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כל הזכויות שמורות לנילי חייקין



לפני שנצלול למדריך, תרשי לי להתעניין בשלומך. 

איך עברה עליך שנת 2021? האם פינית זמן לעצמך בין כל המשימות והיעדים?

האם הארגון דאג שתצברי כוחות, שם פוקוס על חוסן נפשי ומניעת שחיקה שלך? 

 

לא משנה אם הגעת למדריך הזה רגע לפני ששנת 2021 מסתיימת, או עמוק בתוך טירוף הגיוסים

ושימור עובדים של 2022.

כולנו שותפים לשנה עמוסה בהתרחשויות, לשוק התעסוקה רותח ושחיקה גבוהה של עובדים. 

אל תשכחי את עצמך בכל הטירוף והעומס. 

קחי כמה נשימות עמוקות, כוס תה רותח ואנחנו כבר מתחילות.

 

שלך, נילי

 

מבוא במקום 
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אם טרם הכרנו, הנה כמה מילים עליי: הנני בעלת ניסיון למעלה מעשור בתפקידי HR בכירים

בחברות טכנולוגיות וסטאראפים. לפני ארבע שנים הקמתי סוכנות דיגיטל למיתוג מעסיק

הראשונה בישראל שעוזרת לחברות גלובליות צומחות לבנות נוכחות ומיתוג מעסיק ברשת. אני

מרצה בכנסי מיתוג מעסיק בארץ ובעולם.

 

הכנתי עבורך מדריך לכתיבת תוכניות עבודה עם זוויות חדשות בכדי לעזור ולהתאים את

הארגון לאתגרים שמציבה שנה נוספת בצל המגפה, בשוק המועמדים הרותח עם אחוזי

תחלופה נוסקים כשרוב הארגונים טרם אימצו טרנספורמציה דיגיטלית (או מיתוג מעסיק

בשפה שלנו).

שאבתי רעיונות ואף השראה מתוך העשייה השוטפת מול לקוחותיי הרבים, כאשר נדרשתי

לתת מענה לאתגרים שניצבים למחלקות ה-HR כגון: מעורבות עובדים, שימור וגיוס , אתגרים

שהוקשחו מאז פרוץ מגפת הקורונה בגלל השחיקה ומעברים תכופים של עובדים מוכשרים. 

להכיר נעים 

ן יקי חי לי  ני

 

לפי הנתונים שניתחתי כ-80% מהחברות שפנו אלינו השנה לקבלת הצעת מחיר הגיעו

לתהליך בחינה ללא תוכניות עבודה סדורות או תקציב מוגדר. כ-13% מהלקוחות השקיעו

משאבים בבניית תשתיות ודיגיטל בליווי שלנו, כ-5% נדחו על ידינו כארגונים שאינם בשלים

להטמיע את התהליך מסיבות פנימיות כגון פוליטיקה ארגונית או חילופי מנהלים/מנהלות

מיתוג מעסיק ורק 2% מלקוחות הצהירו שיתקדמו עצמאית ובפועל רק 1% של לקוחות  מתוך

כלל המתתעניינים בתהליך מיתוג מעסיק מקדמים את המהלך עצמאית על ידי גיוס פונקציה

יעודית פנים ארגונית.

 

מטרת הנתונים הללו -  לתת לך פרספקטיבה
לנעשה בשוק ולעודד את המשך הקריאה ועשייה.
חשוב לציין שאת לא האחרונה שנכנסת ל"מירוץ"
אחרי גלולת הפלא התורנית ושמה "מיתוג

מעסיק". 
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לפי מחקרים שנעשו, הסיכוי לחזור לחומרים שמורים (כנ"ל הקלטות של וובינרים) עומד על פחות

מ-10%. כדי לא ליפול לסטטיסטיקה ולהפיק מקסימום תועלת מהמדריך מומלץ לקרוא אותו

עכשיו או לחילופין לקבוע לעצמך זמן ביומן ולשמור את המדריך בתוך הזימון. 

איך להפיק מקסימום תועלת מהמדריך? 

התייעלות מובטחת

למי שתשמור את המדריך ללא קריאה בכוונה לחזור אליו ביום מן הימים. 

התייעלות מובטחת

למי שתקרא את המדריך מתחילתו ועד סופו.

התייעלות מובטחת

 למי שתקרא את מדריך ותסמן לעצמה לפחות 3 רעיונות למימוש. 

התייעלות מובטחת למי שתקרא, תסכם לעצמה נקודות למימוש, תשוחח על

כך עם המנהל/ת ישירה כדי לנסות לרתום לעשייה, תכניס משימות ליומן

ותקפיד להתקדם גם אם בצעדים קטנים לעבר המטרה [כל הכבוד על

הרצינות!]

התייעלות מובטחת למי שתבנה תוכניות עבודה לשנת 2022 ותחזור למדריך

אחרי שנה כדי לוודא מה הושג ומה עוד דורש עבודה ותיגש להכנת תוכניות

עבודה לשנת 2023.

כל הזכויות שמורות לנילי חייקין



לסמן 3 יעדים עסקיים של הארגון ב- 2022 (צמיחה מחייבת תוכנית עבודה בכמה

חזיתות)

להתבסס על מספרים באפיון יעדים עסקיים בארגון 

להסכים על מדדים אפקטיביים בהנהלה

להגדיר תקציב ולסכם על משימות ותעדוף לפי יעדי 2022

לדאוג להכשרה מתאימה לצוות משאבי אנוש בתחום מיתוג מעסיק ודיגיטל 

אומץ לנסות ומרווח לטעויות 

במדריך זה לא אעסוק בשאלה איך להביא להבשלה של ארגון ולהכניס חדשנות, אלא אעזור

לך לבחון מהי מידת הבשלות של הארגון שלך כדי להתאים ציפיות מול ההנהלה.

איך לבחון מידת הבשלות בארגון 

לחדשנות 

כל ארגון נמצא בשלב ייחודי לו להכנסה של חדשנות. כמצופה, חברות טכנולוגיות

גמישות ופתוחות יותר מחברות שירות, מזון וקמעונאות הנוהגות להכניס חדשנות

בצורה מהוססת וזעירה יותר. 

כל ארגון יכול להתחיל במשימות הקשורות למיתוג מעסיק ללא תקציב (יש כמה

רעיונות בסוף המדריך), ובמידה ויצליח להביא מספיק השראה מחברות דומות לו,

לאט ובטוח ניתן להתחיל בדיונים על חדשנות.

ככלל, הטמעת שינוי ארגוני לוקחת בממוצע שלוש שנים. לכן אם הארגון שלך

מתכנן לצאת לדרך, נדרשת מידת סובלנות והכלה. 
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 micromanagement ביטול או צמצום של ניהול משימתי

hybrid work model - עבודה היברידית

digital nomad - ואף נוודות דיגיטלית

בשנה אחרונה החיים לצד מגפת הקורונה והמעבר לעבודה המשלבת בין בית למשרד, נוצר

מומנטום חד פעמי הן מצד המעסיקים והן מצד העובדים לעבוד בסביבת עבודה שהעידן

החדש מציע, עם כל המשתמע מכך:

מעסיקים שאינם ערוכים להציע עבודה במודל היברידי כדי לשמור על איזון בית עבודה

יתקשו לעמוד בתחרות מול חברות אחרות בגיוס ושימור עובדים. 

 

 - ל 2022  הפנים  עם 
עבודה תוכניות  נכתוב  בואי 
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אם שנת 2021 הייתה מוקדשת לאונליין, בתיאום עם גלי התפרצות המגפה, אזי ב- 2022 אנחנו

מצפים לראות שילוב ו-blend טוב יותר בין אונליין לאופליין.

לא מדובר בהכרח על ימי עבודה מהבית, אלא חלוקת זמנו של עובד בין בית למשרד בצורה גמישה,

יותר שעות "היברידיות". למשל, לאשר להגיע אחרי הפקקים, מחלת ילדים, בידודים ואף נוודות

חלקית בחודשי הקיץ. 

דגשים לבניית תוכניות עבודה 

חוסן רגשי ומניעת שחיקה מאז פרוץ מגפת הקורונה

איך שלא מסתכלים על השנה האחרונה, מבינים שהייתה לכולנו יותר עבודה, יותר סטרס ופחות

בילויים ופנאי. שלא נדבר על העדר טיסות לחו"ל מה שעשה ונטילציה טובה לנפש העייפה. 

מה עושים ארגונים שטוב לעבוד בהם: ביטוח רפואי מקיף כולל פגישות אצל פסיכולוג, סדנאות

מיינדפולנס לעובדים, או רכישה של שוברי סדנאות למשפחות/ילדים, חזרה מאורגנת לכושר

במשרדים, עידוד פעילות בזמן שעות העבודה וארגון מקום עבודה שמאפשר כושר (מקלחות, ציוד,

הנחיה, עידוד). 

 

לגייס תקנים חסרים ולמנוע שחיקה של עובדים קיימים. לתת יותר גמישות בבחירת פרויקטים,

לאפשר לעובדים להתמקצע רוחבית בנושאים שמעניינים אותם. לגדל ירקות בגינה הציבורית או

באדנית על הגג ו/או לתרום מזמנם או כספם לעמותות וארגונים לא רק ביום ההתנדבות מצולם

ואינסטגרמי בפסח. 

אימוץ מודל עבודה היברידי בהתאמה ייחודית לכל ארגון באשר הוא.

הכשרה של תפקיד מיתוג מעסיק ודיגיטל בארגון.

הכנסה של פונקציה במשרה מלאה או הרחבת תפקיד של מי מהצוות אינה מספקת היום. טייטל

כשלעצמו לא יקדם את הארגון. כמו גם לשלוח את העובדת לדוג פתיתי מידע ברשת לא אפקטיבי

מי יודע מה. וכמובן בסדנה של שלוש שעות לא רוכשים מקצוע.

מה כן? לשלוח את עובדת לקורס מיתוג מעסיק או שיווק דיגיטלי, לקחת מנטור בתחום מיתוג

מעסיק, לבמנות או להצטרף לקבוצת עמיתים ולהקצות תקציב לכל מי שעוסקת בתחום שתוכל

לבחור ממי ואיך היא רוצה ללמוד את המקצוע. 
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במידה ויש הצעת ערך ברורה ושיווקית או ארגון שוקל להיכנס לתהליך קידום אקטיבי של מיתוג

מעסיק ב-2022, חשוב לבנות או לעדכן את הצעת הערך שניתנת למועמדים ועובדים. 

לענות בכל פעילות שיווקית על שאלה אחת ויחידה "למה אנחנו הארגון שטוב לעבוד בו?" עם

דוגמאות, מספרים ופירוט. כמו גם הקפדה על storytelling, קריאטיב, משרות בווידאו

ואוטומציות. 

 

עדכון או הרחבה של הצעת ערך לעובד/מועמד 

גיוס ושימור טאלנטים בארגון הינו יעד עסקי חשוב לצד מכירות של מוצרים ושירותים. מומלץ

לשקול לאחד תקציבים לטובת פעילות מיתוג מעסיק מכמה מחלקות כגון שיווק, תפעול וכמובן

מח' פיתוח. 

ואולי המלצה אישית לקולגות בתחום ה-HR - הרצון והשאיפה לעשות הכל לבד וללא תקציב קצת

הרגילה את ההנהלות ומחלקות הכספים שניתן להסתדר גם בלי תקציבים. מדובר בשינוי תפיסה

איטי אך חשוב. מחלקות שיווק מעולות בהסבר של אתגרי מכירות וחישוב תקציב כדי לעמוד

באתגרים אלו, כדאי ללמוד מהן. 

חלוקת משאבי זמן וכסף במיתוג מעסיק ב- 2022

מומלץ להתמקד בחשיבה על מפות ומסלולי קידום וניוד בקריירה של עובדים ומועמדים היום

ובטווח של שלוש שנים, להבין שעובדים הם האורחים של הארגון וכמו בכל חוויה של מלון בוטיק

או מסעדת מישלן נרצה שהעובדים יחוו חוויות חיוביות וימליצו על הארגון כמעסיק שטוב לעבוד

עבורו. 

בניית קהילת מועמדים עתידית 
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כמה מאתגרי מיתוג מעסיק בולטים
בשוק התעסוקה שנפגוש ב 2022

מועמדים (קהל יעד רלוונטי) לא מכירים את הארגון ואלה שמכירים לא בהכרח יודעים "למה כדאי

להם לעבוד בארגון". כיום לא מספיק לפעול ברשת בפרופיל אישי של צוות הגיוס ולפרסם משרות

או פעילויות רווחה בפייסבוק. האלגוריתמים של רשתות חברתיות מכוונות לחשיפה מינימלית לא

מנוהלת (לא יודעים מי נחשף ומה הרלוונטיות של התוכן לקהל יעד) ולכן יש לפעול בכמה ערוצי

מדיה ואף יותר חשוב להשקיע תקציב קידום כדי להגיע לטאלנטים שהארגון חפץ בעיקרם כדי

לחשוף אותם להזמנויות שהארגון מציע. 

היעדר חשיפה של הארגון בפני קהל היעד של מועמדים רלוונטיים במדיה 

 .TIME TO HIRE זמן גיוס ארוך 

זמן גיוס ממוצע למשרות טכנולוגיות עומד על 60-88 ימי עבודה. ואם נגענו בשחיקה בחלק הקודם

של המדריך, כאן כל יום שיש מחסור בעובדים הוא קריטי לשחיקה ולרצון העובדים להתפטר. 

COST PER HIRE עלות גיוס

תהליכי גיוס ארוכים משפיעים בהכרח על עלות גיוס גבוהה. הישענות על תהליכי עבודה לא

מעודכנים כגון פרסום אורגני בקבוצות בפייסבוק עם חשיפה נמוכה או שחיקה של מועמדים

בהודעות בלינקדאין, גוררת את הארגון אחרי חודשים ארוכים של ניסיונות לגייס עצמאית לבחון

פתרונות יקרים כמו חברות השמה, הד האנטרים או העסקה במיקור חוץ. 

 QUALIFIED CANDIDATES איכות קורות חיים

מדד אחרון שמשקלל ואף מחדד את שני הסעיפים הקודמים - גיוס ארוך ויקר לרוב מביא לפתח

הארגון את המועמדים האקטיביים בחיפוש עבודה ולא את הטאלנטים שמחכים להצעות טובות כדי

לזוז. כדי למשוך מועמדים חזקים, הצעת הערך של הארגון צריכה להיות מובנת, חדה ועם מוניטין

אמין ברשת.

 

אתגרי גיוס 

שימור עובדים הפך לאתגר עיקרי בארגונים בשנתים אחרונות. אחרי חודשים של גיוס, קליטה

והכשרה של כוח אדם מקצועי, חשוב לשמור על ריכוז טאלנטים גבוה כדי להגיע ליעדים עסקיים

וצמיחה. שימור עובדים לאור הגל ההתפטרות הגדולה שתופס תאוצה מאז פרוץ המגפה מסכן

יציבות בארגונים רבים. אתגר שימור עובדים מחייב התייחסות נרחבת בתקציב 2022 לא רק בהיטב

של העלאות שכר ומעטפת רווחה לעובד, אלא בעיקר בדאגה למימוש עצמי של כל עובד,

WELLBEING מתמשך, חוסן רגשי ומניעת שחיקה. 

מחוברות ושימור עובדים קיימים 

כל הזכויות שמורות לנילי חייקין



רעיונות לניהול מיתוג מעסיק

בתקציב נמוך כדי להגיע לתוצאות

מיתוג אישי1
ומקצועי ברשת

מדריך זה נועד לכתיבת תוכניות עבודה לארגונים בעלי תקציב ובשלות מסוימת

בניהול תהליך מיתוג מעסיק, הכולל השקעה של משאבי זמן, כסף, הכנסה של

חדשנות דיגיטלית וכמובן עדכון תהליכי עבודה קיימים. מבלי לבטל את הצורך

במשאבים גם בארגון עם ניהול שטוח, עם צוות מש"א קטן וללא תקציב ניתן

לקדם מיתוג מעסיק. 

נראות ברשת, צילומי תדמית ליצירת אווטאר אחיד ומקצועי:

המחירים נעים בין 500-1000 ש"ח לסשן. אפשר לדון עד אין סוף כמה זה

שטחי או מה זה משדר אבל אי אפשר להתווכח עם פסיכולוגיית צריכה

אנושית. אנחנו אוהבים להסתכל על אנשים יפים וייצוגיים ולפי מחקרים

נוטים לתת בהם אמון. נשות גיוס חייבות לדאוג ללוק מקצועי.

תוכן ערכי ומקצועי ברשת: בממוצע 3-5 פוסטים בשבוע. אפשר ורצוי

להתמקד באזורים מקצועיים וערכיים. אין חובה לחשוף חיים אישיים - זו

בחירה אישית, מודעת ומנוהלת למי שעושה כך

אדלג על הסיבות החשובות והנכונות למיתוג אישי. הרשת היום בעולם פוסט

קורונה כאשר כולנו חיים בדיגיטל. למי שקורא/ת את השורות האלו אין ספק

שזו משימה חשובה, מורכבת עם יתרונות וחסרונות ולכן אתרכז באיך להשקיע

נכון את מעט המשאבים שיש כדי לקבל תוצאות.

 

 

 

בונוס
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יצירת קהילה שעוקבת ומתעניינת: באמירה זו אין כוונה לקבוצות פייסבוק

ענקיות עם מאות אלפי משתתפים, אלא מענה לכל תגובה בפוסט אישי שלי

שעלה ברשת. השתתפות חובה בדיונים מקצועיים והבעת דעה מקצועית.

השתתפות בלפחות 3 קבוצות, העלאת שאלות באופן יזום, הגעה למיטאפים,

כנסים ואם מתאפשר העברת הידע בתוך הארגון.

 

מיתוג אישי הוא הנכס האישי הכי יקר ובעל ערך למי שבונה קריירה בעידן

דיגיטלי. מדובר בתהליך וולונטרי, ארוך טווח וצורך משאבים. לכתוב, להשתתף,

להכיר אנשים ובראש ובראשונה לרצות לעזור לכל מי שמבקש. 

מיתוג אישי של מגייסת אולי לא יסגור כל הצעה, אבל זה יסלול את תחילת הדרך

באיתור מידע ברשת על הארגון ויחזק רצון לקבל הצעה בהמשך. 

 

שיתוף מסלולי
קריירה של עובדים  2

בחברה שעובדים בה יותר מ-10 אנשים נדרשים תהליכי קידום והאצלת סמכויות.

אם מדובר בארגון של מאות או אלפי אנשים, רוב הסיכויים שקיים מנגנון קידום

שמאתר ומכשיר את הטאלנטים בתוך הארגון.

איך בונים מסלולי קריירה להקשר של מיתוג מעסיק? 

לבחור 10 אנשים שקודמו בשנתיים האחרונות (אפשר יותר, ולכתוב פסקה קצרה

על העובד, ותק, תפקיד התחלתי, לאחר כמה זמן קודם וזרקור על מיומנויות רכות

וקשות).

לעצב מייל / מסמך / להפיק וידאו קצר ולהפיץ את הבשורה בארגון וברשת ולצרף

את התוצר בכל פניה למועמדים רלוונטים לפי תחום עיסוק - לפעמים את כל

העובדים שקודמו ולפעמים בשיטת הסלמי (לפרוס ליצירת מתח). 

עלויות ליצירת סרטון עם צלם ועורך יכולות להתחיל בכמה אלפי שקלים בודדים,

.CANVA -עיצוב מסמך ומייל ניתן לעשות ב

 

אחוזי המרה במקרה של פוסטים על מסלולי קריירה או זרקור על עובדים יהיו

מתונים אך יציבים. מועמדים חדשים שמחפשים קריירה מחפשים תמהיל של

חיזוקים להחלטתם. סיפורי הצלחה של אנשים הינם חלק מההחלטה. . 
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יצירת חוויית
מועמד חיובית 

להחזיר תשובה לכל מועמד בכל תהליך בתוך כמה ימים. 

אם אין תשובה, לתת טווח זמן לחזור למועמד עם עדכון.

בפניה יזומה לטאלנטים לא להפוך תהליך "חימום" לראיון עבודה. 

לספר בנדיבות על כל הסיבות המקצועיות לעבוד בארגון, להקפיד על

דוגמאות קונקרטיות ועדכניות.

לוודא שהמועמד מעוניין בתהליך הגיוס. 

לתת מידע אמין וסופי על כמות שלבים בתהליך ומשך הזמן של כל שלב.

תהליך מלא של יצירת חוויית מועמד אינו מתאפשר ללא תקציב שיושקע במחקר,

יצירת פרסומות, תוכן שיווקי ומדידה. אבל כן ניתן לעשות כמה דברים שקל ליישם

בכל ארגון ומחלקה:

 

 

 

מניסיון של שנים בניהול גיוס ועבודה מול מנהלים מגייסים, מתגבשת החלטה דיי

מהירה על התאמת המועמד למשרה, נהוג למשוך זמן כדי לא לפספס מועמד אם

מישהו טוב יותר לא יחתום. 

בדיוק כמו שארגון מתפשר על הטאלנט כך גם טאלנט מתפשר על הארגון, ולכן

בכל שלב ימשיך לחפש את ההזדמנות הבאה - מה שיחליש את המותג בטווח

הארוך, יעלה אחוזי עזיבה וירחיק מועמדים חזקים. 
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אחרי ימים ארוכים של כתיבת מדריך ותמצות הניסיון שצברתי בעוד שנת עשייה, אני מציעה

שתכתבי את הסיכום למדריך הזה בעצמך ולעצמך. 

הצעה שלי: סכמי כאן 3 מטרות שתרצי לקדם, 5 משימות שתתחייבי לעשות.

הבטחה שאת סולחת לעצמך מראש על כל הטעויות שתעשי.

והכי חשוב נעיצה ביומן לחגוג הצלחות הכי קטנות. 
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________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

המדריך אכן נכתב בלשון נקבה במודע ומבחירה. 

לגברים שקראו את המדריך, תודה על ההבנה והכלה. 

 

בברכה,

נילי חייקין

סיכום במקום 

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את התכנים ו/או כל חלק הימנם, ללא הסכמה מראש ובכתב
של נילי חייקין. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בתכנים ו/או בכל חלק

הימנם. כל הזכויות שמורות לנילי חייקין

https://www.facebook.com/vitaminpagency
https://www.linkedin.com/company/vitaminp-agency/
https://www.instagram.com/vitaminp_agency/

