
 

 מדריך למרכז הערכהה

בניהם מבדק אמינות,  מרכז ההערכה הוא יום מיון מלא, הכולל סדרה ארוכה של מבחנים

דינמיקה  -ית, מבחני אישיות, מבחנים פסיכוטכניים והמוכר מכולם/ראיון אישי עם פסיכולוג

 קבוצתית.

לישון טוב לילה לפני,  -מרכז הערכה הוא יום ארוך וקשה לכן צריך להתכונן אליו בהתאם

  .ואנרגיה הרבה סבלנותכמובן ו , בדיקת דרכי הגעהמראש להתארגן על אוכל ושתייה

התנהגו במהלך המרכז הערכה כאילו אתם נמצאים בראיון עבודה, אתם נבחנים ונבדקים 

לתחילת היום דאגו להגיע בזמן התלבשו בהתאם ו, ם שוניםע"י מספר אנשי לאורך כל היום

 שנקבע לכם במהלך היום. קטע מיוןלכל ו

 מבחן פסיכוטכני

 .כםת הקוגניטיביות והשכליות שלאת היכולו בא לבדוקמבחן פסיכוטכני 

 תהיהבין הפרקים  ,מחולק לפרקים כאשר כל פרק תחום בזמןמחשב והוא  לנערך מוהמבחן 

הפרקים עוסקים בנושאים הבאים: סדרות חשבוניות, מבחני  אפשרות לצאת להפסקה.

 חשיבה מילולית, חשיבה כמותית, הסקת מסקנות, הוראות, וזריזות ודיוק. צורות, לוגיקה, 

נוסף על כך, ייתכן שהמבחנים יכללו נושאים המותאמים לתפקיד אליו אתם מתמיינים כגון 

 כניים וחשיבה מרחבית.מבחנים באנגלית, מבחנים ט

לא ניתן לענות על כל השאלות במסגרת הזמן המוקצב, לכן העדיפות היא על שימו לב כי 

 איכות התשובות ולא על כמות.

 מבחן אישיות

. מועמדמבחני האישיות נכתבו כך שבעזרתם אפשר לחשוף חלקים פחות חשופים באישיות ה

לצורך בדיקת התאמה  כםעסוקתיות שלמטרת המבחנים היא הכרת הנטיות האישיותיות והת

 לתפקיד.

השלמת כתיבת סיפורים, מבחני אישיות כוללים סוגים שונים כגון ציורים, העתקת צורות, 

 תיאור תמונות ועוד., משפטים

 ציורים

הקו צריך  ך לכלול רק את הנדרש וללא תוספות.צריך להיות פרופורציונלי לדף והוא הציור צרי

להיות ברור ורציף וחשוב לא להביע שום תגובה בהתאם למשימה כגון "מה אני צייר?"/ "אני 

 .וכו' לא יודע לצייר"

 תיאור תמונות

ההמלצה היא לתאר תיאור אמיתי ומאוזן, לרוב התמונות אשר יוצגו יהיו עצובות או כועסות, 

 הדמויות בתמונה מתמודדות עם תיאור שיש בו בעיה אך מוצגת בו גם הדרך בה הדמות או

 , לדוגמא לא לנסות לתאר תיאור שמח כאשר בתמונה מופיעה ילדה שבוכה.אותה בעיה

 

 



 
 

 דינמיקה קבוצתית

יכולת עבודה בצוות, יכולות ניהוליות,  יות של דינמיקה קבוצתית הן לבחוןהמטרות המרכז

ובמהלכה  פסיכולוג מוסמך את הדינמיקה מנחהעל פי רוב, כישורים חברתיים ועוד. יוזמה, 

תקבלו משימות קבוצתיות מאתגרות אשר יאפשרו למנחה להעריך את הכישורים החברתיים 

יהיו דינמיקה הקבוצתית התכונות שעליהן יושם דגש ב .שלכם ואת התפקוד שלכם בצוות

 .זכרו לאיזה תפקיד אתם מתמיינים ופעלו בהתאם לכן ,תלויות בתפקיד אליו אתם מועמדים

ספרו  –הציגו את עצמכם בקצרה , הדינמיקה הקבוצתית תיפתח בדרך כלל בהצגה עצמית

 מה שמכם, גילכם, השכלתכם, עבודתכם הנוכחית ומה התפקיד אליו אתם מתמיינים.

ללא נסו להיות בולטים במהלך הדינמיקה הקבוצתית, להביע את עצמכם ואת כישוריכם, 

ות הראשונים שמדברים או לוקחים את . השתדלו לא להיביטול של שאר המשתתפים

התייחסו באופן יפה לשאר המשתתפים תוך  ., אך חשוב גם לא להיות אחרוניםהמושכות

 הדגשה של הנקודה אותה אתם רוצים להעביר.

 בהצלחה!


