
 הנחיות להכנת העבודה המסכמת טכנולוגיות מתקדמות במשאבי אנוש:

 

 מה מטרת העבודה? 

הבין את השימושים שעושה מנהל משאבי אנוש בפרופילים האישיים של עובדים ומועמדים  ל
זו ברשת  אישי  פרופיל  הכנת  דרך  בלינקדאין,  העצמי  לעבודה  המיתוג  את  במקביל  ולשפר   ;

 .   שלכם

 

 ? הציוןכיצד ניתן  

בונוס    'נק  10הציון כולל    על איזה קריטריונים ניתן הציון.הטבלה שבעמוד הבא מפרטת בדיוק  
 . לפעילות הבסיסית של משתמש לינקדאין רגילשהיא מעבר   ,פעילותהתרשמות אישית ועל על 

 

 אתם לא נדרשים לעשות דברים שיזיקו לכם!  

לכם   לגרום  עלולה  העבודה  מדרישות  אחת  אם  בהמשך(.  )ראו  הגשה  טופס  מתלווה  לעבודה 
מילאתם את אחת מדרישות העבודה,   לאנזק, אל תמלאו אותה. אנא פרטו את הסיבות שבגינן  

 והכל טוב... 

 

 מתי מועד ההגשה הסופי? 

 . בשיעור האחרון

 

 ?כיצד מגישים את העבודה

 על פי הנחיות, צריך להעלות את העבודה למודול. 

הוסיף   שתרצו  הדגשים  כולל  אותו,  מלאו  הגשה.  לטופס  פורמט  צרפתי  הזה  המסמך  בסוף 
 והסתייגויות לגבי חלקים בפרופיל שלא מילאתם, כיוון שיש בהם להזיק לכם. 

 

 

 ! רבה בהצלחה 

 



 ?כיצד ניתן לכם הציון 

 ניקוד סה"כ  הרציונל  הקריטריון  מס'
  מתאימה, שמקורית/ חינמית תמונה  תמונת רקע   1

 למיקוד הפרופיל 
10 

תמונת פרופיל מתאימה, שמייצגת   תמונה אישית  2
 שלכם  'הפנים המקצועיות' את 

10 

 10 חברים לפחות ברשת הלינקדאין  75 חברים  3

שיש בה את מילות המפתח   כותרת  4
המבטאות בצורה אופטימלית את  

 עיסוקכם תחום  

10 

במה אני מתמחה, איפה למדתי ומה   הרקע  5
השכלתי, מהי היסטוריית העבודה  

 שלי והניסיון שלי. 
 האם אני מתנדב ובמה. 

מהן התשוקות שלי ואיך אתה רוצה  
 לפתח אותן. 

 

10 

פרופיל במצב של   6
 מחפש עבודה 

 5 הזדמנויות המטרה: לחשוף אתכם ל

7 Activity   פעילות(
 ברשת(

 5 פעילויות לפחות  4

8 Experience  –    ניסיון
 מקצועי 

 5 

9 Education -  5  השכלה 

מיומנויות וכישורים   10
(Skills ) 

 5 כישורים לפחות  5

כישורים   11
(Endorsements ) 

חברים שיאשרו כישור אחד או   5
 יותר שלכם 

10 

 שונות: 12
פעילות   -

 התנדבותית 
 המלצות  -
 הישגים  -

 5 

לפרופיל )תרומה לקבוצה,   ערך מוסף בולטות ברשת  13
חברות בפורומים מקצועיים, הוספת  

 וידאו אישי 

10 

מאמרים מקצועיים   14
 סרטון וידאו אישי ו

מאמרים מקצועיים מצטרפים  
לפרופיל שלנו ומבססים את יכולתנו  

 המקצועית. 
להתבלט,  מאפשר לנו וידיאו  סרטון 

שלנו לא  במיוחד אם רוב המתחרים 
 כוללים וידיאו בדף הפרופיל שלהם. 

 

 ' נק 10בונוס 

 110   סה"כ 



 טופס הגשת עבודה

 

 שם ומשפחה: __________________________; .1

 הפרופיל שלי נמצא בלינק הבא: _____________________________________;  .2

 למה בחרתי את תמונת הרקע הזו דווקא?  .3

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

נוספים שתרצו להוסיף, כולל סיבות לכך שנמנעתם מלהשלים חלקים בפרופיל  הדגשים   .4

 שלכם:

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

____ _______________________________________________________ 

 

 

 

 


