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 סירא רויטמן-ד"ר הדר בןשם המרצה: 

 מבחני אישיות במיון כח אדם  הקורס:שם 

 60-763-01 קוד קורס:

 (סדנא) הרצאה סוג הקורס: 

 ש"ס. 2היקף שעות:    ב'      סמסטר:ע"ט    תש :שנת לימודים

 

 מטרות הקורס: .א
 
 

 יות הקיימים בתחום.להכיר את מבחני האיש •
 להכיר את השלבים בהערכת האישיות והשיקולים המאפיינים כל שלב. •
 להתנסות במיומנויות ובכלים להערכת האישיות. •
 לפתח חשיבה מקצועית וביקורתית ביחס לבחירה ושימוש במבחני אישיות. •
 להפעיל שיקול דעת בבחירת כלים להערכת אישיות וביישומם. •

 
 
 אור הקורס:ית .ב
  

תעסוקתיים. יוצגו -ס זה מטרתו להקנות לסטודנטים היכרות עם תחום הערכת האישיות בהקשרים ארגונייםקור

ים להערכת האישיות, שלבי המדידה וההערכה (הכנה לאבחון, אבחון, ביצוע אינטגרציה יהעקרונות הרלוונט

נטים יתוודעו לכלים מקובלים ותהליכי משוב), ויידונו שיקולים אתיים ואחרים עבור כל אחד מן השלבים. הסטוד

בתחום (מבחני אישיות מובנים, מבחני אישיות השלכתיים וראיון אישיותי), ויתרגלו אותם. בסיום הקורס יוצגו 

 .התפתחויות בתחום אבחון האישיות ונתבונן יחד על שינויים ותמורות בתחום זה

 
 אין דרישות קדם: .ג

 
 חובות / דרישות / מטלות:  .ד

 
ת נוכחות בכל השיעורים. סטודנט שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת בקורס זה יש חוב •

 לא יורשה להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.
 הגשת דו"ח אבחון אינטגרטיבי המבוסס על תהליך הערכה. •
 הצגת רפרט בכיתה בנושא אחד מתוך כמה סוגיות ליבה (רשימת הנושאים תוצג בתחילת הקורס) •

 
 
 :הסופי  מרכיבי הציון .ה

 
 דו"ח אבחון אינטגרטיבי. 70%
 רפרט (הצגה בכיתה) 30%
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