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גיוס על ספידים 

כתבתי את המדריך הזה כדי שתוכלו לדעת  מהי הדרך הכי טובה  לתמיכה 
במאמץ גיוס מואץ, תוך זמן קצר תוכלו גם אתם להשיג תוצאות אמיתיות בשטח 

ומענה על צרכי הארגון שלכם, וזה לא מסובך כמו שזה נשמע!

במהלך 20 השנים האחרונות בניתי תוכניות גיוס רבות שהביאו לצמיחה מואצת 
לארגונים בהם ניהלתי את הגיוס. ראיתי גם מהן הטעויות שכדאי להימנע מהם 
ואת אלה אני רוצה לחלוק עמכם... ארגונים שלמדו איך לגשת לכל הנושא גילו 

באמצעות תוכנית גיוס אסטרטגית הם יכולים להמשיך לצמוח מהר ולהביא 
לשגשוג מתמשך. 



הרבה אנשי גיוס מדברים על כמה שהשוק תחרותי, ועד כמה קשה לאתר את 
 האנשים הנכונים, הם אינם מבינים כי יש דרך שבה אפשר לצמצם באופן משמעותי
את הקושי. אני זוכרת עד כמה התוכניות האלו הותירו רושם על מנהלים ואיך סייעו 

לי ולצוותים שלי.

כשניסיתי לגייס ללא תוכנית אסטרטגית, זה היה הרבה יותר מסובך. היה לי קשה 
לאמוד את התוצאות והייתי צריכה להשקיע הרבה יותר אנרגיה באיתור מועמדים, 

בדיווח למנהלים ולא יכולתי להבטיח כי התוצאות יבואו מה שהכניס הרבה מתח.

שמתי לב שלא לכולם יש דרך ללמוד איך לגשת לנושא, וכיון שהיתה לי ההזדמנות 
ללמוד בארגונים הנחשבים למופת בתחומם, החלטתי ללמד לחלוק איתכם את 

העקרונות הפשוטים שסייעו לי להצליח

על ספידים??! 

טוב כמעט "על ספידים"- כי אנחנו לא מדברים כאן על שום התערבות מלאכותית. 
הסוד למאמץ גיוס מוצלח הוא פוקוס מכוון, פוקוס מביא לתוצאות. זה כל הסוד כולו. 

אבל לא גררתי אתכם עד לפה בשביל כותרת, אז אנסה לחלוק איתכם כמה עקרונות 
חשובים המתארים איך להביא לקפיצה בתוצאות מבחינת  מאמצי הגיוס שלכם. נניח 

שאתם צריכים לגייס עשרות עובדים בחודשים הקרובים, לא משנה כלל איך נראה 
התהליך. לצורך העניין נתייחס לתהליך כאל קופסה שחורה (זה לא שהתהליך לא 

משנה אבל בואו ניתן לו את הכבוד בפרק משל עצמו).

הרעיון הוא לבנות תשתית חכמה שתייצר לכם אספקה יציבה ומתמשכת של מועמדים, 
תוך בנייה של מסגרת עבודה מסודרת עם כל בעלי העניין. 



רגע לפני שאתם מאמצים משימה חדשה יש טעם לשאול כמה שאלות מקדימות: 

*מה אנחנו כבר יודעים: האם ישנה היסטוריה שכדאי לקחת בחשבון 
*האם המשימה הזו בכלל אפשרית (מבחינת זמן, משאבים, היתכנות) 

* האם אתם האנשים הנכונים לבצע את המשימה?
*מי הלקוח?

כל השאלות האלו מאד חשובות על מנת להבטיח את הצלחת המשימה. אם לא תשאלו אתם 
עשויים להסתבך עד הצוואר במשימה שהיא מעל לכחכם, ואת זה אף אחד מאיתנו לא ממש 

רוצה.

 רגע לפני



לא לוקחים משימה בלי להבין לעומק את הרקע. קודם כל למה- מדוע נדרשים העובדים ואיך ישתלבו? כמה?-
סדרי זמן וסדרי עדיפויות כמה - כמה אנשים נדרשים ובאיזה טווח זמן. כמה גויסו עד היום, כמה יש כאלה בכלל 

ואיפה.
מה הסיכוי- מה הסיכוי שיתקבלו כולל מטריקות של תהליך הגיוס כמה שיותר ספציפי ויותר מקיף יותר טוב., מי 

עוד- מי עוד צריך כאלה אנשים  מאיפה איזה מן העובדים הקיימים ואלו שלא יכולים להתאים ולמה.

בשאיפה בסוף השלב הזה אתם יכולים לענות לעצמכם על השאלות הבאות: 

כמה תגייסו●
מאיפה●
כמה זמן יקח ●
כמה מועמדים ידרשו●
האם זה אפשרי?●

נתונים



ניתוח שוק

חלף עם תמונה

על מנת לוודא כי ביכולתכם לעמוד במשימה כדאי לבצע ניתוח שוק. כן, גם בגיוס 
עושים ניתוח שוק.

ניתוח שוק משמעו הבנה של אוכלוסיית היעד, גודלה, נגישותה, זמינותה, ומה 
אתם יכולים להציע לאותם מועמדים. ( במילים אחרות איך תמשכו את המועמדים, 

מה תוכלו להציע להם ומה הסיכוי שיענו לכם) 



עכשיו שעניתם על כל השאלות תוכלו לעבד את כל המידע ולבנות לאחר סדרה של 
יעדים המשקפים יעדים כמותיים, סדרי זמן ומוקדי פעולה. היעדים צריכים להיות 

מפורטים ולשקף יעדי כל השותפים למאמץ. אותם יעדים ישמשו לכם לבחינת התקדמות 
ובחינתם לאורך התהליך תאפשר לכם לוודא שהוא מסתיים בהצלחה.

יעדים

 



תוכנית
בניית תוכנית גיוס פירושו תרגום היעדים וניתוח השוק לסדרת פעולות שיעזרו לכם 
לבצע את יעדי התוכנית. התוכנית תכלול סדר פעולות, משימות ומדדים כדי שנוכל 

לבחון את הצלחת התוכנית בכל שלב. התוכנית תכלול את כל הרקע עליו 
התבססה תוכנית ותוצג לכל שותפי העניין. זוהי גם הדרך להשיג הסכמה רחבה 
ושקט תעשייתי שיתן לכם ראש שקט להתמקד בעבודה עצמה. התוכנית עצמה 
מהווה מתווה פעולה ומבטיחה לכם את התוצאות ומועמדים אשר תפורים לכם, 
ולכן סיכויי הצלחה הרבה יותר גבוהים והתוצאות לא יאחרו להגיע. ככל שתעשו 

עבודת תשתית יותר מוצלחת מובטחת לכם הצלחה במשימה. 



רתימת שותפים 

לתוכנית גיוס יש ערך כפול - היא משמשת לניהול ובחינת התהליך, אך היא גם 
מהווה גם חוזה בינכם לבין כל השותפים בתהליך. היא תאפשר לכם לוודא שכולם 
מסכימים ויודעים מה מנת חלקם בתהליך. חשוב לקחת בחשבון את כל השותפים 

לוודא שכולם רתומים.



מדדים

לכל האורך מומלץ לעקוב אחר מדדי ההצלחה כולל לאסוף מסקנות כדי ●
שתוכלו לטייב ולשפר לעתיד לבוא 

היכולת שלנו לנבא את הצלחת התוכנית אינה מושלמת, לכן חשוב לעקוב ●
ולהזין היזון חוזר רת השינוי במדדים, ולפעמים אף לעדכן תוך כדי תנועה 

כדי להבטיח שהתוכנית תתקדם כראוי  



אתם מגייסים בארגון קטן, אין לכם מושג למה אתם 
צריכים את כל זה. מבחינתכם כל דקה פנויה צריכה 

להיות מוקדשת לקשר וניהול המועמדים בתהליך. כל 
העניין הזה נראה לכם כמו תקורה מטורפת. תעזבי 

אותנו באמא שלך. טוב, אז הנה למה כדאי לכם בכל 
זאת: 

בניית אמון והבטחת התוצאות: הלקוחות ●
שלכם ישנו בשקט בלילה ויתנו לכם לעבוד!

פוקוס על המועמדים הנכונים:חסכון בזמן, ●
כסף ועצבים

פחות התמודדות עם תחרות- ניתוח השוק ●
שלכם יבטיח לכם חדות ומהירות.

שקט תעשייתי- לפחות אם תעשו את העבודה ●
כמו שצריך, תקבלו עבודת גיוס הרבה יותר 

חדה ומלוטשת ללא רעשי רקע.
● ONCE YOU  תעלו ליגה לגיוס אסטרטגי

 GO BLACK  YOU WILL NOT LOOK
BACK

 

 

מה אני צריך את כל זה

החלף עם תמונה



כמה טיפים לסיכום: 
אתם לא חייבים להיות מנהלי הגיוס על מנת ליצור תוכנית כזו, הרבה פעמים כמי ●

שקרוב למועמדים יהיה לכם מידע חשוב לא פחות שיכול להיות מתורגם לתוכנית 
הזו.

אם אין לכם את כל המידע, התמקדו במה שאתם כן יודעים. עדיף שתהיה ●
תוכנית רזה מאשר שום תוכנית. מפעם לפעם תלמדו גם על מה חשוב לבחון 

ולשכלל את היכולות שלכם.
התוכנית הזהו תניב לכם הרבה מעבר להצלחה במשימה הנקודתית לשמה ●

התכנסנו, מדובר בדרך שלכם למצב את עצמכם כמי שיודע להביא לארגון 
תוצאות מהווה נכס עבור הארגון.



אז הנה שיתפתי אתכם בכמה עקרונות חשובים, קווים מנחים לבניית אסטרטגית 
גיוס. בכמה פעולות פשוטות עבודת הכנה מדוקדקת אתם יכולים לקנות לכם את 
הדרך הסלולה להתמודדות עם כל מה שהחברה בה אתם תומכים יכולה לחלום 
עליה. אני בטוחה שזה רק מדגדג לכם את התיאבון לדעת עוד, אבל יישום 

המלצות ששיתפתי כבר יתנו לכם יתרון משמעותי.

https://www.facebook.com/workaroundblog/
https://www.linkedin.com/in/efratdagan/



