


כמנהל  -להבין 

משאי אנוש 

וכמבקש עבודה  

את -כאחד 

מהותו של טופס 

קורות חיים ואת 

.שימושיו



הוא מסמך המציג אדם  

על פי עובדות הנוגעות  

לעבר , לפרטיו האישיים

לתכונות הקשורות  , שלו

וגם רצף כרונולוגי  ; אליו

של אירועים  , ומתומצת

.הקשורים בעברו



ומאפשר  ; הוא נשלח על ידי אדם למעסיקים פוטנציאליים

.  להם להעריך את מידת ההתאמה של המועמד להעסקה

 משמשים גם ככלי בחינה לקידום  טפסי קורות חיים

;(המועצה להשכלה גבוהה: למשל)

 כמו  –גם אלה המעוניינים להציג עצמם בפני ציבור כלשהו

;  בפני קוראיוסופר;בפני ציבור בוחריהפוליטיתאישיות

את כרטיס  טופס קורות החיים רואים ב–וכדומה 

המקיף שלהם בו הם מציגים פרטים אישיים  הביקור

.ומתומצת של אירועים בעברםכרונולוגיורצף





הגדרת  
, צרכים

ניתוח  
עיסוקים 
והגדרת  
תפקיד

הגדרת  
כלי המיון

איתור  
ראשוני  
ופרסום  
מודעה

קורות 
חיים

מיון 
קבוצתי

ראיון  
אישי

החלטה



טופס קורות  כיוון ש

מרכיב הוא חיים 

בכל חיפוש מפתח

; עבודה מחד גיסא

ובכל תהליך של  

מיון ובחירת  

מאידך , עובדים

נכון להקדיש  ; גיסא

לו פרק קצר



המועצה להשכלה גבוהה פרסמה חוקים , כך למשל

.  ברורים ונוקשים לעוסקים בהוראה ובמחקר אקדמיים

טפסי קורות חיים אקדמיים צריכים להיות באנגלית.

תפקידים  ; פירוט השכלה לסוגיה: הם צריכים לכלול

כנסים והרצאות ; שונים בעולם האקדמי ומחוצה לו

הוראה אקדמית ; מלגות; פרסים; אקדמיות ומקצועיות

...  ועוד; ואחרת

כללי ; קיימת הקפדה גם על טכניקת הצגת דברים

.ציטוט ברורים וכדומה





הסוף

!בהתחלה











לא להשמיט בשוגג  . 2
פרטים חיוניים לתהליך  

המיון

למשוך את . 1
העין

ולקלוע לדרישות ולמטרות  . 3
הארגון המגייס



לא להשמיט בשוגג  . 2
פרטים חיוניים לתהליך  

המיון

למשוך את . 1
העין

ולקלוע לדרישות ולמטרות  . 3
הארגון המגייס



"...טוב מראה עיניים"



מיון טפסי  

קורות חיים  

הוא תהליך  
...מתיש



שמעסיקים

6-כמקדישים

בממוצעשניות

להחליט אם  

להמשיך לקרוא 

החייםקורותאת







לא להשמיט בשוגג  . 2
פרטים חיוניים לתהליך  

המיון

למשוך את . 1
העין

ולקלוע לדרישות ולמטרות  . 3
הארגון המגייס



 (אופציונלי)תמונה;
 הקדמה(cover letter ;אופציונלי)
 אם יש )פירוט של תחומי התמחות וחוזקות אישיות

;(כאלה
תפקדים בהווה;
ניסיון קודם;
השכלה;
פרסים וציונים לשבח;
פרטים אישיים.

הסדר משתנה 

הכל . ואינו מחייב

,  לפי הצורך

והגורם  ; העניין

...הממליץ



  העין היא כלי המיון
.הראשון במעלה שלנו

או כזה  ; מראה מצודד, לכן
שמתאים לסטריאוטיפ של 

או כזה שמתאים ; הארגון
העסקה  )למדיניות החברה 

יכול ( רב תרבותית למשל
.ולהיפך; לסייע לעתים

  שקלו כל מקרה לגופו אם
זה תורם לדעתכם להשגת 

!מטרתכם



  מכתב הקדמה המופיע בתחילת קורות החיים הוא

.ואיננה חובה; תוספת חדשה יחסית

  היא מאפשרת למגיש להוסיף נימה אישית לקורות

;החיים היבשים

היא נועדה לאפשר לממיין נקודות  , מבחינת הארגון

,  או להוספת מילים נוספות; אחיזה נוספות

(.ראו בהמשך)י מכונה "הדרושות למיון דיגיטלי ע



  נסו להבין באתר שלה מה התרבות

,  על מה היא שמה דגש. הארגונית שלה

...מתחת לפני השטח, לכאורה ולמעשה

הבינו  . קראו מה נכתב על החברה בתקשורת

.את האתגרים שבפניהם היא ניצבת

גבשו לכם את הצרכים שלה ובנו את , ורק אז

טופס קורות החיים בהתאם



שלום רב  ,

ב... אני בוגר לימודי.... ברצוני להשתלב בחברה שלכם במשרת, ...שמי  . ....

משך תמיד את ליבי וקיימים בי הרצון והתעוזה להצליח בתחום  ... נושא ה

...  הספציפי הזה

הנושא הזה מלווה אותי גם בחיי האישיים ב....

והיא  ... היא , מהסביבה אותה אני מכיר, לדעתי, התכונה שמבדלת אותי

...   שנותנת לי יתרון יחסי בתחומים

ב קורות החיים שלי"מצ. אשמח להיפגש עמכם.















?"טוב מראה עיניים"



אינני  , לכן

צריך  

!להתאמץ



לא להשמיט בשוגג  . 2
פרטים חיוניים לתהליך  

המיון

למשוך את . 1
העין

ולקלוע לדרישות ולמטרות  . 3
הארגון המגייס



 סטטיאיננוטופס קורות חיים .

איננה דומה בהכרח  ' הגשה לחברה א, משמע

.הכל בהקשר. 'להגשה לחברה ב

בניגוד למה שעלול להשתמע מחלק 
...  מהפרסומים ברשת



;  מה היא באמת מחפשת

ואיך כישורינו יתאימו  

?לצרכים הללו



  נסו להבין באתר שלה מה התרבות

,  על מה היא שמה דגש. הארגונית שלה

...מתחת לפני השטח, לכאורה ולמעשה

הבינו  . קראו מה נכתב על החברה בתקשורת

.את האתגרים שבפניהם היא ניצבת

גבשו את הצרכים שלה וכוונו לכך  , ורק אז

!בהתאם, את טופס קורות החיים



עלולים להיסרק  / המשמעות היא שהטפסים שלנו עשויים 

...י אדם"ולא עמכונהעל ידי 

...מכונותגם חלק מהראיונות המוקדמים נעשים כבר על ידי 

יש לזכור כי חברות גדולות עובדות עוד  
בשלביו הראשונים של , ועוד למיון דיגיטלי

...תהליך הגיוס



  הבינו מה הארגון רוצה

ובאיזה מילות מפתח 

.הוא משתמש

 שבצו את המשפטים

אם , כמות שהםהללו 

, הם מתאימים כמובן

!בקורות החיים שלכם





  עידן שליחת דפי קורות

חיים בעת בקשות עבודה  

.כבר כמעט וחלף

  מה שמחליף אותו הם

קורות החיים  

הדיגיטליים ברשת 

.  הלינקדאין

'למיניהם' ציידי העובדים  ,

בוחנים את זהות של 

ואת כלל  , המועמד ברשת

הנוכחות האינטרנטית  

ופונים ביזמתם  ; שלו

.למועמדים פוטנציאליים





הפרופיל מכיל את כל מה 

,  שיכול להיות רלוונטי עבורם

דרך מגוון  , מתמונה עדכנית

העבודות שבהם עבדנו 

,  דרך פירוט כישורים, בעבר

ראו  )רשימת ממליצים ועוד 

(.בהמשך



 מומלץ להשקיע

בפרופיל עשיר 

.ומגוון

על כך בהרחבה  ,

בפרק העוסק 

הלינקדאיןברשת 

ובתרומתה 

למנהלי משאבי 

!אנוש



"ייצור ידע"


