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שהוא ל ותיק,  מכר  עם  ישבתי  שנים  כמה  פני 
הוא  בצבא  חזק:  רקע  עם  מוכשר  מתכנת  גם 

־שירת ביחידה טכנולוגית, סיים  תואר במד
עי המחשב באוניברסיטה ואפילו קיבל את הציונים 
המתאימים. באותה תקופה הוא היה בתהליכי חיפוש 
עבודה, וניסה להתקבל בפעם הרביעית לחברת היי־
החברות  רשימת  בצמרת  בקביעות  שמשובצת  טק 

בהן.  טוב לעבוד  שהכי 
ושוב  שוב  חברה  לאותה  להתקבל  לנסות  התעוזה 
הפתיעה אותי, ונקלענו לשיחה שממנה עלתה הרוטינה 
מזומן  הוא  חיים  קורות  מגיש  שהוא  פעם  בכל  הבאה: 

־לראיון; השיחה הטלפונית עוברת בצורה שוטפת, הפ
־גישות עם מנהלי הצוותים והקולגות מסתיימות בהצ

לחה, אבל יש שלב אחד שהוא פשוט לא מצליח לעבור 
— הפגישה האחרונה עם מנהלי ה–HR )משאבי אנוש(. 
שחב זה  איך  שאלות:  כמה  שלו הציף  ־הסיפור 

לנסות  הזדמנויות  הרבה  כך  כל  למועמד  נותנת  רה 
מהחברה  פידבק  לקבל  יכול  המועמד  איך  ולהיכשל? 
כדי לבחון את הצעדים הבאים שלו? ואיך זה שאחרי 
כל כך הרבה כישלונות בדיוק באותה נקודה, תהליך 

המיון לא עובר רביזיה עבור אותו מועמד? 
 TheMarker–ב סיקרנו  האחרונות  בשנתיים 
בישראל,  המהנדסים  למצוקת  הנוגעות  רבות  זוויות 
בגיוס  ההיי־טק  חברות  שמשקיעות  המאמצים  ובהן 

והני בהן,  נעזרות  שהחברות  הטכנולוגיות  ־עובדים, 
־סיונות של מערכות ההשכלה הפורמלית והבלתי פו

עם  שוחחנו  השוק.  לדרישות  עצמן  להתאים  רמלית 
תפישת  את  ששיתפו  פיתוח  ומנהלי  יזמים  מעט  לא 

עולמם לגבי גיוס, ניהול ושימור עובדים. 
הוותיק עם הסוגיה הלא  ואולם המקרה של המכר 

־פתורה חזר והידהד. ישנה שדרה שלמה של בעלי מק
הכוח  למרות  מהתקשורת,  ליחס  זוכים  שבקושי  צוע 
העצום שיש להם בחברות. אלה האנשים שקובעים איך 
החיים,  בקורות  לציין  חשוב  מה  המיון,  תהליך  ייראה 
מה יכלול החוזה, איך מעריכים ומדרגים עובדים ומתי 
צריך להיפרד. בשגרה היומיומית הם האנשים שעומדים 

בדלת ומחזיקים את המפתחות לתעשיית ההיי־טק.  
הכתבה שלפניכם מבוססת על שיחות פתוחות עם 
האנשים שמתווים את הדרך בגיוס עובדים במקבץ מגוון 
של חברות מובילות הפועלות בישראל — החל בענקיות 
ופייפאל,  פייסבוק,  מיקרוסופט,  כמו  זרות  טכנולוגיה 

הגדולות שצמחו בא ההיי־טק  ־עבור בשתיים מחברות 
רץ — צ'ק פוינט ו–וויקס, וכלה בשלושה סטארט־אפים 

־צומחים שנבנו בצורה שונה לחלוטין — סימילרווב, ור
בהתאמה  דולר  מיליון  ו–86   112 לאבס — שגייסו  דיס 
— ונטורל־אינטליג'נס הרווחי, שבשנה האחרונה הכניס 
200 מיליון דולר, אחרי שבכל שמונה שנותיו לא גייס 
מהמרואיינים  אחד  לכל  אחד.  דולר  אפילו  ממשקיעים 
כמו  נוספות  בולטות  בחברות  עשיר  ניסיון  גם  בכתבה 

Airbnb, גוגל, אפל, מלאנוקס, אינטל, נייס ו–888. 

משנים את כללי המשחק 

־חברות ההיי־טק אוהבות לומר שהפער בין ההיצע המו
חשיבה  לבצע  אותן  מאלץ  הגובר  הביקוש  לבין  גבל 
מחודשת לגבי האופן שבו הן מגייסות עובדים. העניין 
התרחבות  של  מבורכת  לתופעה  מוביל  לטענתן,  הזה, 
המועדון הסגור של עובדי ההיי־טק למעגלים חדשים. 
אם בעבר בחברות גייסו מצטייני אוניברסיטאות, כיום 
הם מדברים על "אינדיקציות למצוינות" באחת או יותר 
מתחנות החיים. ידע מעמיק שנרכש באופן עצמאי דרך 
האינטרנט נתפש כמנבא מוצלח לשרידות גבוהה בענף. 
"אנחנו מחפשים בקורות החיים מצוינות, ומצוינות 

־מגיעה בגוונים שונים", אומר יפתח יפה, מנהל משא
"זכורה לי מועמ ־בי האנוש של צ'ק־פוינט בישראל. 

דת שהפכה לעובדת מצטיינת, שבקורות החיים שלה 
וקשת.  בחץ  בירי  סגנית אלופת הארץ  היה  כי  ציינה 
מאפיינים  על  מרמז  זה  שבדבר,  לפיקנטריה  מעבר 
וזה  כחברה,  לנו  החשובים  והתנהגותיים  אישיותיים 

ויצר בולטות בקורות החיים שלה".  הקנה לה יתרון 
־"יש גם דברים משונים", הוא מודה. "אחד המוע

מדים בחר לציין שיש לו קעקוע של סדרה חשבונאית 
אינסופית על רגל שמאל. בסופו של דבר האדם הזה 
גדל אצלנו והפך להיות מנהל קבוצה סופר־מוכשר — 

הוא מתמטיקאי מעולה, סקרן בצורה יוצאת דופן, אדם 
מעניין — והסדרה הזאת מתחברת לאישיות שלו".

המאפשרת  פלטפורמה  שפיתחה  וויקס,  כשחברת 
עובדים  לגייס  ניסתה  בקלות,  אינטרנט  אתרי  לבנות 
למשרות קריאייטיב במחלקת השיווק שלה, היא הזמינה 

־אנשים דרך הפייסבוק להגיש משימה יצירתית. "המ
שימה היתה לבחור מותג ולהציע עבורו קמפיין אונליין. 
אימייל  רק  ולספק  הרעיון  על  בקצרה  לספר  ביקשנו 

הראשון  שמיומה  מאייר,  שלי  אומרת  טלפון",  ומספר 
וכיום  של החברה משמשת סמנכ"לית משאבי האנוש 
50 עובדים. "המועמדים שע־ –מנהלת צוות של יותר מ

ברו את המשימה הזאת הוזמנו ליום מיונים שכלל, בין 
השאר, סדנאות ועבודה בצוות. מי שעבר הוזמן לראיון 
שבסופו גויסו המועמדים המתאימים". מאייר מדגישה 
כי זה היה תהליך גיוס מלא של עובדים — בלי טופס 

אחד של קורות חיים.

עדי שטרן, סמנכ"לית משאבי 
האנוש של רדיס לאבס: "יש 

אנשים שראיינת אותם כשהיית 
סטארט־אפ של עשרה עובדים, 

והיית צריכה שהם יהיו אולר 
שווייצי, שידעו לעשות הכל 
— גם מוכנים ללכת לעשות 

קניות בסופר וגם ארכיטקטורה. 
ועכשיו את חברה של 200 
עובדים ואת לא צריכה את 

אותו סט יכולות — את מחפשת 
אנשים עם יכולות ספציפיות 
יותר, וזה יכול להתאים יותר 

לאישיות של המרואיין"

האנשים 
 שמחזיקים 

את המפתחות 
לענף ההיי־טק

מנהלי משאבי האנוש והגיוס יושבים מול המועמדים, נוברים
בעברם ובקורות החיים שלהם — וההחלטה שהם יקבלו היא
הסופית: "ברוך הבא לחברה" או "לצערנו זה לא מתאים".

איפה הם מחפשים עובדים, כיצד הם מתחרים עליהם ואיך 
קעקוע של סדרה חשבונאית דווקא יכול לעזור 
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תפקידים קודמים: סמנכ"לית 
משאבי אנוש של קבוצת בינת, 

אפלייד מטיריאלס; ובאקווב 
ומארוול )בקליפורניה( 

תג אדלר, מנהל גיוס מרכז 
המו"פ של פייסבוק בישראל 

השכלה: תואר ראשון 
בקינסיולוגיה, אוניברסיטת סן דייגו

תפקידים קודמים: מנהל הגיוס 
העולמי של Go Pro, מנהל הגיוס של 
Airbnb בסן פרנסיסקו, מגייס בגוגל 

דנה ג'יברי באשי, מנהלת 
הגיוס בפייפאל ישראל  

השכלה: תואר שני במינהל 
עסקים מאוניברסיטת 

מנצ'סטר, תואר ראשון 
בפסיכולוגיה ומדעי המדינה 

מאוניברסיטת תל אביב
תפקיד קודם: מנהלת 
משאבי אנוש בקומברס

סיגל גילמור, סמנכ"לית 
משאבי אנוש בסימילרווב
השכלה: תואר שני במינהל 

עסקים מאוניברסיטת תל אביב, 
תואר שני בסוציולוגיה ומדעי 

המדינה מאוניברסיטת בר־אילן
תפקידים קודמים: סמנכ"לית 
משאבי האנוש של נייס, מנהלת 

גיוס במיקרוסופט
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צ'ק פוינט ו–וויקס הן מקרה מבחן טוב, משום שהן 
־נמנות עם חברות ההיי־טק הישראליות הבודדות שה

צליחו לצמוח לממדי ענק: צ'ק פוינט מעסיקה בישראל 
ולוויקס  בעולם,  עובדים   4,600 מתוך  עובדים   2,100

1,400 עובדים בישראל מתוך 2,200 בעולם. 
המועמדים הטבעיים עבור צ'ק פוינט הם מסיימי 
סייבר, אך במציאות של מאות  ביחידת  שירות צבאי 
ישראליות  מתחרות  כמה  וגם  בתחום  סטארט־אפים 

חזקות כמו פאלו אלטו נטוורקס וסייבר ארק, החברה 
נאלצת לפנות גם לאפיקים אחרים. הפתרון שמצאה 
פנימית של  הכשרה  תוכנית  הקמת  הוא  פוינט  צ'ק 

המתוגמ פוטנציאליים — מהמקצועות  סייבר  ־חוקרי 
לים כיום במונחי שכר )ראו תרשים( — שאליהם היא 
באינטרנט.  מפרסמת  שהיא  אתגר  באמצעות  מגיעה 

א ב ה ד  ו מ ע ב ך  ש מ ה

מה להוסיף לקורות החיים ומה כדאי להשמיט

איך נראים קורות החיים האידאליים?
תג אדלר, פייסבוק: קורות חיים טובים הם מדויקים וקלים להבנה, ומשקפים 

נאמנה את היכולות של המועמד. יש לוודא שהניסיון שמציגים כולל תיאורים 
קונקרטיים, קצרים אך חזקים כמו "פיתחתי" או "יצרתי", "הייתי חלק מצוות פיתוח 

של אפליקציה ששימשה מאות אלפי אנשים", ולא תיאורים ערטילאיים. התיאורים האלה 
נכונים גם למועמדים שהניסיון שלהם מצומצם יותר, כמו בוגרי אוניברסיטה. זו הזדמנות 

לתאר, למשל, התמחויות, קורסים או אפילו פרויקטים שנעשו במסגרת הלימודים. 
בפייסבוק חשוב לראות גם יכולת למידה והתפתחות — לא בהכרח רק ניסיון.

שלי מאייר, וויקס: לשלוח קורות חיים זה לא מספיק. יותר מעניין אותנו שישלחו 
לינקים לדברים שנעשו. חשוב שמפתח חסר ניסיון יראה חיבור לתחום, שהוא 

מעבר לניסיון התעסוקתי. למידה עצמית, התחברות לתחום, פיתוח פרויקט תכנות 
באופן עצמאי, פעילות בקהילות כמו GitHub — חשוב לציין את הדברים האלה. 

מתי מומלץ לצרף מכתב מקדים, ואיך הוא צריך להיראות?
סמדר גורודינסקי, מיקרוסופט: אני לא ממליצה לצרף מכתב מקדים. במקום 
זאת, כדאי לשבץ שניים־שלושה משפטים בתחילת קורות החיים, שבהם תצוין 

ההתמחות המיוחדת של המועמד ומה הוא רוצה ומחפש לעשות.

עדי שטרן, רדיס לאבס: מומלץ לא להוסיף מכתב מקדים כי המגייסים לא קוראים 
אותו. מכתב כזה מתאים במצבים שבהם המועמד מעוניין בתפקיד השונה מהרקע 

התעסוקתי שלו. במקרה כזה, חשוב שהוא יהיה קצר ותמציתי.

באיזו שפה חברות ההיי־טק מצפות לקבל קורות חיים, עברית או 
אנגלית? 

תג אדלר, פייסבוק: כחברה בינלאומית אנו מצפים לקבל את הקורות חיים 
באנגלית. גם אם אין לך אנגלית מצוינת, בהגשת מועמדות מומלץ להציג את הקורות 

חיים באנגלית מלוטשת.

יפתח יפה, צ'ק פוינט: אנחנו נקבל קורות חיים גם בעברית, אך מומלץ באנגלית 
כי מערכות החיפוש הן באנגלית.

מתי כדאי לציין בקורות חיים קורסים מקוונים שנלמדו באתרים כמו 
?Udemy–קורסרה ו

נטע פלר, נטורל אינטליג'נס: תמיד. זה מראה על יכולת ורצון ללמוד, על סקרנות 
ופרואקטיביות. 

האם מומלץ לפרט על תחביבים שאינם קשורים בפיתוח? 
עדי שטרן, רדיס לאבס: בהחלט. לא כל המגייסים טורחים לקרוא את זה, אבל 

מגייסים מנוסים וגם מנהלים מקצועיים יכולים להיעזר בזה כ"שובר קרח" בראיון 
הפרונטלי. באופן כללי, ציון התחביבים עוזר להכיר את המועמד טוב יותר.

נטע פלר, נטורל אינטליג'נס: זו תוספת נחמדה כאשר מדובר על תחביבים 
ייחודיים שמראים על הישגיות, על יכולת לעבוד בצוות וכדומה.

עד כמה מוסד הלימודים והציון בתואר משפיעים על תהליך הסינון? 
תג אדלר, פייסבוק: למוסד ולציונים אין משקל משמעותי. אנו שמים דגש רב על 
יכולת להתמודד עם משימות, על יוזמה, על יכולת ללמוד ולהתפתח. כמובן שאנו 

מעוניינים לקבל מועמדים שלמדו את המקצועות הרלוונטיים.

סמדר גורודינסקי, מיקרוסופט: ההשפעה של לימודים וציונים היא רק בשלבי 
הסינון הראשוני. אנחנו מחפשים סימנים למצוינות לאורך כל מסלול החיים. כך 
שאם מישהו למד במוסד אקדמי מוביל בישראל או בעולם, או שהוא בעל ממוצע 

גבוה — הוא יקבל נקודות זכות. מועמד שלא למד לימודים פורמליים, אך בקורות החיים שלו 
ניתן לזהות סימנים אחרים למצוינות — יתחיל אצלנו תהליך. 

מה אתם חושבים על הכשרה ב"קודינג בוטקאמפס" )תוכניות 
הכשרה מזורזות לתכנות(? 

יפתח יפה, צ'ק פוינט: המועמד עובר אצלנו מבחני פיתוח. אם הוא מצטיין בהם — 
הרקע האקדמי משני. השאלה המרכזית היא אם הוא מתאים, אבל למשרות רבות 
דרושה העמקה שקודינג בוטקאמפ לא מספק, ולכן צוות הגיוס יתעל מועמד ראוי 

למשרה אחרת שיכולה להתאים לו.

הטיפים של שומרי הסף
כך תגדילו את הסיכויים למצוא עבודה בהיי־טק

צילום: עופר וקנין

יפתח יפה, מנהל משאבי 
אנוש בצ'ק פוינט ישראל  

השכלה: תואר שני בהתנהגות 
ארגונית באוניברסיטת תל אביב, 

תואר ראשון בפסיכולוגיה 
מאוניברסיטת חיפה

תפקידים קודמים: סמנכ"ל 
תפעול בדלויט ישראל ודירקטור 

משאבי אנוש באמדוקס ישראל

עדי שטרן, מנהלת משאבי אנוש 
ברדיס לאבס 

השכלה: תואר שני במינהל עסקים 
ותואר ראשון בפסיכולוגיה ובספרות, 

שניהם מאוניברסיטת בר־אילן
תפקידים קודמים: מגייסת באפל 

)PTC( ישראל, פריימסנס ופראמטריק

סמדר גורודינסקי, מנהלת 
הגיוס של מיקרוסופט בישראל

השכלה: תואר שני במינהל 
עסקים ותואר ראשון בכלכלה, 

שניהם מאוניברסיטת חיפה
תפקידים קודמים: מנהלת גיוס 

והדרכה במלאנוקס, מנהלת 
הגיוס של אינטל ישראל

נטע פלר, סמנכ"לית 
משאבי אנוש בנטורל 

אינטליג'נס  
השכלה: תואר ראשון 

במדעי ההתנהגות 
מהמכללה למינהל

תפקיד קודם: דירקטורית 
משאבי אנוש של 888
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ניסיון  חסרי  אנשים  גם  מגיעים  שאליו  הזה,  האתגר 
בתחום, הכניס לצ'ק פוינט מועמדים לא טריוויאליים, 
צבאי,  חוקר  בעברו  שהיה  חשבון  רואה  חרדי,  ובהם 

מקרין בקולנוע ומפיקה ברדיו. 
קבלת  תהליכי  את  לשנות  מנסה  וויקס  גם 

מצי שהיא  הפיתוח  במשרות  השגרתית  ־העובדים 
ל–  Telling–מ הכובד  מרכז  את  ומעבירה  עה, 
טקסטואלי  חיים  קורות  ממסמך   —  Showing
יודעים  באמת  המועמדים  מה  שמראים  ללינקים 
לתחום  החיבור  את  לראות  רוצים  "אנחנו  לעשות. 

בסטאק־אובר נמצאת  בקהילה  שפעילה  מישהי  ־— 
קוד,  בנושאי  לשאילתות  פורומים  )מערכת  פלואו 
קוד  למיזמי  אחסון  )שירותי  בגיטהאב  פעילה  ר"ל(, 

המתכ פתוח.  בקוד  לפרויקט  תורמת  ר"ל(,  ־פתוח, 
זאת מתוך תשוקה,  אלה שעושים  הם  הטובים  נתים 
את  "כשזונחים  מאייר.  אומרת  החופשי",  בזמנם  גם 

למועמ ומאפשרים  מהטיות  נמנעים  החיים  ־קורות 
דים מכל רקע והתמקצעות לעשות מבחן קבלה. את 

שה שפה  בכל  לעשות  ניתן  שלנו  התכנות  ־מבחן 
אנחנו  אם  שיקבע  והוא  בנוח,  עמה  מרגיש  מועמד 

שו אנשים  אלינו  מביא  זה  התהליך.  את  ־מתחילים 
נים, מגוונים, כאלה שלא פועלים בתוך מסגרת". 
בי שמעסיקה  פייפאל,  התשלומים  ־לענקית 

 Recharge בשם  יוזמה  יש  עובדים,   200 שראל 
בתפקי נשים  בעידוד  שעוסקת  מחדש"(  ־)"טעינה 

העבודה  מעולם  זמן  פסק  שלקחו  טכנולוגיים  דים 
דבר  לכל  גיוס  היא  הזו  "היוזמה  לעבוד.  לחזור 
ואיתור  זיהוי  של  הגישה  חידוד  ומצריכה  ועניין, 
הטאלנט, כשהדרכים הקונבציונליות לא מתאימות 
דנה  החברה,  של  הגיוס  מנהלת  אומרת  בהכרח", 
הוא  הקליטה  תהליך  גם  "בנוסף,  באשי.  ג'יברי 
אחר. איך מראיינים מישהי שלא עבדה חמש שנים? 
היכולות טכנולוגיות אצל מישהי  בוחנים את  ואיך 

הכי עדכניות?". שאינה בהכרח שולטת בשפות 
ואולם המגמות שהתרחשו באופן גיוס העובדים 
כוח  ומצוקת  כורח  של  ממקום  מגיעות  תמיד  לא 
בנטורל  האנוש  סמנכ"לית משאבי  פלר,  נטע  אדם. 

אינטליג'נס, חברת טכנולוגיית פרסום הבונה אתרי 
נול היוזמות  כי  סבורה  לקוחותיה,  עבור  ־השוואות 

מחושבת  והתנהלות  בפריווילגיה  הכרה  מתוך  דות 
במטרה לקחת חלק בציבוריות הישראלית. "חברות 
חברתיים  נושאים  בהרבה  שינוי  סוכן  הן  ההיי־טק 

בת לארגונים  וממשיך  מהן  זה מתחיל   — ־בישראל 
עשיות נוספות", אומרת פלר. "זו תעשייה מגניבה, 
שיש בה כסף ויכולת לדחוף נושאים חשובים לסדר 
יסתכל  מצליח  ארגון  שכל  דרמטי  זה  ולכן  היום, 
החברתיים  הנושאים  את  ויבחר  לגבולותיו,  מעבר 
ויכול להשפיע. בנקודות האלה  שעליהם הוא רוצה 
שמערבת  משמעותית  פעילות  לעשות  יכול  הוא 

וכוללת תרומת כספים". את העובדים 
שמאפ מקום  מחפשים  שעובדים  מסבירה  ־פלר 

מהפעילות  היתר,  בין  ערך,  תחושת  לקבל  להם  שר 
הראשונית  "השיחה  בתעשייה.  הארגון  של  החיובית 
שלנו עם כל מועמד מוקדשת לשיווק החברה והדגשת 

הנכסים שלנו", היא אומרת. 

כמה לבקש מהבוס
המשרות שהכי קשה לאייש וממוצע השכר בהן ב-2017, באלפי שקלים בחודש*

מקור: צבירן*מבוסס על נתוני שכר שמועברות ממאות חברות היי־טק

מנוסים )4 שנות ניסיון ומעלה(מתחילים )עד 3 שנות ניסיון( שיעור הגידול השנתי הממוצע
 בין 2011 ל-2017

)ATE( בודקי תוכנה: אוטומציה

מעצב ממשק משתמש

פיתוח צד־לקוח

חומרה: מהנדס וריפיקציה

 Real Time פיתוח

פיתוח מובייל

פיתוח צד־שרת

אלגוריתמיקאים

VLSI/ASIC חומרה: מפתחי

מהנדס מערכות

)Data Scientist( מדען נתונים

סייבר: חוקרים

סייבר: מהנדסים לאחור )ריברסרים(
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ם ד ו ק ה ד  ו מ ע ה מ ך  ש מ תג אדלר, מנהל הגיוס של ה
פייסבוק ישראל: "התרבות 

של החברה חשובה יותר 
לצמיחה שלה מכל דבר אחר, 

כולל הטכנולוגיה. חברות 
מגדירות את התרבות שלהן 

בצורה שונה וחוששות שגיוס 
עובדים לא מוצלח מסוגל לחרב 

תרבות. ב–Airbnb, למשל, 
יש מראיינים שכל תפקידם 
לזהות אם המועמד מזדהה 

עם 'ערכי הליבה' של החברה"

שלי מאייר, וויקס: המתכנתים הטובים הם אלה שעושים זאת מתוך תשוקה גם 
בזמנם החופשי. אין בעיה עם בוטקאמפס, אך ההנחה היא שנדרש יותר מאשר קורס 

מזורז בתכנות, כמו כתיבת אפליקציות בבית ותרומה לקוד פתוח.

כיצד להתכונן לראיון הראשון

מה מועמדים יכולים לעשות לקראת הראיון הראשון בחברה?
דנה ג'יברי באשי, פייפאל: לקרוא על החברה ולהבין את העשייה והמוצר. אם זה 
מוצר שאפשר להשתמש בו באינטרנט, כדאי להקפיד להשתמש ולהתנסות בו לפני 
כן. זה לא נתפש טוב כשאדם שמתמודד על תפקיד בתחום הונאות בקניות ברשת 

מספר על עצמו שהוא מעולם לא קנה באינטרנט. 

סמדר גורודינסקי, מיקרוסופט: אני ממליצה לשאול לפני הראיון מי המראיינים 
ומהם החומרים שעליהם תישאלו. לקרוא על החברה ולעשות חזרות על חומרים 

טכניים. אני מציעה גם לעשות רשימה של נקודות שחשוב שהמראיין יידע על 
המרואיין. מראיינים לעתים נוטים לדבר על נושאים פחות רלוונטיים לתפקיד עצמו, וכך 

אפשר למקד את הראיון ולדאוג שיהיה לו את המידע הדרוש על המרואיין.

האם מגייסים נכנסים לפרופילים של המועמדים ברשתות 
החברתיות?

עדי שטרן, רדיס לאבס: כניסה ללינקדאין של המועמד היא אלף־בית, ונעשית 
בשלב הראשוני של התהליך, לרוב בזמן סינון קורות החיים. מגייס מקצועי יבדוק אם 

יש התאמה בין פרופיל הלינקדאין לקורות החיים, שכן לפעמים מגלים שהמועמד 
עבד בעוד כמה מקומות או שוני בתאריכים. המגייס יבדוק אילו טכנולוגיות מכיר המועמד 

מעבר למה שציין בקורות החיים, ועל אילו מהטכנולוגיות קיבל Endorsement. בחלק 
מהמקרים המגייס ישקיע בקריאת ההמלצות שנכתבו על המועמד.

דנה ג'יברי באשי, פייפאל: אנחנו לא נכנסים לרשתות חברתיות שאינן מקצועיות 
ומנחים את המנהלים המגייסים לא לעשות זאת. לתפישתי, הבחינה המוקדמת של 

עמוד הפייסבוק או האינסטגרם של מועמד מהווה קרקע פורייה להטיות ודעות 
קדומות שאין להן קשר לעולם התעסוקתי או ערך מוסף בניתוח היכולות של המועמד, או 

בהתאמתו לתפקיד ספציפי. הנזק שזה יכול לעשות גבוה מהתועלת. 

מהן הטעויות החוזרות של מרואיינים שמוטב היה להם להיפטר מהן? 
תג אדלר, פייסבוק: הטעות הראשונה היא להתחיל בשאלה על טייטל. מוטב 

לשאול אילו כישורים החברה מחפשת למשרה, איזו אחריות אקבל ואיזו תרומה 
והשפעה אוכל להביא לחברה או לצוות? הטעות השנייה היא פאסיביות והתמקדות 

בשאלות טכניות. בפייסבוק מתייחסים לראיון עבודה גם כהזדמנות של המועמדים לראיין את 
החברה. אפשר גם להתעניין במראיין עצמו אם זה מתאים. טעות נוספת היא חוסר כנות — 

אם לא יודעים תשובה לשאלה, מוטב לומר זאת. לבסוף, הייתי ממליץ לשוחח על ציפיות שכר 
בשלבים מתקדמים יותר של התהליך, ולא מיד. 

סיגל גילמור, סימילרווב: טעות קריטית שחוזרת על עצמה היא "ניפוח" קורות 
החיים — שימוש בבאז וורדז שלאו דווקא משקפות את הידע והניסיון של המועמד. 

אל תעשו זאת.

מהן השאלות החשובות שמועמדים נוטים שלא לשאול, וחבל שכך?
עדי שטרן, רדיס לאבס: אחת מהשאלות שלרוב אינן נשאלות היא אם הגיוס 

לתפקיד הספציפי נועד להגדלה של הצוות או להחלפה של עובד קיים. זו שאלה לא 
נוחה למגייסים )בעיקר אם מדובר בהחלפה(, אך יכולה ללמד על מבנה הארגון ועל 
רמת הציפיות מהעובדים. כמו כן, לעתים מועמדים מרגישים שלא בנוח לשאול על תוכניות 
ארוכות טווח של החברה, או מהי רמת ההכנסות. זה מקובל ולגיטימי לשאול את השאלות 

האלה גם בתפקידי פיתוח.

סיגל גילמור, סימילרווב: מה הציפיות ממני בתפקיד, איך מודדים את ההצלחה 
שלי בתפקיד ועם איזה אתגרים אצטרך להתמודד כדי להצליח.

שאלת מיליון הדולר: גובה השכר

מי צריך להציף את סוגיית השכר — המועמד או החברה, ובאיזה שלב 
מומלץ לעשות זאת? 

עדי שטרן, רדיס לאבס: בדרך כלל מקובל שהחברה שואלת על ציפיות השכר. כל 
חברה והתהליך שלה, חלקן שואלות זאת בתחילת התהליך וחלקן לקראת תומו. אם 

ציפיות השכר שלכם ריאליות ביחס לשוק, אין סיבה מיוחדת להזכיר את הנושא 
ביוזמתכם. אם אתם מצפים לקבל שכר שחורג מהמקובל בשוק — כי למשל זה השכר הנוכחי 

שלכם ולא הייתם רוצים לרדת ממנו — מומלץ לציין זאת בפני החברה באופן יזום, ולעשות 
תיאום ציפיות מלא. גם אתם וגם החברה לא רוצים להשקיע זמן ניכר בתהליך, ובסופו של 

דבר להפיל את זה על שכר.

איך מועמדים חסרי ניסיון יכולים לדעת איזה שכר לדרוש, ואילו 
הטבות נוספות כדאי להם לבקש? 

שלי מאייר, וויקס: כדאי לחקור את הנושא באמצעות חברים בתפקידים דומים, 
סקרי שכר, מחשבוני שכר ולהיות גמישים. חשוב שמעבר לשכר, יהיו תנאים 

סוציאליים כמו הפרשת פנסיה על 100% מהשכר וקרן השתלמות, ובנוסף — הענקת 
מניות. אנו מעניקים בוויקס מניות לכל עובד חדש. וכמובן, להבין את שווי המניות והמחיר. 
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אינטליג'נס  בנטורל  פלר  מובילה  שאותו  הקלף 
הוא תמיכה בקהילה הגאה. החברה מקדמת כבר כמה 
ייעודיות לעובדים בחברה המשתייכים  שנים הטבות 
לתהליך  שקל  אלף   50 של  מענק  כמו  זו,  לקהילה 
עשרות  של  תרומות  מעבירה  וכן  בחו"ל,  פונדקאות 

־אלפי שקלים בשנה לעמותות רלוונטיות ומפיצה סר
טון שמזמין ארגונים לחתום על אמנה שמחייבת אותם 
לייצר סביבת עבודה שווה והוגנת לקהילה. "הפעילות 
רבים  מועמדים  והביאה  באזז  יצרה  השתלמה,  הזאת 

מקהילת הלהט"ב שפנו אלינו", אומרת פלר.
אירוע  בכל  קולה  את  להשמיע  נוהגת  גם  החברה 

־משמעותי של הקהילה, ועדות לדבריה של פלר מת
רחשת ממש כעת — נטורל אינטליג'נס היתה החברה 
יום חופש כדי  כי תעניק לעובדיה  הראשונה להצהיר 
לקחת חלק בשביתה המתוכננת ביום ראשון במחאה על 

־אפליית גברים גאים בהליכי פונדקאות בישראל. למה
־לך הצטרפו נציגים נוספים בתעשיית ההיי־טק, והבו

לט שבהם היה אסף רפפורט, מנכ"ל מרכז הפיתוח של 
עובדים,  כ–1,000  כאן  המעסיקה  ישראל,  מיקרוסופט 
שיצא בהכרזה פומבית כי החברה תסייע לכל עובדיה, 
גברים ונשים בכל גיל ומצב משפחתי המנהלים הליכי 
פונדקאות בארץ או בחו"ל, במענק של 60 אלף שקל. 
היש השבבים  ענקיות  גם  הצטרפו  ־לרפפורט 

חברת  ישראל,  פייסבוק  וטאואר,  מלאנוקס  ראליות 
מחוץ  נציגים  וגם  פלייטיקה  החברתיים  ההימורים 
סלקום  התקשורת  קבוצת  כמו  ההיי־טק  לתעשיית 
וענקית הפארמה טבע, שהבטיחו סיוע כספי בהיקפים 
100 אלף שקל. "כאשר חברות ענק המ־  שונים — עד
כזה,  מהלך  מבצעות  עובדים  אלפי  בישראל  עסיקות 

קשה שלא להתפעל", מודה פלר. 

"אם לא נדאג לסביבת עבודה נוחה 
— נשלם מחיר עצום" 

הנעשים  הגיוסים  של  חלקם  גדל  האחרונות  בשנים 
מהסטארט־אפים,  בחלק  חבר".  מביא  "חבר  בשיטת 

יחידות טכנולו יוצאי  ידי  ־בפרט כאלה שהוקמו על 
בשי נעשים  הגיוסים  של  מוחלט  רוב  בצבא,  ־גיות 

כדי  ארגונים  משמשות  החברתיות  הרשתות  זו.  טה 
תפקידים  בעלי  ולצוד  למועמדים  ישירות  להגיע 
מודעות  הן  במקביל,  מתחרות.  מחברות  רלוונטיים 
לכך שגם עובדיהם, ובעיקר הטובים שבהם, הם יעד 
ידי מתחרים. השינויים האלה הגדילו את  לגיוס על 
על  בגיוסים  האנוש  משאבי  מחלקות  של  תפקידן 

חשבון חברות ההשמה.
העלייה בביקוש לעובדים מביאה לעלייה בשכרם. 
בין  לברור  יכולים  והם  משתפר  שלהם  המיקוח  כוח 

מבחינ ביותר  והמעניינות  המתגמלות  ־האפשרויות 
גיוס  תהליך  זאת,  לעומת  המעסיקים,  מבחינת  תם. 
נהפכו  הקיימים  העובדים  ושימור  החדשים  העובדים 

למאתגרים יותר. 
ישראל,  פייסבוק  של  הגיוס  מנהל  אדלר,  תג 
עמק  של  החמים  מהשמות  בכמה  לעבוד  שהספיק 
שה־ סבור   — וגו־פרו   Airbnb גוגל,  —  הסיליקון 
סביבה התחרותית בישראל מזמנת אתגר גדול עוד 

היתה  התחרות  הסיליקון  "בעמק  למגייסים:  יותר 
סדרי  באותו  חברות  או  ממך  גדולים  מתחרים  מול 
מועמד  לכל  בזו.  זו  התחרו  ציבוריות  חברות  גודל. 
עוד  לפחות  הגיוס  של  האחרון  בשלב  היו  מוכשר 
בישראל,  מהן.  לבחור  ביד  טובות  הצעות  ארבע 

בעו הטובים  הסטארט־אפים  נמצאים  שבו  ־המקום 
חברה  ידי  על  יירכש  שסטארט־אפ  הסבירות  לם, 
אחרת היא גבוהה מאוד, והתחרות שלך היא לא רק 
אחת  בשורה  שמוזכרות  הגלובליות  החברות  מול 

פייסבוק, אלא בכל האקו־סיסטם". עם 
שעוד  האחרונות,  השנים  של  המעניינת  "הבעיה 
מחברה  עוברים  שמועמדים  היא  לגמרי,  פיצחנו  לא 
גורודינסקי,  סמדר  אומרת  גבוהה",  בתדירות  לחברה 
הלא  "בעבר  בישראל.  מיקרוסופט  של  הגיוס  מנהלת 
היה מקבל  רחוק — לפני חמש־שבע שנים — מועמד 
הצעת עבודה, מסתכל על כמות המניות שנותנים לו 
האופ־ של  הבשלה  )תקופת   Vesting לי 'יש   ואומר 
לע מתכוון  ולא  מסודר  אני  שנים,  חמש  של  ־ציות( 

עם  מדברת  כשאת  היום,  אבל  הזאת'.  בתקופה  בור 
מועמדים, הם מתקשים בכלל לתפוש תקופה ארוכה 
משנתיים־שלוש, ומעדיפים הטבות של הטווח הקצר. 
מצוין,  במצב  נמצאת  אמנם  מיקרוסופט  של  המניה 
אבל אנשים עברו להסתכל על הבונוסים. למרות כל 
זאת, בסופו של דבר לא כולם עוזבים אחרי שנתיים־

זה  בהם  להשקיע  צריכים  שאנחנו  והדברים  שלוש, 
לא שיודעים  ומנהלים  מעניינת  סביבה  להם  ־לייצר 

תגר אותם מקצועית".
להתחרות  דרכים  מגוון  מצאו  ההיי־טק  חברות 
כסביבת  להצטייר  להם  שמסייעות  עובדים,  על 
בתשלום  חופשות  ובהן   — ומאוזנת  נוחה  עבודה 
מימון  לידה,  ומענקי  הורות  חופשות  הגבלה,  ללא 
או  בחו"ל  הופעה  בצורת  בונוסים  ואפילו  לימודים 
כרטיסים למשחק כדורסל. משרדים מעוצבים, חדר 
מזון  וארונות  מקררים  עם  מאובזר  ומטבח  כושר 
עמוסים בכל טוב הם כמעט סטנדרט בתעשייה. מי 
שייקלע לחברת היי־טק בשעת צהריים בלי להכיר 
את הענף, ודאי יופתע מהמראה של עשרות שקיות 
שהגיעו   — המטבח  שולחן  על  שנערמות  האוכל 

במקביל  לעתים  בסביבה,  מהמסעדות  במשלוחים 
לה צריכים  לא  ההיי־טקיסטים  שוקק.  אוכל  ־לחדר 

סטארט־אפים  כמה  מהבית.  בקופסאות  אוכל  ביא 
אלכוהול  מבחר  עם  בר  והקימו  לעשות  הגדילו  אף 
שאינו מבייש פאב שכונתי. בחלק מהחברות יש גם 
שיעורי  במשרד,  ומניקור  איפור  מספרה,  שירותי 

נגינה להפגת מתחים.    ואפילו חדר  פילאטיס 
לאנשים  כי  גבוהה,  טאלנטים  על  "התחרות 
גילמור,  סיגל  אומרת  אלטרנטיבות",  המון  יש 

מח אחת  סימילרווב,  של  האנוש  משאבי  ־סמנכ"לית 
מוצרים  בישראל, שפיחתה  הצומחות  האינטרנט  ברות 

־לניטור וניתוח תנועת גולשים באינטרנט לצורכי מו
עבודה  לסביבת  להם  לדאוג  צריך  "אז  דיעין עסקי. 

והגמי התנאים  משמעותית.  עובד  וחוויית  ־נוחה 
מפ אלא  לעובדים,  והבנה  מאהבה  רק  לא  זה  ־שות 

ההיי־טק,  חברות  אותנו,  מאלץ  הוא  השוק.  שזה  ני 
לא  אם  שנשלם  המחירים  כי  יותר,  טובות  להיות 

נהיה כאלה, הם עצומים". 
טמונה  גילמור,  לטענת  ההטבות,  בסל  ואולם 
של  הגבולות  לגבי  מחלוקת  "יש  ערכית:  שאלה  גם 
להם  לכבס  "האם  מסבירה.  היא  לעובדים'",  'הדאגה 
את הכביסה המלוכלכת נחשב לדאוג להם? יש כאלה 
שהם  בכך  עליהם  מקלה  את  שבוודאי,  לך  שיאמרו 
לא צריכים ללכת למכבסה ומספקת להם ניקוי יבש. 
מצד שני, ברגע שלוקחים אחריות על החיים הפרטיים 
שהיא  ותלות  מחויבות  אצלו  מייצרים  העובד,  של 
גן ילדים או  כבר לא מכבדת. ארגונים מקימים היום 
מעון לילדי העובדים — איך אפשר לעשות כזה דבר 
או  העובד  את  שתפטרי  להיות  יכול  למחרת  כשיום 

שהוא יעזוב?".
שירו ולהציע  להתפתות  "קל  גילמור,  ־לדברי 

תים שמייצרים את התלות הזאת. צריך לתת את כל 
המעטפת לעובד, אבל גם להשאיר לו את העצמאות 
שלו. אפשר לשלם לו יותר, אבל חשוב שהוא יישאר 

עצמאי, כי בסוף זה רק מקום עבודה". 

"אם המרואיין כל כך להוט לעבוד 
אצלנו, למה שלא ניתן לו צ'אנס?"

־המסקנה הטבעית של מי ששומע את הסיפור על המ
כר שלי שניסה להתקבל לאותה חברה ארבע פעמים, 
מחדש  פעם  בכל  שמאובחן  בסוציופת  שמדובר  היא 
במחלקת משאבי האנוש. ואולם לאנשי משאבי האנוש 
והגיוס היו מסקנות שונות למדי. "בדרך כלל, כשאדם 

־נשלל על היבטים אישיותיים הקשורים להתאמה לת
ישתנה  לא  זה  לחברה,  לדינמיקה  או  הארגונית  רבות 

־ממשרה למשרה", אומרת עדי שטרן, סמנכ"לית משא

נתונים  בסיסי  המפתחת  לאבס,  רדיס  של  האנוש  בי 
עשויה  שתוארה  כמו  כזאת  סיטואציה  "לכן  מהירים. 
לנבוע מכך שבמרחק הזמן אנשים משתנים ודינמיקות 

של חברות משתנות.  
סטארט־אפ  כשהיית  אותם  שראיינת  אנשים  "יש 
אולר  יהיו  שהם  צריכה  והיית  עובדים,  עשרה  של 
ללכת  מוכנים  גם   — הכל  לעשות  שידעו  שווייצי, 
את  ועכשיו  ארכיטקטורה.  וגם  בסופר  קניות  לעשות 
סט  אותו  את  צריכה  לא  ואת  עובדים   200 של  חברה 
יכולות — את מחפשת אנשים עם יכולות ספציפיות 
או  המרואיין.  של  לאישיות  להתאים  יכול  וזה  יותר, 

־להפך, ראיינת אותו כשהיית חברה גדולה וראית שה
שינוי  רוצה  הזמן  שכל  אדם  ושזה  מאוד  צר  תפקיד 
עכשיו  אבל  זה,  את  להציע  יכולת  ולא  והתפתחויות 
היה איזה שינוי, השתנו המשקיעים, צימצמתם אנשים 

— ונפתחו יותר הזדמנויות. 
זמן  הרבה  עובר  שבאמת  היא  שנייה  "אפשרות 

עוב ואנשים  התראיין  שהאדם  האחרונה  הפעם  ־מאז 
רים תהליכים בחיים, ומתבגרים ומשתנים, ומי שהיית 
לפני ארבע שנים זה לא מי שאת היום. אם המרואיין 
כל כך להוט לעבוד אצלנו, למה שלא ניתן לא צ'אנס 

להיבחן שוב?"
מבצעת  שרדיס  מעניין  ניסיון  על  מספרת  שטרן 
HR מתנאי המעבדה: "לע־ –כדי להוציא את ראיון ה

תים אנחנו מזמינים מועמד לחצי יום אצלנו בחברה, 
את  לחזק  יכול  שזה  במקרים  זה  את  עושים  אנחנו 
להבין  יכול  המועמד  אותנו.  לבחון  בשביל  המועמד 
אפילו  ואולי  הצוות  עם  לשבת  בפועל,  העבודה  מה 
להתנסות בכמה שורות קוד, בדרך כלל משלבים את 

־זה עם ארוחת צהריים כדי לבחון את הדינמיקה. המו
כשאנחנו  הזאת  מהאפשרות  מאוד  מתלהבים  עמדים 

מציעים להם אותה". 
יותר  חשובה  החברה  של  "התרבות  אדלר,  לדברי 
הטכנולוגיה.  כולל  אחר,  דבר  מכל  שלה  לצמיחה 
שונה  בצורה  שלהן  התרבות  את  מגדירות  חברות 
לחרב  מסוגל  מוצלח  לא  עובדים  שגיוס  וחוששות 
תפ־ מראיינים שכל  יש  Airbnb, למשל,  ב –תרבות. 
קידם לזהות אם המועמד מזדהה עם 'ערכי הליבה' של 
החברה. הם דיברו על יצירת תחושה של שייכות בכל 
מתאים.  לא  אתה   — בזה  מאמין  לא  אתה  ואם  מקום, 
בפייסבוק, המנכ"ל מארק צוקרברג, עולה מדי שבוע 

המיק את  לקחת  יכול  אחד  כל  שבה  וידאו  ־לשיחת 
ג'ואי  גם  פועל  דומה  באופן  שאלות.  ולשאול  רופון 
שמחון, מנהל המו"פ של פייסבוק בישראל — התרבות 
הארגונית בחברה שקופה והשיח הוא פתוח וביקורתי. 
אנחנו מחפשים אנשים שמאמינים בחיבור בין אנשים, 

 ."ויוזמה אישית עבודת צוות 

ם ד ו ק ה ד  ו מ ע ה מ ך  ש מ ה

הדילמות: העבודה הקודמת 
וכיצד לנהוג אם לא גייסו אותי

התפטרתי מעבודתי הקודמת בנסיבות לא טובות. איך מומלץ להציג 
זאת בראיון כאשר אשאל על מעסיקים קודמים? 

יפתח יפה, צ'ק פוינט: אין פה תשובה פשוטה, אבל אפשר לדבר על כמה כללי 
בסיס. 1. אל תשקרו. בשוק הישראלי הקטן קשה להסתיר דברים גדולים. 2. אל 

תשמיצו. אפשר לספר כי יש דברים בחברה או בעשייה שלה שאתם פחות מתחברים 
אליהם, כמו "היחס לעובדים", "האופן שבו מתנהלים מול לקוחות", או "הטכנולוגיה שבה 

עושים שימוש". תוכלו גם לומר שמטעמי כבוד למקום העבודה הקודם אתם מעדיפים לא 
לפרט יותר מכך. 3. כשניתן, השתמשו בסיפור העזיבה כדי לקדם אג'נדה: "עזבתי כי התפקיד 

היה יותר ניהולי ופחות טכני ואני מעוניין להיות יותר 'הנדס און'". 

סמדר גורודינסקי, מיקרוסופט: כדאי לספר את הסיפור בלי אמוציות, בצורה 
בוגרת ועניינית ואולי אפילו כמישהו שמסתכל על הדברים מהצד. חשוב ביותר לדבר 

על מה הלקחים שלי מאופן העזיבה ומה הייתי עושה אחרת כיום.

התבשרתי שלא התקבלתי למשרה, האם מקובל לפנות לבקש פידבק 
על הראיון? ואם כן, איך כדאי לעשות זאת?

דנה ג'יברי באשי, פייפאל: השאלה תלויה באיזה שלב לא עברת. אם לא עברת 
את הראיון הראשון כנראה שאתה לא עומד בסטנדרט, ואין טעם לבקש פידבק. 

בשלבים מאוחרים יותר ניתן לעשות זאת. הייתי שולחת מייל לאדם שאחראי על 
הגיוס, מודה לו על ההזדמנות ומציינת שחשוב לי להבין מה הם הדברים שמנעו את 

התקדמותי בתהליך ושלדעתו עלי לשפר. הרבה אנשים חושבים שבקשת פידבק ״שורפת 
אותם״ במערכת — אך זה לא המצב בחברות רציניות.

יפתח יפה, מנהל משאבי 
האנוש של צ'ק־פוינט: "זכורה 
לי מועמדת שנהפכה לעובדת 

מצטיינת, שבקורות החיים 
שלה ציינה כי היה סגנית 

אלופת הארץ בירי בחץ וקשת. 
מעבר לפיקנטריה שבדבר, 

זה מרמז על מאפיינים 
אישיותיים והתנהגותיים 

החשובים לנו כחברה, וזה 
הקנה לה יתרון ויצר בולטות 

בקורות החיים שלה"
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