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א .מטרות הקורס:

ב .תיאור הקורס:
ארגונים 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 משדה המיון בישראל.
בתוך הקורס:
-

נכיר סוגים שונים של מבחנים וכלי הערכה כמו מבחני אישיות ,מבחנים קוגניטיביים ,ראיון ,נתונים
ביוגרפיים ,ומבחני מצב.

-

נלמד מתי וכיצד להשתמש במבחני המיון המקובלים בפסיכולוגיה תעסוקתית בארץ ובעולם.

-

נדון בסוגיות ותהליכים רלבנטיים כמו ניתוח עיסוק ,הבדלים בין תרבויות במבחנים ,ניהול רושם ,הדרכת
מעריכים ,מחקרי תוקף ,שימוש בנתוני הערכה לצרכי קידום ועוד.
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מה צופן העתיד

איך מקבלים החלטות בשטח?!

ג.

דרישות קדם :אין

ד.

חובות  /דרישות  /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.
סמסטר ב'
הגשה והצגה של עבודה הכוללת הטמעת שיפור שהוצע עבור הארגון שהוצג בסמסטר א' .תיאור הפיתוח,
ביצוע פיילוט והערכת אפקטיביות השינוי.
ה .מרכיבי הציון הסופי :
הציון המסכם יורכב משקלול של  3מרכיבים 40% :ציון עבודה סמסטר א' &  40%ציון עבודה סמסטר
ב' &  20%תלמידאות )נוכחות פיזית והשתתפות פעילה בשיעורים(.

ו .רשימת קריאה :ראו טבלה לעיל.
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