
חלק ראשון



בפרק על גיוס עובדים הרחבנו בנושא 
הלינקדאיןההשתכללות המתמדת של 

...לארגוןכלי לגיוס עובדים כ





 בין אנשים בנושאים מקצועייםמחבר;

 שלהם בתחומים  המיומנות המקצועיתמאפשר לאנשים להציג את

;השונים

שלהם  המקצועייםהקשריםלהרחיב את רשת מסייע לאנשים

;('נטוורקינג עסקי')

לקוחותמאתר עבורם;

עובדים, כאמור, מאתר עבורם;

מאפשר לעובדים למצוא עבודה;

מאפשר לאנשים להתפתח מבחינה מקצועית;

מהווה פלטפורמה אפקטיבית לפרסום ולשיווק;

וכדומה



הוא  , ככזה

נכסמהווה 
אמיתי למנהל  

משאבי אנוש









הוא  ( Career Management)ניהול קריירההמושג, לא בכדי

.אחד המושגים הנפוצים ביותר בכותרות של פוסטים בלינקדאין



לבעלי עסקים;

לעצמאים;

למנהלים;

לעובדים;

לחברות מגייסות;

 היא נותנת להם לא . העבודהמחפשילקהל הרחב של

בכדי להציג את עצמם  , שלא היו קיימים קודם, מעט כלים

;ובכדי לחפש עבודה

 המקצועייםהידע והענייןמחפשילקהל.





2003הושק בשנת ❑
בקליפורניההמשרדים נמצאים❑
.עובדים בלינקדאין בערים שונות בעולם8700❑
2011החברה הפכה לציבורית בשנת ❑
היא נרכשה על ידי חברת  2016-ב❑

מיליארד דולר 26תמורת מיקרוסופט





 רשומים 2019נכון ליוני

630-באתר כ

.משתמשיםמיליון

56%  מהחברים הם

;נשים44%גברים ו 

28%  מכל המשתמשים

באינטרנט משתמשים  

!בלינקדאין



מיליארד3: יעד המשתמשים שהציבה לינקדאין!

106 לפחות פעם בחודש, בלינקדאיןמיליון אנשים פעילים.

2 ללינקדאיןאנשים מצטרפים בכל שנייה.

40  מיליון סטודנטים ובוגרים טריים של אוניברסיטאות

.בלינקדאיןומכללות נמצאים 

למעשה כל )מדינות 200-משתמשים אנשים מבלינקדאין

(.מדינות העולם

 בלינקדאיןדקות בחודש 17המשתמש הממוצע מבלה.

40% על בסיס יומיומיללינקדאיןמהמשתמשים נכנסים.

פוסטים130,000מתפרסמים בהבכל שבוע..



41%מהמיליונרים בעולם משתמשים בלינקדאין

מיליון משרות עבודה פתוחות15יש בלינקדאין

 פעמים  14פרופיל לינקדאין עם תמונה מקצועית מקבל

יותר צפיות מאחד עם תמונה לא מקצועית

 מיליון רואי חשבון בלינקדאין5.5יש

קשרים בלינקדאין930ל הממוצע יש "למנכ

מהמעסיקים משתמשים באופן קבוע  90%יותר מ

בלינקדאין

מיליון חברות26בלינקדאין רשומות יותר מ



162 באו מהכנסות מפרופילים בתשלום( 17%)מיליון דולר;

175 (18%)מיליון הגיעו מפתרונות שיווק;

הגיעו מ( 65%-כ)מיליון דולר 623-ו-talent solution 

(.בלינקדאיןלמשל פרסום משרות )

סביר להניח  

שההכנסות מגיוס  

עובדים עלו מאוד  

!בשנים האחרונות





 מיליון ישראליים משתמשים בלינקדאין2כמעט;

45% 34-25מהמשתמשים בישראל הם בגילאי;

21%מהחברים בישראל עובדים בתחום ההנדסה;

14%  מהחברים בישראל עובדים בתחום טכנולוגיות המידע

(Information Technology ;הIT-);

מתעשייה, מיזמות, רוב המשתמשים הללו באים מהייטק ,

;מסטארט אפים ומעסקים שפונים לעסקים

לינקדאין מרחיבה כל העת את המעגל.

?ישראלים משתמשים בלינקדאיןכמה





דנית, סינית, ערביתכולל , שפות24-היא זמינה ב ,

, יפנית, איטלקית, אינדונזית, גרמנית, צרפתית, הולנדית

…ועודאנגליתקוריאנית וכמובן 

 יוצא מעוותהכלכשכותבים בעברית.

 יוצר קטסטרופה מושלמתשילוב של אנגלית ועברית...



30%-כ)מיליון 146:  אמריקאים

;  (מכלל המשתמשים

מיליון42מעל : הודו;

מיליון31מעל : סין;

מיליון29מעל : ברזיל;

מיליון23מעל : בריטניה.

מיליון איש18: המזרח התיכון   .

מיליון2-כ: ישראל.

,  זה בהחלט מסביר

למה נכין את הפרופיל  

!שלנו באנגלית



הרי  , אם העולם הוא כפר גלובלי

שהמפגש עם אנשי מקצוע דומים ברחבי  

!מעולם לא היה קל יותר, העולם





והעובדה שכל הגורמים בעולם העסקי  -כמות המשתמשים 

לינקדאיןהופך את ההכנה והטיפוח של פרופיל -מצויים בו 

לכל מי שמחפץ בקידום מקצועי  , מושקע למצרך חובה

!ואישי





מי הזיז את 

...שלילחצןה























הצעה לשכור סורק אוטומטי של 

קורות חיים

פרסום פוסט על  

העבודה שאני 

מחפש









טלנטים

מכירות

פרסום משרות

שיווק

קורסים



פתיחת דף  
עסק

פתיחת 
פרופיל אישי



פתיחת דף  
עסק

פתיחת 
פרופיל אישי







  עידן שליחת דפי קורות

חיים בעת בקשות עבודה  

.כבר כמעט וחלף

  מה שמחליף אותו הם

קורות החיים  

הדיגיטליים ברשת 

.  הלינקדאין

' הכשרונותציידי  '

בוחנים הזהות  , למיניהם

ואת  , של המועמד ברשת

כלל הנוכחות  

.האינטרנטית שלו





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





איננה דומה בהכרח  ' הגשה לחברה א, משמע

;הכל בהקשר. 'להגשה לחברה ב

 שונהוניתן להכין לכל מטרה טופס.

בפרק הקודם הבנו כי טופס קורות חיים  
סטטיאיננו



אין לנו אפשרות להכין יותר מגרסה אחת של , פה
יש רק גרסה אחת  , בלינקדאיןכי ... קורות חיים
.של פרופיל

לפני שאנחנו ניגשים לעסוק בכתיבת ובניית , לכן
אנחנו צריכים לשבת , שלנוהלינקדאיןפרופיל 
על איזו גרסה אנחנו  , מה המיקוד שלנוולחשוב 
. נתפקס

הוא חובה, מיקוד בלינקדאין!



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





כאיש אקדמיה?

כאיש עסקים ששותף בחברה?

ל יחידות החילוץ לשעבר"כמנכ?

כאיש משטרה לשעבר?

כבעלים ועורך אתר הידע שלי?

;  אני חייב לבחור

ולשנות רק כשיש  

!אופציה על הפרק







חלק שני



?  מה למדנו בחלק הראשון

 הוא רשת  הלינקדאיןהבנו כי
מקצועית שמכוונת לעסקים

 את הנתונים  סקרנו
שמופיעים במרשתת על  

.  הרשת החברתית לינקדאין

  והשורה התחתונה הייתה
שהוא אמור להיות חברו 
הטוב של מנהל משאבי 

.אנוש

  עברנו על צעדים ראשונים
וניווט  ללינקדאיןשל כניסה 

והתחלנו לעסוק בפרופיל ; בו
מגבלותיו ויתרונותיו  , האישי
כפרופיל דינאמי  , הרבים

שזמין כל העת לעיני  
, ציידי כישרונות, ארגונים

.עמיתים וכדומה





השלב הראשוני של , משמע

הגיוס בנוי מסריקה ממוחשבת  

כשהאלגוריתם  , של פרופילים

מתוכנת לחפש ביטויים  

.  ומשפטים ספציפיים

  בדיקות ממוחשבות כאלו

מתבצעות על פרופילים של  

פונציאלייםמועמדים 

.בלינקדאין



חלק מהכנה נכונה של 

צריכה להיות  , מועמד

/  השתלת הביטויים 

המשפטים הללו  

במקומות בולטים  

.בפרופיל



מה יצליח לבדל אותנו  

?מאחרים במיון האנושי



וידאו מוקלט;

לינקים לפרויקטים שבהם היינו מעורבים;

תחביבים המעידים עלינו;

תחנות מעבר שבהן הוכחנו מצוינות.



 הוא יותר עשיר ומפורט מבחינת  הלינקדאיןפרופיל

ונותן תמונה  , המידע שאנחנו מספקים על עצמנו

. רחבה הרבה יותר עלינו

 כרוכה בהרבה יותר  , בלינקדאיןבניית פרופיל

,  הלינקדאיןאספקטים כגון הוספת קבוצות לפרופיל 

;ניתן להכניס רשימת פרויקטים, הוספת קשרים

מסמכים , מצגות, ישנה אפשרות לשלב סרטונים

…ועוד



...מי שעבר את המיון הדיגיטלי והמיון האנושי

לינק  )' מראיין ממוחשב'דרך : ראיון מוקלטניגש 1.

;(שבו עונים על שאלות

;פנים אל פנים: ראיון עבודהכ "אח2.

הפרטים נשארים במאגר  , נדחהאם המועמד 3.

.ויישלפו בעת הצורך; החברה

.יתקבלוואלה שעברו את התהליך בשלום 4.



נעבור למבנה הפרופיל ונציין כי 

קיים שוני בין האופן שבו אנו  

לאופן  , רואים את הפרופיל שלנו

שבו אנו רואים פרופילים של  

.אחרים

הפרופיל שלנו מצוי כל העת  

!במצב שמאפשר עריכה





של עולם  ( 'פופינסמרי 'ה)הקוסם החביב : במקרה שלי

...הניהול

לא חסרים מקורות  ! היזהרו מפגיעה בזכויות יוצרים: חשוב

!חינמיים לתמונות



 Fixabay

 Flicker

 fexels



לפרופיל נטול תמונה אין ערך  !

  חישבו איך תתייחסו לאדם

.שמסתיר את תמונתו

הימנעו מהעלאת תמונה מזדמנת  ,

!  בגלל שאין לכם תמונה טובה

תמיד תמצאו בסביבתכם אדם  

ארגנו יום  . השקיעו. חובב צילום

צילומים שונים יניבו  100. צילומים

תמונות  20לכם לפחות 

!מתאימות



 מוארת היטב באיכות
שגודלה יהיה  , גבוהה

200x200לפחות 
. פיקסלים

בתחומי עיסוק רבים  ,
בגדים  הקפידו על

.מחויטים ופנים מאירות

נכון להצטלם , באחרים
, בלבוש מרושל לכאורה

...אך מסוגנן בהיחבא



מעונב אבל : במקרה שלי

...  לא פורמלי עד הסוף

בממד , ללא החליפה

.קצת יותר קרוב ואישי

לא תמיד החוקים  , אבל

עובדים ויש מקום לניסוי  

...ולטעייה

http://www.ידע.com/wp-content/uploads/2017/08/דר-פנחס-יחזקאלי.png


לעסק שלנו  , כתובת הפרופילניתן להתאים את 

כדי להקל על אנשים למצוא אותנו, למשל



נוכל ליצור פרופילים  

!במספר שפות בנפרד



30%-כ)מיליון 146:  אמריקאים

;  (מכלל המשתמשים

מיליון42מעל : הודו;

מיליון31מעל : סין;

מיליון29מעל : ברזיל;

מיליון23מעל : בריטניה.

מיליון איש18: המזרח התיכון   .

מיליון2-כ: ישראל.

,  זה בהחלט מסביר

כדאי  , למה מי שיכול

שיכין פרופילים במספר  

!שפות



היא אחד הדברים החשובים  (headline)הכותרת 

כי הסורקים הדיגיטליים סורקים קודם  , ביותר בפרופיל

כל אותה

אני מגיע  

אליה בלחיצה  

על העיפרון  

הרלוונטי



לכן נקפיד להשתמש באותן  , תווים120-היא מוגבלת ל

שמשמשות את קהל היעד שלנו לעתים , מילות מפתח

.קרובות



חץ שמאפשר  

לי לגלול את  

העריכה כלפי  

מטה

עיפרון  

ספציפי  

להוספת  

תמונה

אם תרצו שהכותרת תיסרק היא חייבת להיות  

...באנגלית

?מה מבטא הכי טוב את תחום העיסוק שלי



ושותף  , (ONA)מומחה לניתוח רשתות ארגוניות "

'ייצור ידע'בחברת 



רובין  הבריטיהאנתרופולוג
טוען  ( Robin Dunbar)דאנבר

.150שמספר הקסם הוא 

; החברים הכי קרובים שלנו-5•
ופונים ; שעליהם אנו סומכים

;אליהם כדי לקבל עזרה ועצה

החברים הטובים שאכפת לנו -15•
;ואנו שמחים ועצובים איתם; מהם

חברים שאיתם אנחנו בקשר  -50•
;לעיתים רחוקות

מספר האנשים שאדם מכיר -150•
ומקיים איתם מערכות יחסים  

.יציבות



מה  , נותן את כמות הקשרים כבר מתחת לכותרתפייסבוק

.שמעיד על חשיבות המספר הזה

 חשובים'אנחנו נכנסים למועדון ה, קשרים500מעל'.





צברו קשרים, קודם כל;

מכריכם ובמסגרת שבה ; השתמשו במסגרת החברים שלכם

.אתם לומדים כדי לעשות זאת

כ תתחילו להשקיע באיכות הקשרים"אח!



האם אני פתוח  

לעבודה והאם אני  

רוצה שכולם יראו  

או רק מגייסים; זאת

ואם אתה  

רוצה להעסיק  

רק  , עובדים

...תלחץ



תמיד  ... 

שווה  

להשאיר  

את זה  

...פתוח



מהי  , איפה למדתי ומה השכלתי, במה אני מתמחה

.היסטוריית העבודה שלי והניסיון שלי

.האם אני מתנדב ובמה

.מהן התשוקות שלי ואיך אתה רוצה לפתח אותן



ר פנחס יחזקאלי הוא מומחה לאפקטיביות של ארגונים"ד  .
ראש החטיבה למשאבי אנוש '; ייצור ידע'הוא שותף בחברת 

והבעלים ; במסלול הרב תחומי במכללה האקדמית אחווה
(.ייצור ידע)והעורך הראשי של אתר ידע בעברית 

ל ונשיא של "הוא גם היה אחד המייסדים ושימש מנכ
העוסקת באופטימיזציה של , טק-חברת היי,  TECIחברת

.ארגונים

לפני כן שימש כמנהל המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות  ,
.ל"צה, של המכללה לביטחון לאומי

ומערכות , הוא כתב שבעה ספרים בתחומי ניהול מתקדמים
.  וערך עשרות אחרים, מורכבות





עם , כאשר אנו מציגים את עצמנו באמצעות וידאו

ההיכרות הופכת להיות  , הפנים שלנו והקול שלנו

.יותר אישית

 במיוחד  , נוכל להתבלט יותרבוידיאודרך שימוש

אם רוב המתחרים שלנו לא כוללים וידיאו בדף  

.הפרופיל שלהם

שגם כמנהלי משאבי אנוש נחפש את , כדאי לזכור

.היצירתיים והחריגים לטובה







שושי צרפה  •

גם מאמרים  

משלימים 

וצרפה אותם  

כאן 

...בפרופיל

אתם יכולים  •

להיעזר 

באתר שלי 

!כדי לפרסם



חשיבות התנועה: שושנה מרדכי1.

על הערך הרגשי והפיזיולוגי של החיבוק: שושנה מרדכי2.

הלינקדאיןתמונת הפרופיל הנכונה ברשת : שרונה פאר3.

לבחור את תמונת הנושא הנכונה בלינקדאין: שרונה פאר4.

תעשו מזה סרט בלינקדאין: שרונה פאר5.

אתגר השילוב של ילדים בעלי צרכים  : כתר-וקילמןטליאנסקי6.

מיוחדים

?רכש מהו: שגבלואית7.

שרשרת אספקה וניהולה: שגבלואית8.

?ניהול סיכונים בשרשרת אספקה מהו: שגבלואית9.

טראומה והתמודדות–אשת לוט : ענבל פרג10.

https://www.ידע.com/2018/08/26/%d7%a9%d7%95%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%93%d7%9b%d7%99-%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94/
https://www.ידע.com/2018/08/22/%d7%a9%d7%95%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%93%d7%9b%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99/
https://www.ידע.com/2018/08/02/%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%90%d7%a8-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%9c/
https://www.ידע.com/2018/08/11/%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%90%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91/
https://www.ידע.com/2018/09/08/%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%90%d7%a8-%d7%aa%d7%a2%d7%a9%d7%95-%d7%9e%d7%96%d7%94-%d7%a1%d7%a8%d7%98-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%93%d7%90%d7%99%d7%9f/
https://www.ידע.com/2018/08/28/%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91/
https://www.ידע.com/2018/07/28/%d7%9c%d7%95%d7%90%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%92%d7%91-%d7%a8%d7%9b%d7%a9-%d7%9e%d7%94%d7%95/
https://www.ידע.com/2018/08/09/%d7%9c%d7%95%d7%90%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%92%d7%91-%d7%a9%d7%a8%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%94/
https://www.ידע.com/2018/08/23/%d7%9c%d7%95%d7%90%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%92%d7%91-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%a8%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%94-%d7%9e/
https://www.ידע.com/2018/08/11/%d7%a2%d7%a0%d7%91%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%92-%d7%90%d7%a9%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa/




אבל ; זהו יום נפלא
אני אינני יכול 

...לראות אותו

אנא  , אני עיוור
...עזרו לי

...אלא גם איך כותבים, לא רק מה כותבים חשוב



כמה פעמים 

?הופענו בחיפוש

מי הסתכל  

?בפוסטים שלנו

מי ראה את 

?הפרופיל שלי









לחיצה כאן  

תכניס אותנו  

לאזור  

הלמידה שלנו



הקורסים  

שלקחתי  

(בתשלום)

פוסטים  

ששמרתי





 כדאי לנו לפרסם פוסטים רציניים בתחומים שאנו
!קל וחומר לפרסם מאמרים שלנו, מבקשים לעבוד

הפרופיל מראה את ארבעת הפרסומים האחרונים  .
...לכן

בעיקר בשלב שבו , כדאי לשלוט על מה מפרסמים
שאנחנו מעוניינים  , אנו יודעים שבודק אותנו ארגון

!לעבוד בו









 אנשים שמצרפים מיומנויות((Skills  בפרופיל

יותר צפיות בפרופיל  13שלהם מקבלים פי 

.שלהםהלינקדאין

החברים שלכם יכולים לאשר  : הדבר מחייב יוזמה

ואתם יכולים לאשר את כישוריהם  , את כישוריכם

...(.מאשרמיחשוב , כמובן)

 מיליארד 10נטען כי יש מעלendorsements 

.בלינקדאין( אישורים לגבי כישורים של חברים)



מאשרים84–ניתוח 

מאשרים78–ייעוץ ניהולי 

מאשרים84–אסטרטגיה 

,  כך אנחנו יכולים

להתרשם , כמעסיקים

באופן יחסית 

לגבי  , אובייקטיבי

הכישורים של האיש 

!שאותו אנו בודקים



המלצות שקיבלתי  

והמלצות שנתתי









בחלק העליון של הפרופיל יש 

מקום שבו אנחנו יכולים לפנות  

...לעמיתים ולהציע להם להתחבר





שלישיחלק 



?מה למדנו עד כה

 הוא רשת  הלינקדאיןהבנו כי
מקצועית שמכוונת לעסקים

  סקרנו את הנתונים
שמופיעים במרשתת על  

.  הרשת החברתית לינקדאין
  והשורה התחתונה הייתה

שהוא אמור להיות חברו 
הטוב של מנהל משאבי 

.אנוש
  עברנו על צעדים ראשונים

וניווט  ללינקדאיןשל כניסה 
; בו

 השקענו הרבה בפרופיל
מגבלותיו ויתרונותיו  , האישי
כפרופיל דינאמי  , הרבים

שזמין כל העת לעיני  
, ציידי כישרונות, ארגונים

.עמיתים וכדומה



פתיחת דף  
עסק

פתיחת 
פרופיל אישי



פתיחת דף  
עסק

פתיחת 
פרופיל אישי



פתיחת דף  
עסק

פתיחת 
פרופיל אישי



לגבי ההיבטים  : הוא ממתג את החברה
;החשובים ביותר של העסק

המוצרים;

התרבות הארגונית;

וידאו ותוכן  , עמוד החברה יכול לכלול תמונות
.מפורט

  זו הזדמנות להראות לעובדים וללקוחות
את  , פוטנציאליים את הצד האנושי של החברה

.עובדיה ומוצריה









עסק קטןמוסד חינוכי עסק בינוני וגדול דף הצגה משני  

המסונף לדף  

העיקרי



מציע  הלינקדאין

לנו אנשים שנכון  

בעיניו להזמינם  

לדף העסק



נתוני  

שליטה

האשטאגז

אירועים



,  ' #סולמית'הוא הסימון (hashtag)האשטאג•

הוא מקנה . אשר משמש ברשתות חברתיות כתגית

.לנו יכולת חיפוש פוסטים ברשתות חברתיות

מילים  לפני מילה או צירוףהאשטאגכאשר שמים•

למשל  )בפוסט שמעלים לרשת חברתית כלשהי 

MeToo#) ) ,  המשמעות היא שאחר כך יהיה ניתן

נוספים באותו  ופוסטים, למצוא את הפוסט הזה

.האשטאגהבאמצעות חיפוש , נושא

מאפשר לרכז את כל הפוסטים  האשטאגבהשימוש •

ובנוסף מאפשר לבצע  , בנושא מסוים במקום אחד

שייתן את כל התוצאות  האשטאגהחיפוש על 

.המתאימות





קורסים

הצעות  

להוספה  

לקיר



העביר  הלינקדאין

לכאן את התמונה  

שלנו והכותרת  

שיצרנו בפרופיל

כמה צפו  

בפרופיל וכמה  

ניתוח נתונים על  ?בפוסטים

מבקרים



האשטאגז







ניתן להיחשף בו  

לאלפי משרות 

, שמתפרסמות

על פי פילוח של  

,  תחום, מדינה

דרג  , תפקיד

…ועוד





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











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







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



גיוס באמצעות קשרים

  מגייסים רבים מחפשים אחר מועמדים באמצעות

.  הלינקדאיןחיפוש במאגר המשתמשים של 

  כך הם יכולים ליצור קשר עם מועמדים דרך חברים

.  משותפים



לינקדאין שוקדת כל העת להפוך לגורם 
הראשון במעלה בסוגיית גיוס עובדים

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



 היא להצטרף  הלינקדאיןדרך נוספת לחפש עבודה בעזרת
.  לקבוצות השייכות לתחומי העניין שלכם

  בתוך הקבוצה תוכלו להעלות הודעה שמתארת בקיצור את
לחפש משרות חדשות ואפילו , התפקיד שאתם מחפשים

.  לפנות ישירות אל מגייסים שמשוטטים בה

כיוון שאנחנו חיים במציאות עסקית המשתנה תדיר  ,
מסייעות לכם גם להישאר בלינקדאיןהקבוצות השונות 

.מעודכנים במה שמתרחש בתחום שלכם

 מקום טוב להתחיל בו הוא קבוצת הקריירה והמשרות של
AllJobs ,ניתנים טיפים ומתפרסמות , שם מוצעות משרות

.כתבות רלוונטיות בנושא תכנון קריירה









 חברות המתמחים בגיוס עובדים/ אלו הם אנשים.

ככל שהתפקידים חיוניים ובכירים יותר  ,

.גדולה יותר' הראשיםמגייסי'הדומיננטיות של 

 דרך מילות , בלינקדאיןהם מחפשים מועמדים

.מפתח

במועמדים אטרקטיביים  , בעיקר, הם מתמקדים

.שעובדים בחברות הנחשבות למובילות בתחום







במאמר
בפוסט על 

הקיר

עדכון שוטף וממוקד  

שמוכר לנו  

מהפייסבוק

קשור למיתוג  , קבוע

המקצועי וניתן לקידום  

בפוסטים מספר פעמים  

לפי ההקשר



לפורמט  

המאמרים



ללחוץ או לגרור: מקום לתמונה

כותרת

גוף המאמר

לשמור  לפרסם

טיוטה

כותרת



טיוטות

מאמרים



הכיתוב יוצא כמו  

...באנגלית



לא רק  

.במאמרים

!בפוסטיםגם













לחיצה כאן  

תכניס אותנו  

לאזור  

הלמידה שלנו



הקורסים  

שלקחתי  

(בתשלום)

פוסטים  

ששמרתי



קבוצות  מאפשרת לחברים בה להצטרף ללינקדאין

(communities)  .

 ומחברת בין אנשים  , עוסקת בתחום תוכן שונהקבוצהכל

.  שיש להם מכנה משותף

קידום  , המכנה המשותף עשוי להיות חיפוש עבודה

התמחות מקצועית מסוימת או כל נושא משותף  , עסקים

כמו למשל שכל החברים הם בוגרי אותה  , אחר
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