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 מטרות והתווית הדרך להערכה מקצועית

 מגוון אדם כוח ביצירת הטמונים היתרונות את להבין משכילים רבים ומגייסים מעריכים

 לערוך להם שיסייעו המתאימים בכלים חסרים הם קרובות לעתים, זאת עם יחד. בארגון

מיון. וה הגיוס בתהליכי" אבחוניות מלכודות"ו סטריאוטיפיים, מהטיות ולהימנע נכון אבחון

מדריך מאגד העוסק יש צורך בנראה כי אך , נים העוסקים בתעסוקה מגוונתשו תכניםקיימים 

 .תעסוקתיאבחון מיון ובאבחון והערכה של אוכלוסיות מגוונות בישראל בהיבטים של 

 רקע מגווןמוטובים רבים ומתוך הבנה כי מועמדים  ,צורך זהזיהוי מתוך מדריך זה נולד 

באופן  לא מאפשרים להם לבטא את כישוריהםאשר  ,נתקלים בחסמים בשלבי הגיוס והמיון

 להתעדכן מעת לעתהעתיד ראשוני מסוגו בשירות המדינה, שאפתני ומדריך זהו מיטבי. 

 , תוך למידה מתמדת ואיסוף חומרים.ולכלול התייחסות לאוכלוסיות נוספות

 ובילאבחון והערכה של אנשים דרך השתייכותם לקבוצה מסוימת, מחשוב לציין כי 

 אדםכל  ו שלשימוש בהכללות, שאינן בהכרח משקפות את מאפיינילבאופן טבעי 

לצד ראיית  ,החסמים השכיחים בכל קבוצהעם זאת, ישנו ערך לאפיון ולהבנה של  .בנפרד

  מאפייניו הייחודיים של כל מועמד כאינדיבידואל. 

 

 

 

 

 :בכלל והערכה למיון חשובהעצה 

מול המועמד/ת לגשת לתהליך המיון כחוקרים זהירים, לברר לעומק סוגיות פתוחות חשוב 

 עמדהלשמור על צניעות ולא להגיע מ -ת, וחשוב מכלובלי למהר להסקת מסקנות אוטומטימ

 יודעי כל"מאבחנים של "

 רקלו להשיב מנקודת מבטו, לא  ומאפשרתגישה מכבדת המבררת נושאים מול המועמד 

שר לאבחן אותו בצורה פשתקנה למועמד תחושה חיובית ומקום להיפתח, אלא גם תא

 מדויקת יותר
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 : משלושה חלקים מורכבהמדריך 

 של כלליים חסמים, מעסיקים בקרב מוטעות תפיסות לרבות מגוונת העסקה על מידע (1)

 .תרבותיים-בין הבדלים והכרת מרקע מגוון אוכלוסיות

 מלכודות, "המועמדים בפני נפוצים חסמים בבחינת לאוכלוסיות פרטנית התייחסות (2)

על האוכלוסיות הנסקרות . התמודדות ודרכי בהן ליפול עלולים שמעריכים" אבחוניות

 ואנשים עם מוגבלות. המגזר החרדי, החברה הערבית, יוצאי אתיופיהנמנות 

 האוכלוסיות לכלל הרלוונטיות התמודדות לדרכי הצעות (3)

אוכלוסייה על מאפייניה הייחודיים, פעמים רבות התייחסות פרטנית לכל  קיימתעל אף ש

האתגרים הנזכרים רלוונטיים לרוב או לכל האוכלוסיות וכך גם ההמלצות הנלוות. על כן, 

 מומלץ לקרוא את כלל המדריך ולא להתמקד באוכלוסייה ספציפית. 

 ולהערכה נכונה של מועמדים.ודדות אנו תקווה כי מדריך זה יספק לכם כלים מעשיים להתמ

 .זדמנויות ובקידום תעסוקה מגוונתאבחון מדויק והוגן מהווה צעד בסיסי וחשוב ביצירת שוויון ה

______________________________________________________________________________________ 

 על ידי יערה אלדמע, פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ונערך המדריך פותח 

 ות ומכרזים, נציבות שירות המדינהבשיתוף עם סיגל שקולניק, מנהלת תחום מיון באגף בחינ
 

 

 

 

 
     

 ברצוננו להודות לגורמים הבאים:

 על ה"רוח הגבית", התמיכה  -אגף בכיר בחינות ומכרזים מנהלת -גבריאלה אשכנזי
 מדריך, שאילולא כן לא היה מפותחומתן ההזדמנות לפיתוח ה

 על שיתופי  -, משרד העבודה והרווחההמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות
 ותכנים רלוונטיים , יעוץהפעולה

 על הארותיה החשובות -מנהלת תחום בכיר גיוון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה -מור ברזני 

 בחשיבה משותפת ראשונית על חסמים אפשרייםשסייעו  מעוזארגון המגוון של צוות ה 

 שהחוו דעה ותרמו תובנות עובדים בשירות המדינה מרקע מגוון 

 

* לאורך המדריך נעשה ניסיון להתאים את לשון הפנייה לנשים וגברים כאחד. בחלק מהמדריך, 

 לצורך מניעת סרבול בקריאה, אך הם מיועדים לשני המינים כאחד.התכנים נוסחו בלשון זכר 

How Will 

 You 

Make Your Mark? 

How Will You 

Make Your Mark? 
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 נאום השבטים של נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין עיקרי

אלא בתמורות שיעצבו החברה הישראלית משנה את פניה. אין מדובר בשינוי של מה בכך, 

מחדש את הזהות שלנו כ"ישראלים" וישפיעו עמוקות על הדרך בה אנו מבינים את עצמנו ואת 

ם, דתיים לאומיי 15%-חילונים, כ 38%-כיתות א' היום מורכבות מכ..הבית הלאומי שלנו.

התהליכים הדמוגרפיים המעצבים מחדש את פניה של ..כרבע ערבים וקרוב לרבע חרדים.

יצרו למעשה "סדר ישראלי חדש". סדר שבו אין עוד רוב ברור, ואין  -הישראלית החברה

ארבעה  -מיעוטים ברורים. סדר שבו החברה הישראלית מורכבת מארבעה מגזרים, ואם נרצה

"שבטים" מרכזיים, שונים מהותית אלה מאלה, שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם. שבו, אם 

 ...ל החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה לנגד עינינונרצה ואם לאו, "מבנה הבעלות" ע

הסדר הישראלי החדש איננו הבחנה סוציולוגית יצירתית, אלא מציאות בעלת השלכות 

כלכלית, )מבחינה( כולנו.  על עתיד -מרחיקות לכת, על החוסן הלאומי של מדינת ישראל

הנוכחיים בשיעור אם לא נצמצם את הפערים  ..אינה בת קיימא. המציאות הנוכחית

ההשתתפות בשוק עבודה וברמות השכר של הציבור הערבי והחרדי, שעתידים 

 ...ישראל לא תוכל להמשיך להיות כלכלה מפותחת -להיות מחצית מכוח העבודה

הסדר "..לא יועילו. כולנו, חרדים וחילונים, דתיים וערבים, כאן, כדי להישאר. הדחקה או מאבק

תנו היום לעבור מהתפיסה המקובלת של רוב ומיעוט, לתפיסה הישראלי החדש", דורש מא

אני מאמין, שישנם ארבעה ..חדשה של שותפות, בין המגזרים השונים בחברה הישראלית.

  :דיסודות, שעליהם השותפות הזאת מוכרחה לעמו

מגזר, בכך שכניסה לשותפות הזאת, אינה  של כל הביטחון  הראשון, הוא בתחושתהיסוד 

אינם יכולים  -בוויתור על מרכיבי היסוד של זהותו. החרדי, החילוני, הדתי או הערביכרוכה 

הביטחון בכך שהזהות הבסיסית שלי ..נמצאת בסכנה או תחת איום. "ציפור נפשם"להרגיש ש

אינה מאוימת, הוא תנאי יסודי ליכולת של כל אחד מאתנו להושיט יד לאחר. להבין את כאבו 

לא נוכל לעשות זאת, כולנו לכונן כאן שותפות, בין המגזרים השונים.  ואת פחדיו. ליכולת של

מבלי שנלמד להכיר אלה את אלה. מבלי שנבין מהי ציפור הנפש של כל מגזר ונדע לכבד 

 . גם כאשר הדבר קשה ואף מקומם -אותה ולשמור עליה

. כאשר אף שבט אינו מיעוט, אף צד לא יוכל המשותפת היסוד השני, הוא האחריות

להימלט מנשיאה באחריות לגורלה ועתידה של מדינת ישראל וכלל החברה הישראלית. כך, 

 אף שבט אינו פטור מלהציע פתרונות להתמודדות עם אתגר ההגנה על בטחון המדינה. 
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מלהתמודד עם אתגר הצמיחה במשק. או עם השמירה על מעמדה הבינלאומי של ישראל 

  .כחלק ממשפחת העמים. שותפות מטילה אחריות

כדי להבטיח את השותפות בינינו, יהיה עלינו להבטיח . הוגנות ושוויון הוא -היסוד השלישי

חית של . המציאות הנוכף השתייכותו המגזריתשאף אזרח אינו מופלה לרעה, או לטובה, מתוק

היא בלתי נסבלת. כאשר לעוני  -בתקציבים, בתשתיות, בקרקעות פערים מובנים בין השותפים

בישראל, יש גם פנים שבטיות מובהקות מחד, וכאשר רוב ככל התפקידים הבכירים במשק 

לבנות כאן עתיד משותף. מאוישים על ידי בני מגזר אחד או שניים מנגד, הרי שלא ניתן יהיה 

די לבסס את השותפות בינינו, יהיה עלינו להבטיח "חלום ישראלי" נגיש, אותו יוכלו להגשים כ

  כל צעיר וצעירה, שייבחנו אך ורק על פי כישרונם, ולא על פי מוצאם

. למרות האתגרים הישראליות המשותפת והמאתגר מכולם הוא יצירת היסוד הרביעי

 -הפסיפס הישראלי המתהווה איננו גזרהשמעמיד בפנינו הסדר הישראלי החדש, עלינו לדעת: 

ת. אסור אלא הזדמנות אדירה. הוא טומן בחובו עושר תרבותי, השראה, אנושיות ורגישו

שהסדר הישראלי החדש ידחוף אותנו להיבדלות והיפרדות. אסור לנו לוותר על תפיסה של 

  .עלינו לפתוח את שעריה, ולהרחיב את שפתה ,אלא ,תישראליו

אבל, אם נאמין שלא נגזר עלינו, אלא  -הדרך לביסוסם של יסודות אלה, עוד ארוכה וקשה

 .נוכל לאתגר -נועדנו לחיות יחד
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 7-15עמ'  לא מה שחשבת -העסקה מגוונתחלק א':  

 8עמ'  העסקה מגוונת בישראל ובעולם .1

 9עמ'   יתרונות ההעסקה המגוונת .2

 10עמ'  אמונות מוטעות בקרב מעסיקים .3

 10-13עמ'  בקבלה לעבודה מרקע מגווןחסמים של אוכלוסיות  .4

 איון הוגן תרבותיתיהסרת המשקפים התרבותיים: ר .5
 

 14עמ' 

 15עמ'  הכרת ההבדלים התרבותיים: מפתח קריטי לקידום תעסוקה מגוונת .6

  

   חסמים נפוצים הכירו את האוכלוסייה,  -מרקע מגווןות חלק ב':  אוכלוסי

 ודרכי  התמודדות

 16-54עמ' 

 17-26עמ'  ה הערביתהחבר .1

 27-34עמ'  יוצאי אתיופיה .2

 35-42עמ'  המגזר החרדי .3

 43-54עמ'  אנשים עם מוגבלות .4

  

 55-59עמ'  התמודדות הרלוונטיות לכלל האוכלוסיות חלק ג':  אסטרטגיות

מובנה להעלאת רמת המקצועיות התוקף -חצישימוש בטכניקת ריאיון 

 וההוגנות

 60-62עמ' 

 

תוכן עניינים 
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 -חלק א': העסקה מגוונת

 לא מה שחשבת
 

  על קצה המזלגהעסקה מגוונת 

 יתרונות תעסוקה מגוונת 

 מוטעות בקרב מעסיקים תפיסות 

 בקבלה לעבודה מגווןרקע של אוכלוסיות מ חסמים 

  הכרת ההבדלים התרבותיים: מפתח קריטי 

 לקידום תעסוקה מגוונת    

 

 

Diversity 
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 על קצה המזלגהעסקה מגוונת 

מדינות מתקדמות ברחבי העולם השכילו להבין בעשורים האחרונים את חשיבותה הלאומית, 

ייצוג הולם של אנשים  פירושה העסקה מגוונתהחברתית והכלכלית של העסקה מגוונת. 

הולכת במדינת ישראל ניכרת בשנים האחרונות מודעות על כל דרגיו.  ,בארגון מרקע מגוון

חרף המאמצים המושקעים עם זאת,  .1, ובהתאם הנושא עוגן בחקיקה ראשיתלנושאגוברת ו

הנתונים על ידי המגזר הציבורי, העסקי והמגזר השלישי, בישראל בקידום העסקה מגוונת 

ותשומות  יוזמות נדרשת השקעה של מצויה בפער מזו הרצויה. תמונת המצב הקייםמעידים כי 

 .בכדי להגיע ליעדים הרצוייםנוספות 

בהבנה לארגון, אלא מתחיל  מרקע מגווןעובדים  בקבלתאינו טמון רק הבסיס להנעת השינוי 

מתן תוך  ,סיות השונותוהאוכלבהיכרות עם ממשיך ות, חשיבות התעסוקה המגוונשל תית יאמ

 כל קהילה וקהילה.סממנים הייחודיים של זהות ולכבוד ומקום ל

היא שתיווצר דרישה )גלויה או סמויה( מהאדם ואוכלוסיות שונות הסכנה במפגש בין תרבויות 

במקום  לצורך השתלבות והתנהגותוערכיו מאפייניו, לוותר על חלק מ מרקע מגווןהמגיע 

; חוסר נוחות עקב קוד לבוש או שימוש בעזרים זרהחשש להתבטא בשפה  )כדוגמת העבודה

השתלבות מנהגי כשרות וכדומה(. קושי להקפיד על  מסייעים המבליטים את השונות;

 ,ת מחברתואיננה השתלבאו להסתיר את זהותו, הדורשת מהאדם לשנות את עצמו 

הוא משתייך. אליהם ותו מהקהילה, מהתרבות ומהסממנים אלא כזו המפרידה א

  .2אותם פתורהשתלבות כזו, הכרוכה בוויתור עצמי, עלולה לעבות את החסמים ולא ל

 

 

 

 

 

                                                           
 .  1988-ח"תשמ, בעבודה ההזדמנויות שוויון מחוק נגזרת מגוונת תעסוקהא.  1

, 1959 -(מינויים) המדינה שירות בחוק מעוגנת שירות המדינה עובדי בקרב הולם ייצוג למתן הקביעהב. 
: "בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידות סמך, 15 סעיף

יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות חמורה, של בני 
  ".יהמהוריו נולדו באתיופהאוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית ושל מי שהוא או אחד 

2
 35-40עמ'  -9 אדם ועבודה,תרבותי. -(. זהות חרדית בעולם תעסוקתי רב2017, ר. )הברש. וסלובטיצקי,  

Diversity 
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  יתרונות ההעסקה המגוונת
 

דרך הקניית  חברתיים, פערים תיקוןהעסקה מגוונת מקדמת שיווין זכויות ו -צדק חברתי . 1

 לייצר היא מאפשרת .להשתלב בשוק העבודהאוכלוסיות שונות להזדמנות שווה והוגנת 

 תמהיל ארגוני המשקף נאמנה את האוכלוסיות המרכיבות את החברה. 

גיוון תרבותי, אתני  מצאה כיחקרה ו חברת מקינזי העולמית -. הצלחה עסקית וארגונית2

בפרט, מקנה יתרון תחרותי שלהן בכלל ובצוות הניהולי חברות ומגדרי בכוח האדם ב

פיננסיות. חברות שכוח האדם שלהן אינו מגוון,  וסיכוי גבוה יותר להצלחות חברהל משמעותי

 למשוך כוח אדם מגוון מצליחות עםמדוע? חברות . השתרכו מאחור בתוצאות העסקיות שלהן

, פתרונות וחשיבה יצירתית; זוויות ראיהלייצר מגוון רחב של בצורה טובה יותר;  "טאלנטים"

 .3עובדיםאת המוטיבציה של הלהעלות והחלטות בארגון;  תהליכי קבלת לשפר 

רקע מגוון כי שילוב אוכלוסיות מצופה  4מחקר של משרד האוצר -ות פיננסית מדיניתיציב. 3

יאפשר לצמצם את הפער בין הכנסות  ,בשוק העבודה וצמצום הפערים בדפוסי התעסוקה

  הקרובות. משמעותית בעשרות השנים צפוי לגדולשוהוצאות הממשלה, 

בשירות  רקע מגווןהעסקת אוכלוסיות מ -מוסדות השלטוןלקשר רלוונטיות והחיזוק ה. 4

 צוותיםבמדינה ובממשל.  לכלל האזרחיםאת הזיקה והאמון שיש  אפשרת לחזקהמדינה מ

 לחלקה.  רק ולא, כולה הישראלית לחברה הרלוונטיים שירותים לעצב יוכלו מגוונים

כל אלה תורמים להעצמה ולשיפור הרווחה האישית  -ישיתהרווחה האהעצמה ושיפור  .5

(well-being של אנשים מאוכלוסיות מגוונות, ליכולתם להתפרנס בכבוד ולהגברת תחושות )

 מימוש עצמי ועוד.  ,ביטחון עצמי ,השתלבותשל שייכות, 

                                                           
3 Hunt V., Prince S., Dixon-Fyle S., & Yee L. (2018). Delivering through Diversity. McKinsey & 

Company  
 משרד. 2014-2059 בשנים הפיסקליים המצרפים על והשלכותיהם הדמוגרפיים השינויים(. 2015. )א, גבע 4

 .הראשי הכלכלן אגף, האוצר
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 בקרב מעסיקים ת מוטעותתפיסו

 עם כל הכבוד לתעסוקה מגוונת, אני לא יכול להרשות  -קבלה בחסד ולא בזכות"

 לעצמי להעסיק עובד שאינו כשיר או מתאים לתפקיד"

הנחה זו מובילה פעמים רבות לרתיעה מצד מעסיקים ולחשש מפגיעה בתפקוד ובתפוקות. עם 

רק זאת, עיקרון התעסוקה המגוונת מניח כי עובדים הזכאים לייצוג הולם ייקלטו לתפקיד 

. עובדים אלו יוכלו להצליח בתפקיד המיועד כאשר כישוריהם הולמים את דרישות התפקיד

 שוויון הזדמנויות להשתלב בעבודה.במידה ויינתן להם 

 

  מאוכלוסיית מועמד במידה ו" -ציוני בחינות המיון לעבודההתבססות מוחלטת על

 נמוך יותר"בהכרח בעבודה יהיה  תפקודומיעוט קיבל ציון נמוך יותר ביחס למועמד אחר, 

בבחינות מועמדים מאוכלוסיות מיעוט נוטים להשיג ציונים נמוכים יותר מחקרים מראים כי 

מועמדים מאוכלוסיית הרוב. כנגזרת מכך, מעסיקים נוטים לחשוב כי ביחס ל ,מיון לעבודה

מעידים כי מבחני המיון  הממצאים, בניגוד לכך נמוך יותר. צפוי להיות תפקודם בעבודה 

בעבודה בפועל וכי תפקודם  ,חסר למועמדים מאוכלוסיות מגוונות-מבצעים הערכות

מכך שמבחני המיון  אחת הסיבות נובעת של אוכלוסיית הרוב. אינו נופל בהכרח מזה

משום שהם מפותחים ומנוהלים ע"י אוכלוסיית הרוב. להרחבה ראו פרק מוטים תרבותית, 

 "חסמים בקבלה לעבודה" סעיף ג' "שלב בחינות המיון"

 

 מהי אפליה?

העיסוק באפליה ובדרכים למניעתה מהווים מרכיב בלתי נפרד בדיון אודות תעסוקה מגוונת 

פירושה יחס שונה ולא שוויוני לאנשים על בסיס השתייכותם לקבוצה מסוימת. אפליה  אפליה

יכולה להיעשות בשלבים שונים של מעגל התעסוקה  )החל מתהליך קבלה, המשך בשכר 

. יחס שונה לאדם על בסיס שיוכו לקבוצה מסוימת 5ותנאי עבודה וכלה בקידום או בפיטורין(

ול להיחשב כמפלה גם כאשר הוא עושה זאת שלא מעסיק על עלול להיחשב כאפליה.

)לדוגמא, כאשר הוא מגדיר תנאי סף לתפקיד המפלים אוכלוסייה ביודעין או במתכוון 

 מסוימת ושאינם נדרשים באופן ברור בתפקיד(.
                                                           

(. בדיקת 2005חיריק ע., אפלבוים א., דרייהר ה., שרון ד., כהן י. ומונדלק ג. )-ראו בן הדוד ב., אבןלהרחבה  5
 381-407 עבודה, חברה ומשפטאפליה בשכירה לעבודה על ידי מבחן היענות. 
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הגשת  
 מועמדות

מעבר  
 תנאי סף

בחינות  
 מיון

ועדת  
 קבלה

 קבלה לעבודהתהליכי ב מרקע מגווןשל אוכלוסיות חסמים 

 

 על התאמה, נוכחות ניהולית והטיות לא מודעות

 ב"בארה רבות שפעמים א הדברוה (executive presence) "ניהולית נוכחות" המונח"

 לנשיאות המועמדים בקרב, גורף באופן? המונח מאחורי עומד מה מועמדים. אצל מחפשים

 ניכר. בגובה מזערי בהבדל כשמדובר אפילו –ניצח הגבוה המועמד( בודד מקרה למעט) תמיד

 .בעינינו" הכישרון משמעות של פרימיטיבית תודעה סמך על בוחרים נושא

 איתור על שאמונים מי ובעיקר, אנודומה למונח "התאמה". " "נוכחות ניהולית"המונח העמום 

 הארגונית לתרבות" יתאים" לא שהוא, מישהו מחבבים לא כשאנו לומר נוטים, אנשים ומיון

 למה לעצמנו להסביר יודעים באמת לא כשאנחנו זאת אומרים אנחנו לעתים; וכדומה בחברה

 על לנהל צריך. מתאים לא המועמד בדיוק אופן באיזה ולבחון לברר יש. מישהו אוהבים איננו

 ."מודעת תמיד שאיננה, מוצדקת לא מאפליה הימנעות להבטיח כדי דיון כך
 

 6הטיות נסתרות של אנשים טובים –נקודה עיוורת מזרין בנאג'י: מתוך הרצאתה של פרופ' 

 

המיון ו גיוסבתהליכי ה חסמים בשלבים שוניםעלולים להיתקל ב מרקע מגווןמועמדים 

שאת -ם להיות רלוונטיים גם לאוכלוסייה הכללית, אך מקשים ביתרעשוייהחסמים משרות. ל

 על מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיית הרוב ומשותפים למרביתם.  

 :טנדרטיים בהליכי קבלה לעבודהבעמודים הבאים החסמים ימופו על פי השלבים הס

 

 

                                                           
6

המליאה השביעי של  כנסהרצאה ב. הטיות נסתרות של אנשים טובים –נקודה עיוורת , יולי(. 2014). י מבנאג' 
 הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה  

-/diversityisrael.org.il/%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8http:/
-%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%92%D7%99-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9F

%D7%94%D7%98-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94/ 

 
 

 
 

http://diversityisrael.org.il/%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%92%D7%99-%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%98/
http://diversityisrael.org.il/%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%92%D7%99-%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%98/
http://diversityisrael.org.il/%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%92%D7%99-%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%98/
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  המועמדותהגשת שלב א. 

 חלק מהמועמדים חוו דחיות בתהליך חיפוש עבודה, ועל כן  -חוסר אמון במערכת

עלולים לגבש תפיסה לפיה ארגונים לא מעוניינים לקלוט אותם. מועמדים אלו עשויים 

 להימנע מלכתחילה מהגשת מועמדות שעלולה לגרום להם עוגמת נפש נוספת.

 חוויות נשנות של דחייה ותחושת השונות  -עצמיתהמסוגלות פגיעה בתחושת ה

עלולים להימנע עלולות לפגוע בתחושת המסוגלות העצמית של המועמדים. הם 

 . מהגשת מועמדות מתוך חשש שלא יצליחו לעבור את שלב המיון

 להיצע הרחב של מועמדים מסוימים פחות חשופים  -למשרות חשיפה נמוכה

ולאמצעים  התקשורת הנפוציםלאמצעי המשרות עקב חשיפה נמוכה יותר 

סיבה נוספת קשורה לכך שהרישות החברתי שלהם  .טכנולוגייםהדיגיטליים וה

 (.networkingבארגונים פחות גבוה )

 מעבר תנאי הסף הראשוניים למשרהב. 

 מתקשים לעמוד בתנאי הסף  מרקע מגווןמועמדים רבים  -תנאי פתיחה נמוכים

ש"נקודת הפתיחה" שלהם נמוכה יותר ביחס לאוכלוסיית לתפקידים שונים משום 

ות פיזית, קירבה גיאוגרפית ועוד. נגישהשכלה, הרוב בהיבטים כגון: ניסיון תעסוקתי, 

הדבר יוצר מלכוד שבו מועמד לא יכול להתקבל בשל ניסיון מועט, ואילו חוסר הקבלה 

יק מוטלת חובת על המעס יש לזכור כיבהקשר זה, לא מאפשר לו צבירת ניסיון. 

  הדרישות שקבע לביצוע התפקיד.תנאי הסף וההוכחה למידת הקריטיות של 

 שלב בחינות המיוןג. 

  מפותחים מבחני המיון  -ובעלי פוטנציאל ליצירת פערים מוטי תרבותמבחנים

פחות מותאמים לאוכלוסיות  . כנגזרת מכך, הםידי אוכלוסיות הרוב-על ומנוהלים

מסוימות אוכלוסיות מועמדים מעל היכולת של  עלולה להשפיע לרעה. סוגיה זו אחרות

מחקרים מעידים כי על אף שניכר לבטא את מלוא הפוטנציאל שלהם בתהליך המיון. 

נמוכים בפועל פער לרעת אוכלוסיות שונות בציונים המתקבלים בכלי המיון, הפערים 

פקות בכלי המיון, יותר. כלומר, ישנם מועמדים שלא התקבלו עקב תוצאות לא מס

הצורך לשלב כלי  .7אולם בפועל ייתכן שהיו מתפקדים בצורה טובה בתפקיד המיועד

                                                           
 מיון תהליכי על לאומית-בין ספרות סקירת(: ת"אמ) תרבות מותאם אבחון(. 2013. )י וקניג. נ פישמן7

 מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס: ירושלים. הישראלי בהקשר השלכותיה ובחינת לעבודה
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מיון שהינם הוגנים מחד, אך גם תקפים מאידך )כלומר, בעלי יכולת טובה לנבא 

 )ראו חלון ידע עוקב להרחבה(."תוקף-דילמת המגוון"ל  תפקוד בעבודה( מתקשר

 עלול לפגוע הן , שרות חשש ומתחהמיון מעורבחינות  -חשש וחרדה מבחינות

לבצע את הבחינות והן בתפקוד בבחינות כשלעצמו. על אף שמדובר  הנכונותבמידת 

שאת -ביתרעלולים לחוות זאת  מרקע מגווןוסיות בחשש שכיח וטבעי, מועמדים מאוכל

 עקב כל החסמים שהוזכרו קודם לכן. 

 טרם נחשפו להליכי המיון המקובלים מועמדים מסוימים  -הכרות עם הליך המיון אי

 חווים מלכתחילה. המוסיף לתחושת החשש והעמימות שבשוק העבודה, דבר 

 )כשלב סופי( קבלהוועדות ד. 

  חרדה לולים לחוות חשש ואף מועמדים רבים ע -וועדת קבלהחשש מהופעה בפני

. זאת בפרט כאשר מראייניםהם נדרשים להשיב על שאלות בפני פאנל  ו, בזהממעמד 

האוכלוסייה מטעם ייצוג  הוועדהעברית אינה שפת אימם וכאשר אין בקרב חברי 

אליה הם משתייכים. מעמד זה הינו השלב האחרון והמכריע ועל כן מעורר מתח רב. 

 . 8מחקרים אף מראים על קשר מובהק ושלילי בין חרדה לבין תפקוד בראיון עבודה

 

 9(Validity Dilemma-Diversityתוקף )-דילמת מגוון

)כלומר, בעלי יכולת טובה לנבא תפקוד  כלי המיון התקפים ביותרשכך דילמה הנובעת מ

 מסוים. כמענה הם גם בעלי פוטנציאל גבוה לייצר פערים משמעותיים בין אוכלוסיות ,בעבודה(

ראיונות כלים בעלי תוקף סביר ופוטנציאל נמוך ליצירת פערים:  ישנםלדילמה, נמצא כי 

 מרכזי הערכה מה גם-ובמידתמבחני יושרה (, Structured Interviews) מובנים

  'הנפוצים בשימוש, בהיבטים של  ניתן למצוא טבלה הממפה את כלי מיון 57בעמ

 תוקף הניבוי שלהם למול פוטנציאל ליצירת פערים בתוצאות.

  מובנה -מופיעה הרחבה לגבי שימוש בטכניקת ראיון חצי 60-62בעמודים 

 

 

                                                           
 McCarthy J. & Goffin R. (2004). Measuring job interview anxiety: beyond weak kneesלמשל,  8

and sweaty palms. Personnel Psychology , 57 , 607 – 63 

9 Pyburn K.M., Ployhart R.E., Kravitz D.A. (2008). The Diversity-Validity Dilemma: Overview and 
Legal Context. Personnel Psychology, 61, 143–151 
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 ריאיון הוגן תרבותית הסרת המשקפיים התרבותיים":"

 איך האחר חושב ומרגיש, ולתת פרשנות נכונה לדבריו הקושי האמיתי הוא להבין"

את , רק בן אותה תרבות יכול להבין את המשמעותולהתנהגותו. בדיאלוג בין אנשים, 

שלכל  הציפיות, האמונות, התפיסות והעמדות, כיוון -שיחו-שבתוכו מדבר בן הקשרה

 שונה.שיוצר חשיבה שונה וטווח רגשות  –משלה ” דקדוק פנימי“תרבות יש 

הוא מנסה  מתרבות שונה,מערבי מראיין מועמד -יהודי-יטואציה שבה מראיין ישראליבס

 ,שלו לפרש את דברי המועמד והתנהגותו באמצעות הקודים התרבותיים

אפקטיבית,  לאאפשרית ו סיטואציה בלתימדובר ב. זוהמבוססים על היותו בן לתרבות 

למראיין לאבחן את אישיותו  יםהקודים התרבותיים השונים אינם מאפשרכיוון ש

 את התאמתו לתפקיד. -של המועמד ומכאן 

את  ניסיון של המראיין לבדוק אינו אלא מתרבות אחרתראיון קונבנציונאלי עם מועמד 

 המערבית המקובלת של "תבנית"מידת הדמיון וההתאמה בין המועמד לבין ה

 עצמי. זוהי אינה תבניתו או: אסרטיביות, הבלטת הייחודיות, שווק נשאפותהאיכויות ה

 שפתו של המועמד.

לראות , ”להסיר את המשקפיים“האלטרנטיבה בראיון הוגן תרבותית היא לנסות 

ובארגון,  ולבדוק את יכולתו להשתלב בתפקיד האיכויות שאיתן מגיע המועמד את

 למרות שהוא אינו תוצר של התבנית המקובלת בתרבותו של המראיין.

את  כי אנו מעוניינים להכיר יאלקבל על עצמנו ה שעלינואחת התפיסות המרכזיות 

 תוך כדי נטרול האלמנט התרבותי ,התאמתו לתפקיד המיועדו ויתויכולאת המועמד, 

 ."השונה מאתנו

 מתוך חוברת בהוצאת קו משווה: 

 תרבותית"תרבותי ומעבר למיון הוגן -"רב תרבותיות בארגון: עקרונות בראיון בין
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 לקידום תעסוקה מגוונתתרבותיים: מפתח קריטי הכרת ההבדלים ה

 תרבות הרוב במדינת ישראל, הרואה באדם   -אינדיבידואליסטית-תרבות מודרנית

 ישות חברתית נבדלת.

 טת בחברות הערבית, האתיופית ואף התרבות השל -קולקטיביסטית-תרבות מסורתית

 חרדית, הרואה באדם חלק מקולקטיב ומדגישה את חשיבות הכלל והחברה. ה

 : 10להלן מס' הבדלים מהותיים הנגזרים מעיקרון יסוד זה

 תרבות קולקטיביסטית  תרבות אינדיבידואליסטית  קריטריונים להשוואה

ערכים 

 ותפיסות

זהות והגדרה 

 עצמית

 פיתוח זהות עצמית נבדלת 

  הגדרה עצמית דרך תכונות

ומאפיינים אישיים )יוזמתי, 

 ריאלי, בעל יכולות מו"מ(

 העצמי כחלק מקבוצה 

  הגדרה עצמית דרך השתייכות

לקבוצה או כחלק מהקשר )אני 

 חבר של...תפקידי במשפחה הוא..( 

מטרות ותפיסת 

 הצלחה

 שאיפה לביטוי ומימוש עצמי 

 העדפה לקידום מטרות אישיות 

 שאיפה להשתייכות 

 קבוצתיות העדפה לקידום מטרות 

תפיסה היררכית, ציות לסמכות  שוויון זכויות     מעמד חברתי

 ומתן חשיבות להבדלי מעמדות

 ציות לנורמות המקובלות התנהלות לפי עמדות אישיות     עקרונות מנחים

מאפיינים 

וסממני 

 התנהגות

התנהלות 

 חברתית

 קידום העצמי המוביל   

 לתחרותיות, בולטות ובידול   

הקבוצה המוביל  קידום

 לקונפורמיות

 אסרטיביות   יחס לסמכות

  פתיחות להעברת ביקורת
 על דמויות סמכות ומוסדות

  נאמנות לסמכות 

 דבקות בנורמות 

 דיבור בגוף רבים "אנחנו" דיבור בגוף יחיד "אני" צורת דיבור

מאפיינים 

 תעסוקתיים 

ציפייה 

 מהמעביד/ה
 הכרה בהישגים אישיים

 ולבריאותדאגה לרווחה 

 

ציפייה 

 מהעבודה
 נאמנות ויציבות מימוש עצמי ומיצוי יכולות

 אווירה חברתית ומלכדת חופש יצירתי אווירה משרדית

 

                                                           
 מקורות עזר לפיתוח הטבלה: 10

 New Directions in Social Psychology. Individualism &  Triandis, H. C. (1995).
Boulder, CO: Westview Press. Collectivism.  

  .מבחני מיון והערכה לאקדמאים ערבים.  -צו השעה -תרבותי-מיון רב)ללא תאריך(.  בסיס, ל
 בהוצאת קו משווה.תוצאות המחקרים וההתאמות הנדרשות. 



     

16 
 

 

 

 

 

 חלק ב': אוכלוסיות הגיוון

הכירו את האוכלוסייה, חסמים נפוצים באבחון ומיון, אתגרים 

 ודרכי התמודדות

 

 הערביתה חברה 

 יוצאי אתיופיה 

 המגזר החרדי 

 אנשים עם מוגבלות 

 



     

17 
 

 

 

 

 

"היכולת שלנו להמשיך להתקיים כחברה רבגונית מצד אחד, אולם בעלת לכידות 

ן השאר באופן שבו תתפתח התעסוקה בחברה הערבית חברתית מצד שני, תלויה בי

בשנים הקרובות. אם נדע למצות את הפוטנציאל להגברת הצמיחה וצמצום הפערים 

 נוכל, יהודים וערבים, ליהנות מפירות המהלך הזה. אם לא נדע לעשות זאת, נשלם 

 ר כלכלי וחברתי כבד בשנים הבאות"להערכתי מחי

 2013אוקטובר שראל דאז, נגידת בנק יד"ר קרנית פלוג, 

 

הכירו את האוכלוסייה 

, אולם 11(20%שיעורה של האוכלוסייה הערבית עומד על כחמישית מאוכלוסיית ישראל )

. קיים פער משמעותי בשיעור מכוח העבודה בלבד 13%שיעור המועסקים הערבים בה מהווה 

מכלל המועסקים הם  17%התעסוקה של גברים ונשים מהחברה הערבית, לרעת הנשים )

 . 12בלבד נשים ערביות מכלל המועסקות( 8%גברים ערבים לעומת 

פחותים הערבית  בקרב האוכלוסייהשיעור התעסוקה, איכות התעסוקה ורמות ההכנסה 

  .13באופן משמעותיבמידה ניכרת בהשוואה לאוכלוסייה היהודית וממדי העוני גדולים 

מרבית העובדים הערבים הם גברים אקדמאיים העובדים במשרות בדרג  בשירות המדינה

הממשלה )לפחות  ליעדי מענה נותן האוכלוסייה הערבית של הקליטה זוטר וביניים. היקפי

 היקף מהמשרות החדשות המוקצות בכל שנה(, אך 30%, והקצאת  2012עד סוף  10%

 .14הכללי ממוצעביחס ל במעט גבוה הראשונה הניסיון בשנת העזיבה

                                                           
 2016לסוף שנת  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהפי נתוני -על 11
 .בישראלהעבודה הפרטי ק ייצוג ושכר בשו -מדד הגיוון(. 2016קלב א., קופפר ח., אלפנדרי י., וגינת א. ) 12

 בהוצאת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה והרווחה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
: פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה 2016 -מבוסס על דו"ח מבקר המדינה שפורסם ב 13

 הערבית בתעסוקה.
 ,2017 -ב בנציבות שירות המדינהמתוך דו"ח בקרה מסכם שפרסם אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי  14

 העוסק בקליטה והשתלבות עובדים בשירות המדינה השייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג ההולם.

 האוכלוסייה הערבית
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  חסמים נפוצים

 חיפוש וקבלה לעבודה: כימועמדים ועובדים ערבים נתקלים בחסמים שונים בתהלי

ועמדים ערבים נאלצים להתמודד עם סטריאוטיפים, מ -אפליה ודעות קדומות .1

תחושת האפליה של ערבים בתהליך דעות קדומות ורתיעה מצד מעסיקים ומעריכים. 

 . 15מרקע מגוון גם ביחס לאוכלוסיות אחרותגבוהה הינה חיפוש העבודה 

דבר המקשה על היבטים  -בעברית ולעתים גם באנגלית בסיסית שליטה חלקית .2

כתיבת קורות חיים, המשך ברבים שקשורים להליך הקבלה, החל מעמידה בתנאי סף, 

 .תקשורת מול המעסיק בכתב ובע"פוכלה ב היבחנות במבחני מיון בעברית

היות נמוך יותר במגזר עלול לפרסום היצע המשרות  -חשיפה נמוכה למשרות .3

 את החיפוש בתוך המגזר הערבי עצמו. הערבי. בנוסף, מחפשי עבודה רבים ממקדים

המקשה דבר  -16נגישות בלתי מספקת של תחבורה ציבורית בישובים ערביים .4

 על מציאת מקומות עבודה באזורים המרוחקים יותר מהישוב. 

נשים ערביות חוות קושי מהותי בהשתלבות בשוק התעסוקה,  -בפני נשיםחסמים  .5

, 17בישובים ערביים לבני שלוש ומטה ותלמול מחסור במעונ הןילדיבהצורך לטפל עקב 

 טיפול בילדים.  הוא תפיסות מסורתיות לפיהן תפקידה העיקרי של האישה עקב ו

ט פחות שכיח נהשימוש במחשב ובאינטר -חסמים בשימוש באמצעים טכנולוגיים .6

 שפיע על מידת החשיפה למשרות, על היכולתלהלול הערבית, דבר שע חברהבקרב ה

 תפקוד בבחינות המיון.הואפילו על  לטכנולוגיה,לעמוד בדרישות סף הקשורות 

 

 18ומעלה לפי קבוצת אוכלוסייה 20שימוש במחשב ובאינטרנט בקרב בני 
 
 

 

                                                           
. תחושת אפליה של עובדים ושל מחפשי עבודה וגיוון תעסוקתי במקומות עבודה(. 2013הנדלס, ש. ) 15

 בעבודה. הזדמנויות שוויון נציבות עם בהוצאת משרד התמ"ת בשיתוף
: פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה 2016 -מבוסס על דו"ח מבקר המדינה שפורסם ב 16

 הערבית בתעסוקה.
 שם. 17
אוכלוסיית ישראל לפי : "2018מתוך הודעה לתקשורת שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביוני  18

 ".10פני החברה מס'  נתונים נבחרים מתוך דו"ח -דת והגדרה עצמית של מידת דתיות

 

 חברה ערבית אוכלוסייה יהודית 

 43% 78% שימוש במחשב

 65% 83% שימוש באינטרנט
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  -והערכה פערים במבחני המיון .7

 :19מובילים לפערים במבחני המיוןעיקריים  גורמים שלושה

מעריכים הלרעה הן על יכולת  יםמשפיעתרבות הבדלי  -הבדלים תרבותיים .א

של מועמדים ערבים והן על יכולתם של  הרוב לפרש נכונה התנהגויות מתרבות

מועמדים ערבים להביא לידי ביטוי מאפיינים שניתן להם יותר דגש בתרבות הרוב 

מועמדים ערבים עלולים לחוות קושי כגון: יוזמה, אסרטיביות, הנעה ושיווק עצמי. 

משמעותי יותר במשימות אבחון קבוצתיות האופייניות למרכזי הערכה, היות והן 

ככל שהמועמד ת בד"כ תחרותיות ומעודדות להתבלטות ונקיטת יוזמה. מעוררו

 קרוב יותר לתרבות הישראלית, כך הוא מצליח יותר בתהליכי המיון.

במקביל, ישנם מאפיינים בהם מועמדים ערבים נוטים להשיג ציונים גבוהים יותר 

 : קבלת סמכות, ייצוגיות, מוטיבציה לניהול, הישגיות ושירות. ביחס לרוב, כגון

במכוני  רבים מעדיפים להימנע מבחינהנבחנים ערבים  -רתיעה ממבחני המיון .ב

והתפיסה הרווחת כי  המבחניםהמיון. סביבת המיון הזרה, חוסר ההיכרות עם 

מוביל רבים לרתיעה  ,מטרת המבחנים היא לפסול ולהדיר אותם מקבלה לארגונים

 ממבחני המיון ולתחושת מסוגלות נמוכה לגבי יכולתם לעבור אותם בהצלחה.

 הםשפת האם של מועמדים ערבים הינה ערבית מדוברת ועל כן  -קושי שפתי .ג

או לחילופין בשפה ערבית ספרותית )שבה  ,חווים קושי בהיבחנות בשפה העברית

מנוסחים המבחנים המתורגמים לערבית(. במקרים מסוימים התרגום אינו איכותי 

ציונים של מועמדים ערבים במבחנים מכך,  תכנגזרומגביר את הקושי. 

יותר את שליטתם בשפה המבוססים על שליטה שפתית עלולים לשקף 

  כפי שהם אמורים לבדוק. , העברית ולא את יכולות המשכל שלהם

ניתוחי נתונים שערך אגף בכיר בחינות ומכרזים לגבי נתוני המיון, העלו פערים לרעת נבחנים 

בדגש על מבחנים הטעונים בגורם המילולי. לעומת זאת, נמצא יתרון  מהאוכלוסייה הערבית,

 והישגיות.למועמדים מהאוכלוסייה הערבית על פני אוכלוסיית הרוב בתחום של שאפתנות 

 

                                                           
מבחני מיון והערכה לאקדמאים ערבים. תוצאות  -צו השעה -תרבותי-מיון רב)ללא תאריך(.  בסיס, ל.  19

 בהוצאת קו משווה.המחקרים וההתאמות הנדרשות. 
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 תדרכי התמודדואתגרים ו

 מועמד-וחשיבות יחס מעריך ניהול רושם .1

 מלכודות אבחוניות

 באחד או יותר מהאופנים הבאים:פירוש שגוי של ההתנהלות 

 בקבוצה קושי השתלבות 

 נטייה לכוחניות -לחילופין, או ה וקושי להביע עמדה אישיתמידת אסרטיביות נמוכ 

 יתר בניהול רושם על חשבון אותנטיות-עיסוק 

 20פרשנות אלטרנטיבית

פירושו הבלטת הישגים, אסרטיביות וביטוי  להרשיםאינדיבידואליסטית הבתרבות 

 האחר.סמכות ו כיבודלציפיות,  התאמהפירושו  בתרבות קולקטיביסטית עצמאי.

 הנורמות ואף כמתכון לדחייה תהבנ-אילהיתפס כחוסר קונפורמיות, הבלטה עצמית עלולה 

מנסים לעמוד בציפיות ומשתדלים להבליט את עצמם, אך הדבר עלול מסוימים מועמדים 

עלולות בקבוצה  הבלטת יתרנטייה לנטייה למופנמות ולהיתפס ככוחני ולא אותנטי. 

 הערכה.היום בוהבנה של הקודים התרבותיים והציפיות קושי בניהול רושם לנבוע מ

והקשר שייווצר עימם דגש רב ליחס המעריכים,  מועמד מחברה קולקטיביסטית נותן

עלול לפגוע ביכולתו . יחס קורקטי או קר בתהליך יהווה עבורו אינדיקציה להצלחתו

יש לזכור כי לתחושת הרגישות קיים גם בסיס לידי ביטוי באופן מלא.  ולהביא את עצמ

 חשש מדחייה על רקע לאומני, תחושת מיעוט בתוך רוב וכו'.   -חברתי

 דרכי התמודדות

 פתיחות המועמד ועל על מידת השפעה  ישהתנהגות המעריכים ל -יחס מאפשר ומכבד

אווירה אמפתית ונינוחה, טון דיבור רגוע ומכבד, יצירת  חשובהאת כישוריו.  לבטאיכולתו 

 21לאורך היום, תוך הסבר על מהלך היום ושלביו אמון, גילוי עניין וליווי המועמד

 מומלץ לכלול . , מטרות הריאיון ומבנהוהצגה עצמיהכוללת  -פתיחה בהירה ומזמינה

: "זו פעם ראשונה שאתה מגיע אלינו?" "מצאת (small talkמעין (מס' שאלות מזמינות 

 .לעידוד והרחבת השיחהבקלות את המקום?". מומלץ לשאול שאלות רבות ומפורטות 

 מופנים אל המעריכים בלבד, ניתן המועמד  במקרה שמשאבי -בסימולציה קבוצתית

להפנות אמירה כללית ומעודנת לכלל הקבוצה, לדוגמא: "המשימה היא קבוצתית, אתם 

 "ככל הניתן )המעריכים( מנוכחותנומתבקשים לעבוד זה עם זה ולנסות להתעלם 
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 .בהוצאת קו משווה. תרבותי ומעבר למיון הוגן תרבותית-רב תרבותיות בארגון: עקרונות בראיון בין 
 מיון תהליכי על לאומית-בין ספרות סקירת(: ת"אמ) תרבות מותאם אבחון(. 2013. )י וקניג. נ פישמן 21

  .מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס: ירושלים. הישראלי בהקשר השלכותיה ובחינת לעבודה
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 כחסם קושי שפתי  .2

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

  או להיבחן במבחנים בעבריתמועמדים חוששים/מתקשים להתבטא בעברית 

  ביטוי בסיסמאות 

 בסימולציות קבוצתיות ביטוי דל 

 מלכודות אבחוניות

 הערכה נמוכה יותר של ר הטיה ולהוביל לוצדיבור המלווה במבטא עלול לי

 22האינטליגנציה של הדובר/ת

  שאינה  היבחנות בשפה עברית או בערבית ספרותית -חסר של יכולותהערכת

. ציונים מונמכים לציונים נמוכים יותרעלולה להוביל  יומי של המועמדים,-בשימוש יום

 שפתיות.יכולות שכליות אלא יכולות בהכרח אינם משקפים אלו 

 פרשנות אלטרנטיבית

 הקושי  -המועמד/ת מתקשה לבטא את כישוריו/ה במלואם עקב קשיי שפה

להתחרות נדרש סימולציה קבוצתית שבה וב ,מבחנים מילולייםעלול להיות מועצם ב

 עם מועמדים אחרים שדוברים עברית כשפת אם, תחת מגבלות זמן ועומס.

  נטייה של המועמד/ת להתבטא בסיסמאות עקב מחסור באוצר מילים וניסיון

ם כ)דמיינו לעצמכם שעליכם לספר על עצמ להרשים בכלים העומדים לרשותו/ה

 ולהשיב על שאלות בשפה שאינכם שולטים בה(. 

 דרכי התמודדות

 אפשריות באבחון הנובעות מקושי שפתי מודעות להטיות 

 צמצום השימוש במבחנים המצריכים רמה שפתית גבוהה ככל הניתן:  

 מומלץ לצמצם את  -במיון לתפקידים שאינם מצריכים כושר ביטוי גבוה בעברית

 לשוניות.-ולכלול הנחיות דו בגורם המילוליטעונים ההשימוש במבחנים 

  את כושר מומלץ לבחון  -ם כושר ביטוי גבוה בעבריתהמצריכיבמיון לתפקידים

ולאפשר למועמדים להיבחן במבחנים שאינם טעונים בגורם  ,במבחן נפרד הביטוי

ורנית, כישורים המילולי לבחינת כישורים אחרים )כדוגמת יכולת כמותית או צ

 וכד'(.אישיותיים 

                                                           
מבחני מיון והערכה לאקדמאים ערבים. תוצאות  -צו השעה -תרבותי-מיון רב)ללא תאריך(. בסיס, ל.  22

 בהוצאת קו משווה.המחקרים וההתאמות הנדרשות. 
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 ניםוון כלי מיון והכולל ראיונות מובאבחון אינטגרטיבי המבוסס על מג 

(Structured Interview) -  מועמדים ערבים נוטים להשיג ציונים ארגון מעוז מצא כי

, ככל הנראה משום שהסימולציה גבוהים יותר בראיונות לעומת מרכזי הערכה

הקבוצתית מזמנת התנהלות תחרותית, וכן עומס המקשה לנתב משאבים לביטוי 

לידי  מתוך כך, מועמדים ערבים רבים זקוקים לזמן בכדי "להתחמם" ולבוא פה.-בעל

נוטים לתפקד טוב יותר במשימות המדגישות ביטוי בסימולציה הקבוצתית. בנוסף, הם 

 יכולות ביצועיות על פני יכולות מילוליות. 

לבוא  ה פתוחה וזורמת, המאפשרת למועמדמייצר זירה אישית יותר ושיח ראיון אישי

כאמור, אחד הכלים התקפים והשוויוניים ביותר למיון לידי ביטוי בצורה טובה יותר. 

  למצוא הרחבה בנושא בסיום המדריך ניתן הוא הריאיון המוְבנה. מועמדים מרקע מגוון

  :ה /דיווח עצמי )עד כמה אתעל במקום לשאול שאלות ישירות המתבססות בראיון

ה מתמודד עם מצבי לחץ?(, מומלץ לבקש דוגמאות, תיאורי /? כיצד את/תמאורגן

 מקרה והרחבות. ראו דוגמא בחלון ידע העוקב

 

 

 הדגמת טכניקות לקבלת מידע -/ יכולת שכנועבחינת כישורי משא ומתן

ניתן לבחון  כישורי המו"מ שלו באופן ישיר, במקום לשאול את המועמד/ת על

 זאת באמצעות אחד או יותר מהדרכים הבאות: 

 מצב מורכב בו נדרשת להתמודד עם -)או תאר/י תהליך מו"מ שניהלת -התנהגות עבר

. מה היו היעדים של כל צד? מה היה האתגר המרכזי? כיצד פעלת? התנגדויות ולשכנע(

 מה היו תוצאות התהליך?

  באלו תפקידים לקחת חלק בתהליכי מו"מ? פרט/י -ורקע תעסוקתי/אקדמיניסיון 

  מהו האופן שבו את/ה ניגש/ת לתהליך  -שאלות קונקרטיות לגבי סגנון התנהלות

 מו"מ? מה מסייע לך לשכנע במצבים של ניגוד אינטרסים?

 דק' הבאות נקיים תהליך מו"מ באמצעות משחק תפקידים.  10 -ב -סימולציה מעשית

  .Yאת ומטרתך לקדם את היעדים הבאים. אני אייצג   Xה מייצג/ת את את/
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 הגעה ליום המיון .3

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

 מועמדים שאינם מגיעים ליום המיון על אף שהצהירו שיגיעו .א

 מועמדות שמגיעות עם בן זוגן למיון .ב

 

 מלכודות אבחוניות

 אחריות אישית נמוכהאבחון המועמדים כבעלי  .א

 שאלה לגבי עצמאות תפקודית .ב

 

 פרשנות אלטרנטיבית

מועמדים רבים מהאוכלוסייה הערבית גרים באזורים מרוחקים וחלק מהם אינם מורגלים 

להגיע לצאת מסביבת אזור מגוריהם. נגישות התחבורה אינה תמיד מספקת וייתכן קושי 

    באופן עצמאי או בכלל. הבחינה למקום 

-הדבר עשוי לנבוע מסיבות שונות כגון היבט דתי .עם בן זוגן למיוןמגיעות שמועמדות ישנן 

 וכד', ולא בהכרח קשור לעצמאות תפקודית.  להתנייד, קושי תרבותי

 

 דרכי התמודדות

  לגבי מיקום יום הערכה, טווח הזמנים, חשיבות ההגעה והעדכון לגבי הגעההסבר 

 האם יודע/ת איך להגיע והאם זקוק/ה להוראות הכוונה בירור עם המועמד/ת 

 במידה ומתעוררת שאלה בנוגע למידת עצמאות, יש לבחון אותה  -בדיקה אבחונית

 אמצעים אחרים במהלך יום ההערכה. ב

 מדובר בשאלה ספציפית לגבי יכולת הגעה למקום העבודה, ו במידה -תיאום ציפיות

במידה והמועמד  תנאי התפקיד.בניתן לשאול האם המועמד צופה איזשהם קשיים 

 . ומשיב בשלילה לאחר שתנאי המשרה הובהרו, יש לכבד ולקבל את תשובת
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 23הצלחות ושאיפות תעסוקתיותתפיסת  .4

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

  כמתחמק או  נתפסהמועמד  ,כמו "ספר על עצמך" או "מהן השאיפות שלך"בשאלות

 להקשרים שעל פניו אינם רלוונטיים )כגון משפחה(בתשובתו מתייחס נבוך/ 

 " אנחנו" במקום "אנידיבור בגוף שלישי 

 או לבטא ציפיות וצרכים ביחס למשרה מתקשה לציין את יתרונותיו המועמד 

  המשתקפת מקורות החייםהיעדר יציבות תעסוקתית 

 מלכודות אבחוניות

 של המועמד ת השאפתנות וההישגיותמידלגבי  יתאבחנה מוט 

 לדוגמא,  -של המועמד עיות, הגיבוש וההתמדהמידת המקצולגבי  יתאבחנה מוט

עבודה במשרות לא מקצועיות עלולה להיתפס כהתפשרות, חוסר מקצועיות או 

 כשכיר.לולה להיתפס כקושי לעבוד במסגרת ביטחון. עבודה עצמאית ע

 אישי -ליצור קשר בין ויכולת מיומנויות התקשורתלגבי  יתאבחנה מוט 

 פרשנות אלטרנטיבית

 מועמדים ערבים רגילים לתפוס ולתאר את עצמם דרך הקשר רחב -הצלחה תעסוקתית- 

משפחה, קרובים וחברים. הצלחה פירושה להיות חלק ממשפחה מצליחה ומקבוצה 

 מוערכת חברתית. 

 התרבות האינדיבידואליסטית מעודדת לשאפתנות, צבירת הצלחות וקידום  -שאיפות

 ,על כןאדם. בקריירה. בתרבות הקולקטיביסטית אין פנייה לרצון האינדיבידואלי של ה

ים חשובים במקום העבודה יקשו על מועמדים מהחברה שאלות לגבי שאיפות או היבט

 ויובילו אותם להדגיש נאמנות והתמדה וכן קשרים מכבדים וחמים.  ,הערבית

  מועמדים מחברת מיעוט חווים קושי מציאותי במציאת עבודה -יציבות וגיבוש תעסוקתי 

יהם לעבוד מיעוט הזדמנויות עלול להקשות עלבררנות. ין שפע הזדמנויות המאפשר וא

 הקמת עסק פרטי או עבודה לא מקצועית. :למצוא חלופות כגוןבמקצוע שלהם ועליהם 

יישאפו קודם להתקבל למקום עבודה הולם ולהביא  עובדים ערבים לרוב ,כל האמור עקב

 חר מכן להתקדם אם הדבר יתאפשר.  את כישורים המקצועיים, ורק לא

   53-54בעמ'  ודרכי התמודדות בקורות החייםפערים אפשריים ניתן למצוא הרחבה בנושא 
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 דרכי התמודדות

 ות תרבותיות סמויות מסוימות מבטאות הנחמודעות לכך ששאלות  פיתוח

", "איפה היית רוצה ?"מהן שאיפותיךלדוגמא:  -המועמדיםשל ם הזרות לתרבות

"ספר/י על " ואפילו ?", "מדוע כדאי לנו להעסיק אותך?שנים  Xלראות את עצמך בעוד 

בשאלות אלטרנטיביות בכדי לבחון היבטים כגון  מומלץ להחליף שאלות אלו .עצמך"

 נחישות, התמדה, מוטיבציה וכד', למשל:

 מה מושך אותך בתחום וכיצד בחרת בו?  -מוטיבציה לתחום .א

מה הוביל לסיום  אני רואה שעבדת ב...מה הוביל אותך למשרה הזו? -נחישות והתמדה .ב

 מצב קושי שנתקלת בו בעבודה או בלימודים. איך התמודדת איתו? /יהעסקתך? תאר

תאר/י מצב שאת/ה מגדיר/ה כמצב לחץ. כיצד התמודדת  -יכולת התמודדות עם קשיים .ג

__, כיצד ____איתו? אם תתקל/י בעבודה בבעיה שאת/ה לא יודע/ת לפתור, למשל 

 פעלת? תנהג/י? תאר/י בעיה משמעותית שנתקלת בה במהלך עבודתך, כיצד

 

* שאלות והרחבות נוספות ניתן למצוא במדריך המלא בהוצאת קו משווה: רב תרבותיות 

 תרבותי ומעבר למיון הוגן תרבותית-בארגון: עקרונות בראיון בין

content/uploads/2013/06/diversity4.pdf-http://www.kavmashve.org.il/wp 

 

  
 
 
 53-54ראו עמ'  -תמודדות עם פערים אפשריים בקורות החייםה .5

  

http://www.kavmashve.org.il/wp-content/uploads/2013/06/diversity4.pdf
http://www.kavmashve.org.il/wp-content/uploads/2013/06/diversity4.pdf
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 הרמדאןחודש  -רגישות לחגים ומועדים 

ישנה חשיבות להכרת החגים והמועדים החשובים לכל דת ולהימנע במידת האפשר מזימון 

ייחס להכרות עם החברה הערבית, חשוב להכיר את מנהגי חודש מועמדים בימים אלו. בהת

 הרמדאן והמשמעויות הנלוות אליו בהקשר מיוני.

במהלך חודש הרמדאן מוסלמים ברחבי העולם נמנעים מאכילה ומשתייה בשעות היום ובכך 

מתרגלים טוהר רוחני ואורח חיים של חסד. חודש הרמדאן אינו נחשב לחג המקנה זכות 

 בשכר מעבודה והימים הכלולים בו נחשבים לימי עבודה רגילים.לחופשה 

 להלן מס' התאמות שיאפשרו לכבד מועמדים ערבים ולהעיד על התחשבות בהם:

 מומלץ ליידע את צוות המעריכים והעובדים הבאים במגע עם  -עדכון הצוות

 המועמדים לגבי מועדי ההתחלה והסיום של הרמדאן ומה הנוהג לגבי הצום.

 כדאי לגלות גמישות בזימון המועמדים במידה והדבר מתאפשר.  -ות בזימוןגמיש

הרמדאן מתרחש לעתים במהלך הקיץ, כך שאורך הימים וחומם מקשים על הצום. 

 רבים מעדיפים להתחיל את היום בשעה מוקדמת יותר ולסיימו בשעה מוקדמת יותר.

 ם" )כרים פירושו הברכה הנהוגה בחודש הרמדאן היא "רמדאן כרי -ברכת חג שמח

נדיב או מבורך(. שלט תלוי עם הברכה יכול לשדר גישה מכבדת ולמצב את המקום 

 מרקע מגוון.כמזמין ופתוח למועמדים 

 לכיבוד או הצעת משקה מדהימנעו מהפניית המוע -הימנעות מהצעת מזון ומשקה 

 שעובדים אחרים ימנעו  מי שצם אינו מצפה לרוב -התחשבות ברגשות הצמים

לגמרי מאכילה ושתייה בפניו. עם זאת, רגישות מוערכת, למשל במקומות עבודה בהם 

העובדים סועדים את ארוחותיהם באזור העבודה עצמו. בחודש הרמדאן נמנעים גם 

 מעישון ומוסלמים רבים יעריכו זאת אם עמיתים לא יעשנו בקרבתם.

 רובות יותר מוסלמים רבים מבקשים להתפלל לעיתים ק -הקצאת מקום לתפילה

פעמיים או שלוש ביום למשך מספר דקות בכל פעם. מועמדים יערכו  –בזמן הרמדאן 

 מאוד באם ייעדו להם מקום שקט לתפילה והדבר יצוין בהגעתם.

 של הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה:האינטרנטית מאמר מתוך ספרית הידע מתוך 

 זה עבודה בחודשחודש הרמדאן והצעות להתאמות במקום ה –רמדאן כרים 
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האלמוניים בעיני הציבור הישראלי )יהדות אתיופיה, אשר חלמה על ירושלים, וגיבוריה "

פי ית, כפה כי נקיים את מחויבותנו הבסיסלתה והשבתה לארץ האבות, מצפעלו לגאו (הרחב

  :..שנוסחה עת הונחו היסודות להקמתה של מדינת ישראל במגילת העצמאות

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת '

והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; כל תושביה; תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק 

 ..'" תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין

 מנכ"לית משרד המשפטים, ימי פלמור, יא

 201624 הגזענות נגד יוצאי אתיופיהיגור למיו"ר הצוות הייעודי שהוקם 

 

הכירו את האוכלוסייה 

 39%הם עולים לעומת  61% -. כ1.7% -באוכלוסייה הכללית עומד על כיוצאי אתיופיה שיעור 

-25. שיעור התעסוקה בגילאי העבודה העיקריים )25ילידי ישראל )שאביהם נולד באתיופיה(

שים . עלייה זו מאפיינת גברים ונ72% -( עלה באופן ניכר בעשור האחרון ועומד על כ54

משולבים בעיקר בענפי הם  . עם זאת, 26כאחד, אולם בקרב הנשים היא משמעותית במיוחד

 "צווארון כחול" ברמת ההשתכרות הנמוכה ביותר ורמת הכנסתם נמוכה יותר. 

 הממשלה ליעדי מענה נותנים האוכלוסייה האתיופית של הקליטה , היקפיבשירות המדינה

בדגש על דירוגים אקדמאיים(, אולם מרביתם מועסקים )כפי שיעורם באוכלוסייה הכללית 

 .27במערכת הבריאות, אינם אקדמאים, עובדים במשרות בדרג נמוך ורובם נשים

  

                                                           
24
 לשכת הפרסום הממשלתיתבהוצאת  .2016 דו"ח מסכם יולי -הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה 

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf 
: האוכלוסייה ממוצא 2016כזית לסטטיסטיקה בנובמבר מתוך הודעה לתקשורת שפרסמה הלשכה המר 25

 לקט נתונים לרגל חג הסיגד. -אתיופי בישראל
ירושלים: מרכז  מגמות בהשכלה ובתעסוקה בקרב ישראלים ממוצא אתיופי.(. 2015פוקס ה. וברנד ג. ) 26

 טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 ,2017 -ב בנציבות שירות המדינהמתוך דו"ח בקרה מסכם שפרסם אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי  27
 העוסק בקליטה והשתלבות עובדים בשירות המדינה השייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג ההולם.

 יוצאי אתיופיה

 

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf
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 חסמים נפוצים 

 28:מרקע מגוון גם ביחס לאוכלוסיות אחרות הם יוצאי אתיופיההפערים לרעת 

השכלה נמוכה ועוסקים בעלי ילידי אתיופיה מ חלק גדול -השכלה נמוכה .1

. ישראלים ממוצא אתיופי שהתחנכו בישראל עדיין ולא מקצועייםבתפקידים זוטרים 

מעבר משוכת . זוטרים במקצועותמתאפיינים בשיעורי השכלה נמוכים יותר ובעיסוק 

. קיים שיפור בנתוני ההשכלה ההשכלה הינו קריטי להשתלבות בשוק העבודה

 ביחסוהתעסוקה של צעירים ביחס לשנים עברו, אולם עדיין קיימים פערים 

 הרוב לאוכלוסיית

סטודנטים ממוצא אתיופי  -ייצוג במגוון ענפי תעסוקה ובעיסוקים יוקרתיים-תת .2

נוטים ללמוד בתחומי מדעי החברה ומקצועות עזר רפואיים, אולם שיעורם נמוך יותר 

נראה כי קיימת  במקצועות ההנדסה והאדריכלות, הרפואה, מדעי הטבע והמתמטיקה.

י לימוד ותעסוקה הנחשבים יוקרתיים יותר נגישות נמוכה של יוצאי אתיופיה לתחומ

 .29ולמשרות ניהוליות ומובילים לשכר גבוה

יוצאי אתיופיה נתפסים בחברה הישראלית  -אפליה, דעות קדומות וסטריאוטיפיים .3

סטריאוטיפיים של  לעתים כאנשים "חמים", צנועים ועדינים, אך גם מיוחסים להם

סטריאוטיפיים אלו, לרבות  . מכלול של30נמוכה מסוגלותנחשלות, חולשה ו

לכאורה, מוביל לשיפוט שגוי המתייג אותם  "חיוביים"סטריאוטיפיים הנחשבים כ

 כקבוצה נחותה יותר ומעודד את הדרתה מתפקידים שאינם בדרג זוטר. 

סקר שערכה נציבות שירות המדינה בקרב עובדים ערבים ב -פערים במבחני המיון  .4

קושי בביטוי מיטבי של יכולותיהם  עלה ,שנקלטו בשירות המדינה יוצאי אתיופיהו

      העלו  יוצאי אתיופיהבתהליך המיון בשל פערים שפתיים ותרבותיים. עובדים 

                                                           
 .הפרטי בישראל העבודהק ייצוג ושכר בשו -מדד הגיוון(. 2016קלב א., קופפר ח., אלפנדרי י., וגינת א. ) 28

 בהוצאת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה והרווחה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ירושלים: מרכז  מגמות בהשכלה ובתעסוקה בקרב ישראלים ממוצא אתיופי.(. 2015פוקס ה. וברנד ג. ) 29

 טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
שטרנגר ופרופ' עירן הלפרין מהבינתחומי הרצליה, במסגרת -מתוך נספח שנכתב על ידי ד"ר יוליה אלעד 30

הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה : 2016 -דו"ח מסכם של הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, שפורסם ב
 .ת למיגור גזענותבראי הפסיכולוגיה החברתית: רקע כללי לקראת דיון בגיבוש מדיוניות אפקטיבי
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, ומהווה מחסום קהילהקושי בשיווק עצמי כדבר העומד בסתירה לערכי ה

 .31עבורם לצלוח את המבחנים

ם של נבחנים ממוצא השווה ביצועי, 32"תתב-ישראל-ג'וינט על ידימחקר שנערך 

פערים  על והצביע . הממצאיםאתיופי לביצועים של נבחנים מקבוצת הרוב

משמעותיים לרעת נבחנים ממוצא אתיופי במבחני כישורים שכליים, ופערים 

לא נמצאו פערים . בסימולציות קבוצתיותך משמעותיים מתונים יותר א

 . המובנ-חצימשמעותיים בשימוש בכלי של ראיון 

ה עזה להצליח בתהליך מוטיבצי עלתהעם מועמדים ממוצא אתיופי ראיונות מ

 מהם. המצופה הבנה של -חוסר ידע מוקדם ואיהמיון מחד, אך גם 

במטרה תב"ת לפתח כלי מיון חדשים -בג'וינטבכדי לתת מענה לפערים, החליט 

 .תפקוד בעבודהוכן לנבא לצמצם פערים בין קבוצות המיעוט לקבוצת הרוב, 

הניבו פערים ביחס שפותחו גם הכלים האלטרנטיביים  כי, ועלה םממצאיה

מובנה שפותחו -הביוגראפי והריאיון החצי השאלון עם זאת,לאוכלוסיית הרוב. 

הרחבה על טכניקות . מצאו ככלים תקפים המניבים פערים קטנים יחסיתנ

 60-62ניתן למצוא בעמ'  להבניית ראיונות

לרעת פערים  לגבי נתוני המיון, העלוניתוחי נתונים שערך אגף בכיר בחינות ומכרזים 

נבחנים ממוצא אתיופי במרבית תחומי הערכה, אולם גם יתרון על פני אוכלוסיית 

אישיים, פתיחות לביקורת, משמעת וקבלת מרות ושיתוף -הרוב בתחומים: יחסים בין

 פעולה בצוות.

 

 

 

 

                                                           
 ,2017 -ב בנציבות שירות המדינהמתוך דו"ח בקרה מסכם שפרסם אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי  31

 העוסק בקליטה והשתלבות עובדים בשירות המדינה השייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג ההולם.
-וינט'ג-מאיירס: ירושלים. מסכם ח"דו(: ת"אמ) תרבות מותאם אבחון(. 2015. )ט וסמני. נ, פישמן 32

 ברוקדייל
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 דרכי התמודדותאתגרים ו

 קושי בביטוי עצמי  .1

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

 חששות ומבוכה במהלך יום ההערכה .1

 קושי בביטוי עצמי ונטייה למופנמות .2

 מלכודות אבחוניות

 באחד או יותר מהאופנים הבאים: שגוי של ההתנהלות פירוש

 והתאמה לתפקיד חוסר כשירות 

 יכולת נמוכה ליצור קשר או להשתלב בקבוצה 

 מידת אסרטיביות נמוכה וקושי להביע עמדה אישית 

 33פרשנות אלטרנטיבית

להרשים בתרבות קולקטיביסטית פירושו להתאים את עצמך לציפיות, לכבד דמויות 

הבלטה עצמית עלולה להיתפס כחוסר קונפורמיות, כסימן לחוסר  האחר. סמכות ואת

 הבנה של הנורמות ואף כמתכון לדחייה. 

אחד המרואיינים נימק את , 34הנ"למחקר העם מועמדים ממוצא אתיופי במסגרת  בשיחות

ת, בצורך "להתאים את עצמך לאנשים כאשר אסרטיבישעשויה להיתפס כלא התנהגותו, 

 בצוות לא ראוי להתבלט.תפיסה לפיה  -בצוות", כלומראתה עובד 

דגש רב ליחס המעריכים בריאיון  מועמד מחברה קולקטיביסטית נותןבהמשך לכך, 

 הוהקשר שייווצר עימם יהווה עבורו אינדיקציה להצלחאו במרכז ההערכה, 

 לידי ביטוי באופן מלא.   ביכולתו להביא את עצמו . יחס קורקטי או קר עלול לפגועבתהליך

 תחושת מיעוט, תחושות נחיתות וכו'.  -יש לזכור כי לתחושת הרגישות קיים גם בסיס חברתי

 דרכי התמודדות

 המועמד פתיחות מידת להשפיע על ה עשויהתנהגות המעריכים  -יחס מאפשר ומכבד

חשיבות לאווירה אמפתית ונינוחה, טון דיבור רגוע ומכבד,  את כישוריו. יש לבטאיכולתו ו

 35, תוך הסבר על מהלך היום ושלביולאורך היום וליווי המועמדיצירת אמון, גילוי עניין 

 

                                                           
 .בהוצאת קו משווה. תרבותי ומעבר למיון הוגן תרבותית-רב תרבותיות בארגון: עקרונות בראיון בין 33
-וינט'ג-מאיירס: ירושלים. מסכם ח"דו(: ת"אמ) תרבות מותאם אבחון(. 2015. )ט וסמני. נ, פישמן 34

  ברוקדייל
 מיון תהליכי על לאומית-בין ספרות סקירת(: ת"אמ) תרבות מותאם אבחון(. 2013. )י וקניג. נ פישמן 35

 מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס: ירושלים. הישראלי בהקשר השלכותיה ובחינת לעבודה
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 המשך-דרכי התמודדות

 פתיחה בהירה ומזמינה. הפתיחה צריכה לכלול הצגה עצמית )שם, תפקיד(,  -בריאיון

(, למשל: small talkמעין (מטרות הריאיון ומבנהו ומומלץ לכלול גם מס' שאלות מזמינות 

. בנוסף מומלץ לשאול "מצאת בקלות את המקום?" "זו פעם ראשונה שאתה מגיע אלינו?"

 שיחה.שאלות רבות ומפורטות לעידוד ולהרחבת ה

 בסימולציה קבוצתית-  

 בשאלה קונקרטית הרלוונטית למשימה /ת( פנייה יזומה אל המועמד1)

 מתן תפקיד מוגדר במשימה )במשימה זו את/ה אחראי/ת על...(.  (2)

רק כאשר היא רלוונטית לדרישות /ת וב להפנות שאלה או משימה למועמדחש -שימו לב

לבצעם )לדוגמא, כאשר התפקיד  /תאכן מסוגל /היאהתפקיד וכאשר אנו סבורים שהוא

 המיועד אינו ניהולי, לא יהיה נכון למנות מועמד מופנם ושקט למנהל הקבוצה(.

 מועמדים שונים באים לידי ביטוי באופנים  -התבססות על מקורות מידע מגוונים

שונים בכלי המיון. מומלץ שלא לבסס את האבחון על תצפית אחת, אלא להשתמש 

ם ואמצעים מיוניים בכדי להשיג מידע. לדוגמא, ניתן לבחון פרמטרים כגון יכלבמגוון 

אסרטיביות או עבודת צוות בריאיון אישי )דרך בקשת דוגמאות והתייחסות לניסיון קודם(, 

 במבחני אישיות, באמצעות ראיונות ממליצים וכד'. 

 להשתנות ככל יש לזכור כי מאפיינים מסוימים עלולים  -אישיות כמהות מתפתחת

ועשויות , כך שחלק מהתכונות אינן "קשיחות" שהעובד צובר ביטחון וניסיון בעבודתו

 :בראיון להשתנות במהלך התפקיד. בהקשר זה ניתן לבחון פוטנציאל לשינוי, לדוגמא

  האם יש לדעתך הבדל בהתנהלות שלך כאשר אתה נכנס לתפקיד חדש, לעומת

 ן והכרות עם סביבת העבודה?ההתנהלות שלך כאשר אתה צובר ניסיו
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 חוסר מידע והכרות עם יום המיון .2

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

 ביטויים של חשש, מבוכה, לחץ, התרגשות וקושי בביטוי עצמי הנובעים מחוסר הכרות 

 עם יום המיון  

 מלכודות אבחוניות

 פירוש שגוי של ההתנהלות באחד או יותר מהאופנים הבאים:

  ביטחון וקושי בהתמודדות עם מצבי לחץחוסר 

 קושי בהשתלבות 

 מידת אסרטיביות נמוכה וקושי להביע עמדה אישית 

 פרשנות אלטרנטיבית

, כמעט כל 36במחקר במסגרת אמ"ת יוצאי אתיופיהבראיונות שהתקיימו עם מועמדים  

 .תהליך המיון ולא היו ערוכים לכךהמרואיינים לא ידעו מה צפוי להם ב

 "פעם ראשונה שאני נפגש עם חיה כזו. לא היה לי מושג מה זה הדבר הזה". 

גם מועמדים שעברו תהליכי מיון בעבר, ציינו כי נעשה שימוש בכלים שונים ולא היה ניתן 

. הריאיון האישי היה מוכר יותר, אך מבחני הקבוצה והמבחנים ליישם את הלמידה והלקחים

 ,לחץ חשו המיון התהליך לפני כי דיווחו המרואיינים כל כמעט הממוחשבים לא היו מוכרים. 

 , אי ודאות וחשש.התרגשות ראש, כאב

 דרכי התמודדות

מתן מידע לגבי הליך המיון יאפשר להפיג תחושות עמימות וחרדה של מועמדים לגבי המיון 

 בהסבר:להלן מס' דוגמאות להיבטים שניתן לכלול . יע להם להגיע ערוכים יותרובכך לסי

 מידע על שלבי המיון ומטרותיו 

 מידע לגבי אורך היום והפסקות 

 בעיות חנייה או אזורים פקוקים הסבר על מיקום ודרכי הגעה, לרבות התרעה על 

 הסבר לגבי חשיבות ההגעה ליום המיון 

 מידע לגבי אופן קבלת תשובה על תוצאות המיון 

  באתרי המכונים( הפניה למבחנים לדוגמא שניתן לתרגל )לרוב מופיעים 

 (ציון ציוד נדרש )כגון תעודת זהות( ומומלץ )מזון, שעון, מלבוש 

                                                           
-וינט'ג-מאיירס: ירושלים. מסכם ח"דו(: ת"אמ) תרבות מותאם אבחון(. 2015. )ט וסמני. נ, פישמן 36

 ברוקדייל
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 ציונים מונמכים במכוני המיון .3

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

מועמדים ממוצא אתיופי נוטים להיות נמוכים יותר בבחינות המיון, חלק מההישגיהם של 

 בדגש על מבחני משכל

 מלכודות אבחוניות

 מועמדים פחות מוכשרים לביצוע התפקיד לאור הציונים האבחנה שגויה כי 

 פרשנות אלטרנטיבית

חסר -מותאמים דיים מבחינה תרבותית ומבצעים הערכת לאמבחני המיון כאמור, 

. מחקרים מראים כי תפקודם בפועל בעבודה אינו לתפקוד של מועמדים ממוצא אתיופי

 מבחני המיון מהטיות תרבותיות של מזה של אוכלוסיית הרוב. הפער נובע נופל בהכרח 

 דרכי התמודדות

   פרשנות זהירה לגבי מבחני הכישורים השכליים 

 בדגש על ראיונות מוְבנים, שנמצאו כאחד מהכלים  שימוש במגוון מקורות הערכה

 . 37ובעלי תוקף ניבוי טוב מרקע מגווןההוגנים ביותר במיון אוכלוסיות 

 של המועמד/ת ומתן משקל לראיונות מובנים התייחסות הוליסטית למכלול הנתונים 

 60-62ניתן למצוא בעמ'  הרחבה על טכניקות להבניית ראיונות

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
לאומית על תהליכי מיון -אבחון מותאם תרבות )אמ"ת(: סקירת ספרות בין(. 2013פישמן נ. וקניג י. ) 37

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס ירושלים:לעבודה ובחינת השלכותיה בהקשר הישראלי. 
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 מות והכרות מצומצמת עם האוכלוסייה קדודעות  .4

 מלכודות אבחוניות 

 יכולות של מועמדים ממוצא אתיופי למוקדמות סטריאוטיפיות בנוגע לכישורים ו ותדע

 פרשנות אלטרנטיבית  

 תפקידים זוטרים )למשל מנקים, בונטייה לפגוש בה רק  חוסר הכרות עם האוכלוסייה

 מוביל לתפיסה חלקית וצרה של האוכלוסייה. הדבר קופאים וכו'( ובהכרות שטחית

 .ולהכללות שגויות

 בסטריאוטיפיים והטיות על חשבון ראייה יתר -המוביל לשימוש חוסר העמקה באבחון

בתבניות ובהכללות עשוי לבוא השימוש בסטריאוטיפים, . אדםורכבת וממוקדת של המ

)משום שהמידע האבחוני פחות זמין י/ת ולא ורבאל /השקט /תשאת מול מועמד-ביתר

 למעריך/ה(. 

 דרכי התמודדות                  

  הטיות פוטנציאליותהגברת המודעות לוהעמקת ההכרות עם האוכלוסייה 

 אוכלוסיות(ה)רלוונטי לכלל 

 כפי המצוין מעלה( יחס מכבד ומאפשר לאורך יום המיון( 

 בכדי לקבל אבחון אינטגרטיבי ולאפשר למועמד/ת שימוש במגוון משימות וכלי מיון ,

ומי על המשימות והמצבים להיות רלוונטיים לתח -שימו לבביטוי במגוון מצבים שונים. 

 האחריות ולדרישות בתפקיד הנידון. 

 הימנעו משאלות המבוססות  -שימוש במגוון סוגי שאלות בריאיון ובסיפורי הצלחה

על דיווח עצמי בלבד )"מהם היתרונות והחסרונות שלך?"(. נסו להשתמש במגוון סוגי 

שאלות כגון: בקשה למתן דוגמאות ותיאורי מקרה, התייחסות למקרים קונקרטיים 

ולמקום העבודה האחרון, שאלות שמתקשרות לתחומי אחריות שהמועמד/ת לקח/ה על 

שאלות שנוגעות בסיפורי הצלחה יכולות לייצר פתיחות ותחושה  .עצמו/ה או על הצלחות

 חיובית אצל המועמד/ת, כבסיס לשיחה פתוחה וזורמת יותר בריאיון.

אל תבססו את האבחון על השערות ורמזים. בידקו את  -אבחון והערכהבכלל האצבע 

דוגמאות ותיאורי מקרה, השערותיכם במגוון אמצעים אבחוניים )שאלות ישירות ועקיפות, 

 (ומקצועיות במבדקים וסימולציות וכו' ממליצים, מעבר על הרקע, הדגמה של יכולות אישיות

 53-54ראו עמ'  -התמודדות עם פערים אפשריים בקורות החיים .5
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בעשורים הקרובים צפויות  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעל פי התחזיות הדמוגרפיות של "

 ותחלקן של האוכלוסי(. 2) מבוגרת יותר האוכלוסייה תהפוך(. 1) :שתי התפתחויות מרכזיות

 מכלל האוכלוסייה יעלה. הערביתרדית והח

 תוצר -עדר מדיניות מתאימה, תוך מספר עשורים תירשם עלייה משמעותית ביחס החוביבה

אולם, אומדן זה אינו דטרמיניסטי, כאשר שילוב מואץ של האוכלוסיות הערבית …)של המדינה(

 והחרדית בשוק העבודה, למשל, ימתן את העלייה ביחס החוב"

", 2014-2059הדמוגרפיים והשלכותיהם על המצרפים הפיסקליים בשנים השינויים "מתוך 

 .אגף הכלכלן הראשי משרד האוצר, אסף גבעמאת  2015מאמר שפורסם בשנת 

 

 

 

הכירו את האוכלוסייה 

בשנת  32%-והיא צפויה לעלות למהאוכלוסייה בישראל  11% -כהאוכלוסייה החרדית מהווה 

מועסקים בשוק העבודה מהנשים החרדיות  73% -מבין הגברים החרדים וכ 50% -כ . 206538

  .39נשים יהודיים שאינם חרדים( 81% -גברים ו 86% -)לעומת כ

עקב דחייה משמעותית של גיל  ביחס לאוכלוסיות אחרות, כוח העבודה מבוגר יותר

הכניסה לשוק העבודה. שיעורי התעסוקה בקרב הגברים החרדים מגיע לשיאם רק בעשור 

עסוק בלימודים תורניים. שיעור התעסוקה בקרב השישי לחייהם כפועל יוצא של הבחירה ל

נשים חרדיות מגיע לשיאו בעשור השלישי, אך יורד בעקביות עם הגיל עקב ריבוי ילדים 

 .40ומשאבי הזמן הנחוצים לגידול

 

                                                           
אוכלוסיית ישראל לפי : "2018מתוך הודעה לתקשורת שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביוני  38

 ".10נתונים נבחרים מתוך דו"ח פני החברה מס'  -גדרה עצמית של מידת דתיותדת וה
. 111מחקר מדיניות  -מכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסה (.2016מלאך ג., כהן ד. וזיכרמן ח. ) 39

 ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.
-111, כלכלה ומדיניותחברה,  –ח מצב המדינה"דו. השכלה ותעסוקה במגזר החרדי (.2013רגב א. ) 40

 ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל .139

 

 המגזר החרדי
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 חסמים נפוצים 

בעקבות השתתפות החברה החרדית בשוק העבודה הולכת וגדלה בשנים האחרונות 

בה, כגון: פנייה ללימודים אקדמיים ולתעסוקה, פיתוח מואץ של דפוסים חדשים שאומצו 

ועלייה במספר המתגייסים לצבא ולשירות  ,תרבות הצריכה והפנאי, חדירת האינטרנט

עקב גורמים  , בפרט בקרב גברים חרדים,האזרחי. עם זאת, שיעורי התעסוקה עדיין נמוכים

 : 41,42שונים

מס' הסטודנטים החרדים גדל  -והיעדר מקצועות ליבה רמת ההשכלה נמוכה .1

בשנים האחרונות, אך רמת ההשכלה באוכלוסייה החרדית עדיין נמוכה  בהדרגה

לרעה על פוטנציאל ההעסקה,  משפיע . הדבר15בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית

על רמת השכר ועל כמות הכלים להשתלבות בשוק העבודה המודרני שעומדת לרשות 

  מחפשי עבודה חרדים.

שיעור המועסקים בענף  -ייצוג במגוון ענפי תעסוקה ומרכוז בענף החינוך-תת .2

החינוך בקרב האוכלוסייה החרדית גבוה משמעותית וממשיך לגדול בשנים האחרונות. 

בקרב גברים חרדים ובפרט בקרב נשים חרדיות, קיים עודף היצע של מורים ומחסור 

 .אחרים בכלים ובהכשרה הנדרשים להשתלבות בענפי תעסוקה

השימוש הנמוך  -ושימוש נמוך באמצעים טכנולוגיים נמוכהמידת חשיפה  .3

של מחפשי עבודה חרדים באמצעים טכנולוגיים עשוי להשפיע על מידת החשיפה 

ואפילו על המתקשרות לשליטה טכנולוגית, למשרות, על יכולתם לעמוד בדרישות סף 

 בבחינות המיון. ם של מועמדיםתפקוד

 43ומעלה לפי קבוצת אוכלוסייה 20ובאינטרנט בקרב בני מוש במחשב שי
 

 

                                                           
41

? אתר כיצד לשלב עובדים חרדים בשירות המדינה -חרדים לשירות המדינה(. 2014מלאך ג. וכהן ד. ) 
 https://www.idi.org.il/articles/4363המכון הישראלי לדמוקרטיה. 

 

-111, חברה, כלכלה ומדיניות –ח מצב המדינה"דו. השכלה ותעסוקה במגזר החרדי (.2013רגב א. ) 42
 ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. 139

ישראל אוכלוסיית : "2018מתוך הודעה לתקשורת שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביוני  43
 ".10נתונים נבחרים מתוך דו"ח פני החברה מס'  -לפי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות

 

 חרדיתאוכלוסייה  אוכלוסייה יהודית 

 52% 78% שימוש במחשב

 40% 83% שימוש באינטרנט

https://www.idi.org.il/articles/4363
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שאינן מעודדת יציאה לעבודה  תרבותיות-תפיסות עולם ומערכות חברתיות .4

 והעדפה ללימוד תורה או/ו העדפה לעבוד בסביבה חרדית.

עובד חרדי בסביבה חילונית נדרש  -דה חילוניתלעבוד בסביבת עבוקושי אפשרי  .5

עם אורח חיים שונה ולעתים מנוגד לאורח החיים  , לעתים לראשונה בחייו,להתמודד

קודים של לבוש, בתפיסות ועמדות,  עשוי להתבטאשבו גדל, התחנך וחי. הדבר 

 התנהגות מגדרית, מזון וכשרות, הצורך במסגרת מתאימה לתפילות ועוד.  

היציאה מהחממה המוגנת של הקהילה החרדית עלולה להציב את העובד בפני 

מחד, רצון להשתייך ולהשתלב במקום העבודה החדש החילוני, ומאידך  -קונפליקט

 . 44רצון לשמור על ערכיו ועל אורח חייו הדתי

 

 םבמקוהנדרשות התאמות תפיסה מוטעית לגבי היקף ה -רתיעה של מעסיקים .6

ותדמית ציבורית שלילית על החברה החרדית, עלולה להרתיע מעסיקים  ,העבודה

 מהעסקה של עובדים חרדים.

 

 

ניתוחי נתונים שערך אגף בכיר בחינות ומכרזים לגבי נתוני המיון, העלו פערים קטנים עד 

מועמדים חרדים, בדגש על תחומי הערכה הקשורים להיבטים ניהוליים. אפסיים לרעת 

לא מבוטל של תחומי  פרבמקביל, נמצאו פערים לטובת האוכלוסייה החרדית במס

אישיים, הסתגלות למסגרת, פתיחות לביקורת, בטחון -הערכה, בדגש על כישורים בין

 45עצמי, יוזמה ועוד

 

 

 

 

                                                           
44
 35-40, עמ' 9, תרבותי. אדם ועבודה-(. זהות חרדית בעולם תעסוקתי רב2017) ש. והבר ר. סלובטיצקי 
 נבחנים, בהתאם למאגר היש לציין כי חלק ניכר מאוכלוסיית המדגם מבוסס על סטודנטים חרדים 45

 באותה העת שהיה עדכני
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 אתגרים ודרכי התמודדות

 שידור חוסר נוחות, מבוכה וסגירות .1

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

 עלול להתבטא בחוסר נוחות, סגירות  -מגדריתחלק בהליך מיון מעורב  קחתקושי ל

 שתלב בקבוצת מועמדים מעורבת וכו'קושי לה ומבוכה מול מראיין מהמין השני, 

 הימנעות מדברי מאכל ומשקה שאינם כשרים/ כשרים למהדרין 

 מלכודות אבחוניות

 מתקשה ליצור קשר או להשתלב בצוות /תהמועמד 

 יתקשה להשתלב בחברה מעורבת /תהמועמד 

 פרשנות אלטרנטיבית

החברה החרדית שונה בערכים, בנורמות ובהתנהגויות השכיחות בה. מפגש ראשוני של  

תחושות של חוסר נוחות, ל /העם המיון ללא הכנה עלול להוביל אותו /תחרדי /תמועמד

 מכך גם לסגירות. חשש ומבוכה וכתוצאה 

 דרכי התמודדות

 הדבר יכול להתבטא במגוון דרכים, ביניהן: ציון כשרות  -יחס ואווירה מכבדת

 /תהכיבוד והשתייה המוגשים, הצעה להשארת דלת פתוחה בריאיון עם מראיין

  .מראש כי ישנה אפשרות לייעד זמן ומקום לתפילה במידת הצורך ציוןממגדר אחר, 

 בפירוט לגבי אוכלוסיות קודמות.בנושא ניתן לקרוא הרחבה נוספת 

 עשוי/ה להתקשות  /תבמידה ועולה השערה שהמועמד -שיקוף תנאי העבודה

תהליך את לו/לה בתחילת ה לעבוד בסביבת עבודה מעורבת או חילונית, ניתן לשקף

שכבר רוב מועמדים . /המבחינתוזה מקובל מאפייני סביבת העבודה ולבדוק האם 

  . ונכונים להתאים את עצמם למאפיינים אלומודעים מגיעים לתהליך המיון למשרה 

 בתחילת יום האבחון או הריאיון, ניתן לערוך שיחה קצרה   -שיקוף והזמנה לשיחה

שאלה כזו יכולה עם המועמד/ת ולבדוק האם נתקל/ה בעבר בימי מיון וכיצד חש/ה. 

, באופן שיפתח את /הלשוחח על קשייו /תלשדר אכפתיות ולהזמין את המועמד

 השיחה ויאפשר להתקדם. 

 "כאשר עולה תחושה שהריאיון לא מתקדם, דרך  -"לשים את הקלפים על השולחן

ועמד/ת כי לציין בפני המ -נוספת להתמודדות היא "לשים את הקלפים על השולחן"

ין מיהו/י ניתן לשקף כי אתם חשים שקשה לכם להכיר ולהבחשוב לכם להכיר אותו. 

 בריאיון ובדרך זו להזמין אותו/ה לשתף. 
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 46ובהתייחסות לאלמנטים אישייםקשיים אפשריים בניהול רושם  .2

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

  קושי להתייחס לאלמנטים אישיים או רגשיים בריאיון 

  בסיסמאותנטייה לדיבור 

 ( נטייה לציון שמות של קרובים ומכרים במהלך הריאיוןname dropping) 

 מלכודות אבחוניות

 תדי אותנטי /המוגזם ואינו נוטה לניהול רושם /ת,הגנתי /תהמועמד/ 

 ואולי גם  באמצעות אזכור קשרים וקרובים /תרושם ומתפאר /תמנהל /תהמועמד(

 (."פרוטקציותאחר " /תמחפש

 אחד-על-בסיטואציות של אחד יצירת אמוןואותנטי ו ייתכן קושי ביצירת קשר אישי 

 פרשנות אלטרנטיבית

חרדים מסוימים, שיחה שדנה באלמנטים רגשיים או אישיים אינה עבור מועמדים  

ריאיון תעסוקתי )הדבר נכון גם של במסגרת  רווחת  ועלולה להיחוות כחושפנית מידי

 למועמדים מאוכלוסיית הרוב, אך עשוי להיות יותר שכיח בתרבות החרדית(. 

הדבר אינו חוסר אותנטיות. עם זאת,  ותחושת, ייתכן שימוש בסיסמאות מכךכתוצאה 

ניתוחים שנעשו על ידי אגף בחינות  .בעבודה בהכרח מעיד על קושי ביצירת קשר

בימי מועמדים חרדים דווקא זוכים להערכות גבוהות יותר ומכרזים הצביעו על כך ש

 . אישי ביחס לכלל האוכלוסייה-בתחום הביןמיון 

ארגון מעוז מצא כי מועמדים חרדים זוכים להערכות גבוהות יותר בתרגילים קבוצתיים ביחס 

 שיתוף פעולהלראיונות אישיים, ככל הנראה משום שהדגש בקבוצה הוא על עבודת צוות, 

 ומיומנויות תקשורת, בניגוד לריאיון המהווה סוג של שיחה אינטימית.

ונות לגבי למאפיינים תרבותיים ולתפיסות ש קשורה אף היא  name dropping-הנטייה ל

דווקא נטייה להתפאר ולהתרברב פחות מקובלת בחינוך החרדי, הדרך הנכונה לנהל רושם. 

-בסופו של דבר כל המועמדים מנסים להותיר רושם חיובי עלשמכוון לערכים של צניעות. 

 מתרבות לתרבות משתנותזכות בתפקיד. הדרכים המקובלות לניהול רושם מנת ל

                                                           
העוסק , "מעוז"ארגון חלק מהמידע בחלק זה מבוסס על דברים שעלו בפגישה ייעודית עם צוות  46

 .פיתוח, רישות והאצת תהליכי שינוי של מנהיגים ומנהיגות ממלכתיים
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 דרכי התמודדות

 דרישות  באפיוןטעות נפוצה  -הגדרה ממוקדת של המאפיינים הנדרשים בתפקיד

פתוח , עמוםזה הוא מינוח  .התפקיד היא להשתמש בדרישה כללית ל"יחסי אנוש"

לפרשנות ומקשה על יצירת שפה אחידה בין כלל המגייסים והמעריכים. לכן מומלץ 

 באופן ברור, לדוגמא:להגדיר את הדרישה 

עבודת צוות? שיתוף פעולה עם  רק יחסי עבודה תקינים? בתפקיד האם נדרשים

 יכולת שכנוע והשפעה?ממשקים? יצירת קשר אישי קרוב? 

  שנערכה לאחר , כלי המיון שיאפשרו לבחון אותם באופן האופטימאליקביעת

גם ריאיון  -לדוגמאמומלץ להשתמש במס' כלי מיון, . הגדרה ממוקדת של המאפיינים

 .אישי וגם תרגיל קבוצתי/ סימולציה

 בכדי להתרשם באופן יותר אותנטי  שימוש דוגמאות, תיאורי מקרה והרחבות בריאיון

 . /תמהמועמדוכולל 

 אישיים באמצעות שימוש במגוון טכניקות לקבלת מידע-מדגימה בחינת כישורים בין דף הבאההרחבה ב
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 הדגמת טכניקות לקבלת מידע -ישייםא-בחינת כישורים בין

 אישית אך ורק על הקשר שנוצר בריאיון,-במקום לבסס התרשמות בין

 ניתן לבחון זאת באמצעות אחד או יותר מהדרכים הבאות: 

 

 התנהגות עבר 

 לבחינת כושר שכנוע והשפעה-  

  מה היו היעדים של כל עבודתךאחר בגורם נדרשת לשכנע מצב שתאר/י .

 צד? מה היה האתגר המרכזי? כיצד פעלת? מה היו תוצאות התהליך?

 לבחינת יחסי עבודה-  

 תאר/י את הקשרים שהיו לך במקום עבודתך הקודם עם עמיתיך . 

 ?האם את/ה מעדיף/ה לעבוד בצוות או באופן עצמאי 

  קונפליקטיםלבחינת ניהול-  

 לעבוד איתו. מדוע היה מורכב /קשהתאר/י עובד או קולגה שהיה מורכב ?

 האם היו משימות משותפות שנדרשתם לבצע יחד? כיצד התנהלת מולו?

 מחלוקת או קונפליקט שהיה לך מול גורם בעבודה. מה היה הרקע  /יתאר

 למחלוקת? מה היתה העמדה של כל אחד מהצדדים? כיצד הדבר נפתר?

 ניסיון ורקע תעסוקתי/אקדמי 

 לנהל מו"מ?נדרשת לעבוד בצוות? לייצר נטוורקינג? באלו תפקידים 

 

 שאלות קונקרטיות לגבי סגנון התנהלות  

 /תה נתקל/כשאת /תה פועל/ה נוטה לתפוס בצוות? כיצד את/התפקיד שאתמהו 

 בחוסר הסכמה?

 

 סימולציה מעשית 

אישית -התמודדות עם מורכבות בין ניתן לערוך תרגיל של משחק תפקידים המדמה

עסוק, קונפליקט מול עמית  לקוחרך ליצור קשר מהיר עם צו -שקשורה לתפקיד, לדוגמא

 או מול ממשק עבודה אחר.
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 שאיפות התעסוקתיותהשונות בתפיסת עולם העבודה ו .3

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

 והגשמה עצמית קושי לענות על שאלות שקשורות לחזון, שאיפות תעסוקתיות 

 היבטים של התפתחות, קידום וניהולב ופחות ,ים וביציבותהתמקדות בתנא 

 מלכודות אבחוניות

 בעבודה /תאו מושקע /תמחויב, /יתשאפתןדי  /האינו /תהמועמד 

 פרשנות אלטרנטיבית

כמקצוע ולאו דווקא כאמצעי להגשמה עצמית. לרוב בחברה החרדית העבודה נתפסת 

ובכל  ,. תפיסה זו אינה גורפת47נעשית לרוב מתוך צורך כלכלי ומשפחתיהיציאה לעבודה 

עדויות   העבודה.יפגין פחות רצינות או מחויבות כלפי ת/ עובד/תאין משמעותה שה אופן

עובדים חרדים נוטים להיות יציבים, לויאליים  -תמונה הפוכה מציגותמעסיקים אף 

. 48ם שאינם חרדיםאינה נופלת מזו של עובדי תפקודםרמת , וובעלי מוסר גבוה

 והתפתחות.  לא פחות מעניין םיציבות ותנאי מעטפת יהיו חשובים עבורש, ייתכן במקביל

או משפחתיים ולאו דווקא  במושגים רוחניים לדיבורל שאיפות עשויות להוביושאלות על חזון 

 חיצוני שהותווה מלמעלה.זון ח יש -שונה, משום שעולם המושגים והתפיסות תעסוקתיים

 דרכי התמודדות

 לראות את עצמך  תרצהשאלות כ"איפה  -רגישות להבדלים תרבותיים וניסוח שאלות

באופן לעתים "מהו החזון שלך?", עלולות להיתפס , ?"בעתיד?", "מהן השאיפות שלך

 היבט התעסוקתי, למשל: ב. מומלץ למקד את השאלה /תהמראיין /האחר מזה שהתכוון

 שנים?  3לראות את עצמך מבחינה תעסוקתית בעוד  /תאיפה היית מעוניין 

 בתפקיד? או להתפתח להתקדם  /תהאם היית מעוניין 

 ?מה הוביל אותך להגיש מועמדות דווקא לתפקיד הזה 

 במקרים בהם מסתמן פער בין השאיפות  -שיקוף מאפיינים ודרישות בתפקיד

לדוגמא:  התפקיד, מומלץ לערוך תיאום ציפיות,ציפיות של המועמד/ת לבין דרישות וה

, מידת התובענות וכד'. עם זאת, ת שיקוף אפשרויות קידום, מידת הניידות, תחומי האחריו

לא חוקיות כגון דרישה לשעות נוספות או אמירות שעלולות להיות מפלות/יש להימנע מ

ת בו על פי מעוגנבאופן ישיר מהתפקיד ו הדרישה נגזרת)אלא אם  בסופי שבועלעבודה 

 במקביל, ניתן לשאול את המועמד אלו תנאים נחוצים לו על מנת להצליח בעבודתו. חוק(.

 53-54ראו עמ'  -התמודדות עם פערים אפשריים בקורות החיים .4
                                                           

47
 המחקר והמידע של הכנסת.ירושלים: מרכז ( 2016) בעבודה ובשכר בתפקיד חרדים קידום בפני העומדים חסמים מיפוי 
48

 .מוסד שמואל נאמן -חיפה: הטכניון (.2012חוברת מידע: פרויקט שילוב חרדים ) -תעסוקת חרדים 
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, מעוררות לעתים קרובות תפיסה סטריאוטיפית, כמילים המציינות 'מוגבלים', 'נכים'"המילים  

 הסובלים מהטרגדיה של מומים מלידה, כגיבורים הסובלים משיתוק ברגליהם ובידיהםאנשים 

, כקורבנות הנלחמים כדי להתגבר על האתגרים ונאבקים כדי לחזור ולהיות נורמליים

מהות ואבות, בנים ובנות, סבים וסבתות, נשים יהם א מי הם באמת? .העומדים בפניהם

ומעבידים, חברים ושכנים, סטודנטים ומרצים, מנהיגים וגברים, ילדים וילדות, עובדים 

 הם כולם בני אדם, .שחקנים, נשיאים, אנשי עסקים ועוד רופאים, ,ומונהגים, מדענים, אומנים

 ."הם קודם כל אנשים

 49דבר ולכתוב על אנשים עם מוגבלות"ד"ר גבריאלה עילם, מתוך מאמרה "איך ל

 

הכירו את האוכלוסייה 50

 מגדר, גיל, שיוך אתני, דתי אנשים עם מוגבלות מהווים אוכלוסייה הטרוגנית מאוד בהיבטי

אדם יכול להיוולד עם מוגבלות או להפוך לאדם עם מוגבלות לאורך חייו ובכל גיל. עדתי. ו

אדם עם מוגבלות מוגדר על פי חוק שיעור האנשים עם מוגבלות עולה בצורה חדה עם הגיל. 

אדם עם לקות פיזית, נפשית, שכלית או "כ( 1998)תשנ"ח  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

. סוגי "הפוגמת באופן מהותי בתפקודו באחד או יותר מתחומי החיים העיקרייםקוגניטיבית, 

הן שפעמים רבות כמוגבלות פיזית ומוגבלות נפשית,  הםהמוגבלויות השכיחות ביותר 

 האנשים עם מוגבלות מתמודדים עם יותר ממוגבלות אחת. רוב . משולבות יחד.

 15%מכלל האוכלוסייה ) 17% -הווים כמ, החיים כמיליון וחצי אנשים עם מוגבלותבישראל 

 .בהתאמה( 18%מול  22%) גבריםמעט גבוה יותר מהכאשר שיעור הנשים בגיל העבודה(, 

 19%לעומת  25%) יהודיתבאוכלוסייה הערבית ביחס ל ניתן למצוא יותר אנשים עם מוגבלות

 .יהודית(ב 7%לעומת ערבית באוכלוסייה (12% מוגבלות חמורה במקרי  גדלהפער ה(. בהתאמ

                                                           
49

 http://www.akim.org.il/images/pdf/pd9.pdf באתר האינטרנט של אקים 2007 -פורסם ב 
 :לסעיף זהמקורות  50

 אנשים לשילוב המטה: ירושלים .(2015) למעסיק המלא המדריך -העבודה במקום מוגבלות עם אנשים שילובא. 
 .תבת-ישראל וינט'ג עם בשיתוף, והרווחה העבודה במשרד מוגבלות עם

נציבות  . בהוצאת2017אנשים עם מוגבלות בישראל (. 2017אברהם י. והבר י. )-ריק ג., קרן-ברלב ל., אדמוןב. 
 ברודקייל:  -נטיוג'-בשיתוף עם מאיירס שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים,

 ירושלים:. עובדות ומספרים -אנשים עם מוגבלות בישראל(. 2014קוטלר ל., ריבקין ד. וסנדלר לף א. )-ג. ברלב
 ג'וינט ישראל.מכון ברוקדייל בשיתוף עם -ג'וינט-מאיירס

 :בישראל העבודה בגיל מוגבלות בעלי (.2012שהם א., הרן ד., פריאור ר. ואלכסנדר גאליה ד. )-שטרוסברג נ., בןנאון ד., . ד
 ברוקדייל -ג'וינט-המוסד לביטוח לאומי בשיתוף מאיירסירושלים:  .תעסוקה ומצב מאפייניםה, באוכלוסיי שכיחות

 אנשים עם מוגבלות

 

http://www.akim.org.il/images/pdf/pd9.pdf
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 חסמים נפוצים 

בקרב  79% -מהאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה מועסקים, בהשוואה לבלבד  51%

עם זאת,  (.38%) כאשר המוגבלות חמורה יורדיםשיעורי התעסוקה ואנשים ללא מוגבלות, 

עובדים אלה שרבים מלעבוד.  רוציםעם מוגבלות מועסקים -כמעט מחצית מהבלתי

 חלקנמוך.  ןשכרהולמות את כישוריהם והשכלתם, ולא מקצועיות, ש-מועסקים בעבודות בלתי

 :נאלצים להתמודד עם חסמים נוספים הםכשלעצמה,  גבלהמהסיבות נעוצות בכך שמעבר למ

נשים עם מוגבלות נוטה להיות נמוכה ארמת השכלתם של  -תנאי פתיחה נמוכים .1

 כך גם ידיעת האנגלית והזיקה למחשוב. ,יותר ביחס לאוכלוסייה הכללית

סטיגמות, דעות קדומות אנשים נאלצים להתמודד עם  -דעות קדומותו אפליה .2

 הםכי  מהציבור סבור 18%רים מעידים כי וסטריאוטיפיים בנוגע למוגבלותם. סק

קרב אנשים נמצא כי תחושת האפליה ב יםסקראחד המטרידים ומסוכנים לחברה. ב

. בעקבות כל אלה, 51גבוהה ביחס לשנים קודמותתהליך חיפוש עבודה עם מוגבלות ב

 אינה נראית לעין. היא, בפרט כאשר המגבלהלהסתיר את  לעתיםאנשים מעדיפים 

-ביתרעלולים לחוות אנשים עם מוגבלות  -תחושת מסוגלות וביטחון עצמי נמוכים .3

ללא מול מועמדים במיונים לעבודה שאת תחושות אלו מאחר והם נדרשים להתמודד 

חוויות מצטברות של דחייה, לצד חוסר אמון בנכונות המערכת לקלוט אותם, . מוגבלות

  לפאסיביות, חשש וחוסר רצון לחפש עבודה.עלולים להוביל 

ניתוחי נתונים שערך אגף בחינות ומכרזים לגבי נתוני המיון,  -פערים במבחני המיון .4

ה העלו פערים מסוימים לרעת נבחנים עם מוגבלות בדגש על תחומי ההערכ

ניהול משימות וקביעת סדרי עדיפויות. ה, גמישות מחשבתית, תכליתיות, ביטוי בעל פ

במקביל, נמצא יתרון על פני אוכלוסיית הרוב בתחומים: אמפתיה, הקשבה והבנה, 

 יוזמה, שאפתנות והישגיות וכן השקעה והתמדה.

להשתלב באופן שוויוני בשוק  של אנשים עם מוגבלות פוגעים ביכולתם הללוהחסמים כל 

לכלי, מתקשים פחות מרוצים ממצבים הכ הנתונים מעידים כי אנשים עם מוגבלות. עבודהה

חודשיות ומועסקים יותר בעבודות שאינן הולמות את כישוריהם יותר לכסות הוצאות 

הפסד התוצר השנתי למשק כתוצאה משיעורי פי נתוני משרד הכלכלה, -על השכלתם.ו

  ה.מיליארד ש"ח בשנ 5-לות עומד על כוכים של אנשים עם מוגבהעסקה נמ

                                                           
. עבודה, וגיוון תעסוקתי במקומות עבודהתחושת אפליה של עובדים ושל מחפשי (. 2013הנדלס, ש. ) 51

 בעבודה. הזדמנויות שוויון נציבות עם בהוצאת משרד התמ"ת בשיתוף
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 תאתגרים ודרכי התמודדו

 52במקום העבודה אנשים עם מוגבלותהמדריך למעסיק לשילוב מבוסס על מרבית המידע בחלק זה 

 סוגיית היכולת לבצע את התפקיד המיועד .1

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

 ימת לבצע את התפקיד המיועד כנדרשעם מוגבלות מסו /תשל מועמד /השאלות לגבי יכולתו

 מלכודות אבחוניות

 אפשרי לבצע את התפקיד-יהיה קשה עד בלתי /תלמועמד

 פרשנות אלטרנטיבית

     /ה.לבצע את התפקיד מבלי לברר עמו /תמסוגל לא /תאין להניח מראש שמועמד 

ההתאמות המתאימות )בניגוד למה אנשים עם מוגבלות יכולים לבצע משרות רבות בהינתן 

אנשים עיוורים עובדים כמתכנתי מחשבים ומסוגלים לעבוד עם מחשב  למשל, שחושבים,

  ומייל, אנשים עם חרשות עובדים בפיתוח תוכנות שמע ועוד(.

איון וישנו חשש מהתייחסות למגבלה לעתים מראיינים ומועמדים חווים מבוכה ברי

כתוצאה מכך, קבלת ההחלטות  שהדבר יתפרש כאפליה.מתוך חשש לפגוע, להביך או 

על מידע  הסתמכותלגבי התאמתו של המועמד לתפקיד עלולה להיות שגויה עקב 

 .חלקי והשערות

 דרכי התמודדות

 להיות גיוס של עובד מתאים לתפקיד )גם אם  צריכהבהליך ההערכה  נקודת התייחסות

התפיסה נדרשות התאמות סבירות(, שיוכל לתרום למקום העבודה, ולא גיוס מתוך חסד. 

המועמד בעל כישורים מתאימים, יש ובהינתן  -איננה "נוותר לו מראש כי קשה לו", אלא

התאמות התפקיד והמטלות הנגזרות ממנו, בהינתן יוכל לבצע את  הואלבדוק האם 

 . מתאימות בעת הצורך

יכולות להיות מגוונות בהתאם לצורך )כגון הגעה תלויות במגבלה ובאדם וההתאמות 

כגון  יותר מאוחרת למקום העבודה, קבלת הפסקות לאורך היום, התקנת אביזר מסייע

 , הנגשה פיזית של סביבת העבודה ועוד(.תוכנה

                                                           
52
 לשילוב המטה: ירושלים( 2015) למעסיק המלא המדריך -העבודה במקום מוגבלות עם אנשים שילוב 

 .תבת-ישראל וינט'ג עם בשיתוף, והרווחה העבודה במשרד מוגבלות עם אנשים
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 המשך-דרכי התמודדות

 זה צריך להוות בסיס לכל הליך מקדים  שלב -הגדרה ברורה של דרישות התפקיד

אנשים עם של בכלל, ו מרקע מגווןיש לו חשיבות כפולה במיונים של אוכלוסיות מיוני, אך 

לבחון באופן ריאלי את מידת ההתאמה של מוגבלות בפרט. הגדרה מדויקת תסייע 

  .נדרשות התאמות ברמה סבירה( גם אםהמועמד לתפקיד ומידת יכולתו לבצעו )

 מומלץ לייצר הבחנה בין דרישות שהן  -הבחנה בין דרישות תפקיד הכרחיות ורצויות

( או/ו ניתן לפתח באמצעות nice to haveקריטיות לתפקיד לדרישות שהן בגדר רצויות )

 .הכשרה וניסיון

 מידת התאמתו לצורך יצירת שיח לגבי  -הצגת דרישות התפקיד באופן ברור ומפורט

באופן בהיר ומפורט במה כרוך ב לשקף של המועמד ויכולתו לעמוד בדרישות, חשו

במידה ועולה צורך בהתאמות, חשוב להסביר למועמד אלו התאמות יכולות  התפקיד.

 להינתן במסגרת התפקיד, ובמקביל אלו דרישות לא יהיה ניתן להגמיש.

 להתייחס למגבלה כדבר לא קיים או אין צורך  -שמירה על תקשורת פתוחה ומכבדת

כאשר יש  כנושא שכדאי להימנע מלדבר אליו. במקום זאת, מומלץ לשוחח על המגבלה

 .לה השלכות על התפקיד המיועד

 .2לפירוט לגבי דרכים לשמירת תקשורת פתוחה ומכבדת , ראו חלון עוקב מס' 

 התייחסות למגבלה בריאיון-  

  מידת יכולתו של המועמד לבצע את התפקיד המיועד ולתרום מוקד הריאיון יהיה

 למקום העבודה 

 על אפשריות רק אם יש לה השלכות  ניתן להתייחס למגבלה במסגרת ראיון עבודה

את העבודה  בדיקת יכולתו של המועמד לבצע. המטרה תהא התפקידביצוע 

 ההתאמות להן הוא יידרש. הנדרשת ובירור 

  למעסיק על מוגבלותו, אלא להיות כן לגבי יכולתו לבצע את מחויב לדווח לא מועמד

  העבודה הנדרשת על ידי המעסיק.

  המעסיק להסביר למועמד כי הוא אינו מחויב לענות על שאלות אלו.על 
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  המעסיק מחויב לשמור על סודיות בקשר למידע זה ולהשתמש בו רק למטרה

 מסוים בארגון יתרום העברת מידע על המוגבלות לגורם ו. במידה שלשמה הוא נמסר

לו ולבקש את אישורו. במידה המועמד בעבודה, חשוב להסביר מיטבי של לשילוב 

לבקש את אישור המועמד ולעדכן יש יוס, גהמנהל הישיר לא היה מעורב בתהליך הו

 אותו, כדי לאפשר התאמה מיטבית של התפקיד וסביבת העבודה. 

  כאשר לא קיימת התייחסות למוגבלות בקורות החיים והנושא עולה בריאיון, חשוב

 לקיים ראיון רגיל בכדי לבחון את מידת ההתאמה לתפקיד. 

 סביבת וליצור מוגבלות עם עובדים לגייס הארגון בנכונות המועמד את לשתף מומלץ 

 .עבורם תומכת עבודה

 

 1ראיון בהקשר זה, ראו חלון עוקב מס' להרחבה לגבי שאלות שניתן לשאול במסגרת 

 לעריכת הריאיון  מסכמים טיפים- 

 התמקדו ביכולת המקצועית והתפקודית של המועמד ולא במוגבלות. -מיקוד .1

 נסו ליצור אווירה רגועה ומקבלת, תוך שמירה על גישה מקצועית ועניינית.  -אווירה .2

הדבר יסייע להפיג  .מבנהוהציגו את עצמכם, ציינו את מטרות הריאיון ואת  -פתיחה .3

 מד לבוא לידי ביטוי באופן מיטבי.וודאות שעלולות להפריע למוע-חששות ותחושת אי

ומי האחריות והדרישות הכלולות בו, לרבות הציגו את התפקיד, תח -תיאור התפקיד .4

 התנאים וסביבת העבודה.

הזמינו  .בצעו תיאום ציפיות לגבי המשך התהליך ומועד משוער למתן תשובה -סיום .5

 את המועמד לשאול שאלות ולשתף בכל מידע שנראה לו רלוונטי

שמירה על סודיות והימנעות מחויבותכם להדגישו את  -הדגשת שמירה על סודיות .6

 מהעברת המידע על המוגבלות לגורם אחר בארגון ללא אישור המועמד.
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 שאלות בריאיון עבודה המתקשרות למוגבלות

  מתאימותשאלות 

 ולא במוגבלות. התמקדו ביכולת המקצועית והתפקודית של המועמד 

לאור  הנדרשת העבודה את לבצע ניתן לשאול שאלות שבוחנות את יכולתו של המועמד

 דרישות התפקיד, למשל:

 עמידה השיחה, תוך מהלך של והקלדה מקצועי טלפוני מענה מתן דורשת העבודה 

מיוחדים  לאמצעים האם תידרש. המטלה את תבצע אופן זמן שיחה. ציין באיזה ביעדי

 תוכנה, הפסקות וכד'(? )כמו

 זאת תעשה כיצד להסביר תוכל האם מחשב, עם רבה עבודה מצריך התפקיד? 

 לחץ תחת לעבוד נדרשת בעבר שבהן עבודות על לספר תוכל? 

 זאת? לעשות אפשרות לך תהיה הארץ. האם בכל מרובות נסיעות דורש התפקיד 

 

חשוב לזכור כי המועמד מכיר היטב את המוגבלות שלו והוא מתמודד עם קשיים ומכשולים 

שאלו  -אם מתעורר ספק לגבי יכולתו להתמודד במצבים מסוימים בעבודה באופן קבוע. לכן, 

 :אותו כיצד הוא רואה זאת ואילו פתרונות רלוונטיים הוא מכיר

  ?איך התמודדת עם הדרישה בעבודות קודמות 

 לו פתרונות נעזרת?באי 

 התאמות שיאפשרו לך לבצע את המטלות בתפקיד בצורה יעילה ונוחה יותר? האם יש 

  מתאימים לך? -הימים, השעות, היקף המשרה  -האם תנאי העבודה 

 

 שאלות שאינן מתאימות

שאלות ישירות על המוגבלות, הסימפטומים, האבחנה או הנסיבות, אינן מתאימות ואינן 

 אמת המועמד לתפקיד, כמו:רלוונטיות להת

 ...איך תבצע את התפקיד? הרי אתה 

 ?מהן נסיבות הפגיעה שלך 

 ?איך הלקות שלך באה לידי ביטוי ביומיום 

 ?אילו תרופות אתה לוקח? באיזו תדירות 

 ?האם אתה מקבל קצבת נכות 

 ?האם יש לך לקות כלשהי שיכולה למנוע ממך לבצע את התפקיד 

  להשפיע על תפקודך בעבודה?אילו לקויות יש לך שעשויות 
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 תקשורת פתוחה ומכבדת טיפים לשמירה על

  לעבודה ולארגון.התייחסו לאדם, ליכולותיו, לכישוריו האישיים ולתרומתו האפשרית 

 לתפקד בעבודה ככל העובדים. התייחסו אליהן כך עובדת לאפשרוההתאמות מ .

 בהימנעו משימוש במינוח "הקלות".

  במידה ואתם חושבים שהמועמד זקוק לעזרה )למשל בכניסה לחדר הבחינה, למשרד

  .וקבלו את אישורו. היו נכונים לקבל גם סירוב וכד'(, הציעו לו

 ולא "בעל מוגבלות", "מוגבל", "נכה" וכו'(. מוגבלות"עם להשתמש בביטוי "אדם  יש( 

  ניתן להשתמש בביטויים המקובלים בשפה, כמו "אתה שומע?" )גם לאדם עם

מוגבלות שמיעה(, "בוא נראה" )גם לאדם עם מוגבלות ראייה( או "בוא נלך" )גם לאדם 

 עם מוגבלות בניידות(.

  דברו בנימה רגילה וברורה ובקצב רגיל. הימנעו מדיבור איטי ומוגזם, הדגשת מילים

 או הגברת הקול באופן מוגזם. אל תדברו אל המועמד כאל ילד. 

 גם אם הוא הגיע עם מלווה או שמרו על קשר עין ודברו ישירות אל המועמד ,

 .מתורגמן

  ,תהססו לבקש ממנו לחזור שנית. הימנעו  אלאם דברי המועמד אינם ברורים

 מלסיים משפטים עבורו או להעמיד פנים שהבנתם.
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 מתן התאמות בבחינות המיון   .2

 התנהגויות אפשריות ביום הערכה

 ציונים מונמכים בבחינות 

 קושי בביטוי עצמי בריאיון או בסימולציה קבוצתית 

 קושי כללי בהתנהלות ביום המיון 

 אבחוניותמלכודות 

  /תהיקש ישיר מההתנהגויות הנצפות ליכולות של המועמד

 פרשנות אלטרנטיבית

שהמועמד יוכל לבטא את מלוא היכולות והפוטנציאל הטמון בו, נדרשות התאמות לא  בכדי 

רק במקום העבודה, אלא גם בבחינות המיון. מבחן שאינו מותאם עלול להוביל לפסילה 

 עניינית או משקפת את התאמתו של המועמד לתפקיד. בהכרח שאיננה 

היערכות נכונה של המעריכים, של הליך המיון ושל המועמדים לבחינות, תוביל לאבחון 

 מדויק והוגן יותר, ותגדיל את הסיכוי לבחור את המועמדים המתאימים לתפקיד. 

 דרכי התמודדות

  ההתאמות  ימהן סוגעם המועמד  חשוב לברר -עם המועמד צורך בהתאמותהבירור

 , חשוב לתאר לו את מהלך הבחינה.  להשיביוכל ש בכדישיידרשו לו. 

 אגף בחינות ומכרזים  -התאמות בבחינות הניתנות בבחינות המיון לשירות המדינה

מועמדים נדרשים לסמן בשאלון המאפשר מגוון התאמות במבחני המיון לשירות המדינה. 

ההתאמות  ןלצרף אישור שמעיד על המגבלה ומציין מההמתאים, ובשדה הגיוס המקוון 

 הנדרשות. ההתאמות מגוונות ויכולות לכלול אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

 בבחינות זמן תוספת 

 הבחינה שאלון והגדלת הקראת 

 מיון מהליכים ומבחני( לנסיבות בהתאם) חלקי פטור מתן 

 (וכד סרגל, מילונית, מחשבון) למבחן עזר כלי שימוש' 

 ושקט נפרד בחדר היבחנות 

 מתן הפסקות רבות יותר לאורך יום המיון 

 התאמה והנגשה של חדר הבחינה 

 מטעם המועמד. מלווה של או המכון צוות איש של ליווי 
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 /תבמידה ואתם מתלבטים לגבי סוג ההתאמות הנדרש, ניתן לשאול ישירות את המועמד

 ו/או להתייעץ עם איש מקצוע או גוף מתמחה.

 את המעריכים/ הבוחנים. ולתדרךחשוב להכין את סביבת הבחינה  -והכנה היערכות  

חות, הבחינה, מהן דרכי ההגעה הנויש להסביר למועמד/ת בצורה ברורה היכן מתקיימת 

 :לפי סוג המגבלה מפורטות להלן מספר דוגמאותמהו טווח השעות הצפוי וכו'. 

 

 שמיעה /תכבד /תמועמד       

 היערכות .א

 נסו לפנות חדר שקט עם תאורה טובה -הנגשה פיזית. 

 האם יש צורך בהבאת מתורגמן. במידה  /תבידקו עם המועמד -הגעת מתורגמן

  /ה, עדכנו את המעריכים לגבי הגעתו/יתומגיע מתורגמן

 או המתורגמן.בשיחה ולא אל המלווה יש לפנות ישירות אל המועמד/ת  -שימו לב

  ניתן להציע לשלוח מידע חשוב באמצעות מייל ולא להסתפק  -מידע כתובהעברת

 רק בשיחה טלפונית. 

 במהלך המיונים .ב

 את  /הוהפנו אליו /תישירות אל המועמד , דברושמרו על קשר עין -פנייה ישירה

  יוכל לקרוא שפתיים במידת הצורך.ת/פניכם כך ש

 לחזור  /התהססו לבקש ממנו אלאינם ברורים,  /תאם דברי המועמד -הבהרות

 או להעמיד פנים שהבנתם. /השנית. הימנעו מלסיים משפטים עבורו

 דברו בנימה רגילה וברורה ובקצב רגיל, חיזרו על דבריכם או תאטו  -סגנון דיבור

את הדיבור אם תתבקשו לכך. הימנעו מדיבור איטי ומוגזם, הדגשת מילים או הגברת 

 הקול באופן מוגזם. אל תדברו אל המועמד/ת כאל ילד/ה. 

 מומלץ להעביר הנחיות כתובות למשימות בנוסף להסבר  -העברת משימות בכתב

 פה, לדוגמא במשימות הניתנות בסימולציות קבוצתיות וזוגיות.-בעל
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 ראייה: /תכבד /תמועמד

 היערכות .א

 בצורה ברורה את מקום  /תתארו למועמד -מקום הבחינהסיוע בהכוונה ל תהצע

 הבחינה ומהן דרכי ההגעה הנוחות להגיע אליו. 

 הקצאת חדר בחינה שקט ומואר 

 במהלך המיונים .ב

 לכו בקצב רגיל תוך ציון מכשולים בדרך כמו קיר  -לחדר הבחינה /תליווי המועמד

או דלת מסתובבת ותארו את המסלול. במידת הצורך מסרו הנחיות מילוליות 

 מדויקות, למשל: "המשך ישר עד קצה המסדרון ואז פנה ימינה".

 כגון סימולציה כתובה הניתנת בריאיון או בדינאמיקה  הנגשת חומרים כתובים

רצוי  -ומציאת פתרונות הולמים להתמודדות עם תרגילים חזותייםקבוצתית, 

 /ת.בשיתוף המועמד

 

 עם מוגבלות פיזית: /תמועמד

 דאגו מראש לסביבת עבודה נגישה, לדוגמא,  -הנגשה פיזית של סביבת הבחינה

כזו שאדם עם כיסא גלגלים יוכל להגיע אליה בנוחות. במידה וישנם מכשולים שאין 

כיצד יהיה ניתן  /הובידקו עמו /תלהסיר, עדכנו על כך את המועמדבאפשרותכם 

מרבית האנשים שמתניידים בכיסא גלגלים לא חשים בנוח  .קושילהתגבר על ה

 כשמרימים אותם. לכן, עדיף לדאוג למקום בחינה נגיש ולהימנע מפתרונות מסוג זה.

 סיוע )כגון פתיחת דלת או הזזת ריהוט( וקבלו את  /תהציעו למועמד -הצעת סיוע

 בסיוע./ה מעוניין/ת במידה ואינו/ה, אך קבלו גם את סירובו/ה אישורו
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   פערים אפשריים בקורות החיים .3

 סעיף זה מובא כאן בהקשר של אנשים עם מוגבלות  -שימו לב

 אוכלוסיות הגיווןרלוונטי לכלל אך 

 הערכההתנהגויות אפשריות ביום 

 )קורות החיים(: /תפערים ברקע של המועמד

 ניסיון תעסוקתי מועט 

 חורים" גדולים, טווחי זמן ארוכים בהם לא היה מועסק" 

 ( כישורים גבוהים מידי ביחס לתפקיד ולדרישותיוOver Qualified ) 

 מלכודות אבחוניות

 עדיין לא בשל ומנוסה דיו לתפקיד המועמד -ניסיון תעסוקתי מועט 

 מד שאלות לגבי מידת היציבות התעסוקתית ויכולתו של המוע -"חורים" גדולים

 להתמיד במקום עבודה לאורך זמן

 Over Qualified- המועמד צפוי להתקשות לשמר עניין או עשייה בתפקיד לאורך זמן 

 פרשנות אלטרנטיבית

יוכל ת/ /תחשוב להבין את מקור הפערים ולקחת אותם בחשבון בבדיקה האם המועמד

 :לבצע כראוי את התפקיד

 לכוד נויות תעסוקתיות בשוק העבודה והמבשל מיעוט הזדמ -ניסיון תעסוקתי מועט

להתקבל לעבודות בהן נדרש ניסיון, מועמדים רבים מתקשים לצבור ניסיון תעסוקתי 

 בכלל, ובתחום העיסוק שלהם בפרט. 

 יציבות וחוסר -איפערים בקורות החיים אינם מבטאים בהכרח  -"חורים" גדולים

ים למאפיינים תעסוקתיים של העובד/ת יכולת להתמיד, ויתכן כי כלל אינם מתקשר

עצמו. במקום זאת, הם עשויים לנבוע מצרכים רפואיים )לדוגמא, תקופות אשפוז או 

טיפול רפואי ארוכות( ו/או היעדר נגישות מספקת או קבלה במקום העבודה שאילצו 

 להפסיק.  /תאת העובד

 Over Qualified-  ביודעין לעסוק במשרה שדרישותיה נמוכות  אדם יבחרלעתים

מתוך רצון להיכנס לשוק העבודה ונכונות להתחיל בתפקיד זוטר יותר;  מכישוריו

מתוך העדפה ונטית עבורו; או בודה המוצעת רלומשום שבריאותו נפגעה וכעת הע

)במקרים של אדם  דדות עם אתגרים מורכבים בשלב זהמצריכה התמו לאלעבודה ש

  עם מוגבלות(.
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 דרכי התמודדות

  תמומלץ לברר את ההשערות שעולות מקורות החיים מול המועמדבכל מקרה/ ,

. במרבית הפעמים המועמד מודע לפער אפשרי להסביר ולהבהיר /להולאפשר לו

 בקורות החיים למול התפקיד והוא נערך לכך שישאל בריאיון בנושאים אלו.  

  דקו:שאלו את עצמכם וב  -תעסוקתי מועטניסיון 

 ?האם ניתן להסתפק במספר מועט יותר של שנות ניסיון 

 בא, ניסיון רלוונטי במסגרות אחרות כגון התנדבות, צ /הרכש /תהאם המועמד

ארגון אירועים עבור עמותה עשוי להצביע על  לדוגמא:  תחביבים, תנועה וכד'? 

-יכולות ארגון ותפעול ועל יכולת לקיחת אחריות אישית; השתתפות בפרויקט רב

ייתכן כי ניתן ללמוד על מאפיינים שונים  .משתתפים עשויה להעיד על עבודת צוות

באמצעות  -כפתרון בעיות, יכולת שכנוע, מסירות והתמדה, יחסי אנוש ועוד

 .למקרים שהתרחשו במסגרות אלו מאותדוג

  האם מדובר על כישורים שניתן ללמוד במהלך העבודה באמצעות הכשרה, חניכה

 או הדרכה?

 תהאם ניתן לזהות פוטנציאל התפתחות אצל המועמד/?  

מאפיינים מסוימים עשויים להשתנות ככל שהעובד צובר ביטחון וניסיון בעבודתו. 

לשינוי, לדוגמא לשאול בראיון: "האם יש לדעתך בהקשר זה ניתן לבחון פוטנציאל 

הבדל בהתנהלות שלך כאשר אתה נכנס לתפקיד חדש, לעומת ההתנהלות שלך 

 כאשר אתה צובר ניסיון והכרות עם סביבת העבודה?"

 

 חורים" גדולים" ,Over Qualified-  על הרקע  /תלשוחח עם המועמד מומלץ

 סוגיות שאתם מתלבטים לגביהם.על  /המועדבר ומקומות העבודה, ול /ההתעסוקתי שלו

 

מועמדים רבים עם מוגבלות נדרשו להתמודד עם מצבים מורכבים שונים  -חשוב לדעת

ופיתחו כלים יצירתיים להתמודדות עם מגוון בעיות. מעבר לכך, מרביתם חדורי מוטיבציה 

 להוכיח את עצמם, ללמוד ולהשתלב.
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 התמודדת אסטרטגיות': ג חלק

 האוכלוסיות לכלל רלוונטיותה
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 התמודדות הרלוונטיות לכלל האוכלוסיותאסטרטגיות 

חלק של  הפערים בציונים המתקבלים בכלי המיון לאור -התאמת מערכת המיון. 1

ממצאים בספרות המחקרית שפער זה אינו משקף , ולאור מהמועמדים מאוכלוסיות הגיוון

 :להתאים ככל הניתן את מערכת המיוןבהכרח פער ממשי בתפקוד בעבודה בפועל, מומלץ 

 האסטרטגיות אחת  -המאפיינים והכישורים הנדרשים לתפקיד מדידה רחבה של

שורים הטווח המלא של הידע, הכי ה שלהיא מדיד 53שנמצאה כיעילה והתקפה ביותר

 , במקום להתבסס על כלי יחיד או מאפיינים בודדים.והמאפיינים הנדרשים לתפקיד

 "אחת האסטרטגיות היעילות לצמצום  -התייחסות לכלי המיון דרך "משקפי הגיוון

אלטרנטיביים )ראיונות מובנים, מרכזי הערכה, מבחני פערים הינה שימוש בכלי מיון 

ממפה כלי מיון נפוצים בהתייחס למידת  הבא ודבעמטבלה ה .54שיפוט מצבי ועוד(

מידת יכולתם לנבא תפקוד בעבודה(, וביחס  -על תוקף ניבוי, קריבדגש התוקף שלהם )

 לפוטנציאל שלהם להפלות אוכלוסיות מגוונות.

  מדריך מקוצרמופיע  60-62עמ' ב -מובנה-חצישימוש בטכניקת ראיון 

(Structured Interview)  העלאת רמות המקצועיות, התוקף וההוגנותלצורך. 

  שאינה מייצרת ם לכישורי אחר מערכת בחינה אלטרנטיביתמתמשך חיפוש

 לאוכלוסיית הרוב.שונות פערים בין אוכלוסיות 

 דרישות התפקידלנהלים ול בהתאם -פשרות למועמדים להיבחן בשפת אימםהצגת א 

  55הנדרשת בתפקידהשפתית לרמה מילוליים המבחנים רמת ההתאמת- 

אסטרטגיה שנמצאה כיעילה בהפחתת פערים בין אוכלוסיות היא התאמת הבחינות 

המילוליות לרמה הנדרשת בתפקיד, והימנעות ממבחנים המצריכים רמה שפתית 

 גבוהה כאשר הדבר מהווה חלק מדרישות התפקיד.

 השתדלות לכלול במרכזי הערכה לפחות שני מועמדים  -הרכב מועמדיםגיוון ב

 המשתייכים לאותה אוכלוסייה מגוונת.

  גיוון בצוות המעריכים יתרום להערכה מדויקת יותר של  -הרכב מעריכיםגיוון

לתרבות הארגונית של ו ,לחוויית מועמד חיובית יותראוכלוסיית מגוונות, מועמדים מ

 גיוון מוביל לגיוון.  -הממייןהארגון 

                                                           
53

 Ployhart, R. E, & Holtz, B. C. (2008). The Diversity-Validity Dilemma: Strategies for Reducing 
Racioethnic and Sex Subgroup Differences and Adverse Impact Selection. Personnel Psychology 

61, 153-172 
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 56תוקף ניבוי מול פוטנציאל ליצירת פערים בתוצאות -נפוצים בשימוש כלי מיון

פוטנציאל  תוקף הסבר כלי מיוני
ליצירת 
 פערים*

מבחני 
 משכל

, ומורכבים השנועדו לבחינת אינטליגנצימבחנים 
כלליים ומבחני יכולות  הלרוב ממבחני אינטליגנצי

קוגניטיביות ספציפיות )כגון: יכולת הפשטה, ראיה 
 ('הסקה מילולית, הסקה כמותית וכומרחבית, 

מאוד גבוה 
 עד גבוה

)כתלות 
במורכבות 
 התפקיד(

 גבוה

מבחני 
 יושרה

התנהגויות בעלות פוטנציאל מבחנים שנועדו לבחון 
לפגיעה בתפקוד בעבודה כגון: אמינות, גניבה, 

 הונאה, שימוש בחומרים ממכרים וכד'
 נמוך גבוה

מרכז 
 הערכה

שיטת ההערכה המבוססת על ריבוי כלי הערכה 
, והכוללת לרוב סימולציות וריבוי ממדי הערכה

בשילוב כלים נוספים  ,קבוצתיות, זוגיות ואישיות
 כראיון עבודה ומבחני אישיות

 בינוני בינוני עד גבוה

 ראיון מובנה
מדדי גבי פורמט אחיד וקבוע מראש לראיון הכולל 

השאלות הנשאלות ואופן ההערכה של ההערכה, 
  התשובות שמתקבלות

 נמוך גבוה

 ראיון פתוח
שאינו מבוסס על פורמט  "בסגנון חופשי"ראיון 
 אחיד 

 גבוה נמוך

מדגם 
 עבודה

 מבחן הדוגם משימות או בעיות נפוצות בתפקיד
 שהנבדק מתבקש לפתור

 בינוני
עד בינוני 
 גבוה

מבחן שיפוט 
 מצבי

מבחן שנועד לבחון את אופן הניתוח והשיפוט של 
מצבים שונים בתפקיד )באמצעות הפגנת ידע 

וניתוח תועלתי של המצב, או באמצעות ציון דרך 
 התמודדות אישית עם הסיטואציה(

 בינוני בינוני

מבחני 
 אישיות

 מבחנים לבחינת תכונות ומאפיינים אישיותיים כגון:
 מחויבות לעבודה, יציבות רגשית, הישגיות ועוד 

 נמוך בינוני עד נמוך

בוחן את המרחק בין ממוצעי ה d הסטטיסטי מדדמתבסס על ההפוטנציאל ליצירת פערים *

 האוכלוסיות )אוכלוסיית הרוב והמיעוט( ביחידות של סטיות תקן
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, 57יוצאי אתיופיהבראיונות שהתקיימו עם מועמדים  -מתן מידע מקדים על יום המיון. 2

פעם ל המרואיינים לא ידעו מה צפוי להם בתהליך המיון ולא היו ערוכים לכך )"לכמעט כ

 ראשונה שאני נפגש עם חיה כזו. לא היה לי מושג מה זה הדבר הזה"(. 

מתן מידע לגבי הליך המיון יאפשר להפיג תחושות עמימות וחרדה של מועמדים לגבי המיון 

ובכך לסייע להם להגיע ערוכים יותר למיון, ואולי אף להעלות מספר המועמדים מאוכלוסיות 

 מאות להיבטים שניתן לכלול בהסבר:להלן מס' דוג מגוונות. 

 מידע על שלבי המיון ומטרותיו 

 היום והפסקות מידע לגבי אורך 

  הסבר על מיקום ודרכי הגעה, לרבות התרעה על בעיות חנייה או אזורים פקוקים, ותוך

 כיצד להגיע /האכן הבין /תבדיקה כי המועמד

 ו רלוונטי למועמדים עם מוגבלות או בירור לגבי התאמות נדרשות ביום המיון )בעיקר/

 קשיי למידה(

 הסבר לגבי חשיבות ההגעה ליום המיון 

 לגבי אופן קבלת תשובה על תוצאות המיון מידע 

  )הפניה למבחנים לדוגמא שניתן לתרגל )לרוב מופיעים באתרי המכונים 

 )ציון ציוד נדרש )כגון תעודת זהות( ומומלץ )מזון, שעון, מלבוש 

 מתן כתובת ליצירת קשר בעת הצורך ולקבלת מידע נוסף 

 

 -מנת לאפשר אותן-מאמצים עלנדרשות והשקעת בדיקה מעמיקה לגבי התאמות . 3

הבירור רלוונטי לא רק להליך המיון אלא גם לתפקיד עצמו ובמיוחד כשמדובר באדם עם 

לפירוט והרחבה ניתן . קותומוגבלות. אל תניחו מראש שאין ביכולתו לבצע את התפקיד בשל ל

 לעיין בחלק במדריך שמתייחס לאנשים עם מוגבלות.

     -הממיינים והמעסיקים עם מגוון אוכלוסיותהעמקת ההיכרות של הגורמים . 4

ועם החסמים מרקע מגוון פיתוח מודעות והיכרות עם המאפיינים השונים של אוכלוסיות 

ם העסקה מגוונת ולסייע להם להימנע מהטיות. לקדוההטיות עימם הם מתמודדים יאפשר 

יות יעילה יותר רתימת הגורמים הרלוונטיים כשותפים לקידום תעסוקה מגוונת צפויה לה

 בדרך של פיתוח מודעות, הכרות והסברה, פחות דרך "הנחתת" נהלים והנחיות "יבשות".

                                                           
-וינט'ג-מאיירס: ירושלים. מסכם ח"דו(: ת"אמ) תרבות מותאם אבחון(. 2015. )ט וסמני. נ, פישמן 57

 ברוקדייל
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 -לניהול ריאיון המלצות. 5

 מטרות הריאיון הפתיחה צריכה לכלול הצגה עצמית -פתיחה מזמינה ובהירה ,

מומלץ לכלול . ניתן לציין כי בסיום הריאיון יוקצה זמן לשאלות. בשלב הפתיחה ומבנהו

אלינו?"  ה(, למשל: "זו פעם ראשונה שאת מגיעsmall talkמעין (מס' שאלות מזמינות 

 .יסיון קודם בראיונות וימי הערכהנניתן לברר על "מצאת בקלות את המקום?". 

  יכולה המעריכים  התנהגותכאמור,  -לאורך הריאיוןומזמין הקפדה על יחס מכבד

להשפיע לחיוב או לשלילה על מידת הפתיחות של המועמד ועל יכולתו להביא לידי 

ביטוי את כישוריו. ישנה חשיבות לאווירה אמפתית ונינוחה, טון דיבור רגוע ומכבד, 

על מהלך היום יצירת אמון, גילוי עניין וליווי המועמדים לאורך היום, תוך מתן הסבר 

תחושה חיובית ומקום להיפתח, וכך גם מסייע יחס מכבד מקנה למועמדים ו. ושלבי

 למעריכים לאבחן אותם באופן מדויק יותר. 

האופן שבו תתייחסו  -של הארגון "כרטיס הביקור"חשוב לזכור שיום הערכה הוא גם 

 למועמדים ישפיע על האופן שבו הארגון ייתפס בעיני הציבור. 

  דיווח עצמי כלליות שאלות על  להתבססבמקום  ,תיאורי מקרהוהתמקדות בדוגמאות

.      נות אותך", "מה מאתגר אותך" וכו'כמו "ספר/י על עצמך", "מהן התכונות שמאפיי

 ניתן למצוא דוגמאות וכלים פרקטיים לאורך המדריך. 

 שאלות הנוגעות לניסיון תעסוקתי או צבאי פחות רלוונטיות  -התרשמות הוליסטית

להתייחס לתחומי חיים נוספים של למועמדים מסוימים. במקרים אלו ניתן 

המועמד/ת, כגון המעגל המשפחתי, מקומות התנדבותיים, תנועות נוער, שירות אזרחי 

 וכד', למשל:

  מהו התפקיד שאת/ה נוטה לקחת בבית? )המארגן/ת, המוביל/ה, האוזן

 הקשבת וכד'(

 ?האם קיבלת על עצמך תפקידים ניהוליים בתנועת הנוער/ בשירות האזרחי 

 בחרת לקחת חלק במסגרת האחרונה בה שרתת/התנדבת? מדוע 

 סמך קושי שפתי-הימנעות משיפוט על 

 והדרכה ניתן לעיין בחוברת  בהוצאת קו משווה:  לפירוט -תרבותי-עריכת ריאיון רב

 תרבותי ומעבר למיון הוגן תרבותית" -"רב תרבותיות בארגון: עקרונות בראיון בין

content/uploads/2013/06/diversity4.pdf-http://www.kavmashve.org.il/wp 

 

http://www.kavmashve.org.il/wp-content/uploads/2013/06/diversity4.pdf
http://www.kavmashve.org.il/wp-content/uploads/2013/06/diversity4.pdf
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 (Structured Interview) מובנה-בטכניקת ראיון חצישימוש 

 להעלאת רמות המקצועיות, התוקף וההוגנות

 

 שלהם תוקף הניבוינים יותר, כך עולה ככל שראיונות מובְ מחקרים מראים בבירור כי כאמור, 

מידת ההוגנות שלהם כלפי אוכלוסיות כך גם ו ,מידת יכולתם לנבא הצלחה בתפקיד( ,)כלומר

אמנם תהליך ההבניה מצריך השקעת זמן וחשיבה, אך השקעה זו משתלמת וכדאית מגוונות. 

   מההבניה של הריאיון: היתרונות שניתן להפיקלאור 

 הערכה אובייקטיבית, אחידה ושוויונית יותר לכלל המרואיינים 

  בפרטמרקע מגוון  מועמדיםשל של מועמדים בכלל ומיון מדויק והוגן יותר 

  מאפיינים הנדרשים לתפקידהמיקוד 

 איסוף סדור ומאורגן של כלל המידע הנדרש 

 צמצום הטיות, שימוש בסטראוטיפים ודעות קדומות 
 

 כיצד מגדילים את מידת ההבניה של הריאיון?

תמציתי של התפקיד ודרישותיו )כגון זה תיאור  -הגדרה מראש של דרישות התפקיד .1

של  לניתוח מעמיק להוות תחליף יכול אינו, בתיאור משרה שהתפרסמה(המופיע 

 התפקיד הנידון. 

)אנשי גיוס, מאבחנים בתהליך הגיוס  השותפיםכלל מוצג לאשר  ניתוח תפקיד מעמיק

המועמדים נבחנים ומושווים לאור לוודא כי  יאפשר, ובוחנים, מנהלים ישירים וכו'(

 רלוונטיים לתפקיד. המאפיינים 

מנת לוודא שהוא -מומלץ לפתח את ניתוח התפקיד בשיתוף עם מספר גורמים, על

 האלמנטים הבאים:אובייקטיבי ומקיף דיו. ניתוח תפקיד מפורט עשוי לכלול את 

 מיקום התפקיד בהיררכיה הארגונית 

 )תחומי אחריות מרכזיים בתפקיד )תוך התייחסות לרמת שכיחות בתפקיד 

  עבודהעמיתים,  כפיפים וממשקי 

 אתגרים ומוקדי לחץ 

 דרישות ניסיון, השכלה וידע נדרשים 

 )מאפיינים, תכונות וכישורים נדרשים )הכרחיים ורצויים 
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מערכת  התאים אתאפשר למניתוח תפקיד מדויק  -התאמת מערכת המיון לתפקיד .2

לבחון את כלל דרישות התפקיד שהוגדרו. לדוגמא, ייתכן שתגיעו המיון, באופן שיאפשר 

איון בלבד לא יאפשר לבחון בצורה מספקת פרמטרים החשובים לתפקיד למסקנה שרי

   כגון: אמינות, עבודת צוות, יכולת ניהול, שליטה בשפה זרה וכדומה. 

ניתוח התפקיד מהווה  -רישות שהוגדרוהתאמת גיליון הציונים ותחומי ההערכה לד .3

בסיס להגדרת תחומי ההערכה שייבדקו במיון. גיליון הציונים שישמש להערכת 

הגדרה קצרה לכל תחום הערכה, על מנת לוודא שהמעריכים המועמדים צריך לכלול 

 .מדברים בשפה אחידה

, 5עד  1 -לדוגמא, שימוש בסולם ציונים הנע מ -מתן ציונים ל ה אחידהקביעת שיט .4

רטנית מומלץ לייצר מקראה פ. מה הוא משקףלגבי כאשר לכל ציון יש הגדרה ברורה 

 ".התמודדות עם לחצים" תחוםמקראה ל. להלן דוגמא ליצירת שהוגדרו לתחומי ההערכה

, עומס) בתפקיד לחצים עם אפקטיבי באופן להתמודד היכולת -התמודדות עם לחצים

 '(וכו קונפליקטים עם התמודדות, מורכבות

 גבוה -4 גבוה מאוד -5
 

 נמוך מאוד -1 נמוך -2 בינוני -3

מתמודד בצורה 
יעילה ומקדמת 
עם מגוון מצבי 

 לחץ.
רוח -שומר על קור

ועל התנהלות 
 עניינית.

לרוב מתמודד 
ביעילות עם מצבי 

 לחץ שונים. 
במצבים מסוימים 

או  יעדיף להסתייע
 יקרין מעט מתח

מסוגל להתמודד 
עם מצבי לחץ 

בינוני, אולם עלול 
להתקשות 

לחץ עם  להתמודד
גבוה בהיבט 

בתפקיד מסוים 
מורכבות/  )עומס/

 קונפליקט וכו'(

נוטה להגדיר 
מצבים שכיחים 

יחסית כגורמי 
 לחץ. 

עולה ספק רב 
תו לגבי יכול

להתמודד עם 
גורמי לחץ 

 מסוימים

נוטה להילחץ 
ולהגדיר בקלות 

מצבים שגרתיים 
 כגורמי לחץ.
מפגין קושי 
משמעותי 

בהתמודדות עם 
 לחצים 

 

את באופן סדור וממוקד יאפשר לבחון מאגר שאלות אחיד  -מאגר שאלות אחיד יצירת .5

מובנה, במטרה לעשות שימוש בסט -הריאיון מוגדר כחצישהוגדרו.  תחומי ההערכה

לרקע הייחודי של המועמד/ת מחד, אך להוסיף שאלות בהתאם  קבועשאלות 

  לתשובותיו/ה בריאיון.ו

אזי לא  -ואתם מתקשים לייצר שאלות לבחינת תחום הערכה מסויםבמידה  -בשימו ל

 נתן עליו ציון בריאיון, וייתכן שכדאי לבחון אותו באמצעות כלי מיוני אחר.ניתן לצפות שיי

חישים המדמים היבטים סימולציות ותרגם ייתכן שבמסגרת יצירת המאגר תרצו לכלול 

 מסוימים של התפקיד. 
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חשוב לתכנן מראש את מבנה הריאיון, הזמן המוקצב לכל  -קביעת מסגרת הריאיון .6

במידת הניתן, כדאי להסתמך על צוות מראיינים קבוע, מי יהיו המראיינים. מרואיין, ו

 לצורך השוואה מהימנה של הערכות המועמדים. 

מומלץ לכלול קריטי להצלחת הריאיון. זהו שלב  -לצוות המראיינים הדרכה מקדימה .7

 הדרכה את האלמנטים הבאים:ב

 אל תספקו בכך שכל המראיינים מכירים את  -הסבר לגבי התפקיד ודרישותיו

יד, משום שגם אז כל מראיין עשוי להגדיר את התפקיד ואת הדרישות שלו התפק

 באופן שונה וסובייקטיבי(

  לרבות הגדרות וסולם ציוניםשנבחרו תחומי ההערכה 

  הצגת מאגר השאלות והסימולציות 

  ריאיון מסגרת הקביעת 

 פי חוק -שאלות אסורות עלדיון ב 

סעיף זה אינו ייחודי רק לראיונות מובנים, אך הוא קריטי לעריכת ראיון  -אבחון מבוסס .8

תקף. חשוב להימנע מהסקת מסקנות שאינה די מבוססת ונשענת על תחושות בטן בלבד. 

ציוני מבחנים חומרי אבחון אחרים )כגון על מומלץ להסתמך על מוטיבים חוזרים בריאיון ו

 הערכות והמלצות(. רלוונטיים, 

, מומלץ לברר נותרים נושאים שאינם בהירים ואשר רלוונטיים להתאמה לתפקידבמידה ו

 במעמד הריאיון ולהימנע מהשערות לא מושכלות.  םאות

האם תוכלו לנמק בצורה הגיונית מדוע הגעתם  -האבחון מהלךדקו את עצמכם בב

 מנת ליישב את הפער.-במידה ולא, שאלו שאלות נוספות על למסקנות שהגעתם?

במידה וישנו צוות מראיינים, מומלץ לנהל את הדיון לאחר שכל מראיין  -מעריכים דיון .9

יש לערוך דיון סדור שדן בכלל . באופן אישי כתב את ציוניו והתרשמותו מכל מרואיין

 המועמדים ומתמקד במועמדים המובילים. 

ה חשוב לתעד את מהלך הריאיון ואת הנימוקים לבחירת המועמדים. תיעוד ז -תיעוד  .10

 ,לוודא כי הנימוקים לבחירה מבוססים והגיונייםיאפשר לכם לעבוד באופן שיטתי, 

 ולשמש אתכם לתהליכי המשך. 

בנוסף, מומלץ לרשום לעצמכם במהלך הראיונות ציטוטים, רשמים והשערות )כטיוטה(. 

 אלה יסייעו לכם להיזכר בדברים שעלו בריאיון ובגיבוש ההחלטה בהמשך. 


