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מבנה מערכת המיון 2020
למערכת שלושה חלקים:

שאלון אישי-ביוגרפי   .1

מרכז הערכה  .2

3.  שאלון שלו

שאלון אישי-ביוגרפי

מטרת השאלון: השאלון נועד ללמוד על האופן שבו המועמדים התמודדו עם מצבים שונים בעברם ועל 

האופן שבו הם מבינים ומנתחים מצבים אלה. 

 מבנה השאלון: בשאלון כ- 15-10 שאלות פתוחות הנוגעות לניסיונם האישי של המועמדים. 

על המועמדים לכתוב את התשובות בכתב יד במקום המיועד לכך בחוברת השאלון.

מומלץ לקרוא כל שאלה בעיון ולענות עליה לאחר מחשבה ושיקול דעת. בשאלות הנוגעות לאירועים מן 

העבר מומלץ לציין אירועים בולטים וחשובים שהשפעתם ניכרת לאורך זמן.  

הזמן המוקצב למילוי השאלון: שעתיים וחצי.

שאלה לדוגמה:

היזכר במקרה שבו אדם פנה אליך וביקש עזרה או עצה, ואתה עזרת לו. 

- מי היה האדם ומה הייתה הבעיה שבגללה הוא ביקש את עזרתך?

- כיצד לדעתך הרגיש אותו אדם בעת שפנה אליך לעזרה?

- מדוע פנה אדם זה דווקא אליך?

- מדוע נענית לבקשת העזרה?

- באילו קשיים נתקלת במהלך המקרה?

User
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דוגמה להוראות לשאלון האישי-ביוגרפי

לתשומת לבך, ההוראות והשאלות כתובות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

השאלות שלפניך נועדו לסייע לנו להכירך מהיבטים הרלוונטיים להיותך רופא בעתיד.  

אנו מעוניינים לדעת על ניסיונך ועל מערכת השיקולים המנחה אותך במצבים שונים בחיים.

בכמה מן השאלות תתבקש להביא דוגמה מניסיונך האישי. אתה רשאי להביא דוגמה מניסיונך 

במצבים ובהקשרים שונים: בעבודה, בלימודים, בעבודות התנדבות, בפעילויות בתחומים שונים, 

בשירות צבאי, בשירות לאומי וכד׳.

בשאלות הנוגעות לאירועים מן העבר מומלץ להתייחס לאירועים בולטים שהשפיעו עליך גם לאחר 

התרחשותם.

כל שאלה תיבדק באופן בלתי תלוי בשאלות אחרות. לפיכך, יש להשיב על כל שאלה תשובה מלאה. 

אין להפנות לדברים שנכתבו בשאלות אחרות או להסתמך עליהם, אלא לכתוב מחדש את כל 

המידע הרלוונטי, כנדרש.

כתוב בכתב ברור וקריא.

כתוב במקום המוקצב לכך בלבד. כתיבה מחוץ לשורות המוקצבות לא תיבדק!

הערכת השאלון

את התשובות לשאלון האישי-ביוגרפי יעריכו שני מעריכים מומחים שהוכשרו לכך. הציון הסופי של 

השאלון יהיה הממוצע של שתי הערכות אלו. אם הפער בין הערכות שני המעריכים יהיה גדול, יעריך את 

התשובות מעריך שלישי, והציון הסופי יהיה הממוצע של שתי ההערכות הקרובות ביותר זו לזו.

מרכז הערכה במסר תל השומר
מטרת מרכז ההערכה היא להעריך משתנים אישיים של מועמדים ללימודי רפואה, ולא את הידע הרפואי 

שלהם.

במרכזי ההערכה מוערכים המשתנים הבאים:

תקשורת בין-אישית - העברת מסרים, יחס לזולת, כנות, הקשבה ורגישות   

התמודדות עם קשיים ועם לחץ, יוזמה והובלה  

בגרות ובשלות - שיפוט והבנת המציאות, מודעות, ביקורת עצמית, הכרה במורכבות ושיקול דעת  

קישור לתבנית כללית דף הערכה לדוגמה

משך מרכז ההערכה הוא כשלוש שעות וחצי. 

https://www.nite.org.il/wp-content/uploads/2020/02/evaluation.pdf

