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 כלי מיון משמעותי בוועדת הבחינה –ראיון התנהגותי 
 השתלמות למנהלי משאבי אנוש מנכ"לים ומזכירים ברשות המקומית 

 2מחזור 
 במפעם השפלה, שוהם , 2017 יליו 4-פתיחה ב  

בעל אפיונים ייחודיים ומציב בפני מנהלי משאבי אנוש  ,המקומיותתהליך הגיוס ברשויות 
על יכולת ישנן השפעות ארוכות טווח גיוס נכון ואפקטיבי לאתגרים מקצועיים מורכבים. 

הראיון ההתנהגותי הוא כלי שנועד לסייע לחברי  הרשות לעמוד ביעדיה ובמשימותיה.
המוצע ובבחירה של המועמד  המועמדים לתפקידההתאמה של  בבחינתועדת הבחינה, 

 המתאים ביותר לתפקיד.

נבנתה  . עקרונות ודרכי פעולה" –עדת הבחינה ו"מיון עובדים וריאיון התנהגותי בו חוברת
היכולת של מנהלי משאבי אנוש, למיין ולקלוט את המנהלים את  לבסס ולהעמיקבמטרה 

המוצעת, נועדה  . ההשתלמותוהעובדים המתאימים ביותר לצורכי הרשות המקומית
 לסייע למנהלי משאבי אנוש לאמץ את המודל ולהטמיע אותו.

  : השתלמותמטרות ה

  איון ההתנהגותי עקרונות הרוהבנה בהקניית ידע 
 תהליכי ראיון, על פי עקרונות ההכנה ללביצוע מעשיים ומיומנות כלים ב העמקה

 המודל
  של ראיון התנהגותי ניהולבוהתנסות מתן כלים 

 ההשתלמותנושאי 

 הכנה מקדימה של משאבי אנוש עם המנהל המגייס:  - הגדרת התנהגויות קריטיות
 ברשות.זיהוי הגורמים ההתנהגותיים הקריטיים להצלחה בתפקיד, 

 את היכולות על סמך ניסיון העבר,  ,באמצעותן נוכל לבחון בניית שאלות מתאימות
 במטרה ,יות שהוגדרוהתנהגויות הקריטה לאור ,והדפוסים האישיים של המועמד

 .התאמתולבסס  החלטה איכותית לגבי 

 כלים לניהול ראיון התנהגותי – ניהול ריאיון התנהגותי 

 המקומית רשותגיוס עובדים בהעוסקים ב, מנכ"לים ומזכירים מנהלי משאבי אנוש הל היעד:ק

  התנסותותרגול הרצאות מקצועיות;  שיטת הלימוד: 

 שעות כל אחד 6מפגשים בני  3שעות.  18של הקורס בהיקף : השתלמותמסגרת ה
 8:30התכנסות בשעה , 15:00 - 9:00בשעות                                   

 , שהם.6מפעם השפלה, בניין כותר פיס, רח' כרמל מיקום: 

 2017 יליוב 4, זתשע" תמוז' בי, שלישייום כי מפגשים:   תארי
 2017 יליוב 11תשע"ז,  בתמוזז "י, ישלישיום                                 
 2017 יליוב 18, תשע"ז ד בתמוז"כ ,ישלישיום                                 

 ₪ 1,100העלות למשתתף, עלות למשתתף:   
 המחיר כולל הנחייה, תיקי משתלם, חומר לימודי, כיבוד וארוחת צהריים בחמגשית

 להרשמה, נא למלא את טופס ההרשמה המצורף. מספר המקומות מוגבל



 משרד הפנים
 אגף בכיר להדרכה פיתוח ומפעמים

 ברשומ"ק ואגף בכיר לניהול ההון האנושי

 מפעם השפלה
 מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח

 בשלטון המקומיהמינהל 

   
    

 60850שהם  , 1ת"ד , כותר פיס, 6מפעם השפלה * רח' כרמל 
   03-9723008,  פקס: 03-9723006טל: 

 E-mail: m-hashfela@shoham.muni.il 
www.mifam.org.il 

 

 

2 

  

 
 טופס הרשמה

 כלי מיון משמעותי בוועדת הבחינה –ראיון התנהגותי 
 2מחזור 

 2017 יליוב 4
 
 

                                                                                                                            ________________________ 
 שם הרשות המקומית                                                              03-9723008נא לשלוח לפקס: 

 
 
         ____________________          __ __/__/__/__/__/__/__/__/__                        _____________________ 

 ספרות(                      תפקיד        9שם משפחה ושם פרטי                   מס' ת"ז )

                                
 

__________________________________________      ______________________         __       
 טלפון בעבודה                                     פקס בעבודה                          טלפון נייד

 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

 כתובת דואר אלקטרוני                                             
 
 
 
 ( ע"ס₪ 1,100רצ"ב צ'ק )כולל ארוחת צהרים______________________ ₪  לכל משתתף 

 60850שהם   1נא לשלוח לכתובת: מפעם השפלה ת.ד.        

  90-תוספת עלות עבור ארוחת צהרים בכשרות בד"ץ   ₪₪ ____________ 

 הננו מתחייבים* לשלוח אליכם, ללא דיחוי דמי השתתפות בסך ₪ _________________ 

 
 ההשתתפות בקורס מותנית בביצוע תשלום מראש*

 
 מ"מ שהם" –"מפעם השפלה  :מוטב הצ'ק            
 של המוטב שם מלאעל  נא להקפיד  

 
 
  

       : פרטי בנק חדשים
 ()מוטב החשבון מ"מ שהם 670070, חשבון 747להעברה בנקאית  : בנק לאומי, סניף שוהם  

 
 
 

 מס' הטלפון לבירורים : ______________    פקס : ____________________________ 
 
 
 
 

___________________       ______________________      ___________________ 

 שם החותם/ים               הרשות               חתימת מנכ"ל/מזכיר/גזברחותמת            
 

 

פרטי  –לתשומת ליבכם 
 חשבון חדשים 

 


