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 קורסהא.מטרת 

. הוא משלב בין צדדים תאורטיים ומעשיים של מיון עובדים לארגונים. במהלך MAהוא קורס הקורס 

הקורס נציג את התהליכים המרכזיים של איתור ומיון עובדים החל משלב ניתוח העיסוק, דרך שלב 

עומדות בבסיס תהליכי המיון האיתור ועד המיון וקבלת החלטות. נלמד על הנחות היסוד והתאוריה ש

וגם על התהליכים המעשיים עצמם כולל תרגול. סימולציות של כתיבה וקריאת קורות חיים, ראיון 

ותרגילי מרכז הערכה יביאו את הפן המעשי גם מנקודת המבט של המראיין או המעריך וגם מנקודת 

לפי בחירתם, תיצור עבורו  המבט של המתמיין. בסיומו של הקורס הסטודנטים יכתבו שתנתח תפקיד

  אפיון ותתכנן תהליך מיון שלם. 

  

 יעדים:

 הצגה של סוגיות במיון והערכה. 0

 . התנסות בתהליכי מיון ובתצפיות.8

 . כתיבת ניתוח עיסוק ובניה של תהליך מיון. 3

 

 הקורסמבנה  ב.

 ומבחני מיון שונים. לגבי חומר תיאורטי  תהרצאות פרונטאליו

 ים כמו תרגילי מצב, ראיונות, מבחנים )חלקם מצולמים(. התנסות בתרגיל

 הרצאות אורח שמביאות את הצד המעשי וסוגיות במיון. 
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 סטודנטיםד.חובות ה

 השתתפות בשיעורים ובהתנסות אחת לפחות. .0

 . קריאת חומר הקריאה כהכנה לשיעורים.8

לם המסחרי והארגוני כיום. הגשת עבודה מסכמת. העבודה תתמקד בתפקיד ספציפי שקיים בעו. 3

  סטודנטים ידרשו לתאר את התפקיד ולנתח אותו ולבסוף גם לבנות מערכת מיון לתפקיד. 

 

 

 נושאי הקורס

מספר  נושא  השיעור

 שיעור

הארגון המיון ממסורת אל המקצועיות אל סדרת ראליטי.  –מבוא 

לארגונים.  קבלהמקבל חברים חדשים. סקירה כללית של תהליכי ה

 הליכים המסורתיים, התהליכים הנפוצים ותהליכים נוספים. הת

0 

איך עבד תהליך המיון המסורתי )ועדיין עובד  –התהליך המסורתי 

בחלק מהמקומות( עד כמה התהליך הזה יעיל, למה הוא עדיין מתקיים 

 ולמה אף אחד לא בודק. 

8 

שלו. מה העוצמה שיש בראיון ומצד שני החולשות המרכזיות  –ראיון 

איך יש לבצע ראיון ואיך לא לבצע אותו. מה התפקיד המיוני שלו ומה 

 התפקיד הארגוני של הראיון. 

 

3 

הצעד הראשון למערכת מיון והשמה טובה. מה התוצרים  –ניתוח עיסוק 

 של התהליך, איך הוא מתבצע, על מה צריךלשים דגש.

 חומרים באינטרנט והמגבלות שלהם

4 

ם השונים של מבחני יכולת מבחני אישיות ומבחני הסוגי –מערכת מיון 

תפקוד שקיימים. איך בוחנים אותם ולמה הם טובים. שאלת המהימנות 

 והתוקף של מבחנים

7 

תרגילי מצב והעוצמה שלהם. בשיעור נתרגל תרגילי מצב  –מרכז הערכה 

 ונצפה על קבוצה בזמן תרגיל. 

ים והשטח. סוגי בין כיתת המבחנ –בהמשך נלמד על מרכזי הערכה 

 תרגילים, תצפית על תרגילים, הערכות וציונים.  

0-00 

מהו קריטריון, איך יוצרים אותו ולמה שאלת הקריטריון  –הקריטריון 

 היא השאלה הקשה ביותר.

08 

 03 הרצאת אורח

הצדק הנראה והצדק המבוצע. השוני בין ארגונים  –אתיקה במיון 

 שונים.

04 

תחום מסורתי מאוד שהקדמה  –ום המיון חידושים והמצאות בתח

 מושכת קדימה. 

07 
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