
 נועם היקר,

ידאו שהקלטת והערכנו את ואנו מודים לך על המאמץ שהשקעת בהכנה לראיון המצולם. צפינו בו

להלן הרשמים. נא הקדש מזמנך לקריאת הדו"ח ביסודיות, זאת כדי להפיק את המיטב הופעתך, 

 מהמשוב הבונה שלנו.

 

 דירוג כולל )מוקף בעיגול(

 
 לא מספק 1
 

 
 מתחת לממוצע 2

 
 ממוצע 3

 
 מעל לממוצע 4

 
 יוצא מן הכלל 5

 

 גובות על הביצוע הכוללת

 

 : ספר על עצמך1שאלה 

 5/5 –ציון 

 

 מעוניין לעבוד בחברה שלנו?: מדוע אתה 2שאלה 

 5/5 –ציון 

 

 

ונראה שאתה מועמד רציני ש"הכין מדובר בראיון טוב מאוד. הותרת רושם של אדם ממוקד 

שיעורי בית" והגיע מוכן. אתה מצטייר כמועמד אינטליגנטי, מקצועי ובעל כישורים טובים בפתרון 

 ון ללמוד.ונכוידאו אתה נראה רגוע ובטוח בעצמך ובו בעת צנוע ובעיות. ב

הצגת חשיבה רציונלית, הגיונית ובהירה. הדגמת שביכולתך לקחת אחריות, אפילו על כישלון, 

. ושניחנת במודעות עצמית. שיתפת פעולה עם כל השאלות בראיון וענית באופן ממוקד ו"לעניין"

 שלא מפחד מאתגרים.נראה כי אתה בעל מוסר עבודה יציב הבעת עצמך באופן בהיר ותמציתי. 

 דרוש שיפור בתפאורה לראיון ובלבושך, ראה הערות בסוף הדו"ח.

 לסיכום, ניתן לומר כי הצטיירת כמועמד טוב מאוד.

 

בשאלה זו, המראיינים מחפשים מידע רלוונטי לתפקיד אליו אתה מתמיין. הדרך ההולמת ביותר 

שיים בסיסיים )מקום מגורים, לענות על השאלה היא לספק הקדמה מאוד ממצה של פרטים אי

גיל( והכשרה )אקדמית/מקצועית(. לאחר מכן, מצופה ממך להקדיש את מירב הזמן לדיון 

 בכישוריך המקצועיים, תחומי מומחיות, הישגים ומיומנויות. 

 ניסיון תעסוקתי, חינוך פורמלי והכשרה מקצועית. ;התשובה שלך התמקדה במידע הנכון

 

חקרת את הנושא ושאתה דנת ביתרונות החברה ובפועלה. נשמע כאילו ענית על השאלה נכונה. 

יודע לאן אתה מתמיין. עושה רושם שהתפקיד חשוב לך. דנת במה תוכל להיתרם מהצטרפות 

 לחברה, בנוסף למה שתוכל לתרום.

 



 סיק אותך?ענ: למה ש3שאלה 

 5/5 –ציון 

 

 : מהו ההישג הגדול ביותר שלך, מדוע?4שאלה 

 5/5 –ציון 

 

תאר חוויה מאתגרת מעברך, מתחום העבודה או הלימודים. כיצד התגברת על : 5שאלה 

 האתגר?

 5/5 –ציון 

 

 ולית: מיל-תקשורת א

 5/5 –ציון 

 

 תקשורת מילולית: 

 5/5 –ציון 

 

 נראות הצילומים: 

 3/5 –ציון 

 

 :ההמלצה שלנו

 אתה מוכן לראיון המשך להתאמן

בשאלה זו, דנת באופן הולם בכישוריך המקצועיים, בהכשרתך ובלימודיך, בניסיון תעסוקתי 

 ובתכונות אופי שרלוונטיות למשרה המוצעת. דיברת באופן מלא ביטחון ושוטף.

 

סיום לימודי התואר השני בהצטיינות, מטרה שהצבת  –בשאלה זו בחרת דוגמה טובה להישג 

 לעצמך והצלחת לממש. מן התשובה עולה כי מדובר במועמד אמביציוזי, נחוש ומצליח.

 

יחיד כמו גם במאורע גדול ולא באחד שולי. תשובה מצוינת. דנת בחוויה כללית ולא באירוע 

תיארת בדיוק את הקשיים מולם ניצבת )עבודה מול לו"ז קפדני, לקוח חשוב(. פירטת את 

האמצעים שנקטת כדי לפתור את הסוגיה בהצלחה ולהתגבר על האתגר. התשובה משקפת 

 ביטחון, יכולת להתמודד עם אתגרים ואסרטיביות.

 

שמקור האור יהיה ממוקם כך שיאיר את פניך. ידאו טעון שיפור. מומלץ והחדר בו צילמת את הו

 בנוסף, רצוי שהרקע יהיה חלק. פנה חפצים ותמונות שעלולים להסיח את המראיין.

כלפי עצמך. זכור שהנראות שלך  לבסוף, הופעה ייצוגית משקפת כבוד כלפי המראיין כמו גם

מדגימה למראיין עד כמה אתה ייצוגי ומקצועי. הרושם הראשוני חשוב עד מאוד. מראיינים שלא 

פנים אל פנים )ראיון מצולם/סקייפ( רואים אותך מבלי שזוכים לפגוש אותך באמת, ולכן חשוב 

 מול המצלמה.להתייחס למראה שלך. נמליץ על לבוש מעט יותר ייצוגי ויציבה טובה 

 


