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היקף שעות:

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס /תוצרי הלמידה )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
בשיעור נלמד עקרונות בסיסים בראיון .נתייחס למגוון רחב של ראיונות :ראיונות מיון ,איבחון אישי ,איב
חון אירגוני ,ייעוץ אישי ,ראיון לצורך מחקראיכותני ועוד .נסקור גישות שונות ביחס לראיון ,נבחן את יח
סי הכח בראיון ,הטיות ואתיקה של ראיון .במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בניתוח מעמיקשל ראיונות שי
ערכו על ידי הסטודנטים כראיונות פתוחים .ההתנסות בשילוב הדגש התיאורטי והחקירה העצמית על סגנו
ן ראיון והטיות אישיותיסייעו לסטודנטים בגיבוש תפיסה וידע בנושא של ראיונות בהקשר האירגוני והמח
קרי.
ב .תיאור הקורס:
הקורס יתנהל בפורמט של הרצאה פרונטלית ,דיונים ,התנסות בראיונות של סטודנטים ,למידה מניתוח
משותף של ראיונות סטודנטים בשדה ,הקרנת ראיונות בוידיו וניתוח שלהם.

בשיעורים הראשונים תנתן סקירה על גישות שונות ומתודות של ראיון .כמו כן ילמדו כלים וגישות
פרקטיות לראיון.
בהמשך הסמסטר נתמקד בניתוח ראינות של שקיימו סטודנטים ,תוך שימוש במגוון מתודות וגישות
להבנת הראינות.
נתיחס לשלבים השונים של הראיון :הכנה לראיון ,טרום ראיון ,פתיחה ,נקודות מפנה ומקודות
משמעותיות בראיון וסיום הראיון.
נתייחס לתכנים שונים של הראיון :רגשות בראיון ,הטיות ,דעות קדומות ,יחסים שנרקמים בין מראיין
למרואיין ,אתיקה בראיון ,תפקיד המראיין/ת ,דינמיקה בין מראיין למרואיין

ג .דרישות קדם:
מומלץ כקורס בשנה שניה של התואר השני שינתן במקביל לקורס פרקטיקום באירגונים לאחר סיום
חובות שמיעה של שנה ראשונה.
במקרים מיוחדים תנתן אפשרות ללמוד את הקורס בשנה ראשונה של התואר השני.
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: מטלות/  דרישות/  חובות.ד
לצורך כך כל סטודנט יבחר אדם שאינו מכיר ואינו מ. במהלך הקורס כל אחד מהסטודנטים יתנסה בראיון
- קורב לו ויראיין אותו ראיון פתוח של כ
הנ. בכל שיעור יהיו שני סטודנטים מוכנים. הראיון יוקלט וישוקלט או שיוסרט בוידיאו. דקותעד שעה45
חיות מדייקות יינתנו בשיעור
:( ציון עובר/  מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי.ה
 קיום ראיון וניתוח הראיון,יינתן ציון עובר על השתתפות מלאה
(רשות/ )חובה: ביבליוגרפיה.ו
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