבוהה לארגון

.של הארגון להגיע לתפוקות גבוהות

עמיתים בעבודה משפיעים לטובה על מעורבות  סקרים מלמדים כי

.עובדים בעבודה הרבה יותר מאשר מנהלים

צריכים להתקיים שני תנאים, כדי שתהיה מעורבות עובדים גבוהה  :

.צוותים אחרים/עם מחלקות, אפקטיבייםו, רביםקשרים 







יש ארגונים שנקלעים  . 1

לסחרור בהטבות שהם  

מה שעלול  , מציעים לעובדים

להקטין את כדאיות השיטה  

ולפגוע ביחסי העבודה  

כי לעולם יהיו כאלה  )בארגון 

שיביאו עובדים רבים וכאלה  

...(:שפחות





רמת שיתוף  
הפעולה  

גבוהה

מעורבות  
העובדים 

גבוהה

הפתיחות  
הניהולית  

גבוהה
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מצד הנהלה  פתיחות ניהולית

של ארגון היא תפיסת תפקיד  

מרחב  פתוחה המאפשרת

פעולה לעובדים ביוזמות  

עצמיות וביצירת קשר עם  

.  לארגונםגורמים בתוך ומחוץ

סגירות  המושג ההפוך הוא

המאופיינת בתסמונת  , ניהולית

ובקשר של  ', הכל דרכי'של 

.  מנהלים בלבד עם גורמי חוץ



מעודדת את העובדים  פתיחות ניהולית

עם מידה -לחשיבה עצמית וליוזמות 

נכבדה של סובלנות לטעויות שהן חלק 

.  מכל תהליך לימודי

עידוד רב לשאילת שאלותזה כולל  ,

לגילוי פתיחות לביקורת ולהעלאת  

חלופות מרובות וחדשניות ככל  

.האפשר



 של הארגון" המערכת החיסונית"מחזקת את היא.

עצמאית  , העובדים נדרשים לחשיבה מעמיקה

ולחיפוש מתמיד אחר דרכים משופרות , וביקורתית

, תוך שיתוף רב במידע וידע, זאת. לביצוע משימות

.  ואספקת משוב הדדי מעמיק על ביצועים



ככל שהמנהלים פתוחים  

,  לצורכי העובדיםקשובים יותרו

,  מידת הלחץ שלהםיורדתכך 

ימי המחלה , עולההתפוקה 

צריכת תרופות  , פוחתים

,  משתפרתהשינה , פוחתת

רמת שביעות  , ובאופן כללי

!עולה מאודהרצון 



  מאופיינת
בתלונות עובדים  

על חוסר  
-על אי, עצמאות

שיתופם בקבלת  
החלטות ועל  

חוסר גיוון  
בעבודה  

  מי ממליץ
לחברים לעבוד  

?בארגון כזה



רמת שיתוף  
הפעולה  

גבוהה

מעורבות  
העובדים 

גבוהה

הפתיחות  
הניהולית  

גבוהה
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הוא חלק  אמון ארגוני
מאתגרי הניהול

 לפיו  , הוא מצב תודעתיאמון ארגוני
,  אנו סומכים על הארגון ועל אחרים בו

,  שיתנהגו בעתיד בצורה מסוימת
.שהיא חיובית מבחינתנו

הוא תנאי בסיסי לאינטראקציה  אמון
בין מנהלים  , אפקטיבית בין עובדים
.ובין מנהלים לעובדים

כיוון שהוא מפחית חסמים  , זאת
:  ולהיפך; חומר ואנרגיה, במעבר מידע

היעדר אמון מונע אינטראקציה  
.אפקטיבית כזו
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  עובדים טובים יימשכו
תמיד לארגונים  

המאופיינים בקיומו 
;  ארגוניאמוןשל

בארגונים שבהם . ולהיפך
העובדים אינם מאמינים 

הם  , בהנהלה ובארגון
ימעטו להמליץ לחבריהם  

בטח לא  , לעבוד בו
...מהסיבות הנכונות



האם לתמרץ את העובדים שהביאו חבר לעבוד: למשל ;

?ואיך

 האישיים הפייסבוקאיך משכנעים עובדים לפרסם בדפי

?שלהם

  מה זה אומר שעובדים מסוימים ממליצים על מועמדים רבים

?האם נכון לקדם אותם? לחברה

האם המלצה של עובד אחד זהה להמלצה של עובד אחר?

  האם להסתפק בהמלצה או להרחיב את תפקיד הממליץ גם

?לחניכה של העובד בסביבת עבודתו החדשה





"ייצור ידע"



מה למדנו בחלק  
(1)? הראשון

 גיוס עובדים  הגדרנו
.מהו

  עמדנו על החשיבות
הנכון האדםשבגיוס 
, הנכוןלמקום
!הנכוןבתזמון

  הגדרנו שני מקורות
פנימי מתוך  : לגיוס

.וחיצוני; הארגון
 ניתוח עיסוקים  הבנו

ומה חשיבותו  , מהו
כמאגר ידע ארגוני 

.דינאמי



חבר מביא חבר1.

מאגר של עובדים  מענה לפניות ויצירת 2.

;פוטנציאליים שצברה החברה

;פרסום מודעות דרושים3.

;ציד כישרונות4.

חברות השמה5.

בפייסבוקבעיקר , גיוס ברשתות החברתיות6.

.ובלינקדאין



חבר מביא חבר1.

מאגר של עובדים  מענה לפניות ויצירת 2.

;פוטנציאליים שצברה החברה

;פרסום מודעות דרושים3.

;ציד כישרונות4.

חברות השמה5.

בפייסבוקבעיקר , גיוס ברשתות החברתיות6.

.ובלינקדאין



  אנשים רבים שולחים את קורות

החיים שלהם לבתי עסק  

גם אם האחרונים לא , ולחברות

ולא  ; פרסמו מודעות דרושים

שהם  , ש גלי על כך"הצהירו ברי

.  מחפשים עובדים

 שלח "הם עושים זאת בבחינת

מתוך  , "לחמך על פני המים

תקווה שבאותם מקומות ישמרו  

את קורות החיים שלהם ויפנו  

.  אליהם במידת הצורך



יש ארגונים שיוצרים  

מאגרמהפניות הללו 

ועושים בו שימוש בעת 

...הצורך



חבר מביא חבר1.

מאגר של עובדים  מענה לפניות ויצירת 2.

;פוטנציאליים שצברה החברה

;פרסום מודעות דרושים3.

;ציד כישרונות4.

חברות השמה5.

בפייסבוקבעיקר , גיוס ברשתות החברתיות6.

.ובלינקדאין



דרושיםמודעות ה

 מיועדות למועמדים
אקטיביים שמבקשים  

בניגוד  )לעצמם עבודה 
לפאסיביים שעובדים אבל 

לא יתנגדו לשדרג אם  
פונים אליהם ויהיה להם 

.כדאי

 במודעות אלה ניתן
לפרסם את הדרישות  

המדויקות מהמועמדים  
.שאנו רוצים שיגיעו אלינו



תיאור קצר של הארגון

שם התפקיד

משימות מרכזיות

כפיפות של בעל התפקיד

כישורים מרכזיים הנדרשים מבעל התפקיד

 דרישה  , שפות, מיקום גיאוגרפי, השכלה–דרישות מחייבות
לרכב

היקף המשרה

 אופציונלי–תנאי שכר ותנאים סוציאליים

פרטי התקשרות ומגבלת זמן למשלוח קורות חיים



  מודעה קצרה ומנוסחת
יש לשים לב –היטב 

שהכתוב יהיה מובן גם  
.לאנשים מחוץ לארגון

 פרסום במגוון מקומות–
באתר  , בתוך הארגון

באתרי דרושים  , הארגון
בעיתונים  , רלוונטיים
בעיתונים ארציים  , מקומיים

וגם בתוך  ; ובלוחות מקוונים
.  הארגון עצמו



  מודעות בעלות אופי שונה מתאימות למקומות שונים
.ולמועמדים בעלי אופי שונה

את הדפוס הנכון , מהניסיון, כל ארגון מוצא לעצמו
עבורו 





חבר מביא חבר1.

מאגר של עובדים  מענה לפניות ויצירת 2.

;פוטנציאליים שצברה החברה

;פרסום מודעות דרושים3.

;ציד כישרונות4.

חברות השמה5.

בפייסבוקבעיקר , גיוס ברשתות החברתיות6.

.ובלינקדאין



,  הוא איש מקצוע(head hunting)ציד כישרונות 

שמאתר בעלי פוטנציאל התאמה גבוה לתפקיד  

מסוים



מחפשים עבודה באופן  אינםאותם עובדים ש

.אותם' לצוד'ויש צורך ; אקטיבי

שכרגע , מדובר בעובדים מוכשרים, בדרך כלל

הם אינם מחפשים עבודה באופן  , לכן. עובדים

.  יזום

הם תמיד מוכנים לשמוע על הצעות עבודה  , אבל

.מעניינות ועל האפשרות לשפר את תנאיהם



יקרה  אבל גם 

ביחס  מאוד 

;  לשיטות אחרות

וכרוכה  

בהשקעה של 

זמן יקר ושל  

!  הרבה כסף



לכן כדאי לבחור בדרך זאת רק כשמדובר 

משחק זמןאו כשהתפקיד מאוד מיוחד ב

.תפקיד קריטי





חבר מביא חבר1.

מאגר של עובדים  מענה לפניות ויצירת 2.

;פוטנציאליים שצברה החברה

;פרסום מודעות דרושים3.

;ציד כישרונות4.

חברות השמה5.

בפייסבוקבעיקר , גיוס ברשתות החברתיות6.

.ובלינקדאין



 הצוות המקצועי של חברת ההשמה יוצר קשר

מתמיד עם מועמדים לתפקידים שונים ומציע אותם  

.לחברות בזמן אמת

  החברה מבצעת את הסינון ושולחת אלינו בדיוק

.את אלה שמתאימים לניתוח העיסוקים שמסרנו

מגיעים אלינו מועמדים בעלי פוטנציאל גבוה, כך  ;

.להיקלט גבוהים יחסיתשסיכוהם



הקושי הכרוני באיתור 

בזמן , עובדים חיוניים

הפכה גן עדן , אמת

...לחברות ההשמה



חברות 
השמה

חברות 
כוח אדם

אספקת עובדים  

חיוניים כעובדי  

חברה

א  "אספקת כ

פשוט כעובדי  

קבלן



לתפקידים  , עבור ארגונים אחרים, אלה חברות המגייסות עובדים

.  שאינם דורשים מיומנות משמעותית, פשוטים יחסית

של חברת כוח האדם  " עובדי קבלן"נשארים , בדרך כלל, העובדים

.נמנים על עובדי חברת היעדאינםו



א בעל פוטנציאל העסקה"הן מגייסות עבור ארגונים כ ,

משרות )במשימות רגישות יחסית , טווח ואיכותי-ארוך

.וכדומה; במשרות בכירות בניהול; בשיווק; חיוניות בהי טק

לחברת היעד כעובדים מן , בדרך כלל, העובדים מצטרפים

עד , או שמסופקים עובדים לתקופות קצובות; המניין

.  שהחברה תתארגן ותמצא מחליף קבוע

בדרך זו הן חוסכות מאמצים ובעיקר זמן לחברה המזמינה  ,

לא אגזים אם אומר שהן , במקרים רבים. וגם לעובד

...מצילות את הארגון

המחיר בהתאם.



  שמאתרים בעלי משרות

חיוניות ומציעים להם 

הצעות כדי שיעזבו את  

מקום עבודתם למקום 

...חדש

התופעה מוכרת היטב  ,

,  לינקדאיןלמשל ב

לבעלי משרות חשובות  

, בשיווק, בהי טק

...בניהול בכיר ועוד

'ציידי כוח אדם'חברות ההשמה נעזרות ב, כאמור



וכל  ; הוא יעזוב תוך חודש, על פי החוזה. אנחנו בלחץ
...יום שעובר מקטין את זמן החפיפה

השעון מתקתק'איננו מוצאים עובד מתאים ו'...

  אנחנו פונים לחברת השמה שמריצה לנו שלושה
.מועמדים

אנחנו מתלבטים ולא בטוחים.

אם נקבל  . חודשי ניסיון3-נותנים לנו את העובד ל
כמה עשרות אלפי  , נשלם לחברה דמי השמה, אותו

...שקלים



חבר מביא חבר1.

מאגר של עובדים  מענה לפניות ויצירת 2.

;פוטנציאליים שצברה החברה

;פרסום מודעות דרושים3.

;ציד כישרונות4.

חברות השמה5.

בפייסבוקבעיקר , גיוס ברשתות החברתיות6.

.ובלינקדאין



לאחדהפכוהאינטרנטברשתהחברתיותהרשתות

מועמדיםלמצואניתןבהםהעיקרייםמהמקורות

;מתאימים

אתהמשמשותעיקריותרשתותשתיקיימות,כיום

ידעומקורותמשרותאחרבחיפושהעבודהמחפשי

.ולינקדאיןפייסבוק:עבודהבחיפושלהםשיסייעו

זהבמכרה"להיותיכולותזהמסוגחברתיותרשתות"

בצורהבהןלהשתמשנדעאם,עבורנומועמדיםשל

.ביותרהאפקטיבית



לפרסם  , בין היתר, מאפשרתיצירת עמוד עסק

משרות



יש להשתמש במנוע החיפוש של ,כדי למצוא את הקבוצות

או " עבודות", "משרות: "מילות המפתח כגוןולכתובפייסבוק

". דרושים"

  אופציה נוספת היא לחפש אחר מילים הקשורות למקצועות

, תוכנה או בדיקות, אנשי שיווק)אותם אנו רוצים לגייס 

(.למשל



שאנו מעוניינים להצטרף אליה, אם מצאנו קבוצה מסוימת ,
.  נשלח בקשת הצטרפות לקבוצה

 נוכל לפרסם את המשרה על ידי פרסום  שנאושרברגע
.  פוסט

מיקומה והאמצעים  , בפוסט רצוי לכתוב את פרטי המשרה
.ליצירת קשר כפי שהיינו כותב במודעת דרושים רגילה

פרסום המשרה מותנה באישור של , בקבוצות מסוימות
. מנהל העמוד

חשוב לשים לב האם יש בעמוד כללי התנהגות , כמו כן
.מקובלים וודא שאתה ממלא אותם



ולזכור שהדף לא תמיד ייתן תמונת ... ראוי להיזהר, עם זאת

.מצב אמיתית ושלמה לגבי התאמתו של המועמד לעסק

מעצם  והפייסבוק; לכל מועמד יש גם חיים פרטיים

רשת חברתית משמש במקרים רבים להצגת חיי  היותה

.  הפנאי של המועמד

יש להיזהר בהסקת מסקנות גורפות מתוך פרופיל זהלכן .



היא הרשת החברתית עסקית המובילה  לינקדאיןה

.בכל הקשור לגיוס עובדים, והגדולה

 אנשי עסקים  זוהי רשת מקצועית המפגישה

,  ומהווה זירה אידיאלית לגיוס; מתחומים שונים

.א רבים"עבור מנהלי מש

 לינקדאין מציעה גם כלים  , מפייסבוקבשונה

מתקדמים בתשלום לחיפוש ומציאת מועמדים 

.  מתאימים





בלינקדאין קבוצות מקצועיות בנושאים שונים.

 ניתן .הכלי הנפוץ ביותר למציאת עובדיםהקבוצות הללו הן

להצטרף לקבוצות שונות בלינקדאין ולפרסם משרות באופן 

.פייסבוקדומה לפרסום בקבוצות 



,  מאפשרתיצירת עמוד עסק, בפייסבוקכמו 

לפרסם משרות, בין היתר





גישה למנגנון חיפוש העובדים , כלי זה מקנה לנו בתשלום
דרך מנגנון החיפוש ניתן למצוא . המורחב של לינקדאין

סטטוס ועוד מגוון רחב של , תפקיד, מועמדים לפי ניסיון
.פילוחים
מאפשר לנו לנהל את תהליך הגיוס ולשתף " מגייס"הבנוסף 

את צוות המגייסים בעסק שלנו בתהליך הגיוס והמועמדים  
ניתן גם להיכנס לתוך פרופיל המועמד  . שאנו מעוניינים בהם

.ולקבל התראות על עדכונים בו
ל פנימי למועמדים  "השירות מאפשר לנו לשלוח דוא, כמו כן

ומציע תבניות מוכנות מראש ; שברצוננו ליצור איתם קשר
.ל"לשליחת דוא



מתוך דף  

העסק ניתן 

לפרסם  

מודעות  

דרושים



  לינקדאין מאפשרת לפרסם משרות באופן ממומן

דרך הצגת מודעות בפרופילים של מועמדים  , למועמדים

בפרופילים של העובדים שלנו או דרך עמוד  , פוטנציאליים

.  העסק

אזורים חמים"ניתן לפרסם גם את המשרות ב, בנוסף  "

ל למועמדים  "לינקדאין גם תשלח דיוור בדוא. באתר

.פוטנציאליים מתאימים



  מגייסים רבים מחפשים אחר מועמדים באמצעות

.  הלינקדאיןחיפוש במאגר המשתמשים של 

  כך הם יכולים ליצור קשר עם מועמדים דרך חברים

.  משותפים





היא מפתחת כלים נוספים ומתוחכמים כל הזמן  .

להישאר עם היד על הדופק, תמיד, א"לכן כדאי למנהלי מש ,

.על מנת לבחור בהם באופן מושכל

להבין מה עובד טוב יותר עבור החברה  , כדאי להתנסות

וכך להמשיך ולפתח את יכולות חיפוש ואיתור  ; שלנו

.העובדים שלנו ברשת זו





למכללה האקדמית אחוה דרושים

בדירוג אקדמי, במשאבי אנושמרצים 

של מרצה בכיר או עם כמות פרסומים

להעברת; בהתאמה, מוכרים, רלוונטיים

סמינרים במהלך שנת הלימודים הקרובה  

' אבסימסטרביום שישי בבוקר ש"ש2: סמינר)

(.לקורסש"ש4כ "סה. 'ב-ו

-050, ר פנחס יחזקאלי"אנא פנו לד, מתאימים

4442127 ,yehezkeally@gmail.com





"ייצור ידע"



?מה למדנו עד כה

 גיוס עובדים  הגדרנו
.מהו

  עמדנו על החשיבות
הנכון האדםשבגיוס 
, הנכוןלמקום
!הנכוןבתזמון

  הגדרנו שני מקורות
פנימי מתוך  : לגיוס

.וחיצוני; הארגון

 ניתוח עיסוקים  הבנו
ומה חשיבותו  , מהו

כמאגר ידע ארגוני 
.דינאמי



חבר מביא חבר1.

מאגר של עובדים  מענה לפניות ויצירת 2.

;פוטנציאליים שצברה החברה

;פרסום מודעות דרושים3.

;ציד כישרונות4.

חברות השמה5.

בפייסבוקבעיקר , גיוס ברשתות החברתיות6.

.ובלינקדאין



"ייצור ידע"
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;לחקור את הארגון: חיזוי צרכי הארגון בעובדים1.

;לחקור את הסביבה: חיזוי ההיצע העתידי2.

במשאבי אנוש בין הביקוש להיצע  הערכת פערים 3.
;ומשמעותם

.ויישומהסגירת הפערים הכנת תכנית ל4.



תהליך מוגדר של איסוף  זהו

מידע מפורט על הפעילויות  

המבוצעות במסגרת כל 

לצורך קביעת ; תפקיד

הנתונים הנדרשים מכל 

.עובד

מנת לבצע  -על, זאת

פעילויות אלה ברמה  

.  אופטימלית
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; ממיינים כמות גדולה של קורות חייםאיך
?נכוניםושולפים ממנה את המועמדים ה



 בארגון-כשאנו מפרסמים מודעות דרושים  ,

עשויים  -ברשתות החברתיות, באתרים, בעיתונים

.להגיע אלינו פניות רבות מאוד

ומי שיצטרכו לבצע  , חלקן יתאימו יותר וחלקן פחות

את המיון הם נציגיה של מחלקת משאבי האנוש  

.  בחברה שלנו

של לא , המשימה הזו תדרוש מאיתנו השקעה

.שכידוע שווה כסף, מעט משאבים וזמן



איזה כלים ישמשו אותנו לצורך המיון?
מה יכלול תהליך המיון  ;
מי יבצע כל שלב  ;
כדי  , וכמה מועמדים נרצה לבדוק בכל שלב

.לאפשר מרחב בחירה אופטימלי

:  מראשבשלב זה נקבע 



'  לזלול'ויקרתהליך הגיוס עלול להיות 

משאבים ארגוניים



אופטימיזציה מלשון  

הטוב ביותר  : אופטימלי

!האפשרי



כמה קורות חיים יש למיין כדי לגייס עובד אחד?

כמה מועמדים יש להזמין לראיון כדי לגייס עובד אחד?

כמה מועמדים יש לראיין כדי לגייס עובד אחד?

  לכמה מועמדים אנחנו צריכים להציע את התפקיד כדי לגייס

?עובד אחד

אז איך 

, נדע

...למשל



נוודא איך

שאנחנו לא  

מבזבזים  

?משאבים סתם



גיוס מועמד  
אחד

הגשת שתי 
הצעות עבודה

ריאיון לשלושה  
מועמדים

מועמדים לראיון4הזמנת 

טופסי קורות חיים24בדיקת 

כדי לגייס  

עובד במקצוע 

מסוים לתחום 

נדרש  , מסוים

:למשל









תבנית או דפוס  

היא  ( Pattern)חוזר

מבנה או תהליך  

,  כמעט קבועים

החוזרים  

במערכות  ונשנים

,  ולכן; מורכבות

מאפשרים לנו רמה 

!ניבוימסוימת של 



 משתנים מארגון לארגון ומתפקיד  המספרים בפירמידה

.לתפקיד

מורכבות התפקיד  , הם משתנים מארגון לארגון לפי גודלו

.ועוד

 מחלקת משאבי אנוש אמורה להיות מיומנת ולהכיר את

.הדפוס שהתקבע בזיכרון הארגוני
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  קורות חיים משמשים

אמצעי סינון ראשוני  כ

מתאימים  אינםשל אלו ש

באופן מובהק ויש  

.  להוציאם מן התהליך

 קורות חיים יכולים גם

לשמש לסימון נקודות  

לבירור בהמשך תהליך  

.המיון
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  תהליך של איסוף נתונים על מועמדים

;  לעבודה והערכתם

שנתוניהם  , לבחור את אלה, במטרה, זאת

האישיים הם המתאימים ביותר לדרישות  

התפקידים הפנויים או שעומדים להתפנות  

.בארגון



  תהליכי מיון מתבססים על ההנחה כי התאמה של

.העובד הפוטנציאלי ניתנת להתאמה

אך , מספרים לנו כי הניבוי כמובן אינו מושלם

תהליך מיון איכותי יכול להגדיל באופן משמעותי  

.בחירות טובות של עובדים

ישנן חברות המתמחות בתהליכים הללו של מיון  ,

וחברות מתמכרות ; שהפכו כבר לעסק בפני עצמו

...לזה כי כולם עושים את זה

אבל  ...



כי מי שקובע התאמה של עובד , למשל
היא )התרבות הארגונית לארגון היא 

,  ואת זה; (מסלקת את הלא מתאימים
...כמעט ולא בודקים

?אבללמה



  תהליך המיון אינו רק תהליך שבו הארגון

זהו גם תהליך שבו ; בוחר את המועמד

המועמד בוחר

בעיקר במקצועות חיוניים, את הארגון.

  המועמדים לומדים להכיר את הארגון

.ומגבשים עמדה לגביו

את הארגוןממתגתהליך הגיוס , לכן!



 יצירת ערך תודעתי  תהליך שיטתי ומתמשך שמטרתו

שבסופו תתגבש תעודת -אמיתי או כוזב -מבודל ומובהק

הרגשות והתפיסות  , סך כל העמדות: זהות ויזואלית ייחודית

.הקיימות אצל העובדים בנוגע לארגון שלנו



תהיה  לא תמיד שזה המקום להזכיר 

...בעיה של מיון



שוק של 
מעסיקים

שוק של 
עובדים

העובדים 

רצים אחרי 

המעסיקים

העובדים הם  

המלכים  

י  "שמחוזרים ע

המעסיקים



שוק של 
מעסיקים

שוק של 
עובדים

המיון הוא 

אתגר ממשי

;  אין כמעט מיון

ופעמים רבות  

מתפשרים על 

...מה שיש
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מדיניות החברה;

חוסר יכולת  : למשל)בהעסקת אנשים אילוצים
להעסיק אנשים ללא תחקיר ביטחוני ברמה 

;(גבוהה

 מי יתאים  : לדוגמה)נתונים פיזיים הכרחיים
;(?להיות סלקטור במועדון לילה

וכדומה



מבחנים מתקדמיםמבחניםכלי התרשמות

מבחנים פסיכולוגיים שונים טפסי קורות חיים

(מבחני אינטליגנציה למשל)

גרפולוגיה

, כישרונות, בחינת הישגיםמכתבי המלצה

סימולציות  , אישיות, יכולות

בסביבת עבודה

פוליגרף

באמצעות מערכת , ראיונות

ועל ידי אנשי , ממוחשבת

א"מש

מבחנים קבוצתיים כמו 

דינאמיקה קבוצתית ומרכזי 

הערכה

חקר הדפים האישיים 

ברשתות החברתיות



...שלנוהפייסבוקמיון בעזרת דפי 





היא דוגמה להשפעת מדיניות החברה על הגיוס 
סוגיית גיוון המשאב האנושי בארגון ככלי ניהולי



על  , מכוון בכוח האדם של הארגוןמגווןמדיניות של יצירת

,  ערבים, חרדים, נשים: בישראל)שילוב עובדים ממגזרים שונים ידי

45בני )עובדים מבוגרים , עובדים עם מוגבלויות, יוצאי אתיופיה

.הורים יחידים וכדומה, בני נוער, (ומעלה

גיוון בתעסוקהאומגוון תעסוקתי
(Workforce Diversity; Diversity Hiring)



העסקה חוצת  
גבולות

העסקת עובדים  
ממגזר מסוים 

מגזראותולעבודה ב

לאפשר לכל עובד 

,  גישה לכל תפקיד

,  בלי קשר למגדר

למוצא אתני ולתפקיד

ערבי המנהל את  , למשל

או  ; מגזר הלקוחות החרדי

שוטר ממוצא אתיופי כקצין  

או  ; קישור לעדה האתיופית

לכלא נשים, אשהסוהרת 



 הנהלות ארגונים יש
מגוון  המאמצות
כפועל יוצא של  תעסוקתי

רב  )ערכים ואידאולוגיה 
תועלת  , תרבותיות

או ; (ואחריות חברתית
; בשל הטבות שונות

מגזרים רבים נותרים  , שכן
בדרך כלל חסומים בפני 

. מגזרים שבשוליים







סביבת עבודה מגוונת ועשירה יותר עם נוצרת , כך

.פוטנציאל גבוה לחדשנות וליצירתיות

 כך גדלים המשאבים הזמינים לשם פיתוח הארגון

.ויכול להוות גורם מכריע בגידול כלכלי

 סביבת עבודה מגוונת משקפת גם את קהל הצרכנים

ומאפשרת התאמה טובה יותר של פיתוח מוצרים 

.לשווקים נרחבים ופיתוח פתרונות ליעדים נוספים

מהווה בסיס לעבודה בשוק  תרבותיות-רבסביבה

.גלובלי



אנשים שבאים  

מפרדיגמות  

חשיבה שונות יהיו  

טובים יותר  

בהתגברות על 

...מכשולים ובעיות

של חוסןהגדלת ה. 2
הארגון ויכולת 

שלו התאוששותה
ממשברים



  גיוון בתעסוקה מייצר הזדמנויות לגיוס הון אנושי

וכתוצאה מכך הוא  , איכותי ממקורות שטרם מוצו

בעלת פוטנציאל , מייצר סביבת עבודה עשירה

.  גבוה לחדשנות וליצירתיות

 קפיצת המדרגה'הדוגמה הקלאסית הינה  '

לאחר השתלבות , טק בישראל-בארגוני ההי

מהנדסים שעוצבו בברית המועצות בעבודה עם 

.מהנדסים שעוצבו בגישות מערביות



על , הון אנושי המשקף את הרכב האוכלוסייה

הוא ; הוא יתרון גדול לארגון העסקי, שלל גווניה

ועל כן מאפשר לפתח , משקף את קהל הצרכנים

.שווקים ומוצרים

תרבותיות היא גם הבסיס לעבודה בשוק  -רב

גלובלי ויכולה לשמש כגשר לעסקים עם מדינות  

.חדשות ועם שווקים חדשים



הוא יכולתו  מגוון תעסוקתיאחד היתרונות הגדולים של

נטול  כתהליך אבולוציוני, תרבות ארגוניתלשנות

.התנגדויות כמעט

מפקדות בדרגי הניהול  -הגדלת כמות הנשים, כך לדוגמה

הגדלת קצינים בדרגים  ; הבינוני והבכיר במשטרת ישראל

ישנו את תרבותה הארגונית  , הללו ממוצא אתיופי וערבי

!של המשטרה



:לדוגמה



סובייקטיביות אובייקטיביות

,  דעות קדומות

...גזענות

בעיות הקשורות 

או  /לשיטות הגיוס ו

ללקוחות



זכרו כי כמות העובדים  

ממיאחבר "המגיעים בשיטת 

מכלל 50%-25%היא" חבר

הגיוסים בחברות

היא מוכרת במיוחד בתחום  )

אבל ממש לא , טק-ההי

...(.רק

העובדים מביאים  

את  , כמובן

!הדומים להם





הגדרת  
, צרכים

ניתוח  
עיסוקים 
והגדרת  
תפקיד

הגדרת  
כלי 
המיון

איתור  
ראשוני  
ופרסום  
מודעה

קורות 
חיים

מיון  
קבוצתי

ראיון  
אישי

החלטה





הגדרת  
, צרכים

ניתוח  
עיסוקים 
והגדרת  
תפקיד

הגדרת  
כלי 
המיון

איתור  
ראשוני  
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?  האם ניתן לצמצמה. האם עלות הגיוס לארגון סבירה•

–שעבר מתחילת הגיוס ועד שכירת המועמד -האם הזמן •

;סביר

שבין מספר המועמדים המתאימים למספר הלא  , האם היחס•
?היה נכון, מתאימים

?  האם העובד שנבחר בעבודה•

?  האם העובד שנבחר נשאר לאורך זמן בארגון•

ר אשרית כספי ברוך"ד-ניהול משאבי אנוש
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"ייצור ידע"


