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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
רקע
כל הארגונים מגייסים עובדים חדשים ובוחרים אותם באמצעות תהליכי ברירה ומיון
שונים.
מטרת הקורס הנה להבין כיצד לסייע לארגון בבחירת עובדים בצורה תקפה ,יעילה
והוגנת.
הקורס משלב ידע תיאורטי מהספרות המקצועית בעולם לצד דוגמאות ותרגילים
מהמיון בישראל.
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קוגניטיביים ,ראיון ,נתונים ביוגרפיים ,ומבחני מצב
נלמד מתי וכיצד להשתמש במבחני המיון המקובלים בפסיכולוגיה
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במבחנים ,ניהול רושם ,הדרכת מעריכים ,מחקרי תוקף ,שימוש בנתוני
הערכה לצרכי קידום ועוד.
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הרצאת אורח איך מקבלים החלטות בשטח?!
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תרגילי סיכום
מה צופן
10-12
העתיד

דרישות קדם:
אין

חובות  /דרישות  /מטלות**:
מטלות
סמסטר א'
הצגה וניהול דיון בכיתה של מערכת מיון של ארגון מסוים )אמיתי ,אפשר באופן
חסוי( ולצידה לפחות שלוש ביקורות והצעות מנומקות ומבוססות לשיפור במערכת
המיון – עבודה בזוגות.
סמסטר ב'
הגשה והצגה של עבודה )מסמך  +מצגת( הכוללת אחד מהשניים:

•

מחקר אמפירי שימושי בתחום הסינון הראשוני )משתנים המשפיעים
על אפקטיביות הסינון הראשוני( ) 50נבדקים( )זוגות אחרים מסמסטר
א(
או

•

הטמעת שיפור שהוצע עבור הארגון שהוצג בסמסטר א' .תיאור
הפיתוח ,ביצוע פיילוט והערכת אפקטיביות השינוי

)אותם זוגות(
הציון המסכם יורכב משקלול של  3מרכיבים 40% :ציון עבודה סמסטר א'& 40%
ציון עבודה סמסטר ב' &  20%תלמידאות )נוכחות פיזית והשתתפות פעילה

בשיעורים(.

מרכיבי הציון הסופי:
הציון המסכם יורכב משקלול של  3מרכיבים 40% :ציון עבודה סמסטר א'& 40%
ציון עבודה סמסטר ב' &  20%השתתפות פעילה בשיעורים ובמצגות הסיום.

ביבליוגרפיה:
הרשימה מופיעה בטבלה המפרטת את מפגשי הקורס

שם הקורס באנגלית:
selection tests
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות המציינות במפורש מה
הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה מוגדרים
במונחים של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה
להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ
כאן .

