
 

 המדריך למבדק אמינות
יושרה וההגינות של המועמד וברוב אמינות, המבדק אמינות הינו מבדק אשר בא לבדוק את ה

כולל היגדים ושאלות אישיות,  דקמבה הוא מהווה חלק משמעותי מתהליך הגיוס. ארגוניםה
-לאתר התנהגויות ונטיות לא רצויות, שעלולות לבוא לידי ביטוי בבעיות ביחסים ביןשתכליתם 

 .ו'נאמנות נמוכה למקום העבודה וכאישיים, בתפקוד לקוי, ב

המועמד נדרש לענות המבדק מוגבל בזמן ויש לענות על כל שאלה במסגרת הזמן המוקצב לה. 
עבירות על החוק, בנושאים הבאים: סמים, אלכוהול, גנבות,  או משפטים על עשרות שאלות

  יושרה וכו'.שקרים, מוסר, מרמה, 
עונה באופן  מועמדבנוסח שונה ומטרתן לבדוק האם ה םיחזרו על עצמ היגדיםשאלות והחלק מה

  .עקבי ואמין
-לסיטואציות יום יםאו מתייחס רגשות ועובדות על עצמכם יםומתאר יםקצרלרוב  םה היגדיםה

 יומיות.
א" ולא "כן" או "ל -, חשוב לענות באופן חד משמעיוהיגד לכל שאלה יהיו מספר תשובות אפשריות

 ."לא יודע" או "אולי" -לבחור בתשובה מעורפלת

 ותשאלב לדוגמא התשובות שהארגון ירצה לשמוע לחשוב על ישוההיגדים במענה על השאלות 
כמובן שהארגון יצפה האם גנבת/ האם עישנת סמים/ האם הימרת( ) של עבירות על החוק

  .תושלילי ותלתשוב
לפי  שישנם שאלות טריקיות שבהם המועמד יטה לחשוב שגם עליהם צריך לענותלשים לב  חשוב

"מעולם לא לדוגמא בהיגדים , אך במקרים האלו הדבר יגרום לחוסר אמינותו. הסעיף הקודם
לא סביר שאדם מעולם לא שיקר או מעולם לא שתה  ,יתי אלכוהול"שיקרתי" או "מעולם לא שת

 אלכוהול.

 סוגי שאלות במבדק: 2ישנם 

 את הנושא הנבדק מהן אשר קל להבין או היגדים שאלות ישירות  -שאלות גלויות .1
 נכון/ לא נכון "מעולם לא נהגתי שיכור" לדוגמא:

 
 להבין מה הן בוחנותאשר קשה היגדים או שאלות עקיפות  -שאלות סמויות .2

 מסכים/ לא מסכים "כשהפיתוי גדול והסיכוי להיתפס קטן, רוב האנשים יגנבו" לדוגמא:
ולכן כמובן נסמן לא  שלך לגבי יושרה והגינות האישית השאלה בודקת את העמדה

 .מסכים

 שאלות לדוגמא:

 ?האם לקחת משהו ממקום העבודה שלא שייך לך 
 לא

  העבודה שלא רלוונטי לתפקיד?האם הדפסת חומר במקום 
 לא

 ?האם היית מדווח על חבר לעבודה שלקח עט ממקום העבודה 
 כן

 ?האם היה לך ריב עם מנהל 
 לא

 ?האם אתה אנשים בסביבתך מעשנים סמים 
 לא

 ?כמה אחוז מהאוכלוסייה הם רמאים/ גנבים לדעתך 
 0%ולא  0%-לסמן את האחוז הכי קרוב ל



 
כל מיני התראות שנועדו להרתיע את המועמד כגון "התשובה במהלך המבדק יקפצו  !שימו לב

נועדו כדי לגרום . התראות אלו או "את/ה משקר/ת" שענית אינה תואמת לתשובה הקודמת"
 .םויש להתעלם מה למועמד לפקפק בעצמו

 בהצלחה!


