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 ?איך רואים לעומק

 

 מי מתאים•

 מי לא מתאים•

 ?איך בונים ראיון אפקטיבי 
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 :המישרההגדרת 

 ?איזה יכולות נדרשות  לתפקיד 
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 צוות וממשקים
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 ?איזה מועמד הכי מתאים לתפקיד
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התמודדות עם  

 אתגרים

 מקצועיות

 איכפתיות יצירתיות

 מהירות למידה

 הערכים החשובים לי אצל המועמד
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 ערך  מוטיבציה

Away From 

 

Towards 
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 צורת התקשורת: הראיון

 7%מילולית •

 לא מילולית•
 38%אינטונציה •

 55%פיזיולוגיה •
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 תקשורת לא מילולית: הראיון

 תנוחות פתוחות•

 .מבט ישר, תנוחת ראש, רגליים, ידיים•

 מראה•

 אינטונציה•
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 תקשורת מילולית: הראיון

 ?מה שלומך •

 לספר על התפקיד•

 :  שפותחות תקשורתמילים •

 "(אבל"במקום " )בנוסף לכך", "יחד עם זאת"

 :אישור וחיזוקמילות •

 "נכון מאוד", "כךבדיוק "

 :באותה שפהדיבור •

 .מיליםבאותן שימוש 
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 קריאת עומק של המרואיין: הראיון
 רמזי עיניים

Richard Bandler & Johns Grinder 

 רואה זוכר

 שומע זוכר

 תחושות רגשות דיבור פנימי  

 רואה יוצר

 שומע יוצר

 יוצר זוכר

 רואה זוכר

 שומע זוכר

 תחושות רגשות דיבור פנימי  

 זוכר
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 לסיכום
 :הכנה לראיון•

התפקיד 

תכונות נדרשות 

הצוות והממשקים 

ערכים חשובים לי לתפקיד 

 

 :תרגול ראיון אפקטיבי במשחק תפקידים•
 התיידדות והובלה,תקשורת 

תקשורת מילולית ולא מילולית 

 (רמזי עיניים)קריאת עומק 

 

 .מספריםלב איך לשים 
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http://www.NeimatHalevCoaching.com 

Yael.hns1@gmail.com 

054-2424655 
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