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2012חושפים את מפת מקורות הגיוס של ישראל 
זאת השנה  HRDסקר מקורות הגיוס של ישראל נערך על ידי חברת 

.השלישית ברציפות
במשק שגייסו  מהחברות המובילות 109השנה מילאו את הסקר 

.ממגוון תעשיותעובדים 11,000מעל ל מתחילת השנה 

התקופה שבה מפורסם הדוח הינה תקופה עם דואליות שתלווה אותנו  
.בחודשים הקרובים

מצד אחד אנו קוראים על לא מעט ארגונים שנאלצים להיפרד מעשרות  
עובדים ומצד שני אנו שומעים על ארגונים שמתקשים לגייס אנשים  

.מובילים לארגונים שלהם
המשק הישראלי בשל הרגישות לזעזועים  מרחפת עננה מעל מצד אחד 

טק בארץ מדברים על -המתרחשים באירופה ומצד שני ראשי תעשיות ההי
–שונים ואנשי מקצוע בתחומים מהנדסים 8,000-10,000של  מחסור 

מחסור שיכפיל את עצמו בתוך מספר שנים ויפגע קשות בארגונים שלא 
.יצליחו לגייס את ההון האנושי המתאים

אנשי הגיוס למצב של חוסר ודאות ובעיקר דורש  אותנו מצב זה מכניס 
מרבית בכדי לתכנן את מערכי הגיוס שלנו בהתאם לתוכניות  גמישות 
.לשנה הקרובה ולהיות מודע שתוכניות אילו עשויות להשתנותהחברה 

ידי  על 2013מטרת הדוח היא לעזור לכם בתכנון מקורות הגיוס שלכם ל 
.בתעשיהמרק'בנציצירת 

,  לא משנה אם אתם מגייסים עובדים או נמצאים במצב של הקפאת גיוסים
יעזור לכם לתכנן נכון את מפת מקורות הגיוס של הארגון  מרק'הבנצ

:שלכם תוך כדי שימת דגש על השינויים שאתם צריכים לעשות בכדי

לצמצם בעלויות הגיוס על ידי שדרוג למקורות גיוס אפקטיביים יותר•
בניית והטמעת כלים טובים יותר בכדי להגיע למועמדים פאסיביים  •
לקצר את זמני הגיוס שלכם•

באילו רשתות משתמשים  , תוכלו לבחון את מפת מקורות הגיוסח "בדו
החברות שכבר הצליחו לגייס בעזרת המדיה  % מה , בתעשיה שלכם

איפה אתם עומדים מול עמיתיכם בשוק בנושא התגמול סביב,  החברתית
איך ארגונים  ,האפקטיביות של מקורות הגיוס השונים,"חבר מביא חבר"

בתוך הגיוס ומה תוכנית ההשקעה השנתית  הסורסינגמתייחסים לתחום 
2013במקורות הגיוס השונים לקראת 

אני מזמין אתכם לבחון את המיקום של הארגון  ,ח המצורף"כשתעיינו בדו
.שלכם מול העמיתים ובעיקר מול הארגונים המצליחים ביותר במשק

?האם אתם עושים שימוש דומה לאחרים במקורות הגיוס
האם אתם מצליחים לחסוך יותר או פחות מאחרים ומה המקורות  

.האפקטיביים ביותר עבורכם

בהתמקצעות בשימוש במקורות הגיוס היא היכולת  נקודת המפתח 
ללמוד לעומק מהן דרכי ,המתאימה לכםלזהות את זירת הפעילות 

באותה זירה וכיצד נכון עבורכם למנף אותה בכדי למשוך  הפעולה 
.מועמדים מובילים ובכדי למתג את הארגון שלכם כמקום שטוב לעבוד בו

-אני רוצה להודות ליותר מ מובילי גיוס ומשאבי אנוש שעזרו ומילאו  100
.את הסקר במלואו

!בהצלחה
HRDיעקב וצוות 

Yakov@hrd.co.il



חבר הפך למקור הגיוס  חבר מביא 
מהגיוסים המגיעים 30%המוביל עם 

דרך מקור הגיוס שנחשב מאז ומתמיד  
.לאפקטיבי ביותר

דרושים וחברות ההשמה  אתרי , חבר מביא חבר
שמגוייסיםמהמועמדים 80%-לכמהוות מקור 

.לארגון

) CareerXroads2012לפי סקר (הברית בארצות 
50%-חבר מביא חבר ואתרי דרושים אחראים על כ

.מהגיוסים

-כשם רק חברות ההשמה מהוות , בניגוד לישראל
.  ממקורות הגיוס3%

3נובע בעיקר מעלויות גיוס הגבוהות פי הפער 
שונים של תגמול על  בהשוואה לארץ  וממודלים 

.תהליכי ההשמה

השונים  החלוקה בין מקורות הגיוס מהי :שאלה
?שלךבארגון 



שלושת מקורות הגיוס המשמעותיים ביותר לאורך השנים האחרונות נשארו  
.אתרי דרושים וחברות ההשמה, חבר מביא חבר

ברשתות חברתיות שרק תלך ותגדל בשנים הקרובות עם כניסת כלים  קיימת עליה מתמשכת בגיוס 
.ומינוף רשת הקשרים שלהםעובדי הארגון המתמחים באוטומציה של התהליך ובחיבור טכנולוגיים 

:נקודה למחשבה
.  של המועמדיםהאמיתימסך מקורות הגיוס הן לא מקור הגיוס 23%חברות ההשמה שמהוות 

פנימיים  מאגרים , אתרי דרושים, דרכן אותרו גם הם באמצעות נטוורקינגשמגוייסיםהמועמדים בפועל 
.אתרי הדרושים ומאגר פנימי היו עולים, נתוני הגיוס ברשת, וכדומה כך שאם היינו מפצלים זאת

השנים האחרונות3-התפתחות מקורות הגיוס ב השנים האחרונות3-התפתחות מקורות הגיוס ב



מהארגונים בישראל כבר 80%
מגייסים או מתכננים להתחיל לגייס  

ברשתות החברתיות השנה

בגיוס עובדים ברשת  60%זינוק של 
בשנתיים האחרונות

ההשוואה בין מגזרי התעשיה השונים מעניינת  
,  טק-מחברות ההי90%-כאשר אנו רואים שכ

משתמשות במדיה חברתית והמדיקלהתוכנה 
)יצטרפו השנה3%עוד (לגיוס 

מהחברות התעשייתיות וחברות  37%לעומתן רק 
–הקמעונאות ממנפות את המדיה החברתית לגיוס 

נוספים דיווחו כי יתחילו לעשות זאת 44%–אבל
.השנה

האם אתם מגייסים עובדים בעזרת רשתות  :שאלה
?חברתיות

הזינוק בגיוס ברשת  
השנים האחרונות3-ב



הללו הצליחו לגייס  מהארגונים 86%
.מועמדים ברשתות החברתיות

.2011ב 69%בהשוואה ל25%צמיחה של 

84%לינקדאין ממשיכה להוביל עם 
.  שגייסו בעזרתהמהמגייסים ברשת 

צופים שהיא תצבור  עדיין מאחור אך אנו פייסבוק
לקידום  כלים טכנולוגיים תאוצה עם התפתחות 

.משרות ברשת בעזרת עובדי החברה

שתי חברות ישראליות שמומלץ לבחון בהקשר זה  
ZAOו Gooodjobהן 

האם הצלחתם לגייס במדיה חברתית  : שאלה
)מהחברות שדיווחו כי הן מגייסות ברשת(

?באילו רשתות הצלחת לגייס: שאלה



11%עומד ממוצע הגיוסים דרך מקור זה על , בין החברות המגייסות ברשת

דרך הרשתות החברתיות בעוד שהממוצע  20%-למגייסות מעל מתחום הטכנולוגיה הבינוניות החברות 
10%-עובדים ומעלה עומד על כ1000בעלות  אצל החברות 

:נקודות חשובות ומעניינות שעלו בסקר
חבר מביא  "למקור החברתית מהמקרים ציינו ארגונים שהם משייכים את נתוני הגיוס במדיה בחלק 1.

.מכיוון שהם מפעילים את המנהלים למינוף המדיה החברתית" חבר
אמנם כמות הגיוסים דרך מקור זה אינה גבוה אך רוב הגיוסים הללו הם , לטענת מנהלי הגיוס2.

קריטיים להצלחת הארגון בשל הכישורים הייחודיים שאנשים אלה מביאים ושברובם הם פאסיביים  
.שום דרך אחרת להגיע אליהםהיתהולא 

התפלגות מקור הגיוס ברשת



?כיצד נוכל לעזור באיתור הטאלנט הבא שלך

סדנאות פרקטיות לגיוס 
בלינקדאין

אנו –בסדנה חיצונית או בארגונך 
ניתן לך את הכלים והסודות  

למינוף לינקדאין לאיתור וגיוס  
.המועמדים המובילים

מאות ארגונים וחברות השמה  
–כבר השתתפו בהדרכה הזאת 

.אל תישארו מאחור

אנו מציעים גם סדנה ייחודית 
להכשרת מנהלים בארגון לשימוש  
בלינקדאין להרחבת החבר מביא  

חבר והדרכה למנהלים לפני 
.מסיבות לינקדאין בארגון

–למתקדמיםסדנת לינקדאין 
!לראשונה בישראל

אם אתם כבר שולטים בלינקדאין  
הגיע , חברים500+ויש לכם 
!  לקפיצת המדרגההזמן 

בארץ  ראשונה מסוגה בסדנא 
ניתן לך את הכלים המתקדמים  

בכדי לאתר  בחיפוש בוליאני 
מועמדים שלינקדאין לא נותנת לך 

להגיע אליהם

שרות אאוטסורסינג חדשני 
לאיתור מועמדים

HRD  ממשיכה להוביל את מהפיכת
!אצלך בארגון–הגיוס ברשת 

ואנחנו  -הפרופיל אתם תגדירו את 
נאתר עבורכם את המועמדים שאף 

. אחד אחר לא יכול להגיע אליהם

:השירות מתאים לארגונים הבאים
ארגונים שיש להם עומס גיוסים  * 

אדם מיומןבכחרב ומחסור 
שמתקשים לגייס לתפקיד קריטי  * 

הגיוס המסורתייםבעזרת מקורות 
ארגונים שמגייסים למשרות  * 

דיסקרטיות שאסור שידלפו החוצה
להמשך סקר 
מקורות הגיוס

לקבלת מידע נוסף בקרו באתר 
www.hrd.co.il מייל אלאו שלחו

yakov@hrd.co.il



מהמגייסים ברשת נעזרים  97%
!עובדיםבלינקדאין לגיוס 

מהנתון  המספר הזה מדהים וגבוה יותר אפילו 
מהמגייסים שהם 93%בארצות הברית שבו 

.נעזרים ברשת העסקית הגדולה בעולם

שקורה בארצות  הנתון זהה למה פייסבוקלגבי 
בארצות  66%-בהשוואה לבישראל 65%(הברית 
)הברית

רשתות אתם נעזרים לאיתור  באילו :שאלה
?מועמדים



מהארגונים נעזרים ברשתות החברתיות כדי להגיע למועמדים פאסיביים91%

נראה פעילות אינטנסיבית ואקטיבית יותר  , אנו חוזים שככל שהתחרות על המועמדים המובילים תגדל
.לאיתור וגיוס מועמדים פאסיביים שעובדים אצל המתחרים

נושאים  2הם ) אם כי במידה קטנה יותר(נושא החיסכון בעלויות הגיוס כמו גם קידום מיתוג המעסיק  
2013שעלו ויקבלו תשומת לב רבה יותר לדעתנו בשנת 

מדוע  : שאלה
אתם משתמשים  

במדיה החברתית  
?לגיוס עובדים



?כיצד השפיעה הכניסה לגיוס ברשת על תהליך הגיוס בארגון: שאלה

מהארגונים ציינו שאחוז החבר מביא חבר עלה40%•

ציינו שכמות קורות החיים שהגיעו לארגון עלתה55%•

)שציינו שירדה16%לעומת (אמרו שאיכות המועמדים עלתה 44%•

על פי הסקר כמעט שאין השפעה בשימוש במדיה חברתית על משך  •

תהליך הגיוס  



מהארגונים ציינו שהם הולכים להשקיע יותר בפיתוח מקורות הגיוס  כמחצית 
.ברשת

בשדרוג אתר  30%-וכיותר בקידום תהליכי חבר מביא חבר ישקיעו 35%-כ
הביתהקריירה בעמוד 

.את ההשקעה בחברות השמה ובאתרי דרושיםאו רצון לצמצם מנגד נראה שישנה נטייה 

האם תשקיעו יותר  : שאלה
או פחות כסף במקורות  

?2013הגיוס הבאים בשנת 



חבר מהארגונים מתגמלים על 84%
)2011ב 73%לעומת (מביא חבר 

עובדים ומעלה  500מהארגונים בעלי 90%-בכ
קיים תגמול

במשק התגמול נע בין  הארגונים 2/3ב 
לגיוס המתבצע ₪ 4000-ל500

חברבעזרת חבר מביא 

אתם מתגמלים על חבר מביא חבר  האם :שאלה
?וכמה



יש איש או צוות  מהארגונים 36%-ל
מקורות גיוס שמתמחה ומוביל את  

.בניית ערוצי הגיוס של החברה
בלבד בשנה שעברה27%-זאת בהשוואה ל

תחום מקורות הגיוס הופך למורכב יותר משנה  
רשתות  , לשנה ודורש התמחות בתחומי הטכנולוגיה

לאתר ולמשוך מועמדים בצורה  חברתיות ויכולת 
.אקטיבית

הצפי שלנו שהצורך באנשי מקורות גיוס מתמחים  
.רק ילך ויגבר בשנים הקרובות

צוות מקורות גיוס  /האם יש לכם איש: שאלה
?יעודיים



ממשתתפי הסקר ציינו שהם 76%
מחפשים מידע על מועמדים ברשת  

.בתדירות כזאת או אחרת

בחלק מהארגונים בארצות הברית בדיקת המידע  
על המועמדים ברשת הינה חלק רשמי מתהליך  

.הגיוס

בחודשים האחרונים נוצרה סערה בארצות הברית  
לקבל את סיסמת  מסויימיםעקב בקשת ארגונים 

.הגיוסשל המועמד כחלק מתהליך הפייסבוק

האם אתם מחפשים מידע על מועמדים  :שאלה
?ואם כן באיזו תדירות, ברשת



:מידע על הארגונים שמילאו את הסקר
.מלאהמילאו את הסקר בצורה ארגונים109•
2012בשנת עובדים 11,000גייסו למעלה מ הללו הארגונים •
1,000-ל100בין 41%ובעובדים 1,000-מהארגונים למעלה מ24%-ב•
ממלאי הסקר הם בעלי תפקיד ניהולי בחברה75%-כ•

?מה תפקידך בארגון: שאלה?עובדים בארגונך' מס: שאלה ?מגזר פעילות החברה: שאלה



כיצד נוכל לעזור באיתור  
?העובד הבא שלך

)גם אם הוא לא מחפש בצורה אקטיבית(

–איתור מועמדים פאסיביים 
שאף אחד אחר לא יכול לאתר

HRD ממשיכה להוביל את מהפיכת הגיוס ברשת–
!אצלך בארגון

ואנחנו נאתר עבורכם  -אתם תגדירו את הפרופילים 
לפני  -את המועמדים שלא בהכרח מחפשים עבודה 

.שהמתחרים שלך ימשכו אותם אליהם

:השירות כולל
פאסיביים וכאלה  אקטיבית למועמדים פניה •

.שעובדים אצל המתחרים
המאגר קייםוהגדלת חדשים גיוס פיתוח מקורות •
ארגוני  -הפניםהכשרה ומתן כלים לצוות הגיוס •

בכדי שבעתיד יוכל לעשות את התהליך בעצמו

:השירות מתאים לארגונים
אדם  בכחשיש להם עומס גיוסים רב ומחסור •

מיומן בגיוס אקטיבי ברשת
לגייס לתפקיד קריטי בעזרת מקורות  מתקשים •

הגיוס המסורתיים
שידלפושאסורלמשרות דיסקרטיות מגייסים •
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כיצד נוכל לעזור באיתור  
?העובד הבא שלך

)גם אם הוא לא מחפש בצורה אקטיבית(

חיפוש בוליאני+ למתקדמיםלינקדאין 
500+אם אתם כבר שולטים בלינקדאין ויש לכם 

!  לקפיצת המדרגההגיע הזמן , חברים

הכלים  לכם את בארץ ניתן ראשונה מסוגה בסדנא 
בכדי לאתר מועמדים  בחיפוש בוליאני המתקדמים 

.אליהםשלינקדאין לא נותנת לך להגיע 

.סדנה נסקור גם את החידושים האחרונים בלינקדאיןב

הכשרות פרקטיות לגיוס בלינקדאין
ניתן לך כלים פרקטיים  , בסדנה חיצונית או בארגונך

.למינוף לינקדאין לאיתור וגיוס מועמדים מובילים

מאות ארגונים וחברות השמה כבר השתתפו בהדרכה  
.ואסור לכם להישאר מאחור–הזאת 

ייחודית להכשרת מנהלים בארגון  סדנה אנו מציעים 
מביא חבר והדרכה  חבר לשימוש בלינקדאין להרחבת 

.בארגוןאצלכם Linkedin Partyלמנהלים לפני 

www.hrd.co.ilב מידע על התאריכים בקרו לקבלת 
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HRDעל חברת 

משנה בשנים האחרונות את הדרך  HRDחברת 
.שבה ארגונים מאתרים ומגייסים עובדים

HRD  מובילה את הגיוס ברשתות החברתיות משנת
מובילי גיוס ממאות  1000-והכשירה מעל ל2006

.בישראלהארגונים המובילים 

!איש3,000-כנסי גיוס שלנו השתתפו מעל ל6-ב

מהמומחים  מלמידה מתמדת הידע שלנו מגיע 
עשרות  עלומעבודה פרקטית המובילים בעולם 

.פרוייקטי גיוס בעזרת הכלים אותם אנו מלמדים

לך ולעזור נשמח לרתום את הידע והניסיון שלנו 
המועמד המתאים ביותר  לאתר את ולארגון שלך 

)העבודהאת המתאים מבין מחפשי רק ולא (בשוק 

www.hrd.co.il-בבקרו לקבלת מידע נוסף 
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