
 מבחנים בלי
 קורות בלי גונולוג״ם,

 משנים העובדים ת״ם:
העבודה שוק את
28 ׳7ענ דובר, שיר■

 יום להעביר
 מיון? במבחני

 המועמדים
ברגלים מצביעים

 לא ואלה עובדים", של ל״שוק הפך העבודה שוק
 • ארוכים גיוס לתהליכי להיגרר יותר רוצים

 עצמם את להתאים כדי הערכה מרכזי עושים מה
 היו שפעם הגרפולוגיים המבחנים נעלמו ולאן

 שינו העובדים דרישות איך בדק "גלובס" - מקובלים
המעסיקים של הגיוס שיעות את

בר1ד שירי
לשיח ייצאים
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אונגר אייל איורים:

מיון" ו״מבחני הערכה" "מרכז המילים צירופי אם
 להניח סביר קלה, צמרמורת בכם מעבירים

 כלים נחשבו הם שבו לדור שייכים שאתם
 איזו, חשוב כך כל לא למשרה, מועמדים למיון מקובלים
 האלה הכלים כך. גם ומייגע ארוך שהיה תהליך והאריכו

 נאלצו שמועמדים שלבים של שלם מארנסל שניים רק הם
 מאזן היום אבל בלעדיהם. היה אי־אפשר וכמעט לעבור

 כבר הוא המיון שתהליך אומרים מגייסים השתנה. הכוחות
 על משפיע וזה למעסיק, גם אלא למועמד, מבחן רק לא
בהם. שמשתמשים הגיוס כלי

 שבין היהסים מערכת בכל תמורות שיש מרגישים "אנחנו
 אצלנו שקורה מה כל על גם משפיע וזה לארגונים, העובדים

 מגור אלונה מעידה בפרט", הגיוס תהליך ועל בכלל במערך
 "בעיקר ישראל. בשטראום אנוש משאבי סמנכ״לית שוהם,
 המועמדים וגם השתנה, בדיאלוג משהו בהדדיות. מדובר
 הגיוס כלי את לשנות אותנו מחייב זה אותנו. בוחנים

 התעשיות, בכל קורה זה בהם. להשתמש שנהגנו המסורתיים
 ופרו־ אקטיביים להיות לנו גורם השינוי בהייטק. רק ולא

 אם למועמד. פנייה ליזום גם אומר וזה בגיוס, אקטיביים
 התפוצצות אחרי ואם מיון, היה המרכזי הגיוס אתגר בעבר
 חיים קורות מאות יום מדי מקבלות היינו הדוט.קום בועת
 האלו. הכמויות את מכירות לא כבר אנחנו היום משרה, לכל

 יש בתחרות. לעמוד הוא הקושי לאיתור. ממיון הפך האתגר
 הפרופילים בין טשטוש - תעשיות׳ ׳הידמות שנקרא תהליך

 יותר שהן להברות ופרמצבטיקה הייטק חברות של
 איתנו מתחרה למשל, הפרמצבטיקה, תעשיית תעשייתיות.

מועמדים". שוק אותו על היום
 האנוש משאבי מחלקת מנהלת לשעבר בראב, אסי גם

 במקצוע צורך קריירה("יש יועצת והיום טמבור בקבוצת
 בתוך להתמקד במה לדעת לפעמים קשה למועמדים כי הזה

 מאשרת קלקר, חברת של אנוש משאבי ומנהלת ההיצע")
 את ולייעל לצמצם המעסיקים את אילץ שהשתנה שהשוק

 "זה אחר. מעסיק לטובת העובד את לאבד לא כדי המסלול,
 מכירה אני המסורתית. בתעשייה גם - עובדים של שוק

 הם כי לראיון הגיעו לא שפשוט עובדים של רבים מקרים
 מעסיקים הייצור, בתחום גם היום, צריכים. היו לא כבר

 וזה ייצור, בעובדי חמור מחסור יש העובדים. אחרי רודפים
מהשינוי". חלק

 המוכרים הגיוס כלי על גם פסח לא כאמור, השינוי,
 האבחונים הדרושים, מודעות של בגורלם עלה מה מהעבר.

 נעלמו, הם האם הקבוצתיות? והדינמיקות הגרפולוגיים
השתנו? רק או הוחלפו

הערכה מרכזי

הזמן את לנו יבזבזו שלא
 ניהולי לתפקיד גיוס תהליך שבהם ימים היו

 בין כלל והוא ויותר, וחצי חודש גם נמתח היה
 פגש המועמד ההערכה. קבוצת שלב את השאר

 שלם יום איתם להעביר ונאלץ אחרים מועמדים
 קבועה הייתה התבנית קבוצתיות. במשימות

 הצגה חיפש: שהמנחה התכונות גם וכך יחסית,
 קבלת יכולת דומיננטיות, קהל, מול עצמית

 שוהם, מגור אומרת היום, וכדומה. החלטות
 אותו ולצמצם התהליך את להאיץ היא המטרה

בלבד. מפגשים לארבעה
הערכה. במרכז להשתמש לנו חשוב "עדיין

 בוחנים שהיום הוא והשינוי מסורתי, כלי זה
 לתת מעדיפים אנחנו בו. להשתמש מתי יותר

 בבית, החופשי בזמנו שיכין משימות למועמד
 מול העבודה את להציג מוזמן הוא מכן ולאחר
 מגיע הוא דבר, לכל מקצועית משימה זו פאנל.
מלאה". תמונה מספקת והתוצאה וחצי לשעה

 מרכז לעשות רוצים לא כבר "אנשים
 זמן, של עניין "זה הראל. דן מוסיפה הערכה",

 עושים למשל, אנחנו, תפיסה. של גם אבל
 לכמה לעבודה מצטרפים אנשים ׳תצפית׳.

 לא אולי זה כוללת. היא מה להבין כדי שעות
 יעזור, זה רבים לעובדים אבל לבכירים, מתאים

 רוצה לא אני לו, מתאימה לא העבודה אם כי
 יום להשקיע נוטים כן אנשים אותו. לגייס

 הרבה יש הערכה למרכז אבל כזאת, בתצפית
 ברגלים, מצביעים פשוט אנשים היענות. פחות

עליו". ויתרו רבים וארגונים
 תעסוקתית פסיכולוגית מסלוב, סבטה
 פילת, במכון והגיוס האבחון חטיבת ומנהלת
 השתמשו עשור, "לפני שינוי. שחל מאשרת

מרכזי מסך, מול מבחנים גנרי: בתהליך יותר

המלצה מכתב
 פחות לא הקולגות דעת

הבוס של מזו חשובה
 המלצה במכתב להצטייד נהוג היה בעבר
 מכתב - העזיבה מנוהל כחלק העבודה ממקום
 הערכה עם למדי לקוני טקסט ובו מודפס

 הדרך. בהמשך כנים הצלחה ואיחולי לפועלכם
 מעסיק ידי על התבקשתם אכן הדרך ובהמשך

 הממונה של התקשרות פרטי לספק פוטנציאלי
 שמכם. את להלל להוסיף שיוכל כדי הקודם
 השיטה אולם נעלם, לא כמובן הזה הנוהג

 שהיחסים למי במיוחד טובה בשורה זו התייעלה.
 לשפע זכה אבל מעורערים, היו הבוס לבין בינו

 מעלות 360 ממליצים ״ראיון מהקולגות. הערכה
 שוהם, מגור אומרת ההמלצה", מכתב את מחליף
 פרטי את רק לא מהמועמד מבקשים "אנחנו
קולגות, של פרטים גם אלא שלו, הישיר המנהל

 כך היה זה ארוכים. תהליכים ובכלל הערכה,
 מציע היה הוא למכון, כשפנו התפקידים. לכל

 זמן, לאורך ונמשך שלבים כמה שכלל תהליך
 עם היה הוא בתכולה, שינויים כמה ולמעט

 לפי משתנה התהליך היום לתפקיד. קשר פחות
 ציפייה בו שאין לתפקיד למשל, התפקיד. אופי

 יקר, ולא רזה זריז, מיון בכלי אשתמש להתמדה,
 אלינו שמגיע אדם המועמד. את יפחיד שלא

 בתחילת מבלה שהיה מהזמן 60%כ־ היום'מבלה'
".2000ה־ שנות

 שמציע בכלים השימוש מסלוב, טוענת אבל,
 שזה להגיד יכולה לא "אני פחת. לא המכון

 שלאורך חושבת כן אני שעלה. לא וגם ירד
 בשנים בעיקר שינוי, של מגמה הייתה השנים

 השתנה השוק כי גם קרה זה האחרונות.
 שהקן אנחנו כי וגם שונות, הלקוחות ודרישות

 והתפיסות שירות נותן אלא מעסיק, לא שהוא
 ממליצים אנחנו שבהם מקרים יש השתנו. שלנו

 מרכזי כי התהליך, את לעבור שלא לארגונים
 שיטות מסוים. לתפקיד מתאימים לא ההערכה
 השתנו". בפירוש שלנו ההערכה

מחדש? עצמכם את להמציא צריכים הייתם ס
 שהוא חושבת ואני הושלם, שלא תהליך "זה

 שהשתנה מה ולעובד. לנו ללקוח, - לכולם טוב
 חייב עושה שאתה שמה התובנה זה בעיקר
 לשאול ולא שנדרש, מה של פונקציה להיות
 כן זה בעבודה. יקרו שלא סיטואציות על מועמד

 צריכה שהגישה הבנה יש היום בעבר. נהוג היה
 מכבדת". יותר להיות

עובדים? של שוק זה בי ס
 העבודה שוק כל לא הרי בהכרח. "לא

 חושבת אני עובדים. של הוא בישראל
 יש ולכן אחרים, ממעסיקים לומדים שמעסיקים

בכלי". נכון יותר הרבה שימוש

i
 360 של מבט נקודת לנו שייתן משהו לקוחות,
 משתדלת "אני מאשרת: הראל דן מעלות".

 קודמים עבודה מקומות משני אנשים עם לדבר
 לקבל כדי הבוס, עם רק לדבר ולא לפחות,
מקיפה". יותר תמונה
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