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מבוא
 - האחד  מישורים:  בשני  הדדית  התאמה  של  תהליך  היא  לארגון  חדש  עובד  כניסת 

העובד  של  והיכולות  הכישורים  מגוון  לבין  ודרישותיו  הארגון  צורכי  בין  התאמה 

החדש. השני - התאמה בין התרבות הארגונית, כפי שהיא משתקפת באקלים הארגוני, 

לבין הצרכים הבסיסיים של הפרט, כפי שהם באים לידי ביטוי בציפיות העובד החדש 

מהתפקיד. התאמה במישור הראשון באה לידי ביטוי בביצועי העובד: ככל שההתאמה 

שלו,  הביצועי  הפוטנציאל  את  יותר  וטוב  יותר  מהר  ממצה  העובד  כך  יותר,  טובה 

ולארגון כדאי יותר להחזיק בו. התאמה במישור השני באה לידי ביטוי במידת שביעות 

הרצון של העובד מהתפקיד ובמידת המחויבות הארגונית שלו. ככל שההתאמה טובה 

פחות, כך קטנות מידת שביעות הרצון ומידת המחויבות הארגונית של העובד, וגֵדל 

הסיכוי לעזיבה מוקדמת. עזיבה מוקדמת פירושה לא רק הפסד של עובד, אלא גם  - 

של  ההכשרה  עלות  מאובדן  הנובעת  למעביד,  גבוהה  כספית  עלות   - בעיקר  ואולי 

העובד העוזב בתוספת עלות הגיוס, המיון וההכשרה של עובד חדש. חשוב לציין כי 

לאי-ההתאמה במישור השני אין בהכרח ביטוי בביצועי העובד, עובדה המקשה על 

איתורה תוך כדי העשייה השוטפת.

 

בין  ההתאמה  את  למצוא  הן  מרכזיות  ניהול  משימות  שתי  כי  עולה  לעיל  מהנאמר 

בין  התאמה  ליצור  ובמקביל,  הארגון;  צורכי  לבין  וכישוריהם  המועמדים  תכונות 

זו  לספקם.  הארגון  יכולת  לבין  העובדים  של  ושאיפותיהם  צורכיהם  רצונותיהם, 

הקשים  נושאים  הם  ומוטיבציה  אופי  תכונות  יכולות,  כישורים,  מורכבת -  משימה 

לאפיון ולמדידה. תהליך הגיוס והמיון, העומד במרכזו של ספר זה, גם כרוך בהשקעה 

לא מבוטלת של כסף, זמן ומשאבים אנושיים וארגוניים. במקרים רבים, מערך הגיוס 

והמיון פועל בערפל, תוך לקיחת סיכון שמשימתו תיכשל, או שתצליח באופן חלקי 

בלבד – עובדה הבאה לידי ביטוי מעשי בגיוסם לעבודה של מועמדים לא מתאימים. 

תהליך לא מקצועי של גיוס ומיון, נושא בחובו, מעבר למחיר הכלכלי הכבד, גם מחיר 

מנטאלי - עוגמת הנפש הנגרמת לכל הנוגעים בדבר: המגייסים, המגויסים וסביבתם 

הקרובה, המקצועית והאנושית. 
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בהם.  לעבוד  שטוב  כארגונים  ראויים,  כמעסיקים  ארגונים  של  והערכתם  מיתוגם 
איכותיים. עובדים  לגייס  היכולת  על  וגדלה  הולכת  השפעה  הארגון   לתדמית 

הוא מתאר את השינויים שחלו במקורות  גיוס מרכזיים.  סוקר מקורות  השער השני 
גיוס ותיקים יחסית, כמו חברות השמה או "חבר מביא חבר", לצד הצגתם של מקורות 
גיוס חדשים. רבים מאלה, כמו לוחות "דרושים" או רשתות חברתיות, נוצרו והתפתחו 

בזכות רשת האינטרנט, התופסת מקום מרכזי בחיינו.
 

סוקר כלי מיון ואבחון, תוך תיאור וניתוח שלבי ההתפתחות שלהם.  השער השלישי 
חלקו הראשון מציג את תהליכי המיון הפנים-ארגוניים ובחלקו השני נסקרים עקרונות 
בסיסיים של כלי מיון מרכזי נוסף – מבחני מיון. בשער זה מוצגות גם דרכי העבודה 
ומבחני  גרפולוגיה  כמו  נוספים  מיון  כלי  מוצגים  ולצדם  חיצוניים,  שירות  ספקי  עם 

אמינות ומהימנות.

השער הרביעי מתאר את דפוסי העבודה בחברות ובארגונים הנסקרים בספר. תיאור 
הסקירה  את  לתבל  נועד  והוא  האחרים,  בשערים  גם  מופיע  חברות  באותן  הנעשה 
המקצועית בדוגמאות מוחשיות. ראינו חשיבות רבה בהבאת דוגמאות מארגונים שונים, 
משום שאין 'פתרון בית ספר' לשאלה כיצד יוצרים התאמה בין העובד לבין הארגון – 
שאלה שממנה נגזרת אסטרטגיית הגיוס והמיון. כל ארגון נוהג לפי צרכיו, מטרותיו 
ובהתאם לתרבות הניהול הנהוגה בו. כך, בעוד שארגון אחד יעניק בונוס אחיד במסגרת 
תוכנית "חבר מביא חבר", ארגון אחר יעניק בונוס דיפרנציאלי, וארגון שלישי כלל לא 
יעניק בונוס במקרה כזה. בארגון אחד מנהל יכול להטיל וטו על העברת עובד שלו 
 ליחידה אחרת )במסגרת הניוד הפנים-ארגוני( ואילו בארגון אחר זכות זו מוגבלת מאד.

  
השער החמישי דן בהוגנות ובאתיקה. כלולים בו שני מאמרים מקיפים הנוגעים לשני 
נושאים שיש להם השפעה רבה על עולם הגיוס והמיון: האחד עוסק בהיבטים משפטיים 
של תהליך הגיוס והמיון, תחום בו מתפתחות כל העת תחיקה ופסיקה משמעותיות, 
שלא ניתן להתעלם מהן. המאמר השני עוסק בגיוון תעסוקתי והשלכותיו - על הארגון 

בכלל ועל תהליכי הגיוס והמיון בפרט.
 

השער הששי והאחרון כולל מדריך מעשי מקיף לראיון מיון – כלי המיון הרווח ביותר, 
אשר לרוב המשתמשים בו אין מיומנות מספקת כדי לעשות בו שימוש ראוי.

כמו כן, מצורפים נספחים, להמחשה ולהדגמה, ומפתח עניינים של מונחים מקצועיים.

על הספר
תהליכים  המרכיבים  והסמויים,  הגלויים  ההיבטים,  מגוון  את  לבחון  מבקש  זה  ספר 
אלה. במסגרתו נחשף ניסיונם העשיר של כמה מהארגונים המובילים בארץ בתחומם, 
בליווי ניתוח והערכות של המחבר ושל מומחים נוספים. הספר משלב סקירה מקצועית 
היכרות עם המערכות  הכוללים  על ההיבטים המעשיים,  דגש  תוך מתן  של התחום, 
העיקריים  והמיון  הגיוס  כלי  סקירת  עם  יחד  התהליך,  את  המבצעות  הארגוניות 
הפועלים במשק הישראלי. כל אלה מלווים בדוגמאות מארגונים שונים: שלוחותיהן 
בישראל של החברות הבינלאומיות אינטל וגוגל, לצד תאגיד הפיתוח והייצור הביטחוני 
 – נוסף וארגון ציבורי  מגדל, ארגון שירות  רפאל, תאגיד מזון גדול, קבוצת הביטוח 

משטרת ישראל  
גיוס עובדים ומיון עובדים הם שני תהליכים המתבצעים בעזרת מגוון רחב של כלים 
מקצועיים, שסקירתם מהווה את הגרעין הקשה של הספר. עם זאת, סקירה של הכלים 
שני,  מצד  הכלים.  בין  הקושרים  התהליכים  את  להציג  מאיתנו  מונעת  הייתה  בלבד 
התעורר חשש כי סקירה המתארת בשטף את תהליכי הגיוס והמיון בחברות השונות 
מכבידה על הקורא. ההנחה עליה התבססה כתיבת הספר היא שהקורא אינו מתעניין 
בחברה זו או אחרת כשלעצמה, אלא מעוניין ללמוד כיצד פועלים תהליכי הגיוס והמיון 

בתוך החברות הנסקרות, ובכלל. לכן, בסופו של דבר, הוחלט לשלב בין השניים.
משאבי אנוש  הספר מיועד למשתתפי התהליך משני צדי המתרס: למנהלים ולאנשי 
העוסקים בגיוס ובמיון עובדים ומבקשים לקנות ידע נוסף על תהליכים מורכבים אלו, 
מחפשי  התהליך:  מושא  השני,  העבר  ומן  וטובים;  אחרים  של  מניסיונם  למידה  תוך 
העבודה, וכן כל אותם המנהלים והעובדים הנפגשים חדשות לבקרים עם שוק התעסוקה 
ומבקשים ללמוד על המתרחש מאחורי הקלעים; התוהים על דרכי העבודה ותפיסות 
משוחחים  איתם,  מתכתבים  אליהם,  פונים  אנשיהן  אשר  מערכות  אותן  של  העולם 

ומראיינים אותם, ובוחנים ואומדים את יכולותיהם.

מבנה הספר 
הארגונית  הפעילות  סביבת  את  מציג  הראשון  השער  שערים.  ששה  מכיל  הספר 
תוצריה  ולצדם  הגיוס  מדיניות  קביעת  דרכי  בו  מוצגים  והמיון.  הגיוס  מערך  של 
את  גם  מציג  זה  שער  עבודתה.  ודרכי  והמיון  הגיוס  יחידת  מבנה  המדיניות:  של 
חשיבות  מאד  עלתה  האחרונות  בשנים  הגיוס.  בתהליך  הארגוני  המיתוג  של  מקומו 


