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“חדשנים"מיקוד ב•

דורש רגישות  ; על הצלחת החברה10חדשנים נותנים תפוקה שמשפיעה פי –

בזמן הראיונות" מתנשאת"התנהגות שנתפשת כיותר " לספוג"ו

"בעלי יכולת למידה"מיקוד ב•

ולתת מקום לאוטודידקטים" OJT"להבחין בין יכולת לימוד אוניברסיטאית ל–

שינויים מהירים דורשים הסתגלות מהירה–





Laszlo Bock – “Work Rules” [Google]

• We have found that learning ability is the leading 
predictor of success — No. 1 above intelligence and 
education.

• “The key determiner in deciding among candidates is 
“capability and learning ability.”



10%עלייה של •

במורכבות הראיון  

ותהליך המיון נמצאה  

בקשר עם שיפור של  

בשביעות הרצון  2.6%

.כ בעבודה"אח

...עד גבול מסויים–



ראיונות התנהגותיים  •

נתפסים כקשים  

וטובים

ראיונות בדרגת  •

מתוך  )4קושי של 

נתפסו  , (1-5

כאופטימליים



כלי מבחן ומיון בתהליכי פיתוח

• Machine learning

• Artificial intelligence

• Natural language processing

• Sentiment analysis

• Biometrics (voice and retinal 
analysis)

• Neural networks

• Predictive analytics

• Virtual Reality (VR) heads-up 
display

• Data mining

• Crowdsourcing

ממבחנים  
אקטיביים

למיון  
ללא ]פאסיבי 
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שנה17-שיטת הראיון המובילה כבר יותר מ
Schmidt & Hunter 1998

ראיון התנהגותי•

י מבחן מקצועי"ע–חיזוק תוקף הניבוי •



ראיון התנהגותי מובנה

התנהגויות  שיטת ראיון המניחה ש: ראיון התנהגותי•

ינבאו את התנהגותו  , במצבים ספציפיים, המועמד בעבר

במצבים דומיםבעתיד

:  ראיון מובנההראיון ההתנהגותי הוא •

מתבסס על שאלות מרכזיות שהוכנו מראש  –

מתמקדות בהתנהגות בעבר שקריטית להצלחה בתפקיד–

ת את אותו סט של שאלות/ת נשאל/כל מועמד–

נחפש דפוסי התנהגות במצבים ספציפיים•



איך נתכונן לראיון ההתנהגותי

מצב  זיהוי . 1
עתידי אצלנו 

בארגון

התנהגות  זיהוי . 2
רצויה אצלנו  
באותו מצב

מצב  תיאור . 3
דומה בעבר של  

המועמד

הגדרת  . 4
ההתנהגות  

הרצויה באותו 
מצב בעבר



0.07: תוקף הניבוי של ראיונות סטנדרטיים•

0.39: תוקף הניבוי של ראיונות מצביים•

0.51: תוקף הניבוי של ראיון מבוסס ניסיון•

0.54: תוקף הניבוי של ראיון מבוסס התנהגות•

?למה ראיון התנהגותי



כדי להימנע מהטיות בראיון-וגם 

אפקט ההילה  •

אפקט הדמיון  •

רושם ראשוני ואחרון  •

אפקט הקונטרסט•

(שפת גוף)התנהגות לא מילולית של המועמד •



להתנהגותי" סטנדרטי"מעבר מראיון 

" סטנדרטי"ראיון 
המועמד במרכז

ראיון התנהגותי 

התפקיד במרכז

(:כ"לא מובנה בד)שאלות נפוצות 

תכונות חיוביות  3: ניתוח עצמי•

ושליליות

? מה היית עושה היום אחרת: היפותטית•

מה המנהל שלך יגיד  -אם נשאל •

?עלייך

:תהליך ההכנה לראיון

מה קריטי להצלחה בתפקיד•

ההתנהגויות שנחפש אצל מועמדים•

שאלות על ההתנהגות שלהם בעבר•



? מה אין בראיון התנהגותי

שאלות היפותטיות  •

?מה את חושבת שתעשי במצבי לחץ–

ניתוח עצמי לגבי תכונות•

שליליות3-תכונות חיוביות ו3–

נמשכת לתחום/למה בחרת תחום מסוים–

חידות•

שאלות השלכה•

,  ה לדמות אותך לחיה/צריכאם הייתי –

?מה היא היתה

ידע כללי•

?מי היה ישעיהו ליבוביץ–



לראיוןהכנה 
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ההכנה לראיון

מורכבים בתפקיד/ זיהוי המצבים הקריטיים 1.

להצלחה בתפקיד במצבים אלוזיהוי התנהגות רצויה 2.

ניסוח תיאור ההתנהגות3.
(קיצוני/ מצב מורכב )ב(מה ארצה לראות את המועמד עושה)היכולת ל–

(תוצאה בעקבות ההתנהגות)כך ש

תיאור המצב : עליה מעניין אותנו לקבל דוגמאניסוח השאלה 4.

"  תן לי דוגמא"שאלת )קיצוני/מורכבוההתנהגות במצב 

(מהעבר

:ניסוח תשובות5.

דרך דוגמאות  התנהגויות שמאפיינות מועמד טוב עבורי )מה הייתי רוצה לשמוע 1.

(  ספציפיות מהעבר

דרך התנהגויות שמאפיינות מועמד שאינו טוב עבורי )מה לא הייתי רוצה לשמוע 2.

(דוגמאות



גורמים התנהגותיים קריטיים

עם המנהל  HRPמומלץ להגדיר בשיחה של )הגדרת •
:הגורמים הקריטיים בשלושה צירים( המגייס

בציר המקצועי

עבודת הצוות/בציר הבינאישי

בציר המוטיבציה


