
 

 שעות( 40) הכנה למכרזים

   מוכר לגמול השתלמות    

 )באישור הועדה לגמול השתלמות בראשות בני רגב(

 או

 
 

 שם הקורס:
 קהל יעד: 

 הכנה למכרזים
 כללי

 4.11.19 -9.9.19 תאריכים: 
 15:15 -8:30 שעות לימוד:

 6 מספר מפגשים:
 שני ימי לימוד:

   ₪  1650 עלות:
 הקורס:מיקום 
 מרצה: 

 , קריית מנחם, ירושלים9קולומביה 
 ד"ר איריס יפה

 

 רציונל הקורס

בפני עצמו. לא קריטי מהווה אתגר , שכל אחד מהם תהליך קבלת תפקיד מורכב ממספר שלבים

ולכן הם אינם צולחים את  ם בכל שלבדים לתפקיד אינם יודעים מה מצופה מהפעם המועמ

ועדת  /ן קורות חיים, התמודדות במרכז הערכה, עמידה בראיוהתהליך: השלבים הם הגשת 

מהמועמדים, מאחר והם  תחושת לחץ אצל רבים יםמעורר חד מהשלביםא כל .ועודמכרזים 

 כי אין בידיהם את הכלים האפקטיביים על מנת לעבור אותו בהצלחה. ,חשים

מהם העיקריים לבים הקורס המוצע, נועד להכין את המשתתפים לכל אחד מהש

 מורכב תהליך מיון מועמדים: 

 (קורות חיים) הגשת חומר כתוב . 

 הכרם קבוצתיים במסגרת מרכז העמבחניבעמידה בהצלחה ראת הכנה לק. 

  עדת מכרזיםוראיון בוהכנה לקראת. 

 

    



 :רסהקומטרות 

 מכרזיםתהליכי מיון בלקראת של המשתתפים  הכנה מיטבית 

 נותת ראיולקרא שיפור מיומנויות  

 עדת מכרזיםוובו איון עבודהיח ברלהצל קותית כלים וטכניניהק 

  להצליח במרכזי הערכההקניית כלים וטכניקות 

 ון ובמהלכואיירי הלפנ ת את רמת הלחץלהפחית במידה ניכר 

מרכז הערכה ם קבוצתיים ומבחניאיון העבודה יטבית לרלהכנה מ מתייחס המוצע קורסה
 ונים: במישורים ש

 ניו.עונה לשאלות השונות המוצגות בפ מה המועמד "המה": -ן התוכ .א

 ייןהמסר אותו הוא מעביר למרא, עונה, איך מציג עצמו המועמד ךאי "האיך": -הצורה  .ב

 וכדו'

 

 יועברו הנושאים הבאים: בקורס

 קורות חיים ה אפקטיבית שלעקרונות לכתיב 

  ובמכרז בראיון עבודה י חיוביראשונרושם יצירת 

  מרכזי הערכהמבחנים קבוצתיים במסגרת בהתמודדות בהצלחה  

 בריאיון ים את תחושת הלחץ שיוצרורמים אחד הג ית למראיין:התייחסות ותגובה אפקטיב
איינים והתמודדות מוצלחת מרהכרת סגנונות שונים של  ין.ראישש מכוחו של המהוא הח

 עימם.

 תפקידים מיומנויות, סגנון והתייחסות לכישורים, יכולות,  איון עבודה:הצגה עצמית בר
 .קודמים

  מה עומד מאחוריהן ,שאלות מסוגים שונים בראיון עבודה:ספציפיות  לשאלותהכנה 
 .קטיביומענה אפ

 חיזוק המסר שאנו רוצים להעביר ן עבודהף בראיושפת הגולעקרונות  חסותהתיי ,
 ה לא מילולית.שפבאמצעות 

 מראיונות קודמים )במידה והיו למשתתפים(.ם פקת לקחילמידה והח, תוני 

 ומשוב , הדרכהרגול, תתוסימולצי.  
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