
 

 מיוני קורס טייס : 

כל השלבים מתבצעים בסיס ירפא תל השומר פרט לפסיכולוג שהוא ראיון  איפה מתבצע?

 בזום

 20שעות פסיכולוג משהו כמו  4-5ירפא א וירפא ב נמשכים באזור ה מה משך של מיון כזה?

 ובדיקת הראייה כחצי שעהדק 

  -א ירפא

 : מכמה מורכב פסיכוטכנים מבחנים

 בקישור למבחן למטה יש דוגמאות טובות ביותר בסיסית יחל שלוש ברמת . מתמטיקה1

 נוטה) מבחוץ נראה המטוס איך אותך ושואלים טייס מתא תמונה לך נותנים ראייה . מבחן2

 -קישור למבחן:  רואה הטייס מה ושואלים מטוס לך מראים הפוך או'..( וכו שמאלה/ימינה

 -noam.co.il/jobtestprep/testPlayer.aspx?localeSetting=he-https://www.machon

IL&test_id=H_free_test_pilots&isSequence=0&testIndex=0&mode=timed&skinID=4

-&template=FreeTestTemplate&atr=1&endURL=/%D7%93%D7%95%D7%97

-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA

-99%D7%A1&ReturnURL=/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94%D7%98%D7%

%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7

-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%99

%D7%98%D7%99%D7%A1&endURLName=%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%

95%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3&cancelURLName=%D7%9C%D7

8%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3&can%AA%D7%A

celURL=signout.aspx  

 איזה לדרג צריך ואתה נקודות עם ממדית תלת קובייה לך מראים -מרחבית ראייה . מבחן3

  קודם נפגשות נקודות

https://www.machon-noam.co.il/jobtestprep/testPlayer.aspx?localeSetting=he-IL&test_id=H_free_test_pilots&isSequence=0&testIndex=0&mode=timed&skinID=4&template=FreeTestTemplate&atr=1&endURL=/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%99%D7%A1&ReturnURL=/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%98%D7%99%D7%A1&endURLName=%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3&cancelURLName=%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3&cancelURL=signout.aspx
https://www.machon-noam.co.il/jobtestprep/testPlayer.aspx?localeSetting=he-IL&test_id=H_free_test_pilots&isSequence=0&testIndex=0&mode=timed&skinID=4&template=FreeTestTemplate&atr=1&endURL=/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%99%D7%A1&ReturnURL=/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%98%D7%99%D7%A1&endURLName=%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3&cancelURLName=%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3&cancelURL=signout.aspx
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 שתתייאש כדי מועצב מאוד קשה אבל ביותר בסיסית ברמה סימולטור -טיסה . סימולטור4

 (לירות אפשר מסוים מרחק בטווח רק) בו ולפגוע אויב ממטוס מרחק על לשמור צריך ותוותר

ר הוא שאין לך שום ובסימולט יש מולך מטוס המרוכב משולשים על רקע כחול הקושי–

 קציה איפה האדמה והאיפה השמיים ולכן אתה תאבד שליטה הרבה מאוד פעמיםיאינד

  -ב ירפא

 מסלול על לשמור" מפשע חפות" ומטרות להפציץ מטרות לך יש גבוה יותר ברמה סימולטור

 מסוים מספר על ללחוץ) בהתאם ולהגיד קשר במכשיר התראות לקבל כדי ותוך מסוים לגובה

ר הזה יש גרפיקה כבר וקשה לשרטט בעיקרון יש לך אדמה עם גבעות טולסימול–( במקלדת

ועמקים יש לך מטרות עגולות ומטרות מרובעות במרובעות אתה צריך לפגוע ובעגולות לא 

ר הזה וב אחריו הקושי העיקרי בסימולטלפני כל טיסה אתה מקבל מסלול שאתה צריך לעקו

זה ריבוי המשימות שאתה צריך לבצע בו זמנית טילים גם יכולים להינעל עליך ואתה צריך 

 לשחרר אבוקות בלחיצת כפתור

 אישיות ושאלון 300 שאלון לך יהיה הסימולטור את ועברת במידה

 איך אותך שואלים וגם ראשון צו של שאלות' דק 20 כמו משהו בזום ראיון -פסיכולוג ראיון

  בצוות עובד אתה ואיך לבד עובד אתה

תציג את עצמך ספרו איזה מקצועות אתם מרחיבים אם אתם בצופים או תנועת נוער  .1

תספרו גם על זה ותרחיבו הרבה )אם הדרכת חניך עם צרכים מיוחדים לדוגמא או 



 

זה נגיד דברים שאני סיפרתי על  מפעל מסוים כמו מחנה קיץ(אים על הייתם אחר

 עצמי

 לספר על המשפחה שלכם פשוט לספר על המשפחה .2

האם אתם מבצעים ספורט מסוים באופן עקבי פה כדאי לציין את המסלול ואם אתם  .3

בכדורגל כדורסל וכו.... אני נגיד סייף וציינתי שאני גם מתחרה בארץ באופן קבוע 

 לומדי פעם בחו

איך אתם בעבודת צוות לעומת עבודה לבד ומה אתם מעדיפים יותר )פה לפי דעתי  .4

זאת השאלה הכי קריטית שהם שואלים בראיון אצלי התעכבו עליה הכי הרבה זמן( 

חשוב לציין שאתם טובים גם בעבודה בקבוצה וגם לחוד ולתת דוגמאות אני אמרתי 

ופים אבל גם ציינתי שאין לי שהעדפה שלי היא עבודה בקבוצה ונתתי דוגמא מהצ

 שום בעיה לעבוד לבד ולקחתי דוגמא מהספורט שאני עוסק בו שהוא ספורט יחידני

 מה ממוצע הציונים שלך פשוט תגידו את הממוצע שלכם .5

תאר את חוג החברים שלך ומה אתם עושים ביחד פשוט תתארו את החברים שלכם  .6

 באור חיובי וכנל היציאות שלכם

לשאול עוד שאלות או שאלות אחרות זה משתנה בן אדם לבן אדם אבל כמובן יכולים 

 זה השאלות העיקריות שאני זוכר

 בסיס ירפא תל השומרמתבצעת ראייה בדיקת פשוט להרחיב מה כך כל אין -ראייה בדיקת


