
חוברת הכנה

 והסברים לקראת

 יום מיונים ראשוניים

 בשירות בתי הסוהר



 ם יקרים,מועמדי

אנו שמחים שהגשתם את מועמדתכם לתפקיד בשב"ס, ומאחלים לכם בהצלחה.

לארגון תעברו סדרה של מבחנים וראיונות. מבחנים אלו  המיון ובחינת ההתאמהכחלק מתהליך 

האם  -, ולא פחות חשוב עבודה בתפקיד ובשב"סאת מידת התאמתכם לחשובים לנו על מנת להבין 

 ם לכם.מימתאי התפקיד והשב"ס

המבחנים בודקים יכולות שכליות, נתוני אישיות, וכישורים שונים, ולכן חשוב שתבצעו אותם 

כאשר אתם ערניים, ובריאים. אנו ממליצים לישון היטב 

 לפני ההגעה למבחנים, ולאכול ארוחת בוקר קלה.

יום המבחנים פרק זמן קצר לפני שעת עליכם להגיע ל

 המבחנים לשם התארגנות.

על מועמדים שיש להם אבחון פסיכולוגי/נוירולוגי 

בחמש השנים המעיד על לקות למידה שנעשה 

ליום המבחנים ולהציגו להביא את האבחון  האחרונות

. כל אבחון נשקל לגופו בפני פקיד הגיוס בתחילת היום

מועמדים שלא יביאו עמם אבחון, האם מגיע למועמד תוספת זמן.  אשריבדוק ויפסיכולוג הגיוס ו

 .שנים, לא יזכו בתוספת זמן גם אם ימציאו לאחר מכן אבחון תקף 5-או שיביאו אבחון ישן מ

ברצוננו להבהיר ששלבי המבדקים השונים מותנים זה בזה, וכי אין במעבר מבחן אחד התחייבות 

 מבחינת שב"ס להמשך התהליך.

נאפשר לכם גם ים הבאים נסביר לכם באופן כללי על המבחנים שאתם עומדים לעבור, ובעמוד

 מספר תרגילים לדוגמא.מ ללמוד



מבחני כשרים

המבחנים הראשונים שתעשו הם מבחני כשרים, המכונים גם מבחני דפ"ר. אלו הם מבחנים 

, בהבנת הנקרא, בחשבוןשמטרתם להעריך את הכישורים השכליים שלכם, והם כוללים מבחנים 

 ובתפיסה חזותית. לפניכם דוגמא לכל אחד מהמבחנים שתעברו:

 מבחן הבנת הוראות  .1

במבחן זה כל שאלה היא הוראה. עליכם יהיה לקרוא כל הוראה, להבין אותה, ולעשות 

 בדיוק מה שנדרש מכם. 

  דוגמא:

סמן את הספרה השלישית של המספר הגדול ביותר מבין המספרים הבאים: 

565      566     559     955

5869

דגבא

, ולכן התשובה הנכונה היא 9, והספרה השלישית שלו היא 559המספר הגדול ביותר הוא 

 ב'.

  מבחן סדרות חשבוניות .2

מספרים. עליכם יהיה למצוא את המספר  4במבחן זה בכל שאלה תוצג לכם סדרה של 

 החמישי המתאים כהמשך לסדרת המספרים.

  מא:דוג

1,  4,  7,  10,  ….

1317117

דגבא

, ולכן המספר הבא יהיה 3-כל מספר גדול מהמספר הקודם לו ב –התשובה הנכונה היא א' 

33. 



3. מבחן יכולת חשבונית  

   מבחן זה מורכב מתרגילים קצרים. לכל תרגיל 5 פתרונות אפשריים ורק אחד מהם הוא

התשובה הנכונה.     הנכון  .עליכם יהיה לסמן את 

דוגמא:  

63 + 17 = 

771778797117

הדגבא

 התשובה הנכונה היא ג'.

  מילולית הבנהמבחן  .4

במבחן זה תתבקשו לקרוא טקסטים קצרים ולהשיב על שאלות המתייחסות לכתוב בהם. 

  דוגמא:

לאחר שהסועדים התלוננו על איכות הבשר, החליט בעל המסעדה לבחון היטב את הבשר 

 שהוא מקבל ולוודא שהוא איכותי.

מה משתמע מהכתוב?

הסועדים הם מפונקים. א

בעל המסעדה הוא עצלן, ולכן לא בדק את איכות הבשר לפני התלונות. ב

הטבח במסעדה אינו יודע לבשל בשר. ג

התלונות, בעל המסעדה לא ווידא שהבשר שהוא מקבל איכותי.לפני קבלת  ד

מהטקסט ברור שבדיקת הבשר ווידוא האיכות שלו החלה לאחר שהסועדים התלוננו, 

 ולכן התשובה הנכונה ביותר היא ד'.



 מבחן מטריצות .5

חלקים  9במבחן זה יהיה עליכם להשלים את החלק החסר בכל ציור. עבור כל ציור יופיעו 

חד מהם מתאים לחלק החסר שבציור העליון. עליכם יהיה למצוא את החלק שרק א

 החסר ולסמנו.

  דוגמא:

? 

דגבא

חזוה

ניתן לראות שבשורה העליונה של הציור תמיד יש סימון אחד, בשורה השנייה תמיד ישנם 

סימונים חופפים, ולכן התשובה  3סימונים חופפים, ובשורה השלישית תמיד ישנם  2

 תשובה ה'. –פפים סימונים חו 3הנכונה היא 



 שרות בתי הסוהר
  מבחן צורה חבויה .6

במבחן זה תיבחנו על המהירות בה אתם יכולים לזהות צורה פשוטה החבויה בתוך צורה 

נמצאת או לא נמצאת בצורה  ∑מורכבת יותר. בכל שאלה עליכם להחליט האם הצורה 

 .מורכבת יותר. הצורה הפשוטה חייבת להיות באותו גודל ובאותו כיוון

 דוגמא א':

נמצאת כחלק מהציור, ולכן התשובה לדוגמא א' היא  ∑ניתן לראות שבדוגמא א' הצורה 

 "כן".

דוגמא ב':

נמצאת, אבל "שוכבת", ולכן התשובה לדוגמא ב' היא  ∑בדוגמא ב', לעומת זאת, הצורה 

 "לא".



מבחני אישיות

משימות המערבות טקסט, ציורים, לאחר מבחני הכשרים תתבקשו לבצע מספר 

ושאלונים. למבחנים אלו אין תשובות נכונות ולא נכונות, ועליכם לבצע אותם כמיטב 

 יכולתכם.

אנו ממליצים שלא להתפתות ולהקשיב לאנשים הממליצים לכם לענות בצורה כזו או 

 אחרת על המבחנים, כיוון שהדבר עלול להשפיע לרעה על ביצועכם.

וא יום מסנן, וחלק מהמועמדים לא ימשיכו עד סופו. יחד עם זאת, סיום יום המיונים ה

גבי האם תשובה ליום המבחנים לא מבטיח בשום פנים ואופן שעברתם אותו בהצלחה. 

 תישלח אליכם בהקדם. –אתם ממשיכים בתהליך המבדקים או לא 

ובהצלחה ונשמח לראותכם בין שורותינ




