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. וצורות אופנים במגוון איונותיבר להישאל עלולה ?" שלך השליליות התכונות מהן" השאלה

   :למשל

 ?"שלך החולשות מהן"

 ".שלך שליליות תכונות 3 י/מנה"

 ?"לשפר ה/צריכ ה/את תכונה איזו"

 

 .ובעולם בארץ המומחים מיטב שמציעים טיפים הנה ?כזו שאלה לע לענותכדאי  איך

 במידה אך ,האמת את ענו. 

 לשנותהממש עכשיו  פועלים שאתם שלילית תכונה ציינו. 

 המדובר לתפקיד קשורה שאיננה שלילית תכונה ציינו. 

 מתאימים אינכם כנראה ,המראיין בעיני חן תמצא לא האמת אם. וישירים כנים היו 

 .לעבודה תתקבלו שלא מוטב ואולי למשרה

 מתשובה להתחמק תנסו אל. 

 כאלה שהן שברור בקלישאות תענו אל... 

 ואל ,וקצרה ברורה, ישירה תשובה ענו. הזו במלכודת תיפלו אל אבל, מלחיצה השאלה 

 .מהם היחלץל שתתקשו ולילה לילה אלף לסיפורי תיגררו

 היא  לכם שחסר ניסיון או ידע סוג המתארת תשובה גם שתענו. בתשובה שולטיםה אתם

 .לגיטימית

 לא שאתם מה כל, בעבודה לדחות נוטים שאתם מה כל על חשבו. ואמתיים כנים היו  

 לעשות מסוגלים אחרים שעובדים לבכם מקובע יודעים שאתם מה וכל לעשות נהנים

 .שלכם כחולשות לציין יכולים שאתם הדברים אלה. מכם טוב

 ועובד עובד רק אני, וורקוהוליק שאני היא שלי ביותר הגדולה החולשה, טוב: "תענו אל 

 ."ועובד

 לציין תוכלו ,לעבודה הקשורה כזו בהכרח ולא כללית חולשה נקודת על נשאלתם אם  

 .המקצועי ולא האישי בתחום שלילית תכונה

 אין/אמין לא אני/מוטיבציה לי אין...ש היא שלי החולשה: "אל תענו ואופן פנים בשום 

 ".שלי היתרון גם היא שלי החולשה/מדי קפדן אני/פרפקציוניסט אני/חולשות לי

 לה מצפים שהמועמדים ברור כי ,הזו השאלה את שואלים לא כבר רבים מראיינים  

 שיצוצו ,שלה יותר יצירתיים לסגנונות קשובים היו לכן. מועד מבעודאליה  ומתכוננים

 שאנחנו השגרתית בעבודה מטלות יש לכולנו "ה:לדוגמ. להם מוכנים תהיו כשלא דווקא



 /יתאר "או", /תאוהב פחות ה/שאת ,כאלה למטלות הדוגמ לי /יתן ,לבצע אוהבים פחות

 ."ולמה ,שחשבת כמו הצליח לא דבר של שבסופו פרויקט

 תכונהב תכםתשובב נקבות אל, שלנו מהאישיות, מאתנו חלק הן שליליות תכונות 

 .אחרים אנשים על האשמה את טילשת

 הנדרשות התכונות על מידע שיותר כמה אספו, לפניו גם אפשר ואם ,איוןיהר במהלך  

 . שאספתם למידע תשובתכם את התאימו העת ובבוא ,לתפקיד

 כדי ,ישנות עובד בהערכות או ,שלכם הישיר המנהל בעבר שהיה במי להיעזר ניתן תמיד 

 .לשפר שעליכם הנקודות על אמתי משוב לקבל

 שתבחרו לתשובות בהמשך נוספות שאלות אתכם ישאל המראיין המקרים ברוב, זכרו 

 גם מוכנים היו. יותר לפרט תידרשו לפעמים, דוגמאות לתת תידרשו לפעמים. לענות

 .לזה

 שלכם הגוף בשפת שלטו. במראיין תזלזלו אל מקרה בשום, לב שימו, ולסיום 

 .מטופשת לכם נראית השאלה אם גם המראיין את כבדו .בפניכם תוצג הזו כשהשאלה
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