
 
 מי מפחד ממרכז הערכה ?

 
 למרכזי הערכה פנימיים לא יצא שם טוב הנה מודעת דרושים שפורסמה לאחרונה :

 
 דרושים/ות נציגי שירות! XXX"ל

 …....תנאים ….,אפשרויות קידום …..., אווירה
 , התחלת עבודה מיידית!"ראיון אישי בלבד

 
אפשרית ומעסיקים שמתקשים לגייס עובדים מועמדים מבקשים להתחמק ממרכזי הערכה בכל דרך 

 "ראיון אישי בלבד". :מרגיעים
ניתוחים  , כשהרשת גדושה במידע, אתרים וסרטונים עם טיפים לראיון, איך להתלבש, איך ללחוץ יד

רוכשים לעצמם   …., הנחיות מה להגיד ומה לא שאלות הכנה,  מאגרשפת גוף,  מלומדים של 
מועמדים מיומנויות ראיון. מבינים "מה עובד": מדגישים חוזקות, כישורים, הצלחות , יחסים בינאישיים 

ומי שתירגל יותר "יכבוש" את המראיין בהצלחה רבה  דוגמאות ותשובות מהוקצעות.  בנקומגיעים עם 
 יותר.

הוא לא "נמצא  מלאכותית וסובקייטיבית משהו,  ,"מספר על עצמו" בצורה מגמתית  בראיון, המועמד
 בתוך" סיטואציה אמיתית מול אחרים, לא מתמודד עם דילמות או מתנסה בקבלת החלטה.

מרכז הערכה פנימי למועמדים חיצוניים שנעשה נכון, מאפשר למועמדים להתוודע לאיפיונים, 
התפקיד ואופי הארגון. מספק למנהל, הערכה רבת מימדים על  הדילמות והמטלות העיקריות של

יכולת תכנון, ארגון, עבודה בצוות ועוד..( כישורים מיוחדים שנדרשים בתפקיד, המועמד )חוזקות, 
 במיוחד בהקשר הספציפי של התפקיד ועולם התוכן של הארגון הרלוונטי.

מדים, שקיבלו הזדמנות שווה, את מרכז הערכה מאפשר למנהל לבחור מתוך מגוון גדול של מוע
המתאים ביותר. ופותח דלת גם למועמד שעל פניו מיון מקצועי של קו"ח לא היה משאיר אותו 

 בתהליך.
 

למרות שמחקרים מצאו כי יכולת הניבוי של מרכזי הערכה לגבי יכולותיהם של מנהלים בדרג בכיר 
לב הראיון האישי, הענין הוא העיתוי והאיכות וביחס לכלי מיון אחרים היא גבוהה, לא ניתן לוותר על ש

 שלו. 
ראיון שיבוצע לאחר מרכז הערכה יהיה אפקטיבי יותר אם הוא יתבסס על נקודות שעוררו תשומת לב 

 תיפקוד של המועמד במרכז ההערכה. ו אמירות ,ודורשות בדיקה בעקבות התנהגויות
 

 
אלא גם יאפשר  גייסיועיל לא רק למ  מניסיוני מרכז הערכה שמבוצע בצורה מקצועית ומכובדת

 .אם מתאים לוולהחליט  בחון את התפקיד, הארגון, הייעוד והתרבותלמועמד ל
קשור י, בתחושה טובה בדרך כלל יצאוהביא את עצמו בצורה מיטבית, להוא יקבל הזדמנויות מגוונות 

 שלו. תת החברתירחיב את הרשיקשרים ו

 
 
 

 בהצלחה!
 

 חודור -אורלי פיין
יועצת ארגונית בעלת ניסיון בניהול משאבי אנוש בתעשיה, בשרותים ובמיגזר החברתי,על מגוון 

 .העיסוקים שבתחום. בעלת ניסיון באימון, בניה והנחיה של צוותי עבודה ופורומים עסקיים וחברתיים
 


