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סדנת הכנה לראיונות
2022התמחות במועדי 

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט



ראיוןמהו
ראיוןמהו•

התמחותלמשרתראיון•

בוחניםהמראייניםמה•

לראיוןהכנה
לראיוןההכנהחשיבות•

ליסטק'צ–לראיוןהכנה•

הראיוןבמהלךהתנהלות
הראיוןבמהלךהתנהלות•

גוףשפת•

ראיון אישי
שאלות שכיחות•

ראיון משפטי
הכנה לראיון משפטי•

שאלות כלליות שכיחות•

הצעה למענה  •

דוגמאות לשאלות ספציפיות•

הראיוןסוף 
הראיוןהתנהלות בסוף •



?מהו ראיון

ראיון הינו כלי המיון הנפוץ ביותר 
אשר משלב קשר  , לבחירת עובדים

אישי ראשוני עם המועמד

במהלך הראיון בודק המעסיק את 
מידת התאמתו של המועמד  

והמועמד בוחן את , לתפקיד
,  התאמת המשרה לכישוריו

רצונותיו וצרכיו



ראיון למשרת התמחות

7.6.2021–מועד תחילת ראיונות 

–המועד הראשון לקבלה להתמחות 
8:00בשעה 17.6.2020

או שותף  /ד ו"כ בפני עו"הראיון יהיה בד
ובחלק מהמקרים יתקיים גם ראיון שני

דקות15-30כ נמשך "הראיון בד

–ראיון התמחות מחולק לשני חלקים עיקריים 
(מקצועי)וחלק משפטי ( אישיותי)חלק אישי 



מה המראיינים בוחנים

התמודדות עם שאלות מורכבות
וניהול דיון בנושאים שונים

ניתוח/כושר ביטוי
וחשיבה קוהרנטית ומסודרת

למחלקה לפי תחומי עניין  / התאמה למשרד
של המועמד

והתאמה לתרבות הארגונית

תשומת לב לפרטים ומתן תשובות מעמיקות

יכולת דקלום/ לא בוחנים זיכרון
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חשיבות ההכנה לראיון

העלאת רמת הביטחון  •
העצמי

שיפור איכות התשובות•

למדו על  
המשרה

למדו על  
המראיין

למדו על  
עצמכם

עללמדו
המעסיק



למדו על עצמכם

הקפידו על סדר כרונולוגי

השתמשו במילים מעצימות

כישורים  / תכונות3בחרו 
שמאפיינים אתכם וציינו זאת בדרך  

ישירה או עקיפה

דקות3-5ספרו על עצמכם במשך 

הם הבסיסח"הקו



חשיבות ההכנה לראיון
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careebiz
הזירה המרכזית של ענף המשפט בישראל

careebiz
כל המידע על המעסיקים המובילים בתחום 

המשפט בישראל
אלפי משובי ראיונות עבודה וביקורות על מעסיקים  ✓

במגזר הפרטי והציבורי

עמודי קריירה עדכניים ואטרקטיביים של  ✓
מעסיקים שיש להם במה להתגאות

www.careebiz.comלבחור נכון. לדעת יותר.



ק ליסט'צ–הכנה לראיון 

להתעדכן בחדשות
ולקרוא מדורים כלכליים ומשפטיים  

סימולציות
(ל"בינ' גם באנגלית אם מתראיינים למח)

על  , על המחלקות, ללמוד על המשרד
לקרוא משובי מתראיינים+ המראיין 

הופעה חיצונית

להכין מסמכים למקרה  + ז מסודר "להכין לו
)עבודה לדוגמה, המלצות, ח"קו)שיבקשו 
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עשה
דקות10-בלפחותהקדימו

לראיוןהכניסהלפניהניידאתכבו

דבריוולהשליםלהוביללמראייןאפשרו

שלכם"הנוחותאזור"להשיחהאתבתבונהכוונו

והמנעו מביקורת וציניות! שדרו חיוביות

תקיןובאופן,וממוקדרהוט,לאטדברו

הפגינו רצינות 

והישגיםבחוזקותהתמקדו

**שניות הראשונות 30-רושם ראשוני מתקבל ב! זכרו** 



תעשהאל

כישורים ללא מתן דוגמאות/ הצגת טיעונים

חוסר ביטחון עצמי/ הפגנה מופרזת של ביטחון

אמירות שאינן מהימנות



מודעות להתנהגות  
בלתי מילולית

יצירת קשר עין

ישיבה זקופה

רגליים/ המנעו משיכול ידיים

לחיצת יד איתנה

משחק בשיער/ המנעו מכסיסת ציפורניים

עם " דברו"ו, הטו ראש להסכמה, חייכו
במידה–הידיים 



ראיוןמהו
ראיוןמהו•

התמחותלמשרתראיון•

בוחניםהמראייניםמה•

לראיוןהכנה
לראיוןההכנהחשיבות•

ליסטק'צ–לראיוןהכנה•

הראיוןבמהלךהתנהלות
הראיוןבמהלךהתנהלות•

גוףשפת•

ראיון אישי
שאלות שכיחות•

ראיון משפטי
הכנה לראיון משפטי•

שאלות כלליות שכיחות•

הצעה למענה  •

דוגמאות לשאלות ספציפיות•

הראיוןסוף 
הראיוןהתנהלות בסוף •



שאלות שכיחות–ראיון אישי 

?שנים מהיום5ה רואה את עצמך בעוד /איפה את

/  ? י בעיה שנתקלת בה ואיך פתרת אותה/תאר
מה המנהל בעבודה האחרונה שלך היה אומר  

?עליך

/ ? ת על המשרד שלנו/ה יודע/מה את
?ה רוצה להתמחות אצלנו/למה את

/? מה הערך המוסף שלך על פני מועמדים אחרים
י על תכונה חיובית ושלילית שלך/ספר

?ומהמשרדמההתמחותשלךהציפיותמהן /י על עצמך /ספר
י משהו שלא כתוב בקורות החיים/ספר

?מדוע החלטת ללמוד משפטים

קורסים עניינו אותך במהלך  / אילו תחומים
?הלימודים

?ה אוהב לעשות בזמנך הפנוי/מה את
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שאלות  –ראיון משפטי 
שכיחות

–י לי על פסק דין שעניין אותך /ספר

למד שני פסקי דין אקטואליים ותקדימיים  
בצורה מעמיקה

ה  /ה לא מסכים/י לי על פסק דין שאת/ספר
עם ההלכה שנקבעה בו

ניתוח קייס משפטי

ניתוחי סעיפי חוק



חשוב שנבין באיזה תחום משפטי מדובר

נשתף  , נשאל שאלות ענייניות-לא מבינים / לא יודעים

נבקש הכוונה, בלבטים

לא נשלוף תשובה מהמותן-נחשוב מספר שניות 

?כיצד נתמודד



ד"פס–איך לענות על שאלות משפטיות 

משפטי/ציבורי/הרקע החברתי

העובדות

מהן הסוגיות המשפטיות שעלו 

(דעת מיעוט ודעת רוב)הניתוח המשפטי של השופטים 

היפוך הלכה/האם מדובר בתקדים, המסקנה המשפטית

ת על התוצאה  /ה חושב/מה את, למה בחרת דווקא את פסק הדין הזה
ה להוסיף  /ה יכול/האם יש ניתוח משפטי שאת, שאליה הגיעו השופטים

הצגת  
ד"פס



קייס -איך לענות על שאלות משפטיות 

מהן הסוגיות המשפטיות שאבחנתם

הסבירו את הפתרון שלכם בעזרת  
מקרים דומים / מושגים משפטיים

חוקים רלוונטיים/ מהפסיקה

הסבירו  , אם אין לכם פתרון
/  באילו חוקים הייתם מעיינים
אילו חיפושים משפטיים 

הייתם מבצעים כדי למצוא 
אילו סיטואציות  / את הפתרון

גם אם  )אחרות אתם מכירים 
מהן  ( בתחום משפטי אחר

תוכלו לשאוב את הפתרון

הציגו את הקייס במילים שלכם

קייס



דוגמאות לשאלות משפטיות
שנשאלו בעונות הגיוסים הקודמות

'  חזקת הגיל הרך'האם 
עקרון טובת  'נוגדת את 

'?הילד
(דיני משפחה)

פרט מספר הבדלים בין  
חברה פרטית לציבורית

(דיני חברות)

נקבעה לאדם נכות על ידי  
,ביטוח לאומי

?האם הוא רשאי לערער
(דיני ביטוח)

מהי הכנסה פירותית  
?ומהי הכנסה הונית

(דיני מסים)

,  קייס על פגמים בחוזה
זכות ביטול ותום לב

(דיני חוזים)

האם  -תאונת דרכים 
התובע רשאי לצרף חוות 

?רפואיתדעת 
(דיני נזיקין)

ספר לי על סוגיה מעניינת 
ן"בתחום הנדל

(דיני קניין)

מה ההבדל בין מסייע  
?למבצע בצוותא

( דיני עונשין)

?  מהו היפוך נטל הראיה
הדגם מתי מיושם

(דיני ראיות)
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השאלות שלך! תורך

:העבודהוסביבתהעבודהאופיעלשאלו

?המתמחהעבודתכוללתמה

?טובמתמחהמיהו,ממתמחהמצופהמה

?הישארותלגביהמשרדמדיניותמהי

?המתמחהשלהעבודהממשקימהם

העבודהתנאיעללשאוללאמומלץ

(...לחגשי,הנופשיעד,העבודהשעות,שכר)



!בהצלחה

בקשה או התלבטות אתם מוזמנים לפנות, בכל שאלה

5שלוחה 073-2270270: 'טל

info@codex.co.il: מייל


