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/  ל כאוסף יחידות "צה
ארגונים

ל התפתח במוקדים  "המיון בצה
כמענה לצרכי היחידות  , שונים

:השונות

לעתים  , אמצעי איסוף ומבחנים שונים. 1
.לבחינת מושג או יכולת דומים    

מערכות שאינן  , מענה טכנולוגי שונה. 2
.מדברות אחת עם השנייה    

אין צבירה של הנתונים לבסיס נתונים  . 3
.משותף    

ל כקהילה  "צה
משותפת

מעבר לפלטפורמה מיונית  
המותאמת לצרכי  , משותפת

אך בעלת  , היחידות השונות
.  בסיס משותף

מאפשר גמישות לכל יחידה  
מחד  ושיתוף מידע מאידך

,  פוגם ביכולות המחקר
ביעילות תהליך המיון  
ובאפקטיביות קבלת 

החלטות השמה



 שמור
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ציר טכנולוגי
פלטפורמה ארגונית פנימית טכנולוגית אחודה•
פלטפורמה אינטרנטית לקשר עם המועמדים •

)מתגייסים ברשת(לגיוס 
צו ברשת•

ציר מקצועי
יצירת ריבוי כלים למתן  (העשרת המיון הראשוני •

)תמונה הוליסטית על הפרט
מענה לאוכלוסיות מיוחדות•
שוויון מגדרי רלוונטי•



הקמת פלטפורמה טכנולוגית לניהול תהליכי מיון  
לי"תעסוקתי אחידה לשימוש כלל צה

טיוב תהליכי המיון הממוחשבים

כולל שימוש  , בנייה והרצת מבחני מיון במערכת הפעלה מתקדמת
במנתב לייעול יום המיון ומבחנים אדפטיביים

ח"קבהניהול מתקדם של תהליכי מיון 

אינטגרציה מהירה ואפקטיבית של כלל , יכולת תצוגה של המידע
נתוני יום המיון  

מערכת מידע משותפת  

שימוש במידע הנצבר על המועמד , העברת מידע בין מיונים
מעקב אחר תהליכים מקצועיים וביצוע מחקרי  , להשמה מיטבית

תוקף בצורה פשוטה ויעילה
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ר"פלמ

מערכת  
 –טוטאלית 

מניהול המבחן  
ועד לחקר 
התוצאות

מענה ייעודי  
לאתרי המיון  

ל"בכלל צה

,  מבחנים
,  ניהול כיתה

טפסי  
,  הערכה
חוקות  

ונוסחאות  
מיון

מבוסס על 
מערכת  

  -"פסיפס"
מוצר מדף

ספק המוצר  
חברת   –
"אלטל"

יכולות חילול  
,  דוחות

,  שיתוף מידע
ניתוחו וקבלת  

החלטות
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סאפ
מערכת  (

א  "כ
)ארגונית



ניהול יום המיון ותפעול כיתת המיון

 בניית מבחנים, הרצת מבחנים –מחולל מבחנים

 ניתוב מבחנים בהתאם להישגי המועמד –מערכת מיון דיפרנציאלית

 אדאפטיבייםמבחנים

 בניית חוקות ונוסחאות מיון

יצירת נורמות אוטומטית

 העברת מידע בין ארגון לארגון, שמירת נתוני המיון – המיוניניהול הידע ,
כרטיס מועמד

 חות מחקר"דו, תפעוליים לבקרה ומעקב ות"דוח –מחקר ומעקב
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  –מסד משותף 
?עבודה משותפת

פיתוח שפה •
מקצועית משותפת

שימוש במבחנים •
אחודים

תהליכים  •
?משותפים

פיתוח שפה •
מקצועית משותפת

שימוש במבחנים •
אחודים

תהליכים  •
?משותפים

רשתות  
ופלטפורמות

הטמעת מערכת  •
בסביבה המורכבת 

מארגונים שונים  
היושבים על 
פלטפורמות  

מחשוב שונות
תקשורת מוגבלת •

בין רשתות  
המחשוב 
הארגוניות

הטמעת מערכת  •
בסביבה המורכבת 

מארגונים שונים  
היושבים על 
פלטפורמות  

מחשוב שונות
תקשורת מוגבלת •

בין רשתות  
המחשוב 
הארגוניות

אמון בין שותפים  
מקצועיים

?בקרה מרכזית•
הסתמכות על •

"  אני"מידע שלא 
?אספתי

מה היתרונות  •
?בשיתוף מידע

?בקרה מרכזית•
הסתמכות על •

"  אני"מידע שלא 
?אספתי

מה היתרונות  •
?בשיתוף מידע


