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  הקדמה 
אנחנו בעיצומה של מהפכה שמשנה מקצה לקצה את עולם העבודה ואת הדרך  

 .נו מגייסים, עובדים ומתקשריםשבה א
הטכנולוגית דיגיטלית משנה את תחום הגיוס בקצב שלא נראה מעולם  המהפכה 

ולא פעם התחושה היא שאנחנו לא מספיקים לעמוד בקצב ולהכיר את כל   –
  .החידושים והכלים

 
אך כדי לעשות זאת    –האתגרים הללו פותחים עבורנו את ההזדמנות להוביל 

ש ולא לפחד לנסות  ייבים כל הזמן ללמוד, להתעדכן במה שחדבהצלחה, אנחנו ח
  דברים חדשים.  

  
היכולת שלנו לבנות וליישם אסטרטגיית גיוס, לאתר ולמשוך את העובדים  

תאפשר   המתאימים ביותר ולבנות שיתוף פעולה אמיתי עם המנהלים המגייסים
  לנו להפוך לשותפים אמתיים להנהלה. 

  
א לתת  אספנו עבורכם היבנו בשנים האחרונות ותכהמטרה של אוסף המאמרים ש

לכם את כלים וטיפים להפוך את תהליך הגיוס אצלכם לטוב יותר, למקסם את  
  הערך שאתם מביאים לארגון ולעזור לכם להפוך לשותפים עסקיים. 

  
  : אל תשאירו את הספר על המדף. המלצה אחת 

לעובדים החדשים שלכם  תעיינו בו מידי פעם כדי לקבל רעיונות חדשים ותנו אותו 
  לם התוכן המרתק הקיים במקצוע הגיוס. כדי שיבינו את עו 

  יעקב רוזן 
  HRDמנכ"ל חברת 

yakov@hrd.co.il 
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  בארגון  הגיוס  מערך על
  

  2020מגמות הגיוס שאתם חייבים להטמיע ב   17
  מאת יעקב רוזן 

  
שעברנו השנה ומצד שני  הדרך מצויין לבחון את כברת חודש דצמבר הוא עיתוי 

  .לסקור את המגמות שישפיעו על תחום הגיוס בארץ ובעולם בשנה הקרובה
 

אך מרתק לראות את השינוי   – חלק גדול מהמגמות הופיעו גם בשנים קודמות 
ברמת הבשלות והיישום של המגמות בארגונים רבים ובלקיחת הבאזז וורדס  

  .לרמה אופרטיבית 
 

כנסים שהשתתפתי בחו"ל ומאות שיחות עם   המגמות שאספתי מבוססות על
ולהערכתי אלו התחומים העיקריים שמחלקות   – אנשי מקצוע ומאמרים שקראתי 

 :הגיוס המובילות ישקדו להטמיע (וחלקן כבר עושות זאת היום)
  
מיתוג מעסיק הוא לא נושא חדש ואנחנו מדברים עליו   – מיתוג מעסיק. 1

  .עשור שלם ם ובכנסים שלנו כבר  במאמרי
 

  187חודשים (וכלל  3-ויחד עם זאת, בסקר מיתוג המעסיק שעשינו לפני כ
מהארגונים   20%רק לכ   עובדים בשנה האחרונה) 40,000ארגונים שגייסו מעל ל 

בלבד הגדירו   14%ורק  יש תוכנית עבודה שנתית לקידום מיתוג המעסיק שלהם 
  .של החברה שלהם  EVP את ה

 
ו מספר תהליכים לבשלות הנכונה (ברמת התחרות בשוק  אבל בעיני השנה הגיע

המועמדים, רמת הבגרות והידע של אנשי הגיוס, רמת החיבור עם השיווק  
ובהבנה של חשיבות התחום בארגונים). אם בשנה שעברה ראינו מספר ארגונים  

וצה  שמובילים תהליך הוליסטי ארגוני רחב בנושא, השנה התחום יתפוס תא
  .צץ" בארגונים רבים נוספיםמשמעותית ו"יתפו

 
עוד אינדיקציה חשובה בעיני להתפתחות התחום היתה כמות המשתתפים  

ארגונים   200משתתפים מ  450שהגיעו לכנס מיתוג המעסיק שלנו השנה (כ 
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שונים) ואת רמת העניין שכבר קיימת לקראת הכנס הבא שלנו בנושא מיתוג  
 .2020מעסיק בספטמבר 

  
תחום נוסף שנושק   :   – Recruitment Marketing הטעמת תפיסת ה .  2

למיתוג המעסיק הוא נושא הגיוס כשיווק וההבנה שאנחנו חייבים "לגעת" במועד  
שלו כדי שיגיש אלינו מועמדות    Candidate Journey לאורך מספר נקודות ב

וקי שונה  ברגע שהוא מוכן. תפיסה זאת מחייבת את הארגונים לבנות משפך שיו
שקיים בכמעט כל הארגונים בארץ כיום שמתמקדים רק בחלק האחרון  מאשר זה 

 של שלב הגשת המועמדות לארגון (בין אם מועמד פאסיבי או מועמד אקטיבי) 
  
חווית המועמד היא התפיסה שבה המועמדים בהווה,   – קידום חוויית המועמד.  3

ש  גון. לתפיסה זאת יבעבר או בעתיד תופסים את תהליך הגיוס אצלכם באר 
משמעות אדירה ביצירת המחוברות למועמד, שיפור הזיכוי שיחתום אצלכם  

 .ולמסרים שהוא מעביר לחברים שלו כאשר הוא מספר להם על התהליך אצלכם
קפיצת המדרגה בעיני היא המעבר מתפיסת שבה אנו נוגעים במועמד פעם אחת  

א בתהליך)  ן הקצר בו הוא נמצ(בדרך כלל בזמן הגשת קורות חיים או בטווח הזמ
 .למצב שבו אנו מנהלים מערכת יחסים ארוכת טווח עם המועמדים 

כל זה יכול להתקיים רק במידה ואנו רואים במועמד כלקוח, מבינים את הצרכים  
והרצונות שלו ויודעים לגעת בו במספר נקודות זמן שונות על ידי שימוש במערכות  

 .Candidate Relationship Management מתקדמות של
  
בתהליך גיוס רגיל אנחנו בדרך כלל מתחילים   – בניית קהילות טאלנטים . 4

לחפש מועמדים כאשר נפתחת לנו משרה. אבל מה היה קורה אם רשימת  
המועמדים המתאימים כבר היתה אצלכם (ללא תחום באם הן פתוחים  

בעיני קפיצת  להזדמנויות חדשות או לא בשלב זה)? תהליך בניית הקהילות הוא 
ה בעולם הסורסינג כי המועמדים הללו לא רק נמצאים ברשימות שלנו,  המדרג

  .אלא גם מכירים אותנו ואת הארגון. מה שמקל עלינו בגיוסם כאשר אנו צריכים 
  
אני יודע שגיוס ברשתות חברתיות הוא לא נושא   – גיוס ברשתות חברתיות. 5

רו הדרכות)  איש שעב  6,000ל ל שנה עם מע   12חדש (אנחנו מלמדים אותו כבר 
 !אבל 

הוא ממשיך להשתנות, ממשיך לאתגר וממשיך להציע לנו כמגייסים אופציות  
חדשות שלא היו קיימות בשנה שעברה. והוא יהפוך למשמעותי יותר בשנה  
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 .הקרובה בעיקר בתעשיות שעד היום לא היו שם מספיק
  ות הגיוסים ברשתותהביטוי העיקרי להפיכת התחום למרכזי הוא הקפיצה בכמ

מכלל מקורות הגיוס. חלק מההסבר שלי לקפיצה    18%חברתיות לממוצע של 
היא הבגרות בשימוש בכלים הללו, רתימת המנהלים בעזרת אירועים כמו מסיבות  
לינקדאין והכניסה של פייסבוק כפלטפורמה מובילה לגיוס ומיתוג מעסיק (במקביל  

 ללינקדאין) 
  
מצריכת   80%סיסקו הווידאו יהווה של חברת  מחקרלפי  – שימוש בוידאו .  6

התוכן של הגולשים בשנים הקרובות. וכבר בשנה האחרונה אנו רואים יותר ויותר  
 .חברות שמפיקות סרטוני וידאו לגיוס כאשר חלקם מושקעים יותר וחלקם פחות 

אנו נראה יותר פעילות גיוסית    –עם התחרות על וידאו בין הרשתות השונות 
 קרובהוידאו בשנה ה  מבוססת 

  
מבוססי בינה מלאכותית בעולמות   שימוש כלים טכנולוגיים וצ'אטבוטים .  7

גם היום ישנם כלי גיוס וסורסינג המבוססים בינה מלאכותית וישנם   – הגיוס 
 .ארגונים בעולם שחוסכים אלפי שעות ראיון וסינון בעזרת השימוש בכלים הללו

עת ושימוש נרחב בכלים  ים מספיק להטמלדעתי השוק והטכנולוגיה לא היה בשל
 .הללו אבל בשנה הקרובה נתחיל לראות את השינוי באימוצם

  
  7בדיוק כמו סעיף  – VR/AR משחוק, מציאות מדומה ומציאות רבודה . 8

 אבל נתחיל לראות ניצנים בישראל גם בתחום זה   –אנחנו עדיין לא שם 
  
פתח בארץ  תחום שכבר מת – גיוס מבוסס נתונים ומדדים וכלי אנליטיקה . 9

שעוזרים   People Analytics וב HR ובעולם בשנים האחרונות הוא השימוש ב
לנו לקבל תובנות והשפעות עסקיות מחיבור וניתוח נכון של נתונים. בעבר היתה  

אך כנראה   Moneyball Recruiting מגמה כזאת גם בעולם הגיוס תחת השם 
מגוון עצום של נתונים   לאסוף ולשמור   שהוא הקדים את זמנו. גם כאן, היכולת 

(שלא היתה קיימת בעבר) עם כלי ניתוח ייעודים יאפשרו לארגונים לשפר את  
 .תהליכי הגיוס שלהם בעזרת ניתוח חכם ומושכל של הנתונים הללו 

  
נכון שמקור הגיוס של חבר מביא חבר הוא אחד   – שדרוג חבר מביא חבר .  10

אבל הוא הופך לקריטי ושונה. אם אתם לא    – ממקורות הגיוס הוותיקים ביותר
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ם שלכם דרך מקור זה, זה הזמן להשקיע בו  מהגיוסי 50-60%עומדים כיום על 
 .יותר השנה

  
מתחבר לנושא החבר מביא חבר, רשתות   – הפיכת הארגון לארגון מגייס.  11

תיות, מיתוג מעסיק ועוד. למחלקת הגיוס לעולם לא יהיה את רוחב הפס  חבר
כדי להתמודד עם כל הגיוסים והדרך לעשות זאת בצורה יעילה וחכמה   המספיק
על ידי רתימת העובדים והמנהלים לתהליך והפיכתם לשגרירי החברה.   יותר היא 

 .אם זה במסיבות לינקדאין, תכניות שגרירים או על ידי משחוק 
  

תחום הסורסינג הוא תחום   – התפתחות תחום הסורסינג שלב אחד קדימה .  12
ה לא נלמד בצורה מסודרת. אנו רואים ניצני  ד בשנים האחרונות ועד לאחרונשנול

 MBA אני מלמד כיום קורס סורסינג מקיף את תלמידי תואר) שינוי בתחום
חברות השמה   כמו כן גם  .(במכללה למנהל ויש קורסים נוספים שנוצרים בנושא

 .שלהםוארגונים משקיעים כיום יותר משאבים בהכשרות של צוותי הגיוס 
עדיין קיים מחבור משמעותי באנשים מנוסים בתחום וגם רמת ההכשרות לא  

 .תמיד גבוה 
בשנה הקרובה ההערכה שלי שנראה בתחום כמות גדולה יותר הכשרות וסדנאות  

 .ת ובמכללות מקיפות יותר הן בארגונים והן באוניברסיטאו
  

ומציה  ו התפתחות כלי אוט Inbound Marketing  אימוץ תפיסת ה  13+14
המגמות הללו שכבר תופסות תאוצה בעולמות    2-לא אכנס לעומק ל – לגיוס

השיווק וכבר דובר עליהם בכנסים שלנו בעבר. אנו נראה אימוץ רחב יותר של  
בקידום תכנים ברשת, איסוף לידים  כלים יקלו על חיי המגייסים ויחסכו זמן רב 

וספים לתוך המשפך  והפיכתם למועמדים תוך כדי משיכה מתמדת של אנשים נ
 .הגיוס שירימו את היד ויתעניינו בחברה שלנו 

  
בסקר מעניין   – ולא לפי תעודות  Soft Skills  גיוס לפי כישורים ולפי. 15

בים אינם מבקשים  שערכנו בקהילת הסורסינג והגיוס עלה שכיום ארגונים ר
  .מהמועמדים שלהם להיות בוגרי אוניברסיטה/מכללה

 
ההבנה שכדי להיות איש מקצוע מצוין (כמובן  בעיני ומבוסס על השינוי הזה מרתק 

 .אתה יכול ללמוד במסגרות אחרות – בחלק מהתפקידים ולא בכולם) 
אם   – מצב זה מוביל לכך שהיכולות המקצועיות הופכות לחשובות יותר מהתואר 
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כי המסע לשינוי דרמטי יותר עדיין בעיצומו ואני מעריך שיקחו עוד מספר שנים עד  
  .שנראה את המגמה הזאת הופכת למשמעותית יותר 

 
 .למגמה מעניינת Soft Skills יחד עם נושא הגיוס לפי תעודה, הופך גם הגיוס לפי

שורים  עם התפתחות שוק העבודה המבוסס טכנולוגיה, אנו צפויים למחסור בכי 
ל  "אנושיים" שלא יוכלו להיות מוחלפים על ידי אוטומציה. השינוי הזה ישים דגש ע 

  .גיוס מועמדים המביאים לידי ביטוי את הכישורים הללו 
 

שילוב של מודעות עולה לנושא הגיוס המגוון,   – (DIVERSITY) גיוס מגוון. 16
המחסור בעובדים יביא  יחד עם הבנה של הערך העסקי בגיוס כזה ובשילוב 

 .להערכתי את הנושא להיות חלק משמעותי יותר בשיח הארגוני והגיוסי
שא הגיוס המגוון אינו נושא חדש, אבל בלא מעט שיחות עם  ה זה נוגם במקר

ארגונים אני רואה הבנה ונכונות לשים את הנושא בעדיפות גבוהה יותר ולשמחתי  
 .אלא גם מהארגון עצמו  HR הנושא מגיע לא רק ממצוותי הגיוס וה 

  
  הגורם  בעיני – אקטיבי -מקצוען הגיוס הופך לאסטרטגי, שותף עסקי ופרו . 17

להטמעה מוצלחת של כל המגמות הללו הוא מקצוען ומנהל הגיוס   ר החשוב ביות
 .שצריכים להוביל את התהליכים הללו בארגון

בעשור    השינוי בתפקידי המגייס ומנהל הגיוס נובע מהמהפיכה שעובר התחום
 .האחרון (והמגמות שמנינו מייצגות רק חלק מהטרנספורמציה)

ותר הן בלמידה של  אקטיביים י-י הגיוס להיות פרו השינויים הללו מחייבים את אנש
המגמות והשינויים החדשים והן בבניית מערכת יחסים עם מנהלים, עובדים  

 .ומועמדים 
מחובר לאסטרטגיית  הטרספורמציה מחייבת את המגייס להפוך לשותף עסקי ש 

ויודע להוביל תהליכים בארגון ויחד עם זאת גם כזה   HR החברה ולאסטרטגיית ה
משמעותי, מדיד  עורה במה שקורה בשוק התעסוקה בכדי שיוכל להביא ערך שמ

 .ולאורך זמן 
  

 תחשבו בגדול, תתחילו בקטן ותנועו מהר  לסיכום ההמלצה שלי היא 
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  מקצוע מרתקסיבות מדוע גיוס זה  15
 ?האם הגיוס הוא מקצוע

אים בו  כמה מגייסים באמת בוחרים לעסוק בתחום (ולא מגיעים אליו בטעות או רו
 ?(HR קרש קפיצה הכרחי לתפקיד 

 ?והאם צריך שתהייה הסמכה רשמית בתחום
השאלות הללו (ורבות נוספות) עלו לפני מספר ימים בדיון מרתק שערכתי עם  

על מקום המגייסת בעידן החדש ובכלל על ההסתכלות  מספר נשות גיוס מנוסות 
 .על תחום הגיוס כמקצוע 

להביא חלק    אני רוצה  –שבות להיכנס לתחום) אז לכל המגייסות (או לכאלה שחו
עם עדכונים שלי) שתיאר את הסיבות למה העבודה  )  דר' ג'ון סאליבן  ממאמר של

להרגיש    ותולמה המגייסות צריכ  –הזאת היא אחת המרתקות ביותר שיש 
 :במה שהן עושות  גאווה

  אבל תקף כמובן גם עבור הגברים שבמקצוע  –המאמר נכתב בלשון נקבה   *
מלבד חתונה או קניית בית, רק   – . כי בפועל את משנה את החיים של אנשים1

למעט דברים בחיים יש השפעה גדולה יותר מהתחלת עבודה נפלאה חדשה.  
את העבודה שלהן ונהנות מההזדמנות    זאת הסיבה שמגייסות טובות אוהבות
 .להשפיע על החיים של אנשים אחרים

ע על על  יין למגייסות יש את היכולת להשפי למרות שלא ניתן לגייס כל אחד, עד 
המועמדים למצוא הזדמנות מתאימה על ידי מתן עצה או הכוונה כיצד יוכלו  

 .להשתפר בתהליך הבא שלהם
רק    –ני מרגישה כמו אראלה ממפעל הפיס וכמו שאמרה לי אחת המגייסות: " א

שה אצלנו  שבמקום להציע זכיה בסכום כסף, אני מציעה להם הזדמנות קריירה חד 
 ?בארגון". ומי לא רוצה להיות אראלה

  
מחקר מקיף   – . לגיוס יש את ההשפעה הגדולה ביותר על הצלחת הארגון2

ת הגיוס יש את  הראה שלפונקציי Boston Consulting Group של חברת הייעוץ 
ההשפעה המשמעותית ביותר על הצמיחה בהכנסות וברווחי החברה בהשוואה  

 !HR לכל פונקציה אחרת ב
שהוא איתור וגיוס    – נתון זה מצטרף לאתגר הגדול ביותר של המנהלים כיום 

 .העובדים הטובים ביותר 
ולצוות הגיוס יש את המפתח להביא את האנשים האלה לארגון. את האנשים  

 .שו את השינוי וישפיעו על השורה התחתונה ועל הצלחת הארגון שיע 
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הקשר הראשון של  ת הגיוס היא  על פי רוב אש – . כי את הפנים של הארגון 3

המועמד לארגון (ובחלק מהחברות גם הקשר היחיד). זאת ההזדמנות שלך לייצג  
את החברה בכבוד, לטפח את מיתוג המעסיק שלה ולהתייחס למועמדים  

 .ת החברהכלקוחו
זה נכון לא רק בעבודה ישירה מול המועמדים. זה נכון גם בפעילות של נשות  

ת כאשר הן מקדמות את מיתוג החברה, בנוכחות  הגיוס ברשתות חברתיו
 .המקצועית, בפרסום וקידום המשרות ועוד 

  
ככל שתגייסי יותר מועמדים, הם   – . העובדים והמנהלים יהיו אסירי תודה4

אסירי תודה על העבודה עימם ותזכי גם בתודתם של המנהלים  יהפכו לעובדים 
להם ולאפשר להם לעמוד  המגייסים אשר עזרתם להם לגייס עובדים לצוות ש

 .ביעדים ולהוריד את העומס מעל העובדים האחרים בקבוצה
  
עולם הגיוס   – . אם יש לך את היוזמה את יכולה להוביל תוכניות גיוס חדשות5

יש את ההזדמנות להיות חלק ממנו ולהטמיע את  משתנה בהתמדה ולך 
וס חדשים ולבנות  התהליכים החדשים הללו בארגון שלך, לבחון ולבחור מקורות גי

 .תוכניות עבודה להטמעת תהליכים חדשים לשיפור
  
אם את אדם תחרותי, תגלי שהתחרות מול המתחרים   – . כי התחרות מרגשת 6

 .ומלווה בתחושת ניצחון עם כל גיוס כזהעל מועמד עשויה להיות מרגשת 
תגלי שאין כמו הסיפוק בלמצוא מועמדים   –ואם את נהנית מחקירת הרשת 

 .שאף אחד אחר עדיין לא הגיע אליהם  חדשים 
  
בניגוד לתפקידים ומטלות   – . כי אפשר לדעת באופן כמעט מידי אם ניצחת 7

ודת סיום ברורה.  אחרות, לגיוס לתפקיד מסוים יש נקודת התחלה ברורה ונק 
ואחרי שהמועמד הסופי מקבל הצעת עבודה, מאד ברור אם העבודה שלך  

 .ת הוכתרה בהצלחה וניצחת את התחרו
  
אם את אוהבת לפגוש ולהכיר   – . הזדמנות להיפגש עם אנשים מרתקים 8

אנשים מעניינים, אז הגעת למקום הנכון. בעבודה כמגייסת תפגשי מאות אנשים  
ך ההזדמנות לשוחח ולהכיר אותם לעומק, לשמוע על  מעניינים ותהייה ל

  .התפקידים שלהם בחברות האחרות ולהבין מה מניע אותם 
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תפקיד הגיוס הינו תפקיד   – יה עם המנהלים בארגון לאינטראקצ  . הזדמנות9

מרכזי בארגון שמחייב עבודה ישירה עם המנהלים המגייסים ועם הנהלת  
 .שפו לעבודה האיכותית שאת עושההחברה. וכמובן שבצורה זאת הם גם יח

  
מכיוון שאנשים מחליפים עבודה כל כמה   – . כולם רוצים להיות חברים שלך10

רים של אנשי  רוב האנשים מבינים את הערך בלהיות ברשת הקש שנים, 
הגיוס.בשל כך, תקבלי הזמנות רבות להצטרפות אל רשת הלינקדאין שלהם  

 .טובהוחברים יפנו אלייך חברים שלהם לעיצה 
  

עולם הגיוס משתנה   – . חיים בסביבה דינאמית שמשתנה ללא הפסקה 11
הטובה ביותר לקחת חלק בסביבה   בקצב המהיר ביותר אי פעם. וזאת ההזדמנות 

 .בדינאמית הזאת 
 .אלא גם התפקידים שתצטרכי לאייש וללמוד –אבל לא רק עולם הגיוס משתנה 

  
אם את נהנית   – נים כל הזמן . שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים שמשת12

ללמוד דברים חדשים כל הזמן תגלי שהגיוס הוא כנראה התחום שמשתנה הכי  
 .HR מהר בעולם ה

בשל קצב השינוי המהיר אנו רואים איך כל הזמן מפותחים כלים חדשים  
שמטרתם לעזור לנו לאתר, למשוך ולגייס את המועמדים הטובים ביותר. ובכדי  

לא צריך לחזור לספסלי האוניברסיטה אלא ללמוד אותם    ללמוד את הכלים הללו
 .בהדרכות קצרות או מחברות שכבר משתמשות בכלים האלו

  
היופי בגיוס הוא   – תקדם לתפקידי ניהול גיוס בארגונים שונים ולת לה. יכ13

שאם את טובה, את יכולה להתקדם בצורה מהירה יחסית לתפקידי ניהול גיוס  
אחרים ובתעשיות שונות לגמרי. ואני יכול לספר מניסיון    בארגון שלך או בארגונים

פך כל מעבר כזה  שבכל ארגון ובכל תעשיה ישנם אתגרים שונים לגמרי, מה שהו
 .למרתק 

  
היום, בניגוד לעבר,   – . לא חייבים להתקדם למעלה, אפשר גם הצידה 14

  מתחילים להתפתח התמחויות בתחום הגיוס וכבר נוצרים תפקידים כמו מומחי
סורסינג, מגייסים ועוד. בארגונים גדולים יותר ישנם אפילו תפקידים של אחראים  

ול השונות הארגונית ועוד. השינויים הללו הם  על ניהול קשרי אקדמיה, גיוס וניה
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  .חלק מהתמקצעות עולם הגיוס וההבנה שכל חלק כזה דורש התמחות ולמידה 
  

וחנים את צרכי הארגונים  כאשר ב – . זאת נקודת כניסה מצויינת לארגון15
אפים קטנים, חברות בנוניות או חברות ענק  -השונים (ולא משנה אם זה סטארט

יוס מהווה את הצורך הבסיסי והאקוטי ביותר של הארגון. לכן  הג  – מכל מגזר) 
אין  (HR כך לתפקיד  לכל מי שרוצה להיכנס לחברה (גם אם זה בכדי לעבור אחר

 .א נקודת הכניסה הטובה והטבעית ביותר ספק שלהיות מגייסת מצויינת הי
אני יודע שעבודה בתחום הגיוס יכולה להיות מאד אינטנסיבית ועם יעדים מאד  

התקופה המרתקת   אבל בעיני זאת – אגרסיביים ובלוחות זמנים קצרים 
ות בתחום הזה והיה לי חשוב להביא גם את היתרונות שלעיתים אנו  להי  ביותר

 .נוטים להתעלם מהם 
וגש היום יותר ויותר מגייסות שאומרות בפה מלא שהן גאות במה שהן  אני פ

חות ושמצטרפות להדרכות,  עושות, ושהן מרגישות שהן כל הזמן לומדות ומתפת
  .כנסים ומפגשי למידה עם נשות מקצוע אחרות בכדי לקבל ובכדי לחלוק ידע 
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 סטטיסטיקות שכל איש גיוס חייב להכיר  15

 רוזן  יעקב מאת:  
  –  להחריף מממשיכה רק המועמדים על התחרות  כאשר – חדש  עשור  פתיחת עם

 .לפנינו  העומדים העיקריים והאתגרים המגמות  את  שנכיר  חשוב 
  להנהלה גם   זאת להציג  שתוכלו  וכדי והתעשיה,  השוק  מצב את  להבין  לעזור  כדי

  :לדעתנו  ביותר  החשובות  הסטטיסטיקות  את ריכזנו אצלכם, 
 

  משוק  4% מ פחות  על   ועומד  הסטורי בשפל  נמצא האבטלה  שיעור . 1
 .התעסוקה

  
  3-ב  דולר  מיליארד 6 ל  מעל וגייסו שיא שברו  הישראליות   טק-ההיי  חברות  . 2

  גם   מיידי כמעט באופן  שמתורגם  מה – 2019 של הראשונים  הרבעונים
 בארץ   הגיוסים כמות להגדלת

  
  ל  מעל  של  חוסר  עם הישראלי  השוק על  להעיק  ממשיך  בעובדים  המחסור . 3

  בתחומים  גם  אבל   והפיתוח ההנדסה  בתחומי  הגדול רובם –  עובדים  20,000
 .ועוד  מסגרים רתכים,  חשמלאים,  אחיות,  נהגים,  כמו אחרים  מקצועיים 

  
  עליה  עם–  המשק   מגזרי  בכל נמשכה  2019 בשנת בשכר  העליה  . 4

 .והפיתוח  ההנדסה בתחומי  יותר   משמעותית
- כ של  עליה  – ₪  11,000 סביב  עמדה בארץ שכיר  למשרת  הממוצע  השכר

  5-10% של בטווח   עלה   הממוצע השכר בהייטק שעברה.  לשנה  בהשוואה 3%
  נדרשים בתחומים  יותר  משמעותיות עלויות   םג  (כשראינו   לתפקידים  בהתאם

 מידע)  אבטחת חוקרי   כגון
  

  עובדים  וגיוס איתור הוא   כיום וארגונים  מנכ"לים  של 1 מספר  האתגר . 5
 .זמן לאורך   מורםשי עם יחד –  לארגון 

  
  גיוס   מנהלי של  העיקרי  שהאתגר עלה   שלנו 2020 הגיוס מקורות בסקר . 6

   החברה של המעסיק  מיתוג םוקידו בעובדים  מחסור עם  התמודדות  הוא
  

  הארגונים  195-מ 90%  ציינו  נסגר) לא  (שעדיין  2020 הגיוס מקורות בסקר . 7
  שהם  ציינו  נוספים 8% - ו עובדים  מגייסים שהם  הסקר את   שמילאו

  תוכניות להם  שאין ציינו   בלבד. 2% הקרובה   השנה  בחצי  לגייס מתכננים
 .צמצומים של בתהליך  שהם  או  לגייס 
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  )2018 לשנת  נכון (הנתון 3.4% של בשפל  נמצא טק -י בהי  טוריםהפי שיעור . 8
  נתוני  פי  על(  10%  ה  סביב  ונע בשיא  נמצא  הרצוניות העזיבות  שיעור   כאשר
 ) צבירן

  
 הגיוס  מקור הוא   חבר   מביא שחבר ציינו מהארגונים  78%  . 9

  סקר   מתוך  –  חברתיות ברשתות  הגיוס  לאחריו ומיד   ביותר  האפקטיבי
 .3.3 ב  הגיוס קהילת  בכנס שיפורסם 2020 הגיוס מקורות

  
  מאשר לארגון  במחוץ עבודה למצוא  יותר  שקל   מאמינים מהעובדים 57%  . 10

 ט דלוי חברת  של סקר פי על–  בתוכו להתקדם
  

  סקר  לפי (  בלבד  ימים 10 תוך  חדשה   משרה  מוצאים   הטובים  המועמדים . 11
 ) מארה"ב 

  
  זדמנויותה  על  לשמוע  מוכנים  כיום שמועסקים מהעובדים 70% ל   מעל . 12

 ) 90% על   גם מדברים  מהסקרים   (בחלק אחר   במקום  חדשות
  

  שיעדיפו   24%  לעומת מגייס  מנהל   של פניה יעדיפו  מהמועמדים 46%  . 13
 (אנטלו חברת   של  סקר  לפי)  מהמגייס/ת פניה

  
  מתוך (  טובה  תהייה לא  המועמד  חווית  אם  הגיוס   מתהליך יפרשו  65%  . 14

 ) לינקדאין סקר 
  

  הגיוס  תהליך לגבי דשת מת תקשורת –  ועמדיםלמ  החשובים  הגורמים  3  . 15
 .גלאסדור   פי על )  51%(  הדחיה  וסיבת ) 53%(   ברור ולו"ז ציפיות  ), 58%(
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 HRDפתרונות חברת     

  HRDעל חברת 

מקצועני גיוס ומנהלים ממאות  6,000-הכשרנו מעל ל בשנים האחרונות •

מובילים בישראל, שחוזרים שוב ושוב לקחת חלק בפעילויות  הארגונים ה

  שלנו.

והצליחו לאתר ולגייס עובדים שלא  חסכו מיליוני שקלים הלקוחות שלנו •

שום דרך להגיע אליהם בדרכים אחרות בעזרת השימוש בכלים  היתה

  אצלנו.שרכשו 

  מה אנחנו מציעים?

סורסינג למתקדמים, פייסבוק, אינסטגרם וניהול  , סדנאות לינקדאין •

 כסדנה חיצונית או פנים ארגונית  –מקורות גיוס  

, גיוס טכנולוגי, פייסבוק ממומן, פייסבוק חינמי,  Recruiter Liteסדנאות  •

כסדנאות מוקלטות לצפיה בקצב  –לינקדאין ממומן ואינסטגרם לגיוס 

 ובזמן שלכם.

שרותי סורסינג של מועמדים מובילים לחברות בתחום הביוטק,   •

 הפארמה והביומד. 

 

 yakov@hrd.co.ilלמידע נוסף ניתן לפנות אל 
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 אסטרטגיית גיוס עובדים  בניית 
(או תכנון ההון   עובדים גיוס  בעבר דיברנו רבות על חשיבות בניית אסטרטגיית 

עם האתגרים העומדים בפני   פרואקטיבית  האנושי) בכדי להתמודד בצורה
 .המשתנה תמידית הארגונים בסביבה 

במאמר זה ננסה לתאר בצורה מעשית מהו המידע והגורמים אותם יש לקחת  
  .גיוס העובדים עבור הארגוןבחשבון כאשר אתם באים לבנות את אסטרטגיית  

 
 ?עובדים גיוס אסטרטגיית   זו  מה

כשאנו מדברים על תכנון אסטרטגיית גיוס עובדים אנו מתייחסים לתהליך בו  
ית לגבי כמות האנשים, הכישורים והיכולות שהחברה תצטרך  יוצרים מראש תחז

אסטרטגיית החברה,  ת בעתיד, בהתבסס על  לאורך זמן, או בנקודת זמן מסוימ
תכניות ההתפתחות של החברה ומצב שוק העבודה. בניית אסטרטגיה כזו  

מאפשרת לאחראים על הגיוס בארגון למקד את מאמציהם בעמידה ביעדים שהם  
  – ואלה  – וגם להתכונן לשינויים במגמות הסביבה, אלה הצפויים  הגדירו לעצמם 
  .שאינם צפויים

 
 ?בפועל זאת עושים  איך   אז

המפתח להצלחת התהליך הוא בתקשורת פתוחה וחיבור הדוק בין המנהלים  
שזקוקים לתוספת כח אדם, שבידם המידע על השינויים העסקיים הצפויים  

ת משאבי אנוש היוצר את התשתיות  והצרכים הארגוניים בכח אדם ובין צוו 
זמן  לתהליך הגיוס ומומחיות הגיוס. מומלץ לקיים את התכנון האסטרטגי בנקודת 
קבועה בשנה ולבחון פעם ברבעון האם נוצר צורך לעשות שינויים והתאמות.  
 .מומלץ לקיים את התהליך כולו בשיתוף אנשי משאבי אנוש והמנהלים בארגון 
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  אפקטיבית   גיוס טגייתאסטר   נייתבב  השלבים
 

  
 נדרשים  וכישורים עובדים   תחזית וגזירת  הארגון  אסטרטגיית  הבנת .1

השלב הראשון בתהליך הינו ניתוח סוגי היכולות שהחברה תצטרך בכדי לעמוד  
על התהליכים שיתבצעו בעתיד אלא גם     ביעדיה העתידיים. יש לשים דגש לא רק

כיצד שינויים טכנולוגיים או הטמעה של כלים   –על איך הם יתבצעו. לדוגמא  
משפיעים על היכולות  חדשים ישנו את תהליכי העבודה הקיימים וכיצד הם 

 .והכישורים הנדרשים מהעובד 
 :שאלות לדוגמא שישפיעו על הניתוח

 :השנים הקרובות ביחס ל  1-3-אילו שינויים צפויים לנו ב . 1
 םמטרות הארגון, תחומי פעילות, יעדים תפעוליי ? 
 שינויים תקציביים ושינויים בסביבה העסקית ומצד המתחרים? 
   ובמגמות הצרכניםשינויים בביקוש? 
 שינויים צפויים במבנה הארגוני ושימוש במיקור חוץ? 
 כיצד יתרחשו השינויים: 
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 מיקום העבודה (בארץ, בחו"ל, באתר שונה… ( 
  מבנה ארגוני מתוכנן 
  תמהיל הכישורים שיידרש 
  בדים למנהל יחס מספרי בין עו 
  מהי תחזית הארגון בנושאים הבאים: 
  במטלות והכישורים שלהם מספר העובדים שידרשו בכדי לעמוד 
  פרופילים נדרשים שבכל תחזית עסקית יהיה בהם צורך 
  מספר מנהלים ומספר עובדים מתוכנן 
  (לדוגמא אחוז הנשים המתוכנן) יעדי השונות הארגונית 
 
 הקיים העובדים   היצע  מיפוי .2

שלב הזה הינה בניית תחזית מספרית של פוטנציאל העובדים הקיימים  ת המטר
 :בהתבסס על הנתונים הבאים 

  מספר עובדים קיימים 
  יכולות וכישורי העובדים 
  רמת ההשכלה של העובדים 
   קצב עזיבת עובדים (מומלץ לבדוק האם קיימת מגמה כלשהי לאורך הזמן

 (ומה צפויה להיות ההשפעה שלה בעתיד
 Time to יים לגיוס על פי מצב השוק ועל פי מדדי ם הבעייתהפרופילי

hire/Time to fill, במידה ויש מעקב אחרי נתונים אלה. 
גם אם אין נתונים רשמיים, מנהלים מגייסים וצוות הגיוס, ידעו ברוב המקרים  

  .למקד את הפרופילים המורכבים עבורם לגיוס 
 

 גיוס ל  מורכבים בפרופילים ומיקוד פערים  זיהוי .3
תחזית צרכי הארגון לבין המצב  מטרת שלב זה הינה לזהות את הפערים בין 

- הממופה נכון להיום. המטרה הינה לזהות את המקומות בהם קיים עודף בכח
אדם עם יכולות מסוימות שלא נצטרך בעתיד ואת המקומות בהם קיים חוסר בידע  

  .ו/או בפרופיל מסויים של אנשים
 
 יוסהג  אסטרטגיית הגדרת   .4

לא בין אנשי הגיוס למנהלים שהיו  מטרת התהליך הינה ליצור, בשיתוף פעולה מ
מעורבים בתהליך, תכנית אסטרגית שתענה על הצרכים הארגוניים ותיתן מענה  

לפערים שנמצאו (הן למיקרים בהם קיים עודף והן למקרים בהם קיים חוסר).  
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רים מתאימים בכדי להיות  ישנם כלים רבים בהם ארגון יכול לבנות אנשים עם כישו 
 .ייםמוכנים לאתגרים עתיד

 :ניתן לחלק את התכנון האסטרטגי בתחום הגיוס לשני סוגים מרכזיים 
 הנוגע בהגדרת פרופילים מרכזיים הנחוצים  : ארגוני כלל  תקופתי תכנון

 .לארגון, בשינויים ארגוניים עתידיים ובהשפעתם על שינוי מצבת כוח האדם
ארגוני: הכנת  מהתכנון הכלל ם ניתן ליישם כחלק כלים ותהליכים שאות

תוכניות הדרכה והסבה של עובדים קיימים, הטמעת תוכנית מובנית לגיוס  
סטודנטים, מיקוד בגיוס אוכלוסיות מגוונות כחלק ממדיניות של פיתוח השונות  

  .הארגונית וגיוס עובדים לפני הזמן
 

 ופן ממוקד, ונוגע  כולל אנשים שזוהו בא : האישית   ברמה ממוקד  תכנון
 .בשינויים הקשורים אליהם בשנה הקרובהושלהם הליך הפיתוח  בת

כלים ותהליכים שאותם ניתן ליישם כחלק מהתכנון המוקד ברמה האישית:  
הבניית תהליכי פיתוח פנימי לתפקידים ניהוליים ולא ניהוליים, בניית נוהל  

 .ארגוניים ועוד-ותהליך מובנה למעברים פנים 
מהן המגמות המשפיעות על   ת הגיוס חשוב גם להביןת אסטרטגייכחלק מבניי

עולם הגיוס ובחירה של המקומות בהם אתם רוצים להשקיע יחד עם הגדרת  
פרוייקטים לשיפור תשתיות הגיוס (החלפת מערכת גיוס, בניית עמוד קריירה  

  )ת מנהלים לראיין ועוד והדרכ חדש, שינוי מבנה צוות הגיוס, 
 

לתכנית עבודה שנתית הוא אתגר  והפיכתה   גיוס העובדים   תכנון אסטרטגיית 
משמעותי, שההתמודדות איתו יכולה לא רק לקדם את יכולתו של הארגון לגייס  
את האנשים הטובים ביותר בזמן המתאים ובעלות נמוכה יחסית, אלא גם לתת  
מקום לאנשים מתוך הארגון להתפתח ולהתקדם מבפנים, תוך מזעור הפגיעה  

 .אישיים במהלך מעברים או שינויים בארגון 
לאחר בניית אסטרטגיית הגיוס חשוב להכניס את כל היעדים שאתם רוצים להשיג  

לתוכנית עבודה מסודרת המחולקת לפי רבעונים/חודשים עם יעדים מדידים  
  .ולהגדיר תקציב לכל פעילות 

  

הגיוס   סגרו לעצמכם זמן ביומן לפגישות עם מנהלים ותכנון אסטרטגיית  :לסיכום
ו מטרות שקשורות לא רק ישירות לסורסינג ואיתור עובדים  , הגדיר2017לשנת 

אלא גם לשיפור תהליכי ותשתיות העבודה, הציבו יעדים מאתגרים וברי השגה  
 .ובדקו אחת לחודש/רבעון שאתם בכיוון הנכון

  !בהצלחה
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  מה מבדיל בין אסטרטגיית גיוס טובה לממוצעת? 

בארץ ובעולם. בסקר   בתכנון אסטרטגיית הגיוס  אנו רואים עליה משמעותית
מהארגונים המובילים    80%-עלה ש  AKTבנצ'מרק הגיוס שערכנו יחד עם חברת 

בארץ מנהלים תהליך מובנה של בניית אסטרטגיית גיוס לעומת רק כמחצית  
  מהחברות האחרות בישראל. 

ר מצוין על  עולם הגיוס כיום כתב מאמדר' ג'ון סאליבן אחד המומחים המובילים ב 
גורמי    13סטרטגיית הגיוס ותכנון ההון האנושי כאשר הוא מזהה נושא בניית א

  מפתח להצלחת בניית אסטרטגיית גיוס. במאמר הבאנו את העיקריים שבהם. 
  

  1גורם מספר 
ציון האפשרות של אי השגת מטרות עסקיות מסויימות כתוצאה מנושאים  

  ושי הקשורים להון אנ 
שים המכוונים כלפי תוצאות. כל  ם מנהלי תפעול הם אנגם מנהלים בכירים וג

שנה הם מקבלים מטרות ויעדים עסקיים מסויימים. מנהלים חושבים על המטרות  
העסקיות הללו כל הזמן, משום שהבונוס וההתפתחות בקריירה שלהם תלויים  

  בהגשמת המטרות האלה. 
זמות מסויימות,  תכנון ההון האנושי לבין מטרות ויואם לא מקשרים בין מאמצי 

יבות שמנהלים יעניקו להם על בסיסי יום יומי, אשר  הדבר מגביל את החש
דרושה כדי להניע אותם לפעולה. מתכנני הון אנושי מוצלחים נוטשים את  

הדיבורים על משאבי אנוש ואת השימוש בהכללות, ומותחים קו על החול שמציין  
ם מניעי ההון האנושי מאחורי  סויימות עשויות להיות מושפעות ומהאילו מטרות מ 

  ים, שיש להתייחס אליהם במסגרת זמן מסויימת. הנושא
התמקד במשך הזמן הדרוש ליצירת מוצר עד להוצאתו לשוק, נתח שוק, שירות  

לקוחות, חדשנות המוצר, מכירות, מחזור ורווחים. אם אתה לא מכיר את  
עבוד עם  ות של הארגון שלך, על פי מחלקות, המטרות העסקיות המרכזי
  המנהלים כדי לזהות אותן. 

  
  2גורם מספר 

ָּכֶמת את התוצאות הכספיות של נושאים הקשורים להון האנושי שמשפיעות  
  על הפרודוקטיביות של הארגון או על יכולת החדשנות שלו

ש  רוב האנשים אשר מפתחים תכניות להון האנושי מדווחים על בעיות בשימו
ירת  יות במשאבי אנוש", כולל הצורך בספ במינוח משאבי אנוש כדי לתאר "בע

ראשים, מחסור בכישורים, או מחסור במנהלים. לרוע המזל, בעיות משאבי אנוש  
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אלה, למרות שהן נתפסות כחשובות, רק לעיתים רחוקות מניעות את ההנהלה  
  הבכירה או את מנהלי החברה לנקוט בפעולה. 

ות דאגה או פעולה היא  כך שבעיות משאבי אנוש אלה לא יוצרהסיבה המרכזית ל
  כסף! ן לרוב לא נמדדת במונחים שמנהלים בכירים מבינים: שההשפעה שלה

כל מנהל בכיר יסכים ש"שפת העסקים" היא כסף, אז השג את תשומת הלב של  
מנהלים על ידי תרגום של התוצאות האיומות או ההזדמנויות שאתה חוזה,  

  לרים. לתוצאות בדו
וש לתוצאות  ין אספקת ההון האנושי והביקלדוגמה, המר פערים צפויים ב

יום במשך הזמן הדרוש ליצירת   35הקשורות למטרות העסק, כגון עיכוב של 
מוצר עד להוצאתו לשוק. וודא שאתה מתרגם את זה להשפעה שלילית בדולרים,  

  במידה שלא תינקט פעולה, או במידה שתינקט פעולה שגוייה.
  
  3ורם מספר ג

צפויות הנוגעות לטלנטים  של בעיות והזדמנויות   הגדר "סיכויי התרחשות"
  בדרגת ההנהלה 

להגיד למנהלים בכירים שמשהו "עשוי" להתרחש, לרוב לא מעורר פעולה, משום  
שמנהלים בכירים אשר חיים בעולם תחרותי מוצפים באיומים על בסיס  

אם אתה אומר שהוריקן עשוי  שבשגרה. זה דומה לחיזוי של סופת הוריקן. 
ה את התחזית שלך ותגיד שיש  אתה תיצור עניין שולי. אך, אם תשנלהכות, 

  שהוריקן יכה, כולם ישימו לב לכך בגלל ההסתברות הגבוהה .   99%סיכוי של 
  

  4גורם מספר 
  הערך מועד מסויים שבו בעיות והזדמנויות צפויות להתעורר

לים  יכויי הופעת הבעייה לא יגרום למנהלרוע המזל, אפילו מתן תחזית לגבי ס 
  100%ת ההוריקן, אם אתה חוזה סיכוי של לנקוט בפעולה. אם נשתמש בדוגמ

שהוריקן יכה, אך לא מספק מועד, אתה לא תצליח להבהיר את המיידיות של  
  הנושא, וכך תצמצם את הסבירות לנקיטת פעולה. 

  
  5גורם מספר 

  ההזדמנות עשוייה להופיעציין איפה בתוך העסק הבעייה או  
קום המסויים של אירוע מסויים, מנהלים  ח לציין את המיאם אתה לא מצלי

עשויים להניח שהבעייה אינה נוגעת להם. אם אתה רוצה להבטיח שמנהלים  
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מסויימים ישימו לב לבעיות שאתה חוזה, ציין אילו תחומים, מחלקות עסקיות,  
  רות מהאירוע שאותו אתה חוזה. פונקציות, מנהלים ותפקידים יושפעו ישי 

  
  6ר גורם מספ

ציין תכניות פעולה מסויימות לכל אחד מהאירועים שאתה חוזה,  
  שההסתברות שיופיעו גבוהה, או שההשלכות שלהם משמעותיות 

אחד מגורמי הכישלון של רוב מאמצי תכנון ההון האנושי הוא שבעוד שהם  
שיתרחשו, אף אחד לא נתפס   מזהים אירועים הקשורים להון האנושי שיש סיכוי 

נון הון אנושי טובים  על ייפוי כוח למציאת פתרונות. מאמצי תככאחראי או כב 
חייבים להציג פתרונות במקביל לבעיות וליצור סמכות לתיאום או להשיג  

  פתרונות בתיאום עם מנהלי העסק המושפעים על ידי האירוע. 
  

  7גורם מספר 
לוקחות בחשבון את הסביבה העסקית  המחש שהתחזיות והתכניות 

  המשתנה 
מאמצי תכנון ההון האנושי שבהם נתקלתי הינם "סטטיים"  מ 95%ל, לרוע המז 

ובעלי מיקוד פנימי. במילה "סטטיים" אני מתכוון לכך שתכניות ההון האנושי הללו  
לא לוקחות בחשבון שינויים סבירים בסביבה העסקית, שתמיד ישפיעו גם על  

גובה.  ל התחזיות שלך וגם על סביבת ההצלחה של תכניות התמידת הדיוק ש
ית דינמית; חשוב לציין את  מנהלים בכירים יודעים שהם חיים בסביבה עסק

ההנחות שלך באופן ישיר לגבי שינויים בגורמים חשובים בסביבה (לדוגמה,  
שיעורי עניין משתנים, שיעורי האבטלה, נטיות חברתיות, שיעורי ההמרות  

  הזרות). 
  

מהמחסור שלנו   49%מלא לדוגמה, "אם יהיו הקלות על ההגירה, ניתן יהיה ל
תוכנה, על ידי שכירת עובדים ממדינות אחרות".   בטלנטים לתפקיד של מהנדסי

; פשוט הבהר שאתה לוקח בחשבון שגורמים  100%-אתה לא צריך לדייק ב 
  סביבתיים כאלה עשויים להשתנות. 

  
  8גורם מספר 

יות הנוגעות להון האנושי לוקחות בחשבון פעולות  המחש שתחזיות ותכנ 
  תגובות של המתחרים שלך ו
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גורם קשור שמונע מרוב תכניות ההון האנושי להפוך לטובות, הוא שרוב תכניות  
ההון האנושי מניחות שהמוצר והטלנטים של המתחרים לא ישתנו. מנהלים  

ם, המתחרים  בכירים כבר יודעים שכאשר הם משנים מחירים, מוצרים ומיקומי
ן, אם אתה רוצה להמחיש את החריפות  תמיד מגיבים לשינויים אלה. באותו אופ

לב תחזיות של תגובת המתחרים שלך לאחר שתנקוט בפעולה  העסקית שלך, ש
תעסוקה, יעבירו  - (לדוגמה, יגבירו את גיוס העובדים, יצאו עם תכנית מיתוג

  אופרציות להודו). 
  

  9גורם מספר 
  אמת" כאשר מופיעות בעיות הקשורות להון האנושי   ספק אזהרות "בזמן

לם יודעים שתכנון אסטרטגי של ההון האנושי הוא מאמץ לטווח ארוך.  וכ
כתוצאה, אפילו תכניות ההון האנושי הטובות ביותר מנבאות בעיות כלליות בהון  

האנושי. לרוע המזל, בנקודה מסויימת בזמן, בעיות "כלליות" בהון האנושי  
די לספק  טווח כ - יות "ממשיות" בהון האנושי. פתח תהליך קצרהופכות לבע 

  בהזדמנות מיידית.  למנהלים אזהרה כאשר הם נתקלים בבעייה או 
  

  10גורם מספר 
  שלב תהליכים עסקיים שגרתיים

בעייה כמעט אוניברסלית שבה נתקלים מתכנני ההון האנושי היא שברגע שהם  
נהלה הבכירה, העניין בהן דועך  משלימים את התחזיות שלהם ומציגים אותן לה

אם אתה חוזה בתחילת השנה ש"שיעורי הפרישה של  במהירות. לדוגמה, 
", המספר הזה ונושא הפרישה ייטו להישכח  23%לים בכירים יהיה מנה

  במהירות. 
  

אך, אם כל דוח עסקי חודשי, רבעוני ושנתי חשוב יכיל נתוני תכנון הון אנושי ואת  
ון  שני דברים יקרו. הראשון, מנהלים יבינו שתכנון הההתוצאות הכספיות שלהם, 

עם בשנה. השני, כאשר הם  האנושי אינו נושא נפרד שיש להתייחס אליו רק פ
רואים את ההשפעה הכספית לצד התוצאות העסקיות האחרות, הם ילמדו לפקח  

באופן מתמיד גם על בעיות הקשורות לתכנון ההון האנושי וגם על ההשפעה  
  פתרונות שלהם. הכספית של ה
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  11גורם מספר 
  הנוגעים למשאבי אנוש   צים פונקציונלייםשלב ותאם בין מאמ

הגורם האחרון שמבחין בין תכנון הון אנושי ברמה עולמית לבין מאמץ "ממוצע"  
הוא שתכנון הון אנושי אינו אלמנט בודד בתוך משאבי אנוש. על מנת לבחון את  

ב "להשפיע" על כל הטאלנטים בעלי  ההשפעה שלו, תכנון ההון האנושי חיי
  , כך שבמקום שיפעלו כל אחד בנפרד, הם יעבדו ביחד התפקידים האחרים 

כיחידה משולבת. הדרך הטובה ביותר להבטיח מאמץ משולב היא קודם כל  
להמחיש לכל בעל תפקיד במשאבי אנוש את התוצאות של עבודה בנפרד ואז  

ונים במשאבי אנוש, כך שכל בעל  לשלב מטריצות וגמולים של בעלי תפקידים ש
ל  יבין שהוא לא יכול להצליח בכוחות עצמו, אלא אם כ תפקיד משאבי אנוש  

  מאמצי תכנון ההון האנושי מצליחים. 
  

שהגורמים שהציג הם גורמי הצלחה קריטיים  ה של סאליבן היא נ המסק
לבין  שמבחינים בין המאמצים של מגייסים שהצליחו להשפיע על השיח הארגוני 

  כאלה שלא. 
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 שלכם   הגיוס לשדרוג   טיפים  14 
  103המשווקת מערכת לניהול הגיוס, הכינה ספרון מיוחד הכולל  ,LEVER חברת

 .טיפים מקצועיים מהשטח לשדרוג הגיוס בארגון בחלוקה לשלבי התהליך 
רציתי להביא כמה מההמלצות שאהבתי במיוחד ובתחתית הפוסט אני מקשר  

  LEVER הספרון מהאתר שללעמוד להורדת 
 

 מעסיק  מיתוג
 הבית תרבא  הקריירה לעמוד  שלכם   םהעובדי  סיפורי את   הוסיפו . 1

מועמדים אוהבים לראות ולשמוע ממי שעובד בחברה. מה מסלול הקריירה  – 
שלהם? מדוע הם הצטרפו? מה תחום האחריות שלהם? מה הם אוהבים  

 ?בתפקיד הנוכחי
 

  באתרים עליכם שכתבו למה  ולענות  לבדוק   בשבוע דקות  30 השקיעו . 2
האתרים הללו הם אתרים   –  2יראלהיש  Worker The או Glassdoor כמו

בהם עובדים, מועמדים ועובדים לשעבר כותבים מה הם חושבים על החברה  
 .שלכם ועל תהליך הראיונות שעברו 

גם  בדקו אם כתבו עליכם והגיבו הן לפידבקים החיוביים והן לשליליים. זאת 
 .דרך מצויינת ללמוד ולשפר את תהליך הגיוס

 
כדי לייצר   – מנהליםול  לעובדים  לינקדאין"   ילפרופ שדרוג  "מסיבת   קיימו . 3

נראות ומיתוג טובים יותר לחברה אספו את המנהלים והעובדים שלכם ולמדו  
אותם כיצד לשפר את הפרופיל שלהם, להוסיף מידע על החברה ולכתוב כמה  

ים לעבוד בחברה ועם הצוות שלהם ומה תחומי  שורות למה הם אוהב 
 .האחריות שלהם

 
המידע הזה יעזור לכם להבין  "? – עלינו שמעתם "כיצד  מועמדים  שאלו . 4

מהם המקורות המשמעותיים יותר מבחינת בניית המודעות והמיתוג של  
 .החברה

 
הוציאו את המותג   – שלכם   האהוב החיים   לבעל   כמו  שלכם   למותג התייחסו  . 5

קחו אותו לאירועים, למיטאפים רלוונטיים, לכנסים מקצועיים.    –לטיול שלכם  
שכנעו את העובדים שלכם לדבר באירועים הללו או    –לו יותר טוב אבל אפי 

 .כם ארחו אותם אצל
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הזמינו את העובדים ומנהלים שלכם, הוסיפו פיצה   – לינקדאין   מסיבות קיימו . 6

משרות קשות   2-4ם דגש על ואפילו בירה וקיימו מסיבת לינקדאין שבה שמי
יות האישיות שלהם  לגיוס. מנפו את רשת הקשרים של העובדים ואת ההיכרו 

 .בכדי למשוך עוד מועמדים מצויינים לחברה 
 

ומצאו אנשים   – בלינקדאין  Viewed" Also ""People של  החלק   את בדקו  . 7
שלא חשבתם עליהם או שלא עלו בחיפושים שלכם. הסתכלו בלינקדאין על  

 דים הכי טובים שלכם או על מועמדים מצויינים ובדקו חלק זה אצלם העוב
 

יש לנו נטיה לתגמל עובדים על   – טובים  מועמדים  ית הפני  על יםעובד תגמלו  . 8
חודשים.   3הפניית חברים רק אם הם גוייסו בסוף התהליך וגם זה רק בתום 

ההמלצה היא לתת תגמול קטן (שובר לקפה/לספר/לארוחת בוקר…) גם  
שהביאו מועמדים שעברו סינון ראשוני והוזמנו לראיון. בצורה כזאת   כאלה

ים את ההערכה שלנו גם על המאמץ ומעודדים את העובדים להיות  אנחנו מרא 
 .מעורבים יותר

 
הדרך הטובה   – הקבוצה   בישיבות השבוע"   של  הסורסינג "טיפ  את   שתפו . 9

שבו כל אחד  ביותר ללמוד היא על ידי שיתוף ולמידה מאחרים. אמצו הרגל 
 .ם מחברי הצוות משתף את הטיפ אן סיפור ההצלחה השבועי שלו עם האחרי

 
 וראיונות  מועמד  חוויית

בעת הזימון   – העבודה  בסביבת   דקות 10  של   סיבוב המועמד  עם  עשו . 10
דקות כדי להראות למועמד את סביבת העבודה, להכיר לו   10לראיון שריינו 

 .נראה יום עבודה טיפוסי את העובדים במחלקה ולתאר לו כיצד 
צריך להיות   תהליך הראיונות שלכם לא  Sheet Cheat – מועמד לכל   שלחו . 11

למועמד דף עם מידע על תהליך הגיוס, על השאלות שישאל, מה   סודי. שלחו 
 הציפיות ממנו ואת מי הוא הולך לפגוש. 

 
למכירות   – למכור  כיצד  המגייסים  את  ללמד   כדי המכירות   מנהל  את  הביאו  . 12

ס יש הרבה מהמשותף. הביאו את מנהל המכירות כדי שילמד כיצד למכור  וגיו
 .שכנע את המועמדים להצטרף לחברהטוב יותר, ול 
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כי זאת הדרך הטובה ביותר   – הגיוס  תהליך על משוב המועדים  לכל   שלחו . 13
 .ללמוד ולהשתפר

 
זה יכול להיות בגד ממותג, ספל   – בו מעוניינים שאתם  למועמד   מתנה שלחו . 14

של העובדים עם שלט "אנחנו   GIF ם הלוגו של החברה או תמונה אוקפה ע
 "רוצים אותך איתנו

-1ולבחור   LEVER לסיכום אני ממליץ בחום לקרוא את כל ההמלצות של חברת
    .כאלה שאתם רוצים ליישם כבר היום 3
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  לארגון נזק  גורם  איטי עובדים   גיוס  מדוע   סיבות 8

  פנינו במהלכו  מלקוחותינו  לאחד (Sourcing) סורסינג  פרוייקט ניהלנו  לאחרונה
 .  וייחודית  מאתגרת  לוגיתטכנו למשרה  פאסיביים מועמדים 100-לכ

  על  עוד   לשמוע  שישמחו  וציינו  התלהבו וחלקם  אלינו חזרו מהמועמדים  כשליש 
  – מועמדות  הסירו  הגדול  חלקם הראיונות תהליך את שהחלו  אחרי  אבל  המשרה.

  היה  עצמו שתהליך  בגלל אלא  –  להם  קסמו  לא  והתגמול שהתפקיד  בגלל   לא
 .ומיגע ארוך 

  מידי  איטי גיוס  שתהליך   הוכיח הזה המקרה – לשהוכ ספק   למישהו  היה אם  אז
 .בארגון  פוגע  פשוט

  על מרתקת  בצורה כתב  בעולם,  המובילים  הגיוס ממומחי  אחד   סאליבן, ג'ון  ד"ר 
 .והארגון   הגיוס ליעדי  נזק ורמיםוג פוגעים  איטיים  ומיון  סינון  שתהליך  הסיבות 

  –  איטי גיוס  בשל   דולרים  מיליוני  עשרות   שנה כל מפסידים ארגונים להערכתו 
 to-time-או" fill-to-(time  לגיוס מן "הז את  למדוד  רק   לא היא  שלו  וההמלצה

 hire) איטי בגיוס   הכספית המשמעות  את למנהלים ולהסביר  להבין  גם אלא. 
  ורם וג  העובדים גיוס  בתהליך פוגע  איטי   שסינון לכך  העיקריות  הסיבות  הן  מה אז

    סאליבן?  ד"ר   לפי לארגון  נזק
 

  כאשר  – ביותר המבוקשים  המועמדים  את  למתחרים תפסידו   אתם . 1
  כלל  בדרך  הם חדשה, קריירה   הזדמנות לחפש  מתחילים  מבוקשים  מועמדים

  רק העבודה בשוק יהיו הם  קרובות שלעתים   שאומר  מה בהצעות,   מוצפים
 . ספורים  ימים
  עבודה  הצעת לקבל   יכולים המועמדים  מידי, ארוך  שלכם  תהליך ה אם

  יהיו והם  כלל  בדרך  בעיצומו.  נמצא  אצלכם התהליך  בעוד   אחרת מחברה
  לחכות יוכלו  ולא  שקיבלו   להצעה  בנוגע מהירה החלטה לקבל מחוייבים 

 .שלכם נגדית  להצעה
  בתהליך  נמצאו מובילים  שמועמדים עלה   סאליבן ד"ר  שערך  מחקר  פי על 

 .חדש  עבודה  במקום  שסגרו   לפני  בלבד  ימים 10 -כ עבודה  חיפוש 
 

  לחשוב  עלולים   אתם – הגיוס  איכות  את  משפר  אינו  איטי גיוס  תהליך . 2
  העובדה בשל  רק  ולו כותיים אי  לגיוסים  יביא  יותר ארוך  גיוס  שתהליך  בטעות 
 .ההחלטה קבלת  לפני  המועמד על   מידע לאסוף  יותר  רב זמן לכם  שניתן

  הסיבה  ההפוכה.  ההשפעה  את  יש איטי גיוס לתהליך  ר הצע למרבה
  המועמדים רוב   – 1 מספר בגורם שכתבנו  ממה נובעת לכך  העיקרית 
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  מתוך  ביותר  המתאים המועמד את  לבחור  לכם  ונותר נחטפו  כבר המובילים
 .פחות איכותית  מועמדים קבוצת

 
  המשמעות -  מידי ארוך   זמן  במשך פתוחות   משרות בשל  הכנסות  איבוד  . 3

  פתוחים  להישאר יכולים  מסויימים  שתפקידים היא  איטי  ינון ס  תהליך  לש
  שזה  בטעות לחשוב   עלולים מנהלים  מספר  בעוד  חודשים.  מספר במשך
  חכמים  שמנהלים הרי ),המשכורות תשלום -(באי   לארגון  כסף חוסך דווקא 
  היא  המשמעות  המשרה.  איוש  חוסר עקב  שנגרם  הנזק את  לחשב  יודעים 

  חדש,  מוצר  עם   לשוק  היציאה ביעדי  עמידה  אי יותר, ים ארוכ פיתוח  זמני
 .הלקוח  ידי  לע  שנדרשים   חדשים לפרוייקטים   להתחייב יכולת   וחוסר

 
  עמדיםמו  לאיבוד לכם  תגרום  איטיים  החלטות   כמקבלי שלכם התדמית  . 4

  הגיוס  מתהליך  להירתע  עשויים מובילים   מועמדים מעט לא – מובילים
  הם –  כזה במצב  כן  כמו  לארגון. מדותם מוע הגשת על מראש  ולוותר  האיטי

  כלל את  מאפיין   יוס הג בזמן  איטי  החלטות קבלת  שתהליך  להסיק  עשויים 
  המוטיבציה רמת על   שישפיע מה בארגון,  אצלכם ההחלטות  קבלת  תהליכי 

 .שלו  העבודה תרבות שזאת  לארגון  להצטרף   םשלה
 

  בעידן – ד המועמ ובחוויית  שלכם המעסיק   במיתוג יפגע  איטי   סינון תהליך . 5
  השיח  גם   להשפיע  עשוי  איטי גיוס  תהליך  חשוף,  הכל  בה החברתית  המדיה

 .פוטנציאליים  מועמדים של  בחיפושים   ולעלות  עליכם  המועמדים של
 

  הגיוס צוות של ההתלהבות  ת א  דרמטי  באופן מפחית  איטי גיוס . 6
  רמת  על מתלוננים הגיוס  בעולם   רבים אנשים -  המגייסים   והמנהלים
  להבין  חשוב זאת  עם   המגייסים.  המנהלים  של מספקת  לא ה  המעורבות

המנהלים הוא תהליך גיוס איטי   של לתסכול   העיקריות הסיבות שאחת
דשים  שגורם לכך שהשקעת הזמן שלהם "מתוגמלת" בגיוס רק אחרי חו 

רבים. בשל כך, קיצור תהליך הגיוס יכול להשפיע על רמת המוטיבציה הן  
עצמם שלא אוהבים את הבירוקרטיה   של המנהלים והן של המגייסים

 .שמלווה לרוב תהליכים ארוכים מידי
 

  העובדים   ושל  הלקוחות  של   הרצון שביעות   על משפיע   איטי גיוס  תהליך . 7
  במידה שיסבלו   רבים גורמים   שישנם להבין   חייבים גיוס  מובילי  – בארגון 
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 . מידי ארוכה  לתקופה  פנויה ומשרה
  גורמים  שירות  בתפקידי  מידי רב  זמן שפתוחות   שמשרות יבחינו  לקוחות 

  מתהליכי יפגעו  העובדים  גם פחות.  מקצועי  לשירות   או יותר   איטי ות לשיר
  שעות לעבוד   או כפול  תפקיד  למלא  יתבקשו  הם  כי מידי הארוכים  גיוס

  אותם לשמר   היכולת  ועל  ושלהם המורל  על  לרעה שישפיע  מה נוספות, 
 . זמן לאורך 

 
  יוסהג עלויות את  משמעותי  באופן  קרליי  יכולים איטיים  גיוס תהליכי  . 8

  מעל ( מוגזם  ראיונות  ממספר נובע הארוך הגיוס תהליך  אם -  "ה"נסתרות 
  אנשי מנהלים, מצד  הנוספת הזמן השקעת  עקב  תעלה הגיוס  עלות  אזי  ), 4

 . ועובדים  גיוס
  לא שהן  מכיוון  נסתרות",  "עלויות  קרובות לעתים   הן אלה   נוספות עלויות 
 .הגיוס עלות  של  נדרטיהסט בחישוב  נכללות 

  
  איטי,  גיוס  של  ההשפעה את  הבנתם  לא עדיין   אם  סאליבן, ד"ר   לדברי -  לסיכום

 . תעזור התיכון  סיום נשף  של   אנלוגיה  אולי
  בתוך המיועדות  הזוג  בנות את מזמינים שהתלמידים מקובל  הסיום  נשף לקראת

 .הנשף תאריך  על  ההכרזה מיום  שבועיים  עד  שבוע
  המיועדת את להזמין כדי  ימים 47 לחכות יט מחל היה מסויים תלמיד  אם מה אבל 

  ששלוש  ההסתברות מה גיוס)?   על החלטה  לקבל  לחברה שלוקח   הממוצע (הזמן
 ?כזאת ארוכה  זמן תקופת  אחרי   להצעה זמינות  עדיין  שלך יות הראש  המיועדות

  החלטה, לקבל כדי  ימים  47 תמתינו אם לנשף.  זוג בת  להזמנת  מאד דומה  גיוס
 .שנותר  במה  להסתפק כנראה  רכותצט
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  הפרקטיקות המובילות לגיוס עובדים  10
שנחשב לאחד   ERE פני כחודש וחצי נערך בארצות הברית כנס הגיוס של ל

 .הכנסים המובילים בעולם
רדם עלה שהאתגר  וס שהשתתפתי בו לפני כחודש באמסטגם שם, כמו בכנס הגי 

וגיוס האנשים המתאימים לארגון  העיקרי העומד כיום בפני ארגונים הוא איתור  
 ) (ובהמשך גם שימורם כמובן

אחד המשתתפים, קארל קטסמוד, סיכם את הפרקטיקות המובילות שמנהלי  
עם   – והיה לי חשוב להביא לכם את העיקריים שבהם  ERE כנס הגיוס חלקו ב

  רדם ועדכונים שלי בעקבות הכנס באמסט תוספות 
. 

  לפני עוד  –  פאסיביים מדיםמוע  עם קשרים  ובניית באיתור  התמקדו  . 1
זיהוי פרואקטיבי של עובדים פוטנציאליים   – אותם  לגייס  כים צרי שאתם 

שמעוניינים לבנות את מאגר המועמדים  רלוונטיים הינו חובה לארגונים 
שלהם למשרות קיימות ולמשרות עתידיות. תהליך המיפוי יכול להתבצע  

חות עם עובדים  ן, שילארגו שיחות קרות , "בכלים שונים כגון לינקדאין 
המטרה בסוף התהליך היא להבין מי הם האנשים המובילים   ומועמדים ועוד.

 .בתחום והיכן הם עובדים כיום 
 

אין ספק שלמנהלים בארגון יש את   – לתהליך   המגייסים המנהלים  רתימת  . 2
רשתות הקשרים הרלוונטיות ביותר. האתגר הגדול שלנו כאנשי גיוס הינו  

לתהליך שלנו אם זה בקידום משרות ברשת, בחיבור  לרתום את המנהלים 
ובהפצת מידע על   linkedin parties לחיפוש אקטיבי של מועמדים בארועי 

  .ן בכדי לקדם את מיתוג המעסיק של החברההארגו 
 

בעידן   – אטרקטיביים משרה  תיאורי  ליצירת  שיווקיים בכלים  השתמשו  . 3
עשרות ערוצים,  שבו המועמדים מוצפים באינספור משרות המופצות ב

הן ברמת הכותרת והן   –ן המשרה שלכם חייבת לבלוט ולמשוך את העי
במחלקת השיווק שלכם או  ברמת תוכן הפרסום. ההמלצה שלי היא להיעזר  

בגורם אחר שיכול לכוון אתכם לבנות תיאור משרה מושך יותר. בצורה כזאת  
כחברה  תוכלו להגיע ליותר אנשים רלוונטיים ולמתג את הארגון שלכם 

 .ייחודית ושנה
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כיום כשכמעט כל המגייסים משתמשים   – מתקדמות סורסינג יכולות  פתחו  . 4
פאסיביים, תחשבו איפה הערך המוסף  בלינקדאין בכדי להגיע למועמדים 

שלכם. מה יעזור לכם להגיע למועמדים שהאחרים לא מגיעים אליהם? היכן  
 ?עוד נמצאים המועמדים

וגדלה   קיימת הבנה הולכת–לים יותר ואם מסתכלים על ארגונים גדו
שהיכולות של איש סורסינג ומקורות גיוס שונות מהיכולות המסורתיות של  

י כפי שאנו מכירים אותו. לכן, במידה והארגון שלכם  איש הגיוס הקלאס 
 .מספיק גדול, גייסו אדם כזה לצוות שזה יהיה עיקר תפקידו 

 
  בכדי בשוק   שקורה   במה היטב  ושלטו  שלכם המידע  את   ונתחו עקבו . 5

  Business Partnersבכדי להפוך ל – םמגייסי המנהלים  את   להנחות
ם של תהליכי הגיוס, לכמת את  אמיתיים, יש לעקוב אחרי המדדים והביצועי

המשמעויות שלהם לכסף, להבין את מה שקורה בשוק התעסוקה עבור  
הפרופילים אליהם אתם מגייסים (איפה יש עודף/חוסר של מועמדים)  

ולעקוב אחר מגמות בשוק בנושאי שכר, מיתוג המעסיק שלכם ועוד. המידע  
חלטות ארגוניות  הזה יעזור לכם להנחות את המנהלים ולקחת חלק פעיל בה 

 .משעותיות 
 

 ברשת הארגונית  הנוכחות את   לקדם  כדי  טכנולוגיים בכלים  השתמשו  . 6
ברורים   החיים שלנו בעבר כאנשי גיוס היו פשוטים וכללו "מקומות מפגש"– 

תונים ואתרי דרושים  ומוגדרים בין מגייסים למחפשי עבודה (מקומות כגון עי 
ן של הרשתות החברתיות, המצב  מובילים). אך בשנים האחרונות, עם כניסת

השתנה לגמרי ויש תחושה של עומס יתר מטורף. בכדי לנהל את עומס  
י  המטלות והרשתות ההמלצה שלי היא להשתמש בכלים טכנולוגיים בכד 
 לתזמן ולהפיץ את המשרות בבת אחת לכלל הרשתות שלכם(כלים כגון

 Reach BullHorn ,HootSuite  ועוד) ובכלים להפצת משרות דרך
 .(Gooodjob ו Tomigo המנהלים (כלים כגון

 
  העבודה  תהליך את ושפרו  הפאסיביים המועמדים   של לראש  היכנסו . 7

ועמדים פאסיביים  ארגונים רבים עושים את הטעות ומתייחסים למ – עימם
הן מבחינת הפניה ובקשת קורות החיים במייל הראשון,   – כלכל מועמד אחר 

הן בתהליך הראיונות והמבחנים בחברה והן בהתנהלות מבחינת לוחות  
מהאנשים שנמצאים ברשתות החברתיות   85%-ים. חשוב להבין שהזמנ
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ם  נמצאים שם למטרות מקצועיות אישיות ולא בכדי לחפש עבודה. וחלק
הגדול אף מדווחים על סוג של מיאוס ועייפות מכל הפניות הסטנדרטיות של  

בכדי לשפר את אחוזי ההצלחה בגיוס מועמדים פאסיביים    המגייסים ברשת.
א לבנות תהליך ייחודי של פניה והתנהלות מולם. והמלצה  ההמלצה שלי הי

זה   אל תחפשו אותם רק בלינקדאין, כי את –יון שלי מהשטח  נוספת מהניס 
  – עושים גם כל המגייסים האחרים. ואם כבר אתם מחפשים בלינקדאין 

תצאו מהחשיבה הבנאלית של מילות המפתח הרגילות ותנסו לגוון את  
ילות מפתח אחרות או פשוט להתחיל לפנות אל  החיפוש על ידי שימוש במ
 .האנשים מהסוף להתחלה 

 
ן יעזור לכם  מיתוג מעסיק מצוי – שלכם המעסיק  מיתוג את לשפר  דאגו  . 8

לצמצם את עלויות הגיוס, יקצר את זמן הגיוס וימשוך אליכם את המועמדים  
הטובים ביותר. למי שרוצה ללמוד יותר כיצד עושים זאת, אני ממליץ לקרוא  

  www.gius.co.il.  באתר  את המאמר שפרסמתי 
 

 מצויינים  מועמדים לאבד שלא  בכדי  לראיין כיצד  המנהלים   את  הדריכו  . 9
אנחנו מדברים הרבה על מקורות הגיוס אך לא מעט ארגונים מאבדים  – 

מועמדים מצויינים בגלל טעויות בשלב הסינון (אחרי שכבר עשו מאמצים  
תו לראיון). הטעיות יכולות לנבוע  כבירים לאתר את המועמד ולהביא או

הדקות   5-מחוסר הניסיון של המנהלים, מהטיות בראיון, מקבלת החלטה ב
, מחוסר תאום בין המראיינים השונים או מחוסר הבנה של מהם  הראשונות 

הגורמים הקריטיים להצלחה בתפקיד.תוודאו שהמנהלים עוברים הדרכה  
עבירים את ההדרכה או  בין אם אתם אלה שמ  – מסודרת כיצד לראיין 

 .בעזרת איש מקצוע חיצוני 
 

לגיוס    המיקוד ההולך וגובר – שלכם   הכישורים  לסל  מכירה  יכולות הוסיפו . 10
מועמדים פאסיביים מוסיף סט כישורים חדש שבעבר לא היה קיים אצל רוב  

יכולת המכירה. בסופו של יום המטרה שלנו היא למכור   – אנשי הגיוס 
מנות הקריירה שאנו מציעים לו היא הנכונה  ולשכנע את המועמד שהזד

ביותר עבורו (כמובן שנעשה זאת רק עבור המועמדים הנכונים). כחלק  
הליך אנו משתמשים יותר ויותר בכלים "מכירתיים" כגון "נאום  מהת

המעלית" שנועד להסביר למועמד מה עושה את הארגון שלנו שונה וייחודי  
המועמד, הבנת הצרכים שלו ומכירת  עבורו, כלים לטיפול בהתנגדויות של 
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 .הצעת העבודה בכדי שיחתום דווקא אצלנו 
אני יכול    –וש בעולמות המכירה למרות הרתיעה של רוב אנשי הגיוס משימ

לספר לכם שמניסיוני שמגייסים שכן משתמשים בכלים הללו מצליחים  
"לסגור" יותר גיוסים לארגון. ההמלצה שלי היא להצטרף לאחד מהקורסים  

אנשי המכירות שלכם בארגון עוברים, ולחשוב כיצד ליישם את הכלים  ש
 .הללו בעולם התוכן שלכם 

  
ממשיך להשתנות בקצב שלא הכרנו מעולם בעבר   גיוס העובדים   עולם  – לסיכום

ע על הדופק בכדי להמשיך  וההזמנה שלי היא להישאר קשובים ועם האצב 
  המהירות בכל   לרוץ  צריך "ולהתקדם. או כמו שאומרת המלכה האדומה לאליס 

  פי  לפחות  לרוץ תצטרכי אחר,   למקום להגיע  תרצי  אם  במקום. להישאר  כדי
  "מהר יותר  שניים
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 לקרוא   חייב גיוס  מקצוען שכל  הספרים  10
 .קריאת מיילים, קורות חיים, חוזים, נהלים –ביום יום כולנו שקועים בקריאה 

הצפת מידע שבו אנו חיים אנחנו קוראים מאות הודעות   שבעידן שלשלא לדבר 
 .ועוד SMS ,אפ, פייסבוק, לינקדאין -וואטס 

אבל בעיני חשוב לעצור מידי פעם ולקרוא גם ספר מקצועי טוב, כזה שגורם לנו  
לחשוב על דברים בצורה שונה, נותן פרספקטיבה אחרת ובעיקר רעיונות ליישום  

 .אצלנו במקום העבודה
 

   מהמלצותיהשהרשימה מבוססת על לא מעט  –תודה רבה לאפרת דגן מגוגל  
  
בוק סמנכ"ל משאבי אנוש לשעבר של חברת גוגל  ספר שנכתב על ידי לאזלו  . 1

 ובו הוא משתף את תהליכי הגיוס של גוגל, תובנות והמלצות
 wHo Transform Will That Google Inside from Insights Rules!: Work

– Lead and Live You 
 כאן  הספר תורגם גם לעברית וניתן למצוא אותו 

 
 – הספר של לו אדלר, אחד ממומחי הגיוס המובילים. 2

 Build to Hiring Based-Performance Using Head: Your With Hire
Teams Great 

 
 
 ספר נוסף של לו אדלר, שיצא מאוחר יותר . 3

 dbase-Performance Hired: Getting & Hiring for Guide Essential The
Series Hiring 

 
מביא זוית ראיה שונה על תהליך   Who רב המכר של ג'ף סמארט ורנדי סטריט . 4

 ,Scorecard – הגיוס ונוגע בארבעת השבלים העיקריים של תהליך הגיוס 
Sourcing, Selecting, Selling 

 
 Separates Really What Overrated: is Talent ספרו של ג'ף קולווין. 5

Else Everybody from Performers Class-World 
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ספרו של סטיבן פינקל הוא לדעתי אחד הספרים הותיקים בתחום ומתמקד על  . 6
 א האפקטיביות שלנו כאנשי גיוס וממוקד בעיקר לתחום חברות ההשמה נוש

Recruiters Experienced of Production the dingExplo Breakthrough! 
 
  
כמובן שאי אפשר לדבר על ספרים בתחום הגיוס מבלי לדבר על שוק העבודה  . 7

 תחום הוא העתידי ואחד הספרים המומלצים ב 
Shift The 

 
  
 לץ נוסף על שוק התעסוקה העתידי נקרא ספר מומ . 8

 Develop, act,Attr aniesComp Innovative How Workplace: 2020 The
Today Employees Tomorrow's Keep and 

 
  
 Stands Talent Great How Find: Rare The בספרו  ג'ורג' אנדרס מגדיר .  9
 tOu את המאפיינים של המועמדים המצויינים ונותן טיפים כיצד למצוא אותם. 
  

וא  . ממליץ לקרואחרון חביב, קצת שונה, כי זאת המלצה על בלוג ולא על ספר . 10
נירית, שמשמשת   . העתידי  נירית כהן בנושא עולם העבודה  את הבלוג של

כסמנכ"ל משאבי אנוש באינטל, כותבת טור שבועי בגלובס ומרצה בתחום שוק  
 .העבודה העתידי 
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 הגיוס  אנשי של  החטאים  7
התגובות שאנו מקבלים  –מודה שגם אחרי כל כך הרבה שנים בעולם הגיוס 

 .כואבות 
חלקן נוגעות   –ארוכים על הסיבות לכעס הזה מצד מועמדים  אפשר לקיים דיונים 

נים וכלפי חוץ  וסר הבנה למורכבות התפקיד שלנו, חלקן לחוסר במיתוג כלפי פלח
 .וחלק נוגעות לרמת המקצועיות של חלק מהעוסקים בתחום הגיוס

תקופת יום הכיפורים הוא זמן מצוין להסתכל פנימה ולבחון את הדברים שאנחנו  
 .את אותם חטאים שלנו בעבודה עם המועמדים  –לשנות   יכולים
שאני פוגש כל שנה מאות מקצועני גיוס מובילים ומקצוענים,   להדגיש  לי  חשוב 

שמשקיעים בעבודה נכונה עם המועמדים. אותם אלו שהמועמדים רואים בהם  
 .ככאלה ששינו את מסלול הקריירה ואת החיים שלהם בעזרת הבנה ויחס אישי 

י  ריכזתי את הדברים העיקריים שלדעת – ועדיין ממפגשים עם מועמדים רבים 
    .גורמים לפער הזה בתפיסות

 
 החטאים  7

זאת כנראה התלונה   – אותו ולעדכן  בתהליך  שהיה למועמד  לחזור  לא  . 1
הנפוצה ביותר ומקור לכעס שעולה בהרבה מהתגובות לשיחות שלי ולדיונים  

 .השונים
הזמן להתכונן לראיון, להתארגן להגיע אליכם למשרד  המועמד השקיע את 

יבורית/חניה) ולהתראיין. התשובה הנפוצה  (כולל עלות דלק/תחבורה צ 
ך בעוד כמה ימים" ומאז הוא לא שומע  שהמועמדים מקבלים היא ש"נחזור אלי 

 .דבר 
 .וזה נכון בעיני גם אם התקיים "רק" ראיון טלפוני 

  –ן את המועמדים בסטטוס תהליך הגיוס אמנם קיים כיום חוק המחייב לעדכ 
בהנחיות החוק.רוב הארגונים   אך לצערי עדיין ישנם רבים שלא עומדים 

שיכולה לשלוח מייל עדכון   הבינוניים והגדולים בארץ משתמשים במערכת גיוס 
למועמדים אבל גם ארגונים שאין להם מערכת גיוס חייבים למצוא את הדרך  

מועמד עבר מספר שלבים המגייסים אף  לעדכן.בחלק מהארגונים בהם ה
לפונית ואף להסביר את סיבת אי  מתקשרים אל המועמדים בכדי לעדכן אותם ט

 .ההתקדמות בתהליך 
   

אחת התלונות החוזרות מצד   – התאמה   לבדוק  בלי במיילים  מועמדים  להציף . 2
היא שהם מקבלים מיילים גנריים   –בעיקר בתחומי הטכנולוגיה   –המועמדים 
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 .וס מבלי שבאמת בדקו את ההתאמה שלהם לתפקיד מאנשי גי
זאת  ם על זה שהם קיבלו פניה זהה לראיתי פוסטים של אנשים שמדברי 

שעשרות חברים שלהם קיבלו באותו היום.ההתנהלות הזאת מביאה עימה  
זלזול בחוסר המקצועיות ובחוסר ההבנה הטכנולוגית של המגייסים שמשליכה  

 .ך שהם מפסיקים להתייחס לפניות הללועל המיצוב של כולנו וגורמת לכ
  

שאלות כגון "אם   – לתפקיד ורות קש שאינן או   חוקיות לא   שאלות  לשאול  . 3
היית חיה, במה היית בוחר"? או "האם את מתכננת להתחתן/להביא ילדים  

 .בשנים הקרובות" ודומות להן עדיין נשאלות בראיונות עבודה
ורמות להבנה אם המועמד/ת  חלק מהשאלות אינן חוקיות וחלקן לא באמת ת

ר גורם לתפיסת חוסר  שמולנו באמת מתאימים למשרה ולארגון. אבל זה בעיק 
ים (שלא לדבר על  המקצועיות של אנשי הגיוס ולתסכול רב ולכעס מצד המועמד

 החשיפה המשפטית) 
 

כולנו   – לתפקיד   המדויקת   להתאמה מעבר  המועמד  יכולות את לראות  לא  . 4
ותנו בצורה שלמה ומלאה יותר מאשר רק מסמך  כבני אדם רוצים שיראו א

דרישות המשרה. התחושה שרבים  קורות החיים וההתאמה המדוייקת ל
בין מי הם וכיצד הם  מהמועמדים יוצאים איתה היא שהמראיין לא ממש ה

דקות בלבד,   30יכולים לתרום לחברה. זה יכול לנבוע מחוסר זמן וראיון של 
דקות    5שגורמת לקבלת החלטה תוך מתחושת בטן או הטיה לא מבוססת 

 .מרגע תחילת הראיון ועוד 
   

ישנם ארגונים בהם תהליכי הסינון נתפסים   – ומתיש וך אר  סינון תהליך . 5
ועם   HR כמתישים וכוללים שלבים רבים כגון מספר ראיונות בחברה עם 

מנהלים מקצועיים, מבחן מול מחשב, מטלת בית ומרכז הערכה חיצוני. גם  
ראיונות   5-6-7מתקיימים ראיונות בלבד לעיתים מדובר על   בארגונים בהם

 .דים שעברו יותר מכךושמעתי גם על מועמ
כל מפגש כזה דורש מהמועמד לקחת חצי יום חופש (או אפילו יום שלם במידה  

 .ללא תמורה  –ומדובר במרכז הערכה), לשלם על הנסיעות ולהגיע אליכם  
זה נכון שראיונות הם הדרך הטובה, הנוחה והאפקטיבית ביותר לבחון את  

למצור דרכים לייעל את   אבל חשוב   –יכולות המועמדים ואת ההתאמה שלהם 
התהליך, לצמצם אותו עד כמה שניתן ולקיים מספר ראיונות באותו יום במידת  



41  
 

 .את המועמדים הלוך ושוב  האפשר מבלי לטרטר 
   

זה נכון שהמנהל   – המגייס המנהל   דרישות  עם  תעיוור בצורה להסכים  . 6
רת  המגייס יודע בדיוק את מה שהוא רוצה וחושב שהוא צריך. אך הסכמה עיוו

עם המנהלים המגייסים עשויה לגרום לניפוי מועמדים מצויינים אחרים ובעיקר  
ד אוכלוסיות מגוונות (בשל גיל, מגדר ומגזר). בעיני חלק מהאחריות  הטיה נג

י גיוס זה לרתום את המנהלים כדי לעזור להם להבין את השוק  שלנו כאנש
שהוא לא חשב עליהם   בצורה טובה יותר ולהיות נכונים לראיין ולקלוט מועמדים

 .לפני כן 
   

לאחר למועמדים שיושבים ומחכים, לא להגיע מוכן   – הראיון  בזמן  כבוד חוסר . 7
תורמות לתסכול  דקות הן חלק מההתנהגויות ה  5לראיון, לסיים ראיון אחרי 

הרב שקיים אצל המועמדים כלפי תחום הגיוס. המועמד השקיע מזמנו ומכספו  
ום שאנחנו יכולים להציע זה היחס המכבד כלפיו  והמינימ  – כדי להגיע לראיון 

(גם אם התשובה תהייה שלילית בסופו של דבר). וזאת מבלי להזכיר את  
לחבריו בפייסבוק או    פגיעה במיתוג המעסיק מצד כל מועמד שמספר על כךה

  .בשיחות הסלון בשישי בערב 
 

להם   שיש  – חשוב לזכור שבסופו של יום אנחנו עובדים עם אנשים : לסיכום
  .רצונות, חלומות ואף קשיים בתחום התעסוקה

 
תחשבו איך אתם  "  – ַלֲחֵבְר  ַּתֲעֶׂשה  ַאל   ָעֶלי ֶׁשָּׂשנּוא והמסר העיקרי הוא "ָמה 

 .ו אליכם בתהליך הגיוס והתייחסו באותה צורה למועמדיםהייתם רוצים שיתייחס 
  .שתהיה שנה של גיוסים רבים ומוצלחים
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נסאקציות למערכות מטר –גיוס טאלנטים הדרך שלנו באינטל ל
  יחסים

 מאת איילין ביילי 
 אינטל נמצאת בתהליך מרתק של טרנספורמציה בכל מה שקשור לניהול ה 

Talent Acquisition    שלה.  
 

  Talent Acquisition Transformation ביקשתי מאלין ביילי, המשמשת כ
Manager  ובים שהיא כתבה על  באינטל, לתרגם את המאמרים המצויינים והחש

 .לים. והיא אישרה זאת בשמחה התהליך המרתק שהם מובי
  : אני מצרף את הפוסט הראשון שתרגמנו

 
במסע חשיבה מחדש על כל תהליך גיוס הטאלנטים שלה בשנתיים  אינטל נמצאת  

האחרונות. יצאנו מתוך הנחה בסיסית כי דרך הגיוס בארגונים גדולים כמו שלנו  
 .הייתה פגומה מיסודה 

 : זה לא ענה על הצרכים של
  מועמדים, שמתגעגעים לאותנטיות, תקשורת ותמיכה  

   
 שימות קצרות של  מנהלי גיוס שמשתוקקים לשותפות רבה יותר, ר

מועמדים שהם בטוחים שהינם רלוונטיים לצורכיהם ה"ייחודיים", ופונקציה  
איך לגרום לזה לקרות לעומת "להטיף" להם  - של אנשי גיוס שמתמקדת ב 

  מהו התהליך  – גבי ל
   

   מגייסים שעובדים יתר על המידה, לחוצים יתר על המידה, ונאבקים כדי
לות החוק בתחום ולתהליכי  לעמוד בדרישות התפקיד בהתאם למגב 

 .העבודה הנדרשים מהם 
 

 .ידענו זאת מפני שעשינו את שיעורי הבית שלנו 
עובדים, וניתחנו את  שאלנו מועמדים, מעסיקים ומגייסים לדעתם. התבוננו כיצד הם 

  .התוצאות והשפעתן 
 

בכנות, מצב העניינים אליו הכנסנו את עצמנו היה עגום, ואני בטוחה שאם אתם  
ם עצמכם תראו שאותו הדבר התרחש או אפילו מתרחש בתחום גיוס  כנים ע

  .הטאלנטים בארגונים הגדולים שלכם 
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היינו צריכים "לתלוש  מרגע שידענו מהן הבעיות, התארגנו לפתור אותן. לצורך כך, 

נו שנכון לגבי כיצד גיוס טאלנטים  את הפלסטר" ולהביט מחדש בכל מה שחשב
  .אמור לעבוד

 
  .טים שלנו עמד עיקרון בסיסיבלב גיוס הטאלנ

 
 .אנשים – היינו צריכים לחזור למהות של מהו גיוס טאלנטים בכלל

ברות על תהליכים  היינו צריכים להסיט את המיקוד שלנו מטרנסאקציות טכניות המד
 : בודה שלנו בשלושה דברים ולהתמקד בבן אדם. זה אומר למקד מחדש את הע

 מה אנחנו יודעים לגביהם, איך אנחנו  אנשים: מי הם,  – משפך מועמדים
  מושכים ומתחברים איתם, איך אנחנו מתארגנים ומוצאים אותם 

 
 תרלוונטיות: חיבור האנשים הנכונים להזדמנויות הנכונו – איכות  

 
  מידע: איזה מידע אנחנו צריכים בכדי לבנות יחסים ארוכי טווח   – דאטה

רלוונטיות ולהבין  עם המועמדים, להתאים מועמדים להזדמנויות הכי 
 .ולספר סיפור טוב על ההשפעה שלנו על הביזנס

 
מה שעשינו היה שינוי ממחשבה על העבודה שלנו כמשפך (זהו ביצוע  

יוס טאלנטים מדבר על בניית מערכת יחסים,  הטרנסאקציה הטכנית) להבנה שג 
שבין בניית מערכת    שכשהיא מתבצעת כנדרש, היא לולאה אינסופית (הריקוד 

  .לגיוס אנשים למשרות ספציפיות) יחסים 
 

 : תהליך לולאת האינסוף שלנו
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תנו לי לפרק עבורכם את הלולאה ולהראות לכם את השינויים הגדולים שאנחנו  
 .יך עד שאנחנו מוציאים לפועל את גיוס הטאלנטים באינטלעושים בכל שלב בתהל

  
 : (Attraction) משיכה 

המועמדים נכנסים למערכת יחסים עם אינטל. אנחנו  זה בסיס העבודה שבגללו כל  
מאמינים שאנחנו יכולים לעשות את העניין בעל משמעות עמוקה יותר ובעלת ערך  

  .יותר עבור המועמדים 
  
 המועמדים עם  יאמית קשר  מחפשים  אנחנו – 

  שלו, החיים קורות  את  רק   לא –  המועמד את  להכיר שבאמת  מאמינים אנחנו
  הוא איך באמת,   מתעניין הוא  במה זה,  את לו  עושה  מה הוא,  מי ללמוד אלא 

  באינטל.  להזדמנויות   יותר  מתאים חיבור  ליצור  לנו יאפשר  –  הזמן עם  מתפתח
 .זמן לוקחות   אמיתיות  יחסים  מערכות אבל 

 .ואנרגיה מחוייבות  אמון,  רשותדו הן
  עם  טווח  ארוכת יחסים  במערכת   ראשוני צעד  במשיכה רואים  אנחנו

  מבוססי יותר שיהיו   כך תרחישים   לעצב  מחפשים אנחנו  אז  שלנו,  המועמדים 
   .לטינדר הדומים  כאלה מאשר המועמד  על מידע 

 
  את  למשוך  כמו  מידה באותה חשוב היחסים   מערכת טיפוח  

  משיכה מאמץ  שכל אומר   זה מלכתחילה.  אתנו החיבור  ליצירת   המועמדים
  המועמדים  עם  היחסים כתמער את  המטפחת מלווה  תוכנית לו שתהיה  צריך 

  המערכת  את  לנהל  מתכוונים אנחנו  ואיך שלנו הטאלנטים  לרשת   המצטרפים
 .בהמשך בהצלחה הזו

  שמביא  מה  וזה הקשר  לטיפוח  תכנית עם  ביד  יד הולך טאלנטים למשיכת   קמפיין
 .אמיתית גיוס   לתוכנית

  
  :גיוס משפך   ניהול

  בניית   של הלב  וזהו ר מאח טאלנטים  בהשגת עבודתנו לב   שזהו  מאמינים אנו
 .המועמדים עם  שלנו היחסים  מערכת  וניהול 

  משפך  ליבת  את  עיצבנו  כי אתכם  אשתף   אך  – לחשוף  ניתן הדברים כל את  לא
  :עקרונות מס'  סביב  שלנו הגיוס 

 אולי  אבל  זה,  ברגע  לא אולי . לנו חשוב   שלנו  הגיוס  למשפך שנכנס מי  כל  
  אולי  אחרת,  הזדמנות לטובת   אותנו  יעזבו  הם  אם  אחד  יום שוב  אולי אח"כ, 
 .איתם  אותנו לקשר   יכולים  שהם  או  מכירים שהם  החברים  בגלל
  .מבוזבזת אינה רחוק  לטווח  יחסים למערכת   הזדמנות שום
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 אנחנו. שלהם  הקריירה  לאורך  אתנו יהיו  שלנו שהמועמדים  רוצים  אנחנו  
  שמועמדים דעים יו  אנחנו  אחד.  תפקיד  שנמצא  עד   רק לא   הרחוק, לטווח   כאן

  חלק  לקחת  רוצים   ואנחנו   שלהם הקריירה לאורך   שונים בזמנים  אלינו  יתחברו
  את  לנו  ויש רחוק  לטווח  יחסים  מערכת של מכוון  טיפוח אומר זה  בכך. פעיל 

  נתחיל  שלא  כך  עצמם, על  לנו  אמרו   הם מהו  הם, מי לזכור לנו  שיעזרו   הכלים
  .איתם אינטראקציה  בכל  מהתחלה

 
  לארגן   צריכים אנחנו . עוזרת לא  הגיוס  במשפך אנשים  לנו  שיש העובדה  

  בהתבסס   ולתקן לשנות שנוכל   בכדי מספיק  דינאמי להיות   צריך  הארגון אותם.
  .המשתנים הארגון צרכי  פי  ועל  הזמן עם  עוברים   שהם השינויים  על 
 

 הערכה =  מישהו להכיר  ללמוד =  יחסים  מערכת   ניהול =  גיוס פך שמ. 
  מבקשים שאנחנו  במה תכליתיים  להיות  צריכים אנוש  אומרת   הזו המשוואה 

  אנחנו שלנו  היחסים מערכת במהלך ומתי  עצמם  על לנו  לספר   ממועמדים 
  זאת לתעד  חייבים  אנו  עצמם,  על   לנו  מספרים שהם ברגע   אבל זאת.  מבקשים

 .הערכה של שלב   גם  יכלול  והתהליך  דרתמסו  בצורה
  בחשבון ילקחו  הם ה שב זמן  נקודת  בכל המועמד את  ילווה  הזה המידע 

  פעם  בכל  כפולות   בסיסיות  בדיקות  לעשות  נצטרך שלא  כך  מסויימת למשרה
  .הנוכחית הספציפית  למשרה

   
  –  מזוהים הגיוס צרכי

  עצמנו  את  ציביםמ שאנו  פירושה המשפך בשלב  הזו  היחסים  מערכת בניית כל
  בניגוד זאת עולים.  כשהם מיד  גיוס ה צרכי  את  למלא   מוכנים שנהייה  בנקודה 

  הצורך  שעלה  לאחר רק  המשפך ובניית המשיכה  תהליך  את  נתחיל שבו   למצב
  התאמות בלבצע  להתמקד  לנו  ומאפשר  יותר   יעילים  אותנו עושה   זה בגיוס. 

  .במהירות למצוא  חיםמצלי שאנחנו  המועמדים  במשיכת מיקוד  לעומת  מדויקות 
 

  :היערכות דורש  סורסינג
  רק דרושים   לוח בכל  מישרה תיאור  של   בצורה תפקיד לפרסם   רוצים  לא אנחנו
  מאפשרים  אנחנו  רלוונטיים.  מועמדים במשיכת גרועות  הן גיוסי.  צורך  שיש   בגלל

  ממנהלי " Takers) (Order הזמנות "מקבלי רק   להיות של   למלכודת  ליפול לעצמנו 
 .הללו הגיוסים לגבי  משלנו  ובנותת נוסיף  לא  אם  הגיוס 
    עקרונות ואלו   הסורסינג. בתהליך   פיות הצי תאום שלב  –  לזה קוראים  אנחנו

  
  :הבסיס

 המנהל  עם  הראשונית לשיחה  להיכנס  שלנו המגייסים את   מעצימים אנחנו  
  .תהליכים כמומחי רק  לא בגיוס,  כמומחים  המגייס 
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 ,מצוידים  מפגש   לכל   מגיעים שלהם נגהסורסי  שותפי בתמיכת  מגייסים  
  לקבוע  בכדי  אחרים)  (ומקומות   שלנו הגיוס  משפך מתוך  מועמדים  ברשימת 

  מה לגבי מדוייקת  והבנה אפקטיבית   שיחה לייצר  וכדי  הנכון  בכיוון  אנחנו  אם
  .מחפשים  באמת   המגייסים שהמנהלים

 
 והם מאחר  המגייסים המנהלים   עם וגיוס סורסינג תכנית  יוצרים מגייסים  

  כי מבטיח  המשותפת התוכנית בניית תהליך  הטאלנטים. איתור   מתהליך ק חל
  נוצרת תהליך  של  בסופו ישמעו.  המגייסים  המנהלים  של  האמיתיים הצרכים
  נשמע  שקולם   מרגישים המגייסים שהמנהלים  מפני יותר  טובה  עבודה תוכנית
  .בחשבון ונלקח 

 
 באתרי  פרסום  גם וללכל לא,  או   שעשוי, מה, בסורסינג מתחילים אנחנו  

  משתמשים ואנחנו  – מועמדים  למצוא  יעילות  דרכים הרבה  כך  כל יש ושים.דר
  .בהן

 
  אחלוק אני  אבל  שלנו הסודי" ב"רוטב  לעצמנו  שנשמור  מרכיבים מספר לנו  יש

 :התליך  של היסוד  מאבני  עמה
 המפתח הוא  פרואקטיבי  סורסינג–  

  שלהם,  הצרכים את  העסקיים, השותפים את להכיר   זמן לקחת  אומר  זה
  ובניית  טאלנטים באיתור    בתעשיה  מוצלחים  הכי הסורסרים שלהם   קו ויישור 

  .עולה הגיוסי  שהצורך  לפני  אפילו  איתם   קשרים
 

  והמנהלים  מועמדים   עם יחסים  מערכת   ניהול הוא  מגייס של   1 מס'  התפקיד  
  הדורשים המערכת ועדכוני  מהתהליכים הרבה  לקחת  אומר הווה  המגייסים. 

  ים תהליכ בויצוע   בעדכון שלהם המומחיות  גיוס. למתאמי   אותם והעברתם  זמן
  בו טובים  הכי שהם  מה את  לעשות   למגייסים  רב  זמן משאירה מערכות  ועדכון

  למנהלים ומועמדים   למועמדים הזדמנויות  ולמכור  אנשים עם  קשרים   ליצור  :
  .המגייסים

 
 חשוב  המגייסים  למנהלים מציגים  שאנחנו  המועמדים רשימת  צמצום  -

  הנוהג  את  לעצור  אומר  זה רלוונטיות.   – שאומר   מה באיכות, מתמקדים  אנחנו
 .הבסיסיות  בדרישות עומד  הוא  כי  רק מועמד   כל  המגייס  למנהל  לשלוח   של

  המגייסים המנהלים עבור  ה"רעש"  את  לסנן שלהם  ביכולת  מתגאים מגייסים 
 .והתפקיד  החברה לצרכי ביותר  המתאימים  המועמדים והצגת

 
  עד   הגיעוש מועמדים  עם דברים  שני  לעשות   רוצים אנחנו" – כסף  "מדליסט  להוני

 הספציפי  לתפקיד   התקבלו לא אבל  הריאיון  לשלב
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  היחסים מערכת  את ולמנף  (Engaged) מחוברים אותם  להשאיר רוצים  אנחנו . 1
  במי  שלנו   הידע את  להעשיר  בכדי   הגיוס תהליך  במהלך עימם   שיצרנו העמוקה 

 .אותם מניע ומה הם
  מערכת איתם  ולנהל הגיוס  ממשפך  אותם להחזיר   הינה הדבר  משמעות 

  יותר טובה  תוכנית ועם  מהם שקיבלנו  למידע  בהתאם  יותר  טובה יחסים 
  .הקשרים  לטיפוח 

 
  עבודה  בהזדמנויות   עכשיו  כבר  מעוניינים שהם העובדה את  למנף רוצים  אנחנו . 2

  האפשרית ירות במה אותם  לחבר  רוצים  אנחנו לכך,   פתוחים הם  אם  באינטל.
  את  מתעדפים שלנו   הסורסרים אצלנו.  אחרות  רלוונטיות  להזדמנויות

  הזדמנויות לגבי   נוספות  עיסקיות   בקבוצות ובודקים הללו  הכסף"  "מדליסטי 
  .עבורם

 
  ערכי   עם שמתיישר  מסלול  הגיוס. בתחום   חדש  מסלול  בונים  באינטל, אנחנו

  .תטרנסאקציו מאשר   יותר חשובים  אנשים – שלנו  הליבה
 

  .מהיר או   קל שינוי  לא  זה
 

  ממוסדת,  חשיבה  של  שנים  יש גדולים,  בארגונים   גיוס  צוות  לכל כמו  בדיוק לנו, 
  ליצירת ביחד  לעבוד מחוייבים  אנחנו  אבל לשנות.   שצריך  והתנהגויות  הרגלים

  ולאורך  בתוך  מוסף ערך ימצאו  ומגייסים  מגייסים מנהלים  מועמדים, בו   חדש עתיד 
  רק ולא  שלהם העבודה   את  אוהבים  שהם  להגיד  יוכלו  שכולם כך    הגיוס תהליך  כל

  .אותה סובלים 
 

  יכולים הם  איך לחקור נוספים  מגייסים מעודדים  ואנחנו  שלנו במסע   התחלנו
 .שלהם  המסע את להתחיל
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  עובדים  גיוס מקורות
  

  הגיוס  בתהליך המועמדים  מחפשים  מה   על תובנות   7 
  

מדינות בכדי לתת לנו,   30-איש מכ  14,000מקיף בין  לינקדאין ערכו סקר 
מה מועמדים מחפשים בתפקיד הבא שלהם   ביהמגייסים, תמונת טובה יותר לג

 .ומה חשוב להם לאורך תהליך הגיוס
הנתונים העיקריים שיכולים לעזר לנו לשפר את תהליך   7בפוסט הזה ריכזתי את 

 .הגיוס שלנו
 ממך   לשמוע רוצים  מועמדים  . 1

בתחום הקריירה מהווה חשש   FOMO (Fear Of Missing Out) תחושת ה
 .אמיתי אצל המועמדים

וצים להימנע מהתחושה הרעה הנובעת מהחמצת הזדמנות הקריירה  ר הם
פתוחים לשמוע על הזדמנויות   מעונים לסקר ציינו שהם 90%החלומית שלהם ו 

 .חדשות 
מאים מפניה של מגייסים  לפני תוצאות הסקר המועמדים אף נוטים להיות מוח

 .שמציעים להם משרות 
וזאת   – פניות המגייסים מציקות ומצד שני מניסיון ישנם מועמדים שמרגישים ש

כמות הפניות שהם מקבלים, התחושה שהפניה הינה גנרית ולא  בעיקר בגלל 
אישית ושהמגייסים לא תמיד מציעים להם הזדמנות שמתאימה לניסיון ולתפקיד  

 .הנוכחי שלהם
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 שלך   הראשונה   ההודעה  בתוך   מידע הרבה  רוצים  מועמדים  .2
 .מפניה הראשונה למועמדיםתמיד קיים קונפליקט מה לכתוב ב

 .האם להרחיב או לצמצם וכמה לחשוף ועדיין להשאיר מקום לסקרנות
לפי תוצאות המחקר, פרטי המשרה ותנאי השכר הם בראש הרשימה של המידע  

 .רוצים גם לקבל מידע על החברה והרבה היושהמועמדים רוצים לקבל,  
 .יות שלכם למועמדיםמומלץ להשתמש בדירוג המצורף כדי לתעדף את תוכן הפנ

 
  

 המועמדות  הגשת  בתהליך  מכריע תפקיד החברתיות   לרשתות .3
הרשתות החברתיות הפכו למקור המידע העיקרי עבור המועמדים המחפשים  

 .מידע על החברה
מקורות כגון אתר החברה, לינקדאין, פייסבוק, גלאסדור  ים במספר שמהם משת

 .החברה ברשת  וגוגל בכדי ללמוד על החברה ולעקוב אחרי 
 ?מה המידע שהמועמדים מוצאים שם? האם בדקתם פעם –והשאלה עבורכם 

האם אתם מקדמים תכנים רלוונטיים שיכולים לעזור ולמתג אתכם גמקום שטוב  
 ?לעבוד בו
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 וענייני קצר יהיה  הראיון   שתהליך רוצים  מועמדים  .4

יים לשלושה  העונים לסקר ציינו שתהליך הגיוס הממוצע שלהם לקח בין חודש 
 .חודשים משלב הגשת המועמדות עד לשלב בגיוס 

במהלך התקופה הזאת הם עברו בממוצע שלושה ראיונות, והרוב היו מרוצים  
 .מהתהליך הזה 

 
  
 בפועל  הארגונים  התרבות  את לראות  רוצים  מועמדים  .5

פרמטרים קריטיים בתהליך ההחלטה של   2סביבת העבודה ותרבות הארגון הם 
 .ואנחנו יכולים לעזור גם כאןהמועמדים.  
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רוב המועמדים היו רוצים לעשות סיור במשרדי החברה ובצורה כזאת להיחשף  
 .המגייס  במעט לתרבות הארגונים ולחברי הצוות האחרים ולהכיר את המנהל

ך הגיוס הרגיל ויצירת חוויית  ההמלצה שלי כאן היא להכניס זאת כחלק מתהלי
 .חודיתי י ד ממוע

 
  
 עבודות   מחליפים  שאנשים   העיקרית  סיבה ה  הוא  פיכס תגמול  .6

אין ספק שכסף הינו גורם חשוב ואני מניח שהנתון הזה לא מפתיע. בעיקר בשוק  
 .הנוכחי שהוא שוק של מועמדים

עם  שכר לעתים קרובות מהווה מניע מרכזי בהחלטה לשינוי מקום העבודה אך 
.חה חשובים גם הםאת, מניעים פנימיים כמו התאמה טובה והזדמנויות צמיז
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 לצמיחה   הזדמנויות  בגלל שלהם  בחברות  נשארים  עובדים  .7
ברגע שהצלחנו לגייס את המועמדים האתגר עובר לשימור שלהם בחברה  

 .זמן ללאורך 
כאשר העובדים שלכם מרגישים שהם לומדים וגדלים ועושים משהו בעל משמעות  

 .הם פחות יטו לעזוב  –

 
 :לסיכום

גורמים חשובים בהצלחה שלנו   ומה מניע אותם הם  ההבנה של המועמדים
 .כמגייסים
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  מגיע לשוק העבודה  Z -ה  . דור  – Y תשכחו מדור ה 
 

התעסוקה והוא שונה מהדורות הקודמים עם  דור חדש מתחיל להיכנס לשוק 
 .מאפיינים הייחודים לו ודרישות שונות ממקום העבודה

ביותר של ארגונים הוא לאו    אני מודה שבעיני האתגר הגדול – במאמר מוסגר 
אלא היכולת לנהל מקום עבודה שבו נמצאים בו   –כזה או אחר  דווקא לנהל דור 

 .שונים) דורות 5(ולעיתים אף   4זמנית 
ויחד עם זאת היה לי חשוב להציג את הייחוד של הדור החדש וההבדלים בינו  

  . Yלבין דור ה 
  

 ?  Zה   דור  ילידי מיהם
דור זה מהווה כרבע מאוכלוסיית   ואילך.  1995נת  מורכב מילידי ש Z -דור ה

המתחילים להיכנס לשוק התעסוקה בימים   22העולם והמבוגרים בינהם כיום בני 
 .אלו 
הדור הראשון שנולד לעולם הדיגיטל, תמיד מחוברים לרשת, עושים דברים  זהו 

במקביל ולא יכולים לדמיין את עצמם ללא אינטרנט. חלקם הגדול שיחקו  
 .ם חכמים גם כתינוקותבטלפוני

מבחינתם אין הפרדה בין העולם המקוון לעולם הלא מקוון והטכנולוגיה היא חלק  
 .ם בציפייה ובדרישות ממקום העובדהוזה נכון עבורם ג   –מהחיים שלהם 

מהם   41%ו  – הם מבינים את חשיבות הנטוורקינג גם בתהליך חיפוש העבודה 
ם או דרך משפחה. אבל מה שמעניין  מצפים למצוא את העבודה שלהם דרך חברי

  מהם  54% הוא שגם הנטוורקינג אצלם מקושר לרשתות החברתיות כאשר
  36%(לעומת    ברשתות   חברים דרך   שלהם  הבא  התפקיד  את שימצאו  חושבים 

בשאר הדורות). לכן הדרך להגיע אליהם תהייה דרך נוכחות של הארגון, ובעיקר  
  .של העובדים, במגוון רשתות חברתיות

 
ואספתי   – Y לדור ה -Z מספר מאמרים ומחקרים ניסו לאפיין כיצד שונה דור ה

 :עבורכם את העיקריים שבהם 
 ממוקד  פחות  . 1

בעולם שמשתנה ומתעדכן כל הזמן, בצורה מקבילית ובקצב שהולך  חיי  Z דור ה
 Snapchat וגובר. הוא מקבל את העדכונים שלו דרך הרשתות באפליקציות כגון

והאתגר שלנו זה   – שניות 8 על  עולה  לא   שלהם  הלב  תשומת טווח - .Vine ו
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לתפוס את תשומת הלב שלהם תוך פרק זמן זה ולהיות מספיק מעניינים  
 .טייםורלוונ

 
 טסקינג - במולטי יותר טובים . 2

מסכים   5עובד עם  Z מסכים הרי שדור ה  2עובד בדרך כלל עם  Y בעוד שדור ה
 ..ון חכם מסך טלוויזיה ועוד הכוללים בין השאר מחשב נייד, טאבלט, טלפ

כאשר יצטרכו להכין עבודה לבית הספר   – אז למרות שציינו שהם פחות ממוקדים 
מחשב בית הספר, יעשו מחקר בגוגל או וויקיפדיה  הם יכתבו את העבודה על 

בטלפון או בטאבלט שלהם, תוך שהם רושמים הערות על פנקס רשימות, ואז  
 ים עם חבר בם מחשב נייד, בזמן שהם משוחחימו את היום מול הטלוויזיה עי יס

Face Time 
הם יודעים לעבור בין משימות ובין מכשירים בקלילות ומצפים לעשות זאת גם  

  .מקום העבודה ב
 

 ליזמות  יותר  נוטים . 3
הדור החדש גדל לעולם של טכנולוגיה ולעולם מרושת מה שמביא אותם לחשיבה  

ם. בסקר שנערך בארצות  הקודמי ולדורות Y והתנהגות יזמית בהשוואה לדור ה 
 .מבני הנוער שהם רוצים להקים עסק משלהם ביום מן הימים 72%הברית ציינו 

העבודה היא לתת להם את החופש ואת האפשרויות לפתח  גם הציפיה ממקום 
 .ולעבוד על דברים נוספים

 העבודה  שוק   אל  מוקדם נכנסים . 4
, יתחילו לעבוד  18ו   16לאים מעסיקים רבים מעריכים כי יותר בני נוער, בין הגי 

 .כבר בגיל הזה
אחת הסיבות לכך היא בחירה שונה מהמסלול המסורתי של ההשכלה הגבוהה.  

שנים   3-4ם קיים שיח ער בינם לבין עצמם על הצורך ללמוד  כבר היו 
באוניברסיטה בצורה הישנה. רבים מהם נוטים להעדיף למידה מקוונת, בפרקי  

עות על פני יציאה ללימודים ארוכים של מספר שנים  זמן קצרים של ימים או שבו
כאשר לא בטוח מה יהיה הערך שיקבלו ממנו והאם המקצוע שלמדו בכלל יהיה  

 .קיים
אוניברסיטאות וגופים אקדמאיים רבים מבינים את רוח התקופה ומשנים את  

 .הדרך שבה הם מלמדים 
  .םתהליך דומה מתחיל להתרחש במערכי הלמידה וההדרכה בארגוני 
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 ומיידי  מתמשך  לפידבק   מצפים הם . 5
תשכחו מהדרך המסורתית להערכת עובדים והעברת פידבק המבוססת על  

 .התהליך המתרחש אחת לשנ
הם מחפשים פידבק מהיר לאחר כל פרויקט או מטלה אותה ביצעו וחלקם הגדול  

 .מעדיפים לקבל פידבק מובנה אחת לשבוע ואפילו אחת ליום 
ידבק שלהם ומטמיעים  ם את תהליכי ההערכה והפ חלק מהארגונים כבר משני

  .טכנולוגיה חדשה כדי לתמוך בפידבק המתמשך שמבקש הדור החדש 
 

 העולם   על להשפיע  ורוצים ותר י גלובאליים  הם . 6
הרבה יותר מעודכן   Z נחשבו לדור הגלובאלי הראשון אך דור ה  Y ילידי דור ה 

אינטרנט ולרשתות  ומחובר למה שקורה בעולם. עצם החיבור התמידי שלהם ל 
 .ים יותר חברתיות חושף אותם הרבה יותר וגורם להם להיות מעורב 

למקום העבודה שלהם צריך להיות  הם גם מאמינים, יותר מהדורות הקודמים, ש
 יעוד גדול יותר מרק להרוויח כסף

  
  MONSTER מתוך סקר של חברת

  
 קשה  ועבודה  כסף  ידי  על  מונע . 7

ף ויציבות  לכן כס  2008תקופה של המיתון ב ילידי הדור החדש נולדו וגדלו ב
כלכלית חשובים להם לא פחות ואף יותר מפיתוח אישי ומציאת מקום עבודה  

  .משמעותי שבו הם ממשים את התשוקה שלהם 
 

למרות שכניסה של כל דור חדש לשוק התעסוקה נראת מאתגרת    – לסיכום
נוכל למשוך, לגייס  ולעיתים קרובות מאיימת, חשוב שנכיר את הייחוד שלו כדי ש

 ולשמר אותו בארגון בצורה אופטימלית. 
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  טיפים  10 או  –  שעה  תוך  מועמדים   100-לכ להגיע כיצד
 מנצחת  לינקדאין  מסיבת  לניהול

מועמדים מצויינים בתוך שעה וחצי וכבונוס   100דמיינו מצב שבו אתם מגיעים ל 
 .גם הופכים את העובדים לשגרירי גיוס

 ?מה הייתם מוכנים לעשות כדי שזה יקרה בפועל
דשות  בדים מחייב אותנו לחשוב מחוץ לקופסא ולחפש דרכים חגיוס עו הקושי ב 

 .לאיתור מועמדים שאחרים לא מגיעים אליהם 
 .לינקדאין מסיבת  והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא בעזרת 

 לינקדאין   מסיבת זאת   מה
שנים   7-את הקונספט של מסיבת הלינקדאין הצגנו לראשונה בארץ לפני כ

למועמדים  מינוף רשת הקשרים של העובדים בכדי להגיע   ומטרתה העיקרית היא 
 .פאסיביים שלא מחפשים עבודה

במסיבת הלינקדאין אנו משלבים את החבר מביא חבר יחד עם הנטוורקינג  
 .סטרואידים  על  חבר   מביא  חבר המקצועי של העובדים כדי לייצר

  אנו אוספים לחדר אחד מנהלים ועובדים מקושרים המגיעים עם המחשבים
שרים לעובדים לסרוק את רשת  שלהם, מציגים את המשרות הקשות לגיוס ומאפ

 .הלינקדאין שלהם בכדי לאתר מועמדים רלוונטיים
 

 ?עובד באמת זה האם 
כיצד הכנסנו   BillGaurd הציגה בכנס הגיוס שלנו רעות מינא מחברת  לפני כשנה

ים מתאימים  שמות של מועמד   80עובדים לחדר למסיבת לינקדאין ויצאנו עם  20
 .לתפקידי פיתוח ומוצר 

מועמדים, המפגש גם עזר לה לרתום   4לא רק שהם גייסו   – ות סיפרה וכפי שרע 
 .את העובדים לתהליכי הגיוס ולהכרות עם המשרות הפתוחות בחברה

שבזכות   Dapulse לי אבנר וחן הינדי מחברת - כשבועיים לאחר הכנס כתבו שי
 .רוך מסיבת לינקדאין אצלם בחברהההרצאה של רעות הם קיבלו השראה לע 

של מועמדים   שמות !130 ל  מעל קיבלו   הם  משעה פחות וך ת: התוצאה
 .מתאימים למגוון משרות 

 .ויש רבות נוספות  –דוגמאות להצלחת התהליך   2ואלו רק 
  
 ?בארגון אצלכם  לינקדאין מסיבות  לעשות   חייבים  אתם מדוע   סיבות 5

ש את רשת הקשרים הרלוונטית  כי למנהלים ולעובדים בארגון שלכם י . 1
אנשים שלמדו ועבדו איתם בעבר או   –משרות אליהם אתם מגייסים ל  ביותר
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 .כאלה שפגשו במפגשים וכנסים מקצועיים 
 

ובעידן המדיה החברתית,   –  כי חבר מביא חבר הוא מקור הגיוס האפקטיבי ביותר . 2
  שת הקשרים היא בעזרת רשתות חברתיות הדרך הטובה ביותר למנף את ר

 .ת מי מקושר למי המאפשרות לנו למפות במהירות ובקלו
 

ולקדם את מיתוג המעסיק ואת    כי זה קריטי להפוך את העובדים לשגרירים שלכם . 3
הנוכחות שלכם ברשת. זה לא מספיק שאנשי השיווק והגיוס יספרו כמה החברה  

החברים שלהם, לכן אתם צריכים   שלכם מדהימה ומגניבה. האנשים סומכים על
 .העובדים יפיצו את זה הלאהשגם 

 
- בסקר שערכנו לאחרונה בין כ –  כי המועמדים מעדיפים שהמנהלים יפנו אליהם . 4

איש בישראל, שאלנו "מי הייתם רוצים שיפנה אליכם בהצעה להזדמנות   500
 "?קריירה חדשה

 .המנהל המגייס  – באופן לא מפתיע הגורם המוביל היה 
י החזרה אליכם, מומלץ לרתום את  את אומרת, שאם תרצו להגדיל את אחוזז

 .הלים לתהליךהמנ
 

מסיבת לינקדאין   –וזה מקרין על כל הארגון   כי זה הופך אותם למחויבים יותר . 5
שמנוהלת נכון יוצרת באזז חיובי ומודעות ליכולת של המנהלים לעזור בגיוס  

 .העובדים לצוות שלהם 
 
 מנצחת  לינקדאין   מסיבת לניהול  טיפים 10 

ות הדרכות ומסיבות לינקדאין עם מנהלים בעשרות  של הובלת עשר אחרי ניסיון 
ארגונים שונים אני יכול לספר לכם שכל מסיבת לינקדאין נראית שונה אחת  

מהשניה והיא תלויה באופי הארגון ובתרבות שלו, בתפקידים אליהם מחפשים,  
 .של ההנהלה ברמת המעורבות של העובדים ובמעורבות 

צות העיקריות שיהפכו את  מההמל 10י רוצה להציג אנ – ויחד עם כל השוני 
 :מסיבת הלינקדאין שלכם למוצלחת

וצרו מחויבות מצידם להיות חלק מהתהליך. מנו   הבכירה  ההנהלה את   רתמו . 1
ספונסר מההנהלה שישתתף בפועל במפגש וידאג להעביר את המסר לגבי  

 .למנהלים שתחתיו חשיבות האירוע 
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אלו משרות מאתגרות אתם רוצים  עצמו (המפגש   מטרות את   מראש הגדירו . 2
אתם רוצים שיכתבו בפרופיל שלהם…)   להעלות למפגש, מי יפנה למועמדים, מה 

ומה אתם רוצים שיקרה לאחר מכן (קידום משרות בלינקדאין, חיפוש אישי שלהם  
 (..1X 1או עמכם ב 

 
אל תבזבזו את זמן המפגש בחשיבה על טקסטים   – מראש  הטקסטים   את הכינו . 3

 .א יקרה ברוב המיקרים זה פשוט ל – תצפו מהמנהלים שיכינו זאת בעצמם  ואל 
הכינו טקסטים לפניה למועמד שמצאו, טופס ניהול מסיבת הלינקדאין, העתקים  

של תיאורי המשרות שאליהם אתם רוצים שיחפשו, טקסטים לעדכון הפרופיל  
 .את מיתוג המעסיק של החברה וכדומה שלהם שיעזרו לקדם 

 
חשבו מי הם האנשים הנכונים שצריכים להיות   – וניםהנכ אנשים ה  את   בחרו . 4

ההכרות עם לינקדאין, גודל רשת הקשרים   רמת –במפגש. קריטריונים לדוגמא  
הנוכחית שלהם, המוטיבציה שלהם להשתתף במפגש, האם הגיוסים הם עבור  

 .הקבוצות שלהם ועוד 
 .+ אנשים 25ועד   אנשים 5-הוא יכול להשתנות ולנוע מ – דל הקבוצה לגבי גו

 
 .וצרו ציפיה לקראת המפגש מראש  זמן  מספיק  בתקשור  התחילו  . 5

 
  בצורה  בה   לפעול יודעים  הם  בלינקדאין  כרטיס  יש למנהלים  שאם תניחו  אל  . 6

 .נכונה
בהדרכות שאני עושה לפני מפגש הלינקדאין אני עובר עם המנהלים על הדרכים  

וכיצד עובדים עם הממשק  מנף את הפרופיל שלהם כדי לקדם את מיתוג החברה  ל
 .איתם לנבכי החיפוש הבוליאני ואופן הפניה החדש של לינקדאין וצולל 

 
מהם (כי זה מגדיל את סיכויי   תתבצע  שהפניה  חשוב למה  בהדרכה  שכנעו . 7

 (החזרה מפני שהם מכירים אותם
בעדיפות תוך כדי הזכרת    –ו אתם רק במקרה שאין ברירה, קבלו את השם ופנ

 .שם המפנה
 

המטרה לייצר באזז, שאנשים ירגישו שהם  " – ה"מסיבה  אלמנט  את   חותשכ  אל  . 8
 .זכו שהזמינו אותם, ושאחרים ירצו להצטרף בפעם הבאה



59  
 

 .ניתן לעשות זאת על ידי שלטים, בלונים, כיבוד מיוחד כמו פיצה ובירה וכדומה
 

אלא כתחילה של   פעמי חד   נקודתי כארוע  הלינקדאין  מסיבת  על תסתכלו אל  . 9
והגדירו    –לים והעובדים למאמצי הגיוס משך שבו רותמים את המנהתהליך מת

 .להם בסוף המפגש מה אתם מצפים מהם בהמשך 
על משרות מאתגרות,   1X1קידום משרות, חיפוש משותף שלכם ושלהם   –למשל 

 חיפוש שלהם והפניית מועמדים טובים אליכם 
 

גש, חלקו את  כדי להכניס קצת פילפל ופאן למפ – תחרות של  מנט באל השתמשו  . 10
ת וערכו תחרות מי מאתר יותר אנשים רלוונטיים והציעו פרס  קבוצו  2-הנוכחים ל 

 .סמלי/משעשע לקבוצה שתנצח
זה הופך את האווירה לקלילה יותר ועוזרת לרתום את כלל חברי הקבוצה לאתגר  

 .שבאיתור המועמדים 
הגיוס  מניסיוני הארגונים שמצליחים לעשות קפיצת מדרגה בתהליכי – לסיכום

ארגון מגייס" שרתום  עושים זאת על ידי רתימת העובדים והפיכת הארגון ל" 
 .לתהליכי הגיוס ורואה זאת כחלק מהאתגר של כלל הארגון, ולא רק של הגיוס 

ל במהלך  מסיבת לינקדאין היא דרך מצויינת, אפקטיבית, מהירה וזולה כדי להתחי 
 .משרות המאתגרות שלכם זה של רתימת העובדים תוך כדי קבלת קורות חיים ל

 – ואם תרצו את עזרתי בניהול מסיבת הלינקדאין הקרובה שלכם 
   yakov@hrd.co.ilשלחו אלי מייל אל  
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  לפרקטיקה   מתאוריה  – חבר  מביא  חבר

  קטיבי האפ עובדים גיוס  מקור  הוא  חבר  מביא   שחבר   מוכיחים המחקרים  כל
 .ביותר

  שמצליחים   ארגונים  רואים אנחנו  הכלל נחלת היא  הזאת  שהידיעה  למרות  אבל 
  25% על שעומדים   ואחרים זה מקור  דרך   שלהם  מהעובדים 60%-40% לגייס 

 .ופחות
  מביא  חבר  , סיםגיו  11,000 ל  מעל שכלל  HRD של  הגיוס מקורות סקר פי על 

  הגיוסים  מסך  30%  על ועומד  ביותר  המשמעותי  הגיוס למקור הפך  חבר
 .בארגונים 

  עובדים  גיוס  עלויות כגון  ומגוונים רבים  יתרונות חבר  מביא חבר  בעזרת לגיוס 
  בחברה יותר  רב  זמן  שנשארים עובדים, איכותיים  במועמדים  מיקוד, נמוכות
 .הארגונית המחויבות וחיזוק

  מספר  כתב  מבוקש, ומרצה  הגיוס בתחום המובילים  מהמומחים , סאליבן  ג'ון  דר' 
  שלו  המצוינות הפרקטיות מההמלצות  כמה וסיכמנו בתחום  מאמרים של   רב

 :עכשיו  כבר  ליישם שתוכלו  כדי  משלנו)  כמה (והוספנו 
  

 והשקיפות התגובה זמן  את   שפרו
  התגובה חוסר  היא חבר מביא  חבר תהליכי  הצלחת  לאי   העיקריות  הסיבות  אחת
 לכן   המפנה. הגורם עדכון  ואי  בזמן

  מרגע שעות   72-24 תוך המועמד  ואת המפנה העובד את   ועדכנו הגיבו  
 .הגיוס תהליך  אורך ולכל  החיים  קורות   הגשת

 תחושה יעניק   זה– העובדים חד א  ידי  על שהופנו למועמדים  עדיפות  תנו  
  סיכוי בעלי   במועמדים להתמקד   לכם  ויעזור מיוחדים שהם  מועמדול לעובד 
 .להתקבל   יותר  גבוה

 חבר  מביא  חבר דרך  הגיעוש מועמדים  של הראיונות  תהליך  את  זרזו  
  שבמידה  (כמובן  הזימון ועז   ההגשה מרגע  ימים מספר  של   יעד והגדירו 

 ) ראוי מועמד  שזהו  והשתכנעתם
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 חבר   מביא לחבר  מועמדים   להגיש  זכאי   מי שנית  חישבו 
  הארגון  את  שמכיר אחד כל הקשרים לנושא  והמודעות  החברתיות הרשתות בעידן 

 חברים  להביא   כול שי  פוטנציאלי  ממליץ להיות יכול 
 אסורה.   אנוש  משאבי  ואנשי  מנהלים של השתתפותם מהארגונים בחלק  

  עבור  גיוסים לדוגמא  ותם, א  לשתף   נכון שבהם המקומות  את  להגדיר  נסו
 .וכדומה אחרות  מחלקות

  של הזוג  לבני/ות  ואפילו   לשעבר לעובדים  לקוחות,  קבלן,   לעובדי  אפשרו  
 .מכירים  שהם  מועמדים ולהציג  להשתתף שלכם   העובדים

 ארגונים  ישנם אבל  מוזר קצת  לכם  ישמע   אולי  –  ארגוניות  פנים הפניות  
  עוזרים  כזאת ובצורה  הארגון מתוך אחרים  עובדים  על להמליץ   שמאפשרים

  לטובת   שלהם היכולות את  יותר  טובה בצורה ולנצל   זמן לאורך   אותם לשמר 
 .הארגון

  
 חברתיות  ברשתות  שימוש 

  הרשתות  של  הכניסה היא  גיוס  כמקור חבר  מביא   בחבר  לצמיחה  הסיבות  אחת
 :לחיינו  החברתיות

 כגון  ייעודיות   ופלטפורמות  בטכנולוגיות  השתמשו) OTOMIG ZAO,   
  את  למנף  תוכלו כזאת בצורה  חבר. מביא החבר מתכניות כחלק ואחרות) 
 .ועוד   פייסבוק בלינקדאין,  שלכם העובדים  של  הרלוונטיות הקשרים  רשתות 

 ד יצוכ לאתר אנשים בלינקדאין  כיצד למנהלים  קצרה לינקדאין  סדנת  ערכו  
  כדי ושתיה פיצה  עם  Parties Linkedin ל  אותם  והזמינו אליהם  לפנות

 .שלהם בנטוורקינג  ביותר הרלוונטיים המועמדים  את שיחפשו
  אותם  לעדכן דאגו  ברשתות. הארגון  של  הסיפור את לקדם לעובדים  עזרו  

  (מאמרים  שלהם ברשתות  הלאה  להפיצם  מהם ובקשו  הארגון בחדשות
  וגם   תשתתפו או  תרצו  בהם  חשובים כנסים יתם, שזכ  פרסים מקצועיים,

 .(אצלכם חמות  משרות 
  

 חברים  להביא   העובדים  של במוטיבציה   השקיעו
  מביא  חבר על מתגמלים  מהארגונים  4%8 הגיוס   מקורות  סקר פי  שעל  למרות 
 .סמלי  הוא  אחר   ובחלק תגמול  קיים  לא  מהארגונים  שבחלק הרי  חבר, 

  םדרכי ישנם  רבים   במקרים  אך  התגמול  ידי  על מונעים  מהעובדים שחלק  נכון
 :למשל שלהם,  החברים  את להפנות  המוטיבציה להגדלת   נוספות
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  לבנות   בכדי  את ז עושים   שהם המוטיבציה   את  לקדם  הוא העיקרי היעד  
  בצורה ולצמוח להצליח  החברה  של   היכולת על שישפיע   יותר טוב  צוות 

  אל  דבר  של  בסופו  ישפיע שכמובן  מה – מהמתחרים יותר   וטובה מהירה
 .החברה של   וההצלחה הצמיחה יעדי ועל זמן  לאורך   החברה איתנות 

 למפעל   אנשים מאות  וגיסנו  באינטל  כשעבדתי – פומבית  הערכה תנו  
  את  שהביאו לאנשים  פרסים להעניק  נהג  בישראל החברה  מנהל  גת, בקריית 
  במפגשים התבצע הפרס מתן לעבודה.  חברים של  ביותר הגבוה המספר

 .החברה עובדי   כל לעיני  התקופתיים
 כגון הביניים  שלבי על  גם  אלא  גיוס על   רק לא עובדים   שמתגמל  מערך בנו  

  בתהליך. התקדמו ו/או   שני/ ראשון ראיון  לראיון  שהגיעו  מועמדים עבור 
 .תעלה טובים  מועמדים  להגיש המוטיבציה  כזאת בצורה

  םפרסי נושאת  תחרות  עריכת ידי  על  היא מוטיבציה להעלות  נוספת  דרך  
  לראיון  התקדמו כמה הביאו,  שהם המועמדים  כמות על –  שונות מחלקות  בין 

 .התהליך של   בסופו  גוייסו וכמה
  מהאנשים  חלק  –  התנדבותיים םלארגוני התגמול  את  לתרום  אפשרו  

  ארגונים או לעמותות   ילכו חלקו)  או  (כולו  התגמול  אם  יותר נוח  ירגישו 
  מודעות בעלי  אנשים   עודדל  עשוי   כזה תגמול אופן אחרים.   התנדבותיים

 .אליהם  מדבר פחות  האישי  שהתגמול  גבוהה  חברתית ואחריות 
  

 חבר  מביא   חבר   לעידוד נוספות  דרכים
  – Five me Give ובקשו שלכם  לארגון  שמצטרף  חדש  עובד  כל עם  שבו  

 .מצויינים  שהם  חושב שהם  הלימודים לספסל  חברים או עובדים   5 של   שמות
 תערוכות. או  נסים בכ  המשתתפים לעובדים  דים מיוח ביקור   כרטיסי הכינו  

  אנשים   ומחפשים  צומחים "אנחנו   כגון משהו  רשמו   הכרטיס של אחד   בצד
  מהעובדים בקשו מועמדות.  להגיש  הדרך  את   השני ובצד  כמוך"  מצוינים 
  חושבים  ושהם בכנס  פוגשים  שהם  לאנשים   הכרטיסים  את  שיחלקו  שלכם

 .רלוונטיים   להיות  שיכולים
 חוות על  להם  הודו לאחרונה,   שגייסתם עובדים  של  לממליצים   ןטלפו  הרימו  

  ירים מכ הם אם  אותם ושאלו   העובד את  לגייס  לכם  שעזרה שלהם   הדעת
 .נוספים רלוונטיים  מועמדים

 מספר  מידי חבר  מביא החבר  קמפיין  את   ולרענן לשנות   מאד מומלץ  
 .העובדים בעיני  ל"שקוף" יהפוך  שלא  בכדי   חודשים
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  מארגונים מובילים בארץחבר מביא  דוגמאות לחבר  
הדוגמאות לקוחות מפוסטים שונים בפייסבוק (ובאישורם) ומהתכתבות עם  

  גיוס: מנהלי 
  

    – חברת קורנית דיגיטל 
  סם על ידי מירב ששון עזריאל רפו

 2018קמפיין חבר מביא חבר -קורנית דיגיטל 
ראשון   משתפת אתכם בקמפיין שעשינו השבוע ויצר באז רציני בארגון. דבר

חלק בקמפיין...יומיים  לקחנו זוגות שהביאו חברים וצילמנו כאלו שהסכימו לקחת  
שעורר    "Who will be the next couple :טיזר בו כתובלפני הקמפיין יצא 

התעניינות רבה בארגון...היה חשוב לנו להראות שני דברים בקמפיין: כמה כיף  
הארגוני וגם שהעלנו את הבונוס  להמליץ על חברים לעבוד איתם ולתרום לוייב 

ול  משמעותית. ביום הקמפיין שמנו בכל החברה שלטים עם תמונות של הזוגות , ר 
אפ בכניסה לכל בנין, יצא מייל לכל החברה המסביר איך מגישים חברים דרך  

האתר ואיך לשתף במדיה. על כל שולחן היה קאפקייקס לפתוח בכיף את הבוקר  
בו העובדים היו צריכים לחבר בין הזוגות שמופיעים  ומשחק ששמנו על השולחן ש 

שאת פרס לזוג.  בפוסטרים ולשלשל בתיבה בקפיטריה ולהשתתף בהגרלה הנו
נרשמה התלהבות בארגון הקמפיין היה גלובלי ונעשה גם בשלוחות בחו"ל.  

   מוזמנים לצפות בתמונות 
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  פוסט של נטע פיס מחברת גיגיה 
מביא חבר כחלק מארגון מגייס. פוסט ארוך, ולכן...למעוניינים בפרטי  ר חב

 :לסוף הפוסטהקמפיין בלבד, יש לקפוץ ישר 
 ...זה התחיל 

. חדשות עסקיות מעולות כמובן,  2018-לאחרונה קיבלנו יעד גיוסי שאפתני ל 
שמובילות אותנו ישר לחשיבה, איך עושים את זה...מייד עברנו לחשיבה של מה  

  .ם אחרת השנה, כדי לעמוד ביעדעושי
מדרגה  גייסנו באופן משמעותי גם בשנים קודמות, אבל השנה זו בהחלט קפיצת 
ביעד. הבנו מהר, כי השנה נעשה מעבר למודעות ומחויבות לגיוס וחווית  

מועמדים. השנה הבנו שיש צורך להנעה לפעולה אקטיבית של כל החברה, על כל  
  .האקטיבי שלו  שכבותיה. ארגון מגייס במובן

פירקנו את החברה ל"שכבות" והתאמנו פעולות רלוונטית לכל אחת ממנה. מטרת  
יא להניע לפעולה לטובת גיוס עובדים. הפוסט הזה מתמקד בשכבת  הפעולות ה

 .העובדים
בשבוע שעבר השקנו את קמפיין חבר מביא חבר (=פעילות מניעה לפעולה של  

מכוון) את הסדר הבא (והוא ימשיך   שכבת העובדים). הקמפיין כלל (באופן
 ) בחודשים הקרובים

גידול והציפייה  מסר ממייסד החברה על משמעות הגידול, חשיבות ה . 1
 מ  .לשותפות בהשפעה על אלו שיעבדו בחברה

המבשר על כלל המשרות הפתוחות ומתן כלים פרקטיים     HRייל ממ . 2
שנשלח  פשוטים לפרסום משרות במדיות החברתיות והדיגיטילות (מייל 

 ) עובדים לטובת פידבק ובדיקת דופק   10מוקדם יותר לכ 
ן התוכנית, כלומר התקנון  השקת קמפיין חדש של חבר חביא חבר (רענו  . 3

  .)ופרס חדש 
חודשים הקרובים, המשך שיווקי של הקמפיין בצורות מגוונות    5 ב . 4

 .ומפתיעות
  בהמשך תראו את הפרס, וגם אתן קרדיט לספקים.  

בימי יצירת   ,HR בנות שעלו אצלנו בצוות מוסיפה כאן את התורגע לפני התמונה, 
 :קמפיין ובימים שאחריו 

יחד עם זאת, מעורבות   .HR שוב שתקבע על ידי מסגרת הקמפיין: ח  . 1
העובדים בתוך המסגרת, היא המפתח להצלחה. העובדים היצירתיים,  
אלה שיש להם ראש טוב, אלה שמייצגים אוכלוסייה רחבה של עובדים,  

   .ו שנהנים מזה, אותם צריך להפעיל את אל
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החשיבה על הדרך להנעת עובדים לפעולה, צריכה להיות יחד עם   . 2
בדים. גם במקום בו חווית העבודה היא חיובית, זה לא תמיד מספיק  העו

להזכיר שהתוכנית קיימת. חשוב לפצח איך גורמים לעובדים שלנו,  
לנו זה הגיע  לעשות את הפעולה הראשונה כדי להניע את הגלגל. אצ 

   .מהעובדים
גם אם הפרס הוא כספי, מציאת אלטרנטיבה ויזואלית   – ויזאליות הפרס  . 3

שרות בחירה ביניהם) חשובה מבחינה שיווקית ועל שמירה של  (עם אפ
רמת מודעות. הפרס הויזואלי מייצר בז, וזה מה שאנחנו רוצים, שידברו  

  .על זה לאורך זמן
ם אנחנו  חכה לתוצאות קונקרטיות. בינתייאנחנו כמובן נבדוק את עצמנו ונ

 ...רואים כבר פעולות בשטח, פרסומים, ועוד 
ולדובדבן...הפרס: הפעם הלכנו על חווית נהיגה אורבנית, הכוללת: אופניים  

חשמליות וקורקינט בתוספת אביזרים המשלימים (מנעול, כפפות, תיק לאופניים,  
   .מעיל רוח, קסדה, מחזיק לנייד, וכו) 
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  סטרים: פריטקין מסודהיאנה פרסום של 
תמיד היה על הפרק אך זיהינו עם הזמן  אני עובדת בסודהסטרים כשנתיים וחמ"ח 

 מספר בעיות בתהליך: 
דרך הגשת מועמדות לא אטרקטיבית, מיושנת ומסורבלת. (דפי   . 1

a4   המודעות)   שמודפסים בשחור לבן ומפוזרים בחלק מלוחות  
   הליך חשיפה חלקית של עובדים לת . 2
 המענק על החבר לא היה אטרקטיבי (מכשיר סודה )  . 3
 ם שמגיעים קושי במעקב על המועמדי . 4

 
 לפני כשנה החלטנו למסד את התהליך ולטובת כך ביצענו מספר תהליכים: 

הוצאנו לוגו חדש ואחיד שמופיע על כל האלמנטים שקשורים   - מיתוג . 1
  לתהליך כולל בחתימות הצוות (ראה מטה) 

את יום ההשקה חילקנו לשתיים: סיבוב   - יךהשקה מחודשת לתהל . 2
עלאת המודעות, הזמנת עובדים  שיחות עם העובדים ה -ברצפות הייצור 

להפנינג. חלק שני הפניננג שהתקיים באותו יום בצהריים בו היו דוכני  
  ממתקים, קוקטיילים והכי חשוב עמדות רישום של חברים. 
עשעת בשם  ביום ההשקה הבאנו שחקן תאטרון שהתחפש לדמות מש 

 עם צוות צילום.  הוא הגיע אלינו יחד    "חבריקו סטרים"
מלא יחד איתו עברנו בין כל העובדים וכל אולמות הייצור,  צוות מש"א ה

כאשר כולנו לבושים בחולצות ממותגות חמ"ח, חילקנו לכל העובדים  
 מתנות ממותגות חמ"ח (מחזיקי מפתחות עם הלוגו). 

ים,  יצור, "חבריקו" דיבר עם העובד עשינו קצת רעש ושמח ברצפות הי
גיע להפנינג שהתקיים  צחק איתם, סיפר להם על הפרויקט והזמין לה

 אחרי ארוחת הצהריים של העובדים. 
בהפנינג העובדים הגיעו בקבוצות שחולקו מראש על פי מחלקות,  

  100-מצוידים בפרטים של חברים. באותו הפנינג קיבלנו פרטים של כ 
  חברים. 

ביום ההשקה חשפנו את הדרכים החדשות    -החברים העברת פרטי  . 3
ים יכולים להגיש את פרטי החברים  היום העובד - להעביר פרטי חברים

  שלהם דרך האפליקציה של סודהסטרים שקיימת אצל כל העובדים. 
ובנוסף השקנו לוחות חדשים מעוצבים ומסוגננים בכל המפעלים. הלוחות  

  ישה טכנולוגית. נגישים יותר לעובדי הייצור שאין להם ג 



69  
 

היום המעקב מסודר בקבצי אקסל   - מעקב על המועמדים שמתקבלים . 4
בנוסף דרך קבצים משותפים עם חברת כ"א שמביאה לנו את המועמדים  ו

 (גיוס דרך כ"א ולא ישירות לחברה). 
שקל עבור כל התפקידים כולל   500-המענק של החמ"ח גדל ל - מענק . 5

שים לחצי שנה (תלוי משרה).  חוד  3תפקידי ייצור לאחר תקופה של בין 
 העניין חשוף וברור לעובדים.  

מקבלים בצורה של תווי שי יחד עם ברכת תודה  את המענק העובדים 
 מול כל העובדים במחלקה בכינוס יעודי.  

עבור משרות חמות וקשות יותר לגיוס העובדים מקבלים מענק של אלף  
 חודשים.   3שקל לאחר 

ליקציה והן בדרכי  מפורסמות הן באפ המשרות היום  –  פרסום המשרות . 6
  שמפוזרות ברחבי האתר. תקשורת נוספים שקיימים באתר כגון פלזמות 
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  MyHeritageפוסט של שירה נבון מחברת 
 .נרגשת לשתף אתכם בקמפיין חבר מביא חבר שהשקנו במשרדינו החדשים 

MyHeritage  שים גדל כל  נמצאת בתנופת צמיחה אדירה, מספר העובדים החד
 . ביר את המודעות של חבר מביא חבר יום, ולכן חשבנו שנכון לרענן ולהג

העובדים שלנו שמפנים את חבריהם הם    !Superheroesבחרנו בקונספט של 
  ! הרי בעלי כוחות על

 
 ? אז מה היתה התוכנית

מביא וחבר. צילמנו את העובדים עם תחפושות  התמקדנו במקרי הצלחה של חבר 
במרפסת שלנו שמשקיפה לפרדס ולשמיים הכחולים. יום   heroes Superשל

 . הצילום היה חוויתי, העובדים נכנסו לדמויות והפגינו כישורי משחק מרשימים
בבוקר השקת הקמפיין העובדים הגיעו למשרדים וגילו במטבח פוסטרים תלויים,  

כן צילום  על הדלתות. במהלך היום הקמנו דו- Door hangersעל ו דגלוני גיבורי  
  . סטגרם ואביזרי גיבורי עלעם תמונת מסגרת של אינ

 
העובדים ממש התלהבו, פרסמו את המשרות ברשתות החברתיות תוך כדי  

זלילת קאפקייקס וצפייה במשרות הפתוחות על גבי טלוויזיה גדולה. הקמפיין זכה  
  .יבלנו מלא קורות חיים, איזה כיף להצלחה מאד גדולה וק
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  שנשלח על ידי שלי אלבק Payoneerחברת של   הקמפיין

הפרסומים של משרות הזהב לחודש מאי שהדפסנו ותלינו בתור טיזרים במשרד  
  במשך כמה ימים. 

לאחר מס' ימים שלחנו את המייל המסביר שסופ"ש מגניב באירופה הוא הפרס  
  שיתקבלו למשרות הזהב של חודש מאי למי שיביא חברים 
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 :AppsFlyerר מ  מיא ןניצכתבה 

אשמח לשתף אתכם בקמפיין חבר מביא חבר שעליו עבדנו בחודשים האחרונים  
    AppsFlyerבחברת 

  
ושא הגיוס, ולהגדיל את כמות  המטרה המרכזית הייתה לרתום את העובדים לנ

מהעובדים מגיעים דרך חברים).   52%-הגיוסים דרך אנשים מתוך הארגון (היום כ
משרות כמשרות    10ובעצם הגדרנו  Refer  &Flyהנושא של הקמפיין היה 

). הקמפיין  first class positionsניתן לזכות בכרטיס טיסה זוגי לחו״ל ( שעליהן 
  . חודשים  3-ארך כ

  
שקה שלו פתחנו בארוחת הבוקר בינלאומית (תחנות שונות של ארוחות  את הה

קוראסונים עם ריבה, מגשי פירות ענקיים, סלט קפרזה, סלט    -בוקר מכל העולם 
  יווני, דגני בוקר מגוונים ועוד ועוד.  

את המשרד כולו קישטנו במאות פוסטרים עם תמונות של עובדים והחופשה  
  .  החלומית אליה הם חולמים לטוס

 Tobleroneלכל עובד חיכה על השולחן טובלרון עם גלויה שעליה כתוב ״
again?! I’d bring something else back from my dream trip ״! 

סיס שבועי, דרך מיילים, דרך  דאגנו לתזכר את העובדים בנוגע לקמפיין על ב 
Slack  אוWorkplaceאחד  . שלחנו תמונות של עובדים שהביאו חברים שלהם, ב

הבקרים חילקנו לכל העובדים כיסויי דרכון ממותגים, שלחנו מיילים עם תמונות  
  של חמשת המלונות הכי שווים בעולם, חמשת החופים הכי מדהימים ועוד.  

את הקמפיין באופן קבוע. לפי הנתונים ידענו  היינו צמודים לדאטה, ומדדנו  
  להתאים את הפרסום על הקמפיין.  

  
משרות) ובנוסף חתמו    4כו בכרטיס טיסה זוגי לחו״ל (סגרנו עובדים ז  4לסיכום, 

  עובדים חדשים שהגיעו דרך חברים שלהם בזמן הקמפיין.   29
הרבה  מועמדים שעדיין לא סיימו תהליך ובתקווה יחתמו עוד  434יש עוד 

    :)מועמדים נוספים  
את כמות העובדים שלוקחים חלק ומגישים קורות חיים של   36%-הגדלנו ב 

  רים שלהם.  חב
  ויש עוד הרבה נתונים מעניינים!  
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  שלום: -כתבה רוית ארליכמן

 .Bringgשהוצאנו בחברת   בתחרות חבר מביא חברלשתף  רציתי

של העובדים, ובעיקר לרתום   המטרה היתה לחדש, לגוון, למשוך את תשומת ליבם
הגיוסים של חבר מביא חבר בחברה ובעיקר לצ'פר את אותם להעלות את מספר 

העובדים שמביאים חברים גם אם הם לא התקבלו לחברה, אבל הגיעו לשלבים  
  מתקדמים. 

  אז מה עשינו? 

לפני חצי שנה הפקנו את הקמפיין בחברה, החל מפרסום שלטים ברחבי החברה על 
מצורפות), הכרזה  המתנות של שלושת המקומות הראשונים (ניתן לראות בתמונות ה

כולל העובדים בחו"ל, שליחת מייל   -של כל החברה Happy hourעל המבצע ב 
  מפורט לכל העובדים בחברה על הפרטים הקטנים מה בדיוק המבצע כולל. 

  אז מה הוא כולל שאלתם את עצמכם?:)

לפרגן לעובדים גם על חברים שהם הביאו שהגיעו   לנו היה חשוב בראש ובראשונה
  דמים בתהליך, גם אם הם לא התקבלו. לשלבים מתק

  נקודה מקבל  -מועמד שעבר ראיון טלפוני -והגדרנו מראש

  נקודות  5מקבל   -מועמד שעבר ראיון פרונטאלי

  . נקודות 10מקבל  -Executiveמועמד שעבר ראיון שני של 

  .נקודות 25מקבל  -מועמד שהתקבל

בדים זמן לעבוד קשה המבצע נמשך במשך חצי שנה (!!) שהיתרון הבולט שהיה לעו 
ות, ואנחנו החלטנו לתת פרסים סופר שווים על להביא אלינו חברים ולצבור נקוד

  ומפנקים לשלושת המקומות הראשונים: 

  לבחירתו של העובד.  1000$ -מקום שלישי

  מפנקת בארץ חופשה  -מקום שני

  חופשה אקזוטית בחו"ל. -מקום ראשון
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ת מעולה מצד כולם, היה תמיד עניין  המבצע עבד בצורה מדהימה!!! היתה הרתמו
  ת מי מוביל, מי קרוב לקבל פרס, והיתה הרגשה של מוטיבציה באוויר. לדע

  קורות חיים  205בבזכות התחרות הגיעו אלינו 

  . Executiveות התקדמו עד לשלבים של ראיונ מועמדים 37

  חדשים שהגיעו דרך המבצע. עובדים 11-ובטוטאל גייסו כ

על הזוכים בפורום של כל החברה, הצגנו   Happy hourו ב נ הכרז ביום חמישי האחרון
על המסך תמונות של הזוכים לפי הפרסים אותם קיבלו, והחלטנו גם לצ'פר גם את  

קיבלו   4-10העובדים שצברו נקודות והגיעו למקומות נמוכים יותר, כך שמקומות 
  ממותג. Cupcakesקיבלו   25עד   10מאיתנו בקבוק וויסקי שווה במיוחד ומקומות 

  

  :)  2020פנינו מועמדות לבניית תחרות חבר מביא חבר הבאה לשנת  וכרגע
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 HRDפתרונות חברת 

  HRDעל חברת 

מקצועני גיוס ומנהלים ממאות  6,000-הכשרנו מעל ל בשנים האחרונות •

וב לקחת חלק בפעילויות  מובילים בישראל, שחוזרים שוב ושהארגונים ה

  שלנו.

והצליחו לאתר ולגייס עובדים שלא  מיליוני שקליםחסכו  הלקוחות שלנו •

שום דרך להגיע אליהם בדרכים אחרות בעזרת השימוש בכלים  היתה

  שרכשו אצלנו.

  מה אנחנו מציעים?

סורסינג למתקדמים, פייסבוק, אינסטגרם וניהול  , סדנאות לינקדאין •

 ה חיצונית או פנים ארגונית כסדנ –מקורות גיוס  

, גיוס טכנולוגי, פייסבוק ממומן, פייסבוק חינמי,  Recruiter Liteסדנאות  •

כסדנאות מוקלטות לצפיה בקצב  –לינקדאין ממומן ואינסטגרם לגיוס 

 ובזמן שלכם.

 שרותי סורסינג לחברות בתחום הביוטק, הפארמה והביומד.  •

 

 yakov@hrd.co.ilלמידע נוסף ניתן לפנות אל 
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מאמרים על תהליכי החבר מביר חבר   2כתבה  YOTPOתמר טפר מחברת 
  המרתקים שלם והם מובאים כאן באנגלית: 

  
How Bingo Saved Our Hiring Team Over $70,000 

YOTPO -Tamar Tepper  
 

In today’s competitive economy, recruiting is marketing.  
And just as with marketing, you’ve got to get creative. 

Since I joined Yotpo three years ago, our office has grown from 50 
employees in Tel Aviv alone, to more than 300 employees 

worldwide, with offices in New York and London. 
As any recruiter at a growing startup knows, leading hiring efforts 

during these years of rapid expansion requires some serious 
creativity. Attracting the right talent is basically an art form. 

This summer, we rose to that challenge in a whole new way. 
This post will show you exactly how we pulled off our most exciting 

recruiting effort yet: The Bingo Recruitathon. 
Read on to get some inspiration and find out how we saved the 

company over $70,000, brought in more than 500 referrals, and 
led to 16 new hires at our Tel Aviv office. 

First, let’s lay the groundwork: 
 

Why is hiring so difficult for a scaling company? 
 Endless open positions: Recruiting teams have a lot on their plate. 

They’re often also in charge of onboarding, training, enrichment, 
conferences, and employer branding. This is a challenge to say the 
least, and prioritizing so many important tasks can feel impossible. 

 Low budget vs. Quality hiring: No one wants to compromise on 
the quality of their hires, but startups can’t afford spending too much 

money or time on hiring either. 
 Communication gets tricky: A growing company means sprawling 

offices and fewer opportunities to casually catch up with hiring 
managers for feedback on interviews or other important updates. 
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 Lots of “first-timers”: When you’re hiring lots of new people at 
once, your freshest employees may quickly become hiring managers 

themselves. They need more guidance on everything from filtering 
resumes to interviewing, which means a greater time commitment. 

 Competition: You’re not the only company out there, and 
candidates will remind you of that every day. Your employer brand 

should be the main focus in your efforts to stand out to potential 
hires. 

The solution: A company-wide recruitment & referral month 
This isn’t the first time that we’ve run a recruiting campaign. But this 
time, we wanted to focus on connecting our employees to our hiring 

efforts and to our brand as a way to increase internal referrals. 
How do you raise the number of internal referrals? 

Your employees are super busy and likely more focused on their 
day-to-day work than on the company’s job openings. A lot of times, 
even if they want to help, they don’t necessarily know how to nor do 

they know what you’re looking for. 
You can measure the effectiveness of internal referral programs 
using ERE (Employee Recruiting Engagement) as a metric. Just 

divide the number of resumes referred internally by the number of 
employees at your company, and that’s your ERE. For example, if 

an office of 100 employees sends in 20 referrals, then the office has 
an ERE of 20%. This past year at Yotpo’s Tel Aviv office, we’ve 

ranged from 20% (in a bad month) to 50% in a great one. Our 
ambitious goal for this recruitment and referral month was to 

reach 100% ERE — meaning that each employee would make at 
least one referral on average. 

We understood that if we really wanted to achieve this goal, we 
needed to create a great, fun story to engage our employees in the 

process. 
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And so, the Bingo Recruitathon was born: #YotpoBingo 
On day one, our employees walked into an office full of colorful 

decorations, balloons, and giant posters of themselves and their 
officemates hanging on the walls. On each desk, there was a unique 

5×5 bingo card, along with 20 gold star stickers. This wasn’t an 
ordinary bingo board — instead of numbers there were 20 faces of 

different employees randomly assorted in the squares. In addition to 
the faces (as you can see in the picture below), we put five “HR 

tasks” along the diagonal row. 

 
Once a week, everyone watched on a live Facebook broadcast as 

names were pulled out of a hat. If a name matched a photo on your 
board, you covered it with a gold star. Players won a prize for 

completing a row. 
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Sounds fun, but how does this connect to recruiting? 

Good question. First of all, there was a catch: You cannot complete 
a row without doing at least one HR task. Employees who 

completed an HR task were entitled to a blue star, given by HR only. 
The HR tasks included: 

 Bring in relevant referrals 
 Share recruitment posts on social media 
 Get 40+ likes on a hiring-related social post 
 And way more… 

The prizes for the game ranged from free juice or coffee to a double 
breakfast, and for the one big winner — a trip to Europe. You can 

work in great prizes at almost any budget to keep your employees 
excited about recruiting. 
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Keeping up the momentum 

To avoid a drop-off in enthusiasm, it’s best to add in a few surprises. 
We came up with the idea of pop-up tasks — a time-limited task sent 
via email that could (obviously) pop up at any minute. By completing 

these tasks, players also got a blue star from HR, which they could 
put anywhere on their bingo board. These tasks could be anything 

from, “Anyone who finds a full stack developer today gets 2 stars for 
the price of 1” to ”Upload a photo with the hashtag #YotpoBingo,” or 

“Share a picture with your team on Instagram.” 
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Gearing up for the grand finale 
Don’t forget to end off your recruiting efforts with a bang (you want 

everyone to be excited about the next round, after all). After 30 days 
were up, we held a live raffle in our cafeteria with ice cream and 

music, and we didn’t stop pulling names out of hat until someone 
shouted, “BINGO!” Everyone watched excitedly as the winner 

covered her bingo board and won the grand prize — a great end to 
a great month. At the New York office, everyone participated in a 

creative mission-based game, and the office pups had a mini ball pit 
set up, so they could also join in on the Recruitathon finale. 

 
Fun and games — but with real results 

During the first three days of the Recruitathon, we 
received 50 referrals at the Tel Aviv office alone. Two weeks in, we 

already had 250 referrals, and by the end of the month, we reached 
a record-breaking 500+ referrals! That’s more than 250% 

ERE! We also increased the number of visitors to our jobs page, 
from an average of 1,500 weekly views to an average of more than 
5,000 a week! Our social presence was exploding and we started to 

get applications from all over. 
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And of course, the most exciting result was that we hired 16 

people and managed to save more than $70,000 from our 
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recruitment budget by choosing not to use any third-party platforms 
or hiring agencies. 

 
More than that, our employees bonded with one another over the 

game, and they learned a ton about our hiring objectives. We were 
able to achieve these results because of the story behind it all, 

which everyone connected to. 
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In a marketer’s mindset, there’s always a story to tell, and it’s 
important to stick to your story. 

In today’s competitive economy, recruiting is marketing. We look 
at the recruitment process as a marketing funnel: some leads are 
always better than others, and in our case, referrals are the best. 
Candidates, like customers, can lose interest in a second, so you 
need to build relationships with them through relevant, branded 

messages from the start. We try to convert these leads into 
applicants and eventually into new hires. How? By creating a 

positive recruiting experience for them that will ultimately lead them 
to recommend us to other “customers” as well. 

Building a great recruitment story 
Choose a theme that people can relate to: Use something familiar 

— for us, that was bingo. Everybody knows bingo, so it worked for 
our international offices. 

Be human: Your recruiting story should be about people. We are 
social creatures; we like our friends, taking photos and sharing 

authentic experiences on social media. You just need to get your 
employees to relate your story to all of that, and they’ll do the rest for 

you. 
Don’t take yourself too seriously: Use humor, it’s a great tool! You 

want people to connect to your story and talk about it. Try using 
funny pictures of employees and lots of playful content. 

Be everywhere, all the time: Why limit yourself to only one 
platform, when you can be all over? In this campaign we used print, 

pictures, posters, social media, music, emails, Facebook Live 
videos, games, mobile, and more to make sure we reached 

everyone. 
Create anticipation: Don’t just focus on the prize, make the whole 

process fun, and keep up an atmosphere of excitement in the office. 
A Bingo game with a “play-off” ending gets everyone involved and 

looking forward to the next step in the story. 
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Recruiting ads made especially for the Recruitathon. 
  

Our main takeaways from this incredible month: 
1 . Recruiting is a team sport! 
2 . A low budget shouldn’t be a restriction 
3 . Don’t be afraid to step outside your comfort zone 
4 . When you work hard, you can play hard! 

The next time you find yourself struggling with tough hiring goals on 
a low budget, think about how you can create a story that will 

engage the employees at your company and connect them with your 
hiring goals. When you succeed at bringing the people at your 

company together for this effort, you’ll feel like shouting, “BINGO!” 
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How We Hired 12 People in 1 Month with a $600 Budget 
YOTPO –Tamar Tepper  

When I started as Yotpo’s Head of Talent Acquisition, we had five 
open positions. 

No problem, I thought. This would be easy. 
But before I knew it, the company’s needs ballooned: 

I was suddenly faced with finding 19 new hires on a $600 
budget. 

For anyone familiar with recruiting for companies in high-growth 
stages, this situation is nothing new. 

Here’s how I found 12 new hires within 30 days. 
The smart way to run an employee referrals program 

While office perks and generous salaries have traditionally been the 
go-to way to lure in top talent, in the ever-more competitive 

landscape, recruiters have to think differently. 
Paying recruitment agencies or LinkedIn could become really 

expensive and posting on social sites or job boards doesn’t always 
bring relevant candidates. 

So I decided to go with the employee referrals route. 
Employee referral programs just make sense. People like to work 

with their friends, they’re easier to onboard, and good employees 
tend to attract more good employees. 

The trick to getting your employee referral program to work on a 
budget is to be a little creative. Here’s how I did it. 

To create a sense of urgency we made a dedicated recruitment 
month. 

This put the whole company in full-power hiring mode, so finding 
new employees wasn’t just another thing on the back burner. 

We set the goal “19 jobs in 30 days” and encouraged everyone to 
gather and submit CVs. 

For Recruitment Month, we brainstormed creative ways to make 
helping recruitment fun and keep it at the forefront of our employees’ 

minds. Everything we planned was designed to be super 
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shareable — in other words, people organically shared what was 
happening in the office on their Facebook, Twitter and 

Instagram, spreading the word about our open positions.  
We needed to make open positions prominent and noticeable (and 

emails every day weren’t cutting it), so we clearly listed the available 
positions right where everyone would walk past them on a daily 

basis. Whenever someone was hired, we made a ceremony out of 
putting a “Hired” sign on the position. 

 
Of course, hanging them on the wall is only one option – there are 

plenty of other ways to keep open positions at the front of your 
employees’ minds. 

We kicked off Recruitment Month with two hundred branded 
balloons with “We are hiring” printed on them.  This made a huge 
visual impact when people entered the office and that night there 

were tons of photos shared to social feeds. 
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In the second week of the recruiting month, we ordered cupcakes 

with our open positions printed on them and encouraged everyone 
to submit at least one CV for the position on the cupcake they ate. 

 
Remember, startup employees often don’t have a lot of free time to 

just go to your job page and thoroughly read different job 
descriptions, so you need to find a way to serve them the 

information on a silver platter (or branded cupcake). 
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Along with cupcakes, we emailed employees a simple game that 
took them through the requirements of each position and tested 

whether they knew someone suitable for the job. 
The next week everyone entered the office to find a bamboo plant 

on their desk with a sticker that said, “We are growing.” 

 
We ended the recruitment month with branded Yotpo tote bags (just 

in time for Tel Aviv beach weather) as well as branded beers and 
popsicles. 

All in all, our recruitment efforts were a huge success. We managed 
to hire 12 amazing people in just four short weeks. For those who 
are also looking to recruit quickly and on a budget, here are some 

tips: 
Think outside the office 

It’s not enough to just spread excitement within your company – you 
also want the word to travel to your employees’ social networks and 

friends. Create moments and giveaways that can be easily shared 
outside the office. 

Build recruitment efforts with social sharing in mind 
Always think how your in-office recruitment efforts can foster social 
sharing. Word-of-mouth marketing is much more powerful than any 

organized recruitment efforts could be. Every effort should be visual 
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and potentially viral — something people can easily put on 
Facebook or Instagram. 

Take advantage of the free advertising of social proof 
When your employees share your recruiting efforts among their 
online social circles, you get free, targeted advertising on social 

networks. Furthermore, your company is backed by social proof, so 
their friends are more likely to trust posts asking for resumes than a 

post by a generic recruiter. 
Think of activities employees will actually want to share 

If your excitement-generating campaigns are buzz-worthy enough, 
employees will naturally want to share photos of their presents or 

post status updates on social and news begins to spread 
organically. Before you know it, everyone in tech in your area has a 

social newsfeed flooded with pictures about your job openings. 
Make sure sharing is organic, never forced 

You want word-of-mouth to share entirely on its own – it should 
never be forced. People can easily tell when others post because 

they have to, rather than because they want to. 
Conclusion 

The results of our recruitment month were amazing! Not only did we 
succeed in closing 12 positions in less than a month, but we also 

raised the awareness of our employees and the rest of the 
community about our recruitment efforts. 

Next time you need to grow recruitment efforts quickly on a tight 
budget, look within your company to see how your employees can 

help. 
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 למועמדים ופניה מיילים באיתור לך שיעזרו  טכנולוגיים כלים 5 
הגיוס בעידן הרשתות החברתיות מאפשר לנו לאתר מועמדים מתאימים בצורה  

 .מהירה ולהגיע גם לאותם מועמדים שאינן מחפשים עבודה
מיליון ישראלים בלינקדאין   1.4ישראלים בפייסבוק, מיליון משתמשים   4.4עם 

התחושה היא   – ועוד עשרות אלפים נוספים ברשתות ייעודיות אחרות 
 .מועמדים הללו נמצאים בקצה האצבעות שלנו שה

אך האתגר כיום על פי רוב אינו באיתור המועמדים אלא במציאת הדרך לפנות  
 .Engagement אליהם ולייצר 

הנושאים שאני מדבר עליהם בסדנאות למתקדמים הם התוספים והכלים  אחד 
צים  הטכנולוגיים המאפשרים לנו לאתר את פרטי הקשר של האדם אליו אנו רו 

להגיע, למצוא עליו מידע נוסף ברשת ואפילו לקבל המלצות על אופן הפניה אל  
 .אותו מועמד פוטנציאלי 

ם בחשבון את המגבלות  השימוש בתופסים הללו הינו חשוב כאשר לוקחי
שלינקדאין שמה על הפניה לאנשים שלא מכירים ועל מגבלות פניה דומות  

 .הקיימות ברשתות אחרות
הם מתחדשים כל הזמן, אבל בפוסט הזה  ת כלים ותוספים ואמנם קיימים עשרו 

 .אני רוצה להביא כמה מהעיקריים שבהם 
המלצה שלי היא  אין כלי אחד שעובד בצורה מושלמת לכן ה – להדגיש  חשוב 

  .לשלב בין מספר כלים ותוספים שונים
 
 Prophet  - ו לאתר מיילים  זהו תוסף מצוין שיושב על דפדפן הכרום ומאפשר לנ

של האנשים הרלוונטיים עבורנו. התוסף עובד ברוב הרשתות העיקריות כגון  
 .עוד GITHUB ,לינקדאין, פייסבוק 

ברשת ומנסה לחזור עם המייל של האדם עליו אנו  את המידע  התוסף מחפש
  .מסתכלים + רמת הסבירות שזה אכן המייל שלו 

 
 shaLu  -    לושה הינו תוסף מצוין נוסף המאפשר לאתר מיילים ומספרי טלפון של

 .מועמדים שעולים בחיפושים שלנו ברשתות השונות 
החיפושים הראשונים בחודש אך לאחר מכן קיים   10בור ו חינמי עהתוסף הינ 

  .תשלום חודשי לא גבוה לקבלת קרדיטים נוספים 
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  Connectifier   קונקטיפייר, שנרכשה על ידי לינקדאין לפני כחצי שנה, סוגרת
מועמדים שאנו רוצים להגיע  את רשימת התוספים לאיתור פרטי ההתקשרות ל

 .אליהם 
  .גם הוא תוסף מצוין שאני ממליץ להשתמש בו ביום יום

 
 HireTual   ,מעבר ליכולת שלו לאתר מיילים של משתמשים ברשתות השונות

ם בלינקדאין,  הוא מאפשר למצוא מידע נוסף חשוב על המועמדים שאנו מוצאי
לכתוב להם מייל מתוך התוסף, לנהל פורמטים של מיילי פניה למועמד, לאתר  

 .ולנהל את כל תהליך החיפושמילים נרדפות לחיפושים 
התוסף אף מאפשר לנו לבנות חיפושים בוליאניים מתקדמים לאחר שהגדרנו מה  

  .אנחנו מחפשים
 
 rystalC    אם התוספים הקודמים באו לעזור לנו לאתר את פרטי הקשר של

האחרון מאפשר לנו לנסח את מייל  האדם שאליו אנו רוצים לפנות, הרי שהתוסף 
הפניה בצורה המתאימה לאישיות שלו בכדי להגדיל את הסיכוי שיחזור אלינו עם  

 .מענה
האדם על סמך  הדרך שבה קריסטל עושה היא בעזרת ניתוח האישיות של  

כאשר   DISC סתמך על מבחן הנוכחות שלו ברשתות חברתיות שונות ובה
התקשורת עימו והמלצה לפורמט מייל שלדעת  התוצאה היא קווים מאפיינים לסוג 

 .המערכת יגביר את סיכוי החזרה
התוצאות שהמערכת נותנת הן   – מהתנסות אישית ובידקה עם מספר אנשי קשר 

  .וונטי לפניהמרתקות והמידע בהחלט רל
 

המהפכה המתרחשת בתחום הסורסינג מביאה עימה עוד ועוד כלים   – לסיכום
מענה לקשיים ולאתגרים של אנשי הגיוס באיתור   טכנולוגיים המנסים לתת 

 .ומשיכת הטאלנט המתאים
להערכתי נמשיך לראות כלים חדשים מפתחים וההמלצה שלי היא לעקוב אחר  

כלים חדשים ובעיקר לא לפחד להתנסות   התפתחות הכלים הללו, השקה של 
  .בהם ולהישאר עם אלה שמראים תוצאות טובות עבורכם לאורך זמן 
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  ומבחן –  מובילים   מועמדים  כים מוש  לא שלכם   המשרה תיאורי 
 זאת  יוכיח  פשוט 

  
 .הב לעקוב אחריהם הוא אחד ממומחי הגיוס שאני או סאליבן  ג'ון  דר' 

זווית הראיה שלו ייחודית הכתיבה שלו מפורטת ופרקטית וזאת אחת הסיבות  
 כמו גם את המאמר האחרון שפרסם (ב  – מביאים לא מעט מאמרים שלו שאנחנו 

ERE.netכאן)  ניתן למצוא אותו  
במאמר שלו אומר סאליבן שכפי שאתה לא יכול לדוג את הדגים הטובים ביותר   

באגם בעזרת פיתיון לא טוב, כך לא ניתן לצפות למשוך את המועמדים המובילים  
 .בעזרת תיאור משרה משעמם 

המשרה שלכם אטרקטיבי הוא לקחת   אחד המבחנים הפשוטים לבדוק אם תיאור 
ל המתחרים, למחוק כל סימן מזהה של  תיאורים ש 5תאור שלכם ועוד את ה

 .החברה ולבקש מהעובדים הרלוונטיים שלכם לדרג את תיאור המשרה
הפרקטיקה הזאת, המקובלת בעולם הפרסום, מראה שתיאורי משרה שנכתבו  

שר תיאורי משרה שנכתבו  יותר מועמדים מא  50%בראיה שיווקית מושכים עד 
  .על ידי מנהלים מגייסים 

 
 שלכם   המעסיק  במיתוג יפגע באנלי משרה  תיאור 

 .אתם בטח תוהים למה לעשות כל כך הרבה מהומה בנושא תיאורי משרה
הסיבה לכך היא שברוב המקרים, תיאור המשרה הינו הדבר הראשון שהמועמד  

, מחפש מידע בלינקדאין  קורא על החברה שלך (לפני שהוא נכנס לאתר החברה
 או מתייעץ עם חברים) 

הנקודתי של הארגון שלכם עבור המועמד שצריך עתה להחליט   זהו בעצם הצילום
אם המשרה, החברה וסביבת העבודה מעניינים מספיק בכדי להתאמץ להתחיל  

 .את התהליך 
האתגר קשה אף יותר כאשר לוקחים בחשבון את עשרות ולעיתים מאות  

ות הנוספות ש"נלחמות" על תשומת הלב של המועמד  המודעות הדומ
  .הפוטנציאלי

  
 שלכם   המשרה  תיאור אפקטיביות  לבדיקת מבחנים 7

המטרה של המבחן הזה היא לבדוק אם תיאורי   – משרות בין  השוואתי   דרוג . 1
המשרה שלכם תחרותיים בהשוואה לתיאורי המשרה של החברות המתחרות.  

מדים או של עובדים רלוונטיים בחברה  במבחן הזה יש לבקש מקבוצה של מוע
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את שלכם בהשוואה לתיאורי משרה טובים    –לדרג מספר תיאורי משרה 
 .אחרים 

כמובן כדי שהדירוג יהיה אובייקטיבי יש להסיר כל מאפיין הקשור לשם  
 .החברה

לאחר שהם מדרגים את תיאורי המשרה מהטוב ביותר לגרוע ביותר, תבדקו  
 .לכם ומה צריך לשפר כדי שיהיה במקום הראשוןהיכן נמצא תיאור המשרה ש

 
מטרת המבחן הזה היא לזהות את החוזקות והחולשות של   – העיגול  מבחן  . 2

תיאורי המשרה שלכם. גם במבחן זה יש להיעזר באנשי מקצוע בתחום אליו  
 .את מגייסים או במועמדים פוטנציאליים 

להקיף   ,WOW כל תיאור שיוצר אפקט  W תבקשו מחברי הקבוצה לסמן ב
אלה ליד אלמנטים  בעיגול כל אלמנט שמרשים אותם, לשים סימן ש

ליד אלמנטים שמורידים להם את המוטיבציה להגיש   X שמבלבלים אותם ו
 .מועמדות

 .היעזרו בסימונים הללו כדי לשפר את תיאורי המשרה שלכם
ניתן לבקש לעשות זאת גם עבור משרות של מתחרים כדי לראות אלו  

 .כים מועמדים בתחוםאלמנטים מוש
 

יים משקיעים עד דקה כדי לקרוא את  מועמדים פוטנציאל  – הדקה  מבחן  . 3
תיאור המשרה שלכם ואם החלק הראשון יוצר סקרנות ועניין הם ימשיכו  

 .לקרוא ולחפש מידע נוסף על המשרה והחברה
תנו למספר אנשים דקה כדי לקרוא את תיאור המשרה שלכם ובדקו את %  

שהיו מחפשים מידע נוסף על אפשרויות התעסוקה   האנשים שאומרים 
 .בחברה

 
כאשר מועמד פוטנציאלי מחפש משרה הוא   – מפתח במילות  השימוש  מבחן  . 4

ישתמש במילות מפתח ובז'רגון מקצועי הרלוונטי לתחום העיסוק ולמשרה  
אותה הוא מחפש. פספוס של מילות מפתח יגרום לכך שהמשרה שלכם לא  

 .ם רלוונטים תעלה עבור אותם מועמדי 
ת מפתח הם השתמשו בכדי לחפש  מומלץ לשאול מגוייסים חדשים באלו מילו

 את המשרות אליהם הגישו קורות חיים. דרך נוספת לעשות היא בעזרת
Google Analytics למי שמכיר את הכלים הללו של גוגל. 
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פשוט תבדקו שהם מופיעים בתיאור   –לאחר שמצאתם את הביטויים 
 "גבוהה עבור ביטויים "חמים  המשרה, ובתדירות

 
מטרת הבדיקה הזאת היא לזהות אלו אלמנטים   – ה המכיר   אפקטיביות מבחן  . 5

בתאור המשרה "מוכרים" בצורה אפקטיבית את הזדמנות העבודה אצלכם.  
הדרך לעשות זאת היא לתת למספר אנשי מקצוע או מועמדים פוטנציאליים  

קים שמוכרים בצורה  לקרוא במהירות את תיאור המשרה ולסמן את החל
וודא שהאלמנטים החשובים לכם לא רק  הטובה ביותר את התפקיד. עליכם ל

 .מופיעים בתיאור אלא גם מוצגים בצורה מוכרת 
 

המטרה של המבחן היא לבדוק שתיאור המשרה   – הארגונית  השונות מבחן  . 6
 לא "דוחה" בלי כוונה אוכלוסיות מגוונות. בארצות הברית ישנם כלים כגון 

Textio  ידי בקשה  שבודקים את הנושא אבל בארץ ניתן לבדוק זאת על
 .לפידבק מאותם עובדים שבאים מאוכלוסיות מגוונות 

 
אם אתם באמת נועזים ואנשי נתונים, ניתן לפרסם   – הכפולה  הדגימה מבחן  . 7

תיאורי משרה ולבדוק לאחר מספר ימים מי מהם הביא לכם את המועמדים   2
 .ולרוץ עם המודה האפקטיבית יותר המתאימים יותר ואז להמשיך 

  
תיאורי המשרה שלכם הם על פי רוב מקום המפגש הראשון של   – לסיכום

 .המועמד עם הארגון שלכם וסביר להניח שהוא רואה כמה עשרות כאלה
גישה שיווקית לבניית תיאורי המשרה תעזור לכם לייצר את הבידול וההמלצה  

דה ויש) כדי לעזור לכם לבנות את  היא להיעזר באנשי השיווק בארגון (במי
  .המודעה שלכם 
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  HR משנה את התנהלות הארגונים ומחלקות  Glassdoor כיצד
 

כשגלאסדור הוקמה לפני עשור רבים התייחסו אליה כאתר שבו עובדים  
 .ממורמרים כותבים ביקורות רעות על המנהלים שלהם
חברות באתר,   600,000   בודדים דמיינו שהיא תהפוך למה שהיא כיום עם מעל

ביקורות של עובדים וגורם קריטי בבניית מיתוג המעסיק של  עשרות מיליוני  
 .החברה

חברת ברסין כתבה מאמר מרתק, ואני מביא כאן את עיקריו, על עידן השקיפות  
ולמה ארגונים כבר לא יוכלו להתנהל בצורה שבה   – החדש שיצרה גלאסדור 

 .התנהגו בעבר 
תרים לדרוג ופידבק  ישנם מספר אהיתה החלוצה אך כיום חשוב לציין שגלאסדור 

על החברות השונות כאשר בארץ קיים אתר  
   /http://www.theworker.co.il  : ישראלי 

  
 ?בכלל  גלאסדור זה מה   אז

קיימים, עובדים  הוא אתר שבו עובדים  ).com/www.glassdoor (גלאסדור
לשעבר ומועמדים של החברה יכולים לשתף ולדרג בצורה אנונימית מידע על  
המנהלים, גובה שכר לתפקידים השונים, שאלות שנשאלו ועל תהליך הראיון  

 .עצמו
הדרוג כולל בנוסף לציונים גם התייחסות מילולית לגבי מנהלים טובים או מלחיצים  

 .האחרים, תנאי שכר ופינוקים ועוד ים, סביבת העבודה והעובדים וצועק
ובעצם חושפת בפרהסיה את כל הדברים שאנחנו לא מראים החוצה כאשר אנחנו  

 .מנסים לשדר כמה טוב לעבוד אצלנו בסרטון, תמונה אן בטקסט על החברה
בסקר שנערך בארצות   – רק כדי להבין את המשמעות מבחינת המועמדים שלנו 

מדים שהם קוראים אתרים שנותנים חוות  מהמוע 37%ית לאחרונה ציינו הבר
 .דעת על החברות ושליש מהם ציינו שפסלו חברה בגלל מה שנכתב עליה

  .והמספרים הללו רק עולים בעידן שהשקיפות וזמינות המידע רק גדלים כל הזמן
 

 ?ארגונים  לגבי על  אומר   זה מה   אז
תרבות,  יום כי ביקורות לא טובה על חברות מבינות כ–על פי חברת ברסין 

מדיניות תשלום וטקטיקות ראיון יכול לעלות להם באיבוד מועמדים מצוינים  
 .למתחרים
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 Career על ידי טום לאקין, מחברת  2015למעשה, מחקר שפורסם בשנת 
Design Coaching,   מצא כי מחפשי עבודה נותנים אמון גבוה יותר במידע שהם

 .ברהר בהודעות ומידע שמוציאה החמוצאים בגלאסדור מאש 
 שגורמת למחלקות "Glassdoor רמה זו של אמון יצרה את מה שנקרא "אפקט

HR   בארגונים רבים לעקוב אחרי הביקורות הללו ולשנות לעיתים את מדיניות
  .החברה במאמץ להשאר אטרקטיביים ולקבל ביקורות טובות יותר

 
 חובה   אלא  בחירה  לא   כבר היא  שקיפות אימוץ 

הצמיחה המהירה של גלאסדור מבלי להתייחס לעידן  אנחנו לא יכולים לדבר על 
השקיפות שבו אנו חיים. הרשתות החברתיות גרמו לכולנו (או לרובנו הגדול)  

 .לשתף מידע, אירועים ורגשות בתדירות ובאופן שלא היו קיים מעולם בעבר 
ם למה. האם  מה קד – במקרה של גלאסדור ישנה שאלה של הביצה והתרנגולת 

א זה שגרם לגלאסדור לצמוח מהר כל כך או שדווקא המידע  עידן השיתוף הו
 .שאנשים שיתפו באתר הכריח את הארגונים להיות שקופים 

אנו נמצאים בתקופה שבה השאלה היא כבר לא    –אך מעבר לשאלה הפילוסופית 
ות  אם החברה צריכה להיות שקופה, אלא, אילו פעולות הארגונים צריכים לעש

  .אחרי שמידע התפרסם 
 
 .גמא מצויינת לכך היא נושא השקיפות בשכר העובדיםדו

למרות שנושא השקיפות בשכר אינו נושא חדש במגזרים מסויימים כגון משרדי  
ממשלה, שופטים, אנשי צבא ומשטרה ועוד, הרי שברוב הארגונים העסקיים  

 .הנושא נשמר בסוד עד עתה
כי חתמתי על  טק שונות בתחילת דר-ות היי יתרה מזאת כאשר אני עבדתי בחבר

 .כך שלא אגלה את השכר שלי לעובדים אחרים וזאת היתה אף עילה לפיטורים
בדיעבד אנו מבינים שהחיסיון הזה תרם לא מעט לפערי השכר הקיימים בין  

  .המגדרים 
 

כיום עם עליית גלאסדור ואתרים דומים ארגונים מבינים שהשכר שלהם גלוי  
ם מבנה השכר שלהם הוגן גם כאשר  וייבים לחשוב פעם נוספת האלכולם והם מח

מתסכלים עליו מבחוץ. הם גם מבינים שלא ניתן לשמור את המידע דיסקרטי גם  
 .בין העובדים לבין עצמם בתוך החברה

מחייב את הארגונים לייצר הוגנות ותחרתיות בתוך החברה אך גם    המצב החדש 
הזה שהפך   שגם העובדים חשופים למידע  לבדוק כל הזמן מה קורה בחוץ מפני
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  .נגיש וזמין לכולם 
 

גם לינקדאין נכנסה לתחום הזה לאחרונה ומאפשרת לעובדים   – במאמר מוסגר 
להזין את השכר שלהם במה שנראה כמו מהלך מרתק ליצור בנצמרק שכר פתוח  

מהגדולים בעולם. המידע הזה עדיין לא זמין בישראל אך אני מניח שהוא יפתח  
  .בארץ בקרוב  גם
 

השקיפות נכון לא רק לשכר אלא מתייחס לאספקטים רבים נוספים   כמובן שנושא 
 :כגון

  יספרו על כך    –מועמדים שעברו חוויה טובה או לא טובה בתהליך הגיוס
 .בגלאסדור 

  והמועמדים הבאים   – כל השאלות שהארגון שואל בראיון נחשפות לכולם
 מהארגונים א פשוט לחלק מגיעים מוכנים אליהן. מה ששם אתגר ל 

   כבר לא ניתן להסתיר בתוך הארגון אם יש מנהל בכיר או מנכ"ל שמתנהג
בצורה פוגענית או מלחיצה. המידע הזה גלוי לעיני כל ומשפיע על הבחירה  

 של המועמדים הבאים האם להצטרף לחברה או לא 
 נים  עובדים יכולים להיכנס לאתר ולבדוק כמה הם "שווים" מבחינת שכר בארגו

וץ בהתאם לתפקיד, הניסיון, והמיקום הגיאוגרפי + חיבור למשרות  אחרים בח 
 .של חברות רלוונטיות 

מספרת שלעתים קרובות היא נתקלת בחברות   Glassdoor קירסטן דוידסון מ
שפונות אליה ואומרות "יש לנו את הבעיה הזאת שמתרחשת בגלאסדור … אז  

  ."איך אני סוגר את זה
  ".יש לך בעיה .   .Glassdoor אין לך בעיה בעונה להם "  דייווידסון תמיד 

 
  Glassdoor?ב  הדירוג  את  משפרים   איך

ראיין ארסקיין המתמחה במיתוג חברות נותן כמה טיפים לשיפור דירוג הגלאסדור  
 שלכם 

אם עדיין לא עשיתם זאת, חפשו את החברה   – שלכם   הדירוג  אחר  עקבו . 1
הדירוג שקיבלתם ומה היחס בין  , מה שלכם בגלאסדור ובדקו מה כתבו עליכם

 .הביקורות הטובות לרעות 
הבעיה היא לא בגלאסדור אלא מרמזת שיש   – כמובן שאם הביקורות רעות 

 .לבדוק את הדברים אצלכם בחברה
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בעזרת מייל של החברה תוכלו להירשם   – שלכם החברה   עמוד   את  עדכנו . 2
החינמי תוכלו   לגלאסדור ולקחת "בעלות" על עמוד החברה שלכם. במודל
 .לעדכן מידע בסיסי על החברה ולהגיב לתגובות על החברה

ישנה גם אפשרות לחשבון בתשלום שנותן יותר אפשרויות כמו מידע עשיר  
יותר על החברה ואפשרות לפרסום משרות אך לא בהכרח הייתי רץ לשם  

 .בשלב הראשון
 

שלכם   בהנחה שהעובדים  – שלכם לעובדים  ביקורות לכתיבת  בקשה שלחו . 3
מרוצים, הדרך המהירה ביותר לשפר את הדירוג היא על ידי משלוח קישור  

ובקשה שידרגו אתכם. כמובן שאין לחייב את העובדים לעשות זאת אבל  
 .הסבירו להם למה זה חשוב לחברה

מומלץ לא לשלוח את הבקשה לכל העובדים בבת אחת כדי שלא יהיה מבול  
 .זאת בצורה מדורגת תפתאומי של ביקורות טובות, אלא לעשו

 
היתרון בגלאסדור שאתם מקבלים ביקורת   – השליליות  מהתגובות למדו  . 4

אמיתית וכנה על החברה שלכם. מצאו דרך לשפר את הנושא עליו התלוננו  
 .במידה ומצאתם שזה מספיק חשוב לכם 

 
זה ייתן פרספקטיבה משלימה על   – השליליות   לביקורות  אישי   באופן הגיבו  . 5

 .ן. חשוב שהתגובה תהייה אמפתית ולא תוקפנית ומה שקורה בארג
גלאסדור אמנם מחייבת את הארגונים להיות שקופים אך מצד שני היא   – לסיכום 

יכולה להיות כלי משמעותי בקידום מיתוג החברה שלכם. וודאו שאתם ממנפים  
 .זאת בצורה נכונה
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 מעסיק  מיתוג  לבניית קריטיים  שלבים   5 
החברות שהכי טוב לעבוד בהן.   100מרקר את רשימת -בכל שנה מפרסם דה

צים לבדוק  פרסום הדירוג מביא למתח רב אצל מנכ"לים ומנהלי משאבי אנוש שרו
 .וואה למתחריםהיכן ממוקם הארגון שלהם בהשוואה לשנה שעברה ובהש 

אך מעבר ליוקרה ולאגו, לדירוג ישנה השפעה משמעותית על הקלות שבה יוכל  
הארגון לגייס עובדים חדשים ועל טיפוח הגאווה הפנימית של העובדים שכבר  

  .נמצאים בחברה 
  

 ?אז מה זה בכלל מיתוג מעסיק 
 הינה התפיסה של הארגון שלנו כ"מקום שטוב לעבוד בו" או כ קמעסי מיתוג

Employer of Choice    ,(פאסיביים או אקטיביים) בעיני מועמדים פוטנציאליים
 .בעיני עובדים ובעיני גורמים חיצוניים נוספים כגון ספקים ועוד

גם אם אתם עובדים בארגון קטן או בארגון שלא מקדם את מיתוג    – אל תטעו 
 .תוג מעסיקהמעסיק שלו, זה לא אומר שאין לכם מיתוג מעסיק. לכל ארגון יש מי

 .יכול להיות שאתם לא מודעים אליו, אבל הוא בהחלט קיים 
זה מתחיל במה שאנשים מוצאים כאשר הם מחפשים את החברה שלכם בגוגל,  

ממשיך במה שמועמדים שהיו אצלכם כותבים על חווית הגיוס ועובר דרך מה  
 .דים הנוכחיים והעובדים לשעבר מספרים על החברה שלכם שהעוב 

 ?תוג המעסיקלקדם את מי למה קריטי  
מגייסים בדקה לינקדאין את ההשפעה של מיתוג   2000מקיף שכלל מעל  בסקר

 :מעסיק מוביל על תהליך הגיוס ואלו המסקנות 
  בארגון בעל מיתוג מעסיק טוב לעומת ארגונים בעלויות הגיוס  50%חיסכון של  

 בהם מיתוג המעסיק היה ממוצע או גרוע 
  תוג מעסיק חזק בארגונים בהם קיים מי  דים בתחלופת עוב 28%צמצום של 
 שנעשתה אליהם פניה ברשתות    למשוך מועמדים פאסיביים  קלות גדולה יותר

 .חברתיות או דרך מנהלים מגייסים 
   
 

 ?השלבים לבניית מיתוג מעסיק מוביל  5מה הם 
 המודל של לינקדאין) (מבוסס על 

  או הגיוס הם אלה   אמנם ברוב הארגונים אנשי משאבי אנוש – ארגונית תמיכה
אך בכדי שהתהליך   , Employer Branding      ה שמובילים את נושא 

 :השלבים הקריטיים הבאים 3המשמעותי הזה יצליח, יש לעבור את 
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  המעסיק יהיה תהליך אך  נכון שבניית וקידום מיתוג  לא  – ההנהלה  רתימת

  ורק של מחלקת משאבי אנוש ו/או הגיוס. הצלחת התהליך מחייבת את 
רתימת כל הארגון לכן חובה לגייס את ההסכמה והתמיכה של ההנהלה  

כה זאת תבוא בהמשך לידי ביטוי הן מבחינת הקצאת  הבכירה לתוכנית. תמי
 .ןמשאבים והן מבחינת הקצאת הזמן של העובדים כשגרירי הארגו 

 
 בכדי לרתום את ההנהלה לתהליך   – מידע ואיסוף  הארגון  צרכי הבנת

רוך,  בנה עסקית טובה של צרכי הארגון בטווח הקצר והאחייבים לבוא עם ה
הבנה של הפערים העיקריים והאתגרים בתחום הגיוס והצגת המשמעות  

הראשונית של בניית מיתוג מעסיק מוביל. הגדרת הערך תעזור להעביר את  
 .ת הנושא ולקבל את המשאבים הנדרשים חשיבו

 
 ים בתהליך הבניה  ישנם גורמים/שותפים חשוב –לתהליך  שותפים   חיבור

והם כוללים את אנשי השיווק ואנשי התקשורת הארגונית יחד עם    והיישום
חשוב לבנות קבוצת עבודה שכל אחד מחבריה מביא   .IT חיבור של אנשי 

 .לשולחן את תחום התמחותו 
 

 ו הנוכחי   המיתוג  הבנת  EVP הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב   – שלנו
לעבוד בו בעיני מועמדים חיצוניים, אבל לא   שהארגון שלנו נתפס כמקום שטוב 

 .ים עלינו אלא אם נבדוק נדע מה באמת חושב
לאחר איסוף המידע החיצוני אנו נעבור לשלב חשוב בתהליך והוא הבנת הערך  

בחלק זה אנו   .EVP (Employer Value Proposition) -שלנו כמעסיקים, ה
עבר) ונבין לעומק את  נדבר עם עובדים בחברה (ניתן לשוחח גם עם עובדי 

ים בה. המידע הזה יהווה את  הסיבות שהם הצטרפו לחברה ומדוע הם נשאר
 .הבסיס לבניית המסרים עליהם יתבסס מיתוג המעסיק של החברה

ונים כגון : אתר החברה, פרסומי  את המידע הזה ניתן לאסוף ממקורות ש 
המשרות של החברה, סקר מועמדים, ראיון עם עובדים שעוזבים, ראיון עם  

עובדי עבר, הפעילות בעמודי המדיה החברתית של החברה, ראיונות עם  
 .ם גיאוגרפיים שונים, ועוד מועמדים מאיזורי

  חשוב להבין מהם הפערים שקיימים בין התפיסות  בחלק הזה של התהליך
ששמענו לגבי המיתוג לבין היכן הארגון היה רוצה להיות וכמובן לא לנסות  
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 .ליפות את האמת 
  

 לאחר שהבנו כיצד הארגון שלנו נתפס   – יעדים והגדרת עבודה תוכנית בניית
מצד שני, עתה עלינו להגדיר כיצד אנו רוצים    EVP -כיום מצד אחד ומהו ה

המסרים שאנו רוצים שיצאו   בשלב זה נבנה את להיתפס ומה הם הפערים. 
החוצה, את ערוצי ההפצה ונגדיר את המדדים אותם נרצה לבחון לאורך  

מה שנשאר עתה זה להכניס את כל הפעילויות לתוכנית עבודה שנתית   זמן.
הכוללת גם את הגדרת האחראים על כל פעילות ואת המשאבים הנדרשים  

 .לביצועה 
   

  שיש לנו תוכנית עבודה אנחנו  לאחר  עתה   – התוכנית  של   לפועל הוציאה
צריכים לנהל אותה. כאשר אנו באים להפיץ את הבשורה, ובהתאם לקהל  
היעד, אנו עשויים להשתמש במספר ערוצים כגון: עמוד חברה, לינקדאין,  

ההבנה של מיהו הקהל   ועוד. YouTube, Slideshare ,פייסבוק, בלוג חברה 
לים שונים כגון סטודנטים/בוגרים או  פר קהאליו אנו מכוונים (ויתכנו לעיתים מס

 .מנוסים לדוגמא) והיכן הוא נמצא תשפיע על מגוון הערוצים שנבחר IT אנשי
חשוב לזכור מספר עקרונות בבניית המסרים החוצה: להיות אמיתי וריאלי,  

 .לפעול בצורה אישית, ולהיות עקביים במסרים 
   

 :גם בנושא ההפצה ישנם מספר עקרונות חשובים 
 טי לחבר ולעזור לעובדים להפוך לשגרירי המיתוג קרי *
 לעדכן את ההנהלה במה שקורה  *
 תמונות, גרפים או סירטונים  –להשתמש באמצים ויזואלים בהפצות  *
 לדייק את כותרת הפניה בהתאם לאוכלסיה אליה פונים  *
 מומלץ לייצר סטנדרטיזציה בפורמט תאורי המשרה  *
 .שמדברים אל האנשים הרלונטיים  ועייםמומלץ להשתמש בתכנים מקצ *
שמאורגנים   Meet-Ups הפצה יכולה להתבצע גם במפגשים פיזיים כגון  *

 ג .במשרדך וכדומה
 

  כיצד נדע אם אסטרטגיית מיתוג המעסיק אכן עבדה? זה   – והתאמה  מדידה
הזמן לעקוב אחרי מדדים כמו כמות כניסות לעמוד החברה, כמות מועמדים  

 Acceptance) % המועמדים שמקבלים את ההצעה- יים, שמגישים קורות ח
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Rate), %  .חשוב להבין מה   –וכמו כל תוכנית  העובדים המרוצים בחברה ועוד
 .עובד טוב ומה צריך לשנות ולבצע את ההתאמות הנדרשות תוך כדי תנועה

ד"ר ג'ון סאליבן, אחד ממומחי הגיוס המובילים בעולם, אמר שבניית   לסיכום, 
א אסטרטגיית הגיוס הטובה ביותר. זה הזמן לקחת אותו לידיים  יק הי מיתוג מעס 

  .שלכם
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 לארגון נשים לגיוס והעקרונות נשים ריות 42% גייסה אינטל כיצד
מחקרים רבים מראים שצוותים מגוונים מקבלים החלטות טובות יותר לארגון  
 .וכמובן מרחיב את מקורות הגיוס בתקופה מאתגרת של תחרות על הכשרונות

ע כי הצליחה להגדיל את מספר הנשים שגוייסו  אינטל ישראל דיווחה השבו
  2015לשנה הקודמת כך שסך הגיוסים ב  בהשוואה 42%ב  2015לחברה ב  

 נשים (קצת יותר מרבע מהגיוסים לחברה בארץ) 490עמד על 
כדי לגייס את העובדים הטובים ביותר אנו חייבים להגדיל את מספר הנשים  "

טל שותפים לו ומזדהים איתו", מסרה  שפונות לאינטל, בתהליך שכל עובדי אינ
סגנית נשיאה בחברה. "הכפלת הבונוסים  מקסין פסברג, מנכ"לית אינטל ישראל ו

שולחת מסר ברור שאנחנו רציניים ביחס לרצון שלנו להגדיל את מספר הנשים  
  ."המתגייסות

 
מצוות הנהלת מפעל השבבים בקרית גת הן    40%נתונים אלו מצטרפים לנתון ש 

כולל מקסין   –שליש מההנהלה הבכירה של החברה בארץ הן נשים נשים ו 
 ית אינטל ישראל פסברג, מנכ"ל

כדי לעודד את גיוס הנשים לחברה פועלת אינטל במספר ערוצים הקשורים  
 .למקורות הגיוס, ליצירת סביבת עבודה תומכת ובהשקעה בחינוך הדור הצעיר 

שים, הכפילה אינטל את  בכדי להגביר את המוטיבציה של העובדים להפנות נ
 .ה בונוס החבר מביא חבר למי שעוזר לגייס עובדת לחבר

אין ספק שמלבד הבונוס הכפול, החלטה כזאת מעבירה מסר ניהולי לעובדים עד  
כמה חשוב לה לגייס עובדות ובמקביל מעבירה מסר כלפי חוץ ותורמת למיתוג  

 .המעסיק של אינטל בעיני הנשים
רק בגיוס העובדות אלא גם בשימורן. למטרה זאת  אך האתגר הוא כמובן לא 

ביבת ותנאי העבודה שיתמכו בהישארות נשים  שמה אינטל דגש על בניית ס 
  .בחברה לאורך זמן 

 
חלק מהתוכניות כוללים חזרה מדורגת לעבודה לאחר לידה, אפשרות לחזור  

שנים הראשונות והקמת קבוצות עבודה המקיימות אירועים    3-למשרה חלקית ל 
ומשפחה  פגשים שונים לדיון בנושאים כגון קידום נשים, שכר, איזון קריירה  ומ

 .ועוד
במקביל לפעילות הזאת, מיישמת אינטל תוכנית הנקראת "סודקות את הזכוכית"  

שנועדה לעודד תלמידות תיכון ללמוד מקצועות טכנולוגיים ומדעיים. ובנוסף  
 .₪  130,000 לתוכנית מעניקה אינטל מלגות לסטודנטיות בהיקף של
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מקיפה של אינטל העולמית  התוכנית של אינטל ישראל הינה חלק מתוכנית 
ששמה לה יעד להיות חברת הטכנולוגיה הראשונה שמגיעה לאיזון בייצוג  

מיליון דולר   300תוך כדי השקעת  2020אוכלוסיות מגוונות בחברה עד שנת 
 .במטרה להשיג יעד אגרסיבי זה

קיפות מלאה בתהליך ומוציאה כל שנה דוח מקיף  בין השאר אינטל מאמינה בש 
  נות בחברה. על מצב השו

 
 לארגון   נשים לגיוס  טיפים  

אחד המשפטים השגורים שאני שומע, בעיקר   – נמצאות שהן  היכן  לפרסם . 1
בחברות טכנולוגיות, הוא "אבל נשים בכלל לא מגישות מועמדות למשרות  

ת המודעה "מתחת לפנס" כי  שלנו". כמו בכל גיוס מאתגר, לא מספיק לפרסם א
לעשות עבודה כדי לחקור באילו  זה קל, ולצפות שהן תגענה. יש 

פרומים/קבוצות/רשתות/מפגשים הן נוכחות ולהגיע אליהן. הדרך הטובה ביותר  
כדי ללמוד על המקומות הללו היא פשוט לשאול עובדות מהארגון או נשים  

 .רלוונטיות אחרות 
   

כמו במקרה   – שלכם  העובדים  את והפעילו  חבר  מביא חבר   על דגש   שימו . 2
את המסר הניהולי כמה חשוב לכם לגייס נשים ותבקשו   של אינטל, העבירו 

מהם שיפעילו את הרשת שלהם. זה יכול להיות על ידי בונוס גבוה יותר או על  
 .ידי מתן מוטיבציה אחרת 

   
אם אתם מציינים בתאור   – נשים  של   פניה  מעודדת  שלכם שהמשרה  וודאו  . 3

ופשית,  מציעים בירה ח ,Rock Stars  משרה שאת מחפשים נינג'ות ו ה
אתם כנראה מפספסים חלק מאוכלוסיית   – ושולחן ביליארד  XBOX משחקי 
 .הנשים

  – זה נכון שמודעות הדרושים חייבות להכיל על פי חוק פניה לגברים ולנשים 
 .מספיק  אך זה אינו 

דאוג שהמידע הזה יופיע  ההמלצה שלי היא להבין מה מושך נשים לתפקיד ול
 .המשרה  בתאור

הגשת המועמדות על ידי נשים היא להשתמש בעמוד   דרך נוספת לקדם את 
 .הקריירה שלכם ולשים סיפורי נשים שעובדות אצלכם בארגון
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בניית קשרים עם נשים   – מועמדות  של   וקהילה מאגר  בבניית  השקיעו . 4
בניית הקשרים יכולה  בתחילת דרכן היא דרך מצויינת לגייס אותן בהמשך. 

טאיים, בהעסקתן כסטודנטיות בחברה  להיעשות בתקופת הלימודים האוניברסי
 .או במפגשים מאורגנים אצלכם בחברה

   
גברים ונשים נוטים   – יותר  טובה  בצורה   לראיין המנהלים   את  הדריכו  . 5

להתנהג בצורה שונה בזמן ראיון. השוני הזה עלול להתפרש בצורה לא נכונה  
פוסלים מרואיינות  ין השני ואנו רואים לא מעט מקרים בהם גברים  על ידי המ

מסיבות מוטעות ובשל הטיות שונות. הדרכה של המראיינים והמראיינות יכולה  
לשפר את אחוזי המעבר של נשים בראיינות (וכמובן הכוונה היא לא להתפשר  

 (על צרכי הארגון 
השקיע מחשבה גם בדרכים  גיוס נשים הוא אתגר גדול, אבל יש ל  –כפי שציינתי 

פי שעשו בחברת אינטל. זה יכול לבוא לידי ביטוי בשעות  לשימורן לאורך זמן, כ
 .עבודה גמישות, בחזרה מדורגת מחופשת הלידה וכדומה
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  מוצלח  גיוס  סרטון   ילום לצ  קריטיים  אלמנטים  15
לפני מספר ימים הרצתי באוניברסיטת בר אילן על המגמות בגיוס ובעיקר על  

 .לאיתור וגיוס עובדים ומיתוג מעסיק   מינוף המדיה החברתית
הנושאים שעלו בדיון היה על השימוש בסרטונים ונשאלתי על ידי אחת  אחד 

 .המשתתפות לגבי האלמנטים החשובים לבניית סרטון מוצלח
מכיוון שזאת שאלה שעלתה מספר פעמים בעבר, זאת הזדמנות לשתף את  

ריטיים לצילום סרטון גיוס מנצח  על האלמנטים הק ג'נקיס  ראיין המאמר המצוין של 
  )Y(עם דגש על גיוס עובדי דור ה 

 
 :קצרה  הקדמה

תגיע   2018מהתנועה באינטרנט בשנת  84%של חברת סיסקו,  מחקר  על פי
 .מסרטוני וידאו 

מהתקשורת רק ילך ויצמח ומחלקות הגיוס יהיו  אין ספק שהשימוש בוידאו כחלק 
 .חייבות לחשוב כיצד למנף זאת בכדי לקדם את מיתוג המעסיק ואת הגיוס שלהן 

טק אך אין כך  -לעיתים ישנה תפיסה מוטעית שסרטוני וידאו נועדו רק לחברות היי
 .הדבר

 Z -ואת דור ה Y-סים את דור ה חשיבות השימוש בוידאו עולה כאשר אנו מגיי
ואלו העובדים הצעירים    –שר צורכים וידאו בתדירות ובקצב הולך וגובר א

 .Call Centers ,שנכנסים לעבוד לא פעם בתפקידי שירות, מכירות
  

 :מוצלח   גיוס  סרטון לבניית הטיפים 
  Caseמביא ראיין ג'נקיס את סרטון הוידאו של חברת זנדסק כ שלו  במאמר
Study  מוצלח ומנתח את הסרטון שלהם   

 
מועדף והמקובל ביותר על  וידאו הינו אופן צריכת המידע ה – תראו  תספרו, אל  . 1

מצויינת בשילוב צילום  הסרטון של זנדסק עושה עבודה  .Y-ידי ילידי דור ה
  סביבת העבודה יחד עם תיאור הקריין 

 
אנשים יכולים לזהות בקלות עד כמה סביבת העבודה היא   – אותנטיים  תהיו . 2

בסרטון  באמת נעימה וכייפית לכן אל תנסו לתאר בווידאו את מה שאתם לא. 
של זנדסק מקבלים את התחושה שאנשים נהנים מהעבודה נהנים מחברתם  

ני ושהם משתפים פעולה אחד עם השני. בניגוד לסרטוני גיוס  האחד של הש
 אחרים, הצילום נעשה בצורה זורמת ולא מאולצת 
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ועשו זאת לא בעזרת גרפים וטבלאות משעממות   – שלכם הצמיחה  את   הציגו . 3
רטון הזה, הראו את הקפיטריה כפי שהיא נראית היום  לדוגמא כפי שעשו בס –

  לעומת כמות האנשים בתחילת הדרך 
 

יבחרו לעבוד במקום  - Yילידי דור ה – שלכם הארגונית התרבות   את  הראו  . 4
שבו התרבות מתאימה להם. לכן במקום לשים דגש על המוצר או השירות  

תרבות  שאתם מציעים שימו דגש על צילומים שיעבירו את המסר לגבי ה
  הארגונית שלכם 

 
רוצים  - ,Yה המועמדים הפוטנציאליים, ובעיקר בני דור  – העובדים  את   הציגו . 5

לראות מי יהיו העובדים איתם הם יחלקו את המשרד ואת היום יום. הציגו את  
  הצוותים ואת האנשים האמיתיים ואל תשתמשו בתמונות ממאגרי תמונות 

 
העובדים הצעירים יעדיפו   – לבניין  מחוץ גם העבודה   סביבת  את   הציגו . 6

דסק הם צילמו  לבחור לעבוד בחברה שנמצאת בשכונה מעניינת. במקרה של זנ
את בתי הקפה, המסעדות ואפילו את הבר שבו נוהגים עובדי החברה לאכול  

  ולשתות 
 

אנחנו נמצאים במשרד חלק גדול משעות הערות שלנו.   – המשרד  את   הציגו . 7
יש לכם דברים מגניבים (כמו ליקריץ',  הראו את המשרדים שלכם והציגו אם 

  שתיה או אם מותר להביא כלבים למשרד) 
 

זהו אחד הנעלמים הגדולים ביותר לפני שאנו   – במשרד  יום נראה  יצדכ הראו  . 8
את מי הם    –מתחילים לעבוד בחברה. הציגו למועמדים כיצד נראה יום טיפוסי 

את חדרי הישיבות  יפגשו, כיצד נראה השולחן שלהם, את מי יפגשו בכניסה, 
ך  כ –וכדומה. ככל שהם יוכלו לדמיין בקלות רבה יותר את עצמם במשרד 

 ההחלטה שלהם תהייה קלה יותר 
 

במקרה של זנדסק   – וניתן  במידה העבודה   בסביבת הטכנולוגיה  את  הראו  . 9
 רואים את העובדים משתמשים במחשבים ניידים המחוברים לרשת, מחשבי 

MAC    ואת הטאבלטים 
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כולנו רוצים לעבוד בחברה שכיף לעבוד   – החברתית  אינטראקציה ת א  הציגו . 10
שלכם לקהילה, את הפעילויות המשותפות של  בה. הראו את התרומה  

  העובדים, ארועי חברה וקבוצות הספורט של העובדים 
 

אנשים רוצים לעבוד עם מנהלים שנותנים תחושה של   – המנהלים את   הציגו . 11
תם. זנדסק לקחו זאת צעד קדימה והציגו  נגישות ושל כאלה שאפשר לשוחח אי

  את המנהלים שלהם צוחקים ונהנים
 

אל תיצרו סרטון שיופיע רק באתר החברה   – החברתיות תות ברש השתמשו  . 12
אחרי גוגל),   2שנחשב למנוע החיפוש מס'  ) YouTube אלא הפיצו אותו ב 

שתפו ברשתות נוספות כגון פייסבוק, לינקדאין וטוויטר ובעיקר רתמו את  
  ברשתות שלהם  Share העובדים כדי שיעשו 

 
ו טובעים במידע וגירויים נוספים  אנחנו בעידן שבו אנ – קצרים   סרטונים הכינו . 13

ולרוב האנשים יש יכולת להתמקד רק לזמן קצר לפני שהם עוברים לדבר הבא.  
ההמלצה היא לעשות סרטון קצר של כדקה וחצי ואז להכין סרטוני המשך  

  צה מידע נוסף ארוכים יותר למי שיר
 

וך  מוזיקה מתאימה שמלווה את הסרטון יכולה להפ – מתאימה  מוזיקה הוסיפו . 14
את הסרטון שלכם למושך יותר. וודאו שאתם בוחרים מוזיקה שמראה על  

  .חדשנות ומדגימה את הקצב של החברה שלכם 
 

15 .  Action To Call  -   ולסיום, ודאו שאתם מציגים בצורה ברורה את מה שאתם
רוצים שהצופים בוידאו יעשו. דווקא בסרטון של זנדסק הדוגמא היא פחות  

 .להגיש מועמדות אך לא אומרים כיצד לעשות זאת   טובה מכיוון שהם מציעים
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מגייסות   SAP ו  HP ,מדוע חברות כמו מייקרוספט 
 ?אוטיסטים 

  הספקטרום  על   עובדים  בגיוס היתרונות את  מבינים  ארגונים   של וגדל  הולך  מספר
 האוטיסטי. 

  9900 ויחידה  Vodafone יאנג,  אנד  ארנסט , SAP, HP מייקרוספט,  כמו חברות 
  עתה שעד   אוכלוסיה פלח לגייס   יעד   לעצמן  ששמו מהחברות אחדות  ק ר הן  בצה"ל 

  תעסוקה.  למצוא  (ומתקשה)   התקשה
  

  מגיע אלא  ארגונית   שונות יצירת  מצרכי  רק  מגיעים  לא הללו  שהגיוסים  כמובן
  האוטיסטי הספקטרום   על המאובחנים  אנשים בהם  תחומים שישנם   הבנה מתוך

  אצל למצוא  שקשה   לתפקיד יוחדים מ יתרונות  מביאים גבוה בתפקוד  ונמצאים 
  אחרים. 

  
  האוטיסטי?  הספקטרום על  עובדים בגיוס  היתרונות  מהם

  האוטיסטי הספקטרום על   נמצאים ם העול מאוכלוסיית 1% מחקרים,  פי על 
  למצוא  מצליחים  לא   מהם 80% וכ  האחרונות)  בשנים גדלים רק   (והמספרים

  מתחת  שהן בעבודות ם מועסקי רוב   פי על  מוצאים  שכן 20% אותם גם   עבודה.
  שלהם.  ולכישורים  ליכולות 

  
  אינטליגנציה כולל  – מעסיקים עבור  רבים יתרונות  לעיתים  יש אוטיזם  עם  לעובדים
  באיכות  אינטנסיבית   לעבודה ומחויבות   לפרטים  קפדנית לב   תשומת גבוהה, 
  שגייס   העבודה למקום יותר  נאמנים  גם הם רבות,  חברות של מניסיון  גבוהה. 

  אחרים.  לעובדים  בהשוואה  בארגון,  זמן  לאורך ארים ונש אותם 
  

  פיילוט ולאחר  הפוטנציאל  את  שזיהו  הראשונות  החברות בין  היתה SAP חברת
  1% ש  למצב להגיע  יעד  לעצמם   שמו  הם  מדינות  במספרIT  ה  בתחומי ח מוצל

  רק מתמקדים  אינם  שלהם  הגיוסים כיום  הספקטרום.  על יהיה  שלהם   מהעובדים
  ואדמינסטרציה.  שיווק  כספים, הגרפי, העיצוב  לתחומי   גם  לאא  IT  ה לתחומי 

  
  שלהם   הגיוסים מתוכנית חלק  היא הזאת שהאוכלוסיה   חברות עשרות  ישנן   כיום

  ועוד. IT  אנליסטים,  ,QA  לתפקיד
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  שהחברה מציין  Mac Freddie האמריקאית  המשכנתאות בחברת   המנהלים אחד
  עושים שהם  האנליטית והעבודה  להם  שיש הנתונים כמות  מידע. מבוססת 
  מיוחדות מאד  מיומנויות  דורשים 

  משימות ליהנות   נוטים  ממוקדים,  מאוד הספקטרום על  שאנשים  שמצאו  סיפרו הם
  מאופי  להתאייש מבלי בנתונים   התאמות חוסר למצוא   יכולת  להם  ויש וזרות ח

  העבודה. 
  

  ם שעובדי המיוחדים  הכישורים  את  שזיהו  היחידות  לא   הן העסקיות החברות  אך
  מביאים.  אלו 
  אותם ומגייסות   הללו היכולות  את  מזהות  הצבאיות המודיעין יחידות גם

  לשירותיהם. 
  שמשרד   כך על   Review Business Harvard ב  כתבה  היתה כחודש  לפני

  בתחום  כאנליסטים  האוטיסטי  הספקטרום  על   עובדים מגייס  האוסטרלי  ההגנה
  ל. צה" של 9900 יחידה את בכתבה הזכירו והם  הסייבר

  
  לתובנות  והפיכתו החזותי  הפיענוח  בנושא שמתמקדת  הישראלית היחידה

  עקב  האוטיסטי. הספקטרום על  נערים לשלב  שנים 4-כ לפני  החל  מקצועיות 
  ליחידה  הורחב   אונו,  האקדמית הקרייה עם  שמשותף  הפרוייקט, הרבה הצלחתו 

  וגיותהטכנול  וליחידות  גלויה  מתקשורת מודיעין  איסוף  על  האחראית  נוספת
  .באמ"ן 

  
  האוטיסטי   הספקטרום  על אנשים  בגיוס  האתגרים

  מודעות, ודורש לארגון   גראת  ויוצר  טריוואלי  תמיד לא הוא  אוטיזם  עם  עובדים   גיוס
  העבודה. סביבת  של   התאמה ולעיתים  הגיוס תהליכי התאמת

  כמה עם  להתמודד  שנועדה תוכנית  בנו  שהם  מספר  SAP   מחברת ולסקו  חוסה
  האינטליגנציה,   להם  שחסרה לא   "זה  העבודה. חיפוש  הליךבת מהמשוכות
  על   רבים  כי זה , IT-ה בתחום לשגשג   כדי הדרושה הטכנית והמומחיות  המיומנויות 
  קריטיים ואלו   התקשורת יכולות  ואת   החברתיים הכישורים את  חסרים  הספקטרום 

  ראיון"   תהליך את  לעבור   כדי
  

  הוראות פי על מלגו   רובוטים   תבניי השאר בין  כוללים SAP ב  שלהם הראיונות 
  הם שלעיתים  מספר ולסקו  להתראיין. להם  נוח כיצד והבנה מפורטות  מאד

  העדפתו.  פי  על –  מקבוצה  כחלק ולעיתים  צעידה  כדי  תוך  םמועמדי מראיינים



120  
 

  כדי אוטיזם עם   באנשים  התומכים שונים ארגונים  עם  פעולה שיתופי  יצרו גם  הם
  למועמדים   כלים יתנו  ובמקביל  אחד מצד  להםש  והמנהלים העובדים  את  שידרכו
  חיים.  וכישורי   תקשורת בנושאי

  
  המתמקדים מקרה  סיפורי   על ת מבוסס שבועות  מספר שנמשכת SAP ב  התוכנית

  ודרכי  נימוסים   התנהגות,  כללי  צוות,  עבודת  תקשורת,  רכות, מיומנויות  על 
  אלקטרוני.   דואר  עם התנהלות

  
  שלא  חדש גיוס ערוץ  פתיחת עובדים,  בגיוס   אמיתי קושי  של   בתקופה –  לסיכום
  לק ח  להיות  וכמובן  מצויינים. עובדים   למצוא  לארגונים לעזור  יכול  בעבר שקלנו

  גם  אמיתית הזדמנות שנותנת יותר  מגוונת  וחברה   ארגון לבנות  ממאמץ
  מודרות.  לאוכלוסיות 
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למה פוטרה מגייסת בגוגל ואיך זה קשור לקנס של מיליארד 
  שקל?

  לסיומו   מגיע הגיוס  עולם  ואת   טק-ההי עולם  את  שמסעירים  טיםהמשפ אחד
  בין  עובדים   גיוס  -אי   של  חוקי  לא   הסכם בעקבות  שקל  למיליארד   מעל של בפיצויים 

 .הסיליקון  בעמק  חברות 
  לאריק  מאפל ג'ובס  סטיב בין  מיילים תכתובת  שנחשפה  לפני  לא   זאת כל אך

  מהנדס  אל  שפנתה  מגוגל  ת מגייס של   מיידים לפיטורים שהביאו  מגוגל  שמידט
 .ג'ובס   סטיב של   המזעזעת תגובתו  את  וכוללת   – באפל 

  
 מהמתחרים  עובדים גיוס לאי   חוקי לא   הסכם

הגילוי החל לפני מספר שנים כאשר על פי תלונה רשמית שהוגשה על ידי  
הממשלה הפדרלית בארצות הברית, עלה שקיים הסכם סודי בין חברות  

אינטל, גוגל, אדובי, אפל ועוד מספר חברות בעמק  הטכנולוגיה המובילות כגון 
" את העובדים  הסיליקון. על פי ההסכם היתה קיימת הבנה של: אתה לא "תצוד 

שלי ואני לא אצוד את העובדים שלך. כלומר הגדירו שפעילות הד הנטינג אקטיבי  
 .אסורה –של ארגון אחד לעובדיו של הארגון האחר באותה "קבוצה"  

של    בחופש העיסוק המשפטים, ההסכם יצר מצב שפגע  לפי הודעת משרד 
הנטרים של   העובדים שלא קיבלו הזדמנות שווה לפניה מצד המגייסים וההד

החברות המתחרות. לטענתם, ההסכמים בין החברות מנעו צורה מסוימת של  
מיומנים ובעלי כישורים, והפחיתה את התחרות בשוק על   דים גיוס עוב   תחרות על

וגישה להזדמנויות עבודה טובות  חשבונם של העובדים, מהם נמנע מידע חשוב 
 .יותר 

בכדי למנוע עמידה למשפט פדרלי, התחייבו הארגונים הללו לסגת מכל הסכם  
ועמדים  כזה ולהוריד את כל הסייגים העומדים בנושא גיוס עובדים אקטיבי של מ

  .פאסיביים שעובדים אצל המתחרים
 

 טק - ההי  עובדי   של ייצוגית  תביעה 
 .אך התהליך לא נעצר כאן

מרות שמשרד המשפטים הקפיא את התביעה בעקבות התחייבות הארגונים,  ל
קמה קבוצה של עובדים שראו עצמם נפגעים מההסכמים הללו והגישו תביעה  

 .2011ייצוגית כנגד חלק מהחברות הללו ב 
חברות שנתבעו היו אינטל, אדובי, גוגל ואפל אך במקביל החל תהליך דומה מול  ה

 .ואחרות נוספות Intuit ר (השייכת כיום לדיסני) וחברות נוספות כגון פיקס
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הטענה של העובדים היתה שהסכם אי הגיוס פגע בפועל במשכורות שלהם  
 .לאורך השנים בהם ההסכם הלא חוקי היה בתוקף

החברות שניסו לבטל את התביעה על הסף, הסכים בית  למרות התנגדות 
 .בה לפני כשנתייםהמשפט לקבל את התביעה כתביעה ייצוגית והחל לדון 

  

  ?  סמיילי ג'ובס סטיב שלח למה 
כחלק מהתנהלות המשפט, חויבו הארגונים לחשוף התכתבויות מיילים בין  

מיילים  -ליפת אי בח  .ואחד מהם עורר סערה גדולה –המנהלים של החברות הללו  
בין סטיב ג'ובס, מנכ"ל אפל לבין אריק שמידט, יו"ר גוגל, התלונן ג'ובס בפני  

 .שמידט כי אחד המהנדסים בחברה קיבל פניה ישירה ממגייסת בגוגל
שמידט שלח את המייל אל אחד ממנהלי משאבי אנוש של החברה בכדי שיברר  

 .ר באופן מיידי כיצד קרה הדבר ולוודא שזה יפסק לאלת
מנהל משאבי אנוש הגיב במהירות שמעשה זה לא היה אמור להתרחש  

חברה ואף אף ביקש משמידט שיעביר את  ושהמגייסת תפוטר בתוך שעה מה
 .בקשת הסליחה שלו אל סטיב ג'ובס

אותו מנהל משאבי אנוש אף קיבל גיבוי מסמנכ"לית משאבי אנוש של החברה  
פומבית בכדי שמקרה כזה לא  בזמנו שביקשה שיהפוך את הפיטורים לדוגמא 

 .ישנה
דט, הוא העביר  לאחר שסטיב ג'ובס קיבל את העדכון על הפיטורים המיידים משמי

 .זאת למנהלת משאבי אנוש של אפל עם סימן של סמיילי
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 שקל  מליארד  1.1 של  קנס

  1.1ר עם התובעים על תשלום של השבוע הגיעו אינטל, גוגל, אפל ואדובי להסד
מאושר על ידי בית  בהסכם שאמור להיות  – מליון דולר)  324מיליארד שקל (

 .המשפט בסוף החודש הקרוב 
מיליון דולר שישולמו על ידי חברות   20-הסכומים הללו הינם בנוסף לפיצוי של כ

 .בנפרד  Intuit פיקסר ו 
מנע מפרסום תכתובות  נראה שמעבר לחשש להפסד במשפט, רצו החברות להי

 .דומות נוספות שהיו פוגעות בתדמיתן בעיני הציבור
 ?ראלביש  קורה  ומה

אנו מניחים שגם בארץ קיימים הסכמים לא כתובים בנוגע להד הנטינג ישיר של  
בין חברות שיושבות באותו מתחם או נמצאות באותה תעשיה. אחת   מועמדים

כרות האישית ברמת המנכ"לים  הסיבות לכך היא הגודל הקטן של המדינה וההי
 .של החברות 

תרחש בתעשיה בשנים  אנחנו רואים שינוי משמעותי שמ –יחד עם זאת 
 .האחרונות 

, הביעו רוב החברות  2007כאשר התחלנו להדריך על השימוש בלינקדאין בשנת 
חוסר רצון להשתמש ברשת לגיוס אקטיבי של מועמדים שעובדים אצל המתחרים.  
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ות ונבעו בעיקר מחשש שהארגונים האחרים יעשו בדיוק אותו  הסיבות היו מגוונ
 .דבר 

 .מרי אך המצב כיום שונה לג
    AKT בסקר הגיוס המקיף שערכנו לאחרונה יחד עם חברת היעוץ למשאבי אנוש 

מהארגונים המובילים מבצעים פניה אקטיבית למועמדים שלא   84%  עלה ש
 .מחפשים עבודה

עם מעל למיליון  ) לינקדאין חדירה המסיבית של חלק מהסיבות לשינוי נובעות מה
כניסת החברות    משתמשים בישראל כיום), המחסור הכואב במועמדים מובילים, 

הבינלאומיות שהביאו עימן קוד התנהלות שונה ומינוף אקטיבי של רשתות  
 .הקשרים של עובדי החברה

בארץ לא הגיע נושא דומה לדיון משפטי אבל אני מניח שגם אצלנו עיקרון חופש  
 .העיסוק יגבר כמעט תמיד על שיקולים אחרים
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  אפל, גוגל, אינטל וחברות אחרות הודו בהסכמים סודיים שלא לגנוב מועמדים  
הברית, עולה   על פי תלונה רשמית שהוגשה על ידי הממשלה הפדרלית בארצות 

שהיה קיים הסכם סודי בין חברות הטכנולוגיה המובילות בעמק הסיליקון. חברות  
כמו אינטל, גוגל, אדובי, אפל ועוד הסכימו בניהן על כלל פשוט: אתה לא "תצוד"  

ומר הגדירו ש"ציד ראשים"  את העובדים שלי ואני לא אצוד את העובדים שלך. כל
– Head Huntingל ארגון אחד לעובדיו של הארגון האחר באותה  , פנייה יזומה ש

  אסורה.   –"קבוצה" 
  

מנכ"לים של חברות שמתחרות על אותם   – התופעה מוכרת גם לנו בישראל 
אנשים, עושים "הסכם ג'נטלמני" ולא פונים אל עובדי החברה השנייה. הדבר נכון  

גופים  הסכמי עבודה בין הארגונים, ספק ולקוח שעובדים יחד, או  בעיקר כשיש 
איך אפשר לעבוד ביחד כשאני   – המשתפים פעולה. לכאורה נראה הדבר ברור 

  צריך לחשוש שמחר "תחטוף לי" את העובד הטוב ביותר שלי. 
  

אולם, ההבנה שהתפתחה בארה"ב (ואשר פורסמה בהודעת משרד המשפטים  
כמים בין החברות מנעו צורה מסוימת של תחרות על גיוס  האמריקאי) היא ש"ההס

דים מיומנים ובעלי כישורים, והפחיתה את התחרות בשוק על חשבונם של  עוב 
  העובדים, מהם נמנע מידע חשוב וגישה להזדמנויות עבודה טובות יותר. 

בחופש  לפי הודעת משרד המשפטים, ההסכם יצר מצב שבסופו של דבר פגע  
ים שלא קיבלו הזדמנות שווה לפניה מצד המגייסים וההד  של העובד  העיסוק 

  רים של החברות המתחרות. הנט
  

עם הגשת התלונה הגיעו משרד המשפטים האמריקאי והחברות הנאשמות  
להסדר: החברות הודו בתכנון קנוניה אך מבלי להודות באשמה ומבלי לשלם קנס  

התחייבות שלא ליצור הסכמים כאלה  אך יחד עם זאת הם גם חתמו על  – כלשהו 
היתה לשלוח אות אזהרה לכל  בעתיד. דובר משרד המשפטים ציין שהמטרה 

החברות בתחום בכדי לוודא שהסכמים כאלה מוטב להם שיגנזו לפני הגשת כתבי  
  אישום נוספים. 

וותיקי עמק   - בעוד שדובר משרד המשפטים כינה את האישומים כחמורים 
כלל מחשיפת ההסכמים הסודיים וטוענים שזה היה נוהג  הסיליקון לא הופתעו 

תים ברמות ההנהלה הבכירות ביותר. בכיר באחת  עבודה רגיל שנקבע לעי
החברות שהוזכרו בתלונה, שלא היה מוכן להזדהות, ציין ש"היה מותר לצוד עובד  

או דרך חבר משותף, אבל ההסכמה היתה   LinkedInשל חברה מתחרה דרך 
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  ורה ישירה למשרד ומנסים לפתות אותו לבוא אליך". שלא מתקשרים בצ
  

העובד עצמו. "אתה בעצם לוקח מהנדס   –יצר גם קורבן  אך בעיני אחרים מצב זה
שהתמחה בנישה מאד ספציפית, ואתה חוסם בעדו מלהגיע לתפקידים אצל  
חמשת המחרים הגדולים ביותר בשוק ואתה פשוט תוקע אותו באותו מקום  

  להתקדם מבחינה כלכלית".   עבודה ללא אפשרות 
גלה תמונה דומה ואף חמורה  אם נבחן לעומק את המצב בישראל, אין לנו ספק שנ

יותר. יש מספר גדול של ארגונים שנמצאים בהתקשרויות עסקיות (חברות בת של  
חברת אם; חברות בטחוניות הקשורות כולן לאותו אגף בצה"ל), והעובדים  

מנועים   –עובדים באחת החברות המקבילות הפוטנציאלים הטובים ביותר, אשר 
"ל מכיר את האחר מהיסטוריה משותפת  מלגשת לאותו ארגון. בארץ, כל מנכ

צבאית, עסקית או אחרת, ובמקרים רבים הסכמים מסוג זה נחתמים בלחיצת יד  
  בין המנכ"לים ומסר שמועבר בצורה ברורה מאד ל"שרשרת הגיוס". 

  
יד את ההזדמנות למועמד חזק והעובד  המעסיק מפס  –כך נוצר הפסד כפול 

עובדים טובים, ארגונים "שומרים"    מפסיד הזדמנות לצמוח. מתוך החשש לאבד
  כולם מפסידים.  – עליהם דרך הסכמים מסוג זה, ובסופו של דבר 
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  למי שייך כרטיס הלינקדאין של המגייס שלך? 

בודה  טק התקבלה לע- סיגל שעבדה במשך כשנתיים בחברת השמה בתחום ההיי
שבה  באחת מחברות הטכנולוגיה המובילות בישראל כמגייסת בכירה. סיגל, שנח

לאלופת הגיוסים ברשתות החברתיות שמחה על המעבר המתקרב וקיוותה שהוא  
  יתקבל בהבנה גם על ידי המנהלת שלה בחברת ההשמה. 

המנהלת, שכמובן לא שמחה לעזיבת אחת המגייסות המוכשרות שלה, דרשה  
ר את שם המשתמש והסיסמה של כרטיס הלינקדאין שלה, שכלל  מסיגל שתשאי

ידי מגייסת אחרת בחברת ההשמה. סיגל, שהופתעה  מאות אנשי קשר, ב 
מהבקשה, סירבה בתוקף לוותר על כרטיס הלינקדאין האישי שלה, מה שהביא  

  לעזיבה צורמת שלה את החברה. 
  

  המקרה הזה אינו דמיוני כלל וכלל. 
בזכויות הבעלות על הפעילות במדיה החברתית הינו חדש  הקונפליקט שנוצר 

תחם של לבתי המשפט בישראל. באופן מפתיע אולי,  יחסית ועדיין לא הגיע לפ
אנשי הגיוס הם הראשונים שנתקלים בקונפליקט הזה בארץ כמי שמובילים  

בארגונים רבים את הכניסה לרשת וממנפים את הרשתות החברתיות והכרטיסים  
  י לייצר או לחסוך כסף לארגון. האישיים בכד

שביקשו להתייעץ איתנו כיצד    בחודשים האחרונים קיבלנו מספר פניות מארגונים
האם   –יוצאים מהקונפליקט הזה, ומבקשים להבין למי שייך כרטיס הלינקדאין

  לעובד או למעסיק? 
  

ניסינו לברר עם המעסיקים מדוע הם חושבים שהכרטיס שייך להם הם העלו  
  ת הבאות: את הטענו

   המועמדים הם הנכס העיקרי של קבוצת הגיוס או של     -מדובר בגניבה
רת ההשמה. כפי שלא יתכן שאיש גיוס יעתיק אליו קורות חיים מתוך  חב

הארגוני, כך לא יתכן שהוא   CRM -מערכת הגיוס של החברה או מתוך ה 
"יגנוב" ויעביר איתו את המועמדים עם מעברו לחברה אחרת או אפילו  

 ברה מתחרה. לח
   רוב הקשרים העסקיים של    -הקשרים בוצעו על חשבון זמן העבודה

הגיוס הללו נבנו בזמן העבודה תוך כדי שימוש במחשב ובאמצעי   אנשי
תקשורת שסופקו להם בידי הארגון ותוך כדי כך שהם מקבלים שכר מלא  

 על הזמן הזה. 



128  
 

   נים  חלק מהארגונים טוע  -הארגון שילם על ההדרכה של המגייסים
שהם אלה ששילמו ומימנו את ההכשרה של המגייסים כיצד לבנות ולמנף  

כמה את הנוכחות שלהם ברשת בכדי להגיע למועמדים. לאותם  בצורה ח
 מועמדים שכעת עם המעבר, הם לוקחים איתם לחברה אחרת. 

 :המעסיקים טוענים   המועמדים חברו אליהם רק בגלל החברה
רק בגלל העבודה בתחום הגיוס   שהמועמדים חברו למגייס/ת מסוימ/ת

ה, בעזרת אותה  באותה חברה, ומתוך מטרה שיעזרו להם למצוא עבוד
חברה. הם ממשיכים וטענים, שאם המגייסים לא היה מייצג את הארגון,  

סביר להניח שרוב אנשי הקשר או המועמדים כלל לא היו מתחברים  
 אליהם. 

  
  נים לא פחות רלוונטיים: שוחחנו כמובן עם המגייסים העוזבים שהעלו טיעו

  יות הינה  התפיסה ברשתות החברת –אנשים התחברו אלי באופן אישי
שמאחורי כל כרטיס עומד אדם אמיתי שמזוהה בשמו, בדרך כלל  

בתמונה ובמידע עליו. לכן אם  מישהו בחר להתחבר אליי, הוא בחר  
 לעשות זאת ברמה האישית ולא בהכרח ברמת החברה 

 ות הכל אישי ולא ניתן לקחת כרטיס של בן  בעידן הרשתות החברתי
שם של כרטיס, או גרוע  החלפת  – אדם אחד ולהחליף לו את השם 

מזה, פעילות של אדם מסוים תחת שם אחר, היא פעולה שרק עשויה  
לפגוע בחברה ובאותו אדם ונתפסת בעיני רבים כמעשה רמייה (שוב, של  

ידי שינוי פרטי  שני הצדדים). לכן הנזק שעלול להיגרם לחברה על  
הכרטיס והעברתם לידי משתמש חדש (תוך שמירת הקשרים הקודמים)  

 גדול יותר מהתועלת. 
   חלק מהחיבורים נעשו בכלל בזמני הפרטי ולא קיבלתי מהארגון

החברה המעסיקה הנוכחית נהנתה במשך    –תשלום על שעות נוספות 
השונים שיצרה  התקופה בה היתה המגייסת מועסקת על ידה מהקשרים 

גם מאלו האישיים, גם מאלו שנעשו בזמנה הפרטי. אין כל    –המגייסת 
 ע להחזיר או לתגמל על זמן ההשקעה דרך כרג 

  לא מעט חברים   – יש ערבוב בין חברים אישיים שלי לבין מועמדים
שאינם קשורים לעבודה מתחברים לכרטיסים האישיים בלינקדאין או  

 בצע הפרדה בין האישי למקצועי. בפייסבוק ולכן לא ניתן כלל ל 
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  אז מי צודק? 

טים לצדד בצד העובדים בדילמה כאן,  הטיעונים רלוונטיים לשני הצדדים. אנו נו
מתוך ההיכרות עם העיקרון המנחה בכל האתרים ובעיקר בלינקדאין, של החיבור  
האישי, לאדם. הרשתות השונות מציינות שמצפות מאנשים להעלות כרטיס אישי,  

אישית ולא תמונת לוגו של העסק ועוד קווים מנחים אשר שמים את האדם   תמונה
ונים נהנים למעשה מהנכונות של העובד "לנדב" את קשריו  הבודד במרכז. הארג

  האישיים, את זמנו האישי ואת המיתוג האישי שלו לצורך הגיוס לחברה. 
  

  הקונפליקט מתעורר גם בארה"ב 
הברית שהעלה את השאלה הזאת לגבי   לאחרונה התרחש אירוע מעניין בארצות

אחד המגישים הידועים  הבעלות על הכרטיס האישי במדיה החברתית. ריק סנצ'ז,  
, פוטר מתפקידו לאחר שהאשים את היהודים שהם שולטים בתקשורת.  CNN -ב

אחת השאלות שעלו עם פיטוריו היו מיהם הבעלים של חשבון הטוויטר של ריק  
  - , ואסף לו עם הזמן מעל לricksanchezCNN@סנצ'ז שנוהל תחת השם 

  עוקבים.   140,000
  

קבו אחריו בגלל האישיות שלו והפעילות  השאלה שעלתה היתה האם אנשים ע 
. בסופו של דבר לאחר משא  CNNשיצר באופן אישי בטוויטר או בגלל שייצג את 

ומתן בין הצדדים הוחלט שהכרטיס יישאר בבעלות ריק סנצ'ז, אבל הוא הסיר את  
CNN   :משם הפרופיל שלו ועתה הוא מנהל את הכרטיס תחת השם

@ricksancheznews  
  

  לנו? מה ההמלצה ש 
   להגדיר נוהל ברור שמגדיר את תחומי האחריות ויסדיר את הפעילות

  ברשתות החברתיות. 
   במקביל לנוכחות האישית של המגייסים, ליצור נוכחות עסקית לארגון

  ברשתות הרלוונטיות. ובמידת האפשר לנהל דרכו את הקשרים 
   להכשיר יותר מאדם אחד שמנהל את הנוכחות של הארגון ברשתות

 ת החברתיו 
   לקראת עזיבה של עובד בעמדת מפתח, הנמצא בקשר עם הרבה

מועמדים ואנשי קשר, נשלח אליהם מייל עם הזמנה להתחבר  
 למחליפ/ה. 



130  
 

  
אחת עם  בעידן בו המיתוג המקצועי ברשתות העסקיות והאישיות מתערבב לא 

המיתוג הארגוני, והקשרים המקצועיים והאישיים מנוהלים ברשת, נוצר לא אחת  
ט בין האינטרס של המעסיק לאינטרס של העובד. ייתכן שקרב היום בו  קונפליק

הנושא הזה יובא לטיפולו של בית המשפט אולם עד אז, חשוב שארגונים ילמדו  
ולים לנכס לעצמם את  לעומק את עולם המדיה החברתית ולא יניחו שהם יכ

  הנוכחות האישית של עובדיהם באותה זירה. 
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  לך?  מתאים הכי   לינקדאין  בוןחש זה אי  לשלם?  לא   או  לשלם
אני יכול לגלות לכם שזאת   –אחרי מאות הדרכות לינקדאין ואלפי מודרכים 

 .השאלה הכי נפוצה שמתייעצים איתי לגביה
  

הלינקדאין לחשבון פרמיום, ואיזה מהחשבונות  האם יש צורך לשדרג את חשבון 
 כדאי לבחור.  שלינקדאין מציעה

  
  .זה תלוי  – והתשובה שלי היא 

  
נתחיל בעובדה שניתן לעשות הרבה מאד דברים בחשבון  

במידה ואתם בונים אותו נכון (פרופיל מלא, רשת קשרים   החינמי   הלינקדאין
  החיפוש המתקדם והחיפוש הבוליאני). רלוונטית והכרות מעמיקה עם מנגנון 

שלינקדאין   רוב המגבלות  כיצד ניתן לעקוף את  בהדרכות שלי אני מלמד ומדגים
  …אבל …על החשבון החינמי  מציבה

  
-3ובמידה ואתם מגייסים יותר מ   –במידה ואתם משתמשים "כבדים" בלינקדאין 

לי היא  ההמלצה ש  – משרות בו זמנית, אין לכם ברירה אלא להיות כאלה  4
  .בהחלט לשקול את השימוש בחשבון הפרימיום 

עזור לכם  במאמר זה אני רוצה לסקור את סוגי החשבונות הקיימים בלינקדאין ול 
  .לקבל את ההחלטה הנכונה עבורכם

  
 החשבון החינמי 

רוב המגייסים משתמשים בחשבון החינמי, והוא אכן מספיק   –בואו נבהיר מראש 
גייס שאינו עוסק שאיתור אקטיבי אינטנסיבי של  לרוב הצרכים הרגילים של המ

  מועמדים. 
  :החשבון החינמי מאפשר לנו

בית תוך כדי שימוש במילות מפתח לקידום  לבנות נוכחות מקצועית אטרקטי    ·
  הפרופיל שלנו 

  להוסיף קישורים ומצגות בכדי למצב אותנו ואת הארגון שבו אנו עובדים   ·
  ת לבנות רשת קשרים עניפה ורלוונטי  ·
+ אפשרויות לחיפוש מתקדם ולחיפוש    לערוך חיפוש של אנשי קשר רלוונטיים  ·

  בוליאני 
  ולקחת חלק בדיונים מקצועיים  דות להצטרף לקבוצות עניין ממוק  ·



132  
 

  :לדוגמא – מצד שני לחשבון זה יש גם מגבלות 
   !שזה חיסרון משמעותי למגייסים   –כמות חיפושים מוגבלת כל חודש  ·
משלוח מיילים למועמדים שאינם ברשת הקשרים שלכם או כאלה  מגבלות של  ·

  שלא חולקים עמכם קבוצה 
  ונות בחיפושהתוצאות הראש  100היכולת להסתכל רק על  ·
  המגבלה בשימוש במסננים המתקדמים בחיפוש בלינקדאין  ·
(בעיקרון, כל אלה שמעבר    מחוץ לרשת שלכם חסימת הפרופילים שנמצאים ·

  לדרגה השניה) 
  

  י חשבונות הפרמיום סוג
!  20-לינקדאין צמצמו מאד את כמות חשבונות הפרמיום (שבעבר עמדו על מעל ל 

  :קהלים עיקריים  4סוגים שונים) והם מיועדים ל  

  
  

 חשבונות פרמיום למגייסים
 .רוב ההכנסות של לינקדאין מגיעות מחשבונות הפרמיום למגייסים 

, שהוא חשבון הפרמיום הנפוץ ביותר בין   Recruiter Lite עלות חשבון ה
לחודש בתוכנית שנתית    100$ש בתוכנית חודשית ו דולר לחוד  120מגייסים, ה

במידה ומשלמים שנה מראש (ולא ניתנה לבטלה באמצע התקופה או להעביר  
  אותה למשתמש אחר). 

  לחשבון זה יתרונות רבים: 
  30יכולת לשלוח InMails   בחודש גם לאנשים שאינם חברים בדרגה

  ראשונה. 
מקבלים תשובה לכן  עליו  InMail כוי על כל קחו בחשבון שמתקבל זי

  בפועל מספר המיילים אותם ניתן לשלוח גבוה יותר. 
  שזה בעיני אחד היתרונות העיקריים   –אין מגבלה של כמות חיפושים

  של חשבון בתשלום. 
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   ,קיימים מסננים מתקדמים המאפשרים סינון למשל לפי שנות ניסיון
  ודל חברה ועוד חיפוש בקבוצות ספציפיות, חיפוש לפי ג

 מה שמרחיב מאד   – פוש גם על מועמדים בדרגה השלישית יכולת חי
  את כמות האנשים ברי החיפוש. 

  מה שהופך את   – ניהול מועמדים, משרות ושיוך ציידים למשרות הללו
החשבון לסוג של מערכת גיוס לכל דבר הכוללת גם מדדי הצלחה על  

  כמות המיילים שנשלחו, תגובות ועוד. 
 אלגוריתם היכול להציע מועמדים נוספים הדומים  ה כולל גם  חשבון ז

  לאלו שמצאתם ובכך להגדיל את תוצאות החיפוש 
 

שהינו חשבון משודרג יותר    Corporate Recruiter בנוסף קיים חשבון ה 
 .דולר לחודש 800-ועלותו כ

בישראל יש כיום עשרות חברות המשתמשות    – רק בשביל לסבר את האוזן 
 . Corporate Recruiter בחשבון ה 
לחודש,   InMails 150 מאפשר לשלוח Corporate Recruiter חשבון ה

לקבוצה של מועמדים נבחרים בבת אחת, הוא מאפשר להגיע   InMails לשלוח 
  מיליון המשתמשים בלינקדאין ופותח מסנני חיפוש נוספים.  550לכל 

תמש  ר אותו ממשכמו כן, חשבון זה נחשב כחשבון ארגוני לכן אין בעיה להעבי
  אחד בחברה למשתמש אחר בה. 

ניתן לרכוש גם מנוי לפרסום   Corporate Recruiter חשוב לציין שעם חשבונות
משרות מקודמות בתשלום, טאב של קריירה שמתווסף אל עמוד החברה ו/או  

שמציעה לכל חבר  Work With Us קידום מיתוג החברה על ידי אפשרות ה
  .הצטרף לחברהלהמסתכל בכרטיס האישי גם  

  
 חשבונות פרמיום כלליים 

תר והם יכולים להיות  ולינקדאין מציעה גם חשבונות פרמיום כלליים וזולים י
ונושא השימוש במסננים   InMails רלוונטיים למגייסים שנזקקים לפחות 

 .המתקדמים אינו קריטי עבורם 
- ו  60-דולר לחודש בתוכנית השנתית (ו  75ל   48עלויות חשבונות אילו נעים בין 

  . )לתוכנית שנתית בהתאמה 100
שר בתוכנית הזולה  אכ  InMails ההבדל בין החשבונות מתבטא בעיקר בכמות ה

  לכל חודש.  30לחודש ובתוכנית היקרה יותר מוקצים  InMails 15ישנם 
גם בחשבון זה אין מגבלה של כמות חיפושים אבל אין את כל אפשרויות  
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  הריקרוטר האחרות. 
חשבון זה מומלץ למי שרוצה להימנע ממגבלות החיפוש של לינקדאין ולא זקוק  

 ות החודשית שלו. ל כחלק מהפעי InMails ליותר מידי 
                                                                         

 Sales Navigator –  חשבונות פרמיום לאנשי מכירות
 Social אחד התחומים המתפתחים ביותר בלינקדאין כיום הינו תחום הנקרא 

Selling   .ומינוף רשת הקשרים המקצועית בכדי להגיע ללקוחות פוטנציאליים  
דולר לחודש    65למי שמשלם חודש בחודשו או   80$עלות החשבון הזה היא 

 לחודש.  InMails 20מראש והוא מציע  הלתשלום של שנ
הוא ביכולת לעקוב אחרי ארגונים ובעלי    Sales Navigatorהיתרון של ה

תפקידים בארגונים ולהתעדכן בכל פעילות שלהם (העלאת פוסט, שינוי תפקיד  
וכו). התפיסה כאן נועדה לעזור לנו לבנות מערכת יחסים עם אותו אדם כדי להקל  

  על הפניה אליו. 
כן לחשבון זה ישנם פילטרים יחודיים כמו שנים בתפקיד הנוכחי ושנים   כמו

  בחברה הנוכחית. 
יש חיפוש משני עם אפשרויות מאד מעניינות   Sales Navigator לחשבון ה

  :בראיה גיוסית
  Changed job in past 90 days  –   במטרה למצוא לקוחות חדשים

  נים יאבל בהחלט יכול לעזור גם באיתור מועמדים מעני
  Mentioned in the news in the last 30 days  –    רך טובה

  עם לקוחות או מועמדים   Engagement לייצר
 Posted on LinkedIn in last 30 days  –    גם כאן המטרה היא

אבל גם לקבל אינדיקציה לגבי רמת הפעילות של   Engagement לייצר
  .האדם ברשת הלינקדאין 

 Shared experiences  –  מה שיכול לעזור   –תור ניסיון משותף אי
  הן עם לקוחות וכמובן עם מועמדים Engagement ברמת ה

 People that follow your company   –   איתור אנשים שעוקבים
 .אחר עמוד החברה

לינקדאין מראה שאנשים כאלה ייטו יותר לשמוע על ההזדמנות שלכם  
  .חר החברהאם הם כבר מכירים ועוקבים א

  דיף? אז מה ע
אם רוב הפעילות שלכם היא איתור נקודתי של מועמדים לפרוייקטים משתנים  

  .אזי הריקרוטר לייט הוא הכלי עבורכם  – InMail ושליחת
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אם הפעילות שלכם ממוקדת בתחום מסויים ואתם מעוניינים לבנות מערכת  
 Sales ת עם האזי ההמלצה שלי היא ללכ – יחסים ארוכות טווח עם המועמדים 

Navigator 
 
  

 חשבונות פרמיום למחפשי עבודה 
נים  דולר לחודש ונות 30חשבונות הפרמיום למחפשי עבודה עולים 

3 InMails    .לחודש  
חשבון הפרמיום נותן למחפשי העבודה יכולות נוספות וגישה למידע כגון שכר  

  . (למרות שלהערכתי זה לא יהיה רלוונטי לישראל) וגישה להדרכות יעודיות 
 בעיני זה החשבון המשודרג הכי פחות רלוונטי לאנשי גיוס. 

 
  

שתמש בלינקדאין אין צורך  יתה שלמי שיודע לה אם בעבר הגישה שלי ה  :לסיכום
אני מודה שבשנה האחרונה שיניתי את דעתי. גיליתי שחשבון   – בחשבון פרמיום 

הפרמיום יכול לחסוך לא מעט זמן ולתת גישה לאנשים נוספים מחוץ לרשת  
חברים מדרגה   25,000הקשרים שלנו (וזה נכון גם עבורי כשיש לי רשת של מעל  

  . )ראשונה
ים שבוחרים את חשבון הפרמיום הזול ביותר או אפילו  ם גם לא מעט מגייס ישנ 

את החינמי אבל מוסיפים מערכת חיצונית בתשלום  
  Amazing Hiring או  HireTaul כדוגמת

 
להבין את    –ההמלצה העיקרית שלי היא קודם כל להכיר וללמוד את לינקדאין 

ם  ת ורק אז להחליט אאופן ההתנהלות, להבין את הדרכים לעקוף את המגבלו
  .חשבון הפרמיום אכן כדאי ותומך במטרות העסקיות שלכם

 .שבועות בחשבונות הפרמיום 2-4לינקדאין מאפשרת כיום התנסות חינם של 
נצלו את ההזדמנות הזאת ולבדוק אם חשבון הפרמיום אכן רלוונטי מבחינתכם  

  ואז להחליט אם להמשיך או להפסיק את השימוש בו. 
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  יסים בלינקדאין וכיצד להימנע מהןיות הקריטיות של מגיוהטע 5
  

מהמגייסים ברשת משתמשים   97%בסקר הגיוס שלנו משנה שעברה עלה ש 
  מהם הצליחו לגייס בפועל בעזרת לינקדאין.  84%בלינקדאין לאיתור מועמדים ו  

ריתק אותי לבדוק מה ההבדל בין אלה שהצליחו יותר בגיוס בלינקדאין ולאלה  
גייסים וארגונים שלינקדאין הפכה למקור גיוס  שהצליחו פחות. ההבדל בין מ 

ואף יותר מהגיוסים שמגיעים ממקור זה) לכאלה   20%או  15%משמעותי (
  שרואים בה עוד כלי לא משמעותי בארגז הכלים של המגייס/ת. 

בשנה האחרונה חקרתי את הנושא לעומק בארץ ובחו"ל, ליוויתי באופן אישי  
קטיבי, פניתי באופן אישי למאות מועמדים  גונים בפרוייקטי סורסינג אמספר אר

  פאסיביים והדרכתי מאות אנשים שעברו עימי סדנת לינקדאין. 
ואני רוצה לרכז כאן כמה תובנות קריטיות בעיני למה הופך מגייס טוב למצוין  

  בשימוש בלינקדאין. 
  

  : פרופיל חלקי ולא מלא 1טעות קריטית מספר  
וכותבים טקסט מינימלי על עצמם.    מגייסים רבים עושים את הטעות הבסיסית

וכשדיברתי עם אחת המגייסות על כך היא ענתה לי "כן, אבל גם ככה פונים אלי  
  מספיק אנשים". 

חשוב להבין שפרופיל הלינקדאין הוא כרטיס הביקור שלנו והדרך למיתוג הארגון  
  ולמה כדאי לעבוד בו. 

  – ם שאנחנו מגייסים אנשים מבקשים להתחבר אלינו שהם רואי זה נכון שלא מעט 
אך בלא מעט מיקרים אלו מחפשי עבודה אקטיביים יותר שסביר להניח שהיו  
פונים לארגון שלנו גם בדרכים אחרת (וגם זה כמובן מבורך וחלק משמעותי  

  בנוכחות שלנו ברשת). 
א מחפשים  המטרה של פרופיל המלא היא למשוך דווקא את המועמדים של

ים. שכאשר נפנה אליהם והם יבחנו את הכרטיס  עבודה, את המועמדים הפאסיבי
שלנו הם ידעו מי אנחנו, יהיה להם מספיק ביטחון ברמה המקצועית שלנו בכדי  

יבינו מי החברה שבה אנו עובדים ולמה    –שירגישו נוח לענות לנו ולא פחות חשוב 
  כדאי לעבוד בה. 

  – אליה  א הפרופיל, וכזאת שרק מעט מאד מודעים נקודה נוספת וחשובה בנוש
הוסיפו מילות מפתח חשובות לפרופיל שלכם. אם אתם מגייסים אנשים בתחום  

התוכנה, וודאו שמילות המפתח לתחומים אליהם אתם מחפשים מופיעות  
בפרופיל שלכם. בצורה כזאת תעלו בחיפושים של המועמדים שמחפשים מגייסים  
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י בתחום  אם אתם עולים בעמוד השליש – וש בגוגל לתחום שלהם. כמו בחיפ
סביר להניח שהמועמדים לא יטרחו   – שלכם בגלל כתיבה לא נכונה של הפרופיל 

  להגיע עד לשם. 
  

  : רשת הקשרים לא מספיק רחבה 2טעות קריטית מספר  
לא מעט מגייסים פותחים כרטיס לינקדאין מצרפים כמה עשרות או מאות בודדות  

נשים רלוונטיים  נים מדוע הם לא מצליחים לאתר מספיק אשל חברים ולא מבי
  למשרות שהם מחפשים. 

  חברים בלבד.  300אני רואה לא מעט אחראים על גיוס במדיה חברתית עם 
חשוב להבין שרשת לינקדאין מבוססת על רשת קשרים שצומחת בקצב  

אקספוננציאלי עם כל הוספת איש קשר חדש (ראו באיור למטה את הצמיחה  
  ון איש בדרגה השלישית) מילי  12חברים לרשת של כמעט  2038של   מרשת

סביר להניח שישנם לא מעט אנשים מצויינים בתחום שאליו אתם מחפשים אך  
  הם לא יעלו בחיפושים בגלל שהם מחוץ לרשת שלכם. 

מי כן יעלה? אלה שהכי מקושרים וכפועל יוצא מזה, אלה שמקבלים הכי הרבה  
ורקים אותן  ומרגישים שהם מוצפים בהצעות ופשוט ז פניות מהמגייסים האחרים 

  לפח. 
יותר מזה, עם ההגבלות החדשות של לינקדאין על צפיה ופניה לאנשים מדרגה  

שלישית, עולה החשיבות בחיבור והגדלת רשת הקשרים שלנו שנמצאים בדרגה  
  הראשונה. 

לכן אם הפרופיל שלכם לא מספיק מלא או שהרשת שלכם לא כוללת את רוב  
י שלכם להצליח לגייס יהיה נמוך  הסיכו – אנשים הרלוונטיים לתחום שלכם ה

  משמעותית מהמתחרים שכן עושים זאת. 
  

  : התייחסות אל לינקדאין כעוד לוח דרושים חינמי 3טעות קריטית מספר  
  

התשובה שאני   –לא פעם כשאני שואל אנשי גיוס אם הם עובדים עם לינקדאין 
  סמים את המשרות שלנו בעשרות קבוצות". מקבל היא "כמובן, אנחנו מפר

מהניסיון שלי עדיין מגיעים קורות חיים מהקבוצות, אך ההצפה של משרות  
  בקבוצות צימצמה את הכמות ואת האיכות של המועמדים שמגיעים משם. 

בעיני זאת טעות קריטית להשתמש בלינקדאין אך ורק כעוד כלי להפצת משרות  
יע  היכולת להג –הכי גדול של הרשת הזאת  מפני שכך אתם מפספסים את הערך

  למועמדים פאסיביים שלא מבקרים בעמודי המשרות. 
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הארגונים שמצליחים יותר בלינקדאין הם אלה שיודעים לזהות את המועמדים  
הרלוונטיים עבורם (וכאלה שעובדים וטוב להם ואפילו לא נכנסים למשרות  

עה שאי אפשר לסרב לה.  ופשוט פונים אליהם ומציעים להם הצ – בקבוצות) 
לא מעט חברות שזאת דרך הפעולה שלהן (לעיתים הן עושות    ומהכרותי, ישנן

זאת בעצמן ולעיתים לוקחות גורם חיצוני מקצועי שיעשה זאת עבורן במודל של  
Sourcing Out-Sourcing (  

  
  : פונים למועמדים מובילים בצורה סטנדרטית 4טעות קריטית מספר  

מאד פניות   שאנשי המקצוע המובילים בכל תחום מקבלים הרבהקחו בחשבון 
  ומרובם הגדול הם פשוט מתעלמים כי כל הפניות נראות אותו דבר.  – ממגייסים 

ההמלצה שלי לכם היא לבדוק מה אחוז החזרה של מועמדים לפניות שלכם. האם  
  ? 35%או   5%הוא 

אפרטם כאן אך   ההבדל באחוזי החזרה יכול לנבוע ממספר רב של גורמים שלא 
  ם הוא דרך הפניה למועמד הפאסיבי. אין ספק שאחד הגורמים העיקריי

כל שינוי במייל הפניה יכול להעלות או להוריד את אחוזי החזרה לכן חשוב שתנסו  
  ותעקבו אחרי המספרים אצלכם. 

שנים, וגם   5-באופן אישי אני פונה למועמדים פאסיביים בלינקדאין כבר יותר מ
ם נמצא הידע),  הזמן לומד מהמומחים בחו"ל (אין מה לעשות שש כיום אני כל 

בודק ומשפר את הפורמטים בהם אני משתמש. האם גם אתם משנים ובודקים  
  את שלכם? 

  
  : לא ממנפים את המנהלים המגייסים5טעות קריטית מספר  

אנשי גיוס רבים לוקחים על עצמם את כל נושא איתור המועמדים לארגון וחוששים  
ישים שהאחריות על  ת המנהלים המגייסים. בחלק מהמקרים כי הם מרג לערב א

הגיוס היא אך ורק שלהם, בחלק מהמקרים כי ישנה תחושה שהמנהלים  
המגייסים עמוסים מידי ולא רוצים להעמיס אותם יותר ובחלק מהמקרים חוששים  

שאם המנהלים יהיו פעילים בלינקדאין הם פתאום יתחילו לקבל פניות  
  . מהמתחרים

בסופו של דבר הערך שמקבלים  לכל אחד מהחששות הללו יתכן וישנו בסיס אך 
מעירוב המנהלים בתהליך האיתור הוא עצום ורב יותר מכל שיקול אחר. מהניסיון  
שלי, הארגונים שחיברו את המנהלים לתהליך הם אלא שהצליחו להביא לקפיצת  

פור אחוזי החבר  מדרגה בתהליכי האיתור והבאת המועמדים הפאסיביים, לשי
  המעסיק של החברה.  מביא חבר יחד עם קידום מיתוג
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ואחרים שעוזרים להפוך את   Tomigo, ZAOכיום ישנם גם כלים טכנולוגיים כגון 
  התהליכים הללו לאפקטיביים יותר. 

ההמלצה שלי במקרה כזה היא להדריך את המנהלים בצורה ממוקדת כיצד  
+ חברים בלינקדאין לא בהכרח  500להם פועלים בלינקדאין (העובדה שיש 

עים לחפש ולפנות בצורה יעילה לאחרים) ולקיים איתם מסיבות  אומרת שהם יוד
) בכדי שיאתרו ויפנו למועמדים הרלוונטיים שנמצאים  Linkedin Partyלינקדאין (

  ברשת שלהם. 
  

  לסיכום
ך  בתחום הגיוס שהפ  Game Changerבעולם מדברים על לינקדאין ככלי שהוא 

  רי מועמדים עצומים. הרבה מהאנשים לנגישים וזמינים גם בלי לבנות מאג 
הרשת אמנם לא תעשה את העבודה בשבילכם והיא דורשת למידה, הבנה  

והעמקה כיצד למנף אותה נכון אבל שימוש חכם ונכון בלינקדאין יביא לכם ערך  
  עצום בתחרות על המועמדים המתאימים. 
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 2019גיוס בפייסבוק לשנת מגמות שיווקיות בתחום ה  7
  גרונר  ויקי מאת:

 
התאפיינה בנוכחות מוגברת של מגייסים בפייסבוק ולעיתים אפילו   2018שנת 

מיליון   6-בהצפה של משרות ברשת החברתית הגדולה ביותר בארץ המונה כ
ועל מה צריך לתת את הדעת כדי לא   2019- מה מחכה לנו ב משתמשים.  

 ?להישאר מאחור

 צ'טבוטים  יותר . 1
קי בפייסבוק ולמעשה  צ'טבוט זו תוכנה שמתחברת למסנג'ר של העמוד העס

ראינו עליה חדה בכמות הצ'טבוטים בקרב   2018מתכתבת עם הגולש. במהלך 
החל מארגוני בריאות וכלה באיקומרס. אומנם נצפו יותר   – מגוון רחב של ארגונים 

  15,000דברות על כויותר בוטים המשמשים לתקשורת עם חברות (ההערכות מ
ת מרשימה של צ'טבוטים בתחום  בוטים חדשים!), אך עד כה לא נראתה כמו

 .הגיוס 

צ'טבוט בתחום הגיוס יכול למעשה לאפשר למועמד למצוא משרה מתאימה  
בצורה נוחה, מהירה ויעילה. דמיינו סיטואציה שאתם נכנסים לדף עסקי של אתר  

אתם פותחים תיבת המסנג'ר    דרושים, של חברת השמה או של ארגון גדול.
ואלת אתכם מה תרצו. בהנחה שבחרתם  ומקבלים הודעה מסבירת פנים הש

באופציה של חיפוש עבודה, הצ'ט בוט ישאל בצורה מאוד אישית באיזה  
לאחר מכן, תוכלו    תחום/מקצוע ובאיזה איזור ואז יציג לכם את רשימת המשרות. 

ם כרגע קורות חיים, הוא אפילו יוכל  לשלוח קורות חיים דרך הצ'טבוט. אם אין לכ
תם בזמן שיתאים לכם או לבקש מכם לינק לפרופיל  לתזכר אתכם לשלוח או

 .הלינקדאין

 המשרה   פוסט  של התחזקות  . 2
- בפייסבוק ב החדש של פייסבוק כבש בסערה את עולם הגיוס  המשרה  פוסט
יירה ייעודי  . הפיצ'ר החדש גרם ליותר ארגונים לשקול לפתוח עמוד קר 2018

. כולי תקווה שנראה שיפור ביכולות של  2019בפייסבוק. המגמה תימשך אל תוך 
פוסט המשרה, בפרט שיפור ביכולת הטרגוט ושיפור בייצוא הלידים לאקסל,  

 .והתמודדות עם הג'יבריש 
  

 להתחזק  ימשיך לידרים  באמצעות  גיוס 
במגוון רחב של   2018שיווק באמצעות מובילי דעה היה דומיננטי מאוד לאורך 

תחומים ותעשיות. מחלקות גיוס ומשאבי אנוש ברחבי הארץ אימצו את השיטה  
על מנת לשפר ולדייק את הגיוסים הפנים ארגוניים. גיוס באמצעות לידרים הוא  



141  
 

מסיבות הלינקדאין. הודות   למעשה הרחבה של מבצע "חבר מביא חבר" ושל
ליה בכמות הארגונים שיישמו  , סביר שנראה ע2018-לתוצאות משביעות רצון ב 

 .2019את השיטה גם אצלם ב

 אלפיים   ווידאו מילים אלף  שווה   תמונה . 4
פייסבוק ממשיכה לעודד שימוש בוידאו כחלק מהמלחמה ביוטיוב. סרטוני וידאו  

כתוצאה מכך, ראינו יותר ויותר ארגונים   .זוכים לחשיפה אורגנית טובה יותר 
- לקידום הגיוסים ולמיתוג המעסיק. סביר שב מגייסים שיצרו לעצמם סרטוני וידאו  

נמשיך לראות את מגמת ההתחזקות, תוך דגש ל"סרטוני בזק", סרטונים   2019
חדים שמעבירים את המסר המדוייק בשניות בודדות (בדומה לסרטונים הקצרים  

 .ביוטיוב)

זכור שהיוזרים בפייסבוק מוצפים בתוכן, לכן תוכן איכותי שימשוך את  יש ל
 .יבם בסביבה עמוסת גירויים יהיה הכרחיתשומת ל

 פייסבוק  של   המודעות מנהל  . 5
. אחת התקלות  2018-מנהל המודעות בפייסבוק ידע תקלות ובאגים רבים ב 

זאת,   ויצרה רעש רב. עם  2018הגדולות אירעה בסמוך לבלק פריידיי בנובמבר  
- ביש לזכור שהבאגים הם תולדה של פיתוחים חדשים במנהל המודעות. אומנם 

 .נוכל לקצור את הפירות 2019-סבלנו מהבאגים, אך סביר שב  2018

 קולי  חיפוש  . 6
החיפוש הקולי צובר תאוצה בזירות דיגיטליות רבות דוגמת גוגל ווויז. כרגע אין  

היה שגם פייסבוק תצטרף  הודעה רשמית המבשרת על כך, אך לא מן הנמנע י
ר מכך. בהנחה  למהפכה הקולית ותאפשר לבצע חיפושים קוליים ואף יות

שפייסבוק תאפשר חיפושים קוליים, נצטרך להקפיד אפילו יותר לא להסתפק רק  
בתמונה שבתוכה מוטמע המלל, אלא להקפיד להקליד את התוכן גם בגוף  

 .מות החיפוש הקולי ברשתהפוסט. כמובן, גם מילות המפתח ישתנו בהתאם למג

 עזה  תחרות  . 7
מהארגונים דיווחו השנה שהם   HRD, 91% על פי סקר מקורות הגיוס של חברת

הן מבחינת   –מגייסים באמצעות פייסבוק. ככל שעובר הזמן, המספרים רק גדלים 
כמות הארגונים המגייסים והן מבחינת כמות הפוסטים שהם מעלים לפייסבוק.  

הלמידה וההתמקצעות. כולם יודעים לפרסם פוסט, הרי מדובר  לכן, חשובה מאוד 
ושים גם בחיים הפרטיים. עם זאת, ישנם כלים וידע  בפעולה פשוטה שכולנו ע

שיכולים לשפר מאוד את האפקטיביות של הפרסומים שלכם. רוצים להכיר אותם,  
  לסדנת להתמקצע ולשפר את יכולת הגיוס שלכם בפייסבוק? הרשמו
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ו וקבלו כלים פרקטיים שיעזרו לכם לקבל יותר מועמדויות רלוונטיות  שלנ הפייסבוק 
 .למשרות
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 והפתרונות שלהן – 2020חידות אתגר הסורסינג   5
  

והסורסינג  בקבוצת הגיוס  2020בחודש האחרון ערכנו את אתגר הסורסינג 
 (כאן חברים (להצטרפות לקבוצה לחצו   8,000הכוללת מעל ל 

בנוסף לתהילת העולם זכו הפותרים המהירים ביותר לכרטיס כניסה ללא  
 .(כאן סמידע על הכנ) 3.3לכנס קהילת הגיוס ב   עלות

ות והאיתגור העצמי, מטרת החידות היתה להראות דרכים  מעבר לכיף שבתחר
 .נוספות לחיפוש מועמדים שמנסיוני כדאי להכיר

אני לא מכיר את האנשים שעלו בתוצאות החיפוש, הם נבחרו   :חשוב להדגיש
 .מחפשים עבודה לא   בצורה אקראית והם

 :1חידה 
 .לאכותית ליאור הוא חבר הפקולטה למדעי המחשב בתל אביב ומתמחה בבינה מ 

באיזו חברה הוא עובד במקביל לאוניברסיטה, מה מספר הטלפון שלו ומה המייל  
 "?שלו

היופי בסורסינג הוא שאין דרך אחת להגיע למועמדים שאנו מחפשים וקיבלתי  
 .הגיעו לפרטים של הבחור   מספר דרכים בהם הפותרים 

  
 :פתרון

 תח לחיפוש גוגלבמקרה שלנו הדרך הפשוטה היתה להכניס את כל מילות המפ
(TAU  artificial intelligence CS LIOR),   לקבל את הפרופיל שלו באתר

האוניבסיטה יחד עם הטלפון והמייל שלו ואז לוודא בלינקדאין היכן הוא עובד כיום  
 .לאוניברסיטה במקביל 

  
 :2חידה 

 AI ו  angular, fintech מתעניין ב ,EISP 8200הוא חבר בקבוצת המיטאפ 
 .ת הפרופיל באתר המיטאפים הוא מצולם בתמונה זוגיתובתמונ

 ?מה שמו, היכן הוא עובד ומה המייל שלו
  

 :פתרון
איש שפתרו את החידה והמעניין היה שבעוד אני ההגעתי לפרופיל   25-היו כ

 .נכון אף הוא –ויים, היו מספר פותרים שהגיעו לפתרון אחר מס
ועמדים מעולים ואחרים, לכן תמיד  חיפושים שונים עוזרים לנו למ – וכמו תמיד 

 .מומלץ לנסות ולחפש בדרכים נוספות 
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 ?אז כיצד מגיעים לפרופיל המבוקש
 .רלוונטיים אתר המיטאפים הוא מקום מעולה לעשות סורסינג למועמדים 

תוך כדי מיקוד על   meetup.com בגוגל על האתר XRAY אני התחלתי בהרצת 
 : AI ו angular, fintech ניין והוספת תחומי הע EISP 8200המיטאפ של 

site:https://www.meetup.com/8200-EISP/members angular fintech AI 
 .Elad Ambar הגיע להתמונות בגוגל ודרכו ל TAB ואז מעבר ל 

חיפוש הפרופיל שלו בלינקדאין מראה שהוא ציין את המייל שלו באחת התגובות  
 .שכתב שמופיע בעמוד שלו 

 .הוא פתרון נכוןשגם  – Yair Zil חלק מהעונים הגיעו ל
  

 :3חידה 
אבל המטרה שלי היתה להראות שניתן    –אז הפעם זאת היתה חידה קלה יחסית 

 .עם הפרטים שלהם גם מחוץ ללינקדאין  ios/android למצוא מפתחי 
 :החידה היתה 

והעלה אותה   wed-plan הוא בנה אפליקציה לתכנון חתונות בשם: ארגון חתונה
 ?מה השם והמייל שלו .Google Play ל
  

 :הפתרון 
ולחפש את האפליקציה שפותחה על   Google Play החיפוש דרש ללכת לחנות ה

 .(יע מתחת לאפליקציההשם שלו מופ) Nadav Tamim ידי 
ואז לגשתת לחלק של "מידע על אפליקציה זו" ושם מופיע המייל שלו או לחלק של  

 .המייל של המשרד שלו"יצירת קשר עם המפתח" שם מופיע 
  

 :4חידה 
 FE אני מחפש את המייל הפרטי, הטלפון הנייח והכתובת בתל אביב של מפתח 

 .ב להוליך כלביםשבעבר התנד react angular UI המתמחה גם ב
  

 :פתרון
 react ומילות מפתח של  Frontend החיפוש בלינקדאין הוא פשוט עם הטייטל

angular UI +  הוספת המילה Dog OR dogs  ואז מגיעים לבחור בשם Adam 
Horesh 

אבל ישנה עוד   144חלק מהאנשים איתרו את הכתובת והטלפון שלו בחיפוש ב 
 .שיטה מעניינת
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חיפוש באתר עצמו לא מביא   www.adamsgames.com לאדם יש אתר בשם 
לפרטי יצירת קשר אך כל אתר שמישהו קונה מחייב רישום מסודר ברשם  

יכול להזין את שם האתר ולראות    הדומיינים. עובדה זאת מאפשרת חיפוש בו אני
וכאשר מזינים   /http://whois.domaintools.com מי הבעלים שלו בעזרת האתר

כגון כתובת פיזית, טלפון   – לאתר את הדומיין של אדם מקבלים את הפרטים שלו 
 .ומייל

  
 :5חידה 

 מרכז את כל שמות הסטודנטים הלומדים תואר שני ותוארשלחו לי את הקישור ה
PHD  במדעי המחשב בטכניון  

 
 :פתרון

אנחנו מחפשים פרטים של פרופיל בודד   – וב המקרים בהם אנו עושים סורסינג בר
 .ממוקד 

בעיני, הגביע הקדוש בסורסינג הוא להגיע לרשימה של עשרות או מועמדים  
 .כז את המידע)רלוונטיים (באתר, וורד או אקסל שמר

עצם המודעות שמאגרים כאלה אכן קיימים לעיתים מאפשר לנו לייצר חיפושים  

   י להגיע אליהם. ואז התחושה היא שזכינו בכל הקופה בקזינו כד
כמו במקרה הזה המאפשר לנו להגיע לרשימה של כל הסטודנטים הלומדים  

לכם שהטכניון    אבל אני יכול להבטיח  –תארים מתקדמים בטכניון במדעי המחשב 

   הוא לא המוסד היחיד שמאפשר להגיע לרשומות דומות 
 :שורת החיפוש

http://www.cs.technion.ac.il/he/people/graduate-students/ 
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  הסינון   תהליך
  

 ראיון   כל  לפני לעשות חייבים  שמגייסים  דברים  6 
למרות השינויים שמתרחשים בעולם הגיוס, הראיון עם המועמדים נשאר הכלי  

העיקרי למיונם ומהווה על פי רוב גם נקודת המפגש הראשונה של המועמד עם  
 .הארגון

מהם שחווית ראיון לא   83% מועמדים, ציינו 20,000בסקר שערכה לינקדאין בין 
 .לשנות את דעתם לרעה לגבי ההחלטה להצטרף לארגון טובה יכולה  
מהם ציינו שחווית ראיון טובה יכולה להשפיע לחיוב על  , 87% ומהצד השני 

 .ההחלטה שלהם לקחת את המשרה
דברים שהמגייסים חייבים לעשות לפני כל ראיון בכדי    לינקדאין הכינו רשימה של 

 .פתי מהניסיון שליואני שינתי/הוס –ועמד טובה יותר לייצר חווית מ 
 

לפני שמראיינים את המועמד,   – המשרה של   טובה   הבנה   לכם  שיש וודאו  . 1
חשוב לוודא שאתם מבינים את האספקטים העיקריים של המשרה ומה המנהל  

 .המגייס מחפש 
ההמלצה שלי היא תמיד לקיים פגישה של כשעה עם המנהל המגייס בתחילת  

האחריות של המשרה, האתגרים שיעמדו בפני  בכדי להבין את תחומי  התהליך 
 .העובד החדש, דרישות ידע וניסיון נדרשים ומאפייני אישיות וסביבת עבודה

   
שנות מחקר   85שסיכם   מקיף בניתוח  – מראש  לראיון  השאלות  את הכינו . 2

בתחום הסינון והמיון, זיהו הנטר ושמידט שלראיון מובנה יש תוקף ניבוי גבוה  
 .משמעותית בזיהוי ההצלחה של המועמד בהשוואה לראיון לא מובנה

המבוססות על הגורמים   התנהגותיות שאלות  ההמלצה שלי היא לבנות
 .הקריטיים להצלחה בתפקיד ולשאול את כל המועמדים אותן שאלות

כמובן שגם בראיון מובנה ניתן לשאול שאלות המשך על סמך תשובות  
המועמדים, אך הכנת מספר שאלות לפני הראיון לא רק הופך את התהליך  

 .ר ן יותר אלא גם לקל יותלאמי 
   

  לעבוד  שטוב  מקום היא  שלכם שהחברה   להראות  הדרך  את מראש  הכינו . 3
אנו נמצאים כיום בשוק של מועמדים, ולטובים שבהם יש מספר הצעות   – בו

 .והם צריכים לבחור באיזו חברה לעבוד 
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, להסביר מה  נים לדעת לשווק את הארגון למועמדמצב זה מחייב את המראיי
 .שונה ואת התפקיד לאטרקטיביהארגון שלכם למיוחד ו  עושה את 

   
 יום ביום  האחריות  תחומי לגבי   בעיקר המועמדים,   שאלות  על   לענות  דעו . 4

הראיון אינו תהליך חד צדדי שבו המראיין שואל שאלות והמועמד עונה.  – 
שהתפקיד והארגון   אפשרו גם למועמדים לשאול שאלות בכדי לתת להם להבין 

 .מתאימים עבורם 
החשובות למועמדים היא כיצד נראה היום יום שלהם, עם מי  אחת השאלות 

לכן כל מידע שתוכלו לתת בנושא    –הם יעבדו ואיך נראית סביבת העבודה 
 .יעזור להם לקבל את ההחלטה הנכונה

לעיתים הדרך הטובה יותר היא פשוט לעשות להם סיבוב במקום ולהכיר להם  
 .את חברי הקבוצה

   
חלק מארגונים   – רלוונטי  וזה במידה  בית  עורישי  או  מטלה   עם מוכנים  היו . 5

 .מבקשים ממועמדים לבצע מטלה בכדי לבחון את היכולות של אותו מועמד 
במידה ואתם עושים זאת, הכינו אותה מראש, דעו להגדיר את לוחות הזמנים  

ומה חשוב לכם במטלה. כמו כן אספו פידבקים בכדי לוודא שהיא הוגנת  
 .סביר מהמועמד  ודורשת זמן

   
ההמלצה הזאת נראית   – הראיון  לפני המועמד   של  החיים  קורות   על עברו . 6

שערכנו לפני כשנה שמענו תלונות ממספר   HRD מובנת מאליו אבל בסקר של
 .מועמדים שטענו שהמראיין קרא את קורות החיים לראשונה בזמן הראיון עצמו

המועמד  לרק לכבד את   המטרה של המעבר על קורות החיים לפני הראיון היא
אלא גם לזהות ולסמן נקודות שתרצו לבדוק במהלך הראיון. שאלות על נקודות  

 .לא ברורות עד הסוף, פערים שזיהיתם וכדומה
 

משמעותית למועמד וגם עבור מועמדים מנוסים הראיון   ראיון הינו חוויה – לסיכום
 .יכול להיות מלחיץ 

תחושה של עייפות   להתעוררים עלולה  מצד שני למגייסים שמבצעים ראיונות רב
ושחיקה מעוד ראיון שחייבים לבצע והם עשויים לעגל מעט פינות ולהשקיע פחות  

 .בהכנה
מעבר על השלבים הללו יעזור להגיע מוכנים יותר, ממוקדים ויעזור לספק חווית  

 .מועמד טובה יותר למרואיינים 
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  ?הגיוס   טעויות מרוב להימנע  כיצד

  שרוב  כך  על מדבר  הגיוס,  בתחום בעולם   המובילים ומחים המ אחד   אדלר,  לו
  שבאופן   הראיון. תהליך  של   הראשונות הדקות 30-ב  מתבצעות הגיוס טעויות

  שבאמת   לפני  עוד לארגון  מתאים  המועמד אם  מחליטים אנו  מודע בלתי  מודע 
  הנכונות.  השאלות את  שאלנו 

  בעת בהם  תיקלשנת העיקריות מהטעיות כמה להביא   רציתי  זה קצר   במאמר
  בעתיד.  הללו  מהטעויות  להימנע  לכם  שיעזרו   טיפים  כמה ולתת הראיונות  תהליך 

  
  לנו?   יש  גיוס  טעיות אלו  כל, קודם

  טעויות:  סוגי  2 על מדברים  אנו  הגיוס  בתהליך 
  מתאים  לא  מועמד  גיוס   – (אלפא)   α מסוג   טעות  או ראשון   מסוג טעות  •
  מתאים  מועמד  של   קבלה-אי   – (ביתא)   β  מסוג טעות או   שני  מסוג טעות  •

  
  לארגון.  מאד  יקרות   הטעויות שתי

  ובאה   עצומה  היא שנגרם הנזק  עלות  לחברה מתאים  בלתי מועמד  וגייסנו   במידה
  של   זמן משאבי  בהשקעת  חדש, מועמד של  האיתור בעלות   השאר בין   ביטוי  לידי

  שעזרו  צוות וחברי  מנהלים של יקר   זמן בבזבוז ם, המגייסי והמנהלים  הגיוס אנשי
  עמידה   ועל  בצוות האווירה על  שלילית ובהשפעה   מתאים הלא  האדם בהכשרת

  עבד.   עליהם הפרויקטים  של זמנים  בלוחות
  הסינון  תהליך  של  מיותר בהמשך  ביטוי  לידי  באה מתאים  מועמד של   גיוס  אי

  פחות  ראוי  מועמד בגיוס ם ולעיתי זמנים  בלוחות עמידה באי  בסיכון  והגיוס, 
  לתפקיד. 

  הראיונות?  בתהליכי  הנפוצות  טעיות ה הן מה
  על   שומעים אנו  פעם לא –  נמוך ניבוי תוקף  בעלות ובשאלות  בראיון  שימוש  .1

  חלק  היית "אם   או  שלך"   והחלשות  החזקות התכונות על לי   "ספר כגון  שאלות
  עליך".   אומר היה לךש  המנהל  "מה או   להיות"  בוחר היית  חלק איזה  –  במכונית

  הצלחת את  לנבא  מצליחות  באמת  לא ואחרות  אלו  אלותשש  עולה  רבים   במחקרים
  לתפקיד.   המועמד

  עלה   כה) עד   שנעשה  ביותר   המקיף (המחקר והאנטר שמידט   של מחקר -במטה
  משמעותית בצורה גבוה מובנה התנהגותי ראיון   של  הניבוי  שתוקף  ברורה  בצורה

  שקבלת הוא  ההתנהגותי  הראיון של  המנחה רון העיק  אחרת.  ראיון   צורת מכל
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  והמועמד  התנהגות את  ביותר  הטובה בצורה תנבא  העבר  ניסיון על   פרקטי מידע 
  בעתיד. 

  סגן בוק,   לזלו  כאשר משמעותי חיזוק קיבל ההתנהגותי  בראיון  השימוש תוקף 
  אלפי   עשרות של  מעמיק  ניתוח שאחרי סיפר בגוגל   אנוש למשאבי בכיר   נשיא

  גויסו אליו   בתפקיד דיםהמועמ  הצלחת  את  שניבא  היחיד שהדבר  גילו  ם ה ראיונות
  מיון.  ככלי  התנהגותי בראיון   השימוש היה

  
  – הגיוס  בתהליך  שמשתתף מי  כל  בין   ומתואמת ממוקדת לא פרופיל  הגדרת  .2

  אך ממועמד  התלהב אחד מגייס  מנהל  בהם  מצבים ראינו   תהליכים מעט  בלא 
  וסר מח פעם  לא   נובעת לכך  הסיבה  מיידי. באופן  אותו  פסל שראיין  הנוסף המנהל

  שכל  לכך   שגורם מה מהמועמד. הרצויים והיכולות הכישורים  של  והבנה תאום 
  שיחה  לקיים   היא  שלי   ההמלצה כאן  שונים.  קריטריונים  לפי   החליט בעצם   מראיין
  להצלחה.  הקריטיים הגורמים  5-3 לפירוט

  
  בטן  שתחושות להדגיש  שוב ח  – ואינטואיציה  בטן תחושות  על   התבססות  .3

  את  להפוך   בכדי דבר של   בסופו  אך בתהליך חשובים ורמיםג  הם ואינטואיציה 
  עובדות.  על  הבטן  תחושות את  לבסס  יש  למקצועי,   השונים  המראיינים בין  הדיון 

  לגבי  מודעות לא  להטיות  פורה כר  להוות עלולות  בטן   תחושות על  התבססות 
  המועמדים. 

  םאנשי  ששני  העובדה בשניים. לראיין  היא  יותההט לצמצום נוספת  המלצה
  ליצור   עוזרת סיטואציות  באותן  מועמד  אותו  את  ורואים  תשובות אותן   את  שומעים

  השני.  של האחד  ההטיות  ובהסרת  המועמד בשיפוט  איזון
  
  לא   זה למנהל  הופך אדם  כאשר  – לראיין  מוכשרים  שלא מגייסים  מנהלים .4

  המחקרים  מזה, יותר   טוב. למראיין  ם ג אחת  בבת הופך  שהוא   אומר בהכרח
  לא   הם שבפועל   למרות  מצוינים מראיינים  שהם בטוחים  המנהלים שרוב  מראים 
  כאלה. 
  של  נכון  לניהול  התשתיות  את  לתת הוא  האנוש  משאבי  של   מהתפקיד חלק  בעיני 

  כזה תהליך לראיין.   המנהלים את  להכשיר  היא שלי ההמלצה מזה וכחלק  ראיונות
  כולם.  על   שמקובל מדידה  וסרגל אחידה  ונית ארג  שפה גם  יותר 

  
  תהליכים בהרבה –  הכן לאומרי   מאשר משקל   יותר  יש  "לא"   שאומר  למי  .5

  את  לפסול   בכדי  שלילית  דעת   חוות ייתן  אחד  מגייס  שמנהל  הספיק שראיתי
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  אך  קצרה פגישה לקיים היא  שלי  ההמלצה מבוסס.  הסבר  גם  ולפעמים המועמד, 
  מועמד.  כל  על   לדון בכדי הגיוס  בתהליך  מעורבים  יו שה האנשים  כל בין  מסודרת 

  לכל   וההסברים  הפערים השיקולים,  את  יותר   טוב  להבין  יהיה  ניתן כזאת בצורה
  יביא  מיידית)  פסילה (במקום  ההסכמה שחוסר  גם  יתכן   בהתאם. ולפעול  החלטה

  או   שאלה סימן   יש עליו   בנושא שיתמקד   נוסף לראיון המועמד  זימון של   להחלטה
  הממליצים.  עם לשיחה  הזה הנושא את  לקחת 

  
  הכלכלית  בעיתונות  כתבות מעט לא קורא  אני –  החוק עם  הכרות  סר חו .6

  (הורות, אפליה   של שונות מסיבות  התקבלו  שלא  מועמדים של   בתביעות העוסקות 
  ההזדמנויות שיוויון  חוק   תוקן  2010 בשנת  ועוד). הריון  מילואים,  שירות  גיל, מוצא, 
  אפליית  של   ריםבמק המעסיקים על שחל   ההוכחה לנטל ביחס  יםחדש כללים וקבע

  למותר  מודע יהיה  הגיוס  בתהליך  שמעורב  מי  שכל  מאד  חשוב  לעבודה.  מועמדים
  בצורה הראיונות  סיכומי  את  לתעד  היא שלי  החמה  וההמלצה  זה בתחום  ולאסור 

  מסודרת. 
  התהליך,  של  ונהנכ בניה  בארגונים.  ביותר  הנפוץ המיון כלי  הינו  הראיון  –  לסיכום

  בעיני  הן המועד   של   האמיתיות היכולות הבנת  על   ודגש  המראיינים, הכשרת
  הגיוס.  טעיות  ולצמצום  הניבוי   תוקף  להעלאת קריטי  מפתח
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  בראיון בוחרת  זמן.  בזבוז - בראיונות  החידות  מודה:  גוגל
  התנהגותי 

  "כמה או   לאוטובוס?" להכניס   אפשר גולף  כדורי  "כמה  בקנדה?", יש  פרות  כמה"
  קליפורניה?"   דינתמ את  לכסות   כדי ידרש טואלט נייר
  הסינון מתהליך   כחלק בגוגל  המנהלים השתמשו בהן  מהשאלות 3 רק   אלה

  שלהם. 
  בכתבה בגוגל  אנוש  למשאבי בכיר  נשיא  סגן בוק,  לזלו  אומר  – עוד  לא   אך

    בעולם. הגיוס  בתעשיית   גלים שהכתה
  לביצועים  והשוואה  בחברה,  שהתבצעו  ראיונות  אלפי  עשרות  של  ניתוח לאחר 
  לא   "הן זמן.  של  משווע בזבוז הן  בחידות  השימוש   כי עלה   המגוייסים של   בפועל

  לזלו.   מציין  יותר" חכם  להרגיש  למראיין  עוזרות  ורק  דבר תורמות 
  לראיין  צריכים הם  מועמדים כמה הם הניתוח  בעזרת   קיבלו שגוגל  נוספות  תובנות

  לנבא   שעוזרים הגורמים ומהם  יותר   הטובים המראיינים הם מי  משרה,  לכל
  בחברה.  הצלחה

  השימוש  הוא מצוין  עבד שכן  שמה  התגלה הנתונים  ניתוח לאחר  עובד?  כן  מה אז
  ועוזר  ביותר הגבוה הניבוי  תוקף לבעל   שנחשב  מובנה ההתנהגותי  איון בר

  שלהם.  הבטן תחושות על  רק להסתמך   לא למראיינים 
  השיחה את  מתחילים שלא  מפני יותר   טוב עובד  התנהגותי  ראיון לזלו, לדברי 

  לי  "תן  כגון:  המועד   של   העבר לניסיון  הנוגעת בשאלה  אלא  היפותטית בשאלה
  מבקשים אתם  כאשר מורכבת". אנליטית  בעיה  פתרת שבו לפרויקט   דוגמא

  אתה  מובנית  בצורה  הדוגמא  את  איתו  ומנתחים  ספציפית דוגמא  לתת   ממועמד
  הוא כיצד מעמיקה הבנה מקבל  שאתה  היא  הראשונה תובנות. של סוגים   2 מקבל 

  מגדיר  המועמד  מה מבין  שאתה  היא ושניה אמיתית עבודה  בסביבת  מתנהל
  בצורה השאלות  את  לבנות  ויש זאת  לדוגמא   נכון  (כמובן מבחינתו  ורכבת מ  כבעיה
  וארגון).  תפקיד לכל שונה

  העלה המידע וניתוח באיסוף  גוגל   שעשתה בעיני והחשוב  המרתק  התהליך 
  ות. נוספ מעניינות מסקנות  מספר מבחינתם

  בתפקיד  להצלחה   התואר ציוני  ממוצע בין  מתאם כל נמצא  שלא  היתה מהן  אחת
  ניסיון.  שנות  מספר עימם שהביאו  מדים למוע

  שלושה  -שנתים  "אחרי    שמוסיף  לזלו  מציין  דבר"  לנבא  מצליחים לא שהם  "גילינו 
  באוניברסיטה  שלך  להצלחה קשורה  לא   לחלוטין  בגוגל  להצליח  שלך היכולת 

  לגמרי.   שונה אדם  גם  אתה  לגמרי.  שונים בלימודים   הנדרשים  וריםשהכיש  מכיוון 
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  שאני  היא  נוספת סיבה  אחרת.  בצורה  דברים על  וחושב וצומח   מתפתח אתה
  מלאכותיות"  סביבות  הן  אקדמיות  שסביבות חושב 

  גיליון  את  אליה  לשלוח  מנוסים  ממועמדים גם  ביקשה זמן  נקודת  אותה שעד  גוגל
  זה.  נוהל  עם  ה הפסיק האקדמאיים הציונים

  מועמדיםל בתפקיד  להצלחה  התואר ציוני  בין מסוים   מתאם  נמצא  – זאת  עם   יחד
  עתה.  זה  שלהם  התואר  לימודי את  סיימו  שרק 
  בגוגל עלה   תואר  בעלי שאינם עובדים   של היחסי   שהחלק  עוד  מספר  בוק  לזלו 

  שישנן מציין  הוא  בחברה. יצליח  מי  של   בהבנות והדיוק התפיסה  שינויי  בעקבות 
  באוניברסיטה.  ללמדו לא   מעולם שלהן הצוות מחברי  14%-ש  קבוצות
  חיים   קורות  מיליון 3- כ בשנה  מקבלת שגוגל בוק  לזלו מספר  וסף נ מעניין  בראיון 

  לשנה.   משנה עובדים 4000-בכ צומחת ושהחברה בשנה חדשים 
  עקרונות   מספר להם שיש  מספר הוא המועמדים   את  מסננת גוגל   כיצד לשאלה

  חשובים: 
  לפני  הרבה  –  הלמידה  יכולות ועל  המועמדים  של האישיות היכולות על מקדות הת

  חכמים  אנשים לגייס  יעדיפו שהם  מספר הוא הטכנולוגי.  הידע  על כלים מסת שהם
  כלים באותם  בדיוק הבעיות את  לפתור   שינסו   ספציפי  תוכן מומחי מאשר  וסקרנים
  לקופסה  מחוץ לחשוב  לנסות  מבלי מכירים  כבר  שהם  ודרכים 

  אחרים.   מארגונים  זמן  יותר  לוקח  הוא אם  גם  הגיוס איכות על   מתפשרים לא
  לא   המגייסים המנהלים למשל, שניתן.  ככל  אובייקטיבי  שיהיה כדי  בנוי  התהליך 
  אבל  בתהליך  מראיין  המגייס  המנהל אמנם  בלעדי.  באופן  ההחלטה את  מקבלים

  והסינון.  ת הראיונו בתהליך  חלק  שלקחו   אלה  כל מתוך  אחד הוא  שלו  הקול 
  מספר על להמליץ רוצה אני  טיימס,  יורק - לניו המעניין הראיון  את  לסכם   בכדי

  עקרונות: 
 אותם ובחנו  התהליך  ותפעול איכות עלות,  סביב  גיוס  מדדי  הגדירו  

 מוגדרים.   יעדים   ומול קבועה  בתדירות 
 לא שהם  מגלים אתם  אם  בתהליך  שלבים  להוסיף  או   להוריד  תפחדו   אל  

 ערך.  לכם  תורמים 
 מגלים  ואתם במידה מגייסים  שאתם לפרופילים  קריטריונים   את  שנו  

  בלבד, מסוים   ממוצע  מעל  (סטודנטים תקפות אינן   שלקחתם שההנחות
 .   ועוד) מסויימות  מאוניברסיטאות  רק  גיוס   קודם,  מינימלי  ניסיון

 הבטן  תחושות את  להחליף  כדי  מובנה התנהגותי בראיון  השתמשו  
 המועמדים.  של   והמוטיבציות ות האמיתי  היכולות את  ולהבין
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  גיוס?  טעות של   האמיתי העלות את  לחשב כיצד
למנהלים שהעברתי לאחרונה התפתח דיון מרתק על   בסדנת ראיון התנהגותי 

מאד הופתעו מהסכום הגבוה שקיבלנו לאחר  עלות טעות גיוס לארגון. המנהלים 
שלא דמיינו שהעלות לטעות עשויה להיות  שהבאנו בחשבון את כל העלויות וציינו  

 .גבוהה כל כך 
 .זאת למטרה  בעבר שבנינו  ייעודי  למחשבון   המנהלים את  הפנתי הדיון  בסוף 

 /http://www.hrd.co.il/calculator  למחשבו:  הקישור
  באופן  קרובות   לעתים  מתוארות עובדים תחלופת   ויותעל ארגונים   מאד בהרבה

 ."שנתית  מהמשכורת  אחוזים X "כ  או  שעוזב" לעובד   שקלים אלפי  "כמה  כגון כללי 
  (וודאי  שלכם   הספציפי לארגון  הללו העלויות את  לחשב  מאד  חשוב  מניסיוני  אך
 .הגיוס בטעות  הגדולה המשמעות  את  להבין   בכדי  לפרופיל)  מפרופיל  הבדלים  יהיו 

  לחישוב   העיקריים  האלמנטים את   הביא  הואERE ל   ווילארד גרג  שכתב במאמר
 :הם   בחשבון   לקח שהוא  הגורמים כאשר העובדים  תחלופת  עלויות 

 הפנוי לתפקיד   בגיוס מושקע  זמן. 
 לחברה   אבוד  בפריון   שבועות /  ות שע 
 על לפצות  שיצטרכו הממונה /  והמנהל  לעבודה  עמיתים  ידי  על שיושקע  זמן  

  ('וכו  משמרות,  הוסיף   נוספות,  (שעות  שעזב  העובד 
  חדש   העובד והעשרת  בקליטת  שהושקעו  אבודות שעות 
 ראיונות, חיים,  קורות  הקרנת  (פרסום,  עצמו  בגיוס  שהושקעו  והעלות  הזמן  

 .(קליט
  של מכפלה  ידי על   השונים בחלקים  העלות את  לחשב ממליץ הוא  שלו  בחישובים 

  .השונים  הגורמים של  השכר בעלות שהושקע הזמן
 

 מאויישת  שאינה  המשרה  עלויות
  על  לחפות   בכדי  האחרים  הצוות מחברי  שנדרש הזמן  של הסכום  את  חשבו 

  משרה  על   לפצות צורך  בהן  שיהיה    בשבוע   השעות כמות +  הפתוח  התפקיד 
  בשכר  והכפילו  וכדומה) נוספות  שעות  נוספות, במשמרות   (לדוגמא, הפתוחה

 .עובד  של   סוג כל  עבור  לשעה 
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מושקע  זמן

) (שבועות    
  שעות 
  לשבוע 

  שכר  עלות
   (₪)  לשעה 

________עמיתים    × ________ × ________ = ________

מנהל   ________ × ________ × ________  = ________

_______ סה"כ              

  
 והדרכה  קליטה  עלויות
  השעות מספר חדש, עובד  להכשיר   כדי הנדרשים השבועות מספר  את  חשבו 

  מספר  את  הכפילו  עובד. של  סוג  כל עבור  לשעה  ושכר  בהדרכות,  שבילה  בשבוע
 .התוצאות  את  לחבר מכן  ולאחר  לשעה   בתשלום  בשבוע  בשעות   השבועות

   
  ע מושק זמן

   ) (שבועות 
  שעות 
   לשבוע 

  שכר  עלות
     (₪)  לשעה 

  עובד
× ______ × ______ חדש  _____ = _____ 

× ______ × ______ עמיתים  _____ = ______ 

× ______ × ______ מנהל _____ = ______ 

 ______ סה"כ          

   
 ועזיבה  גיוס של   אדמינסטרציה  עלויות

  לסוג   לשעה והשכר משימה,  בכל   שהושקעו  שעות של  הכולל המספר  את  הזן
  מכן ולאחר   קו,  כל עבור   לשעה  תשלום ידי על   בשבוע שעות  הכפל אחראי.  העובד 
 .הכל  סך את  להוסיף

   לעובד  שעות   
  שכר  עלות

     (₪)  לשעה 

  תהליך ניהול
________ × ________ העזיבה  = ________ 

  משרה  פרסום 
________ × ________ חדשה  = ________ 

________ × ________ קו"ח  סינון  = ________ 

________ × ________ ממליצים  בדיקת = ________ 
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________ × ________ מועמדים  ראיון = ________ 

________ × ________ קליטה  תהליך  = ________ 

          

________סה"כ         

 נוספות  גיוס  עלויות
  העלות  את  הזינו  עובדים.  לתחלופת   הקשורות נוספות הוצאות  כל יכלול  זה סעיף 

  ביותר  הנפוצות  מההוצאות  (חלק הכל.  סך  את להוסיף  מכן  ולאחר  הכוללת 
 (.זו  לרשימה  להוסיף  שיש  אחרות  הוצאות גם   לכם שיש   ייתכן אבל  כאן, מפורטות

 (₪)   עלות  

 ________ משרה  פרסום 

 ________ חיצוני  מגייס  עלויות 

 ________ חיצוניים  מיון מבחני  ת, אמינו  בדיקות 

 ________ השמה חברת עלות

 ________ סה"כ 

  
  לתחלופת   העלות את  לקבל   בכדי הסכומים  כל  את  לחבר יש   החישוב תהליך בסוף 
 .אחד   עובד
 עובדים  תחלופת  של   כוללת שנתית  כוללת עלות

  העלות  את  נכפיל פשוט  מהמחזור,  הכוללת השנתית העלות  את  להשיג  כדי
 .שעזבו  העובדים במספר   לעובד וללת הכ

  לעזיבת  כוללת  עלות
   אחד   עובד

  שעוזבים עובדים  מספר
   בשנה

  עלות  סה"כ 
 לשנה כוללת 

________ × ________ = ________ 

  
  

  עוד  וזאת –  מאד יקרה עלות  הינה עובד  עזיבת ועלות  גיוס טעות  שעלות  ספק אין 
  על כזאת  עזיבה  של  השפעה כגון בכסף  מדידים  שלא  גורמים על  שדיברנו לפני

 .ועוד ומנהלים  עובדים  של  תסכול  הצוות,  של המוטיבציה 
  המועמדים,  לסינון  העיקריים מהכלים אחד  הינו  הראיונות  שתהליך  מכיוון 

  להם  לתת  לראיין,   כיצד מנהלים  בהכשרות  להשקיע  היא שלי   העיקרית ההמלצה
  על רק  מתבססת שאינה ת החלטו לקבלת וכלים   נכון מובנה ראיון   לניהול  כלים

 .בטן תחושות 
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  הצעת קבלת  לאחר להתחרט  דשים ח  מעובדים  למנוע  כיצד
 העבודה 

 סאליבן  ג'ון דר' מאת 
 

  שכבר   אחרי אין דבר מתסכל מלגייס מועמד חדש שמחליט להסיר את מועמדותו 
 .אצלנו  חתם

כי הוא התחרט, כי קיבל הצעה טובה יותר   –זה יכול לתרחש ממגוון סיבות 
הנוכחי שלו החליט  בתהליך או כי מקום העבודה    ממקום עבודה אחר שבו היה

לשמר אותו על ידי שדרוג השכר והתנאים שלו או בהבטחות אחרות  
 .לקידום/גמישות וכו

ההנחה שלנו צריכה להיות שאם גייסנו מועמד טוב, ובעיקר אם זה לתפקיד קשה  
ואנחנו צריכים    –לגיוס, שהוא יקבל הצעה נגדית ממקום העבודה הנוכחי שלו 

 .להתכונן לכך
כתב מאמר   ,עובדים גיוס  בן, מהמומחים המובילים בעולם בתחום דר' ג'ון סאלי

- מרתק על על נושא הסרת מועמדות לאחר חתימה על הסכם עבודה או פשוט אי
 .הגעה ליום העבודה הראשון 

לצמצם את התופעה הזאת  במאמר הוא נותן כמה טיפים ועקרונות חשובים כיצד  
 :לארגון  הקליטה -טרום בניית תהליך של    בעזרת 

 רבים  יתרונות יש  קליטה  טרום  לתהליכי 
קליטה יכול לתת עובדים חדשים  - טרום –החדש   העובד  של יותר  גבוהה   יעילות

דחיפה ראשונית חשובה ולהקל עליהם את תהליך הכניסה והלמידה לארגון  
 .החדש
חושה והכרות עם  עובדים חדשים יכולים לקבל ת – הארגונית   התרבות  הכרת 

 .תרבות הארגון והחברה עוד לפני שהם התחילו לעבוד בה 
תהליך טרום קליטה יכול להעלות את רמת   – שלהם   ההתרגשות  רמת העלאת 

ההתרגשות והציפיה של העובד החדש להגיע ליום הראשון בעבודה. התהליך  
לארגון עוד לפני  יים וליצור חיבור  מוערכים, רצו את התחושה שהם יכול לתת להם 

 .שהתחילו לעבוד בו
הם יכולים לקבל הזדמנות לפגוש את הקבוצה שלהם,   – הצוות   עם הכרות 

 .המנהל שלהם, ועובדים חדשים אחרים 
החברות הכי טובות שמשתמשות   – נוספים מועמדים  של והפניות  מעסיק מיתוג

לשגרירים שמספרים  הופכות את העובדים החדשים  קליטה  - בתהליך טרום
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לעמיתיהם על החוויה שהם עוברים ואפילו עשויים להפנות חברים שלהם  
 .למשרות נוספות בחברה

התהליך יכול להפחית את החשש   – המעבר  לגבי  וספקות החשש הפחתת 
וחוסר הוודאות לגבי מה שיהיה ביום הראשון שלהם לעבודה. זה יכול להפחית  

שות את העבודה  מי שלהם ביכולת לע את החרדה ולבנות את הביטחון העצ
 .הנדרשת באופן מקצועי וטוב

על ידי הוספת הדרכה מקוונת לתהליך טרום הקליטה ניתן גם לחזק את האזורים  
  .שבם העובד החדש יכול להשתפר

 
   IBMמחקר שנערך על ידי חברת – הראשונה   בשנה העובד  שימור   שיפור

-  בכ  שונהת השימור בשנה הרא קליטה יכולה להגדיל א- הראה כי פעילות טרום
מעורבות העובדים הנוכחיים בתהליך הקליטה מגביר גם את תחושה   .אחוזים 80

  .ה"בעלות" והחלק שלהם בתהליך הקליטה של עובדים חדשים
 

קליטה יכול  - ולבסוף, טרום – לעבודה הראשון   ליום  ההגעה   חוסר  צמצום
עבודה אצלכם או  להפחית בצורה דרמטית את אלה שמשנים את דעתם לגבי ה

  .אלה שפשוט לא מופיעים ליום הראשון לעבודה   של
 

 חדשים   עובדים של   הופעה  אי  לצמצום קליטה   טרום פעולות   20
מופיעים על ידי נקיטת פעולות יזומות במהלך תקופת חודש  -ניתן למזער את הלא

ההודעה המוקדמת. פרק זמן זה נקרא גם "חור שחור" כי לעתים קרובות  
כמעט ולא "נוגעים" במועמד ולא מחזקים את עצם  זמן שבה אנו תקופת  זאת

 .ההחלטה שלו להצטרף לארגון שלנו
חלק מהפעולות המפורטות להלן הן די נועזות, אבל אם אתם רוצה לחתוך את  

  .ההופעה לאפס, אין ברירה אחרת אלא לנקוט בפעולות אגרסיביות -תופעת אי 
 

 נועזים, תציעו להם בונוס קטן עם   אם אתם באמת " – הגעה  על "בונוס  להם תנו
תחילת העבודה או לחלופין, לאחר שסיימו את חודש העבודה הראשון. הבונוס לא  

  .חייב להיות כספי אלא גם דברים כגון טאבלט, ארוחה זוגית וכדומה
 

 קשר ישיר הוא   – המגייס  המנהל  ועם  המגייס עם  הקשר  תכיפות את   הגדילו
לחיזוק מחוייבות המועמד. ההמלצה היא שגם    אחד הגורמים המשמעותיים ביותר

המגייס וגם המנהלי המגייס יצרו קשר עם העובד החדש, יבדקו מה שלומו וכמובן  
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  .יענו על כל שאלה או ספק שעשויים לעלות לאורך הדרך 
 

  כיר היטב.  הרבה יותר קשה לעזוב אנשים שאתה מ – פנים אל   פנים פגישות
ימה לקפה, ארוחת צהריים או לשתות  קבעו פגישה פיזית כשבוע לאחר החת

משהו מחוץ למשרד. סביר להניח שבזמן ההודעה המוקדמת לא יהיה להם פשוט  
לקבוע מפגש כזה בשעות העבודה לכן מומלץ להתגמש ולהיפגש אחרי השעה  

  .חמש או בשעות מאוחרות יותר
 

 במידה והם קיבלו את הצעת העבודה   – הקדם ב  ההצעה  על לחתום  אותם שכנע
חה ובאופן מילולי, עודדו אותם לחתום על ההצעה באופן רשמי ובכתב.  בשי

  .חתימה כזאת יוצרת רמת נוספת של מחויבות לארגון ולתהליך הגיוס 
 

  הנוכחית   מהעבודה שלהם ההתפטרות  עם   אתכם  לעדכן   מהם בקשו – 
א פשוט בדרך כלל ולעיתים מעלה  ההודעה על העזיבה מהחברה הנוכחית הוא ל

ל הבחירה. עצם ההודעה תעודד את המחוייבות של המועמד אבל  סימני שאלה ע 
  .גם תעזור לכם להתמודד עם אותן תחושות וסימני שאלה שעלולים לצוף

 
  אם אתם נועזים, פשוט תגידו להם שאתם מצפים מהם   – עבודה  חיפוש   הפסקת

ופן מיידי. הבהירו להם כי אתם מחוייבים  להפסיק כל פעילות לחיפוש העבודה בא
  .הם ושאתם מצפים שהם יהיו מחוייבים אליכםאלי

 
 עדכנו את הממליצים שלהם שהמועמד קיבל את   – שלהם  הממליצים   את  עדכנו

ההצעה והודו להם על הזמן והעזרה שלהם. סביר להניח שהממליצים ירימו טלפון  
הידיעה שאנשים אחרים יודעים  למועמד ויברכו אותו על העבודה החדשה. עצם 

  .קיד חדש יחזק את המחויבות שלהם להופיע ביום הראשון שהם מתחילים תפ 
 

 שלחו למשפחה שלהם מתנות קטנות ומכתב   – שלהם  המשפחות  על השפיעו
 ברכה כך שהם יחזקו את הצורך של המועמד להופיע. ניתן גם לשלוח למשפחה 

T-Shirt שחברה מוכרת בכדי להגדיל את    של החברה או דוגמאות של המוצרים
  .תמיכתם

 
 פרסום הודעה על התחלת העבודה של המועמד במשרד שלכם   – הודעה   ופרסמ

ובדפי המדיה החברתית או אפילו בעיתון המקומי יכולים גם הם ליצור מחויבות  
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ולחץ חברתי על המועמד שלא לסגת ברגע האחרון. שליחת ציוץ בטוויטר או עדכון  
  .גם הם להיות רעיון טוב  בפייסבוק יכולים

 
 כאשר יש להם דואר אלקטרוני וחשבון   – אלקטרוני  וארד  חשבון להם  ספקו

פנימי זה מראה להם שהם חלק מהקבוצה, וזה עוזר להם להתחבר בצורה קלה  
יותר. שיתוף כתובות דואר האלקטרוני שלהם עם כל חברי צוות יכול לעזור  

  .להגדיל את אפשרויות התקשורת שלהם
 

 תאים, אפשרו לחברי  כאשר זה מ – שלהם צוות  חברי עם  הקשר את   סמומק
הצוות להכיר את העובד החדש לפני שהם מתחילים לעבוד איתו על ידי שליחת  

שלהם. אפשרו גם לשקול לעודד את חבריו לקבוצה   LinkedIn -קישור לפרופיל ה
 .לשלוח אליו דוא"ל ולהזמינו להתחבר במדיה חברתית

לשאול שאלה  ניתן לעודד אותם ליצור עימו קשר בכדי לעדכן או  בשלב הבא, 
 פשוטה (למשל על צרכי מחשב, תוכנה, או הטלפון המשרדי

 
 מייד עם קבלת ההצעה הודו להם בכתב על   – שלהם ההחלטה  את   לחזק

ההחלטה שהם עשו. חשוב להזכיר להם שהם בחרו בתבונה ולהזכיר להם כמה  
  .ומכת עליהם צריכים אותם ושהקבוצה שלהם ס

 
 עדכנו אותם שיש לך כבר   – שלהם  נתהמתוכנ  לפעילות  מודעים   אותם  להפוך

שהמנהל הבכיר   פעילויות מתוכננות עבורם. אם אתם באמת נועזים, עדכנו אותם 
  .או אפילו המנכ"ל יפגש איתם באופן אישי לברך אותם ביום הראשון שלהם 

 
 ספקו להם הכוונה   – ודהלעב  הראשון  היום  חרדת  את   להפחית כדי  מידע  ספקו

על חניה במקום, מה מקובל ללבוש בחברה, מה הם  כיצד להגיע לחברה, מידע  
צריכים להביא ביום הראשון וכל דבר אחר שיעזור להם להרגיש רגועים יותר עם  

לתת להם מידע על המיקום שלהם במשרד, מספר    תחילת העבודה. כמו כן, ניתן 
לתת להם תחושה שסביבת העבודה הפיסית   טלפון, סוג המחשב שיקבלו, ובעיקר 

  .ה מוכנה עבורם ביום הראשון שלהם תהיי
 

  הווידאו יכול להתבצע על ידי האנשים שהוא   – מהצוות ברכות עם  אישי וידאו
  .עומד לעבוד איתם ובצורה כזאת להרגיש שמצפים לבואו
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  חשוב  " – העבודה  את לעשות  יכול  באמת  שאני בטוח  "לא  פחד  את להפחית
חוששים שהם לא   ין שלמרות שהחברה קיבלה את המועמד לעבודה, חלקםלהב

מספיק טובים או מתאימים לבצע בצורה מקצועית את המטלות. בשל כך, חשוב  
שהם   100%להזכיר להם שהם מתאימים לחברה / עבודה ושאתם בטוחים ב 

  .יצליחו 
 

 תניחו שהמנהל   – ההחלטה  את   לבטל  אותו לשכנע מנסים  שאחרים תניחו
לשנות את   ם להםהנוכחי שלו ועמיתיהם לעבודה מנסים ללא הרף לגרו

מבקשים לעזוב. דאגו לספק באופן מסודר את   ולהישאר בחברה אותה הם דעתם 
הסיבות להצדקת ההחלטה כדי לתת את הכלים להתמודד עם הלחץ ובעיקר  

  .להיות קשובים אליהם בתקופה הזאת
 

  החתימה והודעת   ר מספר ימים לאחרקש צרו עימם  – נגדית  להצעה מוכן  להיות
בידקו עד כמה המנהל הנוכחי מנסה ללחוץ להישאר והאם   העזיבה . בשיחה

 .קיבלו הצעה נגדית
היו מוכנים עם הסיבות לחיזוק ההחלטה לעזוב את החברה הנוכחית והיו מוכנים  

  .להכין הצעה נוספת במידה וזה אפשרי
 

  םהולך להקצות לה אם אתם  – מנטור  להם  הקצוbuddy    שילווה אותם בתהליך
ום הראשון לעבודה כדי להתחיל את תהליך הליווי. וודאו  הקליטה, אל תחכו לי 

שאותו מלווה יצור קשר עם העובד החדש עוד בתקופת ההודעה המוקדמת בכדי  
  .להקל על תהליך הקליטה ויצירת המחויבות לחברה 

 
  ם להצטרף  אפשרו לעובדים החדשי – העבודה   תחילת  לפני  עוד  הדרכה

מתחילים. זה יעזור להפוך את תהליך  לפעילויות הדרכה מקוונת עוד לפני שהם 
  .הקליטה למהיר יותר ויעזור לשמר אותם לאורך תקופת ההודעה המוקדמת

 
 שלח להם מידע על חברה עם קישורים לאתרי   – החברה   על  מידע  שלחו

י וידאו מקצועיים  אינטרנט, וויקיס, בלוגים, אתרי מדיה חברתית של החברה, קטע
  .ועוד

 
 במידה והצוות או החברה יוצאים לפעילות   – ברה ח לאירועי  אותם   הזמינו

חברתית, הזמינו גם את העובדים החדשים, גם לפני שהתחילו לעבודה.זה יוצר  
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  .גאוות יחידה, מחויבות והכרות עם הצוות עוד לפני שהתחילו לעבוד אצלכם 
 

 סקר פשוט המכסה את ההתנסות   – חדשים  עובדים קליטת סקר  להם   שלחו
תהליך יחזק אצלם את התחושה שאכפת לכם  ועמד ב שלהם ואת חווית המ

  .ושדעתם חשובה
 

  לסיכום
אל תתפתו לחשוב שכמה עובדים חדשים שלא מגיעים לעבודה הוא לא עניין כזה  

גדול, כי העלויות שלהן משמעותיות. חשוב לזכור שפעולות טרום קליטה יכולה  
 .להפחית את המצב בצורה פשוטה, יעילה וזולה יחסית
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 ?סורסינג  אנשי מראיינים   ם את כאשר לשאול שאלות   איזה
 .בחודשים האחרונים אני נשאל כמעט כל יום אם אני מכיר אנשי סורסינג מצויינים 

האתגר העצום בגיוס עובדים יחד עם המוטיבציה לעיתים לצמצום עלויות גורמים  
ליותר ויותר ארגונים להבין שהם צריכים להיעזר באיש סורסינג מקצועי כדי להגיע  

 .חדים מועמדים המיול
זהו תחום חדש בנוף הגיוס ובעידן שבו כל אחד יכול להגדיר את עצמו   – הבעיה 

כמומחה סורסינג או כנינג'ת רשתות חברתיות, איך אנחנו באמת יכולים לדעת מי  
 ?הוא איש סורסינג טוב

 .תבדקו את הנוכחות שלהם ברשת. בלינקדאין או בפייסבוק – טיפ ראשון 
ו את עצמם כמומחי סורסינג טכנולוגי והיו להם  אנשים שהגדירראיתי לא מעט  

 .מאות בודדות של חברים בלינקדאין ובעיקר כרטיס בסיסי בלי כמעט מידע 
 .כנ"ל לגבי ההתנהלות בפייסבוק 

ניתן ללמוד הרבה מאופן   –כאשר חלק גדול מהסורסינג האקטיבי נערך ברשתות 
רקינג שהם יוצרים  אקציה והנטווההצגה העצמית, מגודל רשת הקשרים, מהאינטר

 .עם אנשים אחרים ברשת ומאופן הכתיבה
איש סורסינג טוב יודע לא רק לאתר אנשים אלא גם להתחבר אליהם וגם למכור,  

 .לשווק ולמתג את החברה שלכם כמקום עבודה שטוב לעבוד
האם זה האדם שהייתי רוצה שייצג את החברה שלי כלפי   – תשאלו את עצמכם 

 ?חוץ
ודדה עם אותם אתגרים והתבססה על הניסיון שלה להכין מספר  ברונסון התמ  ליז

 הפוסט שלה פורסם ב   והוספתי מעט גם מהניסיון שלי.  –שאלות שיעזרו גם לכם 
ERE ואני מצרף את הקישור למאמר המלא שלה בתחתית הפוסט. 

 ?עליה  עובד  שאני  הזאת  למשרה   מועמדים למציאת  ניגש  היית   איך . 1
הרבה על הדרך שבה הם ניגשים לתיאור  אפשר ללמוד  התשובהבעזרת 

באילו כלים הם משתמשים כדי לחפש מועמדים, כיצד הם בונים את   המשרה,  
 .מתודולוגיית החיפוש וללמוד עליהם מהשאלות שהם שואלים על המשרה

זה יראה בצורה   –אני ממליץ לקחת דוגמא וליישם אותה בפועל תוך כדי ראיון  
 .ל אותו אדם תר את המיומנויות שהטובה ביו

 
 ?עליך המועדפים  הסורסינג כלי  הם   מה . 2

בשאלה הזאת אפשר להבין עד כמה האדם מולנו מעודכן בכלים הנוכחיים  
הקיימים או עד כמה הוא מסתמך על כלים מסורתיים. כמו כן חשוב לשמוע על  

 .מגוון כלים ולא רק על שימוש בכלי אחד או שניים 
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הייתי מבקש דוגמאות על   –וורדס שהמועמד לא רק זורק באזז בכדי לוודא 
גיוסים/חיפושים שהוא עשה בכלים הללו כדי לראות שהוא באמת מכיר אותם  

 .לעומק ולא רק שמע עליהם ממקורות שונים 
 

  למה  האחרונים? החודשים  בשלושת   עליה  שעבדת  קשה משרה על  לי  ספר . 3
 ?שיתע  מה נתקעת?  האם  הצלחת?  האם   קשה? היתה  היא 

ל לעיתים בקירות ומחסומים כאשר מדובר בגיוס משרות  כל איש סורסינג נתק 
קשות. אבל הציפיה שלי היא שהוא ידע להתגבר עליהם, לחפש עזרה,  

 .להשתמש בכלים אחרים ולקחת אחריות על התהליך
לכן כאשר מקשיבים לתשובה של המועד, חפשו את התושייה, ההתמדה, ואת  

 . יךלתהל (attitude) היחס
הוא בא בגישה של "זה אשמתו של המנהל אני רוצה לראות אם 

המגייס/המגייס/החברה" או בגישה של "בואו נתאסף יחד ונראה כיצד פותרים  
 . "את הבעיה

 
 ?עובד  אתה  תפקיד של הדרישות   את  מבין  שאתה   מוודא  אתה  איך . 4

  רוב המגייסים והסורסרים בישראל מקבלים משרה וישר זורקים מילות מפתח
 .לפנות לאנשים שעלו בעמודים הראשונים  לתוך לינקדאין ומתחילים 

זאת אמנם גישה שעובדת בדרך כלל, אבל אני מצפה מאיש סורסינג מצוין  
שיבין את המשרה לעומק, ידבר עם המנהל המגייס וידע לבנות אסטרטגיית  

סורסינג שתביא לו מועמדים מדוייקים בחיפוש (כדי שלא יבזבז את הזמן שלו  
וידע להגיע למועמדים שאחרים לא מגיעים    ל מועמדים לא רלוונטיים)ע

 .אליהם 
בתשובה לשאלה הזאת הייתי רוצה לשמוע על המיינדסט והמתודולוגיה שלו  

 .לגשת למשרות הללו 
 

 ?מעודכן נשאר  אתה  כיצד חדשים?  כלים על לומד  אתה  היכן . 5
ם, תוספים  כלים טכנולוגיים נסגרי  – עולם הסורסינג משתנה בקצב מטורף 

לינקדאין משתנה כל הזמן ובפייסבוק נולדים דרכים חדשות   חדשים נולדים, 
 .לאיתור מועמדים 

איש סורסינג טוב יודע להתעדכן כל הזמן, לשמוע, לשאול, לחקור וללמוד מה  
 .קורה ומה משתנה
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בתשובה לשאלה הזאת חשוב לי לשמוע על  
 .הוא נשאר מעודכןהדרכים/פורומים/קהילות/וובינרים/כנסים שבעזרתם 

 
 ?שלנו  העבודה ומיחסי ממני  שלך   יפיותהצ  מה . 6

זאת שאלה חשובה לכל תפקיד אליו אני מגייס וגם כאן נכון לייצר את סט  
 .הציפיות ההדדיות ולהבין שזה נכון עבורי 

בנוסף לכל השאלות, אני כמובן תמיד ממליץ לשוחח עם ממליצים כדי לקבל  
 .העבודה עם אותו אדם תמונה רחבה יותר על 
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  דולר מיליארד 9 לפייסבוק  שעלתה   הגיוס  טעות 

אחת מטעויות הגיוס הגדולות בהיסטוריה התגלתה בחודש שעבר עם רכישתה  
  מיליארד דולר.  16של וואטסאפ על ידי פייסבוק במחיר מדהים של 

על ביצוע אחת העסקאות הענק בשוק  כולנו שמענו את ההודעה של פייסבוק 
הפופולרית   קציית המסריםרכישתה אפלי  - הטכנולוגיה בשנים האחרונות 

WhatsApp .  
מיליארד דולר,   16 על פי ההודעה, פייסבוק תשלם על הרכישה סכום של 

מיליארד דולר במניות. בהסכם קיימת   12-ארבעה מיליארד דולר במזומן ו  מתוכם
שלושה מיליארד דולר נוספים במידה והחברה    פייסבוק תשלםגם אופציה לפיה 

  השנים הקרובות.  4-שארו לעבוד בתעמוד ביעדים והעובדים יי
  6-שיקבל כיאן קום אבל העובדה המעניינת בסיפור הוא ששני מייסדי החברה, 

מיליארד דולר, נדחו על ידי פייסובק   3  -, שיקבל כובריאן אקטון  מיליארד דולר
  להתקבל אליה כמחפשי עבודה. כאשר ניסו 

ר: "פייסבוק דחתה  עדכן בריאן אקטון את חבריו בטוויט   2009לאחר הדחיה ב 
אותי. זאת היתה הזדמנות מעולה להתחבר עם אנשים מצויינים. מסתכל קדימה  

  להרפתקה הבאה שהחיים מציעים" 

 
  לאחר שאקטון נדחה על ידי פייסבוק הוא הקים יחד עם קום את וואטסאפ. 

י בטוח שאף אחד לא היה רוצה להתחלף עם המגייס או המנהל שדחה את קום  אנ
  ואת אקטון. 

את ההתאמה   100%אך למרות כל הרצון שלנו, אף תהליך גיוס לא יכול לנבא ב  
של המועמד לתפקיד. מניסיוני תמיד יהיו מקרים בהם נגייס מועמדים לא  

שהיו יכולים להפוך  מתאימים לארגון ויהיו מקרים בהם לא נגייס מועמדים  
  לכוכבים אצלנו (טעות מסוג ראשון וטעות מסוג שני). 

  
ת, ישנם מספר לקחים חשובים שאנחנו כמגייסים חייבים לקחת  יחד עם זא

  מהדוגמא הזאת בכדי לצמצם משמעותית את הסיכון לטעויות הללו. 
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בלא מעט תהליכים ראינו מצבים בהם מנהל    -  בניית פרופיל משרה . 1
להב ממועמד אך מנהל אחר פסל אותו באופן לגמרי או  מגייס אחד הת 

ו בתדירות גבוהה לאורך הדרך  מצבים שבהם הגדרות התפקיד השתנ
(מה שיצר תסכול עצום אצל המועמדים). הסיבה לכך נובעת לא פעם  

מחוסר תאום והבנה של הכישורים והיכולות הקריטיים להצלחת  
ין רשימה אינסופית של  התפקיד. וגם כאשר ישנה כזאת, ישנה נטיה להכ

ך כשעה  יכולות אך בפועל אין שום סיכוי לבדוק את כולן בראיון שאור
  בממוצע.  

להצלחה ולבדוק    גורמים קריטיים 5עד   3לכן ההמלצה שלי היא להגדיר 
את אותם גורמים בראיון עם המועמדים. בצורה כזאת נצליח להגדיר  

ים השונים ולבחור  סרגל מדידה אחיד שיעזור לנו להשוות את המועמד
  את זה שיתאים ביותר לארגון. 

 
בשיחות עם מנהלים רבים הם    -  שימוש בראיון התנהגותי מובנה . 2

שיפרו לי כי בסופו של דבר הם מתבססים על תחושות בטן ושאין להם  
כלים פרקטיים לקבלת החלטה מושכלת. לכן ההמלצה הראשונה שלי  
היא להשתמש בראיון התנהגותי מובנה בכדי לצמצם משמעותית את   

  טעויות הגיוס. 
שנעשה    יותר מחקר של שמידט והאנטר (המחקר המקיף ב-במטה

ראיון   בתחום עד כה) עלה בצורה ברורה שתוקף הניבוי של
מובנה גבוה בצורה משמעותית מכל צורת ראיון אחרת.   התנהגותי

י על  פרקטהעיקרון המנחה של הראיון ההתנהגותי הוא שקבלת מידע  
 .ניסיון העבר תנבא בצורה הטובה ביותר את התנהגות והמועמד בעתיד 

תוקף השימוש בראיון ההתנהגותי קיבל חיזוק משמעותי כאשר לזלו בוק,  
סגן נשיא בכיר למשאבי אנוש בגוגל סיפר שאחרי ניתוח מעמיק של  

עשרות אלפי ראיונות הם גילו שהדבר היחיד שניבא את הצלחת  
  .אליו גויסו היה השימוש בראיון התנהגותי ככלי מיון   פקידהמועמדים בת

ההמלצה שלי היא להטמיע את השימוש בראיון ההתנהגותי המובנה  
  ככלי העיקרי לראיון בארגון. 

 
המחקרים הוכיחו שגורם נוסף המשפר את כושר   –  ריבוי מראיינים . 3

חו  הניבוי של הראיונות הוא ריבוי המראיינים. כאשר עבדתי באינטל, נכ
ראיונות.   2מנהלים או חברי צוות וכל מועמד עבר לפחות   2כל ראיון ב
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בצורה כזאת דאגנו לצמצם את הטעיות ואת ההטיות שעלולות להיווצר  
  אצל מראיין בודד. 

  ההמלצה שלי היא להגדיר שהראיונות אצלכם בארגון מתנהלים בדו. 
י  נכון שחלק מהארגונים יעלו את נושא העומס כבעיה, אך מצד שנ

שבו כמה יעלה לכם גיוס האדם הלא מתאים או פספוס העובד  תח
  המצטיין הבא שילך לעבוד אצל המתחרים. 

 
בעיה נוספת שנתקלתי בה בארגונים   –  חוסר אינטגרציה בסוף התהליך . 4

רבים היא שלא מתקיים דיון משותף בין כל האנשים שהשתתפו בתהליך.  
די לפסול את  ת בכבמצב כזה מספיק שאדם אחד יתן חוות דעת שלילי

למרות שהאחרים אהבו אותו ובלי שיצטרך להסביר את    – המועמד 
  השיקולים לפסילה.  

ההמלצה שלי היא לקיים שיחה משותפת ולוודא שמציגים את הסיבות  
  לכל החלטה. דיון כזה מוודא שלא נפסלים בטעות מועמדים טובים. 

 
  פיסהבארגונים רבים רווחת הת –  הדרכת כל מי שמעורב בתהליך . 5

  לא שכמו  לזכור חשוב  אך טוב  למראיין  גם  הופך לתפקידו  שקודםשמנהל 
  שביצענו בסקר  אותו.   ללמוד  שיש  עבודה  כלי זה  גם  ניהוליות יכולות  מעט

  ש  עלה  AKT אנוש  למשאבי  היעוץ חברת  עם  יחד לאחרונה
  שוטת   בצורה  המנהלים את  מכשירים  בארץ  המובילים מהארגונים  84%
 .החברות  בשאר  בלבד  30% לעומת  נכון  לראיין  כיצד

  הכשרה עובר  ותיק)   או (חדש  מנהל שכל   לוודא היא  שלי ההמלצה
 .בארגון  משתמשים  בהם הראיונות בכלי  ואחידה מסודרת 

  לשפר   ניתן גיוס  תהליך ושכל   מצוין לעובד הופך מצוין מרואיין כל  שלא  זכרו
  לכם  זור תע הללו השלבים חמשת של הטמעה אבל  – אופנים   מאד בהרבה

  גיוס  טעות  עושים לא  שאתם   ולוודא  הגיוס תהליך את משמעותית  בצורה  מצםלצ
  . דולר   מיליארד 9 לכם  שתעלה 
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  וטכנולוגיה מערכות 
  

על יתרונות מערכת לניהול גיוס ואיך לבחור את זו המתאימה  
  לארגונך

מתאימה,  הטמעת מערכת גיוס היא תהליך המלווה בסיכון לארגון. מערכת לא 
יך הגיוס הקיים או שלא תיתן מענה לצרכי הארגון, לא רק  שלא תתמוך בתהל

שלא תיתן ערך מוסף לשיפור התהליך, היא אף עלולה להוסיף על עומס העבודה  
בארגון. כתוצאה מכך, אנשי הגיוס ומנהלים מגייסים ימצאו דרכים לעקוף את  

  המערכת או שידרשו להחליף אותה במערכת חדשה. 
  

, שוק  IT  -כנה שמנסה לגייס עובדים מתחום ה רונה נפגשנו עם חברת תולאח
תחרותי ומורכב לכל הדעות. כשניסינו להבין כיצד הם מנהלים את המעקב אחר  
המועמדים, הם ציינו שהתחילו לעבוד עם מערכת גיוס מסוימת לפני כשנה, נכוו  

ות שהארגון  ממנה קשות ורק עתה החלו להטמיע מערכת גיוס אחרת. כל היתרונ
ייעול התהליך, איתור מהיר של מועמדים חדשים וכו', לא התקיימו,    –קיווה לו 

ובמקומם אף נוצרו עיכובים ופגיעה אמיתית ביכולת הארגון לתת מענה  
  ללקוחותיו. 

חלק לא מבוטל  מהארגונים איתם אנו עובדים עדיין מנהלים את תהליך הגיוס עם  
גיוס ממוחשבות   ם שכן עובדים עם מערכותטבלאות אקסל. חלק נוסף מהארגוני

דיווחו לנו על חוסר שביעות רצון ברמה זו או אחרת ועל כך שהמערכת לא תמיד  
  עומדת בציפיות שתלו בה. 

מטרת המאמר היא לסייע בצמצום הסיכון בבחירת מערכת גיוס שלא מתאימה  
תהליך  לארגון ע"י הגדרת  מתודולוגיה מובנית לניתוח צרכי הארגון וניהול 

  חרת. הטמעת המערכת שנב
  

  איך הכל התחיל... 
איננה כלי   - ) ATS )Applicant Tracking System -מערכת לניהול מועמדים  

החלו לפתח מערכות שנועדו לעקוב אחר מועמדים,   80-חדש. כבר בשנות ה
בעיקר עבור חברות גדולות שראיינו מועמדים רבים. מערכות אלה נמכרו ככלים  

  רשו הדרכה רבה יחסית. את יעילות  המגייסים וד שנועדו לשפר 
בחצי השני של העשור הקודם התגבר השימוש באינטרנט למטרות איתור וגיוס  
מועמדים וחוקי המשחק החדשים השפיעו גם על מאפייני מערכות הגיוס. כחלק  
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מהמעבר לעולם הווירטואלי, אנו רואים בשנים האחרונות הסבה של מערכות גיוס  
מאפשרות לאנשי משאבי אנוש ולמנהלים  אשר   Webרכות מבוססות  קיימות למע 

המגייסים גישה למידע ולמערכת דרך האינטרנט. מפתחי המערכות הוסיפו וחיזקו  
את היכולות של הכלים הללו לנהל את המשרות באתר הבית  ובאתרי השמה  

  מקוונים. 
  

מודל נוסף  יחד עם המעבר לעולם האינטרנט, אנו רואים גם את ההתפתחות של 
 ASP- Application Service  - גם במערכות הנמכרות בארץ) ה (שהחל להופיע 

Provider  במקום להתקין את מערכת ניהול המועמדים במחשבי הלקוח ועל גבי .
השרתים שלו (כפי שהיה עד היום), ספק המערכת מאחסן את התוכנה ואת בסיס  

ל  גיוס של החברה ניגשים אהנתונים המלא על השרתים שלו עצמו, כאשר אנשי ה 
המערכת והמידע דרך האינטרנט. בצורת עבודה זו, הלקוח משלם תשלום חודשי  
קבוע הכולל את הגישה לבסיסי הנתונים ואת עלות תחזוקת המערכת והשרתים.  

כך נחסך מהלקוח הצורך להקצות מקום על שרתי החברה, לעדכן גרסאות,  
  גרסאות.   ולהיות תלוי בזמינות אנשי הספק בשדרוג

  
  מת צריכים מערכת גיוס? האם אנחנו בא

בסביבה המורכבת והגלובלית המתפתחת בעולם העסקי היום, יצירת תשתית  
גיוס מובנית שבה תהליכי העבודה, האנשים והמערכות מתואמים ביניהם,   

חשופים לאותו מידע ושותפים להנעת התהליך במקום אחד, הינה תנאי בסיסי  
  בגיוס עובדים.  להשגת יתרון משמעותי 

חרות על כל מועמד נעשית קשה יותר והלחץ מצד הארגון לגייס עובדים  כאשר הת
בצורה מהירה ובעלות זולה יותר, היתרונות של מערכת ניהול מועמדים  

שמתאימה לארגון הינם רבים. עם זאת, חשוב לציין, שארגונים פחות מורכבים,   
מערכת   שנה), יכולים לעבוד ללאהמגייסים בנפח קטן יחסית (עובדים בודדים ב

גיוס. גם לארגונים אלה, אנו ממליצים לבחון חלופות מובנות למערכת (טבלאות  
מעקב לדוגמא), שיאפשרו ניהול ממוקד של התהליך, תוך יצירת מדדי תפעול  

  וביצוע שהם הבסיס לשיפור מתמיד של התהליך. 
  

  ה על ידי: מערכת גיוס טובה תעזור לארגון ליעל את תהליכי העבוד
 הגיוס   ניהול מקורות  

החל מחבר   –רוב הארגונים המגייסים נעזרים במקורות גיוס מגוונים 
מביא חבר, דרך אתר הבית, חברות השמה, אתרי אינטרנט שונים ועוד.  
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לכל מקור גיוס ישנה עלות שונה ואחוז הצלחה שונה. כדי שצוות הגיוס  
, עליו לעקוב באופן  יוכל להתמקד רק במקורות הגיוס היעילים ביותר 

ף אחרי מדדים אלו. הנתונים יכולים אף להוות את הבסיס לחישוב  שוט
עלויות הגיוס העתידיות של הארגון והקצאת התקציב לכך בתכנון  
השנתי. רוב מערכות הגיוס כיום נותנות את הכלים והיכולות לנהל  

ולעקוב בצורה אוטומטית אחר הנתונים הללו שיהוו את הבסיס לקבלת  
  החלטות מושכלות בעתיד. 

 
   יצירת משרה חדשה ופרסומה ברשת האינטרנט בצורה יעילה

 ופשוטה 
מערכת גיוס טובה תאפשר לצוות הגיוס ליצור משרות חדשות ולהגדיר  

את דרישות התפקיד בצורה פשוטה ומהירה, תוך כדי התבססות על  
תפקידים דומים שכבר נוצרו בעבר. לאחר הגדרת דרישות התפקיד,  

מערכת, ללא צורך בהעברת מיילים או  יך האישור מנוהל בתוך התהל
  טפסים לחתימה, תוך שמירה על סדר הגורמים המאשרים.  

לאחר אישור המשרה, המערכת מאפשרת בצורה פשוטה לעדכן את  
המשרות החדשות שנוצרו באתר הבית של החברה ובצורה זאת לוודא  

תאפשר לעדכן בצורה    שעמוד הבית מעודכן תמיד. כמו כן מערכת הגיוס
  ה את חברות ההשמה ואת אתרי האינטרנט שאיתם החברה עובדת.  נוח

 
  שיפור התקשורת עם חברות ההשמה  

אחת התלונות ששמענו מספר פעמים מחברות השמה היא הצורך שלהם  
"לרדוף" אחרי אנשי הגיוס בכל ארגון בכדי לקבל עדכון לגבי המועמדים  

הצורך   -  אותה התלונה גם מהצד השנישהם שלחו. כמובן ששמענו את 
  של אנשי הגיוס לעדכן כל אחת ואחת מחברות ההשמה לגבי אותו מידע. 

אחד היתרונות של מערכות הגיוס הטובות היא היכולת ליצור דוח  
אוטומטי המכיל את המידע לגבי הסטטוס בתהליך הגיוס של כל מועמד  

ערכת לזהות את  ומועמדת שנשלחו מאותה חברה. על פי רוב יכולה המ
כבר מוזנים וקיימים במערכת ולעדכן  את חברות ההשמה  המועמדים ש

  ששלחו את קורות החיים כחלק מהעדכון התקופתי.  
לפחות אחת ממערכות הגיוס הנמכרות כיום בארץ מאפשרת גם גישה  

כך   – מוגבלת של חברת ההשמה ישירות למערכת הגיוס של הארגון 
יזומה ועל  דע הרלוונטי לגביה בצורה שחברת ההשמה "מושכת" את המי
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  פי הצורך שלה, במקום שהמידע יועבר ב"בדחיפה" מהארגון המגייס. 
 

  ניהול מאגר קורות חיים ויכולות חיפוש מתקדמות  
מערכות הגיוס מאפשרות לקלוט ולשמור בצורה אוטומטית את קורות  

אם  החיים התקבלים תוך כדי הגדרת מילות מפתח רלוונטיות. כך, גם 
י החברה כרגע, ניתן לפנות אליו בעתיד, ללא  המועמד אינו רלוונטי לצרכ

צורך בפרסום נוסף, וכך כמובן לחסוך בעלויות הפרסום של המשרות  
  הללו. 

 
  שיתוף מידע ושקיפות עבור כל הגורמים בתהליך  

הנגישות של הגורמים המעורבים בתהליך הגיוס למידע הרלוונטי הקיים  
י שיתוף פעולה  לעבוד בשקיפות מלאה ותוך כד במערכת הגיוס מאפשר 
בין המנהלים המגייסים לאנשי הגיוס.   ואחריות הדדית לתהליך 

משתמשים שהוגדרו ככאלה במערכת הגיוס, בין אם איש גיוס ובין אם  
מנהל מגייס, יכול לראות מי המועמדים שממתינים לו, אילו שלבים כבר  

  עבר ומה המידע שקיים לגביהם.  
  

 תקשורת מול המועמדים ניהול ה 
הציע ח"כ אלכס מילר לחייב בחוק מעסיקים שזימנו מועמד   לאחרונה

שדיווח על כך היו   Ynetיום. למאמר ב  21לראיון לעדכנו בתשובה תוך  
  תגובות. רובן התמצו ב"הם שמו לב סוף סוף שאנחנו פה!".   200-קרוב ל

לגבי מצב    אנו שומעים תלונות רבות ממועמדים אשר לא קיבלו עדכון 
גון. היכולת של הארגון לתקשר עם המועמדים,  המועמדות שלהם לאר

ואפילו ברמה הבסיסית ביותר של עדכון מצבו בתהליך, יכולה לעזור  
לארגון במיצובו כלפי אותם מועמדים וכלפי חבריהם. כיום חלק ממערכות  
הגיוס מאפשרות להגדיר פעולות שיתבצעו אוטומטית בכל שלב בתהליך  

יר גם שליחת דוא"ל למועמד או  חלק מהפעולות הללו ניתן להגדוכ –
  הדפסת מכתב שמציין את מצב מועמדותו. 

 
 ) הצגת המדדים המוביליםDashboard  בצורה בהירה (  

אחד הנדבכים החשובים ברצון של מחלקות משאבי האנוש להפוך  
לשותפים עסקיים הינו היכולת לדבר ב"שפת הארגון" תוך כדי הצגת  

). מערכות הגיוס  ROIעה (תפעוליים ונתוני החזר על השקמדדים 
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מאפשרות לקבל ולהציג נתונים אילו בצורה שוטפת וכמעט ללא השקעת  
  זמן באיסוף המידע ובניתוחו. 

הגדרת מדדי התפעול והמעקב אחריהם לאורך זמן מהווה גם את השלב  
וך  הבסיסי ביכולת צוות הגיוס לשפר את הביצועים בארגון לאורך זמן ת 

 וותים דומים בארגונים אחרים. עם צ   Benchmarkכדי ביצוע 
  

  כיצד בוחרים את המערכת הנכונה?
ישנן לא מעט חברות אשר בוחרות מערכת גיוס ללא בדיקה מעמיקה של צרכי  

הארגון ובלי לבחון את ההתאמה של המערכת הנרכשת. חברות אלו מתבססות  
ם  או על המלצות מארגונים אחרי  בעיקר על יכולת איש המכירות למכור את המוצר

  שלא בהכרח עובדים בצורה זהה.
כדי לצמצמם את הסיכונים ברכישת והטמעת המערכת לא מתאימה לארגון יש  

להתייחס לתהליך בחירת המערכת כאל פרויקט, לבנות אותו בצורה מתודית עם  
ביו  שלבים ברורים, לוחות זמנים, תקציב ומנהל פרויקט שאחראי לתאום וניהול של

  השונים. 
  יגים את מתודת העבודה המומלצת: השלבים הבאים מצ

    הגדרת מסגרת ובחירת משתתפים  
כצעד ראשון מומלץ להתוות בצורה כללית את מסגרת העבודה שתכלול  
בתוכה את מטרות התהליך, לוח זמנים מתוכנן, משאבים דרושים ולקבל  

ודה יכול לכלול  את ברכת הדרך של הגורמים הרלוונטיים בארגון. צוות עב
גיוס (פנימי או חיצוני), מנהל מגייס מהארגון, מנתח    לדוגמא מומחה

  . ITמערכות (פנימי או חיצוני) ואיש תשתיות 
 

  הגדרת המצב הקיים  
בשלב הראשון יש לאפיין בצורה מפורטת ככל הניתן את התהליך הקיים  

ע  כולל הממשקים וזרימת המידע, בעזרת פגישות ואיסוף מיד –בארגון 
ן ותופתעו לגלות שלא כל הגורמים בארגון  מגורמים שונים בתהליך. יתכ 

רואים ומבינים את התהליך הקיים בצורה זהה. שלב זה יעזור לאנשי  
  הצוות לוודא שכל המעורבים נמצאים "באותו העמוד". 

אפיון המצב הקיים יכלול, מעבר להבנת ותיעוד התהליך הקיים, גם  
ממוצעת  ותיים כגון כמות קורות חיים איסוף נתונים כמותיים ואיכ

שמתקבלת כל חודש, מקורות הגיוס הקיימים, חלוקת אופן קבלת קורות  
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  החיים (מכתב, פקס, מייל, אתר הבית), כמות הגיוסים הצפויה וכדומה. 
 

  שיפור התהליך הקיים    
למרות ששלב זה אינו חלק אינטגרלי מהתהליך הרגיל של אפיון  

וס בנקודת זמן  אני ממליץ בחום לבחון את יעילות תהליך הגי  –המערכת 
זאת.  אנו נרצה לוודא שהמערכת שתוטמע תתמוך מלכתחילה בתהליך  
עבודה יעיל ו"רזה". העובדה שתהליך הגדרת המצב הקיים כלל פגישות  

ך תהליך הגיוס וכלל את שלב מיפוי התהליך  עם מספר גורמים לאור
בצורה מפורטת, יכולה לעזור לזהות בקלות יחסית את אותן נקודות  

ולייעל   – מוסיפות ערך לתהליך או את הנקודות שדורשות שיפור שאינן 
  את התהליך בהתאם.  

 
  הגדרת דרישות המערכת הרצויה  

רטת ככל  על סמך מיפוי המצב הקיים והרצוי יש להגדיר בצורה מפו
האפשר את הצרכים והיכולות של המערכת האופטימלית מבחינת  

ות שיועבר לספקים  הארגון. אפיון זה יהווה את הבסיס למסמך הדריש
 RFP – Request For)כחלק מתהליך קבלת הצעות מחיר מסודרות   

Proposal)    המסמך יכלול את תרשים הזרימה של תהליכי העבודה .
ך יחד עם הדרישות נוספות. לדוגמא:  שבהם אמורה המערכת לתמו 

, עדכון  ITמספר משתמשים ורמות הגישה, הדוחות רצויים, אילוצי וצרכי  
  של מועמדים,ועוד.  אוטומטי 

  
  חקר ישימות  

שלב זה כולל בדרך כלל את זיהוי הספקים הרלוונטיים שקיימים בשוק,  
  שליחת מסמך הדרישות שהוכן וקביעת פגישות עם הספקים.  

המערכת, אנשי המכירות של מערכות הגיוס יתמקדו באופן   בזמן הצגת
טבעי בצדדים החזקים של המערכת שלהם ולאו דווקא בצרכים  

אמיתיים של הלקוח. בשל כך,  מומלץ להכין מספר תסריטים התואמים  ה
את תהליך הגיוס של  הארגון ולבקש מהם להריץ את התסריטים הללו  

לגבי יכולות המערכת. בתום  שלב אחר שלב תוך כדי ירידה לפרטים  
תהליך הבחינה, ולאחר הסינון הראשוני של המערכות הלא מתאימות,  

ם בארגונים אחרים ולקבל את ההתרשמות  יש לבקש רשימת ממליצי 
  שלהם מיכולות המערכת ומרמת התמיכה לה הם זוכים. 
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לאחר סיום בחינת ההמלצות, יש לבצע בחינה וניתוח החלופות  

קריטריונים ומשקולות שיוגדרו מראש. קריטריונים    הרלוונטיות על פי 
י של  לדוגמא: עלות המערכת, נוחות השימוש, תמיכה טכנית, ניסיון מעש

למטה).   1הספק, המלצות של משתמשים ועוד (דוגמא בטבלה מספר  
מכיוון שכמות המידע אליה נחשפים קבוצת הפרויקט בכל הצגת מערכת  

ולות וביצועי המערכת קרוב ככל  הינה אדירה, מומלץ לנקד את כל יכ
  האפשר לזמן ההצגה. 

  יכול להיות כזה:  לדוגמאדירוג  

     
לבחור במערכת המתאימה ביותר. לעיתים,    לאחר שקלול כל הציונים יש

יווצר מצב שבו קיימת התלבטות לגבי שתי מערכות שקיבלו ציונים  
רה  דומים. במקרה זה מומלץ לזמן אותם שוב ולבחון את היכולות בצו 

מעמיקה יותר ואפילו לתת למשתמשי קצה להתנסות במערכת בכדי  
  שיתנו פידבק לגבי השימוש במערכות השונות. 

 
  החלופה המתאימה והטמעת המערכת  בחירת  

לאחר בחינת המערכות המתאימות, זהו גם הזמן לביצוע משא ומתן  
החברות המובילות בכדי לשפר את תנאי   2כספי עם החברה או עם 

יך לקחת בחשבון שהמשא ומתן עם החברה שקיבלה את  ההסכם. צר 
ש  הציונים הטובים ביותר עלול להיקלע לקשיים ואף "להתפוצץ" לכן י 

  תמיד לשמור את האופציה לעבור למערכת הבאה בניקוד. 

ניקוד 1-5משקל סה " כ משקל קריטריון 
15נתוני חברה 

6גודל החברה והמוניטין
6שביעות רצון והמלצת לקוחות 

ISO  3תקן
15מיומניות ונסיון 

4נסיון קודם עם חברות דומות 
7יכולות פיתוח ותמיכה בשינויים

4יכולות הטמעה והדרכה 
35התאתמת פתרונות לצרכי הארגון 

8דוחות רלוונטיים
10תמיכה בתהליך הגיוס  

10ממשק נוח עבור כל הגורמים
מענה לדרישות  IT ( אבטחה,  

7תשתיות ...)
25מחיר

10תחושת בטן 
100סה " כ
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הגעתם סוף סוף לשלב האחרון וחתמתם על חוזה על החברה הנבחרת.  
המערכת  לפני פתיחת בקבוקי השמפניה נשאר רק שלב הטמעת 

והדרכת המשתמשים. יש להכין את תוכנית ההטמעה שתכלול לוחות  
, הכנת טבלאות  ITזמנים לכל שלב בתהליך ההטמעה, הכנת תשתיות 

והגדרות עבור המערכת החדשה, הדרכת עובדים ולמנהלים, סימון  
 התאריך לעליה לאוויר. 

  
  לסיכום

יה, הינה בסופו של  יש לזכור כי מערכת גיוס וניהול מועמדים, טובה ככל שתה
דבר כלי טכנולוגי שבא לתמוך בתהליך הגיוס. אם תשתיות הגיוס אינן בנויות  

הכלי הטכנולוגי הטוב ביותר לא יעזור בצורה משמעותית  גם  – בצורה נכונה 
  לאתר ולגייס את האנשים האיכותיים המתאימים לארגון.  

טרפת למערך  הטוב ביותר כאשר היא מצ ROI -המערכת המתאימה תיתן את ה
שמאופיין בתהליך גיוס יעיל ו"רזה", שמנוהל על ידי צוות גיוס מקצועי, שנתמך  

בים לתהליך ושהוא מבוקר על ידי מערכת מדדים לשם  במנהלים ובארגון שמחוי
  שיפור מתמיד. 

"התהליך החשוב ביותר   –וכפי שאמרה מנהלת משאבי אנוש של אחת החברות  
 לא ניתוח הצרכים האמיתי שאנו עושים" היא לא איזה ספק אנו בוחרים, א

אתם מוזמנים לפנות בהארות, שאלות והערות או לקבלת חומר נוסף בנושא.  
  גם לשמוע על התנסויות שלכם בתהליכים דומים.   אשמח
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בונוס ליום   1נקודות קריטיות בבניית אתר קריירה ועוד   5
 שאחרי העלייה לאוויר 

  גרונר ויקי מאת: 
 

האחרונות יותר ויותר ארגונים משקיעים בבניית אתר קריירה ולא נשענים  בשנים 
 .רק על אתרי דרושים חיצוניים 

גם כאן הצלחת הפרוייקט תלויה במקצועיות שלכם,    –נולוגי  בדומה לכל פרוייקט טכ
ביכולת לדעת לדרוש את הדברים החשובים, לדעת להתנהל מול ספקים, לנהל  

 .ם ובלוחות זמניםפרוייקט תוך עמידה בתקציבי 
הזמנתי את ויקי גרונר שהובילה והיתה חלק ממספר פרוייקטים כאלה להביא את  

 .ית אתר הקריירההעקרונות לניהול נכון של בני
  

  ?מה חשוב לדעת ואיך אפשר ללמוד מטעויות של אחרים
 

 מינוי מנהל.ת פרוייקט  . 1
אפיון, עיצוב,  ) עבודת בניית אתר קריירה דורשת עבודה עם ממשקים רבים

על מנת להגיע לתוצאות אופטימליות תוך עמידה   .('וכו  SEO ,פיתוח, מע' מידע
ה שתנהל את הפרוייקט. אותה פונקציה  בתקציבים ובלוחות זמנים נדרשת פונקצי

תהיה אחראית לתקשורת השוטפת בין הגורמים השונים, תדע לגשר על פערים  
ת שנדבר עליהן בהמשך), תדע לבטא  (למשל פער בין העיצוב לבין תקנות הנגישו 

את הדרישות והצרכים בצורה המדוייקת ביותר, תבצע מעקב אחר ביצועים,  
 .ד לוחות זמנים, תקציבים ועו

ניסיון קודם בניהול פרוייקט דומה,   –? האידיאלי איך לבחור את הפונקציה הזו 
כרות עם  אוריינטציה שיווקית, אוריינטציה טכנית, הכרות עם תחום האינטרנט, ה

 .וכמובן יכולת עבודה עם ממשקים  HR-עולם ה
ניתן להעזר   –במידה ואין בתוך הארגון פונקציה מתאימה/פנויה לצורך המשימה 

 .ספק חיצוניב
 .₪ לשעת ניהול פרוייקט 300כמה זה עולה? בסביבות 

 בתהליך בניית האתר  SEO שילוב פונקציית  . 2
SEO (Search Engine Optimization)  –  אופטימיזציה למנועי חיפוש.     

כשאנחנו בונים אתר קריירה, חשוב שתהיה תנועה של מועמדים רלוונטיים לאתר.  
שכוללת מחקר מילות מפתח, בניה   SEO עבודתעל מנת לאפשר זאת, נדרשת 

", טייטל,  כמו הגדרת "פירורי לחם) נכונה של העמודים עבור מנועי החיפוש
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דיסקריפשיין, תגיות ותגיות מטא, התייחסות להיררכיה באתר, סימון נכון של  
 .(ועוד H1, H2 – כותרות 

ון האתר  תשתלב בפרוייקט כבר בשלב הפיתוח. כך, כבר באפי  SEOפונקציית ה
 .SEO-תהייה התייחסות לדרישות ה 

 :תובנות מניסיוני בעבודה עם חברות פיתוח אתרים  2
ולכן נדרש לשלב מומחה שינחה   SEOיודעות לתת מענה מושלם ל הן לא –אחת 
 .אותן 

תיקון בדיעבד של "טעויות אפיון" עולה הרבה יותר כסף ולא תמיד הוא   –שניה 
 .אפשרי 

 .SEO-מעלה ינהל גם את העבודה מול ספק ה מנהל הפרוייקט שהוזכר ל
 .₪ לחודש  3000-5000-כ ?SEO מה העלות לליווי של ספק

 !פשוט לא עובד – וט מה שלא פש . 3
האחד תדמיתי (מיתוג מעסיק, שיווק   – לאתר הקריירה יש שני תפקידים מרכזיים 

הגיוס ומה שביניהם) והשני מכירתי. לאחרונה יותר ויותר אתרים מפספסים את  
לק המכירתי. כולם עסוקים כל כך בסיפור המעסיק, עד ששוכחים שבסופו של  הח

 .המשרהדבר הדף "הממיר" באתר הוא עמוד 
בהקשר הזה אני חייבת   . UI – UX אפיון עמוד משרה דורש חשיבה רבה ברמת ה 

להביא לכאן משפט שלקחתי מאחד המנהלים המשמעותיים שהיו לי בתקופת היותי  
 או כמו שלמדתי בקורס פיתוח אתרים ) "פשוט לא עובד   –וט  שכירה: "מה שלא פש 

– KISS ואין הכוונה לנשיקה אלא לראשי תיבות: Keep It Simple, Stupid). 
כשאני ניגשת לפרוייקטים של אפיון אתרי קריירה המשפט הזה נמצא תמיד  
בתודעה שלי. כשארגונים פונים אליי בבקשה לבחון אפיונים קיימים אחד הדברים  

עד כמה פשוט להגיש מועמדות? כמה שדות היוזר   – ראשונים שאני בודקת ה
 ?לי לצפות שהוא ימלאיצטרך למלא? האם מדובר בפרטים שריא

 לא טוב היות המשרה לבדה  . 4
אומנם אחת המטרות המרכזיות של אתר קריירה היא קבלת מועמדויות, אך לצד  

עת בניית אתר קריירה  את אותן מועמדויות אפשר לקבל מאתרי הדרושים. ב  – זאת  
אנחנו חייבים לייצר גם ערך מוסף. לספר את סיפור המעסיק שלנו, לייצר ערך  

(למה שווה לעבוד אצלכם) וגם לערך מוסף שיכול להתבטא   EVPגם לשמתחלק 
 .בתוכן מקצועי 

בכל סדנת מקורות גיוס שאני מעבירה בשנים האחרונות אני מציגה שקף עם אחוזי  
פעם והמספרים רק יורדים. המועמדים לא זקוקים לעוד פורטל  אבטלה נמוכים מאי  

 .למידע, זקוקים לרגשמשרות. המועמדים זקוקים לערך, זקוקים 



178  
 

 .כולנו יודעים להגיד שהתוכן הוא המלך, אבל בפועל בודדים מאיתנו מיישמים זאת 
 חוק הנגישות  . 5

לאתרים.   בתקנות הנגישות בעת אפיון אתר קריירה, עלינו לשים לב שהאתר עומד
 .עמידה בתקנות הנגישות חושפת את הארגון לתביעה כספית ללא הוכחת נזק   אי

מעבר לפן הכספי, כחברה שמעודדת שילוב של אנשים עם מוגבלויות בשוק  
נו לאפשר לכלל האוכלוסיות לצרוך  עלי diversity התעסוקה, וכחברה שמעודדת

גופנים,  תכנים באתר שלנו. הטמעת סרגל נגישות מאפשרת הגדלה והקטנה של ה 
 .טיפול בניגודיות, שימוש בקורא מסך ועוד

לרוב, סרגלי הנגישות נותנים מענה טוב, אך לא מושלם. לכן, כדאי לתת את הדעת  
של: אם בעת אפיון האתר  לסוגיות שקשורות לנגישות כבר בשלב אפיון האתר. למ

כבדי ראייה שמשתמשים בקורא מסך לא יידעו   –לא תגדירו סימון לכותרות 
 .ובר בכותרת שמד

 ecommerce-שיווק הגיוס ויישום כלים מעולמות ה  . 6
עלינו להתייחס למשרה שלנו כמוצר, לארגון שלנו כמותג ולפונקציה שאמונה על  

 .שיווק הגיוס כמנהלת מותג מעסיק
 ,(PPC) קמפיינים ממומנים בגוגל  – שם כלים שיווקיים ומכירתיים כמו עלינו ליי

 .גרם, ביוטיוב ואולי אפילו בוויזבפייסבוק, בלינקדאין, באינסט
 רימרקטינג דינאמי, יצירת קהלים, לוקאלייק   –עלינו להשתמש בכלי שיווק כמו 

 HOTJAR, UTM ,אנליטיקס  – עלינו לעשות מדידה ובקרה ולהשתמש בכלים כמו  
  

שילוב של הדברים יאפשר לנו לייצר אתר קריירה טוב שמספר את סיפור המעסיק  
  .ה מניע לפעולה: הגשת מועמדות למשרות הפתוחות שלנו, ובאותה נשימ
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  לשבועיים  חודשים  4 מ  גיוסה זמן את  קיצרה יוניליוור 

 המועמדים   כמות את  והכפילה 
    ?תהליך גיוס סטנדרטי? ראיונות מפרכים

לוגיות גיוס פורצות דרך, כל אלו צריכים להפוך  בעיניי יוניליוור, המטמיעה טכנו
 .לנחלת העבר 

עם מותגים של   –בהיותה אחת החברות המובילות בעולם בתחום מוצרי הצריכה 
אלף עובדים   170יוניליוור מעסיקה   –כמו אקס, דאב וליפטון מיליארדי דולרים 

ט על  ברחבי העולם ונדרשת למשימות ומאמצי השמה וגיוס עובדים ניכרים כמע
בסיס קבוע. לכן החליטה החברה למצוא דרך להפוך את גיוס הכישרונות שלה  

 .להליך חדשני שיאפשר לה יצירת מערך עבודה משופר ועדכני במיוחד
 עובדים   בגיוס מפתח   תפקיד  תופסת  יה הטכנולוג

זמן הגיוס היה ארוך מידי, עשרות אלפי   –האתגרים של החברה היו עצומים 
ות והרצון לוודא שהשונות נשמרת הם אלו שהניעו את  שעות הושקעו בראיונ

 .החברה לעשות מהפיכה בתהליך הגיוס 
צורך  התהליך החדש של הענקית מסתמך על אלגוריתמים שבהם נעשה שימוש ל
מיון וזיהוי עובדים צעירים בעלי פוטנציאל גבוה, על ידי התמקדות בשימוש  

תיד שבו הטכנולוגיה  בסמארטפונים של המועמדים. הניסוי מספק הצצה לע
תופסת תפקיד מפתח בגיוס עובדים ושבו לבני האדם נותר רק לכתוב את תיאורי  

הגיוס הוא תוצר   המשרות ולקבל את ההחלטות הסופיות, אבל שכל ייתר תהליך 
 .של תוכנה ואלגוריתמים 

במקום לשלוח נציגים לאוניברסיטאות מובחרות, לאסוף קורות חיים ולסדר  
ים עם הסטודנטים שהתבלטו, יצרה יוניליוור שותפות עם ספקיות  ראיונות טלפוני

בכדי לקצר את   HireVue -ו Pymetrics שירותי משאבי האנוש הדיגיטליים 
התהליך. רק המועמדים שעברו את הניתוח של הבינה   השלבים הראשונים של 

המלאכותית, מגיעים לשלב הבדיקה אישית של אדם שקובע אם יתקבלו לעבודה  
 .ואו לא 

 :תהליך הגיוס החדש כלל מספר שלבים
מודעות הדרושים התפרסמו וקודמו באינטרנט דרך רשתות חברתיות כמו   . 1

והמועמדים התבקשו לצרף את   (LinkedIn) ולינקדאין  (Facebook) פייסבוק 
 .פרופילי הלינקדאין שלהם, במקום קבצי קורות חיים מסורתיים 

 .להזין את הפרטים במערכת עצמההם יכלו  –למי שלא היה פרופיל לינקדאין 
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בשלב השני, לאחר שווידאו שהם עשויים להיות רלוונטיים, המועמדים עוברים   . 2
משחקים (שניתן לשחקם   12-עליהם לשחק בדקות שבו   20הליך מהיר של כ 

 ,Pymetrics במכשיר הנייד) הבוחנים את היכולות של פלטפורמה של חברת
 .מוחהמבוססים על מחקרים מתחום מדעי ה

המבחנים בחנו לדוגמא את היכולת להתמקד, את הזיכרון, היכולת לקחת  
 .סיכון, את היכולות החברתיות ועוד 

המשחקים, יוניליוור נתנו לעובדים המצטיינים    כדי לייצר בנצ'מרק לתוצאות 
שלהם לשחק במשחקים הללו כדי לייצר את הסטנדרט.והקטע המעניין בעיני  

בחן, יכלו להגיש את המועמדות שלהם לחברות  מועמדים שלא עברו את המ –
 .Pymetrics אחרות שעובדות עם חברת

 
המועמדים   –המסוימת אם התוצאות שלהם מתאימות לדרישות המשרה  . 3

שם הם מצלמים מענה לשאלות ראיון שהוכנו   ,HireVue עברו לראיון דרך 
מנתחת לא רק את התשובות של המועמדים  HireVue מראש. הטכנולוגיה של

אלא גם דברים כמו מילות מפתח, אינטונציה ושפת גוף, ומייצרת הערות על  
יצוע באמצעות הטלפון  כל מועמד בעבור מנהל הגיוס. התהליך כולו ניתן לב 

 .החכם או הטאבלט של המועמדים
 

המועמדים שעברו גם את השלבים הללו, מוזמנים למשרד יוניליוור שם   . 4
העבודה. עד  -במקום- את אומרת, יוםז – בחיים -יתבקש לעבור הדמיה של יום 

לסוף היום אמור המנהל להחליט מי מהמועמדים מתאימים למשרה או  
 .למשרות המבוקשות 

 80%- ב  שהתקצר להליך   ניגשו מועמדים שניים פי  ת: התוצאו
  280,000-שפות, וכלל כ 15-מדינות, התנהל ב 68-תהליך הגיוס החדש הוטמע ב 

 .ברהמועמדים שניגשו למשרות שהציעה הח
ועד ליוני   2016יוניליוור שיתפה את תוצאות הניסוי שאותם אספה החל ביולי  

2017: 
  שהגיעו למשרות,   המועמדים  פר מס הוכפל  הימים הראשונים 90במהלך

 .באותו פרק זמן לפני תחילת השינוי 15,000מועמדים לעומת  30,000
 ירד  הזמן הממוצע שארך מהצעת המועמדות ועד להעסקת מועמד ספציפי  

שעות מצטברות   50,000חיסכון של  – שבועות  2-ל  חודשים  מארבעה 
 .מזמנם של המועמדים הפוטנציאליים 

 4  מועמדים שהגיעו לשלב האחרון קיבלו הצעת עבודה 5מתוך. 
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  מזמן   75%החברה חוסכת מעל למיליון דולר כל שנה בעלויות הגיוס וחסכה
 .המגייסים

 תעסוקתי וציינה עלייה "משמעותית"  יוניליוור שיפרה בתהליך את הגיוון ה
 .בגיוס מועמדים שאינם לבנים 

 84%   מהמועמדים נתנו פידבק חיובי על התהליך 
 

 ראויות  בתוצאות שהתחלפה  סקפטיות 
סיפר כי אנדרו מק'אליסטר, מנהל רשת האספקה של   Fox Business אתר

שלו.    יוניליוור, היה ספקן לגבי יכולתם של אלגוריתמים לבחור את המתמחים
אחרי שנים רבות שבהן התנסה בירידי עבודה של אוניברסיטת מרילנד ובאירועי  

ליך כי "זה הרגיש כאילו אנחנו לוקחים את המגע  גיוס אחרים, הוא טען לגבי הה
האישי". אלא שמק'אליסטר התבדה. הוא היה האיש שנפגש עם המועמדים  

אחרון. שיעור  הסופיים שלוקטו באמצעות הליך המיון הממוחשב בסתיו ה
אינגלווד קליפס שבניו ג'רזי לצורך ראיונות  -התלמידים שביקרו במטה החברה ב 

ותי בהרבה מזה של מועמדים שהגיעו לשלב הזהה  אחרונים היה רב ואיכ
 .אשתקד, הוא הודה

מק'אליסטר אמר כי אכן "יש כאן הזדמנות אדירה", והוסיף כי השינויים הביאו  
וס הקודמות השאירו מקום להטיה, שכן המגייסים  אותו להבין כי טקטיקות הגי

אותם הם  השוו לעתים קרובות את המועמדים ותרו מבלי מודע אחר סטודנטים ש
 .ראיינו באופן אישי

 ?מלאכותית בינה  מבוסס לגיוס  יעבור  העולם 
אלגוריתמים לבדם אינם יכולים לבטל לחלוטין את בעיית הטיית הדעת שמופיעה  

שבני האדם הם הבוחרים את התכונות שהתוכנות יחפשו,  בתהליך הגיוס, מאחר 
 World Careers Network ,הסבירה ג'נט מייסטר, שחברת העובדים שלה

PLC,  החלה לאחרונה למכור שירותי גיוס משופרים מבוססי בינה מלאכותית. 
יוניליוור החלה להריץ את תכנית גיוס העובדים החדשה שלה ברחבי העולם  

פקידים בה. באחרונה החלו גם חברות כגון גולדמן זאקס  בעבור כל רמות הת
להשתמש בכלים   Jet.com מארט -ולוחניות ו (Goldman Sachs Group) גרופ 

 .דיגיטליים דומים בכדי לגייס עובדים צעירים ולהרחיב את בסיס המועמדים שלהן
כל אלו מוכיחים כי שיטות גיוס העובדים החדישות המבוססות בינה מלאכותית  

מידת המכונה ילכו ויתפסו מקום משמעותי בעתיד הקרוב מאד ויהפכו לסטנדרט  ול
 .להישאר תחרותיות   עבור חברות שרוצות 
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  מדדים טובים לגיוס עובדים 6
 לואיז   א. סטפן  מאת 

  בחשבון   לקחת  יש ואמינים,  יעילים  למדדים  עובדים  גיוס  מדדי שנחשיב  מנת על 
  מאפיינים:  מספר

  צריכים  והם  העבר  לגבי  רק   ולא  העתיד  לגבי מידע לנו  לתת חייבים  המדדים  
  ניתן  פיו-על לספקמידע,   חייבת  הסטטיסטיקה לפעולה. ברורים   יעדים עם  להיות 

  .המגמות  וציון  הנתונים הצגת באמצעות לפעול, 
  פנימיות מידה אמות ליצור   מנת על הזמן   לאורך   למעקב  ניתנים יהיו המדדים  

 .םהעובדי גיוס  תהליך של  ביצועים  ולנתח
  היבטים  והן  כמותיים  היבטים  הן  לכלול   חייבים  העובדים גיוס  מדדי  

  שלמדדי   הכמותיים  ההיבטים  את  כמובן מהווים לגיוס  והעלות   זמןה. איכותיים
  העובדים,  שימור החדשים,  העובדים של  שהפרודוקטיביות  בעוד   הגיוס,

 .האיכותיים  ההיבטים  את  מהווים זמן  לאורך  המועמד וביצועי  היעילות 
 
 בעבר  עובדים   גיוס דדי מ

  אנוש   במשאבי  אחר לתפקיד  קפיצה קרש  בתור   נחשב עובדים גיוס  שנים  10 לפני
  שגרם   מה הפונים,  את "לסנן"   אומנו המגייסים  כיום).  בארץ גם   נפוץ שמאד (מה

  כלל על בהסתכלות  ופחות עצמו   הסינון בפעילות  בעיקר ממוקד להיות לתפקידם 
  ו"זמן   עובד" גיוס  "עלות  ביותר: הנפוצים  דדים המ  לשני   הוביל זה הגיוס. תהליך 
 ."עובד  לגיוס 

  
  הראשונית  העלות  על  רק מסתכל  ביותר, הנפוץ הגיוס מדד–  עובד גיוס  עלות

  בעלות ההתמקדות  נכון. הלא  המועמד  גיוס  של   הרחוק לטווח  העלות  ולא 
  ללא  פתוחות" משרות "למלא   למגייסים  תגרום  בלבד הראשונית 
  יספק המועמד  אשר הרחוק  לטווח  בתפוקה או   שגויס  העובד  באיכות     התחשבות 

 .יספק  לא   או
  

  המשרות עלות  לחישוב הודות  פופולאריים מאוד  הם עובד  לגיוס  הזמן י מדד
  המשמרות שעלות  למרות  למדידה).  שלו  היחסית הקלות  (ובשל  פתוחות שעדיין 

  העלות  את בחשבון לוקח  לא   הזה המדד משמעותית, להיות  יכולה   הפתוחות
  ס גיו של   הנוספות  והעלויות  יותר  הגדולים  התחלופה אחוזי  של הטווח  ארוכת

  על   ביותר  הזמינים במועמדים  מתמקדים מגייסים מעט לא   נכונים. הלא המועמדים 
 .האפשר ככל מהר  המשרות  את  למלא מנת
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 כיום  עובדים   גיוס מדדי 
  בנוגע  לםתסכו   את  הביעו כולם המדינה,  רחבי   מכל גיוס  מנהלי  עם  דיברתי   כאשר

  המועמד  סגיו   – אחת  ראשית  מטרה עבר   אל יניעו  אשר  מדדים ליצור   ליכולתם
  של  המגייס במה ראשית  לבחון   עלינו  זו, מטרה להשיג   שנוכל בכדי  לתפקיד.  הנכון
  הנכון, המגייס את  לגייס שנצליח  ברגע  העבר.  של  המסורתי  מהמגייס  שונה  היום
 .הרצויות  לפעולות   ם מובילי אשר המדדים  בהגדרת  להתמקד  אז  נוכל

  ההתמקדות  אל הסינון   פעילות  על  רק  מההתמקדות   לעבור   חייב היום  של המגייס 
  איתור  על  האחראיים  מקצועיים,  מכירות אנשי  הינם  החדשים  המגייסים ביחסים. 

  שינוי  את  גם  דורש הזה התפקיד שינוי המכירה.  וקידום יחסים  בניית   המועמדים,
 .המודרני  מגייסה הצלחת למדידת  הקשורים המדדים 

  הינם  הבאים  םהמדדי ששת   ממצה, רשימה  איננה הבאה שהרשימה למרות 
  הפעולות  את   ויוצרים הנכונות  לתוצאות המביאים   עובדים גיוס  למדדי  דוגמאות 
  .הללו  התוצאות  להשגת  הדרושה הנכונות

 
 פריון  ו/או  הביצוע  הערכת מתוך מתקבלים הנתונים : הגיוס  ביצועי/איכות  

  מיום חודשים  12-6 כעבור לעמיתיו בהשוואה   החדש ובדהע  של העבודה 
  ביותר. והחשוב  הראשון  הגיוס  מדד  להיות  צריכה  הגיוס  איכות לעבודה.   קבלתו
  צריכים והמעסיקים  המגייסים  האיכות, את  הקובעת נוסחא  קיימת  ולא  מאחר

  הגיוס  איכות את  לאמוד   ניתן הגיוס. לפני  האיכות  של המידה קנה  את  להגדיר
  כיצד המנהל את  ושואל  בנפרד  קריטריון   כל מונה אשר פשוט,  סקר   תבאמצעו

  לעקוב  גם  ניתן  .5 עד  1-מ בסקלה   מהקריטריונים אחד   כל על עונה ובד הע
  הרשמיות, הביצוע  הערכות  באמצעות  החדש  העובד  של   הגיוס איכות אחרי 

 .ועוד  התפוקה  דו"חות
  

 האתר  של םהביצועי ובדיקת   הגיוס מדדי דו"ח  של במסגרת  הנערך  סקר 
 Staffing.org העובדים  איכות תא  למדוד  יותר  נוהגים  שהמגייסים  שככל  מצא  

  מהעובד המגייסים  המנהלים  של הרצון  שביעות  עולה כך  בארגון,  החדשים 
  .החדש

 
  אחוז מתוך  מתקבלים הנתונים: המגייסים המנהלים  של   הרצון שביעות  

  המועמדים.  רמת עם העובדים  גיוס  תהליך עם רצון  שבעי  שהינם  המנהלים
  את  לקבוע   יםהמאפשר  למעקב,  וקלים חשובים  נתונים מספק הזה המדד
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  ביצועי את  להעריך  מכן  ולאחר מתחיל  שהגיוס  לפני  המגייס  המנהל העדפות 
  להצליח, המעוניינים   יעילים,   גיוס  ארגוני לעבודה.   הקבלה לאחר העובדים  גיוס

  היא הלקוח  של  ון הרצ שביעות  זאת, עם  יחד  המנהלים. משוב על   מסתמכים
  .להטעות עלולה   היא כי הבודד,  המדד לא לעולם 

 
  מכל  החדשים הגיוסים אחוז   מתוך מתקבלים הנתונים: עובדים  גיוס מקורות  

  ממקור  הגיוסים  אחוז את השאר בין  כוללים הנתונים שהוגדר.  מועמדים  מקור 
  טוב להבין להנהלה  מאפשר הגיוס  מקור  אחר מעקב נוספים. ומדדים   זה גיוס
  רעוז   גם הזה המדד שלהם.  הגיוס מקורות אסטרטגיית  איכות את  יותר 

  בתור רק   ולא  תוצאות של במונחים   הגיוס מקורות ערוצי  את  לראות   למעסיקים
  .בלבד  מספרים 

 
 המופנים  הגיוס  אחוזי  מתוך מתקבלים הנתונים: מגייסים של  הפנייה   שיעורי  

  ההפניות  ביצירת  מתמקדות  בד"כ   חבר" מביא   "חבר  תכניות  יצר.  שהמגייס
  המגייסים  ע"י  נוצרות אשר ההפניות  יותר.  הרחבה העובדים  אוכלוסיית  מתוך

  מראים (מחקרים  הגיוס איכות שיעורי  על חיובית  השפעה  בעלות  יהיו 
  (עלות   עובד  גיוס  עלות  יותר),  טוב ביצוע בעלי גיוסים   יוצרות שההפניות

  .עובד  לגיוס   וזמן קיימת)   לא  או  נמוכה היא  הללו ההפניות
 

 ובדים הע אחוז  מתוך מתקבלים הנתונים: המועמד של   הרצון ביעות ש  
  סקר   באמצעות שנקבע   כפי –  שעברו העובדים  גיוס מתהליך  המרוצים החדשים 

  לקבל מגייסים   לארגוני  גורמים  המועמדים  רצון  שביעות סקרי   המועמדים.
  שפעה ה שמניב  מה מועמד,  לכל  שניתן  השירות  איכות אודות  יותר  רחבה ראייה 

  נוספים  ערך  בעלי   מדדים החברה.  של הגיוס  המותג/מיתוג מיקום  על   חיובית
  את דחו  אשר   וממועמדים   התקבלו לא אשר   מהמועמדים להתקבל   יכולים
 .השכר הצעות
  בעל  מידע  לספק   יכולות הן  אך  הללו,  הקבוצות משתי מתעלמים  קרובות   לעתים

  .שלכם הגיוס פעילות אודות  ערך 
 

 מאגר  מתוך מתקבלים הנתונים : פוטנציאליים  ם מועמדי מאגר  צירתי  
  משרות  מילוי לצורך יחסים  איתם  פיתח שהמגייס  יים הפוטנציאל  המועמדים 

 לקוחות  קשרי  ניהול מערכת  באמצעות   מנוהלים  הנתונים  אסטרטגיות.  מפתח
 (CRM)   .המכירות,  אנשי  של  הפוטנציאליות  המכירות  למאגר  בדומה יעילה  
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  בצורה  לשפר  יכול המגייס,  ע"י שפותח   יים,הפוטנציאל המועמדים מאגר 
  למשרות   הגיוס בתהליך   כבר הם (המועמדים  עובד  לגיוס   הזמן את  דרמטית 

  עבור  נוספת  עלות   אין הפוטנציאליים  (למועמדים עובד   גיוס  עלות  הדרושות),
  .הגיוס  ואיכות  שלהם) ההשמה

 
  אך   שלהן,  העובד גיוס עלות  ואת   העובד לגיוס הזמן את  להפחית יכולות  חברות 

  שניתן השירות איכות ואת  המגויסים העובדים  איכות   את  להעלות תצלחנה הן  אם
  מניבים יותר  טובים עובדים  כולו.  המשחק  את  לשנות   תצלחנה  הן למועמדים 

  המתאימים במדדים  השימוש  ידי - על יותר.   גדולות והכנסות   יותר גבוהים  ביצועים 
  של בסימפטומים   ולא בסיבות   פעילותם את  למקד   המגייסים את  לעודד   תצליחו
  לכל  יגרום   הנכונים המדדים עם  הנכון  סהמגיי  של השילוב הגיוס. תהליך  הצלחת

   ר ביות המתאים  המועמד במציאת  תמקד לה  מגייס 
 . רגון אל



186  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 HRDפתרונות חברת 

  HRDעל חברת 

מקצועני גיוס ומנהלים ממאות  6,000-הכשרנו מעל ל בשנים האחרונות •

מובילים בישראל, שחוזרים שוב ושוב לקחת חלק בפעילויות  הארגונים ה

  שלנו.

והצליחו לאתר ולגייס עובדים שלא  חסכו מיליוני שקלים הלקוחות שלנו •

ם אחרות בעזרת השימוש בכלים שום דרך להגיע אליהם בדרכי היתה

  שרכשו אצלנו.

  מה אנחנו מציעים?

סורסינג למתקדמים, פייסבוק, אינסטגרם וניהול  , סדנאות לינקדאין •

 כסדנה חיצונית או פנים ארגונית  –מקורות גיוס  

, גיוס טכנולוגי, פייסבוק ממומן, פייסבוק חינמי,  Recruiter Liteסדנאות  •

כסדנאות מוקלטות לצפיה בקצב  –יוס לינקדאין ממומן ואינסטגרם לג

 ובזמן שלכם.

לים לחברות בתחום הביוטק,  שרותי סורסינג של מועמדים מובי •

 הפארמה והביומד. 

 

 yakov@hrd.co.ilלמידע נוסף ניתן לפנות אל 
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