
 

 

 

 

 

 דוח מיוחד –"התשובה " 

השאלות השכיחות ביותר בקרב מנהלים  7

 ובכירים המחפשים את התפקיד הבא

 

 איך הכל התחיל?

כידוע "דפי האינטרנט" מלאים באינפורמציה לייעול ושיפור תהליכי חיפוש ומציאת עבודה, 

הרבה מאד טיפים ועצות, חלקם רלוונטיים יותר למנהלים ובכירים המחפשים את האתגר 

 הבא וחלקם פחות. 

מה שבטוח האינפורמציה פזורה לה במרחבים הווירטואליים ולעיתים יוצרת בלבול, וחיפוש 

 פי בניסיון למצוא את התשובה המתאימה.אינסו

לפיכך, יצרתי פלטפורמה מיוחדת שאפשרה למנהלים ובכירים בתהליך חיפוש עבודה לשאול 

שאלות שלא קיבלו עליהן מענה והתייחסות, להציג דילמות מטרידות, ולהעלות בעיות איתם 

 מתמודדים ללא הצלחה.

לות במהלך תהליך חיפוש התפקיד הבא. קיבלתי עשרות פניות. שאלות, דילמות ובעיות שעו

 ביניהם: 

 "איך מצליחים לייצר פגישה עם המעסיק הפוטנציאלי?" 

 "איך מייצרים הזדמנויות כשאין הזדמנויות?" 

 "מה עושים כשאין מספיק קשרים?"

 "איך אני מבדל את עצמי מול המתחרים?"

 ועוד  " כמה זמן ייקח לי למצוא את התפקיד הבא?"

 

שאינו מפתיע חזרו על עצמן מספר שאלות, אמנם הסיפור המקדים שונה ואישי אבל באופן 

 השורה התחתונה, אחת היא.

 

 

 



 

 

 

 

השנים בהן אני מלווה מנהלים ובכירים בחיפוש האתגר הבא,  15מעניין עוד יותר, במהלך 

ובכובעים שונים. אמנם התקופות שונות ומביאות איתן בשורה והתייחסות אחרת אך 

 ת, כאבן דרך, נותרות בעינן.השאלו

 

 החלטתי לארוז את השאלות בפורמט מיוחד

  "!כאן ועכשיול "-כ-ואתם מקבלים את ה

 הקץ לבלבול ולחיפוש האינסופי בניסיון למצוא עוד תשובה!

 בעת הזו, למרות חוסר היציבות, אי הוודאות וסימני השאלה המרובים, 

 משרות ניהוליות ובכירות פותחות את שעריהן לגיוס, 

 וייתכן כי אחת מהן מתאימה לך!

 

 הדוח המיוחד, –"התשובה" 

 מטרתו לתת לך מענה מידי לשאלות בוערות שלא קיבלו מענה או התייחסות, 

 לסייע לך לפעול מידית ובצורה מיטבית, 

 ולהשיג את התפקיד שמחכה לך!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 שלום,

המתמחה בפתרונות  Crystal Clearשמי יפעת אלי בלוט , בעלת חברת 

 גיוס.-משאבי האנושליווי אסטרטגים בתחומי הקריירה ו

 

השנים האחרונות ליוויתי מאות מנהלים, בכירים ופרופסיונאלים  16-ב

בחיפוש האתגר הבא, התפקיד המתאים הבא, המשרה שתאפשר להטביע 

 חותם ולעשות משהו משמעותי.

 

במקביל הובלתי והייתי שותפה לפרוייקטי גיוס והשמה רבים ומגוונים, 

 בקשת רחבה של תפקידים וסקטורים. 

חלקם פרוייקטי גיוס במודל ייחודי המכונה "אקזקיוטיב סרץ" או "הד 

 הנטינג".

 ותעשייה מסורתית.  ביומד, קלינטקהייטק, פעלתי רבות בתעשיית ה

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  :1שאלה מס' 

מצליחים להגיע לראיון עבודה כשמחד מספר ההזדמנויות מצומצם איך 

ומאידך אתם ועוד רבים ) טובים יותר או טובים פחות, מתאימים יותר או 

 ? מתאימים פחות( מגישים מועמדות לאותו תפקיד

 

....מנהלות ההשמה מקבלות מאות קו"ח ולרוב לא מבינות את  איך מגיעים לראיון?ע': "

 יון שטחי...."התחום, ולכן המ

כשאני טיפה  איך מייצרים פגישה -י': "אני לא מצליח לייצר פגישה אחת בזמן רב יחסית

 בים?"

בדרכים שונות, אני מתאים למשרות אבל לא זומנתי לראיון  לחברותא': "אני פונה שוב ושוב 

 איך גורמים למעסיק להזמין אותי לפגישה?" -אחד

 פורבס טען כי זהו סיפור אמיתי: מעשה שהיה כך היה, דרך אגב מלקולם

אישה ובעלה הלבושים בצניעות ירדו מהרכבת ופסעו ללשכתו של נשיא אוניברסיטת 

 הרווארד, ללא קביעת פגישה מראש.

המזכירה העיפה בהם מבט, והחליטה שלאנשים פשוטים ועניים אלה אין כל עסקים 

 .בהרווארד

 אמר האיש בקול רך."אנחנו מבקשים לראות את נשיא האוניברסיטה" 

 "הוא עסוק ויהיה עסוק כל היום", סיננה המזכירה בשפתיים קפוצות.

 "נחכה שיתפנה" אמרה האישה.

 המזכירה התעלמה מהם בתקווה שהזוג ילך. אך הם המתינו בסבלנות. 

בחוסר רצון החליטה בסוף להפריע לנשיא "אולי תראה אותם לדקות מעטות, והם 

 יצא לראות את הזוג.יעזבו". הנשיא הסכים  ו

"בננו למד בהרווארד והיה מאד מרוצה. לפני כשנה נהרג בתאונה.  :פנתה האישה לנשיא

 , במקום כלשהו בקמפוס."היינו רוצים להקים יד לזכרובעלי ואני 



 

 

 

 

. ובחוסר סבלנות אמר: " גבירתי, איננו יכולים להקים אנדרטה הנשיא לא התרשם מדבריה

 לכל אדם שלמד כאן ונפטר. אם היינו עושים כך, המקום היה נראה בית קברות." 

"הו לא" הסבירה האישה במהירות "איננו רוצים להקים אנדרטה. חשבנו אולי אפשרי לתת 

 בניין שלם להרווארד"?

ול ואמר: " בניין ? יש לכם צל של מושג כמה עולה נשיא האוניברסיטה הביט בהם בזלז

 מיליון דולר בהקמת בניין לפיסיקה כאן בהרווארד." 7.5להקים בניין? השקענו לאחרונה 

 . הנשיא נראה מרוצה.לרגע שתקה האישה

ואז פנתה האישה לבעלה ואמרה בניחותא: "זה כל מה שעלה להקים בניין 

 ברסיטה משלנו?" הנהן בעלה בראשו להסכמה.באוניברסיטה? אז למה שלא נקים אוני

 הנשיא נדהם ופניו נפלו במבוכה רבה.

גב' ומר סטנפורד קמו והלכו לדרכם...הם נסעו לפאלו אלטו, קליפורניה, שם הקימו 

 אוניברסיטת סטנפורד הידועה. כיד זיכרון לבנם. -אוניברסיטה הנושאת את שמם

 

 הקדישו לרגע מחשבה, 

ק כל כך )תרתי משמע( יכול להאיר על תהליך חיפוש העבודה עד כמה הסיפור הרחו

 בכלל, ועל איך מייצרים פגישה בפרט? שלכם

 

 :תארו לעצמכם מה היה קורה לו היינו יכולים לשנות את התסריט

לו בני הזוג סטנפורד היו מכירים את המזכירה )באופן ישיר או עקיף( של נשיא הרווארד והיו 

 מגיעים למשכנו ללא תאום מראש? מתאמים איתה פגישה, ולא

 לו בני הזוג סטנפורד היו פונים באופן ישיר לנשיא הרווארד, בהצעה שאי אפשר לסרב לה?

לו היו פונים לגורם בכיר המייצג את האינטרסים של אוניברסיטת הרווארד ומספקים מענה 

 לצורך? או לבעיה?



 

 

 

 

להם פגישה  קובעאשר היה  ,סטנפורדלו היה גורם המייצג את האינטרסים של בני הזוג 

 הקמת יד לזכרו של בנם? -ומלווה אותם עד להשגת מטרתם

לו נשיא אוניברסיטת הרווארד היה מקבל את הרושם כי זוהי הזדמנות פז לפגישה וליצירה 

 משותפת טרום הגעתם?

טרום לו נשיא אוניברסיטת הרווארד היה שומע את סיפורם וייחודם של בני הזוג סטנפורד 

 הגעתם?

לו נשיא אוניברסיטת הרווארד היה מודע ליכולות הפיננסיות כמו גם הרצון הטוב, הנדיבות 

 ורוחב הלב של בני הזוג סטנפורד טרום הגעתם?

 לו בני הזוג סטנפורד היו מתלבשים אחרת? מעבירים מסר אחר בנוכחות שלהם?

מזכירה מסוג אחר הייתה לו המזכירה לא הייתה זו שמקבלת את פניהם ? או לחילופין 

 מקבלת את פניהם?

 לו רושם ראשוני לא היה מקבע את מהלך הפגישה ותוצאתה?

 לו פנייתה של האישה לנשיא הייתה מנוסחת אחרת? אולי בטון אחר? 

 

 ובחזרה למציאות, 

 ומה עוזר לכם ביצירת הפגישה הבאה? איך אתם מחפשים את התפקיד הניהולי הבא?

 לכם בקביעת הפגישה הבאה עם ...מי עוזר  –או אולי 

 הד הנטר, חברת השמה, חבר בכיר ומקושר, אוטוריטה.....וכמובן המעסיק הפוטנציאלי?

אתרו אותו, זהו אותו  –? מיהו פותח הדלתות שלכם? או/ו מהו פותח הדלתות שלכם

 ואמצו אותו בתהליך מציאת התפקיד הבא.

 זכרו, מה שעובד לאחד לא בהכרח עובד לאחר.

 

 



 

 

 

 

-הניצוץרבים נוטים להחמיר עם עצמם, לספר על מה לא עובד בתהליך ומחמיצים את.... 

 אותו אלמנט שכן עובד, ואותו צריך לשכפל פעם אחר פעם עד השגת המטרה.

השתתפות בכנס מצוין בתחום, כתיבת כתבה בעיתון מקצועי, הבעת  -זה יכול להיות

בפני האנשים הנכונים, רכיבה על אופניים דעה בפורום רלוונטי, הרצאה שאתם נותנים 

בקבוצת רכיבה, שיחה עם הורה בוועד של הכיתה, טיפול שיניים אצל רופא מומחה, 

"איש מפתח" , חבר יקר, מייל  -ראיון במדיה הכתובה, המלצה שניתנת מאוטוריטה

מנוסח היטב, פניה טלפונית קצרה ומסקרנת, חברה שמקדמת אתכם לעבר המטרה, 

 יים ופרופיל לינקדאין עשויים לעילא ולעילא ועוד.קורות ח

באיזו צורה? באיזה  –"מגיעים"  למעסיק הפוטנציאלי?  -איך אתם פונים ושימו לב! 

    למי אתם פונים? ועם מי אתם "נפגשים" לראשונה?  מהם השלבים בדרך? תזמון? 

 מי הגורם המייצג אתכם?

 ר שאתם מעבירים ?איך אתם נשמעים ? ומה אתם משדרים? מה המס

 

-כפי שלא צלחו בני הזוג סטנפורד,  ומאידך, אם פניתם לכאורה למקום הנכון ולא צלחתם,

האם טיכסתם עצה ומצאתם פתרון חלופי שמתאים לכם ומשרת את הצורך והרצון שלך 

 .בדרך הטובה ביותר

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :  2שאלה מס' 

מהן השאלות שצריכות להישאל כדי לשחרר את "התקיעות" ולאפשר לכם 

 ?התפקיד הבא–להתקדם בבטחה לעבר השגת המטרה 

 

ג' הרגיש כי הקריירה שלו אינה מתקדמת כפי שציפה, הוא היה מנהל מכירות שהוביל קבוצה 

 להישגים ולהצלחות שנה אחר שנה ו...עדיין חש תקוע.

הוא לא קיבל את הקידום המיוחל " למה אני תקוע? " תקופה ארוכה שאל את עצמו :

בחברה בה עבד ומבחינתו המצב היה עוד יותר גרוע משהגיש מועמדות למשרות ניהוליות 

 בחוץ ו...לא התקבל גם אליהם.

מצא את הסיבות הנכונות למצב, ועם מששאל את עצמו את השאלה האמורה שוב ושוב, 

 הנכונות....הזמן הלך והשתכנע מהסיבות 

השאלות "כפי שג' מתאר, פריצת הדרך מבחינתו הייתה כששמע את המשפט לראשונה : 

ובנוסף  הדרישה החד משמעית  "שאנחנו שואלים את עצמינו הן קובעות את הנתיב בו נלך

  !להחליף את השאלה

 ואם עסקינן בשאלת השאלות , 

פיצת מדרגה, אני עדיין "תקוע"  ולא מ':" על אף הניסיון הניהולי הרב שלי והבשלות לעשות ק

 ?"איך אדע מה עוד לא נשאלמגיע לנחלה. שאלתי לא מעט שאלות אבל 

ד': " אני בתהליך חיפוש עבודה כבר מעל לחצי שנה, התייעצתי, שאלתי...ועדיין איני יודע מה 

 מהי השאלה שתביא את המשרה?"לא עובד. 

השונים ברשת הנוגעים בקידום מציאת ל': אני עוקבת וקוראת באדיקות את הפרסומים 

התפקיד הבא. אני דואגת ליישם את ההמלצות ועדיין אני מחוץ לשוק העבודה כבר זמן רב 

 אני באמת כבר לא יודעת מה עוד עלי לשאול כדי להגיע לשם?" מדי.

 

כיצד לדעתכם אתם  – כםקובעים את מחשבותי יכםשאלות -מן הספרות מסתבר כי 

 אתכם ? מה מנחה חושבים? 

 .אם תשאלו את עצמכם שאלה איומה תקבלו תשובה איומה

  ,המחשב המנטלי שלכם מוכן לשרת אתכם

  והוא יספק ללא כל ספק תשובה לכל שאלה שתשאלו.

 



 

 

 

 

 איזו שאלה תבחרו לשאול את עצמכם?! -השאלה

 למשל: 

 "איון?י"למה אני לא מצליח לעבור את הר

 ,לעומת 

 "?מראיון לא מוצלח"מה אני יכול להפיק  

 

 "למה אני מחוץ לשוק העבודה זמן רב כל כך? "

 ,לעומת

 "איך אוכל למצוא את התפקיד הבא בדרך הטובה ביותר?" 

 

   -באופן הבא  את הקושי, את הבעיה לכוח מניע ומשפר הדרך שעובדת היא להפוך 

 "כיצד אוכל להשתמש בזה?"

 

 ?כיצד פועלות שאלות 

 

 הדברים שבהם אתם מתמקדים ואת הרגשותהן משנות מיד את  .1

 

 "למה אני לא מקבל את הקידום?"

 "למה אני תקוע?"

 "למה אני לא מוצא עבודה?"

 למה אף אחד לא רואה עד כמה אני מתאים לתפקיד הזה?""

 ?"רואים שהתפקיד תפור עלי "למה לא

 .התמקדות בבעיה -...."יפגש איתי?"למה אף אחד לא מעוניין לה

 

 

 ,לעומת

 "כך שאשיג את הקידום המיוחל? המצב"איך אוכל לשנות את 

 "שאשיג את המשרה המבוקשת? "מה עלי לעשות כדי 

 .התמקדות בפתרון -"מהן הדרכים להגיע למשרה הבאה?

 

 



 

 

 

 

 

 שאלות משנות את אשר אתם משמיטים .2

משמע השמטתם את כל  אינה בשיאה בלשון המעטה, האם הרגשתכם ברגע ז

 הסיבות שבזכותן יכולתם להרגיש טוב יותר.

 

שאלות הן קרני הלייזר של המודעות, הן מרכזות את המיקוד שלכם וקובעות מה 

 תרגישו ומה תעשו.

 

 

 ?"  י"מה גרוע במצב של

 ,לעומת

 ? "י" מה נהדר במצב הנוכחי של 

 

 

 שאלות משנות את המשאבים העומדים לרשותכם .3

 את פני הדברים?" /לשפר"כיצד תוכלו לשנות           

אינן אלו לכם זמן החיפוש מתארך, המשרות המוצעות  כשדברים לא מסתדרים,

תהליך אתם לא מזומנים לראיון לתפקיד שהכי מתאים לכם, שאתם מקווים להם, 

איך זה  "לא מתקדם כפי שציפיתם ....שאלו את עצמכם  מציאת התפקיד הבא 

 ותי? " משרת א

 אחר כך. תבינו זאתתשובה הגיונית אבל לבטח  תקבלובזמן אמת ולא תבינו ייתכן שלא 

 

 מהי שאלה טובה?

 השאלה צריכה להיות נגזרת ממטרה מוגדרת.

 שאלה הממריצה את תהליך החשיבה.

 שאלה פתוחה המזמנת העלאת רעיונות וכיוונים חדשים.

 וקונקרטי.שאלה המסייעת להשיב עליה באופן ממוקד 

 שאלה שהתשובה עליה מצמצמת ניחושים ואת אזור העיוורון.

 שאלה המאפשרת הבעת דעה.

 פתח.ישאלה המעודדת לה

 שאלה המעודדת לפרוץ את תקרת הזכוכית.

 

 



 

 

 

 

 מהו המפתח להצלחה? 

 אתכם.ומקדמות לפתח דפוס של שאלות שגורות המחזקות 

 מעשה שהיה כך היה,

 עבד על פרויקט חדש,  וולט דיסנישבכל פעם 

 הרעיון או התסריט  הוא ייעד קיר שלם להצגת הפרויקט,

 וכל עובדי החברה היו נכנסים וכותבים את תשובתם לשאלה: 

  "איך נוכל לשפר את זה?"

 הקיר שכוסה בהצעות סוקר ע"י דיסני. 

 בדרך זו ניצל שאלות ומשאבים בחברה לתוצאות טובות יותר.

 

 ?תח להצלחהמה דעתכם לאמץ את המפ

 ?"המצב הקיים"איך אוכל לשפר את  שאלו את עצמכם שאלת וולט דיסני:

 

 ?ומה עם בכל זאת אתם לא יודעים מהי השאלה שתביא לפתרון

חברי אתם יכולים להיעזר באנשים הנכונים מבחינתכם לסוגיה הספציפית, אלו יהיו 

חברים ותיקים, קולגות, בני משפחה, מכרים,  -, הם יכולים להיותשלכם הדירקטוריון

 מומחים, שותפי מחויבות, קבוצת מאסטר מיינד ועוד.

דרכים אלו מאפשרות לראות את הנקודות המתות שלכם במהירות גדולה יחסית, 

 ולעיתים קרובות להעניק לכם נקודת מבט של מה שאינכם יודעים שאינכם יודעים.

את עקומת הלמידה שלכם  אנשים אובייקטיבים אליהם אתם פונים יכולים לשפר מאד

 ולהעניק לכם מגוון משאבים שאולי לא הייתם יכולים להשיג בלעדיהם.

 .וחשוב מכך, הם יכולים לעזור לכם להשיג הרבה יותר מאשר הייתם משיגים ללא עזרתם

 

 

 



 

 

 

 

  :3שאלה מס' 

 ?מה מייחד אתכם מול המתחרים על אותו תפקיד

 שאתם נוסעים במכונית באזורים החקלאיים של הולנד. בואו נניח לרגע 

 מהחלון נשקפות פרות רבות. בדקות הראשונות תתלהבו )הילדים יתלהבו יותר(, 

 אבל אחרי כמה דקות הקסם פג. כל הפרות נראות אותו דבר.

 אתם מאבדים ענין, הפרה הפסיקה להיות סיפור.

 ? פרה סגולהומה היה קורה לו הייתם רואים 

 

 יש לחברות מצליחות, כמו "איקאה", "האגן דאז" , "אפל מחשבים" ואחרות, מה 

 איך הן מצליחות להדהים את המבקרים ולהשיג צמיחה מסחררת, 

 בזמן שמותגים ותיקים ומנוסים מצליחים לנשום רק בקושי? .

 מוכרחים להכיר בעובדות. 

כמו מחיר,  –שנים רשימת המכולת של ה"מ"מים" המשמשת את אנשי השיווק זה עשרות 

 מקדם מכירות, מדיה, מקום ואחרים אינה עובדת עוד.

" מווו"יש "מ"ם" אחד חשוב במיוחד שמוכרחים להוסיף לרשימה זה הסת' גודין גורס כי 

 שמשמיעה הפרה הסגולה. 

 פרות מתחילות לשעמם.  –אחרי שרואים פרה אחת, שתיים או עשר 

פרה סגולה היא מושג שמתאר את הדבר פרה סגולה, לעומת זאת, היא משהו אחר. 

 השונה, יוצא דופן, הייחודי, היצירתי, המבדל אותה באופן מובהק.

 ומה "המוווו" שלכם שיסייע לכם להגיע לתפקיד המבוקש?

 ו....

 "מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו בפעם הראשונה"???

 אתם שאלתם:

 ?"למה שייקחו אותי -טיפה ביםע': "אני מרגישה 

 



 

 

 

 

 

למה שייבחרו דווקא  -ל': " אני מתחרה על תפקיד מנהל מכירות בכיר עם עוד עשרות כמוני

 ?"בי

, איך אני מעבירה את המסר החד לגרום למעסיק לראות רק אותיד': " איך אני יכולה 

 משמעי כי אני מנהלת הפרויקטים הטובה ביותר בשבילו?"

 

 רגילים או שאתם בלתי נראים",או שאתם בלתי ": על פי משנתו של סת'  "התשובה"

 

 עליכם להיות יוצאי דופן והבחירה היא שלכם!

 בסיס הקיום מתחיל אצלכם,

 המענההאמונה בעצמכם, הביטחון העצמי, ההבנה האמתית כי אתם  -בתוככם פנימה

 ן של החברה הספציפית בתפקיד המיוחל. לצורך ולרצוהאולטימטיבי 

 בצורה בהירה, חדה ומדויקת לסביבה. להעביר את המסרכמו כן היכולת שלכם 

 

  ?מה היה קורה אילו

 מה יקרה?  –ביום שמש נאה תעמדו עם זכוכית מגדלת ותמקדו את קרני השמש בעלה 

 הוא יתלקח ויישרף.

 , ממש כמו קרני לייזר.כוחו של מיקוד ובהירותזהו 

 האם הסביבה תוכל להתעלם מחוק טבע זה? כנראה שלא.

 

 ?א , שאלות שעשויות לסייע לכםובחיפוש התפקיד הב

 מהו התפקיד המיוחל? הגדירו אותו בצורה המלאה והמפורטת ביותר.

 מהם סוג החברה והסקטור המתאימים לכם ביותר?

 מדוע הם ולא אחרים מתאימים לכם כמו כפפה ליד?

 

 



 

 

 

 

 

 שימו לב! למדו מטעויות של אחרים ואל תפלו לבור שנפלו ...

להלן מקבץ תשובות לשאלה הפשוטה שנשאלה ע"י מנהלת השמה העוסקת בגיוס מנהלים 

 "מה אתה מחפש?" –ובכירים 

 "אני יכול להתאים למנהל מכירות, סמנכ"ל מכירות, איש מכירות....", "אני לא מעוניין ב....",

נות שצמח "אני יכול לעשות כל כך הרבה תפקידים", " מה יש לכם להציע?", "אני מהנדס מכו

 לניהול כך שאני יכול לעסוק גם בפיתוח וגם בניהול".....

באופן ברור ומפוקס ולא למה אתם יכולים להתאים או/ו מה אתם יכולים  מה מתאים  לכם** 

 לעשות.**

 וגם...

 מה מייחד אתכם ביחס למתחרים שלכם?

 במה אתם שונים?

 לגייס אתכם? למה כדאי למעסיק להיפגש אתכם?

מנהלים נוספים המועמדים לתפקיד  3שמחוץ לחדר הפגישות ממתינים בסבלנות נניח 

 למה שהמנכ"ל יבחר בכם? -המצוין אליו אתם מתראיינים

 כדי לתת מענה אופטימלי.** כובע המגייס**תשובות אלו קריטיות, לכן כדאי לחבוש את 

 

 !הקפידו על הפרטים הקטנים-חשוב מאד

 הפנינים מיפן?מכירים את סיפורן של שולות 

 שולות הפנינים שואפות אויר, וצוללות לקרקעית הים, 

 אם במהלך הזמן הקצר בו הן עוצרות את נשימתן הן אינן משיגות את מבוקשן, 

 הן צפות חזרה אל פני המים כדי לשאוף אויר ולצלול במקום אחר. 

 הן יודעות מה הן רוצות להשיג, ויש להן אורך נשימה קצוב להשיג זאת.

 

הוא יודע מה הוא  -הוא שולה הפניניםמיצגיו השונים,  הבא שלכם על נציגיו/ המעסיקובכן 

 מחפש, הוא יודע מה הוא רוצה, ויש לו זמן קצוב להשיג את מבוקשו.

 



 

 

 

 

 

 : כמה זמן ייקח לכם למצוא את התפקיד הבא?4שאלה מס' 

להערכתך ייקח לי למצוא את התפקיד  כמה זמןג': אני סמנכ"ל מערכות מידע, עדיין מועסק, 

 הבא?"

 הממוצע שלוקח לבכיר למצוא עבודה"? מה משך הזמןא': "

 9י': " אני סמנכ"לית שיווק ומכירות, חצי שנה מחוץ לשוק העבודה, מחפשת עבודה כבר 

האם יש השפעה לעובדה שאיני  כמה זמן לוקח למצוא תפקיד ברמת בכירות כזו?חודשים, 

 מה?" עובדת כבר זמן

 :תיאור מקרה חם מן התנור

לימים החליטה מנהלת בכירה בתחום הביטוח שימשה מנהלת קבוצה בחברה מובילה, 

 לשנות מקום עבודה מאחר שהגיעה לתקרת הזכוכית באותה חברה. 

 לאורך השניםהתקדמה ניהולית ומקצועית אבל  היא יצאה לדרך חדשה בחברה אחרת,

עיניה איך היא חוזרת לחברה בה התחילה את ראתה לנגד היא . משהו היה חסר

תה הזדמנות. יבמשך מספר שנים העניין לא הסתייע, לא הי הקריירה בתפקיד בכיר ומוביל.

 ביום בהיר אחד זה קרה...ואז 

 ...בואו נניח לרגע

כי בלוט מונח בכף ידכם. היכן נמצא עץ האלון ברגע זה? האם הוא נמצא בתוך הבלוט? לא.  

, זרע המכיל את האפשרות לקיומו של עץ אלוןשהייתם מוצאים בתוכו הוא הדבר היחיד 

 של עץ אלון. הרעיון

 אך אם תטמנו את הבלוט הזה באדמה פורייה, סביר להניח כי יצמח לו עץ אלון לתפארת.

אומר כי לכל זרע יש תקופה מוגדרת של הריון או עיבור,  חוק ההבשלהאו  חוק העיבור

ו זרע זקוק לו כדי להתבסס לפני שהוא יכול להתפתח ולהפוך מרווח זמן מסוים שאות

  מתוכנית לצורה פיזית מוחשית.

 יום בקירוב מרגע הזריעה ועד שהופך לגזר בשל. 70-לדוגמא זרע של גזר זקוק ל

הדבר נכון לגבי כל מה שקיים בטבע, וחייכם כמו גם הקריירה שלכם וחיפוש התפקיד הבא 

 הם חלק מהטבע.

 עדים שהגדרתם בצורה ברורה וחיה הוא זרע כשלעצמו, כל אחד מהי

פרק זמן מוגדר מרגע שזרעתם אותו ועד לרגע שהוא משלים את  -ולכל זרע יש תקופת עיבור

 צמיחתו ומקבל צורה פיזית. 

 כמה זמן נמשך שלב העיבור? זה החלק הקשה בעניין. אנחנו פשוט לא יודעים.



 

 

 

 

 

  שחלמתם עליו?כמה זמן ייקח לכם להגיע לתפקיד 

 . אין לנו מושג

 -אבל

 :חשוב לזכורכמה דברים 

.אם תתחילו להוציא את הזרע אחרי שכבר זרעתם אותו, תעצרו מיד את התהליך ותגדעו 1

 למציאת התפקיד המיוחל. -את היכולת להגיע ליעד

 .אם תנסו לדחוף את הרעיון בכוח, הוא לעולם לא יצליח. 2

צר התנגדות. אם תלחצו על התהליך הוא ילחץ בחזרה. אחד מחוקי הטבע הוא, שכוח יו

 עליכם לתת לרעיון את הזמן שדרוש לו כדי לנבוט ולצמוח.

. בזמן שאתם נותנים לזרע לעשות את עבודתו בעודו טמון באדמה, עשו במקביל את 3

 עבודתכם. כמו שנאמר "כשאתה מתפלל, הזז את רגליך".

 . כלל מרכיבי הרעיון חייבים להיות ברורים ומדויקים.  4

: ואם עסקינן בזרעים ובצמיחה בואו נחרוש את אדמת הגיוס ונוסיף אינפורמציה חשובה
, חברות השמה מובילות המתמחות בתפקידי ניהול ובכיריםמהערכות שנמסרו ע"י מספר 

, ויש כחצי שנה ויותרמשך הזמן למציאת משרה למנהלים ובכירים ארוך יותר מהממוצע , 
 הגורסים אף הרבה יותר.

בכמה גורמים נוספים ומשמעותיים, ואלו עשויים לקצר את , משך הזמן תלוי מעבר לכך
 :משכו, להלן מספר דוגמאות

הולך  שמכםמה בשוק? עד כ מוכריםה בתחומכם? עד כמה אתם אוטוריטהאם אתם -
 לפניכם?

 אך אין היצע משמעותי?     תחום עיסוקכם הוא כזה שיש לו ביקושהאם -

   ?                             ידע ספציפי נדרשהאם יש לכם -

מסלול הקריירה שלכם מתפתח איך ניהלתם את מסלול הקריירה שלכם עד כה? האם -
 מקצועית ? ניהולית? באופן מכוון וברור

בתפקידי מפתח ? האם שימשתם ממותגות בתפקידים מובילים בחברותהאם הייתם -
 בתחום?   בחברות מובילות וידועות

 ?מקושרים לאנשים הנכוניםהאם אתם -

 ?מחפשים את התפקיד הבא כשאתם מועסקיםהאם אתם -



 

 

 

 

 

 את חיפוש התפקיד הבא? מנהליםהאם אתם -

 פרואקטיביים? איך אתם מחפשים את התפקיד הבא? האם אתם-

 ויודעים לפעול בצורה מושכלת?  מכירים את כללי המשחקהאם אתם -

? האם הסקתם את האם עצרתם בזמןאם התנהלתם בדרך שאינה מטיבה אתכם -
 המסקנות הנדרשות ופעלתם לשפר את מסלול הריצה לעבר המטרה המיוחלת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :5שאלה מס' 

 ?לכם קשריםאיך מגיעים לתפקיד הבא כשאין 

 מה אפשר לעשות?" –שיפתחו לי את הדלתות הרצויות  אין לי את הקשרים הנכוניםא': "

נ': " אני הרבה שנים בעמדות ניהול, יצרתי קשרים מצוינים בתעשייה שקידמו את החברות 

 ...."אבל אני לא מקושרת כדי לקדם את עצמיבהן הייתי גורם מכריע ומשפיע 

 ....מה דעתך?" אבל אני לא רוצה לבקש מהם טובותב': "יש לי מעט קשרים בתעשייה 

 ...."אני מוצא כי אין לי הרבה קשריםשנים בתעשייה  15ד': לאחר 

 ך?"ית"אין לי קשרים ומה א

ע' מנהלת בתחום הדנטלי ביקשה לקדם מיזם בתחום האונקולוגי, לאחר לפני כשנה 

 במדינת ישראל. הבכיריםרור כי עליה להיפגש עם אחד מיפוי ובירור מקיף היה לה ב

היא הגיעה אלי לתהליך של ליווי ובו אחד מיעדיו היה קיום פגישה עם לא פחות ולא 

 .Xמר  -יותר.....הטייקון שלימים הפך להיות 

 ומה אתך?" X: " אין לי קשרים עם מר באחת הפגישות שלנו היא אמרה

 בים לשתות קפה אחת לשבועייםעניתי לה שברור שכן,  אנחנו יוש

כשבראשי מהדהד שלפני מספר חודשים נפגשתי עם אחד היועצים של ראש העיר והוא סיפר 

 לי ש....כדי להיפגש עם אחד הטייקונים, איתר היכן הוא שותה קפה בבוקר והגיע לשולחנו.

 

באותה עת, העברתי סדנא לקבוצת מחפשי עבודה בתחום הרפואי, משיחת חולין עם 

אחת המשתתפות עבדה בעבר באחת אחת המשתתפות בהפסקה, התגלה לי קצה חוט....

החברות בבעלותו, לאחר בירור מעמיק יותר התברר כי היא עדיין בקשר עם המזכירה 

 האישית שלו. 

 

 



 

 

 

 

 ,...הכנסתי אותה לסוד הענייניםבהבזק של שנייה התמונה התבהרה והתוכנית נרקמה

 רתמתי אותה לקידום הפגישה.

 העונה על : מייל פניה אישילמחרת ניסחנו הלקוחה ואנוכי 

 מי אני?

 מה מייחד אותי?

 ולמה כדאי להיפגש איתי?

 .Xדאגנו שאשת סודנו תעביר את הפניה על "מגש של כסף"  היישר לידיו של מר 

פגישה -חשי, "הק הפך להיות ממשי ומו-ו-ח-ולאחר שבועיים, מה שנראה לע' כחלום ר

 המיוחלת"  התקיימה וזו גם פתחה את הדלת הראשית לשלב הבא...

 

 קשרים, נטוורקינג הוא ש...-מה שעצוב ואינו מפתיע בנושא החשוב כל כך ה

 הוא לא אחר מאשר כל אחד ואחת מכם. 1האויב מספר 

 הכיצד ?

כמו : "אין לי את הקשרים הנכונים", "אין מי שיעזור לי",   הנחות יסוד שגויות ומקבעות -

לא מבקש" ועוד .                                                      –"מה היא כבר יכולה לעשות בשבילי", "אני עזרה 

 יוצרים לעצמכם. שרק אתםזוהי תקרת הזכוכית 

 ולא איך כן. למה לא? –חיפוש תירוצים  -

 הקרובה והרחוקה כאחד. ות קשובים לסביבהלא להי -

 את המסר הנכון לסביבה הרלוונטית.לא לתקשר  -

 .בצורה מעורפלת, רחבה וכללית מדיאת המטרה העומדת בפניכם  לתקשר -

 לא לשאול את השאלות הנכונות. -

 או/ו לא לדעת איך לבקש עזרה או/ו לא לבקש עזרה מהאנשים הנכונים.עזרה לא לבקש  -



 

 

 

 

 ניתן לעשות לשיפור המצב? ומה

 הגדירו את המטרה בבהירות ובמדויק והיו ממקודי מטרה. 

 "בטח שכן!"," זה אפשרי!"–בחרו באופציה הבלתי מתפשרת 

 :  "איך אצליח להגיע לפגישה עם....?  הציגו בפניכם את השאלה הפתוחה

  " מהן הדרכים להגיע לפגישה עם....?"או"

 ייתכן כי התשובה לא תתקבל מיד אך אל דאגה  היא תופיע.. 

 קרי, קל לקליטה ולהעברה.מסר "דביק ומדבק",  –העבירו מסר מזוקק וברור  -

מההזדמנויות/ פגישות/ קשרים/ רעיונות/  80%מהקשרים שלכם יביאו את  20%זכרו,  -

 זהו אותם! -הצלחות

 המטרה: "בעלי תפקידים" שיקדמו אתכם לעבר 3אתרו  -

 באופן טבעי חפצים ונהנים מחיבור בין אנשים. –"המקשרים" 

אוטוריטה בתחום הרלוונטי, מגיעים אליהם להתייעצות, הם בעלי הידע  -"הידענים"

 והקשרים ו....מילה אחת שלהם עשויה לעשות את ההבדל....

 רה.באישיותם אנשי שיווק ומכירות, מקדמים ודוחפים אחרים לעבר המט -"המוכרים"

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :6שאלה מס' 

 מה עושים כשיש מספר כובעים ומספר תפקידים אותם אפשר 

  ? למלא, ובפועל לא מוצאים ולו תפקיד אחד

 ”ריבוי כישרונות אז איך מוצאים?’: …”א

מנהלת שירות לקוחות וגם מנהלת  וגםמנהלת משאבי אנוש  אני יכולה להיות גם’: ” ל

 ..”למצוא עבודהואני לא מצליחה …פרויקטים

ואני לא מצליח למצוא …וגםלניהול הבטחת איכות וגם לניהול תפעול  אני מתאים’: ” ג

 ”עבודה

 איך תשמרו על כל האופציות וגם לא תצאו קירחים מכאן ומכאן? 

ס חצה מפקד סיני בשם שיאנג יו עם חייליו את נהר היאנגצה ותקף את ”לפנה 210בשנת 

ין. הם הגיעו לחוף בחסות החשיכה, וחנו על גדות הנהר בכוונה לתקוף ’צבאה של שושלת צ

 עם שחר. 

 

כשהתעוררו עם קרן אור ראשונה, גילו החיילים למרבה חרדתם שהספינות שלהם 

די להילחם בתוקפים, אבל עד מהרה התברר להם ששיאנג יו הם מיהרו לקום כבוערות. 

 עצמו הוא שהצית את הספינות, ואף ציווה על השמדת כל סירי הבישול.

 

שיאנג יו הסביר לחייליו שללא הספינות והסירים לא תהיה להם ברירה אלא להילחם עד 

מפקדי הצבא . הפעולה הזו לא זיכתה את שיאנג יו במקום טוב ברשימת הניצחון או למות

הייתה לה השפעה עצומה על חייליו: הם תפסו את הסינים האהודים בכל הזמנים, אבל 

החניתות ואת הקשתות והתנפלו בעוז רוח על האויב. הם ניצחו בתשעה קרבות רצופים 

 ין.’והצליחו להשמיד את הלגיונות העיקריים של צבא שושלת צ

ממחקרים הסיפור על שיאנג יו יוצא דופן כי הוא מנוגד להתנהגות האנושית הנורמלית. 

מתברר כי אנשים בדרך כלל לא יכולים לסבול את המחשבה שדלתות תסגרנה שנעשו 

  בפני האופציות העומדות בפניהם לכאורה ולמעשה.



 

 

 

 

תוחות בכל בעולם של היום נראה כי משקיעים מאמצים רבים מאד בהשארת אופציות פ

תחומי החיים, וכמובן גם בתחום הקריירה. ניכר כי, כשמתרוצצים הלוך ושוב בין דברים 

 .שבאמת חשובשוכחים להקדיש זמן למה  שעשויים להיות חשובים

מנהלת תוכן באחת החברות החליטה כי היא מחפשת ’ מ ובקפיצה בזמן למציאות של ימינו,

לגבי החיפוש שלה ובנוסף אחזה בקרנות המזבח את האתגר הבא, היא לא הייתה ממוקדת 

 את התפקיד הנוכחי. היא לא זומנה לראיונות, ותהליך החיפוש שלה גווע מרגע לרגע.

 התסכול והמרמור הלכו וגברו ככל שעבר הזמן ושום דבר לא קרה.

רק כאשר החליטה לסגור דלת אחת והייתה שלמה עם ההחלטה נפתחו בפניה 

 ….ות יותרהזדמנויות אחרות וטוב

הזדמנות שלא הציעה לה הרבה  -דחף פנימי לרדוף אחרי דלת שערכה נמוךהיה ’ למ

 והלכה וגוועה.

אותה ומנע ממנה להחליט וללכת עם ההחלטה עד  הפחד שיתק’ במקרה של מ

 ,לו בעיניים יכלה לו” והביטה “הסוף הטוב והמועדף עליה. כשהתייצבה מול הפחד …הסוף

 ם הראשונים והדרושים לעבר השגת המשרה המיוחלת.ויכלה לפסוע את הצעדי

 במקרים שכאלו מה אפשר וכדאי לעשות?

 כמו: מה אתם אוהבים לעשות? במה אתם מצוינים? מה גורם לכן  לעצור ולענות על שאלות

 חדוות יצירה? מה גורם לכם לקום עם חיוך בבוקר? מה נותן לכם משמעות? 

 ומשם לגזור ניהול קריירה פיתוח וה של לבחון את הבחירה מתוך פרספקטיבה רחב

 לתפקיד המידי )ולא ההפך(.

  ולדבוק בתוכן ובמהות התפקיד” הטייטל“להסיר את. 

  לפשט את מה שנראה כמורכב ומסובךלנסות. 

 ובפירוט. להגדיר מה נכון ומתאים לכם בבהירות 

 עד להשגתה. להיות שלמים עם הבחירה 

 בראש מורם ומתוך אמונה ובטחון שהדלת הנכונה תפתח. להתמודד עם הקושי והחשש 



 

 

 

 

 עדיף לסגור לסגור את הדלתות שלא מקדמות אתכם למקום שאתם חפצים להיות בו .

אותן משום שהן מסיטות את האנרגיה ואת המחויבות שלכם הרחק מהדלתות הספורות 

אפשרות לכם שחשוב שיישארו פתוחות. הן מסיטות אתכם מהמטרה, הן מתישות, והן לא מ

 להיות ממוקדים מפוקסים ולהשיג את התוצאה האמתית הנכונה והמתאימה לכם ביותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :7שאלה מס' 

איך תצליחו "למכור" את עצמכם בתהליך הגיוס –הסנדלר הולך יחף" "

 ?לתפקיד שאתם חפצים בייקרו

 …?”וביישן במידה מסוימת בידיעה שאני איש מכירות גרועאיך אני מוכר את עצמי ’: …”א

 “סוגר עסקאות של מיליונים ואת עצמי אני לא יודע למכוראני ’ :” ד

מה …, זה לא אניאני לא יודעת ליחצן את עצמי, מרגישה לא בנוח עם שיווק אישי’ : “ה

 ”עושים?

 ,”אבל אני לא אוהב למכור!“משפטים נוספים שחוזרים על עצמם בקרב לקוחותיי הם : 

אני לא מרגיש בנוח ליחצן את “, ”מרגיש בנוח לדבר על עצמי ועל ההישגים שליאני לא “

 ועוד . ”עצמי

 מעשה שהיה כך היה:

רצתה בכל מאודה לזכות בתפקיד ניהולי בכיר הקשור לאוכלוסיית ילדים מתקשים, ’ ל

 .היו מוקצים מחמת המיאוס” מכירות”ו” שיווק“המונחים 

בראש שלה המושג שיווק ומכירות …. זרה ואמרהח ”אני לא מוכרת קרח לאסקימוסים“

 ומבחינתה היה מחוץ לתחום. קיבל קונוטציה שלילית

מאידך בחלומות שלה ראתה את עצמה מובילה את הפעילות ומביאה את הילדים למקום טוב 

 הרבה יותר.

היה צורך לנפץ את התפיסה המושרשת עמוק בתוכה ולייצר שאלה.  ”מה עושים?“

 חלופה.

ולהתאים אותם למציאות ” שיווק” ,”מכירה“להגדיר מחדש את המונחים היא נאלצה 

 .חייה

גיבשה ורכשה לעצמה  -הסיבה מספיק חזקה והיא מוכנה לשלם את המחירמשהפנימה כי 

 סט של מונחים ומיומנויות שיקדמו אותה להשגת המטרה.

 .יבות הענייןזה השתנה באחת משהבינה כמה דברים חשובים בנוגע למכירה, ולחש

 



 

 

 

 

 אחרת? ”מכירה“מה דעתכם, האם אפשר להסתכל על המושג 

 כל אחד ואחת מכם עוסקים במכירות,  –למען האמת, אם תחשבו על זה לרגע קט 

 .בפועל” מנהלי מכירות“אתם 

 הכיצד?

 ובכן,

  ,למי מכם שיש ילדים, האם אתם לא מוכרים להם רעיונות, תהליכים ודרך שתרצו שיפנימו

 יטמיעו ויפעלו בהם?

 ומה עם מקום העבודה שלכם, האם אתם לא משווקים ומוכרים רעיונות, חזון , דרך, מוצר .…

 …?לדירקטוריון, לעמיתים, לשותפים, ללקוחות, לעובדים שלכם

  ובעת הזו, כשרבים יוצאים לחופשה, האם אתם לא מוכרים לחברים שלכם את הדיל

 האולטימטיבי שאי אפשר לסרב לו?

 לם מוכרים! כל הזמן!כו

 ואין בכך שום דבר פסול!

 קונוטציה ופרשנות שלילית.” מכירה“זה הכל בראש, חלקכם יצרתם למילה 

”: מכירה“ -ובהזדמנות חגיגית זו ואני רוצה להציע לכם הסתכלות אחרת על מושג ה

 .מכירה היא נתינת ערך

לחברה אליה תגויסו, לעובדים ככל שתמכרו את עצמכם טוב יותר תוכלו לתת ערך רב יותר, 

 אותם תנהלו, ללקוחות איתם תהיו בקשרים עסקיים ועוד.

ולא משנה מה : רעיון, שירות, מוצר, את ”, למכור“כאשר לא נעים  –זה נורא פשוט 

 מהערך שאתם יכולים לתת להם.  ליהנותעצמכם, אתם פשוט לא מאפשרים לאנשים 

 

באנשים שיכולים להפיק המון ערך ממה שיש לכם הפגיעה היא בכם, אבל גם ובעיקר 

 להציע להם.

 



 

 

 

 

פ, איזו החמצה תהיה לחברה ולכם אם ”ל מו”תארו לעצמכם שחברה מסוימת מגייסת סמנכ

 לא תמכרו את עצמכם כראוי והם יבחרו מישהו פחות מתאים.

* 

 ”…מכירה“אגב למכור, גם עכשיו מתבצעת 

 גם עכשיו אני מוכרת לכם!

 לכם כאן רעיון.אני מוכרת 

בדרך ” מכירה”רעיון להתייחס ל -”ומכירה” “שיווק“לאלו מכם שמקבלים צמרמורת בשמעם 

 לשחק את המשחק אחרת.”. מכירה”שונה, רעיון לשנות גישה ביחס ל

רעיון לנתח את  -ולאלו מכם שחיים ונושמים שיווק ומכירות, סוגרים עסקאות בהצלחה רבה

א ולהמיר, לתרגם, לעשות את ההתאמה הנדרשת למגרש המנגנון שעובד לכם במגרש ההו

 המשחקים של מציאת התפקיד הבא.

  רוברט קיוסאקי -”היא המיומנות הבסיסית הדרושה להצלחה בחיים… היכולת למכור“

 

 

 לסיום,

עושה סדר בבלגן, מבהירה את התמונה, נותנת –, "התשובה" מתגובות שהתקבלו עד כה
המשמעותיים בתהליך חיפוש התפקיד הבא, ומאפשרת לסלול נקודת מבט אחרת לדברים 

 התפקיד הבא. -מסלול המראה לעבר השגת היעד הנכסף

 איך הדוח תרם לך?  -ומה איתך
 ומה הצעד הראשון שתעשה בעקבות קריאתו?

 לכם למצוא את התפקיד המתאים  לכם  יםמאחל
 בדרך הקצרה, האפקטיבית והנכונה ביותר עבורכם.

 Crystal Clearוצוות  וטיפעת אלי בל


