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 חיפוש ומציאת עבודה:

 עבודה ערוצים לחיפושהכלי: 

 

 מגוון השיטות לחיפוש ומציאת עבודה

 שיטה

 

 לאילו תפקידים רלוונטי מזה אומר

 מה הדגשים להכנה שלו

המשתתף הולך  עבודת שטח

הלכה למעשה 

 פיסיתופונה 

 למקומות עבודה

רלוונטי למקומות קטנים שאין מערכת מש"א גדולה. 

קמעונאות, מוסכים קטנים, גני ילדים, משרות 

 לוקאליות כגון מרכזים קהילתיים.

 דגשים:

להגדיר לעצמי מראש יעד ברור לאיזה אזור אני הולך, 

לכמה ואילו מקומות אני פונה. איך אני מציג את עצמי, 

 מטפל בגיוס העובדים לעסק.איך אני מגיע לאדם ש

קבוצות .לחפש 1 פייסבוק

פייסבוק רלוונטיות 

החיפוש לתחום 

שלי / לצרכים שלי 

ולברר דרכן על 

 הזדמנויות עבודה

בדף . להשתמש 2

הפייסבוק שלי 

ובחברים שלי כדי 

 למצוא עבודה

רלוונטי למגוון רחב של תפקידים כיוון שבפייסבוק 

 קהל המשתמשים מאוד מאוד מגוון.

 דגשים:

הרלוונטיות  –למפות יחד דפי פייסבוק רלוונטיים 

יכולה להיות על בסיס מקצועי או על בסיס קהילתי. 

אולי נכון לה  –למשל: מישהי שמחפשת משרת אם 

. או שישנה קבוצה של משרות mamzoneלברר ב

 לאמהות.

לכל אחד כדאי להתחבר ולברר גם בפייסבוק 

 השכונתי שלו

 wallבי הלנסח יחד פניה על ג

לחשוב יחד למי מבין החברים שלי בפייסבוק כדאי 

 לשלוח בקשה אישית.

 לוודא שהעמוד שלי ייצוגי דיו
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 שיטה

 

 לאילו תפקידים רלוונטי מזה אומר

 מה הדגשים להכנה שלו

רשתות 

חברתיות 

 מקצועיות

רשתות חברתיות 

הנוגעות לתחום 

מסויים או רשתות 

חברתיות ייעודיות 

לעניינים מקצועיים 

 כמו לינקדאין

המשתתף בונה לעצמו פרופיל ומנהל פעילות 

 שתות אילו.בר

נוכחות ברשת הינה עבודה בפני עצמה. לא מספיק 

 לפרסם פוסט שאני מחפש עבודה

אני צריך לייצר נוכחות אקטיבית: כניסה בתדירות 

גבוהה, מענה לפניות של אחרים, חיפוש חברים 

 ויצירת קשרים, פרסום עבודות שלי במידה ורלוונטי.

 אתרי דרושים

ודרושים של 

 חברות

המפרסמים אתרים 

משרות על בסיס 

תחומים ואזורים 

 גיאוגרפיים.

כמו כן לחברות 

בינוניות וגדולות יש 

דרושים באתרי 

 החברה עצמה

ישנם גם אתרי 

דרושים על בסיס 

אוכלוסייה כמו 

למשל "עבודה 

 נגישה"

וגם אתרים  alljobsישנם גם אתרים ארציים כמו 

 מקומיים יותר.

ת גם באתרים מומלץ שלרכז תהיה רשימה המעודכנ

 הארציים וגם באתרים המאפיינים את האזור שלו.

 כמו כן להיכנס לדרושים באתרי החברות

 

הפעלת רשת  נטוורקינג

הקשרים האישית 

ומעגלי הקשרים 

 הישירים והעקיפים

המשתתף ממפה אנשים בסביבתו האישית 

והמקצועית היכולים לסייע לו בחיפוש עבודה ובחיבור 

 לאנשים אחרים.

שהרכז והמשתתף יחשבו על אופן הפנייה וכן  חשוב

על המעקב לאחר הפנייה. לא מספיק לפנות אלא גם 

 לחשוב מה אומרים ואיך עוקבים אחרי הבקשה.
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 שיטה

 

 לאילו תפקידים רלוונטי מזה אומר

 מה הדגשים להכנה שלו

אפשר לבקש מהמשתתף להכין רשימה מסודרת 

 של אנשים פוטנציאליים.

 

חשיבה על חברות  פניה יזומה

ועסקים שהייתי 

רוצה לעבוד בהם 

ה  וביצוע פניה יזומ

אליהם. גם אם לא 

פרסמו משרה פנוי 

 ה באופן אקטיבי

את הפני ה היזומה ניתן לעשות דרך פרטי מש"א 

המופיעים באתר החברה, או דרך מכר במידה ויש לנו 

עובד בחברה ויוכל להעביר את הפניה וקורות החיים 

 שלנו.

חברות כ"א/ 

 השמה

חברות השמה 

ישנן  -וחברות כ"א  

חברות גדולות 

המחזיקות במגוון 

גדול של משרות 

מקצועיות ובלתי 

מקצועיות וישנן 

חברות המתמחות 

 בנישות מסוימות

חשוב להבין אילו חברות השמה וכ"א רלוונטיות 

לתחום העיסוק של המשתתף. ולהתחיל לפנות 

 אליהן באופן יזום וכן להיכנס לארים שלהן.

באתרים של החברות נוכל לקראות גם את הסניפים 

 ם.ישולוחות דרוגם 

חשוב לפתוח אצלן "כרטיס" כיוון שההיצע בחברות 

 השמה ובחברות כ"א משתנה מידי יום.

אתרים 

לפרילנסרים 

ו/או לעבודות 

 "קטנות"

ישנם אתרים שיותר 

רלוונטיים למי 

שמציעים עצמם 

כעצמאים. למשרות 

 מלאות או חלקיות

 

 


