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 קורס פיתוח כלי מיון והערכה שם הקורס:  

 

    5805954-054, תום 8219899-050נייד ליצירת קשר*: יסמין         יסמין רוזן וד"ר תום רון  שמות המנחים:

 ד' -א'  שנת לימוד:

 מיון אוכלוסייה:

 

 מטרת הקורס 

 הפסיכולוגי והעקרונות בבסיס הפיתוח שלהם.מטרת על:  היכרות עם כלי מדידה והערכה בתחום 

 מטרות ביניים: 

 היכרות עם השיקולים והשלבים בתהליך פיתוח של כלי מדידה והערכה בתחום הפסיכולוגי.  .1

הבנת החשיבות של שמירה על עקרונות הפיתוח הנלמדים בקורס למהימנותם, לתוקפם ולהגינותם של  .2

 .כלי מדידה והערכה

כלי המדידה וההערכה בתחום הפסיכולוגי, הבנת משמעותן והשפעתן על השימוש הכרת המגבלות של   .3

 .בכלים אלו

 

 תיאור הקורס 

הקורס הוא קורס מקוון חלקי המורכב משמונה מפגשים פרונטאליים )שמשכם כשעה וחצי( ומסרטונים מקוונים  

נים שהלומדים צפו בהם  שהלומדים צופים בהם לפני כל מפגש. כל מפגש פרונטלי יתחיל בעיבוד של הסרטו

 מראש, ולאחר מכן הרצאה או סדנה. 

   בחלק מהמפגשים יהיו מרצים חיצוניים.

 הסרטונים בהם יצפו הסטודנטים הינם מתוך קורס של המרכז הארצי לבחינות והערכה. 
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 תוכנית הקורס 

 מרצה  הקדמה באתר לסרטון  סרטון/הרצאה  פירוט  נושא  מפגש

1 
31.3.22 

מבוא  
 לקורס 

  –מבוא 
מדידה 
 והערכה 

 הרצאה 
 סוגי מבחנים וכלי מדידה והערכה

הצגת הקורס ואופן העברתו במסגרת קורס  
 מתוקשב 

 ד"ר תום רון 
 יסמין רוזן 

 אבני יסוד לפיתוח כלי מיון   -פרק ראשון 

2 
14.4.22 

אבני יסוד  
לפיתוח כלי  

 מיון 
 

ניתוח  
 ( 13:48סרטון ) עיסוקים

"ניתוח עיסוקים",  בשיעור זה נכיר את המונח 
נלמד על מטרותיו ומרכיביו ועל שלבי הניתוח. 

בסיום השיעור נסקור את תהליך תיקוף 
 .הניתוח. שיעור זה יהווה בסיס להמשך הקורס

 ד"ר אבי אללוף 

תכנון מבנה 
 ( 15:23סרטון ) מבחן א'

תכנון טוב חשוב לכל סוג מבחן. בשיעור 
בחשבון  נעסוק במערך השיקולים שיש לקחת 

בעת תכנון המבחן: מטרות המבחן, קביעת 
משך המבחן והיקפו, סוגי השאלות, נושאי 

השאלות, משקל השאלות בציון הסופי, 
 .והמיומנויות אותן ניתן לבחון

 אפרת בן ברק 

מהימנות 
 ותוקף 

הרצאה 
 בביסל"מ 

היכרות עם מושגי המהימנות והתוקף של כלי 
והחשיבות של מיון על סוגיהם השונים  

 השמירה עליהם כבסיס לפיתוח מבחנים
 ד"ר תום רון 

 מדידת יכולות קוגניטיביות -פרק שני 

3 
28.4.22 

-רקע
מדידת 
יכולות 

 קוגניטיביות 

מבוא  
(20:38)סרטון  לאינטליגנציה   

בסרטון זה נעסוק באינטליגנציה. נתחיל עם  
הגדרות שונות למושג האינטליגנציה, כמו גם 

חקר האינטליגנציה. לאחר מכן,  בהתפתחות 
נדון באופן המדידה של האינטליגנציה. 

לחקר  במסגרת זו, נבחן גישות שונות 
האינטליגנציה ובמיוחד נתמקד בגישה  

הפסיכומטרית לאינטליגנציה. נלמד מודלים  
הכשרים המנטליים כפי שהוצעו  שונים למבנה  

 על ידי חוקרים שונים בתחום. לבסוף נעסוק
הפסיכומטרית ונסקור בביקורת על הגישה 

 גישות אלטרנטיביות לאינטליגנציה. 

ד"ר ענת בן 
 סימון 

מדידת  
 ( 19:47)סרטון  אינטליגנציה 

בסרטון זה נמשיך לעסוק במבחני 
אינטליגנציה. נתחיל עם סקירת הגישות 

 –אינטליגנציה המשמשות בפיתוח מבחני 
לאחר  גישות אמפיריות וגישות תיאורטיות. 

מכן, נמשיך בסקירה של מבחנים מרכזיים:  
בינה, - סימון ומבחן סטנפורד-מבחן בינה

מבחן המטריצות של רייבן, מבחן וכסלר,  
ג'ונסון. נדון -וודקוקמבחן קאופמן ומבחן 

בביקורת על מבחני אינטליגנציה  
ובקריטריונים לשיפוט מבחני אינטליגנציה, 

 ם.נתאר ממצאים מעניינים בתחוולבסוף 

ד"ר ענת בן 
 סימון 

 מיון בשונות 
הרצאה 
 בביסל"מ 

 

היכרות עם מורכבות פיתוח כלי מיון עבור 
 TBA אוכלוסיות שונות
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4 
12.5.22 

פיתוח 
השאלות  

 במבחן 

מבוא  
לפריטים 
סגורים 
 ופתוחים 

 ( 10:35)סרטון 

בשיעור זה נעסוק בסוגי הפריטים הנפוצים  
 .שמשמשים לבניית מבחנים

שאלות קיימים, מה מאפיין כל סוג, אילו סוגי 
ומתי נבחר להשתמש בכל סוג? בשאלות 
 .האלה ובתשובות להן נעסוק בסרטון הבא

 אפרת בן ברק 

מבוא לחיבור  
פריטים  
 סגורים 

 ( 10:50)סרטון 

בשיעור זה נעסוק בהרחבה בפריטים סגורים  
ובמאפייניהם, ונלמד על מה יש להקפיד בעת  

תצפו בסרטון   חיבור פריטים שכאלו. כעת
 .בחיבור פריטים סגורים הראשון שעוסק

 נדב פודולר 

חיבור גזע 
 ( 21:07)סרטון  הפריט 

בסרטון הקודם למדתם על מאפייניהם של 
פריטים סגורים, על סוגים שונים של פריטים 

מסוג זה, והתחלתם לעסוק בסוג הנפוץ ביותר  
שאלות בררה. בסרטון   –של פריטים סגורים 

כעת, נמשיך לעסוק בשאלות בררה,  בו תצפו 
 .של שאלות מסוג זה בחיבור הגזע ונתמקד

 נדב פודולר 

ניסוח 
אפשרויות  
 התשובה א 

 ( 14:24)סרטון 

בסרטון הקודם למדתם על חיבור גזע הפריט, 
וכיצד גזע בעייתי עלול לפגוע ביכולת  

ההבחנה של השאלה. בסרטון בו תצפו כעת,  
התשובה ( הבאפשרויות התשוב נתחיל לדון

הנכונה והמסיחים(, ובכללים עליהם יש 
 .להקפיד בעת חיבורן

 נדב פודולר 

ניסוח 
אפשרויות  
 התשובה ב

 ( 15:11)סרטון 

בסרטון הקודם דיברנו על חיבור התשובה 
הנכונה וניסחנו כמה עקרונות כלליים לגבי 

חיבור  חיבור המסיחים. כעת נתעמק ב 
נוספות ונסכם כמה סוגיות  ,המסיחים

 .הקשורות לשאלות בררה

 נדב פודולר 

פיתוח  
 פריטים 

סדנת פיתוח 
של   פריטים

 מאל"ו 
TBA TBA 

5 
26.5.22 

הרכבת  
המבחן 
 השלם 

ניתוח מבחן  
 ופריטים א 

 ( 18:00סרטון )

בדרישות  שכלי המדידה שלנו יעמוד כדי
מהימנות, תוקף והוגנות, עלינו לנקוט כמה 

בשיעורים קודמים. צעדים  צעדים, שנלמדו 
 מקדימים חשובים הם:

 הגדרת מטרת המבחן - 
 קביעת משך המבחן -

המבחן,  כתיבת מפרט הכולל את נושאי -
המיומנויות הנבדקות והמשקלות לכל 

 מיומנות.
סגורים  -לאחר מכן, עלינו לפתח את הפריטים 

בהתאם לכללים לבניית פריטים.  -או פתוחים 
סטטיסטיים על פריטים שהועברו יסייעו נתונים 

מאד כדי שהמבחן יהיה מהימן, תקף והוגן. 
הסרטונים שתראו בהמשך עוסקים בנתונים  

סטטיסטיים אלה. עתה תצפו בסרטון הראשון 
 העוסק בניתוח פריטים.

 

 ספי פומפיאן 
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ניתוח מבחן  
 ( 16:41סרטון ) ופריטים ב

עתה תצפו בסרטון השני העוסק גם הוא 
מדדי   -נושאי הסרטון . בניתוח פריטים

הבחנה, הצגה גראפית ואיתור הטיה 
 .בפריטים

 ספי פומפיאן 

משאלות 
בודדות  

 למבחן השלם 
 ( 13:24סרטון )

לאחר שלמדנו על כתיבת הפריטים  
המרכיבים את המבחן ועל אופן בדיקתם, 
נותר לנו רק לצרף אותם זה לזה והמבחן 

 ? מוכן, לא
ך פשוט. בסרטון זה נעסוק בפועל זה לא כל כ

מבחן מאוסף השאלות שברשותנו  בהרכבת
ובשיקולים שיש להביא בחשבון בתהליך 
ההרכבה. כמו כן, נדבר על חשיפת מידע 

לנבחנים לפני המבחן ועל החשיבות בשמירה  
 .על תנאי היבחנות זהים לכל הנבחנים

 אפרת בן ברק 

Case study 
פיתוח   –

 דפ"ר חדש 
 הרצאה/סדנה 

היכרות עם תהליך פיתוח הפריטים למבחן 
הדפ"ר האדפטיבי החדש לכלל המועמדים 

 לשירות ביטחון. 

מדור מלש"ב, 
 ענף מיון 

 מדידת יכולות בינאישיות ואישיותיות  -פרק שלישי 

6 
9.6.22 

  -רקע
מדידת 
יכולות  

בינאישיות  
 ואישיותיות 

מרכז  
 ( 21:23)סרטון  כללי  -הערכה

-משתנים לא במדידת עוסקתיחידה זו 
וגניטיביים, כלומר, משתנים שבאמצעותם ק

ביחידה נלמד על מעריכים אישיות והתנהגות. 
הקושי במדידה של משתנים אלו ועל הכלים  

 שבאמצעותם הם מוערכים.

ד"ר אביטל  
 מושינסקי 

תהליך פיתוח  
 (23:33) סרטון מרכז הערכה 

הפיתוח והבנייה  בשיעור זה נעסוק בתהליך 
של מרכז הערכה על כל היבטיו, הן 

 הפסיכומטריים והן הלוגיסטיים. 

ד"ר אביטל  
 מושינסקי 

מרכזי הערכה 
 הרצאה  בצה"ל 

בשיעור זה נכיר את מרכז ההערכה לדרג 
האל"ם. נעבור על כלי המיון בהם משתמשים 

במרכז, נכיר את התכונות הנמדדות וכיצד 
 מודדים אותן.

 רוזן יסמין 

7 
23.6.22 

כלי מיון  
לבחינת  
יכולות  

בינאישיות  
 ואישיותיות 

תחנות  
 -סימולציה

מאפיינים  
 ופיתוח 

סרטון מבוא  
לסימולציות  

(21:16 ) 

מהי סימולציה? מה היתרונות בשימוש  
בסימולציה עם שחקן? מהם ״נתוני פתיחה״ 

נוודא ומה אנו עושים בתחקיר? כיצד 
באופן מהימן את שבוחנים שונים יעריכו 

ביצועי הנבחן בסימולציה? על כך נלמד 
 בסרטון הבא.

 דוד ציגלר 

פיתוח  
סימולציות  
)דינמיקות( 

 קבוצתיות 
 

 ( 19:22סרטון )

ביחידה זו נלמד מהם היתרונות והחסרונות 
של סימולציה קבוצתית, על האתגרים 

הדמיון והשוני  והדגשים בבנייתה, ועל נקודות  
סימולציה ״אחד על אחד״ שבינה לבין 

שנערכת עם שחקן. נתייחס לשאלות כגון על  
יכול מעריך אחד להיות כמה משתתפים 

אחראי? מהו תפקידו של המנחה? מה  
הבעיות בשלב התחקיר כאשר הוא נערך 

קבוצתי? כל זאת ועוד, בסרטון בפורמט 
 שלפניכם.  

 דוד ציגלר 
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הערכת  
 ( 15:41סרטון ) עמיתים 

עמיתים הוא כלי שימושי במרכזי הערכת 
הערכה, אשר התפיסות לגביו בציבור הרחב  

אילו שיטות דירוג עומדות  אינן מדויקות. 
לרשותנו בהערכת עמיתים? מהו גודלה 

האופטימלי של קבוצה למשימה זו? למדידת  
תכונות מתאים הכלי הזה? באיזו סביבה  אילו  

כדאי לנו להשתמש בו? על שאלות אלה ועל  
 גיות נוספות נלמד בסרטון הבא.סו

ד"ר ליאת 
 בסיס 

Case study 
פיתוח    -

תרגיל  
 אסטרטגי 

הרצאה 
 בביסל"מ 

מקרה לדוגמה: פיתוח תרגיל אסטרטגי לדרג 
 TBA הבכיר

 חדשנות במיון  –פרק רביעי 

8 
7.7.22 

חדשנות 
 במיון 

סדנת פיתוח 
SJT 

סדנה 
 בביסל"מ 

בסדנה זו נפתח פריטים למבחן מסוג  
Situational Judgement Test  ויוצגו

הפיתוחים האחרונים בתחום, כמו גם יתרונות 
 וחסרונות הכלי

 ד"ר תום רון 

הרצאה  מיון מרחוק 
 בביסל"מ 

עינב תציג שיטות חדשניות למיון מקוון של 
מועמדים שפותחו בממד"ה בתקופת  
הקורונה. עינב משלימה את עבודת  
 הדוקטורט שלה בדיוק על נושא זה.

 עינב אבני 

Case study 
מרכז   –

 הערכה מקוון 

הרצאה 
 בביסל"מ 

הצצה למרכז הערכה מקוון לאל"מים 
 יסמין רוזן  במילואים.

 השלמה 
21.7.22      
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 דרישות הקורס  

נדרש לצפות בכל הסרטונים הנלווים לכל המפגשים ולענות על מספר שאלות בתום כל סרטון. הצפייה  

 בסרטונים והמענה על השאלות ייבדקו על ידי מנחי הקורס והם תנאי לסיום הקורס.

 

 על המנחים 

הייתה רת״ח מחקר בחה״י, ע. בעברה  פסיכולוגית תעסוקתית מומחית, ומתמחה בייעוץ תעסוקתי.   ,יסמין רוזן

. לפני החזרה  םרמ״ד תורה וזרועות בממד״ה, ובתפקיד הנוכחי פסיכולוגית מיון במרכזי הערכה לדרג האל״

 לשירות, עבדה כפסיכולוגית במכון מיון ״קינן שפי״ כשלוש שנים.

 

. מאז הספיק לעשות  2008-פסיכולוג תעסוקתי מומחה. התחיל את דרכו בממד"ה כעתודאי ב ,ד"ר תום רון

 Situational Judgementדוקטורט בפסיכולוגיה תעסוקתית בארה"ב. עבודת הדוקטורת שלו עסקה במבחני 

Test  והערכתם באמצעות תיאורייתIRT המידע" . תפקידיו הקודמים: עתודאי מדור מיון ז"י, פרויקטור "ענן

בענף מיון בממד"ה, ע. רמ"ד תורה וזרועות בממד"ה, קצין מד"ה במעבדה האנליטית וכיום משמש כרמ"ד  

 תורה וזרועות בממד"ה. 

 


