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  קהמדקה

הקדמה:

לאחר	שבכיתה	י'	התלמידים	התנסו	לראשונה	בחיפוש	תחום	העניין	שלהם	ובפיתוח	מיומנויות	ראשונות	של	כתיבת	קורות	חיים,	ראיון	עבודה	

והתנסות	ראשונית	בתהליך	התמחות	על	כל	מרכיביו	)חקר	ארגון,	פרויקט(,	בכיתה	י"א	המטרה	היא	להעמיק	בכל	אחד	מהשלבים	ולפתח	

לומד	עצמאי	המנהל	את	עצמו	בתהליך	זה.	בשלב	טרום	ההתמחות	יעמיקו	התלמידים	במושגים	הקשורים	במוטיבציה,	אוריינטציית	עתיד	

ובמיומנויות	הקשורות	בחיפוש	מקום	התמחות	באופן	עצמאי.	במהלך	ההתמחות	יעמיקו	התלמידים	בחקר	הארגון	דרך	ממשקי	העבודה	של	

הארגון	עם	הסביבה	החיצונית	וחקר	נתונים	המרחיבים	את	הבנת	אתגרי	הארגון	ותחומי	פעילותו.	בעת	ביצוע	הפרויקט	יתמקדו	התלמידים	

במענה	על	צורך	ארגוני	ובתכנון	וביצוע	פרויקט	בעל	ערך	למקום	ההתמחות.

מטרות:

פיתוח	תהליך	קבלת	החלטות	ועצמאות

הרחבת	נקודות	המבט	וההבנה	על	ארגונים	

העמקה	במיומנויות	חקר	וביסוס	על	נתונים

חיזוק	תחושת	אחריות	והתמקצעות

*		המתודות	בחוברת	זו	הן	מתודות	המתווספות	למתודות	בחוברת	התמחות	בכיתה	י'	בה	ניתן	למצוא	שפע	של	הצעות	לפעילויות	המלוות	

התמחות	לאורך	פעימות	השנה:	בנושא	חקר	תחום	עניין,	קורות	חיים,	ראיון	עבודה	פרויקט	ותיעוד	תהליך	ההתמחות.
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לוח	שנתי

התמחותחונכות

	 תסריט	חיים	
	 אקטואליה	
	 תיעוד	רפלקטיבי	

	 טרום	התמחות	
	 מיעוד	מהלך	התמחות	
	 אנתרופולוגיה	ארגונית	
	 חקר	ארגון	
	 פרויקט	

זיהוי	חוזקות,	חמשת	משאבי	התודעה,	קבלת	אבן דרך 1
החלטות,	מעגלי	שייכות-משפחה,	קבוצת	עמיתים,	

אקטואליה,	כתיבה	אוטוביוגרפית

מוטיבציה,	כוחות	ההשפעה,	אורייטציית	עתיד,	עמדות	
וסטריאוטיפים	של	מקצועות,	חיפוש	עבודה,	הצגה	

עצמית,	התחלת	תהליך	חקר

'תסריט חיים': כתיבת	ראשי	פרקים	ל'תסריט	חיים'	תוצרים
)שימוש	בפעילויות	חונכות	וכתיבה	רפלקטיבית	

קבועה(	+	כתיבת		פרק	ראשון+	תגובה	על	2	אירועי	
אקטואליה.

פרזנטציה: שאלון	עוגני	קריירה,	קבלת	החלטות-	
שימוש	במודל	הסחל"ב,	חקר:	נושא	מחקר+	שאלת	

מחקר,	בחירת	מקום	התמחות+	נימוקים,	ראיון

תיוג,	שיתוף	פעולה,	שייכות	לחברה,	קבוצות,	אחרי	אבן דרך 2
בית	ספר,	קונפליקטים,	סטטיסטיקה,	אקטואליה,	

כתיבה	אוטוביוגרפית

העבודה	בעולם	משתנה,	סוגי	עובדים,	ממשקי	
ארגון,	SWOT,	סביבת	הארגון,יחסי	גומלין,	תהליך	

חקר+שימוש	בנתונים	כמותיים,	יוזמה	-	זיהוי	פרויקט,	
שרשרת	האספקה,	התמחות

'תסריט חיים': כתיבת	פרק	'תסריט	חיים'	שימוש	תוצרים
בפורטפוליו	מתוך	שייכות	לחברה	וקונפליקטים,	ניתוח		

2	אירועי	אקטואליה

פרזנטציה: אנתרופולוגיה	ארגונית	על	מקום	
ההתמחות	תוך	שימוש	במושגים	שנלמדו,	חקר	מלא,	
יוזמה	-	הצעה	לפרוייקט	רלוונטי	למקום	ההתמחות/	

לקהילה

התמודדות	עם	קונפליקטים,	אחרי	בית	ספר,	מעגלי	אבן דרך 3
השתייכות,	כולל	אקטואליה

נחישות,	תלוש	שכר,	פרויקט,	פרזנטציה,	תיעוד,	חקר

'תסריט חיים':  מפת	מעגלי	השתייכות,	ניתוח	2	תוצרים
אירועי	אקטואליה

פרזנטציה: תיעוד	התמחות+	ניתוח	דילמות	במקום	
ההתמחות,	הערכת	מנטור,	חקר	אנתרופולוגי	מקיף	
-	שימוש	במושגים,	חקר	נושא	בהתמחות,	פרויקט-	

אותנטי	לתלמיד	ורלוונטי	לסביבה
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  קהמדקה

לוח	שנתי

תמהיל הערכה 
ן ג מ 	 ן ו י צ 	 - 	 א " י

התמחותחונכותאבני	דרך

אבן	דרך	1
ספטמבר	-	דצמבר

מחוון	נספח	1

תסריט	חיים:
כתיבת	ראשי	פרקים

אקטואליה
כתיבה	רפלקטיבית	קבועה

השתתפות	בחונכות

פרזנטציה:	20%
קבלת	החלטות	מקום

התמחות	-	נימוקים	+	שימוש	בסחל"ב	-	5%
חקר:	נושא	שאלת	מחקר	-	5%

תיעוד	סיורים	/	ראיון	-	5%
הצעה	לפרויקט	-	5%

אבן	דרך	2
ינואר	-	מרץ

מחוון	נספח	2

תסריט	חיים:
אקטואליה

כתיבה	רפלקטיבית	קבועה
השתתפות	בחונכות

פרזנטציה:	20%
ת.ז.	מקום	התמחות

אנתרופולוגיה	ארגונית	-	שימוש	במושגים	-	5%
חקר	+	נתונים	כמותיים	-	5%
מהלך	התמחות	-	10%	הצגה

אבן	דרך	3
אפריל	-	מאי

מחוון	נספח	3

תסריט	חיים:
כתיבת	פרק	אוטוביוגרפיה

אקטואליה
מעגלי	השתייכות

כתיבה	רפלקטיבית	קבועה

פרזנטציה:	25%
תיעוד	התמחות	+	ניתוח	דילמות	-	5%

חקר	+	נתונים	כמותיים	-	5%
פרויקט	-	10%

הצגה	-	5%

כללי
יוני

מחוון	נספח	4

תסריט	חיים	-	10%
אקטואליה	-	10%

רפלקציה	-	10%
הערכת	חונך:	5%

מאמץ	והשקעה
השתתפות	בקבוצה

מודעות	עצמית	ורפלקציה
תקשורת	ומערכות	יחסים

הערכת	מנטור	+	הערכת	חונך:	5%	
הגעה,	התנהגות	הולמת,	מקצועיות,	יזמות

פתרון	בעיות

	

מקרא:	

מעל	המצופה:	90–100,	כמצופה:	75–90,	בדרך	למצופה:	60–75,	מתחת	למצופה:	מתחת	ל–60
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נספח	1	-	מחוון	אבן	דרך	1
מעל	קריטריוןנושא־על

למצופה
בדרך	כמצופה

למצופה
מתחת	

למצופה

חונכות	־
'תסריט	

חיים'

כתיבת	ציר	'תסריט	חיים':
בחירה	של	הפרקים	עליהם	התלמיד	יכתוב	תסריט	חיים

מתן	שמות	לפרקים
כתיבת	ציר	תסריט	חיים	-	נושא	מארגן

				

כתיבת	פרק:
פרק	שכולל	בין	2–3	עמודים

פרק	המבוסס	על	המשימות	שנעשו	בכיתה
כתיבה	קולחת	ותקינה

כתיבה	תכנים	משמעותיים

				

תגובה	על	אירועי	אקטואליה:
בחירת	אירוע	אקטואלי	להתייחסות

תגובה	כתובה	באורך	של	כחצי	עמוד	המתייחסת	לכל	אירוע
תגובה	הכוללת	תיאור	האירוע,	המשתתפים	בו,	רציונל	הבחירה	בו,	והתייחסות	

ביקורתית	של	התלמיד	אליו

				

תיעוד	רפלקטיבי:
הכנת	משימות	החונכות	בכיתה

תיעוד	קבוע	ורציף	ביומן	רפלקטיבי
מודעות	עצמית	לגבי	תהליך	ההתפתחות	האישי	

זיהוי	תחומי	התקדמות	ותחומי	אתגר

				

השתתפות:
הכנת	משימות	איכותיות	ומשמעותיות	בקבוצת	החונכות

יחסי	אנוש	ותקשורת	תקינים	עם	החונך	והתלמידים
שיתוף	פעולה

מעורבות	ואכפתיות
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  קהמדקה

מעל	קריטריוןנושא־על
למצופה

בדרך	כמצופה
למצופה

מתחת	
למצופה

התמחות	-	
פרזנטציה

קבלת	החלטות	לגבי	מקום	התמחות:
שימוש	מושכל	במודל	הסחל"ב

הנמקה	לבחירה	במקום	התמחות
אחריות	ועצמאות	במציאת	מקום	התמחות	ובתקשורת	עם	המנטור

				

חקר	-	נושא	ושאלה:
בחירת	נושא	לתהליך	החקר	לאחר	מיפוי	ובירור	נושאים	מגוונים

בחירת	וניסוח	שאלת	חקר	איכותית	ומניעה
כתיבת	ראשי	פרקים	לתהליך	החקר

				

סיורים	+	ראיון:
השתתפות	בסיורים

התעניינות	ומעורבות
תיעוד	רפלקטיבי	לאחר	כל	סיור
קיום	ראיון	עם	דמות	משמעותית

				

הצגה:
הצגת	כל	התכנים	הנדרשים

עמידה	מול	קהל
הצגה	אסתטית

הצגה	קוהרנטית
שימוש	בדרכים	שונות	לעניין	את	הקהל
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נספח	2	-	מחוון	אבן	דרך	2
מעל	קריטריוןנושא־על

למצופה
בדרך	כמצופה

למצופה
מתחת	

למצופה

חונכות	־
'תסריט	

חיים'

כתיבת	פרק:
פרק	שכולל	2–3עמודים	

פרק	המבוסס	על	המשימות	שנעשו	בכיתה
כתיבה	קולחת	ותקינה

				

תגובה	על	אירועי	אקטואליה:
בחירת	אירוע	אקטואלי	להתייחסות

תגובה	בכתב	באורך	של	כחצי	עמוד	לכל	אירוע
תגובה	הכוללת	את	תיאור	האירוע	והתייחסות	ביקורתית

				

תיעוד	רפלקטיבי:
הכנת	משימות	החונכות	בכיתה

תיעוד	קבוע	ורציף	ביומן	רפלקטיבי
מודעות	עצמית	לגבי	תהליך	ההתפתחות	האישי	

זיהוי	תחומי	התקדמות	ותחומי	אתגר

				

השתתפות:
הכנת	משימות	איכותיות	ומשמעותיות	בקבוצת	החונכות

יחסי	אנוש	ותקשורת	תקינים	עם	החונך	והתלמידים
מעורבות	ואכפתיות
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  קהמדקה

מעל	קריטריוןנושא־על
למצופה

בדרך	כמצופה
למצופה

מתחת	
למצופה

התמחות	־
פרזנטציה

אנתרופולוגיה	ארגונית	־
ת.ז.	של	מקום	ההתמחות

ציר	זמן	היסטורי	של	מקום	ההתמחות
ניתוח	סביבות	המיקרו	והמאקרו	של	הארגון

הכנת	SWOT	ארגוני
תיקון	ניתוח	של	שרשת	האספקה	של	הארגון

				

חקר	+	נתונים	כמותיים
שימוש	מושכל	בשלושה	מקורות	מידע	לכל	הפחות

תיעוד	והצגת	נתונים	כמותיים	תומכים	
כתיבת	טיוטה	של	עבודת	חקר	)לפחות	ארבעה	עמודים(	הכוללת	ראשי	פרקים,	

סיכום	תוכן,	הסקת	מסקנות,	מענה	לשאלת	החקר	ורשימה	ביבליוגרפית
כתיבה	על	פי	עקרונות	הכתיבה	האקדמית

				

תיעוד	העבודה	במקום	ההתמחות	+	הצעה	לפרויקט:
נרכשו	ידע	ומיומנויות	בתחום	המקצועי
מתקיים	תיעוד	רציף	במקום	ההתמחות

מחויבות,	מאמץ	
זיהוי	של	צורך	לפרויקט	רלוונטי	ובעל	ערך	לתלמיד	ולקהילה
פרויקט	משמעותי	למקום	ההתמחות/	לקהילה/	לבית	הספר

				

הצגה:
הצגת	כל	התכנים	הנדרשים

עמידה	מול	קהל	-	שימוש	בדרכים	שונות	לעניין	את	הקהל	
הצגה	אסתטית

הצגה	קוהרנטית
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חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

נספח	3	-	מחוון	אבן	דרך	3
מעל	קריטריוןנושא־על

למצופה
בדרך	כמצופה

למצופה
מתחת	

למצופה

חונכות	־
'תסריט	חיים'

כתיבת	פרק:
פרק	שכולל	2–3	עמודים	

פרק	המבוסס	על	המשימות	שנעשו	בכיתה
כתיבה	קולחת	ותקינה	

אריזה	קוהרנטית	ואסתטית	של	שלושת	הפרקים

				

תגובה	על	אירועי	אקטואליה:
בחירת	אירוע	אקטואלי	להתייחסות

תגובה	בכתב	באורך	של	כחצי	עמוד	לכל	אירוע
תגובה	הכוללת	את	תיאור	האירוע	והתייחסות	ביקורתית

				

תיעוד	רפלקטיבי:
הכנת	משימות	החונכות	בכיתה

תיעוד	קבוע	ורציף	ביומן	רפלקטיבי
מודעות	עצמית	לגבי	תהליך	ההתפתחות	האישי	

זיהוי	תחומי	התקדמות	ותחומי	אתגר

				

מעגלי	השתייכות:
זיהוי	מעגלי	ההשתייכות	ומפת	המעגלים	ושילובם	בתסריט	חיים

שימוש	במושגים	שנרכשו	לאורך	השנה	במסגרת	החונכות
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  קהמדקה

מעל	קריטריוןנושא־על
למצופה

בדרך	כמצופה
למצופה

מתחת	
למצופה

התמחות	-	
פרזנטציה

תיעוד	התמחות	+	ניתוח	דילמות	־
נרכשו	ידע	ומיומנויות	בתחום	המקצועי
מתקיים	תיעוד	רציף	במקום	ההתמחות

מחויבות,	מאמץ	והבעת	רצון	ללמוד	ולהתנסות
ניתוח	בכתב	הכולל	תיעוד	של	דילמות	מחיי	מקום	ההתמחות	-	תיאור	

רפלקטיבי	של	ההתמודדות	עם	הדילמה

				

חקר	+	נתונים	כמותיים
שימוש	מושכל	בשלושה	מקורות	מידע	לכל	הפחות

תיעוד	והצגת	נתונים	כמותיים	התומכים	בתהליך	החקר
כתיבת	עבודת	חקר	)4	עמודים	לכל	הפחות(	הכוללת	ראשי	פרקים,	סיכום	תוכן,	

הסקת	מסקנות,	מענה	לשאלת	החקר	ורשימה	ביבליוגרפית
כתיבה	על	פי	עקרונות	הכתיבה	האקדמית

				

פרויקט
פרוייקט	אותנטי	לתלמיד

תכנון,	ארגון	ושליטה	על	מהלך	הפרויקט	באחריות	כוללת	של	התלמיד
הפרויקט	בעל	ערך	למקום	ההתמחות	או	לקהילה

				

הצגה:
הצגת	כל	התכנים	הנדרשים

עמידה	מול	קהל	-	שימוש	בדרכים	שונות	לעניין	את	הקהל
הצגה	אסתטית

הצגה	קוהרנטית
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חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

מחוון	4:	כללי
מעל	קריטריוןנושא־על

למצופה
בדרך	כמצופה

למצופה
מתחת	

למצופה

				מאמץ	והשקעה	-	בהגעה	ובנוכחות	בזמן,	בהכנת	המשימות	ובאיכותןחונכות

				השתתפות	ומעורבות	בקבוצה	-	בעשיה	ובהשתתפות	בדיונים

מודעות	עצמית,	קבלת	משוב	ורפלקציה	-	זיהוי	חוזקות	ואתגרים,	הצבת	
מטרות	ויעדים

				

				תקשורת	ומערכות	יחסים	-	יחסים	טובים	עם	עמיתים	ועם	הצוות

				יזמות	ואחריות	-	נקיטת	עמדה	ופעולה,	לקיחת	אחריות	אישית	וקבוצתית

				פתוח

				נוכחות	והתמדה	-	הגעה	באופן	עצמאי	להתמחות	והפגנת	התמדההתמחות

				מאמץ,	עצמאות,	אחריות	והשקעה	-	פעולה	מתוך	בעלות	ואחריות	אישית

				מקצועיות	-	התנהגות	באופן	הולם,	רכישת	ידע	ומיומנויות

				יזמות	-	נקיטת	פעולה	רלוונטית	לצרכים	שמתעוררים

פתרון	בעיות	-	יכולת	להתמודד	עם	דילמות,	סוגיות	ואתגרים	במקום	
ההתמחות

				

תקשורת	ומערכות	יחסים	-	יחסים	טובים	עם	המנטור	ועם	אנשים	במקום	
ההתמחות
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  קהמדקה

הערכת	בוחן	חיצוני	
תתקיים	בסיום	השנה.

מרכיבי	הערכת	בוחן	חיצוני	ינתנו	בהמשך	ובנפרד

התלמידים	ידרשו	למסור	תיק	מלא	של	כל	המשימות	כחודש	לפני	הבחינה,	לקראת	חודש	אפריל	-	מאי	-	תאריך	ונוהל	מדויק	ימסר	בהמשך

במהלך	הבחינה	התלמיד	ישאל	על	ידע	תיאורטי	שנלמד	לאורך	השנים

כבסיס	להערכת	בוחן	חיצוני	יש	לודא	שהתלמיד	עבר	3	משימות	בסיס	שמהוות	תנאי	להיבחנות:	חונכות,	התמחות	פרויקט
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חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

אבן	דרך	1:

טרום	התמחות	

ספטמבר	-	נובמבר

כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

מוטיבציה	-	הנעה:	התהליכים	הפנימיים	שמעוררים	ומכוונים	את	הפרט	להתנהג	
	,)level	of	effort(	המאמץ	רמת	,)direction(	הכיוון	בעבודה:	הנעה	מסוימת.	בצורה

ומידת	הדבקות	)persistence(המתגלים	בהתנהגותו	של	הפרט	בתחום	עבודתו.
הרצברג	-	ניסח	את	התיאוריה	בעלת	שני	גרומים.	ברמה	הראשונה	גורמים	פיזיים	
היגייניים.	וברמה	הגבוהה	יותר	ישנם	צרכים	הקשורים	למוטיבציה	ומימוש	עצמי.	

אי	קיומם	של	הגורמים	ההיגייניים	יוביל	להעדר	שביעות	רצון	במקום	העבודה,	אך	
קיומם	לא	יגרום	לשביעות	רצון.	רק	קיומם	של	הגורמים	המוטיבציוניים	יכולים	

להוביל	לשביעות	רצון	והנעה
מוטיבציה	-	הרצברג	)באנגלית(

תיאוריות	מרכזיות	על	מוטיבציה	בעבודה
מאמר	מוטיבציה	-	לחזק	את	הרצון	ולהשיג	מטרות/	חלי	ברק	שטיין

היכרות	עם	
הסיבות	

והמניעים	
ליציאה	
לעבודה	
ולפיתוח	

קריירה.	זיהוי	
מוטיבציות	

שונות	לעבודה	
והכוונה	
ליצירת	

מוטיבציה	
פנימית	

לבחירת	
עבודה

תיאוריית	שני	
הגורמים	של	

מוטיבציה
)הרצברג(

שימוש	
בכלי	בירור	
מוטיבציות

זיהוי	וניתוח	
מוטיבציות	של	
אנשים	עובדים

אחוזים
שימוש	בכלי	

טבלה

הכוונה	
לפעולה	מתוך	

מוטיבציה	
פנימית

זיהוי	
מוטיבציות	

שונות	
שגורמות	

לפעולה

http://www.xn--7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.xn--7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.xn--7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.xn--7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.xn--7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.xn--7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.xn--7dbl2a.com/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
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   ךר מןב 1ה

כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

כוחות	ההשפעה	
בפסיכולוגיה	חברתית,	כוח	הוא	הבסיס	של	פרט	או	קבוצה	להשפיע	על	אחרים.	

כוח	הוא	היכולת	או	הפוטנציאל	להשפיע	על	אחרים.	ההשפעה	היא	מימוש	הכוח.	
לעיתים	יש	כוח	אך	לא	תמיד	משתמשים	בו.

החוקרים	פרנץ'	ורייבן	)1959	Raven,	&	French(	מציגים	במאמרם	הקלאסי	
	והמרתק	Power	Social	of	Bases	The	את	תופעת	הכוח	)Power(	וההשפעה	

)Influence(	דרך	תאוריית	ההשפעה	החברתית.	הכוח	בא	לידי	ביטוי	במערכת	
יחסים	דינמית	בין	שני	"סוכנים":	הגורם	המושפע	מכונה	על	ידם	-	P	ופי	הגדרת	
	,O	-	ידם	על	מכונה	המשפיע	הגורם	בקבוצה.	ולא	בודד	באדם	מדובר	החוקרים

והוא	עשוי	להיות	אדם	אחר,	תפקיד,	נורמה,	קבוצה	או	חלק	מקבוצה.	חמשת	
הכוחות	על	פי	התיאוריה	שלהם:	כוח	התגמול,	כוח	הכפייה,	כוח	הלגיטימיות,	כוח	

הזיקה,	כוח	המומחיות	-	המאמר	של	כוחות	ההשפעה	)באנגלית(	/	פרנץ	ורייבן
קיצור	של	המאמר	בעברית

לזהות	את	
הגורמים	

שמשפיעים	
על	התלמיד	

לפעולה.	
וכן	לאפשר	

התבוננות	על	
מקורות	הכוח	

וההשפעה	
של	מנהל	על	

עובדיו

הבחנה	בין	
המושגים	כוח	

והשפעה
הכרות	עם	

התיאוריה	של	
פרנץ	ורייבן

שימוש	
במודל	כוחות	

ההשפעה

חשיבה	
ביקורתית

ראיה	יזמית
מודעות	

עצמית

http://textologia.net/?p=12347
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.ofirtzuman.com/page.asp?id=42
http://www.ofirtzuman.com/page.asp?id=42
http://www.ofirtzuman.com/page.asp?id=42
http://www.ofirtzuman.com/page.asp?id=42
http://www.ofirtzuman.com/page.asp?id=42
http://www.ofirtzuman.com/page.asp?id=42
http://www.ofirtzuman.com/page.asp?id=42
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חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

התפתחות	קריירה
תיאוריית	משך	החיים	דונלד	סופר	-	בניגוד	למודלים	קודמים	אשר	הניחו	כי	

תהליך	הבחירה	המקצועית	הוא	תהליך	חד	פעמי	המתרחש	בנקודת	זמן	מסוימת,	
מדגיש	סופר	בגישתו	את	ההיבט	ההתפתחותי	לאורך	החיים	)Life־span(	ואת	

תהליך	התפתחות	הקריירה	של	הפרט	כתהליך	של	ביטוי	מושג	העצמי.	ההיבט	
ההתפתחותי	בגישתו	מתמקד	בתיאור	חמישה	שלבי	התפתחות	עיקריים:	גדילה	

)המקביל	לתקופת	הילדות(,	חקירה	-	אקספלורציה	)המקביל	לתקופת	ההתבגרות(,	
ביסוס	)המקביל	לתקופת	הבגרות	הצעירה	והחיים	כמבוגרים(,	תחזוקה	)המקביל	

לתקופת	אמצע	החיים(	ודעיכה	)פרישה	והזדקנות(.
מרחב	החיים	-	סופר	משלב	היבט	הוליסטי	בגישתו	ומתייחס	גם	למרחב	החיים	

)Life	־space(.	תפקיד	העובד	מלווה	בתפקידי	חיים	נוספים	כמו:	הורה,	בן	זוג,	אזרח	
ותלמיד.	חשיבותם	ומשמעותם	של	תפקידים	אלה	משתנים	בתקופות	חיים	שונות,	
כאשר	כל	ניסיון	להבין	את	בחירותיו	ואת	תפקודו	המקצועי	של	הפרט	יהיה	מדויק	

יותר	אם	יתחשב	בתפקידים	האחרים	שהוא	ממלא	באותו	הזמן.	
מאמר	באתר	יעוץ	חינוכי	של	אוניברסיטת	בר	אילן(	-	תפקידי	חיים	והתפתחות

ספר	של	האוניברסיטה	הפתוחה	-	ניהול	משאבי	אנוש	עמ'	36–56
התפתחות	קריירה	-	סופר

הבנה	כי	
קריירה	

מתנהלת	
לאורך	חיים	
שלמים	וכי	
היא	תלויה	

בנרטיב	האישי	
של	האדם.	
האפשרות	

והחופש	
לשינוי	

נרטיבים

התפתחות	
קריירות

על	פי	המודל	
של	סופר

הכרות	עם	
נרטיב	אישי

גמישות	
מחשבתית

https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
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כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

אוריינטציית	עתיד	
אריקסון	ולוין	היו	הראשונים	שהדגישו	כי	תקופת	ההתבגרות	כתקופת	מעבר	

לבגרות,	מהווה	התקופה	שבה	אנשים	מרחיבים	את	הזמן	שלהם	לעתיד	ובונים	
התייחסות	סובייקטיבית	לגביו.	חוקרים	שבאו	אחריהם	תארו	את	התהליך	הזה	

כאוריינטציית	עתיד,	וטענו	כי	התמונה	הסובייקטיבית	לגבי	העתיד	מניעה	ומווסתת	
את	התנהגות	הפרט	כלפי	העתיד	המקווה	)2001	Bandura,(.	מתבגרים	עושים	זאת	

על	ידי	הגדרת	מטרות,	תכנון,	חיפוש	וכן	להתחייב	למטרות	אלו,	אשר	כתוצאה	מכך	
מנחה	את	מסלול	התפתחותם	לקראת	העתיד	)סגינר(.

הספרות	המחקרית	בנוגע	לאוריינטציית	העתיד	הראתה	כי	מעבר	לתרבויות	שונות,	
מתבגרים	תארו	את	העתיד	שלהם	במונחים	של	תחומי	חיים	עתידיים	כגון	השכלה	

גבוהה,	נישואין	ומשפחה,	וקריירה.	יתר	על	כן,	מחקרים	הראו	כי	למתבגרים	עם	
אוריינטציה	עתידית	מפותחת	יש	מוטיבציה	גבוהה	יותר	לבצע	את	משימותיהם,	

ולהיות	מעורבים	בחיי	בית	הספר	השיגו	ציונים	גבוהים	יותר	בלימודים	והבינו	טוב	
יותר	את	הקשר	בין	התנהגותם	הנוכחית	והתוצאות	העתידיות	של	התנהגויות	אלו.

אוריינטציית	עתיד	-	גלי	צינמון
אוריינטציית	עתיד	פרופסור	דוד	פסיג

אוריינטציית	עתיד	סגינר	עמוד	6
מעגל	הדאגה	ומעגל	ההשפעה	סטיבן	קובי

לסייע	
לתלמידים	

לשאול	
שאלות	לחקור	

ולהתבונן	על	
העתיד	שהם	

מדמיינים	
ורוצים	לעצמם	

וחיבור	של	
כך	לפעולות	

בהווה

ממה	מורכבת	
תמונת	העתיד	

-	בין	חלום	
למציאות

זיהוי	הקשרים	
)בין	הרצון	
לבין	חווית	
האפשרות(

זיהוי	מגבלות	
בדרך	לחלום

זיהוי	הגורמים	
המשפיעים	על	

עיצוב	תמונת	
עתיד

אפשרות	
לחלום	

ולעסוק	
בחיפוש	

מתמיד

עבודה,	ג'וב,	קריירה
ג'וב,	קריירה	ויעוד.	אנשים	בעלי	אוריינטציית	ג'וב	שמים	את	הדגש	על	הטבות	

חומריות.	עבורם,	העבודה	אינה	מטרה	בפני	עצמה	אלא	אמצעי	להשיג	משאבים	
כדי	לתמוך	וליהנות	מהזמן	שנותר	כשאינם	בעבודה.	אנשים	בעלי	אוריינטציית	
קריירה	מדגישים	בתפיסתם	קידום	בעבודה.	הקידום	עבורם	הוא	אמצעי	להשיג	

סטאטוס	חברתי,	יוקרה,	הערכה	עצמית	כמו	גם	כוח	והשפעה.	אנשים	בעלי	
אוריינטציית	יעוד	מדגישים	בתפיסתם	סיפוק	מהעבודה	ותרומה	חברתית	המושגת	

באמצעותה.	הם	תופסים	את	עבודתם	כבלתי	נפרדת	משאר	חייהם	וכמטרה	בפני	
עצמה(.	כל	אוריינטציה	מדגישה	סיבות	שונות	לעבוד	ומשמעויות	שונות	המוענקות	

לעבודה.	יחד	עם	זאת,	תתכן	מידה	של	חפיפה	ביניהן	
עבודת	תזה:	תפיסת	העבודה	כג'וב,	קריירה	או	יעוד	והקשר	בינה	לבין	ערכי	עבודה	

ודפוסי	התקשרות	/	נועה	לונאי	ויינר
כתב	עת	אדם	ועבודה

הכרת	מושגים	
בסיסיים	
בעבודה	

והאוריינטציות	
השונות	

לעבודה.	
בירור	עמדות	

ומחשבות	
ביחס	

למושגים

הכרות	
אוריינטציות	

שונות	
בהתייחס	

לעבודה	-	ג'וב,	
קריירה,	ייעוד

שימוש	
במושגים	

לניתוח	מעשי
ראיונות

הגברת	
תחושת	

המשמעות	
בעיסוק	
ובעבודה

http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
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חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

עוגן	קריירה
החוקר	המפורסם	ביותר	בתחום	שחוקר	מה	חשוב	לאנשים	בעבודה	זה	הוא	אדגר	

שיין	שפיתח	את	הנושא	מתוך	התייחסות	למה	שהוא	כינה	"עוגני	קריירה";	הוא	
בנה	שאלון	שבאמצעותו	אנשים	מציינים	באיזו	מידה	גורמים	שונים	חשובים	להם	
בעבודה.	זה	מאפשר	לאדם	להגדיר	סוגים	שונים	של	ערכים	או	של	עוגני	קריירה,	

שדוחפים	אותו	להעדיף	כיוונים	שונים	בעבודה.	
מה	חשוב	לך	בקריירה?	פרופסור	יונתן	סמילנסקי

Edgar	H.	Schein/	career	anchor’	2006
שאלון	עוגני	קריירה/	שיין

שימוש	וניתוח	
של	שאלון	

עוגני	קריירה

עמדות	וסטריאוטיפים	של	מקצועות
עמדה	היא	ביטוי	של	יחסנו	לאובייקטים	שונים,	או	בהגדרה	רחבה	-	מערכת	

התייחסותנו	לגירוי	נתון.	עמדות	נרכשות	במגוון	דרכים	כתגובה	לסביבה	הקרובה	
והרחוקה	יותר	באמצעות	חינוך,	הזדהות,	ומודלים	ודרכים	נוספות.	העמדות	נבנות	
באמצעות	למידה	ותהליכים	קוגניטיביים	של	יצירת	סדר	פנימי	מארגן	בחשיבתנו.	
עמדה	יכולה	להיות	תלוית	מצב	ויכולה	להיות	בסיסית	וקבועה.	התועלת	בקיומם	

של	עמדות	שהן	מסייעות	לאדם	להכניס	סדר	בעולמו.	הוא	אינו	צריך	לבדוק	
כל	פעם	מהי	התגובה	המתאימה	לכל	גירוי	ובכך	נוצרת	הכללה,	ארגון	וחסכון	

באנרגיה	מנטלית	על	ידי	יצירת	מכנה	משותף.	העמדה	ממלאת	צרכים	חברתיים	
של	השתייכות	וצרכים	פסיכולוגיים	של	ביטוי	דחף	וחיזוק	העצמי.	מאידך	עמדות	

עלולות	לגרום	לתפיסות	מפלות,	התעלמות	מהפרט,	גישה	פשטנית,	סילוף	מציאות	
והגברת	איבה	על	פי	שיוך	קבוצתי,	עדתי,	אתני,	מגדרי	ועוד	)רוקס	ושוורלווצלד,	
2000(.	מקובל	להתייחס	לשלושה	רכיבים	של	עמדה:	הכרתי,	רגשי	והתנהגותי.	

מתבגרים	ושינוי	עמדות/	ד"ר	דרור	אורן
מאמר	ייצוג	לפי	סטריאוטיפים/	מקווין

הפסיכולוגיה	של	דעות	קדומות/	ס.	פאלוס
סטראוטיפים	דעות	קדומות	וכל	היתר

הבחנה	בכך	
שלכל	עבודה	

נדרשות	
תכונות	

אישיות,	
כישורים	

ומיומנויות.
פתיחת	טווח	
האפשרויות	

ומגוון	
המקצועות

סטראוטיפים	
של	מקצועות

שימוש	
בשאלוני	

סטריאוטיפים	
-	זיהוי	אישי

פעולה	שאינה	
נובעת	מתוך	
הסטריאוטיפ

התאמה	
אישית

http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
https://www.careeranchorsonline.com/SCA/media/images/common/report_sample.pdf
https://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
https://www.drororen.com/?item=70&section=37
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/merkazia_chinuchit/Documents/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-.pdf
http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/merkazia_chinuchit/Documents/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-.pdf
http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/merkazia_chinuchit/Documents/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-.pdf
http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/merkazia_chinuchit/Documents/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-.pdf
http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/merkazia_chinuchit/Documents/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-.pdf
http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/merkazia_chinuchit/Documents/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-.pdf
http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/merkazia_chinuchit/Documents/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-.pdf
http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/merkazia_chinuchit/Documents/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-.pdf
http://www.mchp.gov.il/pikuach_pnimiyati/merkazia_chinuchit/Documents/%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-.pdf
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חיפוש	עבודה
תהליך	חיפוש	עבודה	הינו	תהליך	מורכב	הכולל	שלבים	רבים.	מוצע	להשתמש	

במודל	הסחל"ב	-	מודל	שבנה	פרופסור	איתמר	גתי	המורכב	מסינון	ראשוני,	חקירה	
לעומק	ובחירה.

אלבק	טוענת	כי	מקורות	המידע	הינם	גורם	משפיע	על	בחירתו	של	הפרט	בתחום	
המקצוע.	אדם	יתייחס	למקצועות	שיש	בידיו	את	המידע	העמוק	ביותר.	לינסק	
טוען	במחקריו:	כמות	וטיב	הידע	שיש	לפרט	על	אודות	התפקיד	המקצועי	ועל	

הסיכויים	האובייקטיביים	להגשמתו,	משפיעים	על	דימוי	התפקיד	ועל	דימוי	סטטוס	
מקצועות	ואלה	משפיעים	על	בחירת	מקצוע".	

המחקר	מאשר	-	המידע	לסוגיו	עוזר,	כאשר	כל	סוג	מידע	עוזר	לפן	אחר	של	
התהליך.

מידע	על	עצמי	-	עוזר	למתבגר	להכיר	עצמו	טוב	יותר	ולבחור	נכון.	מידע	על	
מקצועות	ולימודים	-	עוזר	בהערכת	מידת	ההתאמה	למקצוע	זה	)ראליות(	מידע	

משולב	-	מביא	לשיפר	רב	ביותר	בהערכת	מותאמות	הבחירה	ומידת	הדיוק	בבחירה	
נכונה.	מידע	זה	מאלץ	את	המתבגר	לשקול	את	שני	האספקטים	-	אני	ושאיפותיו	

מול	דרישות	ביה"ס.
הסחל"ב	-	מודל	לסיוע	בבחירת	מסלול	לימודים	ומקצוע
גורמי	ההחלטה	בתהליך	בחירת	מקצוע	/	שולמית	אלבק

https://www.tazooz.co.il

היכרות	עם	
הערוצים	

השונים	
לחיפוש	
ומציאת	

עבודה.
ליצור	תהליך	

מושכל	של	
מעברים	

וחיפוש	עבודה
התנסות	

בכתיבת	קורות	
חיים	על	פי	

מודלים	שונים.	
שמייצגת	

אותם	
ומקדמת	

את	קבלתם	
לעבודה

הכרות	עם	
מאגרי	חיפוש	

עבודה
מודל	הסחל"ב

תבניות	
מורכבות	
וסגנונות	

קורות	חיים

חיפוש	פעיל	
ויעיל

עבודה	עם	
מודל	הסחל"ב

כתיבה	
בתבניות	

מורכבות	של	
קו"ח

עצמאות
יוזמה

ייצוג	עצמי

הצגה	עצמית
העצמי	מלבד	היותו	מבנה	קוגניטיבי	הוא	גם	כלי	בין	אישי.	אנשים	מנסים	ליצור	

	אצל	אחרים	תמונה	טובה	של	העצמי	שלהם.	
הדרך	לנהל	את	הרושם	של	העצמי	שלך	נקראת	"הצגת	עצמי".	הצגה	עצמית	

אותנטית־הצגת	העצמי	האמיתי	שלנו	כפי	שאנו	תופסים	אותו.	עושים	זאת	בד"כ	
בקשרים	ארוכי	טווח	ובמסגרת	קרובה	יותר	-	למשל	משפחתית.	הצגה	עצמית	

טקטית\אסטרטגית	-	מאמץ	מכוון	ליצור	אצל	אחרים	רושם	מסוים	במטרה	לזכות	
	באהדה	הערכה	הערצה.

PRESENTATION	OF	SELF	1	IN	EVERYDAY	LIFE	/ERVING	GOFFMAN

יכולת	של	
התלמיד	

להציג	את	
עצמי	את	

ההתנסויות	
שלו	ואת	הידע	

שלו	בצורה	
תקשורתית	

ומכבדת	
המייצגת	

נאמנה	את	
המציאות

התנסויות	
שונות	בהצגה	
עמית:	ראיון,	
כתיבת	קו"ח

גאווה	עצמית	
הצגה	עצמית	

http://www.realtutoring.com/career/GatiSachlav.pdf
http://www.realtutoring.com/career/GatiSachlav.pdf
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http://www.realtutoring.com/career/GatiSachlav.pdf
http://www.realtutoring.com/career/GatiSachlav.pdf
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http://www.realtutoring.com/career/GatiSachlav.pdf
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http://www.realtutoring.com/career/GatiSachlav.pdf
http://www.realtutoring.com/career/GatiSachlav.pdf
http://www.realtutoring.com/career/GatiSachlav.pdf
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf
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קבלת	החלטות
מחקר	קבלת	ההחלטות	הוא	תחום	הפרוס	על	פני	דיסציפלינות	רבות,	בניהן	

הפסיכולוגיה	הקוגניטיבית.	מדעי	המדינה,	תורת	המשחקים,	מנהל	עסקים,	
פילוסופיה	ותחומים	נוספים.	השלב	הרציונלי־חל	משנות	ה–50'	וה–60'	של	המאה	

ה–20,	ביקשו	חוקרי	קבלת	ההחלטות	להניח	מסד	ידע	ומודלים	שבאמצעותם	יוכלו	
מנהיגים	ומנהלים	לקבל	החלטות	בתחום	אחריותם	באופן	רציונלי	ככל	הניתן.	מודל	

זה	נסמך	בראש	ובראשונה	על	הלוגיקה	והסטטיסטיקה	המציגות	את	האופן	שבו	
ראוי	לקבל	החלטות.

השלב	הפסיכולוגי־הפריצה	המשמעותית	של	הפרופסורים	דניאל	כהנמן	ועמוס	
טברסקי,	היתה	בכך	שהם	הצליחו	להוכיח	כי	באופן	בסיסי	בני	האדם	אינם	

מחליטים	כפי	שראוי	שיחליטו	על	פי	המודלים	הנורמטיביים.	הכלים	שניתן	להפיק	
ממחקרים	אלו	מצויים	בהיכרות	עם	מגוון	ההטיות	הקוגניטיבית	הרווחות	בחשיבה	
האנושית	וניסיון	להימנע	מהן	בזמן	קבלת	ההחלטות.	הגישה	ההבנייתית	-	קבלת	
החלטות	כתהליך	למידה	השלב	ההבנייתי		נסמך	על	גישות	המחברות	את	הנחות	

היסוד	בדבר	הקיום	של	פרידגמות	או	מיינדסט	)mindset(	ארגוני,	את	גישות	
הלמידה	בפסיכולוגיה	)למשל	זו	של	לב	וויגוצקי(,	ואת	ההבנות	אודות	הצורך	

בהמשגה	ומסגור	מחדש.	
סקירת	גישות	קבלת	החלטות	-	דואולוג

יכולת	זיהוי	
של	דרך	קבלת	

ההחלטות	
האישית,	
בקבוצה	

ובארגון	וניסיון	
להימנע	

מההטיות

המודל	של	
אדיג'ס	
לקבלת	
החלטה

התנסות	
במודל	של	

אדיג'ס

חיבור	לשנה	שעברה

התחלקו	לזוגות.	בזוגות	הכינו	שאלות	שמתייחסות	לשנת	ההתמחות	בשנה	שעברה.

ראיינו	זה	את	זה	והכינו	סרטונים	-	ראיונות	טלוויזיוניים	-	שנת	ההתמחות	שלי	-	במה	התמחתי?	למה?	מה	למדתי?	במה	הצלחתי?	במה	לא	

הצלחתי?

אפשרות	אחרת	-	הכינו	אלבום	תמונות	של	שנת	ההתמחות	שלכם	בשנה	שעברה	-	באלבום	תוכלו	לאסוף	ציטוטים,	תמונות,	נקודות	

ואירועים	משמעותיים.

משמעות	העבודה	-	ג'וב,	קריירה,	יעוד

המשמעות	אותה	מעניקים	אנשים	לעבודתם.	בחינה	של	המשמעות	המוענקת	לעבודה	נעשתה	באמצעות	סיווג	הממפה	הבדלים	בינאישיים	

בדרך	בה	מבנה	אדם	את	עבודתו	ביחס	לשאר	חייו,	הסיבות	שבגללן	הוא	עובד	והאמונות	לגבי	תפקיד	העבודה	בחייו.	

אנשים	בעלי	אוריינטציית	'ג'וב'	שמים	את	הדגש	על	הטבות	חומריות.	עבורם,	העבודה	אינה	מטרה	בפני	עצמה	אלא	אמצעי	להשיג	משאבים	

כדי	לתמוך	וליהנות	מהזמן	שנותר	כשאינם	בעבודה.	

אנשים	בעלי	אוריינטציית	'קריירה'	מדגישים	בתפיסתם	קידום	בעבודה.	הקידום	עבורם	הוא	אמצעי	להשיג	סטאטוס	חברתי,	יוקרה,	הערכה	

עצמית	כמו	גם	כוח	והשפעה.	

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
http://basecamp.wiki.co.il/index.php/Zone_of_Proximal_development
http://basecamp.wiki.co.il/index.php/Zone_of_Proximal_development
http://basecamp.wiki.co.il/index.php/Zone_of_Proximal_development
http://basecamp.wiki.co.il/index.php/Zone_of_Proximal_development
http://basecamp.wiki.co.il/index.php/Zone_of_Proximal_development
http://basecamp.wiki.co.il/index.php/Zone_of_Proximal_development
http://basecamp.wiki.co.il/index.php/Zone_of_Proximal_development
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%94
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
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אנשים	בעלי	אוריינטציית	'יעוד'	מדגישים	בתפיסתם	סיפוק	מהעבודה	ותרומה	חברתית	המושגת	באמצעותה.	הם	תופסים	את	עבודתם	כבלתי	

נפרדת	משאר	חייהם	וכמטרה	בפני	עצמה.

ראיינו	מספר	עובדים	על	פי	השאלות	הבאות:	איך	נראה	היום	שלו?	מה	הוא	עושה	בעבודה?	מה	עושה	בשעות	חייו	הנוספות?	מה	חשוב	לו?	

באיזה	עבודות	עבד	עד	כה?

אדם	שעובד	באוריינטציית	ג'וב	-	אדם	שעובד	באוריינטציית	קריירה	-	אדם	שעובד	באוריינטציית	יעוד.

2.	נתחו	את	הנתונים.	הציגו	אותם	בצורה	גרפית.

3.	זהו	מהי	האוריינטציה	שלכם?

מוטיבציה	פנימית	וחיצונית

*עליכם	להכין	שתי	רשימות,	גורמי	הנעה	פנימית,	גורמי	הנעה	חיצונית

כעת	שחזרו	אירוע	מהתקופה	האחרונה	שבו	רצית	באמת:	להצליח	במשימה	מסוימת	להשיג	דבר	מה,	או	ללמוד	דבר	מה	חדש.

	בהתייחס	לאירוע	זה	ענה	

אילו	גורמי	הנעה	פנימית	שיחקו	תפקיד?

אילו	גורמי	הנעה	חיצונית	שיחקו	תפקיד?

מה	הניע	אותך	יותר	ולמה?

אילו	תחושות	ורגשות	שיחקו	תפקיד?

*הסתכלו	על	העובדים	הבאים	-	נסו	לנתח	כל	פעולת	עבודה	דרך	מוטיבציה	פנימית	ודרך	מוטיבציה	חיצונית

למשל	המורה	מכין	שיעור	-	

מורה	מכין	שיעור	בנושא	חדש	כי	כך	הנחה	אותו	המנהל

מורה	מכין	שיעור	חדש	כי	הוא	חושב	שזה	יסייע	להתקדמות	שלו	בעבודה

מורה	מכין	שיעור	חדש	כי	הוא	שמע	אתמול	בחדשות	נושא	שמאד	מעניין	אותו

האירועים:

תלמיד	מתכונן	למבחן	שעות	רבות

אופה	בקונדיטוריה	מכינה	עוגת	חתונה	מושקעת	במיוחד

כדורגלן	מתאמן	5	שעות	כל	יום	

איש	נדל"ן	מנסה	למכור	דירה	במצב	לא	טוב

מוסכניק	מגיע	לעבודה	כל	בוקר	בדיוק	בזמן

אופה	לחם	מתעורר	כל	בוקר	ב	4:30	לפנות	בוקר	כדי	להגיע	בזמן	לעבודה

איש	מחשבים	נשאר	בעבודה	עד	22:00	כדי	לתקן	משהו	בתוכנה
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קדמןיב לחונכות

רצף	של	מוטיבציה

תנו	לתלמידים	את	העיגולים	לא	לפי	הסדר.	הם	צריכים	

להסביר	כל	מושג	במילים	שלהם	וכן	לתת	דוגמאות	למושג.	

לאחר	מכן	הם	צריכים	לארגן	את	המושגים	על	ציר.

איך	עושים	את	זה?

התאוריה	של	הרצברג:	התאוריה	בודקת	גורמים	מניעים	

הממריצים	עובדים	או	גורמים	לתסכול	בעבודה.	ניתן	למצוא	

הרחבה	בחוברת	מושגים.

גורמים	היגייניים	/חיצוניים	)אקסטרינזים(	-	נקראים	כך	משום	שאין	לנו	שליטה	על	סביבת	העבודה,	התנאים,	היחס	מהבוס	והעמיתים.	כמו	

כן,	אלו	גורמים	שחיצוניים	לעובד.	הגורמים	נקראים	הגייניים	מכיוון	שאלו	גורמים	שמבחינת	העובד	לא	ניתן	לשפר	אותם	או	להשפיע	עליהם.	

הגורמים	ההגייניים	יגרמו	לעובד	להרגיש	"בסדר"	בעבודה	ולא	מעבר.

גורמים	מניעים	/	פנימיים	)אינטרינזים(–	נקראים	גורמים	מוטיבטורים	מכיוון	שהם	יעלו	את	המוטיבציה	של	העובד.

תיאוריית	2	הגורמים	של	הרצברג

ניתוח	אירוע:

טל	עובד	במשרד	עורכי	דין.	שעות	העבודה	במשרד	הינן	כל	

יום	משעה	8:00–16:00.	טל	מתקשה	להגיע	בזמן	לעבודה	כיוון	

שטל	הוא	איש	של	לילה.	טל	מחויב	להיות	בכל	ישיבה,	הוא	

מחויב	לעבוד	בצוות	ויש	צורך	בזמינות	של	טל	באופן	ישיר.	

טל	נמצא	כל	היום	במשרד	עובר	על	תיקים,	הוא	חש	כי	לנגד	

עיניו	הוא	רואה	אך	ורק	את	הקיר	הלבן	והמשמים	ואת	הריהוט	

המשרדי	המכוער.	העבודה	במשרד	היא	עבודה	מתישה,	הוא	

צריך	לתייק	תיקים	מהעבר	על	פי	כל	מיני	קריטריונים.	עבודה	

זו	נראית	לו	מטופשת	והוא	אינו	נהנה	מעבודתו	והוא	חש	מותש	

ועייף	מביצועה.	ולתפיסתו	של	טל	העובדים	מבזבזים	לעניות	

דעתו	שעות	יקרות	ואפשר	לסיים	את	העבודה	בזמן	קצר	יותר.	

לעיתים	טל	לוקח	פרויקטים	הביתה,	בזמן	העבודה	מהבית	על	

פרויקטים	אישיים	טל	פרח	בעבדותו,	וכאשר	הוכרח	להספיק	

את	העבודה	מהבית	טל	התנוון	והפסיק	לממש	את	עצמו	ואת	

כישוריו,	מה	שגרם	בסופו	של	דבר	לפיטוריו.	

הציעו	למנהל	של	טל	-	מה	ניתן	היה	לעשות	כדי	למנוע	את	

ככל	שהאדם	מפנים	יותר	את	הסיבות	לפעולה	מסויימת	
ומטמיע	אותן	אל	תוך	העצמי,	כך	הפעולות	שהוא	מבצע	

מתוך	מוטיבציה	חיצונית	נעשות	מתוך	הכוונה	עצמית.

רצף	המוטיבציה:

חוסר	
מוטיבציה

ציות	
אינטגרציה	הזדהותסביל

מלאה
מוטיבציה	

פנימית

	גורמים	היגייניים/חיצוניים	
)אקסטרינזים(

	
נקראים	כך	משום	שאין	לנו	שליטה	על	
סביבת	העבודה,	התנאים,	היחס	מהבוס	

והעמיתים.	כמו	כן,	אלו	גורמים	שחיצוניים	
לעובד.	הגורמים	נקראים	הגייניים	מכיוון	
שאלו	גורמים	שמבחינת	העובד	לא	ניתן	

לשפר	אותם	או	להשפיע	עליהם.	הגורמים	
ההגייניים	יגרמו	לעובד	להרגיש	"בסדר"	

בעבודה	ולא	מעבר.

	 מדיניות	ונהלים	אדמינסטרטיביים		
	 תנאי	עבודה	
	 שכר	
	 פיקוח	
	 הדרכה	
	 יחסים	בין	אישיים:	עם	עמיתים,	עם		

הממונה
	 סטטוס,	קביעות	
	 בטחון	

גורמים	מוטיבטורים/פנימיים	
)אינטרינזים(

	
נקראים	גורמים	מוטיבטורים	

מכיוון	שהם	יעלו	את	המוטיבציה	
של	העובד.

פנימי	לתפקיד
	 הכרה	עבור	הישגים	
	 עבודה	בעלת	משמעות		

ואתגר
	 תחושת	הישג	
	 למידה/	צמיחה	אישית		

ומקצועית
	 אתגר	
	 אחריות	מוגברת,	אוטונומיה	
	 הזדמנויות	להתפתחות	וקידום		

)לא	חומרי(
	 עניין	
	 גיוון	
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פיטוריו	של	טל.

כוחות	ההשפעה

יש	מספר	דרכים	להשפיע	על	המוטיבציה:

לפי	'מודל	כוחות	ההשפעה'	של	פרנץ	ורייבן	יש	חמישה	כוחות	של	השפעה	שניתן	ליישמם:

	 כוח	החיזוק	-	כוח	לחיזוק,	לגרום	עונג	-	לתת	פרס,	מחמאה,	תשומת	לב	

	 כוח	העונש	-	יש	כוח	להעניש,	לגרום	לו	סבל	-	לתת	לו	סנקציה,	לשלול	זכות,	להעביר	ביקורת,	להתעלם	

	 כוח	הלגיטימציה	-	יש	זכות	להשפיע	עליו.	כך	להורה	יש	זכות	לומר	לילד	קטן	מתי	ללכת	לישון,	למורה	יש	זכות	להגיד	לילד	לשבת		

בשקט	בשיעור.	כשהילד	מסכים	עם	הלגיטימציה	הזו,	מקבל	את	הסמכות	הוא	פועל	לפיה.

	 כוח	המומחיות	-	יש	ידע	וניסיון	תקפים	בעיניו.		

	 כוח	ההזדהות	-	קשר	רגשי	ורצון	להיות	דומה	לאדם.	המבוגר	הוא	מודל	להזדהות,	והילד	מתחבר	אליו	מתוך	צרכיו	והאמונות	שלו.		

מה	מהכוחות	מתחבר	למוטיבציה	פנימית	ומה	מהכוחות	מתחבר	למוטיבציה	חיצונית?

במליאה	-	ניתוחי	אירוע	-	הציעו	רעיונות	לפעולות	שיכולות	לסייע	המתייחסת	לכל	אחד	מההיבטים:	

	 תלמיד	מפריע	באופן	קבוע	במסגרת	הכיתתית	

	 עובד	מאחר	באופן	קבוע	לעבודה	

	 עובד	רוצה	לפרוש	מהעבודה	

עוגן	הקריירה

ראיינו	אנשים	בסביבתכם	הקרובה	בנוגע	לשאלון	עוגני	קריירה

עד	כמה	נכון	כל	אחד	מהמשפטים	הבאים	לגביך?	סמן	את	המספר	המתאים	מימינו	של	כל	משפט	!

נכון	לחלוטין	–	7

נכון	במידה	בינונית	-	3	

לא	נכון	בכלל	–	1

1.	אני	רוצה	להגיע	לדרגת	מומחיות	כה	גבוהה	שעצותיי	יהיו	תמיד	מצרך	מבוקש	ביותר

2.	אני	חש	שאני	מממש	את	עצמי	בעבודה	כאשר	אני	מצליח	לנהל	אחרים	ואת	עבודתם

3.	אני	חולם	על	קריירה	שתאפשר	לי	יד	חופשית	ואוטונומיה	במילוי	תפקידי	השונים.

4.	קביעות	ויציבות	חשובים	לי	יותר	מאשר	חופש	ואוטונומיה

5.	אני	מחפש	תמיד	רעיונות	שיאפשרו	לי	לבנות	עסק	משלי

6.	אחוש	הצלחה	בקריירה	רק	אם	ארגיש	שתרמתי	משהו	משמעותי	לרווחת	החבר

7.	אני	חולם	על	קריירה	שתאפשר	לי	לפתור	בהצלחה	בעיות	במצבים	מורכבים	במיוחד

8.	אבחר	לעזוב	את	הארגון,	אם	יציבו	אותי	בתפקיד	שיצמצם	את	יכולתי	להתמיד	בפעילויות	משפחה	ופנאי

9.	אחוש	הצלחה	בקריירה,	רק	אם	יתאפשר	לי	לפתח	את	כישורי	הטכניים	והמקצועיים	לרמה	גבוהה	ביות
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10.	הייתי	רוצה	לנהל	ארגון	גדול	ומורכב	ולקבל	החלטות	שישפיעו	על	אנשים	רבים

11.	אני	חש	שהגעתי	למימוש	עצמי,	בעיקר	כאשר	מתאפשר	לי	להגדיר	את	המטלות,	לוח	הזמנים	והמהלכים	במסגרת	תפקידי.

12.	אבחר	לעזוב	את	הארגון,	אם	אקבל	תפקיד	שיסכן	את	הסיכוי	שלי	לקביעות	בארגון.

13.	הקמת	עסק	משלי	חשובה	לי	יותר	מתפקיד	ניהולי	בכיר	בארגון	השייך	לאחרים

14.	אני	חש	שהגעתי	למימוש	עצמי	בקריירה,	כאשר	מתאפשר	לי	לתרום	מכישורי	לטובת	אחרים.

15.	אחוש	הצלחה	בקריירה,	אם	אתמודד	בהצלחה	עם	אתגרים	קשים

16.	אני	חולם	על	קריירה	שתאפשר	לי	לשלב	את	צרכיי	האישיים,	צרכי	המשפחה	וצרכי	עבודה

17.	מושך	אותי	יותר	למלא	תפקיד	מקצועי	בכיר	בתחום	התמחותי	מאשר	תפקיד	מנכ"ל

18.	אחוש	הצלחה	בקריירה,	רק	אם	אהיה	מנכ"ל	בארגון

19.	אחוש	הצלחה	בקריירה,	רק	אם	יהיו	לי	חופש	ואוטונומיה	מלאים

20.	אני	מעוניין	בתפקידים	בארגונים	שיתנו	לי	הרגשת	יציבות	וקביעות

21.	אני	חש	שהגעתי	למימוש	עצמי,	בעיקר	כאשר	מתאפשר	לי	לבנות	משהו,	שהוא	כולו	תוצאה	של	רעיונות	ומאמצים	שלי

22.	חשוב	לי	יותר	להשתמש	בכישורי	על	מנת	להפוך	את	העולם	למקום	שטוב	יותר	לחיות	ולעבוד	בו,	מאשר	להשיג	תפקיד	ניהולי	בכיר.

23.	אני	חש	שהגעתי	למימוש	עצמי,	בעקר	כאשר	אני	פותר	בעיות	שנראו	לא	פתורות	או	חסרות	סיכויים

24.	אחוש	הצלחה	בחיי,	רק	אם	אהיה	מסוגל	לאזן	בין	צרכי	האישיים,	צרכי	המשפחה	וצרכי	הקריירה	שלי

25.	עדיף	לעזוב	את	הארגון	אם	יציבו	אותי	לתפקיד	שאינו	בתחום	ההתמחות	שלי

26.	מושך	אותי	יותר	תפקיד	מנכ"ל	מאשר	תפקיד	ניהולי	בכיר	בתחום	ההתמחות	המקצועי	שלי

27.	האפשרות	למלא	תפקיד	בדרכי,	ללא	נהלים	ומגבלות	חשובה	לי	יותר	מביטחון	תעסוקתי

28.	אני	חש	שהגעתי	למימוש	עצמי,	בעיקר	כאשר	אני	משיג	בטחון	כלכלי	ותעסוקתי

29.	אחוש	הצלחה	בקריירה,	רק	אם	אצליח	ליצור	או	לבנות	משהו	שהוא	כולו	רעיון	שלי	ומוצר	שלי

30.	אני	חולם	על	קריירה	שתהיה	בה	תרומה	ממשית	לחברה	ולאנושות

31.	אני	מחפש	בעבודה	הזדמנויות	לבטא	את	כישורי	התחרותיים	ו/או	יכולתי	לפתור	בעיות

32.	חשוב	לי	יותר	האיזון	בין	דרישות	מחיי	העבודה	ודרישות	מחיי	האישיים	לעומת	הסיכוי	להשיג	תפקיד	ניהולי	בכיר

33.	אני	חש	שהגעתי	למימוש	עצמי,	בעקר	כאשר	אני	משתמש	ביכולתי	וכישורי	המיוחדים

34.	אבחר	לעזוב	את	הארגון,	אם	לא	יהיה	לי	סיכוי	להתקדם	במסלול	הניהול	הכללי

35.	אעדיף	לעזוב	את	הארגון	שלי,	אם	אוצב	לתפקיד	שיקטין	את	החופש	והאוטונומיה	שלי

36.	אני	חולם	על	קריירה	שתאפשר	לי	תחושת	בטחון	ויציבות

37.	אני	חולם	על	הקמת	עסק	משלי

38.	אעדיף	לעזוב	את	הארגון,	אם	אוצב	לתפקיד	שיקטין	את	יכולתי	להעניק	שרות	לאחרים

39.	התמודדות	עם	פתרון	בעיות	קשות	במיוחד,	חשוב	לי	יותר	מתפקיד	ניהולי	בכיר

40.	תמיד	חיפשתי	הזדמנויות	עבודה,	שיקטינו	את	ההפרעה	לחיי	האישיים	ולחיי	המשפחה	

הבט	על	המספרים	שציינת	ליד	המשפטים	השונים.	זהה	את	המשפטים	שקיבלו	את	המספר	הגבוה	ביותר.	בחר	מתוכם	שלושה	משפטים	
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שהנם	הנכונים	ביותר	לגביך	והוסף	לכל	אחד	מהם	4	נקודות.

הנחיות לעיבוד השאלון

אל	תשכח	לצרף	לסיכום	את	תוספת	הנקודות	שנתת	לשלושת	המשפטים	שהנם	הנכונים	ביותר	לגביך.

העבר	את	המספר	המתאים	שסימנת	ליד	כל	אחד	מהמשפטים	לטבלה	הבאה.

סכם	את	המספרים	בכל	טור.

חלק	את	התוצאה	במספר	5	)מספר	הפריטים	בכל	טור(	על	מנת	לקבל	את	הממוצע	עבור	עוגני

הקריירה	השונים.

12345678
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סה"כ

ממוצע

להלן	עוגני	הקריירה	השונים:
1.	עוגן	ההתמחות	המקצועית:	מניעים	את	האדם,	כישרונו	ושביעות	הרצון	שהוא	מוצא	בתחום	התמחותו,	אליו	הוא	מחויב.

2.	עגן	הניהול:	מניע	את	האדם	ורצונו	להיות	מנהל.	יש	לו	שאיפה	להתקדם	בארגון	שיאפשר	לו	להיות	בין	המובילים	בתחומי	המדיניות,	קבלת	ההחלטות	
וההצלחה	של	הארגון.

3.	עוגן	האוטונומיה:	מניע	את	האדם,	הצורך	לעשות	דברים	בדרכו,	על	פי	סטנדרטים	שלו	ולא	להיות	כבול	לנהלים,	תהליכים,	מסגרת	זמן	או	כל	נורמה	או	
מגבלה	אחרת	שמקורם	בארגון.

4.	עוגן	הביטחון:	חשוב	לאדם	לדעת	שהקריירה	שלו	מובטחת	ומאורגנת	והוא	יכול	להיות	שקט	לגבי	העתיד,	שכן	הקשר	הקבוע	עם	הארגון	המעסיק	
מקטין	מאד	את	אי	הודאות.

5.	עוגן	היזמות/	יצירתיות:	מניע	את	האדם,	הצורך	להקים	עסק	משלו,	לפתח/	ליצור	מוצרים	או	שירותים	במסגרת	עצמאית.
6.	עוגן	השירות:	מנחים	את	האדם	ערכים	חברתיים.	חשוב	לו	לעשות	למען	הכלל,	לדאוג	לרווחת	החברה,	לשפר	את	מצב	האומה,	לפעול	לטובת	האנושות.

7.עוגן	האתגר:	מניע	את	האדם	הרצון	להתמודד	עם	קשיים	גדולים	בהצלחה,	לפתור	בעיות,	להתגבר	על	מכשלים.
8.	עוגן	סגנון	החיים:	חשובה	לאדם	היכולת	לשלב	את	צרכיו,	צרכי	משפחתו	וצרכי	התפקיד	שהוא	ממלא.	הוא	מחפש	קריירה	משמעותית	שתשתלב	עם	

תפקידי	חייו	האחרים.
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סטראוטיפים	של	מקצועות

fcc�־israel/local/Article־http://www.mako.co.il/news	 :צפו	בכתבה	הבאה	על	סטראוטיפים	ומקצועות,	מבחן	הסטראוטיפים	הגדול

35756ba64c21004.htm

המורה	מדביק	לכל	משתתף	תווית	על	מצחו	מבלי	שזה	יוכל	לראות	את	תוכן	התווית.

על	התוויות:	המזכירה	המסודרת,	המנהל	הקפדן,	הגננת	המכילה,	נהג	האוטובוס	העצבני,	הספר	הפסיכולוג,	הטייס	המוצלח,	העורך	דין	

המפולפל,	הרופאה	המנתחת,	נהגת	המונית,	חוקר	המוח,	השיפוצניק	המסוקס	וכו

המשתתפים	מסתובבים	באולם	וברקע	מושמעת	מוסיקה.

המורה	מפסיק	את	המוסיקה	וכל	משתתף	נעמד	מול	בן	או	בת	זוג.	על	כל	בן	זוג	להתייחס	ולהגיב	אל	השני	עפ”י	התווית	שעל	מצחו.

יש	לחזור	על	הסבב	כמה	פעמים	על	מנת	שתיווצר	בקרב	המשתתפים	תחושה	ברורה	ביחס	לתגובות	שהם	מקבלים	כלפי	הדמות	אותה	הם	

מייצגים.

בשלב	זה	כל	משתתף	מוריד	את	התווית	ממצחו	ובודק	איזו	דמות	הייתה	רשומה	לו	או	לה.

דיון	במליאה:

	 מה	הרגשתם	במהלך	הפעילות	)קבלת	תגובות	ומתן	תגובות	לאחרים(?	

	 האם	יכולתם	לנחש	מתגובות	המשתתפים	בלבד	איזו	דמות	מודבקת	לכם	על	המצח?	

	 מה	הקשר	בין	הפעילות	לבין	הסטריאוטיפים	המקיפים	אותנו	בעולם	בו	אנו	חיים?	

	 מה	מקומנו	כאנשי	חינוך	בקיבוע	או	בשבירת	סטריאוטיפים?	

סטריאוטיפים	של	בעלי	מקצועות

צרו	שנים־עשר	כרטיסים	הנושאים	שמות	של	בעלי	מקצועות	ועיסוקים	שונים,	כגון:	מורה,	גנן,	מנקה

רחובות,	ספורטאי,	חייל,	סוחר,	סנדלר,	רב,	רופא,	נהג,	עורך	דין,	טבח	וכו’.

במקביל	הכינו	רשימה	של	תכונות	)בכרטיסים(	כגון	רגזן,	מקשיב,	נושא	נשק,	בעל	מכונית	מפוארת,	איטי,	מקלל,	איש	צדק,	מסודר,	מגולח,	

סגור,	שחקן,	מחזיק	מטאטא,	מרכיב	משקפיים,	אחראי,	רציני,	עני,	טוב	לב,	שמן,	לובש	חליפה	מקומטת,	מדבר	בשקט,	מחזיק	תיק	ג’ימס	בונד,	

זריז,	משכיל,	לא	מגולח,	פטפטן,	חובש	כיפה,	ערמומי,	לובש	סינר	מלוכלך,	מלוכלך,	חכם,	קורא	עיתון	וכו’.

1.	יש	לחלק	את	התלמידים	לקבוצות,	כל	קבוצה	תקבל	3–2	כרטיסים	של	בעלי	מקצוע.

2.	המורה	יקריא	את	התכונות	הרשומות	בכרטיסים	ויחלק	אותן	עפ”י	בקשת	התלמידים

3.	לאחר	שכל	הקבוצות	מלאו	את	הכרטיסים:

	 כל	קבוצה	בתורה	תבחר	נציג	שיקריא	את	התכונות	המתאימות	לכל	מקצוע.	

	 האם	הרגשנו	צורך	לשנות	או	להוסיף	תכונות?	

	 אם	כן,	למה?	

	 אם	לא,	למה?	

	 מה	לקחתם	מהפעילות?	

http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-fcc35756ba64c21004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-fcc35756ba64c21004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-fcc35756ba64c21004.htm
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4.	סיכום:

אנו	קובעים	דעה	על	אנשים	ועל	מקצועותיהם	על־פי	סטריאוטיפים	מקובלים.	כדאי	ומומלץ	להשהות	את	קביעותינו	“ולתת	דקה	למחשבה”	

לפני	שחורצים	משפט.

סטריאוטיפים	-	את	מי	לקבל	לעבודה?

קחו	קורות	חיים	שונים	)ניתן	ממורים	שהגישו	קורות	חיים	לבית	הספר(,	מחקו	את	השם	של	האדם.

איזה	אדם	הייתי	מקבל	לעבודה?	למה?

דאגו	שבין	קורות	החיים	יהיו	קורות	חיים	של	אדם	מהמגזר	הערבי,	אישה,	נכה,	חרדי	ועוד.

ניתן	להשתמש	באות	קורות	חיים	למיון	לפי	סוגי	עבודות	-	את	מי	לקבל	לעבודות	ניקיון	לבית	ספר?	את	מי	לקבל	לשמירה?	את	מי	לקבל	

כמזכיר/ה?	את	מי	לקבל	כמנהל?

דיון	בתוצאות
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איך	מוצאים	עבודה?
קרוב	לצלחת	-	התחילו	בהתייעצות	עם	ההורים	ועם	בני	המשפחה.	בני	המשפחה	שלכם	מכירים	אנשים	רבים	ולבטח	תוכלו	לקבל	מהם	רעיון	

או	שניים.	יתכן	ובני	המשפחה	שלכם	עובדים	במקום	שמעסיק,	במהלך	החופשה,	את	ילדי	העובדים.	אם	כן	הסתדרתם.

לא	רוצים	להיות	יום	שלם	עם	ההורים?	אולי	תוכלו	אתם	לעבוד	במקום	העבודה	של	חברים	של	הוריכם	וילדיהם	יעבדו	אצל	ההורים	שלכם	

במקום	העבודה.

בשכונה	יש	תמיד	עבודה	-	בדקו	אצל	השכנים	אם	מעוניינים	בעזרה:	שטיפת	מכוניות,	גינון	או	עבודות	בית	פשוטות,	טיפול	בכלב	או	בחתול	

בזמן	יציאתם	לחופשה	ושמירת	על	הילדים.

עסקים	באזור	-	בעלי	חנויות,	המכולות	ובתי	הקפה,	בסביבת	המגורים	שלכם,	ישמחו	לעוד	זוג	ידיים	חרוצות.

עבודה	באינטרנט	-	את	מעגל	החיפושים	אפשר	להרחיב	באמצעות	חיפוש	באינטרנט	באתרים	המציגים	מודעות	דרושים	לבני	נוער:

NO־R	-	מודעות	דרושים	לבני	נוער.

Jobs	All	־מדור	מיוחד	עם	משרות	מתאימות	לבני	נוער.

Master	Job	-	מדור	מיוחד	עם	עבודות	לבני	נוער.

עבודה	זמנית	-	לוח	עבודות	זמניות	לבני	נוער.

קבלת	החלטה	-	מודל	הסחל"ב	-	איתמר	גתי

מודל	לקבלת	החלטות	מרובות־חלופות	המבוסס	על	חלוקת	התהליך	ל–3	שלבים:

סינון	ראשוני,	חקירה	לעומק,	ובחירה		

המטרה:	איתור	רשימה	קצרה	)בערך	7(	של	תחומי	לימוד	ומקצועות	"מבטיחים",	הראויים	להמשך	חקירה	לעומק

שלב	1:	סינון	ראשוני

השיטה:	ניפוי	בשלבים

¨איתור	ודרוג	השיקולים	החשובים	ביותר	בבחירת	מקצוע

¨ציון	הרמות	המועדפות	בתוך	כל	שיקול

¨ניפוי	החלופות	הבלתי־מתאימות

¨חזרה	על	שלושת	הצעדים	הללו	עד	שהרשימה	קצרה	דיה

¨בדיקת	איכות	הרשימה

התוצאה:	רשימה	של	חלופות	"מבטיחות"	הראויות	להמשך	חקירה

http://www.alljobs.co.il/SearchResultsGuest.aspx?page=1&position=&region=&type=19
http://www.jobmaster.co.il/code/check/search.asp?jobtype=4
http://www.avodazmanit.co.il/?page=1&workerKind=1&workerKind=2&x=67&y=18&freeText=
http://www.avodazmanit.co.il/?page=1&workerKind=1&workerKind=2&x=67&y=18&freeText=
http://www.avodazmanit.co.il/?page=1&workerKind=1&workerKind=2&x=67&y=18&freeText=
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שלב	2	-	החקירה

המטרה:	לבחון	אילו	מהמקצועות	ה"מבטיחים"	גם	"מקיימים"	-	כלומר,	אכן	מתאימים

השיטה:	איסוף	מידע	על	המקצועות	ה"מבטיחים"	תוך	התמקדות	בחלופה	מבטיחה	אחת	בכל	פעם

האם	המקצוע	באמת	מתאים	להעדפות	המתלבט?

איסוף	מידע	מפורט	על	הלימודים	והמקצוע

נכונות	לעמוד	בכל	דרישות	הלימודים	והמקצוע?

התאמה	לדרישות	המקצוע?

תוצאה:	מספר	חלופות	)3–4(	המתאימות	ביותר

שלב	3	הבחירה

מטרה:	בחירת	החלופה	המתאימה	ביותר	)ודירוג	עדיפות	של	חלופות	אחרות(

שיטה:	השוואה	בין	החלופות	ובחירת	החלופה	בעלת	היתרונות	הרבים	ביותר	

	 האם	מימושה	וודאי?	אם	לא	-	איתור	החלופה	הבאה	בסדר	העדיפויות	

	 האם	המתלבט	מרגיש	בטוח	בהחלטתו?	

	 אם	לא	-	חזרה	לשלב	החקירה	לעומק	

תוצאה:	בחירת	החלופה	הטובה	ביותר,

או	דירוג	של	החלופות	הטובות	ביותר

כתיבת	קורות	חיים

היכנסו	לאתר	'תזוז	':	קורות	חיים	לדוגמא	-	נוער:https://www.tazooz.co.il/קורות־חיים־לדוגמא־נוער

באתר	תוכלו	למצוא	דגמים	שונים	של	כתיבת	קורות	חיים.	

זהו	עם	התלמידים	את	הדומה	והשונה	בין	דגמי	קורות	החיים.	

התאימו	קורות	חיים	לסוגי	עבודות	שונות	-	מה	חשוב	להדגיש	בכל	עבודה?

אוריינטציית	עתיד	־שאלון

עברו	עם	התלמידים	על	שאלון	המזהה	אוריינטציית	עתיד

שימו	לב	להתייחסות	לתקוות,	חששות,	וכן	למעגלי	החיים	השונים.

https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://www.kshalem.org.il/uploads/file/Research/ResearchTools/Quantitative/HebetimRigshiyim/TfisotLegabeyHaatid/SheelonOrientazyatAtid.pdf.pdf
http://www.kshalem.org.il/uploads/file/Research/ResearchTools/Quantitative/HebetimRigshiyim/TfisotLegabeyHaatid/SheelonOrientazyatAtid.pdf.pdf
http://www.kshalem.org.il/uploads/file/Research/ResearchTools/Quantitative/HebetimRigshiyim/TfisotLegabeyHaatid/SheelonOrientazyatAtid.pdf.pdf
http://www.kshalem.org.il/uploads/file/Research/ResearchTools/Quantitative/HebetimRigshiyim/TfisotLegabeyHaatid/SheelonOrientazyatAtid.pdf.pdf
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קבלת	החלטה	בארגון	-	המודל	של	אדיג'ס

ענו	עם	התלמידים	על	שאלון	סגנונות	קבלת	החלטה	של	אדיג'ס

נתחו	את	סגנון	קבלת	ההחלטה

מאפיינים	מרכזייםתורם	לארגון/	לצוות	בכך	ש...שם	המקור

producer	)P(
ביצועיסט

-אפקטיבי	בטווח	הקצר
-מזיז	מכשולים	המפריעים	לתהליך	העבודה

-פותר	בעיות
-פונקציונלי-	ביצועי

-נמצא	בעשיה,	מכוון	תוצאות
-מעסיק	אותו	מה	נעשה	ומבוצע	ברגע	זה

-יורה	מהמותן,	זבנג	וגמרנו
-כוח	עבודה	בילתי	נלאה

Administrator	)A(
מנהלן

-יעיל	בטווח		הקצר
-דואג	להסדרת	תהליכים	והפיכתם	לשיגרה

-מייצר	חזרתיות	על	פעולה	במינימום	אנרגיה
-שיטתי

-מצוין	בטיפול	בפרטים,	יצירת	שיטתיות,	סדר	וארגון,	יעול	תהליכים
-זהיר,	מחושב,	אנליטי,	שמרן

-ממוקד	באיך	הדברים	נעשים
-מתבסס	על	העבר	לטובת	ההווה

Entrepreneur	)E(	
יזם

-אפקטיבי	לטווח	הארוך
-מזהה	צרכים	עתידיים	של	לקוחות,	מחדש

-יוזם

-נלהב,	מלהיב,	כריזמטי,	מרגש
-בעל	כושר	יצירתיות	וחדשנות

-לוחקח	סיכונים,	פרואקטיבי
-פורח	באווירת	משבר

-ממוקד	בדבר	הבא	שנוכל	לעשות
-חוסר	עקביות	בקבלת	החלטות

Integrator	)I(
מתכלל

-יעיל	בטווח	הארוך
-רגיש	לצרכים	של	אחרים	מחוץ	לארגון	ובתוכו

-מתכלל	את	כל	הנוגעים	בדבר
-מניע	את	מודעות	הארגון	לשיתוף	פעולה	ולתמיכה

-מחפש	פתרונות	מתוך	המערכת

-רגיש,	מתייחס	לאנשים,	מבין,	נוח	לבריות
-דואג	למציאת	איזון	בין	צרכים	פרטיים	ןצרכים	ארגוניים

-	דואג	ליצירת	אינטגרציה	בין	חברי	הצוות,	גיבוש	קונצנזוס,	הסכמה	
ומציאת	פשרות

http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
http://www.tni.org.il/imgs/site/ntext/signonot.pdf
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אבן	דרך	2

התמחות

דצמבר	-	מרץ

זוהי	התקופה	המרכזית	של	מהלך	תקופת	ההתמחות.	בשלב	זה	של	השנה	התלמיד	יכיר	לעומק	את	מקום	ההתמחות	וכן	את	מאפייניו	

הפנימיים	והקשרים	עם	סביבות	החוץ	הנוגעות	לארגון.	התלמיד	יערוך	תהליך	חקר	שיוביל	לפרוייקט	במקום	ההתמחות	זאת	תוך	איסוף	מידע	

ממקורות	מגוונים	ושימוש	בנתונים	כמותיים.	
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מושגים	תיאורטיים

הרגליםמיומנויותידעמטרההנושא

העבודה	בעולם	משתנה
בשוק	העבודה	התחוללו	בעשורים	האחרונים	שינויים	מהותיים,	וצפוי	שיתרחשו	

בו	שינויים	נוספים	בעשורים	הבאים.	שינויים	אלו	מקורם	בתמורות	דמוגרפיות,	
טכנולוגיות,	מגדריות,	תפיסתיות	וכלכליות,	המשפיעות	על	שוק	העבודה	בהיבטים	
שונים,	ובין	היתר	מבנה	השוק,	מקומן	של	טכנולוגיות	חדשות	בו,	מערכת	היחסים	

בין	עובדים	למעסיקים	וכן	צורכי	כוח־האדם	של	שוק	העבודה.	
מחקר	של	הכנסת,	תכנון	כוח	האדם	לשוק	העבודה	העתידי,	2016

סקירת	ספרות	-	שינוי	חוקי	המשחק	בעולם	העבודה/	נירית	תושב	אייכנר
סרטון	-	ההיסטוריה	של	המקצועות

הרצאת	טד:	איך	יראו	מקצועות	העתיד?

היכרות	של	
התלמידים	

עם	השינויים	
בעולם	

העבודה	
הדורש	

גמישות,	
עבודה	בריבוי	

קריירות,	
עבודה	בצוות

הכרות	עמוקה	
עם	שוק	

העבודה	של	
המאה	ה	-	21

זיהוי	מאפייני	
עולם	העבודה	

בסביבתם

יכולת	לעבודה	
ופעולה	

בסביבות	
משתנות

עבודת	צוות
הרחבת	מנעד	

הגמישות
ציר	זמן	
היסטורי

סוגי	עובדים	)הולנד(
על	פי	הולנד,	"ניתן	לשייך	כל	אדם	לאחד	מששה	טיפוסים	)Realistic(	ביצועי,	

)Investigative(חקרני,	Artistic(	אמנותי,)Social(חברתי,	Enterprising(יוזמתי	ו	-	
	RIASEC	טיפוסי	ששת	"כל	כי	מוסיף	הוא	נשימה	ובאותה	מנהלי",)Conventional

קיימים	אצל	כל	אחד	מאיתנו	אך	בסדר	היררכי(עוצמה,	מינון)שונה".	פרופיל	ה	-	
 RIASEC	הייחודי	המאפיין	את	האישיות	של	כל	אחד	מאתנו,	מבטא	היררכיה	זו.

על	פי	הולנד,	ניתן	להציג	את	הטיפולוגיה	שלו	באמצעות	משושה	משוכלל,	כאשר	
המרחק	בין	הטיפוסים	על	פני	המשושה	מבטא	את	הדמיון	או	את	השוני	בין	

הטיפוסים.	
מאמר	-	התיאוריה	של	הולנד

התיאוריה	של	הולנד	)באנגלית(
תאוריית	ה־RIASEC	ומודל	המשושה

הכרות	עם	
טיפוסי	

עובדים/	
אנשים,	הכרות	

עם	היתרונות	
והחסרונות	

וזיהוי	אישי.	
לפתח	עובד	
יוזם,	מעורב,	
אחראי,	פעיל

ששה	טיפוסי	
עובדים
)הולנד(

הבנת	המודל
תצפיות	
וראיונות

הסקת	
מסקנות

מודעות	
עצמית

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
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   ךר מןב 2

ארגון

כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע	

ממשקי	ארגון
ממשק	הוא	מונח	המתאר	קשר	בין	2	יחידות	ארגוניות,	המפיקות	יחד	תוצר	כלשהו	
בתהליכי	עבודה	משותפים.	כך,	למשל,	בחברת	תוכנה	יש	יחידה	של	'ארכיטקטים'	

שמעצבים	את	התשתית	של	הפתרון	הטכנולוגי,	יחידה	של	'מפתחים'	שמבצעים	
בפועל	את	הפתרון	שהוגדר	ויחידת	בקרת	איכות	שמבצעת	בדיקות	ובקרות	על	

הפיתוח	שנערך.	בדוגמא	זו	יש	3	יחידות	שפועלות	יחד	על	מנת	ליצור	תוכנה	נוחה	
למשתמש,	חפה	מטעויות,	שעונה	על	הצורך	הראשוני.	ארגונים	רבים	מבינים	היום	

שיש	השפעה	מכרעת	של	אופי	ואיכות	הממשקים	ושירותי	הפנים,	הן	על	ביצועי	
העובדים	ורווחיות	החברה	)דרך	חוויית	לקוח,	בין	השאר(	והן	על	שביעות	הרצון	
ומחוברות	העובדים	לארגון.	בשל	כך,	נוצר	הצורך	ליצור	מפת	ממשקים	ארגונית	
ולבחון	היכן	קיימים	ממשקים	שעובדים	היטב	והיכן	קיימים	ממשקים	שדורשים	

טיפול	ועשייה.	
ניהול	ממשקים	-	משרד	האוצר

קורס	מערכות	תפעול	בארגון	-	עמלנט
ניהול	ממשקים	בארגון	-	גבים

זיהוי,	מיפוי	
והכרות	עם	

ממשקים	פנים	
וחוץ	ארגוניים	

להעמקת	
ההכרות	עם	

הארגון

ממשקים	פנים	
ארגוניים

תהליכי	עבודה	
בארגון

יעילות	
בעבודה

ממשקים	
חוץ	ארגוניים	

לקוחות	
ספקים	

מתחרים

מיפוי	אישי	
וארגוני

ראיה	
מערכתית

זיהוי	
הזדמנויות	
לשותפויות

SWOT
	)Strengths,	Weaknesses,	Opportunities,	Threats(	תיבות	ראשי	הוא	המודל	שם

וזהו	אחד	המודלים	הנפוצים	ביותר	לבחינה,	ניתוח	ותכנון	יעדי	העסק	או	הארגון	
תוך	לימוד	וניתוח	נקודות	החזקה,	החולשה,	ההזדמנויות	והאיומים.	המודל	מתמקד	

בגורמים	פנימיים	)חוזקות	וחולשות(	והן	בגורמים	חיצוניים	)הזדמנויות	ואיומים(.	
תוצר	המודל	הוא	ניתוח	מעמיק	של	ארבעת	הפרמטרים	המהווים	בסיס	לביצוע	
ההתאמות	הנדרשות	בתוכניות	העבודה,	המשאבים	והיכולות	של	הארגון.	ניתוח	

SWOT	מקובל	להתבצע	כחלק	של	תכנית	עסקית	או	תכנית	אסטרטגית.

	SWOT	מודל	של	ומגבלותיו	יתרונותיו

התלמידים	
ידעו	לערוך	
מיפוי	על	פי	

המודל	

הכרות	עם	
SWOT	מודל

יתרונותיו	
וחסרונותיו	

ניתוח	הסקת	
ומסקנות

שימוש	במודל

חשיבה	
חקרנית

חשיבה	לוגית
הסקת	

מסקנות	
מבוססת	

נתונים

http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf
http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf
http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf
http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf
http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf
http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf
http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
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כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע	

סביבת	הארגון
הסביבה	כוללת	סביבה	מיקרו	קרובה	לארגון	וסביבה	מאקרו	רחוקה	מהארגון	וכל	

גורם	בסביבה	משפיע	על	הארגון	וההיפך.
סביבת	מיקרו	-	גורמים	הקיימים	בסביבה	קרובה	לארגון	נמצאים	ביחסי	גומלין,	

משפיעים	ומושפעים	מהארגון.	הסביבה	הזאת	כוללת	בתוכה	סביבה	אוהדת	וסביבה	
מתחרה.

סביבות	מאקרו	-	הסביבה	הרחבה	המקיפה	את	הארגון,	משפיעה	ומושפעת	
מהארגון.	סביבות	המאקרו	כוללות:

סביבה	בינלאומית,	סביבה	תרבותית,	
סביבה	פוליטית,	סביבה	טכנולוגית,	

סביבה	כלכלית	סביבה	דמוגרפית,	סביבה	חברתית,	סביבה	פיסית	)גאוגרפית(
תנאים	טופוגרפיים,	קרבה	לעורקי	תחבורה,	קרבה	למרכזי	אוכלוסייה,	קרבה	לארגון	

דומה
מידע	מערכות	תפעול	בארגון	עמלנט

מבנים	ותהליכים	פרק	3	-	סביבת	הארגון
סביבה	ארגונית

סביבת	העבודה,	אסטרטגיה	ארגונית	ומשאבי	אנוש	אהובה	גורן־ווינדזור
סביבה	ארגונית	-	תיאוריות	ארגוניות

זיהוי	הסביבה	
הארגונית	

והכוחות	
המשפיעים	

הכרות	עם	
מושגים:	

סביבת	מיקרו	
ומאקרו	
ומושגי	

המשנה	בכל	
סביבה.

מיפוי	מקום	
ההתמחות	

על	פי	מודל	
הסביבות

הסקת	
מסקנות	
מבוססת	

נתונים,
איתור	צרכים

מהבנה	
לפעולה

http://www.amalnet.k12.il/Organization
http://www.amalnet.k12.il/Organization
http://www.amalnet.k12.il/Organization
http://www.amalnet.k12.il/Organization
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http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
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http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
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http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://bizlearn.colman.ac.il/wp-content/uploads/2016/05/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-101.pdf
http://bizlearn.colman.ac.il/wp-content/uploads/2016/05/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-101.pdf
http://bizlearn.colman.ac.il/wp-content/uploads/2016/05/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-101.pdf
http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
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http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
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http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
http://organizations3.haifa.ac.il/images/26.pdf
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
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יחסי	גומלין	בין	הארגון	וסביבתו
תיאוריית	"המערכות	הפתוחות"	)כץ	וכהנמן(	מציינת	שארגון	-	בדומה	לאורגניזם	

חי	-	יוצר	אינטראקציה	עם	סביבתו	ותהליכים	משותפים,	אותם	הוא	מנצל	לביצוע	
המשימות	המוטלות	עליו.	ובדומה	לאורגניזמים	חי	השומר	על	בטחונו,	כך	גם	

הארגון	צריך	לשמור	על	עצמו	מפני	סכנות	וסיכונים	-	החל	מסיכונים	פיננסיים,	
שיווקיים,	ניהוליים	וכו'	וכלה	בסיכונים	של	בטיחות,	גיהות	ושמירה	על	הסביבה.	

הגישה	מניחה	היררכיה	של	מערכות	-	כל	מערכת	היא	תת	מערכת	של	מערכת	על	
שבתוכה	היא	חיה,	אבל	בעת	ובעונה	אחת	היא	גם	מערכת	על	עבור	תת	המערכות	

שמוכלות	בתוכה.	וכן	שלאורך	כל	ההיררכיה	ישנה	רגישות	מאוד	גבוהה	-	כל	תנועה	
במערכת	אחת	ששייכת	להיררכית	מערכות,	תייצר	תנועה	בכל	המערכות	ששייכות	

לאותה	היררכיה.	גישת	המערכות	הפתוחות	אומרת	שארגונים	חיים	בתוך	סביבה,	
בינם	לבין	הסביבה	מתנהלת	אינטראקציה	ובאה	הגישה	ומציעה	להבין	את	טיב	

האינטראקציה:	יבוא,	טרנספורמציה,	יצוא.	הגישה	עוסקת	בגבולות	אותם	מייצר	
הארגון	ובדרך	ליצירת	גבולות	אלה

גישת	המערכות	הפתוחות
מבנים	ותהליכים	פרק	3	-	גישת	המערכות	הפתוחה

הכרות	עם	
מערכות	
היחסים	
השונות	

אותן	מקיים	
הארגון	תוך	

זיהוי	האיומים	
והאיכויות

גישת	
המערכות	
הפתוחות

יחסי	גומלין
גבולות

היררכיה	של	
מערכות

שרטוט	יחסי	
הגומלין	

בין	ארגון	
ההתמחות	
לגורמי	חוץ

זיהוי	הגבולות	
של	הארגון

התבוננות	
רחבה	

ומערכתית
זיהוי	יחסי	

גומלין

שרשרת	האספקה
ניהול	שרשרת	האספקה	)SCM	-	management	chain	supply(	מהווה	את	התהליך	
המקשר	בין	ספקים	וארגונים,	החל	מחומר	הגלם	ועד	המוצר	הסופי	המוכן	לצריכה.	

בנוסף,	שרשרת	האספקה	היא	הפונקציה,	בתוך	הארגון	ומחוץ	לו,	המאפשרת	
לייצר	מוצרים	ולתת	שירות	ללקוח.	כיום,	בסביבה	העסקית	הדינמית,	המושפעת	
מטכנולוגיה	מתקדמת,	משינויים	כלכליים	ומתחרות	גלובלית,	שרשרת	האספקה	

היא	מרכיב	חשוב	ביותר	ברווחיות	הארגון	ויכולת	התחרות	שלו.	עידן	הגלובלי	
הנוכחי,	המתאפיין	במורכבות	טכנולוגית	של	מוצרי	הצריכה	בשילוב	עם	הגודל	

והעומק	של	השוק	הגלובלי,	הקשר	בין	הלקוח	לספק	הוא	רק	השלב	הסופי	של	
שרשרת	)או	רשת(	מסחרית	ארוכה	ומורכבת.

השרשרת	של	מוצר	פיזי	מתחילה	משלב	כריית	חומרי	הגלם	וכוללת	מגוון	פעילויות	
של	עיבוד,	ייצור,	הרכבה,	אחסנה	והובלה	בין	מספר	רב	של	חברות	ועל	פני	מרחב	

גאוגרפי	הולך	וגדל	עד	להגעת	המוצר	ללקוח	הקצה.	למרות	שכיום,	פועלות	חברות	
מסחריות	לא	רק	בשוק	מקומי	או	לאומי	אלא	בשוק	גלובלי,	אין	חברה	בודדת	

המסוגלת	לשלוט	בכל	שרשרת	האספקה	משלב	חומרי	הגלם	ועד	אספקת	המוצר	
ללקוח.

ניתוח	כוחות	פנימיים:	משאבים,	יכולות	וכישורי	ליבה/	שמואל	בראל
clusrers	and	the	new	economic	of	comtition/	m.	porter

הכרות	עם	
המושגים	

והמודל	ויכולת	
ניתוח	על	פיו	

את	תחום	
ההתמחות	

שרשרת	
הערך:	

לוגיסטיקה	
אל	הארגון,	

שיווק	ומכירות	
ושירות,	

הרכשה,	פתוח	
טכנולוגיה,	

משאבי	אנוש	
ותשתיות

שימוש	
במודל	ככלי	

לניתוח	מקום	
ההתמחות

העמקה
ראיה	

מערכתית
הבנת	

תהליכים	
קשרים	ויחסי	

גומלין

http://www.9articles.com/articles/index.php?article_group=20&article_id=75
http://www.9articles.com/articles/index.php?article_group=20&article_id=75
http://www.9articles.com/articles/index.php?article_group=20&article_id=75
http://www.9articles.com/articles/index.php?article_group=20&article_id=75
http://www.9articles.com/articles/index.php?article_group=20&article_id=75
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
http://storage.cet.ac.il/SharvitNew/Storage/829380/387166.doc
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_(%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93)
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://www.samsprojects.co.il/strategy/strategy02.html
http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_the_New_Economics_of_Competition.pdf
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חקר
חקר	הוא	בחינה	או	בדיקה	ולימוד	לגילוי	פרטים	לא	ידועים,	חקר	הוא	עיון	מעמיק	

בדבר	מסויים	)כל	דבר(	לגילוי	הגלום	שבו	)מתוך	מילון	ספיר(עבודת	חקר	היא	
עבודה	שבמרכזה	לימוד	סביב	נושא	מסוים	בסיוע	הצגת	שאלה	ממוקדת.	בעבודה	
זו	התלמיד	מעלה	"שאלת	חקר"	ועליו	לענות	עליה,	תוך	איסוף	מידע	ו/או	עריכת	

ניסוי,	תצפית	ועוד.	מטרת	עבודת	החקר	היא	להניע	את	הלומד	להתמודד	עם	נושא	
מסוים	באופן	עצמאי,	באמצעות	הצגת	שאלות,	איסוף	מידע,	לימוד,	ניתוח	חומר	

והצגת	מסקנות	באופן	עצמאי.
אתר	פסג"ה	בנושא	כתיבת	עבודות	חקר

מתקוונים	לכתוב	עבודה	-	אתר	של	רשת	עמל
הכנת	עבודות	-	אתר	של	רשת	אורט

הטמעת	למידת	החקר	במערכת	החינוך	בישראל/	משרד	החינוך
תהליך	החקר	ברנקו	ויס

התלמידים	
יחקרו	לעומק	

את	תחום	
ההתמחות	

שלהם.	ויישמו	
כלי	חקר

מושגים	
מקצועיים	

בתחום	
ההתמחות

עבודת	חקר	
מעמיקה	
-	כולל	5	

מקורות	מידע	
-	2	מתוכם	

אקדמיים:
שאלה	פורייה,	
איסוף	מקורות	

מידע,	כתיבה	
וסיכום

הסקת	
מסקנות
סקרנות
העמקה

http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.hmg.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=771730
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/default.asp
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://courses.aviv.org.il/avodot/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7-3DC9-4DC0-BD96-B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
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   ךר מןב 2

עולם	העבודה	המשתנה

ההיסטוריה	של	עולם	העבודה

https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM	:באנימציה	העבודה	של	ההיסטוריה	הבא	בסרטון	הסתכלו

https://www.youtube.com/watch?v=cKnSMCjzmco	:העבודה	של	ההיסטוריה	הבא	הסרטון	על	או

חלקו	את	הכיתה	לקבוצות	על	פי	רצף	ציר	הזמן	ההיסטורי.	כל	קבוצה	מבצעת	תהליך	חקר	של	מאפייני	העבודה	בתקופתה.	מכינים	ציר	זמן	

משותף	בפייסבוק	שיש	בו	תמונות,	קישורים	לסרטונים	ומידע.	תוכלו	להיעזר	בלינקים	הבאים	לצורך	מידע	על	כל	תקופה	או	בכל	דרך	אחרת	

הנראית	לכם	למציאת	ידע	בנושא.

עולם	העבודה	המשתנה	על	ציר	ההיסטוריה

למה	אנחנו	עובדים	כל	כך	הרבה	/	כלכליסט

המהפכה	התעשייתית	-	וויקיפדיה

הקפיטליזם	מאריך	את	שעות	העבודה	

הגדרה	מהו	מקצוע

משרד	הכלכלה	והתעשייה

עולם	העבודה	העתידי

צפו	בהרצאת	טד	הבאה	המתייחסת	לעבודה	בעתיד:	איך	יראו	מקצועות	העתיד?	אנדרו	מקפי

נסו	לדמיין	את	עולם	העבודה	בעתיד־התייחסו	לגורמי	השינוי	הבאים:

למה	עולם	העבודה	משתנה?

ששת	מחוללי	השינוי

1	עלייה	בתוחלת	החיים

2	עליית	המכונות	ומערכות	חכמות

3	עולם	מחשבי

4	סביבת	מדיה	חדשה

5	ארגוני	ענק

6	קישוריות

בחרו	את	אחת	האפשרויות	הבאות:

שרטטו	יום	בחיי	עובד	בשנת	2050

כתבו	כתבה	בעיתון	2050	שמתאר	את	עולם	העבודה

בנו	דגם	של	עיר	ובה	הכניסו	את	כל	מקומות	העבודה	האפשריים

הכינו	סרטון	-	אתם	נוחתים	במכונת	זמן	בשנת	2050	-	מה	אתם	רואים	בעולם	העבודה?

https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=cKnSMCjzmco
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3586412,00.html
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://www.blacklabor.org/?p=48395
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
http://www.blacklabor.org/?p=48395
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng


-  4 0 -

חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

עולם	העבודה	המשתנה	ומקום	ההתמחות

בדקו	במקום	ההתמחות	שלכם	ובמקורות	מידע	נוספים	-	מתי	החלו	לעסוק	בתחום.

הכינו	ציר	זמן	של	תחום	ההתמחות	בו	אתם	עוסקים.

בציר	הזמן	התייחסו	לשינויים	בתחום	-	הדגישו	בכל	שלב	את	השינוי.

ראיינו	את	המנטור	שלכם	התייחסו	למקום	ההתמחות	-	מה	השתנה	במקום	ההתמחות	לאורך	השנים.

חישבו	מה	המיומנויות	שנדרשו	לעבוד	לפני	20	שנה	בתחום	מה	המיומנויות	שנדרשות	לעובד	בתחום	כיום?	מה	המיומנויות	שידרשו	לעבוד	

בעוד	20	שנה	בתחום?

ששה	טיפוסי	עובדים	

RIA� 	על	פי	הולנד,	"ניתן	לשייך	כל	אדם	לאחד	מששה	טיפוסים:	הוא	מוסיף	כי	"כל	ששת	טיפוסי

	RIASEC	-	ה	פרופיל	שונה".	מינון(	)עוצמה,	היררכי	בסדר	אך	מאיתנו	אחד	כל	אצל	קיימים	SEC

הייחודי	המאפיין	את	האישיות	של	כל	אחד	מאתנו,	מבטא	היררכיה	זו.

תנו	לתלמידים	כרטיסיות	עם	שמות	של	מקצועות	מתוך	הרשימה.	התלמידים	יתבקשו	להתאים	

את	המקצועות	לטיפוס.	לאחר	מכן	עליהם	לתאר	את	הטיפוס	שלהם.	היכנסו	לוויקיפדיה	שם	

תוכלו	למצוא	רשימת	מקצועות	לכל	טיפוס

Realistic,	Doers הביצועי - R

אלו	אנשים	עצמאים,	יציבים,	מתמידים,	ישירים,	מעשיים,	חסכניים,	לא	פנטזיונרים,	אלא	עם	

הרגליים	על	האדמה,	"בעלי	כישורים	גופניים,	אתלטיים	או	מכניים".	הם	מעדיפים	חפצים	על	רעיונות	או	אנשים,	אוהבים	להיות	בחוץ,	

להשתמש	בכלים,	להפעיל	מכונות,	להיות	באינטראקציה	עם	בעלי	חיים,	ולעבוד	בידיהם.	הם	מעריכים	את	ה"טבעי,	המוחשי	והניתן	למישוש"	

הבחירות	המקצועיות	שלהם	כוללות:

Investigative,	Thinkers חקרנים - I

הם	אנשים	בעלי	כישורים	אינטלקטואליים,	אינטרוספקטיביים,	חוקרים	ומסתקרנים,	שיטתיים,	שכלתניים,	אנליטיים	והגיוניים.	הם	מעדיפים	

מטלות	חינוכיות,	מדעיות,	טכניות	או	רפואיות	שנדרשות	לחשיבה,	הסתכלות,	מחקר,	בחינה,	ותגליות.	הם	אוהבים	לפתור	בעיות,	לבצע	

ניסויים	ולנהל	מחקרים.	בחירות	מקצועיות	עיקריות	הנבחרות	על	ידיהם	כוללות:

Artistic,	Crestors אמנותי - A

הם	אנשים	בעלי	יצירתיות,	אינטואיציה,	רגישות,	כושר	ביטוי	מילולי,	בעלי	דמיון,	לא	מובנים,	מקוריים,	לא	קונפורמיסטים,	וחדשניים,	

הסומכים	על	רגשות,	על	דמיון,	על	השראה,	והם	ספונטניים	ובעלי	"ראש	פתוח".	הם	מעדיפים	עבודה	עם	רעיונות,	מופשט	ומושגים.	נהנים	

גם	מעבודה	ספרותית,	מילולית,	חזותית,	אסתטית	ומצטיינים	באמנות,	מוזיקה,	ריקוד,	ציור,	שרטוט,	רישום,	כתיבה,	דרמה,	תקשורת,	עיצוב,	

אופנה.	

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2
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   ךר מןב 2

Helpers Social חברתי - S

הם	אנשים	"נעימים,	נדיבים,	יוצרים	שיתוף	פעולה,	סבלניים,	דואגים,	ששים	לעזור,	בעלי	כושר	אמפתיה,	טקט	וידידותיים".	הם	מעדיפים	

מטלות	הדורשות	מעורבות	חברתית,	עזרה	לזולת	והוראה,	עבודת	צוות,	בניית	קשרים,	עיסוקים	הומניטריים,	חינוכיים,	נדבנות,	מגעים	בין	

אישיים,	מתן	שירותים.	הנה	דוגמאות	לבחירות	מקצועיות	מסוג	זה:

Persuaders	Enterprising יוזמתי - E

הם	אנשים	"נועזים,	שאפתנים,	אסרטיביים,	מוחצנים,	נמרצים,	מתלהבים,	בטוחים	בעצמים,	אופטימיסטים,	דומיננטיים,	בעלי	כושר	שכנוע	

ובעלי	מוטיבציה".	הם	מעדיפים	עבודה	המצריכה	מנהיגות,	מעורבות	בעסקים,	פוליטיקה,	דיבור	מול	קהל,	מחויבות,	לקיחת	סיכונים,	

השתתפות	בדיונים,	תחרותיות.	בחירותיהם	המקצועיות	כוללות:

Organizers	Conventional מנהלתי - C

אלו	אנשים	"בעלי	מחויבות	ושמרנים,	הגיוניים,	יעילים,	שוחרי	סדר	ומאורגנים,	דקדקנים,	המקפידים	על	פרטים".	הם	"מעריכים	דיוק	וקפידה".	

מצטיינים	ב"מטלות	מעשיות,	מדידות	כמותיות	וסביבות	מובנות",	ומכבדים	את	הכללים.	הם	מעדיפים	עבודה	שבה	מעורבים,	חישובים,	

סטטיסטיקה,	מתמטיקה,	פעילויות	מספריות	וסביבות	משרדיות.	עם	בחירותיהם	המקצועיות	נמנים	המקצועות	הבאים:

ניתן	למלא	עם	התלמידים	את	שאלון	הנטיות	המצורף	שמייצר	ניתוח	מקצועות:	

SWOT

ניתוח	SWOT	)ראשי	תיבות	של:	Threats	Opportunities	Weaknesses	Strength(	הינה	שיטה	לבחינת	יכולת	הארגון	לייצר	יתרון	בסביבה	

שבה	הוא	פועל.	השיטה	מנתחת	את	הסביבה	הפנימית	והחיצונית	של	הארגון,	ועל	בסיס	הניתוחים	מעריכה	את	סיכוייו	של	הארגון	להצליח.	

המודל	נחלק	לשתי	רמות	ניתוח:

רמה	חיצונית,	המתבטאת	על	ידי	ניתוח	ההזדמנויות	והאיומים	החיצוניים	של	הארגון.

רמה	פנימית,	המתבטאת	על	ידי	ניתוח	נקודות	החוזק	והחולשה	הפנימיות	של	הארגון.

SWOT	תרשים

שליליחיובי	

חולשותחוזקותפנימי

איומיםהזדמנויותחיצוני

http://www.ilimudim.co.il
http://www.ilimudim.co.il
http://www.ilimudim.co.il
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
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מהלך:

שלב	א':	לחלק	את	הכיתה	לארבע	קבוצות,	כל	קבוצה	תקבל	דף	וטוש	בצבע	אחר.	ניתן	להתייחס	לאחד	הארגונים	בהם	תלמידים	מבצעים	

התמחות,	לבית	הספר	כארגון	או	לארגון	שאתם	מתארים	אותו

קבוצה	א'	תרשום	את	חוזקות	הארגון.

קבוצה	ב'	תרשום	את	חולשות	הארגון.

קבוצה	ג'	תרשום	את	ההזדמנויות	שיש	לארגון

קבוצה	ד'	תרשום	את	האיומים	שיש	לארגון.

שלב	ב':	הקבוצות	תחלפנה	ביניהן	את	הדפים,	כל	קבוצה	תקרא	את	התוצרים,	תעיר	הערות	הכתב	בצבע	שונה	ותוסיף	דברים	משלה.	כך	

במשל	4	סבבים	כך	שכל	הקבוצות	התייחסו	לחוזקות	לחולשות	להזדמנויות	ולאיומים.

איך	אנחנו	משתמשים	בנתונים	האלה	בארגון?

חוזקות
אלו	יתרונות	ייחודים	יש	לארגון?

מה	הארגון	עושה	טוב	יותר	מבתי	ספר	אחרים?
מהן	החוזקות	בארגון?

מדוע	העובדים	/לקוחות	אוהבים	לעבוד/	לקבל	שרות	בבית	הספר?

חולשות
במה	הארגון	לא	טוב?

ממה	כדאי	להימנע?
מה	ניתן	לשפר	בהתנהלות	בארגון?

מה	נעשה	באופן	לא	טוב	בארגון?
היכן	פועלים	ארגונים	אחרים	טובים	יותר?

האם	לארגונים	אחרים	יש	אוכלוסייה	מיוחדת	ספציפית	שלהם?
מדוע	המוניטין	נמוך	ביחס	לארגונים	אחרים?

הזדמנויות
מה	האפשרויות	שמזמנת	הסיטואציה	הנוכחית?

מה	האפשרויות	שניתן	לזהות	מסביב	לארגון?
מה	המגמות	המעניינות	בסביבת	הארגון?

מה	צפוי	לקרות	בעתיד	ועשוי	להוות	הזדמנות?
איזה	שיתופי	פעולה	יכולים	להיות	לארגון?

איומים
מה	המכשולים	שהארגון	עומד	מולם?

מה	עוצר	את	הארגון	להגיע	לאן	שהוא	רוצה?
מה	עושים	ארגונים	אחרים?

האם	ההתנהלות	והדרישות	מהעובדים,	עלולים	להשתנות?
האם	השינוי	עלול	לסכן	את	מעמד	הארגון?

נסה	לזהות	חולשות	ואיומים	מאותו	הממד	אשר	עלולים	ליצור	"בטן	רכה"	בארגון.	לדוגמה	-	אם	מצאנו	בחולשות	כי	אנו	לא	יודעים	לספק	

שירות	אדיב,	ומצאנו	באיומים	כי	המתחרים	שלנו	מתחזקים,	אזי	יש	לנו	"בטן	רכה"	בה	החיבור	בין	חולשה	לאיום	מגדיל	את	הסיכון	כי	קהל	

היעד	שלנו	יפנה	למתחרים.	כעת	עלינו	לתכנן	תכנית	עבודה	לשם	שינוי	המצב.

ננסה	לזהות	עוצמות	והזדמנויות	מאותו	הממד	אשר	עשויות	ליצור	"מנוף"	אותו	נוכל	לנצל	לטובתנו.	לדוגמה	-	אם	גילינו	בעוצמות	שהצוות	

שלנו	מיומן	ביותר	במתן	שירות	זריז	ויעיל,	וגילנו	בהזדמנויות	שהביקוש	לשרות	אותו	אנו	מספקים	עולה	בחודשים	האחרונים,	אזי	יש	לנו	

"מנוף"	אותו	נוכל	לנצל	לטובתנו.	
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כעת	עלינו	לתכנן	תכנית	עבודה	לשם	ניצול	המצב.	

כל	תלמיד	מכין	SWOT	על	הארגון	בו	הוא	מתמחה.

סביבת	הארגון

הארגון	מקיים	יחסי	גומלין	עם	סביבתו.	הסביבה	מושפעת	

מהארגון	ומשפיעה	עליו.	אנו	מבחינים	בשני	מעגלי	סביבה	

עיקריים:

1.	סביבת	המיקרו,	כלומר	המעגל	הקרוב	לארגון.

2.	סביבת	המאקרו,	כלומר	הסביבה	הרחוקה	מהארגון.

סביבת	המיקרו	כוללת	גורמים	הקיימים	בסביבתו	הקרובה	

של	הארגון,	נמצאים	איתו	באינטראקציה	ומשפיעים	עליו.	

בסביבת	המיקרו	ניתן	להבחין	בשתי	תת	סביבות,	סביבה	

אוהדת	וסביבה	מתחרה.

סביבה	אוהדת	-	הגורמים	הכלולים	בה	משתפים	פעולה	

עם	הארגון.	ללא	תמיכה	אוהדת	שלהם	הארגון	יתקשה	לשרוד	לאורך	זמן.	בסביבה	זו	נכללים	הגורמים	הבאים:	בנקים,	לקוחות,	ספקים,	

סיטונאים,	סוכנים	קמעונאים	וכו'.	

משימה	1	-	סביבה	אוהדת

היכנסו	לאתר	לינגו	בניית	אתרים.	תארו	במספר	מילים	את	פעילותה	של	חברת	לינגו,	מיהם	לקוחותיה,	ופרטו	שלושה	מהם.

היכנסו	לאתר	ד.א.ל	הנדסה.	תארו	במספר	מילים	את	פעילותה	של	חברת	ד.א.ל	הנדסה,	מיהם	לקוחותיה	של	החברה,	ופרטו	שלושה	מהם.

קיימים	ארגונים	שהמוצר	הסופי	שלהם	מהווה	חומר	גלם	של	ארגונים	אחרים.	כלומר,	הם	הספקים	של	חומרי	הגלם	לארגונים	אחרים.	

היכנסו	לאתר	של	בלוק	אמריקה.	תארו	במספר	מילים	את	פעילותה	של	חברת	בלוק	אמריקה.	פרטו	בעבור	מי	מהווה	חברת	בלוק	אמריקה	

ספק.

ספקים	דואגים	לספק	לארגון	את	החומרים	שהם	זקוקים	בתהליכי	ההמרה	השונים.	היכנסו	לאתר	שער	התעשייה,	בחרו	שתי	תחומים	)בכל	

תחום	ציינו	תחום	ראשי	ותחום	משני(	ופרטו	שמות	של	שני	ספקים	בכל	תחום	שבחרתם.

ציינו	שמות	של	חמישה	בנקים	הפועלים	במדינת	ישראל.

משימה	2	-	סביבה	מתחרה

מהי	סביבה	מתחרה?

הארגונים	המייצרים	מוצר	זהה	או	חלופי	למוצר	של	הארגון,	ולכן	נמצאים	עם	הארגון	בתחרות	על	קהל	לקוחות	זהה.

פרטו	מיהם	המתחרים	של	"סונול",	"מקדונלד'ס"	ו"תנובה"

חלוקה	לקבוצות	של	הכיתה	-	כל	קבוצה	הופכת	להיות	קבוצה	מתחרה	ל	מקדונלד'ס	

https://lingo.co.il/
https://lingo.co.il/
https://lingo.co.il/
https://lingo.co.il/
https://lingo.co.il/
http://www.del.co.il/template/default.asp?catId=2
http://www.del.co.il/template/default.asp?catId=2
http://www.del.co.il/template/default.asp?catId=2
http://www.del.co.il/template/default.asp?catId=2
http://www.del.co.il/template/default.asp?catId=2
http://www.del.co.il/template/default.asp?catId=2
http://www.del.co.il/template/default.asp?catId=2
http://www.blockamerica.co.il/?gclid=EAIaIQobChMIjaO-17GJ2QIVr7vtCh2q1wynEAAYASAAEgLKsPD_BwE
http://www.blockamerica.co.il/?gclid=EAIaIQobChMIjaO-17GJ2QIVr7vtCh2q1wynEAAYASAAEgLKsPD_BwE
http://www.blockamerica.co.il/?gclid=EAIaIQobChMIjaO-17GJ2QIVr7vtCh2q1wynEAAYASAAEgLKsPD_BwE
http://www.metal.co.il/Companies/Index.asp
http://www.metal.co.il/Companies/Index.asp
http://www.metal.co.il/Companies/Index.asp
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עליהם	למצוא	שם	לחברה	המתחרה

מאפיינים	של	החברה	המתחרה

באילו	היבטים	החברה	שלכם	תהיה	טובה	יותר	ממקדונלד'ס	

עליכם	להיכן	סרטון	פרסומת	קצר	לחברה	שלכם

משימה	3	-	סביבה	חברתית	

מהי	סביבת	המאקרו	של	הארגון?

הגורמים	הנמצאים	בסביבות	מרוחקות	מהארגון	מקיימים	אתו	יחסי	גומלין,	משפיעים	על	מבנהו	ועל	אופן	תפקודו	ומושפעים	ממנו.	מרכיבי	

סביבת	המאקרו	של	הארגון	הם:

סביבה	חברתית	-	מביאה	לידי	ביטוי	את	הקשרים	ההדדיים	בין	הארגון	ובין	חברי	הקהילה	שבה	הוא	פועל.	הסביבה	החברתית	נקבעת	על	פי	

רמת	ההשכלה	של	האוכלוסייה,	רמת	המעורבות	הפוליטית	של	האנשים	המרכיבים	אותה	וכו'.

קראו	את	המאמר	הבא:	"	אחריות	חברתית	של	הארגון	"	

1.	פרטו	4	תחומים	בהם	יכולים	ארגונים	לתרום	לקהילה.	

2.	פרטו	והסבירו	3	יתרונות	ל	אחריות	חברתית	של	ארגון.

3.	פרטו	והסבירו	מהן	ההשלכות	לגבי	ההנהלה	בנוגע	אחריות	חברתית.

4.	הציעו	לארגון	שבו	אתם	מתמחים	פעילות	בחום	התרומה	לקהילה

הסתכלו	בהרצאת	טד	של	מייקל	פורטר	מדוע	עסק	יכול	להיות	טוב	בפתרון	בעיות	חברתיות:

משימה	4	-	סביבה	דמוגרפית

סביבה	דמוגרפית	מתייחסת	לאוכלוסייה	האנושית	המהווה	שוק	פוטנציאלי	לארגון	במונחים	של	מיקום,	צפיפות,	מין,	גיל	וכו'.

"עליית	תוחלת	החיים	בישראל	היוותה	בסיס	להחלטתן	של	הממשלה	והכנסת,	כפי	שהיא	באה	לידי	ביטוי	בחוק	גיל	פרישה,	שנכנס	לתוקף	

בחודש	אפריל	2004,	להעלות	את	גיל	הפרישה	מעבודה	בישראל	)שנעשה	בהדרגה,	מ–65	שנה	ל–67	שנה	לגברים	ומ–60	שנה	ל–64	שנה	

לנשים(.	כך	נאמר	בדברי	ההסבר	להצעת	החוק:	"הגידול	המתמשך	בתוחלת	החיים,	כמו	גם	העלייה	ביחס	שבין	מספר	המבוגרים	בחברה	

הישראלית	לבין	כלל	האוכלוסייה,	אינן	תופעות	ייחודיות	למדינת	ישראל,	והן	מתקיימות	במרבית	המדינות	המפותחות.	תופעות	אלו	הביאו	

מדינות	מפותחות	רבות,	דוגמת	ארצות	הברית,	לבצע	שינויים	בהסדרי	גיל	הפרישה	הנהוגים	בהן,	כדי	להתאים	את	שוק	העבודה	ואת	מערכות	

הביטחון	הסוציאלי	)הממלכתיות	ואלו	שאינן	ממלכתיות(	לאותם	שינויים."	)נלקח	מוויקיפדיה(

הסבירו	מדוע	המדינה	החליטה	להעלות	את	גיל	הפרישה.

דמיינו	זמן	עתיד	בעוד	כ–20	שנה,	כיצד	ישתנו	השירותים	במדינת	ישראל	בעקבות	העלייה	בתוחלת	החיים?

http://www.nihul.com/topics/e30.htm
http://www.nihul.com/topics/e30.htm
http://www.nihul.com/topics/e30.htm
http://www.nihul.com/topics/e30.htm
http://www.nihul.com/topics/e30.htm
http://www.nihul.com/topics/e30.htm
http://www.nihul.com/topics/e30.htm
http://www.nihul.com/topics/e30.htm
https://www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_be_good_at_solving_social_problems?language=he
https://www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_be_good_at_solving_social_problems?language=he
https://www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_be_good_at_solving_social_problems?language=he
https://www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_be_good_at_solving_social_problems?language=he
https://www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_be_good_at_solving_social_problems?language=he
https://www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_be_good_at_solving_social_problems?language=he
https://www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_be_good_at_solving_social_problems?language=he
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
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משימה	5	-	סביבה	טכנולוגית

מסביבה	זו	הארגון	רוכש	את	הידע,	את	הציוד	והטכנולוגיות	שהוא	אינו	מפתח	בעצמו,	ודרושים	לו	לצורך	פעילותו.

כל	ארגון	חייב	להשתמש	באופן	קבוע	בטכנולוגיות	חדשות	על	מנת	לייצר	מוצרים	חדשים	ומתקדמים	שיהיו	בני	תחרות	בשוק.	לשם	כך	הוא	

יכול	לפתח	את	הטכנולוגיות	בעצמו,	או	לרכוש	אותן	מסביבתו	הטכנולוגית.	יכולת	ההתפתחות	של	הארגון	תלויה	בזמינות	הטכנולוגיה	שלה	

הוא	זקוק	בסביבת	השינויים	הטכנולוגיים.

קראו	את	המאמר	"הטכנולוגיה:	זה	לא	אתה,	זה	אני".	במאמר,	פרופסור	דן	יעקובסון	ממליץ	על	שנת	שבתון	לעובדים.

הסבירו	מה	המטרה	בשנת	השבתון.

הכינו	דיון	בכיתה	בעד	ונגד	שנת	השבתון

משימה	6	-	סביבה	פוליטית:	

משרדי	הממשלה,	השלטון	המקומי,	המפלגות,	האיגודים	המקצועיים	וקבוצות	לחץ	פוליטיות	מהווים	את	הסביבה	הפוליטית	של	הארגונים,	

והם	משפיעים	על	התחיקה,	על	חלוקת	המשאבים	ועל	המיסוי.

המערכת	הפוליטית	מהווה	גורם	רב	השפעה	על	הארגונים.	השפעתה	הרבה	של	מערכת	זו	ניכרת	במיוחד	על	הארגונים	הציבוריים,	שכן	הם	

תלויים	בה	בקבלת	תקציבים	ועבודות.

הסתכלו	בעיתון	דה	מרקר,	בעיתון	כלכלי	אחר,	מצאו	כתבות	בעיתון	שמתארות	השפעה	של	המערכת	הפוליטית	על	המערכת	הכלכלית	

עסקית,	ארגונית.

תארו	מה	ההשפעה.

2.	מצאו	בסמרט	ארט	דגם	שמתאר	בעיניכם	בצורה	הטובה	ביותר	את	יחסי	הגומלין	בין	המערכת	הפוליטית	לארגון

משימה	7:	סביבה	פיזית:	

המבנה	הטופוגרפי	של	הסביבה	שבה	הארגון	ממוקם,	מערכת	הכבישים	והרכבות	באזור,	האקלים	וכדומה.

בעת	קביעת	מיקומו	הפיזי	של	הארגון	יש	להתחשב	בגורמים	הבאים:

1.	תנאים	טופוגרפיים

2.	קירבה	אל	עורקי	תחבורה

3.	קירבה	אל	מרכזים	עירוניים	וריכוזי	אוכלוסייה

4.	מיקומם	של	ארגונים	דומים

אתם	הולכים	להקים	ארגון	חדש	שמטרתו_____________)בחרו	את	התחום(.	החליטו	כיצד	למקם	את	הארגון	שלכם,	התייחסו	ל–4	

ההיבטים	ונמקו	ליד	כל	היבט	את	המיקום	שבחרתם.	צרפו	תמונות,	מפות,	מפת	קווים	תחבורה	או	כל	עדות	אחרת	התומכת	בהחלטתכם.

http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
http://www.shukistauber.co.il/Index.asp?ArticleID=70&CategoryID=110&Page=1
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משימה	8:	סביבה	תרבותית:	

מערכת	הערכים	הבסיסיים	של	החברה	האנושית,	תפיסותיה,	העדפותיה	והתנהגותה.

הארגונים	חייבים	להתחשב	בסביבה	התרבותית	ולהתאים	את	פעילותם	לערכים	ולנורמות	הקיימים	בחברה.	

קראו	את	הדוגמא	הבאה	והביעו	דעתכם:	חברת	"אגד",	הפועלת	באזורים	של	אוכלוסייה	חרדית,	נמנעת	מלהדביק	על	האוטובוסים	הנוסעים	

בירושלים	ובבני	ברק	מודעות	פרסומת	שבהן	נראות	נשים	חשופות,	מאחר	שהדבר	פוגע	ברגשות	הנוסעים	ובתושבי	המקום.	

הביאו	דוגמא	נוספת	למצב	שבו	הסביבה	התרבותית	משפיעה	על	הארגון

משימה	9:	סביבה	בינלאומית:	

השינויים	הטכנולוגיים	והכלכליים	בעולם	הביאו	למצב	שבו	המערכות	הכלכליות	של	המדינות	השונות	שלובות	זו	בזו,	והעולם	הגדול	הפך	

להיות	"כפר	גלובלי".	

בחרו	חברה	ישראלית	שמייצרת	מוצר	ייחודי.	הציעו	מה	הקשרים	שיכולים	להיות	לחברה	עם	מדינות	בחו"ל,	עם	איזה	מדינות?	למה?	איך	היא	

תהיה	מושפעת	ממדינות	אלה?	איך	היא	תשפיע	על	מדינות	אלה?
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יחסי	הגומלין	בין	הארגון	ובין	סביבתו

הארגון	והסביבה	מקיימים	יחסי	גומלין	ותלות	הדדיים:	הארגון	מייבא	מסביבתו	את	התשומות,	שלהן	הוא	זקוק	ובתמורה	הוא	מייצא	לסביבה	

את	התפוקות,	המתקבלות	בתהליך	ההמרה.	יבוא	התשומות	וקבלת	התפוקות	מאפשרים	לארגון	ולסביבה	להתקיים	ולשרוד.

משימת	סיכום:

תארו	את	סביבת	המיקרו	והמאקרו	של	הארגון	שבו	אתם	מתמחים,	תוכלו	להיעזר	בדגם	הבא:

	הסביבה	
הפוליטית

	הסביבה	
הכלכלית

הסביבה
החברתית

	הסביבה	
הטכנולוגית

	הסביבה	
הגיאוגרפית

	הסביבה	
המשפטית

	 גישת	הממשלה		
לעסקים

	 יציבות	המערכת		
הפוליטית

	 חוקי	הגנה	על	קניין	
	 סוג	שיטת	השלטון	

	 שיעור	ריבית		
ואינפלציה

	 שיעור	צמיחה		
כלכלית

	 רמת	חלוקת		
העושר

	 יציבות	המטבע		
המקומי	ושערי	

החליפין
	 חוקי	מיסוי	
	 תמ"ג	
	 שיעורי	החיסכון		

במשקי	הבית	
ובעסקים

	 גודל	האוכלוסייה	
	 מבנה	הגילאים	
	 קבוצות	אתניות	
	 מגוון	התנהגות		

הצרכנים
	 שינויים	בטעמי		

הצרכנים
	 רמת	ההשכלה	
	 גישת	משקי	הבית		

לעסקים	זרים

	 רמת	מעורבות		
התקשורת

	 סדירות	מערכת		
החשמל

	 איכות	תשתית		
הבסיס

	 אפשרויות	השינוע		
לתוך	ומחוץ	

למדינה
	 ספקים	במדינה	
	 השקעות	המדינה	
	 במחקר	ופיתוח	

	 משאבים	טבעיים	
	 חוקים	ותקנות	של		

איכות	הסביבה
	 השפעות	האקלים	
	 מבנה	טופוגרפי	

	 מדיניות	מחירים	
	 אמנות	מסחר	
	 הגנה	על	עובדים	
	 הגנות	על	צרכנים	
	 מיסים	על	חברות		

זרות
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שרשרת	האספקה

תנו	לתלמידים	מילים	מתוך	שרשרת	האספקה	ותנו	להם	למלא	את	התרשים	הריק.	הסבירו	כל	שלב	בתהליך	שרשרת	האספקה.

חשפו	את	התרשים	המלא
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השיבו על הסקר הבא:

ערך	למוצר	ניתן	להשיג	על	ידי:

פעילות	ייצור	יעילה	יותר

טפול	נכון	בכספים

הדרכה	מתאימה	לעובדים

הפצה	טובה

ספקים	אמינים

שיווק	נכון

בניית	מבנה	ארגוני	אפקטיבי

פיתוח	חדשני

שירות	אדיב	ללקוח

מקמו	כל	ערך	בשרשרת	האספקה.

שרשרת האספקה

הסתכלו	על	סרטון	הבא	המתאר	תהליך	הכנת	לחם:

https://www.youtube.com/watch?v=b8tn_S2N66k

תארו	את	שרשרת	האספקה	של	הלחם	מהספק	ועד	הלקוחות.

זהו	מורכבויות	שיכולות	להיות	בשרשרת	האספקה

תארו	את	הקשר	שבין	השלבין	השונים	וכיצד	הוא	נעשה.

חישבו	על	שירות	עריכת	דין-	כיתבו	את	שרשרת	האספקה	למתן	יעוץ	משפטי	לזוג	גרוש.

הכינו	שרשרת	אספקה	על	אחד	המוצרים/	שירותים	במקום	ההתמחות	שלכם.
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כיתה	י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

תכנית	עבודה
תכנית	עבודה	היא	התרגום	המעשי	של	החזון	

והמטרות	של	האדם	או	הארגון	לפעילויות	שמקדמות	
את	השגת	מטרותיו.	תכניות	עבודה	נכתבות	ברמת	

הארגון	כמכלול	)מאקרו(,	וברמת	הפרויקט,	התחום	
או	המשימה	)מיקרו(.	חזון	-	תמונה	של	העתיד	

המיטבי	והאידיאלי	אליו	האדם	או	הארגון	שואף	
להגיע.	מטרה	-	הישג	נשאף,	המקדם	את	האדם/	

ארגון	למימוש	חזונו.	יעד	-	תוצאה	ספציפית,	מדויקת,	
מדידה,	מציאותית	וברת	יישום,	המתארת	בפועל	את	
הדרך	להגיע	למטרה	הרצויה.	תכנית	עבודה	-	מתווה	

לפעילות	אישית/ארגונית	המכוונת	להשגת	מטרות	
ויעדים	מוגדרים,	בפרק	זמן	שנקבע	מראש.	

שיתופים	קביעת	מטרות	ויעדים
המתכון	הנכון	להצבת	מטרות	/	יואב	זילכה

לכוון	את	התלמידים	
ליצירת	פעולה	

מתוכננת	ומכוונת	
להשגת	מטרות	

ויעדים	הן	בממד	
האישי	והן	בממד	

המקצועי	ארגוני

הגדרת	מטרות
הגדרת	יעדים

בניית	תכנית	עבודה

תכנון	מראש
הצבת	מטרות	

ויעדים

פרזנטציה
פרזנטציה	אפקטיבית	היא	קריטית	להצגת	רעיונות,	

ומגדילה	משמעותית	את	הסיכוי	להצליח	להעביר	
מסרים,	להביא	את	המציג	לידי	ביטוי	בעוצמה,	להשיג	

את	מטרותיו,	ולהביא	את	הקהל	לבצע	את	אשר	
המציג	מבקש.	פרזנטציה	היא	כל	פעם	כשאתה	מדבר	

מול	קהל	במטרה	לשכנע,	להשפיע	או	להרשים.	
פרזנטציה	מועברת	מול	אדם	אחד	או	מול	מאות.	היא	

יכולה	להיות	מלווה	בעזרים	ויזואליים	או	בלעדיהם,	
בעמידה	או	בישיבה,	אפילו	בטלפון.	לשכנע	ולהשפיע:	

לשכנע	אנשים	לעשות	משהו,	להשפיע	על	הקהל	
לאמץ	רעיון,	לשנות	התנהגות.	

המטרה:	שהמסר	יגיע	לקולט,	כמה	שיותר	מדויק	
וקרוב	למה	שהתכוונתי.

הבעיה	-	אף	פעם	לא	יכול	להגיע	ב–100%.בשל	
התפיסה	סובייקטיבית.	זו	כוללת:	אי	הבנות,	הקשבה,	
חוסר	ריכוז	וכדומה.	כמוסר,	עלי	להגדיל	כמה	שיותר	

את	אחוזי	ההעברה.
ספר	להטיס	את	הפרפרים	במבנה

התלמידים	יבנו	
פרזנטציות	

אפקטיביות	וכן	
יתנסו	בהעברתן	מול	

קהל

פרזנטציות
כלים	למצגות

שפת	גוף
עמידה	בפני	קהל

הכנת	ושימוש	
במצגות

שימוש	באמצעים	
ויזואליים

דיבור	בפני	קהל

ייצוג	עצמי
עמידה	בפני	קהל
אבחנה	בין	עיקר	

לטפל

http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9C%D7%91_%D7%91%27_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9C%D7%91_%D7%91%27_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9C%D7%91_%D7%91%27_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9C%D7%91_%D7%91%27_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9C%D7%91_%D7%91%27_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9C%D7%91_%D7%91%27_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9C%D7%91_%D7%91%27_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
http://www.mentorme.co.il/image/users/111240/ftp/my_files/The-Right-Recipe-YoavZilca.pdf?id=9279355
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4623334,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4623334,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4623334,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4623334,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4623334,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4623334,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4623334,00.html
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תכנית	עבודה

היכנסו	לסרטון	הקצר	הבא	המתאר	את	תהליך	בניית	תכנית	עבודה

שלב	1	-	הצבת	מטרות	משמעותיות	ויצירת	בהירות

).S.M.A.R.T(	בזמן	ותחומה	מדידה	ספציפית,	חיוביות,	בלשון	מנוסחת	להיות	המטרה	על

שלב	2	-	ביסוס	ראיות	חושיות	והפיכת	המטרה	למדידה	ובהירה

"אנשים	עם	מטרות	שכתובות	בצורה	מדויקת	ובהירה,	תוך	זמן	קצר	ישיגו	הרבה	יותר	ממה	שאנשים	בלי	מטרות	מסוגלים	אפילו	לדמיין"	בריין	

טרייסי	-	מה	דעתכם	על	המשפט?

שלב	3	-	חשיפת	המהות	שמאחורי	המטרה	ובניית	מוטיבציה

שאלות עזר:

	 למה	אני	לחלוטין	חייב	להשיג	את	המטרה?	

	 מה	יקרה	ברגע	שאשיג	את	המטרה?	

	 מה	יקרה	אם	לא	אשיג	אותה?	

	 איך	זה	ירגיש	להתעורר	בבוקר	לדעת	שאני	מתקדם	בדרך	למטרה?	

	 מה	מלהיב	אותי	במטרה?	

	 מה	המשמעות	של	השגת	המטרה?	

	 מה	הרגש	שארוויח	ברגע	שאגיע	למטרה?	

	 אחרי	מה	אני	באמת	רודף,	מהו	ההישג	האמיתי?	

שלב	4	-	בניית	מאגר	המשאבים	שחיוניים	להשגת	המטרה

המשאבים יכולים להיות:

חיצוניים:	אנשים,	כסף,	משפחה,	ניסיון	של	אחרים,	הזדמנויות,	כלים,	הדרכה,

ופנימיים: גישה,	אמונות	מעצימות,	מצבים	רגשיים,	ידע	קיים,	זיכרונות,	מחשבות,	ניסיון	עבר,	דמויות	מופת,	האדם	שעלינו	להפוך	להיות,	

חדות	חושים

שאלות עזר:

	 איזה	משאבים	דרושים	להשגת	המטרה?	

	 מה	מפריד	ביני	לבין	המטרה?	מה	מונע	ממני	להשיג	אותה	עכשיו?	

	 לאיזה	ידע	אני	זקוק?	איזה	כלים?	

	 איזה	אנשים	יכולים	לעזור	לי,	איזה	שיתופי	פעולה?	

https://www.youtube.com/watch?v=RHSeR0_YZ-c
https://www.youtube.com/watch?v=RHSeR0_YZ-c
https://www.youtube.com/watch?v=RHSeR0_YZ-c
http://www.shaharcohen.co.il/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91-%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%97/
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	 מי	יכול	להדריך	אותי	בזה,	מי	אני	מכיר	שכבר	השיג	את	המטרות?	

	 מה	אני	כבר	יודע	על	הנושא	הזה,	איזה	ניסיון	יש	לי?	

	 איך	אני	יכול	לשים	לב	ליותר	הזדמנויות?	

	 איזה	מיומנויות	עליי	לפתח	כדי	להשיג	את	המטרה?	מהם	שלושת	הכישורים	החשובים	ביותר?	

	 באיזה	הלך	רוח	אני	צריך	להיות	כדי	לעשות	את	מה	שדרוש?	

	 במה	אני	צריך	להאמין?	לגבי	מה	אפשרי	או	לא	אפשרי,	מה	ראוי	לעשות	או	לא	ראוי	

	 איזה	אדם	אני	צריך	להפוך	להיות	כדי	להשיג	את	המטרה?	

	 האם	יש	לי	גישה	למשאבים	האלו?	האם	הם	בשליטתי	ואחריותי?	אם	לא	איזה	משאבים	שכן	יש	לי	גישה	עליהם	יכולים	לעזור?	

)סכמו	מהם	חמשת	המשאבים	החשובים	ביותר	שהם	גם	נגישים(

שלב	5	-	בניית	תכנית	פעולה	ויצירת	מומנטום

עכשיו	הצבתם	מטרה	משמעותית,	רלוונטית	ושיש	לכם	את	המשאבים	להשיג	אותה,	מה	שיהפוך	אותה	סופית	משאיפה	למטרה	זה	תכנית	

הפעולה,	שזה	בעצם	אומר	לשבור	את	המטרה	ליעדים	קטנים	עם	דד	ליין	קרוב	יותר	לזמן	הנוכחי	ואז	לבנות	תכנית	עם	משימות	קטנות	

שיאפשרו	להשיג	כל	יעד	או	אם	תרצו	"אבן	דרך"

"מה	שבונה	כוח	רצון	זה	תכנון,	כי	שאיפות	יש	לכולם,	אבל	רק	כשמציבים	יעדים	לטווח	ארוך,	בינוני	וקצר	זה	נראה	אפשרי,	וזה	מה	שמייצר	

מוטיבציה	והתמדה"	עדי	גור
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שאלות	עזר:

	 מה	הם	אבני	הדרך	שעליי	לעבור	בהן?	איזה	יעדים	צריך	להשיג?.	)סיעור	מוחות(	

	 מהן	שלוש	התוצאות	הכי	חשובות	בשנה	הקרובה	ומהן	3	הפעולות	החשובות	ביותר?	

	 מהן	שלוש	התוצאות	הכי	חשובות	בחצי	שנה	הקרובה	ומהן	3	הפעולות	החשובות	ביותר?	

	 מהן	שלוש	התוצאות	הכי	חשובות	בחודש	הקרוב	ומהן	3	הפעולות	החשובות	ביותר?	

	 מהן	שלוש	התוצאות	הכי	חשובות	בשבוע	הקרוב	ומהן	3	הפעולות	החשובות	ביותר?	

	 מהן	שלוש	התוצאות	הכי	חשובות	היום	ומהן	3	הפעולות	החשובות	ביותר?	

	 מהן	שלוש	הפעולות	שצריך	להתמיד	בהן	הכי	הרבה?	

	 מה	אני	הולך	לעשות	ממש	עכשיו	כדי	להגביר	מומנטום?	

השתמשו	באחד	הכלים	המוצעים	בשיתופים	או	בחוברת	של	יואב	זילכה	בכדי	לבנות	את	תהליך	הפרויקט

פרזנטציה

תנו	לתלמידים	להתנסות	בפרזנטציות	מגוונות	לאורך	השנה	-	הן	בהעברת	מידע	על	עצמם	ועל	החלטותיהם	והן	בהתייחס	למקום	ההתמחות	

ולהעברת	מידע.

*קראו	באתר	של	רותי	סלומון	על	איך	להעביר	הרצאה	מנצחת

הכינו	רשימה	של	כללים	מתוך	המאמר	להכנת	הרצאה	מנצחת.

*צפו	בסרטוני	טד	שונים	-	בדקו	באלו	מההרצאות	המרצים	עומדים	בכללים	שניסחתם

תנו	המלצות	למרצה	במה	כדאי	היה	לו	להשתפר

http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%A9%D7%9C%D7%91_%D7%91%27_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
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עבודת	חקר

תוכלו	להיעזר	באתרים	הבאים	שמסייעים	בבניית	עבודת	חקר:

http://courses.aviv.org.il/avodot/t1_1.htm	:אורט	רשת	של	אתר

/http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot	:עמל	עבודה	לכתוב	מתקוונים

שלב	1:	בחירת	נושא

חלקו	את	הכיתה	לשלשות.	כל	תלמיד	בוחר	נושא	מתחום	ההתמחות	שלו	אותו	הוא	רוצה	לחקור.

סיעור	מוחין	-	גיוס	ידע	קודם:	מה	אני	כבר	יודע	על	הנושא?	ניתן	להיעזר	במקורות	מידע.

אפשרות	אחרת:	להכין	מפת	חשיבה	בנושא,	ניתן	להיעזר	באפליקציה	החינמית	המצורפת	ליצירת	מפת	חשיבה

לבחור	נושא	הוא	מאמץ	לא	קל	עליכם	להתחשב	בשיקולים	כאשר	אתם	עומדים	בפני	הבחירה.

ההחלטה,	שאתם	מקבלים	בשלב	כל	כך	מוקדם	עשויה	להשתנות.	ככל	שתקראו	יותר	תדעו	יותר,	יתכן	ויהיו	לכם	רעיונות	חדשים.

מתאים לי לבחור־

1	 נושא	שאני	כבר	יודע	עליו	קצת:.

2	 נושא	שאיני	יודע	עליו	דבר:.

3	 נושא	שלא	נלמד	ולא	ילמד	בכיתה:.

4	 נושא	שאכפת	לי	ממנו:.

5	 נושא	שאני	רוצה	לדעת	עליו	עוד:.

6	 נושא	שהידע	עליו	זמין	עבורי:.

7	 נושא	שאוכל	למצוא	עליו	מקורות	מידע	רבים:.

8	 נושא	קרוב	לחיי	ותחומי	התעניינותי:.

סגנון הלמידה שלי־

9	 אני	אוהב	אתגרים	ולהשקיע:.

אני	עושה	מה	שצריך	ולא	יותר:.	10

אני	לא	ממש	אוהב	להתאמץ:.	11

אם	הנושא	חשוב	לי	אני	עובד	ברצינות:.	12

אחר:.	13

"כרטיס	ביקור"

	 מדוע	בחרתי	בנושא?	

	 האם	הנושא	רלוונטי?	

	 מה	ידוע	לי	ביחס	לנושא?	

http://courses.aviv.org.il/avodot/t1_1.htm
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/
http://www.amalnet.k12.il/meida/avodot/
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
https://www.mindomo.com/signup.htm
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	 איזה	אירוע,	חוויה,	התנסות	כיוונו	אותי	לנושא?	

	 מה	מידת	ההכרות	שלי	עם	הנושא?	

	 האם	יש	נגישות	למידע	בנושא?	

	 מה	אני	עשויי	לגלות	בעבודה	על	הנושא?	

לסיכום	-	נראה	לי	שאבחר	נושא	אשר	דורש	

לדוגמא,	מתאים	לי	לבחור	נושא	כמו

שלב	2:	שאילת	שאלות	-	

בשלשות,	תחרות	שאלות	-	כל	שלשה	צריכה	לכתוב	רשימת	שאלות	הכי	גדולה	שקשורה	לנושאים

מה	אני	יכול	לשאול	על	הנושא?

)היעזרו	במאגר	מילות	השאלה:	למה?	מה?	מתי?	מדוע?	מי?	לשם	מה?	איך?	מפני	מה?	כמה?	

בשביל	מה?	וכו'(.

ניתן	להיעזר	ברשימת	השאלות	הבאות:

למה______________?

איך_______________?

מה	יקרה	אם_________________?

מה	הטבע	של_________________?

מה	החוזקות	והחולשות	של________________?

מה	ההבדל	בין___________	לבין_____________?

למה	________________זה	קורה?

מה	הקשר	בין______________	לבין_________________?

איך	ניתן	להשתמש	ב	_______________?

מה	הגורמים	ל________________?

מה	התוצאות	של__________________?

מה	דומה	ל___________________?

מה	שונה	מ___________________?

איך	________________משפיע	על________________?

מה	חשוב	ב__________________?

איך	____________ו____________	דומים?

איך	_____________קשור	לחיי	היום	יום?

מה	הדבר	הכי	טוב	ב_________________?

מה	הפתרון	לבעיה__________________?

איזה	דרך	נוספת	ניתן	להסתכל	על_______________?
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מה	המשמעות	של________________?

מתי	__________זה	קרה?

מה	קדם	למה?

איפה	_______________התרחש?

איך______________	השפיע	על	הסביבה?

מי____________________	אחראי?

שלב	3:	אשכול	-	

מיין	את	השאלות	על־פי	נושאים	ותן	כותרת	לכל	נושא.

מחקו	כל	שאלה	שהתשובה	לה	היא	כן	או	לא,	או	שהתשובה	לה	מסתכמת	במילה	אחת.

שאלות	מסוג	זה	נקראות	שאלות	סגורות,	ואינן	מתאימות	לחקר.

	 מחקו	את	השאלות	החוזרות	על	עצמן.	

	 מחקו	שאלות	שאינן	קשורות	לנושא.	

שלב	4:	איתור	מקורות	מידע

חשוב	לדעת	להעריך	את	מקורות	המידע	באינטרנט.

למה?

כי	כל	אחד	יכול	לפרסם	אתר

כי	יש	הרבה	טעויות	במרחב	הרשתי

מה	צריך	לחפש?

כותב	המאמר	-	האם	יש	שם	של	כותב	המאמר?

האם	הכותב	מומחה	בתחום?

אם	אין	כותב	למאמר	-	מי	הארגון	שאחראי	על	פרסום	המאמר?	

?.org.,	com.,	edu	סיומות	של	המשמעות	מה

האם	לכותב	המאמר	יש	אינטרס	לשכנע	אותך	במידע	מסוים?	האם	הוא	גורם	שיווקי?

אינטרסנטי	פוליטי?	כלכלי?

מה	תאריך	המאמר?	האם	המאמר	מעודכן?	

מה	העניין	עם	ויקיפדיה	-	ויקיפדיה	היא	מקום	טוב	להתחיל,	אבל	אי	אפשר	להתבסס	רק	על	ויקיפדיה	בגלל	שכל	אחד	יכול	להכניס	מידע	

ויקיפדיה	ואין	שום	דרך	לבדוק	את	המקצועיות	של	הכותבים.

בואו	נבחן	את	מה	שעברנו:

שם	המאמר:	"אני	אוהב	לתת	פקודות	לאחי"	

www.michalboss	:אתר

בחר־
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א(	זה	מקור	נהדר

ב(	זה	מקור	גרוע

2.	המאמר:	מי	עובד	טוב	יותר	גבר	או	אישה?

אתר:	מאקו

לילי	שרצקי	אלמליח,	2011

א(	זה	מקור	מעולה

ב(	זה	מקור	גרוע

3.	המאמר:	"הילארי	קלינטון	לנשיאות"	הכותב:	צ'לסי	קלינטון

www.hillaryisgreat.org	2008:האתר

א(	זה	מקור	מעלה

ב(	זה	מקור	גרוע

4.	המאמר:	מקבץ	מקצועות	עתידיים

המקור:	ד"ר	דוד	פסיג,	אוניברסיטת	בר	אילן	

5.	המאמר:	10	סיבות	למה	נשים	טובות	מגברים

המקור:	בא	במייל	

א(	חפשו:

בגוגל,	אתרי	מידע	באוניברסיטה	בעברית,	ביו	טיוב,	בשיחות	טד,	בספריה

ב(בחרו	2–3	מקורות	שעוסקים	בנושא	שבחרתם.	רצוי	שמקור	אחד	יהיה	מקור	של	מאמר)לא	ויקיפדיה(	מידע,	מקור	של	מאמר	הבעת	

עמדה,	מקור	ויזואלי

ג(העריכו	את	מידת	אמינותם	של	המקורות:	עשו	סיעור	מוחות	עם	התלמידים	כיצד	ניתן	להעריך	מקור	מידע	מהימן,	לדוגמא:	כותב	המאמר,	

שנת	הפרסום,	האתר	שממנו	נלקח,	פירוט	מלא	על	המאמר	ומהיכן	לקוח.

ד(	כתבו	את	פירטי	המקורות	בדף	מסודר	בתיקייה	דרייב:	שם	המאמר,	שם	כותב	המאמר

תאריך,	כתובת	אינטרנט,	פירטי	ספר	נוספים.

	-	תוכן	העניינים:	ראוי	לבחון	בעיון	רב	את	תוכן	העניינים	ולחלופין	במאמר	את	התקציר	)במידה	ויש(.

	-	שם	הכותב:	באיזו	מידה	הוא	נחשב	מומחה	בתחומו.

	-	שם	ההוצאה	לאור:	מידת	המוניטין	שיש	להוצאה	זו.

	-	מועד	הפרסום	של	החומר:	מה	מידת	העדכון	שלו.

	-	סוג	הפרסום:	מאמר	מדעי,	הרצאה,	ספר	עיון,	אתר	באינטרנט	וכו'.

	-	תוספות	מיוחדות	לטקסט:	מפות,	תמונות,	טבלאות,	מסמכים	מקוריים,	מילון	מונחים,	ביבליוגרפיה	מוארת.

שלב	5:	קריאה	מהירה:

עכשיו	השלב	של	קריאה	מהירה	-	עבור	במהירות	ותראה	שאי	מאמרים	שאתה	לא	צריך	ולא	משמשים	אותך.

תתחיל	לחשוב	על	חלקים	בנושא	שהיית	רוצה	להתמקד	בהם.

http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.mako.co.il/women-magazine/finances/Article-82c3f47b9f02e11004.ht
http://www.passig.com/vault/presentations/HighTech&TouchJobs.pdf
http://www.passig.com/vault/presentations/HighTech&TouchJobs.pdf
http://www.passig.com/vault/presentations/HighTech&TouchJobs.pdf
http://www.passig.com/vault/presentations/HighTech&TouchJobs.pdf
http://www.passig.com/vault/presentations/HighTech&TouchJobs.pdf
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=19376
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זה	לא	השלב	של	קריאה	מעמיקה	במקורות

אל	תעצור	במילים	שאתה	לא	מבין

המלצה:	התמקדו	בפסקה	הראשונה	והאחרונה	של	המאמר.	

מלא	את	הטבלה	הבאה:

למה?מאמר שימושי כן/לאשם המאמר

שלב	6:	ניסוח	שאלה	

חשוב שהשאלה תהיה רחבה המובילה לבחינה, בדיקה ולעיון מעמיק בדבר כדי לגלות את הגלום בו.

ניתן	להיעזר	באתר	של	ברנקו	וייס	לצורך	ניסוח	שאלות	חקר	)באתר	קיימות	מספר	אופציות:	שאלה	פורייה,	שאלת	מפתח,	שאלת	חקר,	

שאלה	תופרת(

שלב	7:	כתיבת	ראשי	פרקים:

אחרי	שמצאתם	שאלה,	כתבו	ראשי	פרק

ניתן	לכתוב	ראשי	פרקים	על	פי	שלושה	דגמים	מרכזיים:

המבנה	התיאורי:	אם	שאלת	המחקר	שלכם	מכילה	תשובה	המחייבת	תיארו	של	תופעה,	למשל	שאלה	המובילה	לתיאור	שלבין,	תיאור	

כרונולוגי	ועל	כן	הרעיונות	יופיעו	בסדר	מסוים:	סדר	כרונולוגי,	סדר	של	חשיבות,	סדר	נקודות	ראות

המבנה	ההשוואתי:	מבנה	זה	מתאים	כאשר	יש	השוואה	בים	שניים	או	יותר	גורמים,	ניתן	לכתוב	בכמה	דרכים:	

הנושא	הכללי:	טיעון	1	-	עמדה	א'	-	עמדה	ב',	טיעון	2	עמדה	א'	-	עמדה	ב'	וכו'

הנושא	הכללי:	עמדה	א'	-	טיעון	1,	2,	3	וכו'

ריכוז	בטבלה

המבנה	בעיה	ופתרון:

הרקע	לבעיה

תיאור	הבעיה

הפתרונות

או	סוגי	בעיות

חשוב	לזכור	שניסוח	ראשי	פרקים	צריך	להיות	קצר	וקולע,	הם	אמורים	לרמוז	על	פרט	עיקרי,	מידע	מתומצת	וברור

הכינו	ראשי	פרקים	לעבודה	שלכם	על	פי	הבסיס	הבא:

שם:

http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
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הצגת	הנושא	בכמה	משפטים	מסתיים	עם	השערה	או	השאלה	לבחינה

פרק	1:	שם	הפרק־

תיאור	קצר	מה	יכיל	הפרק

הוכחות־

משפט	סיכום	-	איך	הפרק	עונה	או	קשור	לשאלת	המחקר?

פרק	2	כנ"ל

שלב	8:	סיכום	המאמרים:

עבדו	עם	מרקרים	-	אם	המאמר	נמצא	במחשב	תוכלו	לעבוד	עם	מרקרים	במחשב.

שימו	לב	לסמן	רק	רעיונות	מרכזיים.

בחר	את	המאמר	שנראה	לך	הכי	רלוונטי	מבין	כל	המאמרים	וענה	על	השאלות	הבאות:

שם	המאמר:

שם	הכותב:

תאריך	פרסום:

רעיונות	מרכזיים

פרטים	תומכיםרעיונות	מרכזיים

2.	3	עובדות	וציטוטים	שניתן	להשתמש	בהם	במחקר

עמודלמה	זה	חשוב	וקשור	למחקר?ציטוט

3.	3	מילים	משמעותיות	מתוך	המאמר

הניחוש	שלך	למשמעות	מילה
המילה	מתוך	ההקשר

השתמש	במילה	במשפט	משלךמהמילון

4.	3	שאלות	שיש	לך	לאחר	קריאת	המאמר:
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שלב	9:	כתיבה

א(	טיוטה	שניה	־

הימנע	מהעתקה

הסתכל	על	המקור	המצורף,	'העתקה	ופלגיאט'	/	עידית	אבני	ואברום	רותם:	

וענה	על	השאלות:

מה	זה	פלגיאט?

מה	ההבדל	בין	פלגיאט	לציטוט?

כיצד	מצטטים?

הסתכל	על	רשימת	המקורות	שסימנת	והחלט	מה	מהדברים	אתה	רוצה	לצטט	מהמקור	ומה	תרצה	לשכתב.

חבר	כל	ציטוט	או	כל	רעיון	מרכזי	לאחד	מראשי	הפרקים	שכתבת.	צור	טיוטה	שנייה	של	העבודה	המתייחסת	לכל	הציטוטים	שסימנת.

בשלב	הזה	ניתן	להתייחס	לשיטת	ה"רע"מ	והברק''	-	שומעים	את	הרעם	מתוך	הטקסט	ובסיום	רואים	את	הכוונה.

המשמעותראשי התיבות

רעיון	מרכזי	-	זהו	את	הרעיונות	המרכזיים	אותם	תרצו	לומר	ולמסור.ר	-	רעיון	מרכזי
מה	הרעיונות	המרכזיים	שהפרק	הזה	יעסוק	בהם

ציטוטים	מרכזיים	מהמאמרים	שתומכים	ברעיון,	עובדות	מתוך	המאמרים,	ע	־עדויות

מה	העדויות	שלך	אומרות?מ'	-	מסקנות	
איך	הרעיונות	שלך	קשורים	למחקר?

לא	מסכמים	ממאמרים	בשלב	זה	אלא	מביעים	עמדה

הפוך	את	הרעיונות	לקשורים	זה	בזה.	חבר	את	הרעיונות	לכדי	יחידה	שלמה	כך	שכל	רעיון	יוביל	לרעיון	הבאוהברק	-	מאיר	את	הקשר	בין	החלקים

http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
http://ianethics.com/%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98
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התהליך:

מאמר א'מאמרים וסוגיות
נתוני המאמר

מאמר ב'
נתוני המאמר

כתב עת
מס' הגיליון, עמודים

מחקרקטע מספר לימוד

סוגיה	א'
הגדרה

					

סוגיה	ב'
הגורמים	ודוגמאות

					

סוגיה	ג'	
השלכות
ותוצאות

					

סוגיה	ד'
הצעות	לפתרון	

					

	

1.	החליטו	על	סוגיות	בהשוואה	בין	הטקסטים	על	פי	שאלת	החקר.

2.	מלאו	את	הטבלה	בהתאם	למאמרים	שקראתם.	

3.	הציגו	במליאה	את	התהליך	שעברתם

דגמי	כתיבה:

ניתוח	תופעה	-	

מאפיינים	או	רקע	או	היקף	התופעה.	

הגורמים	לתופעה	-	על	פי	סדר	שיטתי	הדרגתי*

התוצאות	לאור	התופעה	או	ההשלכות	של	התופעה	

פתרונות	או	דרכי	התמודדות	

סיכום	ומסקנות	

דוגמא:	דימוי	גוף	בעולם	הדוגמנות

מבנה	העבודה:

מה	הגורמים	המשפיעים	על	תפיסת	דימוי	הגוף?

גורם	א'



-  6 2 -

חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

גורם	ב'

גורם	ג'	…

תוצאות	ומתן	דוגמאות.

פתרונות.

סיכום	ומסקנות.

תיאור	תופעה	־

הצגת	הנושא

תיאור	או	סקירה

על	פי	סדר	לוגי

סדר	כרונולוגי

סדר	חשיבות

היבטים	שונים

מן	הכלל	אל	הפרט

סיכום	ומסקנות

טיעון	וביסוסו:

הצגת	הטענה

תחילה:	נימוק	א'	ודוגמה.

נימוק	ב'	ודוגמה	או	ציטוט. שנית:	

בנוסף:	נימוק	ג'	ו….

ולבסוף:	נימוק	ד'

מסקנה,	המלצות.

סיכום.	

**רצוי	שהנימוקים	ישולבו	על	פי	הסדר	הכרונולוגי	עם	רצף	עקבי	מהחיוב	לשלילה	או	להפך,	מהרחוק	לקרוב,	מהקרוב	לרחוק,	מהפשוט	

למסובך,	מהשולי	למרכזי,	וכו'…

מבנה	של	העימות	

הצגת	נושא	העימות

עמדה	א':	מציגה	היבטים	בעד	ואת	היתרונות.

היבט	1

היבט	2

היבט	3
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עמדה	ב':	מציגה	היבטים	נגד	ואת	החסרונות.

היבט	1

היבט	2

היבט	3

סיכום	ומסקנות	תוך	נקיטת	עמדה	או	סינתזה.	

4.	נקיטת	עמדה,	תוך	שילוב	הטענות.

5.	סיכום	

	

דרך	ההגשה:

	 דף	שער,	תוכן	עניינים,	הקדמה,	מבוא,	גוף	העבודה,	סיכום,	ביבליוגרפיה,	נספחים.		

*פרק	ההקדמה	או	פתח	דבר

בפרק	זה	יציג	הכותב	את	נקודת	מבטו	האישית	את	המניעים	שהביאו	אותו	לעסוק	בנושא

מדוע	בחר	נושא	זה?	על	פי	מה	בחר?	האם	בחר	לכתוב	על	פי	נקודת	ראות	של	חוקרים	או	דעות	מסוימות	או	זווית	ראיה	מסויימת.

הכותב	יסביר	את	שיטת	המחקר	על	פיה	בחר	להתמקד	תוך	ציון	הקשיים	בהם	נתקל	במהלך	עבודתו	כולל	הבעות	תודה	והערכה	לגורמים	

שונים	שסייעו	במהלך	הכתיבה.

הכותב	מציין	את	חשיבות	המחקר	בתחום	בו	הוא	נכתב.

פרק	ההקדמה	אינו	חלק	אינטגרלי	ומתחייב	אלא	על	פי	בחירתו	של	הכותב.

*פרק	המבוא

פרק	המבוא	מהווה	חלק	אינטגרלי	מגוף	העבודה	העיונית.

מטרות	ותפקידים	מרכזיים:

הצגת	הנושא	ותיחומו. 		.1

פרוט	הנושאים	שהכותב	בחר	להתמקד	בהם. 		.2

הצגת	הנחות	היסוד	ששימשו	לכותב	בסיס	לעבודה	העיונית. 		.3

הצגת	שאלות	החקר	הנובעות	מן	הנושא	הנדון. 		.4

הסבר	על	שיטות	המחקר	בה	בחר	כדי	לבחון	את	שאלת	החקר. 		.5

הסבר	לגבי	השיטה	שבה	בחר	הכותב	את	נושאי	עבודתו. 		.6

פרק	הסיכום

זהו	פרק	המסיים	את	העבודה	העיונית	וכולל	את	סיכום	הרעיונות	המרכזיים	שעלו	בעבודה	הכתובה.	הסיכום	מתבסס	רק	על	חומר	שהוצג	

בעבודה.

הסיכום	בודק	את	המענה	שניתן	לשאלת	החקר	שהוצגה	בפרק	המבוא.

בסיכום	מציג	הכותב	את	מסקנותיו,	המלצותיו,	פתרונות	ושיפורים	לעתיד.
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שלב	10:	כיצד	נכתוב	ביבליוגרפיה	)רשימת	מקורות(־

/http://www.biblio.co.il	:ביבליוגרפיה	לכתיבת	"ביבליו"	באתר	להיעזר	ניתן

ביבליוגרפיה	היא	רשימת	מקורות	עליהם	מתבססת	העבודה.

היא	מופיעה	בסוף	העבודה	ורשומה	על	פי	סדר	האלפביתי	של	המחברים	כששם	המשפחה	קודם:

שם	משפחה,	שם	פרטי,	הנושא,	הספר,	העמודים	בו	מופיע	המאמר,	מקום	ההוצאה,	מקור	ההוצאה,	שנת	ההוצאה.	

דוגמאות:

	 פרס,	יוחנן,	יחסי	עדות	בישראל,	תל־אביב,	ספרית	הפועלים,	תשל"ו.	

	 משהד,	אנדרה,	"הסטודנט	היהודי	במשבר",	בנתיבי	הגות	ותרבות,	בעריכת	יוסף	שפירא,	59–70,	תל	אביב,	יבנה	1989.	

	 לאחר	שסיימת	את	כתיבתך	ערוך	בדיקה	כללית	בכדי	לבחון	מחדש	את	מבנה	העבודה,	הסדר	של	הצגת	הנושאים	ואת	מטרות	הכתיבה.	

	 האם	הכותרת	מתאימה	לתוכן	העבודה?	

	 האם	הנושאים	מסודרים	באופן	הגיוני?	

	 איך	כל	פרק	מתאים	ומתקשר	לכלל	העבודה?	

	 האם	המבוא	כתוב	בהתאם	לכללי	כתיבת	מבוא.	

	 האם	הכותרות	מתאימות	לנושא	כל	פרק?	

	 האם	הסיכום	כתוב	לפי	כללי	כתיבת	סיכום?	

http://www.biblio.co.il/
http://www.biblio.co.il/
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שלב	11:	הערכה:

שאלון	הערכה	אישי	לבדיקת	עבודה.	לאחר	הבדיקה	האישית	ניתן	לתת	לעמית	בכיתה	לבדוק	על	פי	אותה	רשימה

סמן	במרקר	את	שאלת	החקר	שלך

סמן	בכל	ראש	פרק	ופסקה	את	הטענה	המרכזית	וכתוב	ליד	כל	משפט	כזה	את	האות	ר'	-	רעיון	רכזי

סמן	בכל	ראש	פרק	ופסקה	את	משפט	הקישור	לרעיו	הבא	וכתוב	ליד	את	המילה	ברק	שמסמנת	קישוריות.

תשלים	את	הרשימה	שלמטה:

אם לא, מה התיקוניםנעשה / לא נעשהמשימות

יש	בעבודה	הקדמה	ברורה	עם	שאלת	המחקר

בעבודה	יש	ארגון	כך	שיש	הוכחות	לרעיון	המרכזי

בעבודה	יש	שימוש	במספר	מקורות	מידע	שתומכים	במחקר

בעבודה	יש	קישורים	טובים	מרעיון	לרעיון,	מפרק	לפרק	ומפסקה	לפסקה

בעבודה	ניכר	העניין	של	הכותב

הכותב	גאה	בעבודה	שלו

בעבודה	יש	שימוש	באוצר	מילים	רחב	אך	היא	כתובה	בטבעיות

בעבודה	יש	שימוש	בצורה	נכונה	במקורות	ביבליוגרפיים

בעבודה	אין	שגיאות	כתיב	ותחביר

האם	כותרת	הפרק	מתאימה	לתוכנו?

אם	גיליתם	פסקה	או	קטע	שאינם	מתאימים	לנושא	העבודה	מחקו	אותו,	או	ציינו	את	הסטייה	באופן	מפורש,	ניתן	גם	לשנות	כותרת	

ולהתאימה	לתוכנו.

האם	ניתן	לזהות	בפרק	מבנה	ברור?

מומלץ	לקרוא	כל	פסקה	ולרשום	בצידה	איזה	רכיב	מבנה	מזהים	בה,	אחר	כך	לבדוק	איך	המרכיבים	יוצרים	מבנה	לוגי.

האם	בכל	פסקה	ניתן	לקבוע	מהו	הנושא	הנדון?

כל	פסקה	אמורה	להיות	מורכבת	ממשפטים	העוסקים	בנושא	נדון	אחד.

אם	קשה	להגדיר	מהו	הנושא	קרוב	לוודאי	שיש	בה	משפטים	שאינם	מתקשרים	לנושא	הפסקה.	לעיתים	כתיבה	מחדש	של	הפסקה	תוכל	

לפתור	את	הבעיה.

האם	הפסקאות	מקושרות	ביניהן?

האם	בטקסט	סימני	פיסוק?

האם	אוצר	המילים	עשיר	ומגוון?
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ארגון צורני:

האם	יש	כותרות?

האם	הפסקאות	מרווחות?

האם	החלוקה	לדפים	הגיונית.

האם	יש	מפות.	צילומים?

האם	מתחת	לכל	תמונה	יש	הסבר,	מקור?

האם	תוכן	העניינים,	דף	השער,	רשימת	המקורות	כתובים	כהלכה?

שלב	12:	הצגה

היכנסו	לאתר	הבא	המתייחס	ל–12	כלים	אינטרנטיים	וחינמיים	להכנת	מצגות:

D7%9E%D7%־D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA%־http://razi.co.il/blog/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94

/%A6%D7%92%D7%95%D7%AA

וכן	היכנסו	לסרטון	הדרכה:	איך	להכין	מצגת	עם	שרון	דוד?

https://www.youtube.com/watch?v=s9NpHqVWF8o

או	לסרטון	מט"ח	-	איך	להכין	מצגת	טובה:

https://www.youtube.com/watch?v=r2wfndB4jp0

הסתכלו	בהרצאת	"איך	לדבר	שיקשיבו	לך?"	מאת	המומחה	ג'וליאן	טרזר

Y־kg־https://www.youtube.com/watch?v=LpX39I

הוציאו	את	העקרונות	המרכזיים	מתוך	ההרצאה	-	איך	לדבר	שיקשיבו	לך?

מצאו	סרטוני	טד	שמעניינים	אתכם,	נתחו	את	המרצים	בהתאם	לעקרונות	שהוצאתם

איתור	צרכים

אתם	מיועדים	לנסוע	לבדכם	לאי	בודד	לתקופה	ממושכת.	עליכם	לבחור	חמישה	חפצים	בלבד	לקחת	אתכם	מתוך	הרשימה	המצורפת:	מעיל	

גשם,	יריעת	בד,	קופסאות	שימורים,	פותחן	קופסאות,	חבל,	פטיש,	בקבוקי	מים,	ספר,	מכשיר	קשר,	סוללות,	סירה,	חוט	ברזל,	חוט	ניילון,	

מספריים,	תנ"ך,	כלי	כתיבה,	דיסקים+	נגן,	רשת,	גפרורים	

שאלות	לדיון:

במה	בחרתם?

על	איזה	צורך	עונה	כל	חפץ	שנבחר?

האם	יש	חפצים	אחרים	שהייתם	בוחרים	בהם?	לאיזה	צורך?

במה	שונות	הרשימות	זו	מזו?	מדוע?

האם	תוכלו	להסכים	על	שלושה	חפצים	שחיוניים	לכולם?	הסבירו.

http://razi.co.il/blog/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA/
http://razi.co.il/blog/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA/
http://razi.co.il/blog/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA/
http://razi.co.il/blog/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA/
https://www.youtube.com/watch?v=s9NpHqVWF8o
https://www.youtube.com/watch?v=r2wfndB4jp0
https://www.youtube.com/watch?v=LpX39I-kg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=LpX39I-kg-Y
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האם	אפשר	לדרג	צרכים	לפי	סדר	חשיבות

הצגת	פירמידת	הצרכים	של	מאסלו

מאסלו	הציג	את	הצרכים	בפירמידה	וטען	כי	אין	אפשרות	לספק	את	הצרכים	העליונים	בלי	לספק	את	הצרכים	שבבסיס	הפירמידה.	נסו	

להסביר	עמדה	זו.

במה	פירמידה	זו	יכולה	לסייע	לנו	בתכנון	פרויקטים?	הסבירו.

בטרם	ניגש	לבניית	יוזמה	במקום	ההתמחות,	עלינו	לבחון	על	אילו	צרכים	היא	עונה	ואת	מי	היא	משרתת.	אך	כיצד	נאתר	צרכים?

כל	משתתף	ממפה	את	האוכלוסיות	המקושרות	לארגון	שבו	הוא	מתמחה

*משחק	תפקידים	אוכלוסיות:	מתחלקים	לשלשות.	אחד	מתאר	את	הארגון	שבו	הוא	מתמחה.	מזהים	את	האוכלוסיות	הקשורות	לארגון.	כל	

אחד	מהשלשה	מייצג	את	אחת	האוכלוסיות.	מראיינים	זה	את	זה:

מה	אתה	צריך	מהארגון?

מה	אתה	מקבל	מהארגון?

מה	אתה	לא	מקבל	מהארגון?

מה	חסר	לך	בארגון?

תכנון	פרויקט
המורה	יקצה	כעשרים	דקות	לעבודה	קבוצתית	לתכנון	הפרויקט.	

תיאור	הפרויקט	בקצרה

קהל	היעד

מטרות	הפרויקט

דרכי	פעולה	מוצעות

שותפים

	משאבים	נדרשים

שלב	ב':	האופטימי,	הפסימי	והמעשי

היועץ	האופטימי:	תפקידו	להאיר	את	נקודות	החוזק	ואת	היתרונות	של	הפרויקט	המוצע

היועץ	הפאסימי:		עליו	להעלות	את	נקודות	התורפה	ואת	החולשות	של	הפרויקט	המוצע

היועץ	המעשי:		תפקידו	לתת	עצות	מעשיות	כיצד	לתרגם	את	רעיון	הפרויקט	למציאות

	המנחה	יבחר	מתוך	המליאה	שלושה	"יועצים	לענייני	יזמות"

		

כל	קבוצה	תבחר	נציג	שיתאר	את	הפרויקט.	היועצים	הנבחרים	יציינו	נקודות	בפרויקט	על־פי	תפקידם.	נציג	אחר	מהקבוצה	יכתוב	את	כל	

	הנקודות	שהיועצים	מעלים,	הנציג	המתאר	יתבקש	לא	להגיב	בזמן	שהיועצים	מדברים.	

	אפשר	להחליף	יועצים	במהלך	הפעילות.	
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	לאחר	הצגת	הפרויקטים,	המנחה	ישאל:

במה	תרם	לכם	משחק	התפקידים? 	.1	

במה	היועצים	מייצגים	את	המציאות? 	.2	

אילו	גורמים	משמעותיים	עלינו	להביא	בחשבון	במעבר	מרעיון	למימושו?	 	.3	

האם	תרצו	לשנות	את	הפרויקט	שהצעתם?	אם	כן,	במה? 	.4	

פעילות	זו	נקראת	"לפעמים	חלומות	מתגשמים",	מהם	העקרונות	החשובים	לתהליך	הגשמת	החלום? 	.5	

לסיכום,	המנחה	יאמר	כי	כדי	לממש	חזון	במציאות,	עלינו	לבחון	את	כל	האתגרים	שבמימוש	היוזמה	ובמידת	הצורך	לוותר	על	דברים	

	מסוימים	ולגלות	גמישות,	ועם	זאת	-	לא	למהר	לוותר	ולא	לשכוח	את	המטרות	שלנו.	

	קדימה	לעבודה

בפעילות	זו,	המשתתפים	יתנסו	בניסוח	מטרות	ויעדים	כשלב	במימוש	החזון	במציאות	הקונקרטית.	רק	לאחר	הגדרת	מטרות	ויעדים,	יהיה	

	אפשר	לנסח	תכנית	עבודה	מסודרת	לקידום	הפרויקט.	

	כדי	לתרגם	את	החלום	לכלים	מעשיים,	יש	להגדיר	מטרות	לפרויקט	שיבטאו	את	התוצאות	לטווח	ארוך	שמקווים	להשיג.

	כן	יש	להגדיר	יעדים	-	תוצאות	מעשיות	שאתם	מקווים	להשיג	בפרק	זמן	מוגבל	ושאפשר	להעריך	אותן	כמותית.

לאחר	הגדרת	המטרות	והיעדים,	אפשר	לבנות	תכנית	עבודה	מעשית	ולצאת	לדרך.

	שלב	א':	הגדרת	מטרות	ויעדים

המנחה	יחלק	את	המשתתפים	לקבוצות	משימה.	בשלב	זה,	החלוקה	היא	לקבוצות	פעולה.	אפשר	להסתמך	בחלוקה	על	פעילויות	קודמות	-	

	לפי	רעיונות	שעלו	ולפי	הבעת	נכונות	מצד	המשתתפים	לביצוע	משימה	מסוימת.

המנחה	יבקש	מכל	קבוצה	להגדיר	מטרות	ויעדים	לביצוע	הפרויקט,	לפחות	יעד	אחד	לכל	מטרה.	המנחה	ייתן	למשתתפים	דפי	עזר	להגדרת	

מטרות	ויעדים

מטרה:

	 המטרות	הן	מעין	תרגום	מעשי	של	החזון	-	תיאור	הדברים	שהשגתם	היא	מימוש	החזון.	

	 המטרות	מכוונות	לתוצאות	ברורות	ומדידות.	

	 המטרות	נותנות	תשובה	לשאלה	מה	צריך	להשיג	כדי	לממש	את	החזון.	

	 יעד:	

	 יעד	הוא	האמצעי	להשגת	המטרה.	

	 היעד	הוא	תוצאה	מדידה	המתרגמת	את	המטרה	למונחים	מעשיים	ומדידים.	

	 קיים	לפחות	יעד	אחד	לכל	מטרה.	

	 יעד	פירושו	תוצאה	מוגדרת	הניתנת	למדידה	כמותית.	

	 יעד	חייב	להיות	לא	רק	מדיד	כמותית	בהגדרתו,	אלא	גם	מוגדר	ומנוסח	במונחי	תפוקה.	

היעד	מגדיר	תוצר	סופי	וכמותי	שיושג	במסגרת	זמן	מוצהרת.

ניסוח	מטרה	מורכב	מהגדרת	פעולות	לעשייה	ולהנעה.
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	 תבנית	לדוגמה	להגדרת	מטרה	

שם	פועל	)לפתח(	______מילת	קישור	)כדי,	במטרה(_______

שמות	פועל	לדוגמה:	להקים,	לארגן,	לשפר,	לשקם,	לחנך,	לחדש,	לשמר,	להגן,	לקדם.

	 ניסוח	יעד	כולל:	שאלות	ששת	המורים	)מי	עושה	מה,	מתי,	מדוע,	איפה	ואיך(	

תבנית	לדוגמה	להגדרת	יעד

מי	)מספר	אנשים(	יגיעו	ל	מה	)הגדרת	תוצרים(,	על	ידי	איך	)פעולה	מסוימת(,	איפה	)במקום	מסוים(	מתי	)לו"ז(	מדוע	)כי	יש	צורך	או	

תוצאה	רצויה(.

במליאה,	הקבוצות	יציגו	את	המטרות	ואת	היעדים	שניסחו.	לאחר	כל	הצגה,	המנחה	יבקש	משאר	המשתתפים	להעיר	שתי	הערות	על	

	ההצעות.	

	המנחה	ישאל:

מה	היו	הקשיים	בהגדרת	המטרות	והיעדים? 	.1	

האם	הצלחתם	להישאר	נאמנים	לחזון	ולרעיון	הפרויקט	המקורי?	הסבירו. 	.2	

מדוע	חשוב	להגדיר	מטרות	ויעדים? 	.3	

במה	הערות	חבריכם	תרמו	לכם? 	.4	

מדוע	חשוב	להעריך	את	הפרויקט	ואת	מידת	הצלחתו? 	.5	

מה	ייחשב	בעיניכם	הצלחה? 	.6	

	שלב	ב':	תכנון	הפרויקט

	המנחה	יבקש	מכל	קבוצה	למלא	את	דף	תכנון	הפרויקט	ואת	לוח	הזמנים	ולהגישם.	
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חשיבה	כמותית

כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

חשיבה	כמותית	-	סטטיסטיקה
יעד	הלמידה	של	תחום	החשיבה	הכמותית	מקיף	את	כל	הדרכים	בהן	אנשים	

משתמשים	במתמטיקה	כדי:
	לתעד

	לתת	מענה
	להבהיר

	להמחיש(ובתקווה	שגם)
	לפתור

בעיות	או	מצבים	בעולם	האמיתי.
הסטטיסטיקה	היא	מדע	העוסק	בנתונים	כמותיים,	איסופם,	עיבודם,	הצגתם	

והסקת	מסקנות	מהם	וזאת	כדי	לסייע	בפתרון	בעיות	מסוגים	שונים.
אתר	הסתברות	וסטטיסטיקה	-	אתר	עמל

שיעורים	בסיסיים	אינטראקטיביים	בסטטיסטיקה
	

תכלו	להוציא	נתונים	מאתר	סטטיסטיקה	בזמן	אמת:
	חוברת	מתורגמת	מדריך	לתוכניות	לימודים	עמ'	16–20

התלמידים	
ידעו	לאסוף	

נתונים	
ולהציגם	
בדרכים	

שונות.
התלמידים	
ידע	לקראו	

את	הנותנים	
ולהפעיל	

חשיבה	
ביקורתית	

לגביהם	בדרך	
להסקת	
מסקנות

סטטיסטיקה
אוכלוסייה	

ומדגם
סוגי	משתנים

הגיליון	
האלקטרוני

טבלת	
שכיחויות

שימוש	בגיליון	
אלקטרוני

שימוש	
בטבלת	

שכיחויות
הצגה	גרפית	

של	נתונים

טיעון	מבוסס	
נותנים	ועדויות

הסקת	
מסקנות	
מושכלת

קבלת	
החלטות	
מושכלת

כחלק	מתהליך	החקר	/מהפרויקט	ומהפרזנטציה	תתבקש	לתמוך	ברעיונות	באמצעות	נתונים	כמותיים.	לצורך	כך	עליך	להכיר	כלים	לאיסוף	

נתונים	ולהצגת	נתונים	וכן	להסיק	מסקנות	מתוך	נתונים	כמותיים.

הסטטיסטיקה	התיאורית	עוסקת	בארגון	הנתונים,	תיאורם	הגרפי,	והסקת	מסקנות	על־סמך

חישובים	הנעשים	על	הנתונים	האלה.

*היכנסו	לאתר	הסתברות	וסטטיסטיקה	-	אתר	עמל

עבדו	על	הגיליון	האלקטרוני	ועל	סטטיסטיקה	תיאורית

http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/IhidaGilion1.aspx

תוכלו	להוציא	נתונים	מאתר	סטטיסטיקה	בזמן	אמת:

/http://www.worldometers.info/iw

אתם	מוזמנים	להיכנס	ל	-	GapMinder	להתרשם	ולחשוב	כיצד	אתם	יכולים	לשלב	את	הכלי	החינמי	העומד	לרשותכם,	ללכת	אחורה	וקדימה	

בהיסטוריה	של	הסטטיסטיקה:	אירופה,	הודו,	סין,	ארה"ב	וכל	העולם	כפי	שהוא	נראה	היום.

http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/IhidaStatistika1.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/IhidaStatistika1.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/IhidaStatistika1.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/IhidaGilion1.aspx
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
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נושאי	הלימוד:

כל	החומר	בתימצות

תרגילים	במבוא	לססטיסטיקה

סרטוני	וידאו	לקורס	במבוא	לסטטיסטיקה	א'

סרטוני	וידאו	למבוא	לסטטיסטיקה	ב'

סטטיסטיקה	חוברת	תרגילים+	פתרונות

ספר	תירגול	סטטיסטיקה	-	א'	אופק	מתאם

1	מושגי	יסוד:

אוכלוסייה	ומדגם 	.1.1

מצגת המתייחסת למושגים ודוגמאות: 

סקרים	ומחקרים 	.1.2

משתנים	וסולמות	מדידה: 	.1

משתנה	כמותי	)בדיד	/	רציף( 	.1.1

משתנה	איכותי 	.1.2

סולמות	מדידה	)שמי	־נומינלי,	דירוגי	-	אורדינלי,	רווח־אינטרוולי,	יחסי־מנה( 	.1.3

סטטיסטיקה	תיאורית 	.2

שכיחות	מצטברת 	.2.1

שכיחות	יחסית 	.2.2

טבלת	שכיחויות	)של	משתנה	בדיד	ושל	משתנה	רציף( 	.2.3

הצגה	גרפית	)דיאגרמת	עוגה,	דיאגרמת	מקלות,	היסטוגרמה,	מצולע	שכיחויות,	התפלגות( 	.2.4

מדדי	מרכז: 	.3

שכיח 	.3.1

חציון	 	.3.2

ממוצע	אריתמטי 	.3.3

ממוצע	משוקלל 	.3.4

מדדי	פיזור: 	.4

תחום 	.4.1

סטיית	תקן 	.4.2

שונות 	.4.3

נושאים ללימודי העשרה:

רגרסיה	לינארית 	.5

קשר	לינארי	בין	משתנים 	.5.1

http://moodle.braude.ac.il/pluginfile.php/106661/mod_resource/content/1/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94.pdf
http://www.gool.co.il/Books/stat-emekizrael_nihulmaarachotmeyda.pdf
http://www.gool.co.il/Books/stat-emekizrael_nihulmaarachotmeyda.pdf
http://www.gool.co.il/Academic/FreeChapters
http://www.gool.co.il/Academic/FreeChapters
http://www.gool.co.il/Academic/FreeChapters
http://www1.amalnet.k12.il/ramleA/profession/tzippy/resources%20reserve/hoveretAshkelonimpitronot.pdf
http://www.d-web.co.il/new_system/back_office/site_edit/Editor/assets/dwebco_site143/ofek%20mitam%20book%20sample.pdf
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/IhidaMavo_musagei.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/IhidaMavo_musagei.aspx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yVaN8eQ1a_AJ:www.hadassah.org.il/media/2463778/4112%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259B%25D7%259C%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2593%25D7%2592%25D7%259D%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259D%25D7%25A7%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259Dppt.ppt+&cd=3&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yVaN8eQ1a_AJ:www.hadassah.org.il/media/2463778/4112%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259B%25D7%259C%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2593%25D7%2592%25D7%259D%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259D%25D7%25A7%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259Dppt.ppt+&cd=3&hl=iw&ct=clnk&gl=il
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/IhidaMavo_musagei.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/StatTeor_hacaga.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/StatTeor_MadadMerkaz.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/StatTeor_MadadPizur.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Regres_kesher.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Regres_kesher.aspx
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מקדם	המתאם	בין	שני	משתנים 	.5.2

X	לפי	Y	לחיזוי	רגרסיה	קו 	.5.3

Y	לפי	X	לחיזוי	רגרסיה	קו 	.5.4

הקשר	בין	מקדם	המתאם	ובין	קווי	הרגרסיה 	.5.5

פתחו	את	הייצוג	בגאפמיינדר,	המראה	את	מספר	המשתמשים	באינטרנט	במדינות	העולם:

ניתוח	נתונים	והערכת	סיכויים

הסתכלו	על	הייצוג	שפתחתם	בגאפמיינדר	המציג	את	מספר	המשתמשים	באינטרנט	בעולם	בשנת	1990.	מה	תוכלו	ללמוד	מהייצוג?	היעזרו	

בהעברת	הסמן	מעל	נקודות	הגרף	כדי	לגלות	את	הנתונים	המספריים	המדויקים.

התייחסו	לנקודות	הבאות:

לאיזו	מדינה	היה	המספר	הגדול	ביותר	של	משתמשי	אינטרנט?	רשמו	את	שם	המדינה	ומספר	המשתמשים.

כמה	משתמשי	אינטרנט	היו	בסין	ויפן	בשנת	1990?

.Japanו־	China	את(	Select	)מימין	במקרא	סמנו	ויפן	סין	את	לאתר	כדי	הערה:

3.	מה	ניתן	ללמוד	על	השימוש	באינטרנט	במדינות	העולם	בשנת	1990?	פרטו	והסבירו.

4.	א.	העבירו	את	המחוון	שבתחתית	הגרף	לשנת	2000

כיצד	תוכלו	לתאר	את	השינוי	שקרה	בשימוש	באינטרנט	בין	שנת	1990	לשנת	2000,	באלו	מדינות	חל	שינוי	גדול	ובאלו	קטן	מספר	

המשתמשים	או	לא	חל	שינוי?

ב.	הריצו	את	הגרף	על	ידי	לחיצה	על,	וראו	היכן	נוספו	משתמשי	אינטרנט	במדינות	העולם	החל	משנת	2000.	אלו	שינויים	ראיתם	ובאלו	

מדינות	ויבשות	השינויים	משמעותיים	ביותר?

התייחסו	לפחות	לארבע	מדינות.

שחקו	עם	-	ונסו	את	הגאפמיינדר	על	אפשרויותיו	השונות:

)Income	group	)הכנסה	קבוצות	לפי	למשל	-	גיאוגרפים	ואזורים	צבעים	תצוגת	לשנות

לסמן	ארצות	שונות	ולבדוק	כמה	אנשים	משתמשים	באינטרנט	בהן

לבדוק	את	השתנות	מספר	משתמשי	האינטרנט	לאורך	השנים	בארצות	שונות

חקר	נתונים	משולב	יישומונים

תוכלו	לראות	הרצאות	של	הנס	ריזלינג	בהופעות	רבות	בעולם,	וב	-	Ted	בהן	הוא	מציג	סיפורים	מרתקים	על	תופעות	עולמיות	כמתגלות	דרך	

ייצוגים	וניתוח	הנתונים	בגאפמיינדר.	לחלק	מההרצאות	כתוביות	בעברית.	מומלץ!

הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה	

מבצעת	מדי	שנה	)מאז	2002(	את	הסקר	החברתי.	הסקר	מספק	מידע	מעודכן	על	תנאי	החיים	של	האוכלוסייה	בישראל	ועל	רווחת	

האוכלוסייה.	ייחודו	של	הסקר	הוא	שהנדגמים	נשאלים	על	עמדותיהם	בהיבטי	החיים	השונים.	בכל	שנה	יש	בסקר	שאלון	קבוע	ושאלון	

בנושא	מתחלף.

בשנת	2008	הנושא	המתחלף	היה	מוביליות	חברתית.	הנדגמים	בסקר	נשאלו,	בין	השאר,	מהם	הגורמים	המרכזיים	המשפיעים	על	מעמדו	של	

http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Regres_thunot.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Regres_kavYxX.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Regres_kavYxX.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Regres_kavXxY.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Regres_kavXxY.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Regres_kesherMekademKavei.aspx
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Regres_kesherMekademKavei.aspx
http://www.gapminder.org/videos/
http://www.gapminder.org/videos/
http://www.gapminder.org/videos/
http://www.gapminder.org/videos/
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אדם	בחברה

לכתוב	על	הלוח	בטבלה	את	רשימת	הגורמים	המשפיעים:

מקצוע,	גיל,	השכלה,	לאום	)יהודי	או	ערבי(,	השגחה	

עליונה,	קשרים	אישיים,	מזל,	מצב	כלכלי,	כישורים	

ויכולות.

כל	משתתף	ייגש	ללוח	ויסמן	ב	-	X	את	הגורם	המשפיע	

ביותר	בעיניו.

שאלות	לדיון

1.	מהו	הגורם	המשפיע	ביותר	לפי	הנתונים	שהתקבלו	

בכיתה?

2.	למי	חשוב	המידע	שמתקבל	מהתשובות	לשאלון	

הסקר?	מדוע?	למה	יכול	המידע	לסייע?

המורה	יחלק	למשתתפים	את	תרשים	הממצאים	של	

הסקר,	שפורסם	באתר	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה	

)ראה	לעיל(

א.	מהי	התמונה	המצטיירת	מתרשים	ממצאי	הסקר	של	הלמ"ס	ביחס	לגורמים	המשפיעים	על	מעמדו	של	אדם	בחברה	הישראלית?

ב.	במה	דומים	ממצאי	סקר	הלמ"ס	לנתונים	העולים	מהסקר	הכיתתי?	במה	הם	שונים?	ממה	לדעתכם	נובעים	ההבדלים?

ג.	את	מי	יכולים	לעניין	ממצאי	הסקר	ומדוע?	)למשל:	מעצבי	מדיניות	ברמה	הציבורית	והקהילתית	-	לשם	קבלת	החלטות,	לשם	קביעת	

סדרי	עדיפויות,	תכנון	העתיד	ועוד(.	

אילו	נתונים	בסקר	יכולים	לסייע	לכל	אחד	מאתנו?	באלו	החלטות?	)קביעת	מקום	מגורים,	רמת	החינוך,	איכות	סביבה(.	

חקר	נתונים

היכנסו	לאתר	פרזנטציה	בריבוע	וצפו	בשתי	המצגות	המצורפות	על	שאלת	חקר	ואיסוף	נתונים	כן	על	שאלת	חקר	וייצוג	נתונים.

	חשיבה	כמותית	

	יעד	הלמידה	של	תחום	החשיבה	הכמותית	מקיף	את	כל	הדרכים	בהן	אנשים	משתמשים	במתמטיקה	כדי:	

	לתעד	

	לתת	מענה	

	להבהיר	

	להמחיש	)ובתקווה	שגם(	

	לפתור	

בעיות	או	סיטואציות	בעולם	האמיתי.	

תלמידים	הנותנים	מענה	ליעד	הלמידה	בתחום	חשיבה	כמותית	בתכנית	הלמידה	האישית	שלהם	צריכים	לנסות	לחשוב	כמו	מתמטיקאים	כדי	

http://itu-presentation.cet.ac.il/ItemList.aspx?SearchTag=48c96f58-0c76-4fa0-aa11-068c07417900
http://itu-presentation.cet.ac.il/ItemList.aspx?SearchTag=48c96f58-0c76-4fa0-aa11-068c07417900
http://itu-presentation.cet.ac.il/ItemList.aspx?SearchTag=48c96f58-0c76-4fa0-aa11-068c07417900
http://itu-presentation.cet.ac.il/ItemList.aspx?SearchTag=48c96f58-0c76-4fa0-aa11-068c07417900
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לתעד,	להתייחס	או	לנסות	ולפתור	בעיה.	כל	תלמידי	בית	הספר	מט	נדרשים	להציג	ראיות	ללמידה	שלהם	בתחומים	שלהלן	במשך	שהותם	

	בתיכון:	

דרישות סיום לימודים בתחום
חשיבה כמותית בבית הספר מט

דרכים אפשריות לתלמידים לעמוד בדרישות )הגשת עבודות אישיות(

היכולת	לבצע	אומדני	חישובים	
על	בסיס	תצפיות

	 לאמוד	תקציב	בהתבסס	על	מודל	או	סדרת	תחזיות	

	 לאמוד	את	גודלו	של	משהו	)חדר,	שדה,	חלל(	כדי	להתחיל	בתהליך	תכנון	ו/או	עיצוב	

	 להכין	דוגמת	סקר	)או	פיילוט(	כדי	לקבל	נתונים	ראשוניים	על	נושא	מסויים	ולהכין	אומדנים	/		

	 השערות	בנוגע	לתוצאות	אפשרויות	

	 להכין	דוגמת	פרוטוקול	תצפית	)או	פיילוט(	כדי	לקבל	נתונים	ראשוניים	על	נושא	מסויים		

ולהכין	

	 אומדנים	/	השערות	בנוגע	לתוצאות	אפשרויות	

היכולת	למדוד	אובייקטים	שונים
ולהשתמש	בנוסחאות	גיאומטריות	כדי	
לחשב	אזור,	היקף	וכו'	של	צורות	שונות

	 לשרטט	/	לתכנן	או	להכין	שרטוט	בקנה	מידה	של	חדר,	בית,	מבנה,	חצר	או	אולם	המתוכננים		

	 להיבנות	במועד	מאוחר	יותר	ולתייג	תכניות	אלה	במידע	המתאים		

	 לשרטט	/	לתכנן	או	להכין	שרטוט	בקנה	מידה	של	רהיט,	למשל,	כדי	לבנות	זאת	במועד		

	 מאוחר	יותר,	ולתייג	תכניות	אלה	במידע	המתאים		

	יכולת	להשתמש	בשרטוטי	קנה	מידה	
כדי	ליצור	דגמים	מייצגים

	 להכין	שרטוט	בקנה	מידה	של	חדר	/	בית	/	מבנה	או	אולם	המתוכננים	להיבנות	במועד	מאוחר		

יותר	ו	לתייג	תכניות	אלה	במידע	המתאים	

	 להכין	שרטוט	בקנה	מידה	של	רהיט,	למשל,	כדי	לבנות	זאת	במועד	מאוחר	יותר,	ולתייג		

תכניות	אלה	במידע	המתאים

	 לבנות	מודל	בקנה	מידה	של	חדר	/	מבנה	/	רהיט	וכדומה	ולתייג	תכניות	אלה	במידע	המתאים	

	 לבנות	מודלים	בקנה	מידה	של	חפצים	הקשורים	לתחומי	העניין	

	התנסות	בזיהוי	תבניות	בסיטואציה	
מסוימת	והרחבתן	לאחרת	

	 לאמוד	תקציב	בהתבסס	על	מודל	או	סדרת	תחזיות	

	 להכין	דוגמת	סקר	)או	פיילוט(	כדי	לקבל	נתונים	ראשוניים	על	נושא	מסויים	ולהכין	אומדנים	/		

	 השערות	בנוגע	לתוצאות	אפשרויות	

	 לערוך	תצפיות	של	תבניות	)התנהגות,	שווקים,	תנועה,	מערכות(	בעולם	האמיתי	ואז	להכין		

	 אומדנים	ותחזיות	לסיטואציה	נוספת	ולתעד	את	התוצאות	

	 לערוך	תצפיות	של	תבניות	)לקוחות	בחנות	וכד'(	כדי	להכין	תחזיות	בנוגע	לעסקים	וכדומה	
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דרישות סיום לימודים בתחום
חשיבה כמותית בבית הספר מט

דרכים אפשריות לתלמידים לעמוד בדרישות )הגשת עבודות אישיות(

	שימוש	בפונקציות	מתחום	האלגברה לערוך	תחזיות	מסוגים	שונים	)זמן,	מרחק,	עלויות	וכו'(,	להכין	גרפים	של	התחזית,	לאסוף	מידע		

	 ולהכין	גרף	של	המצב	במציאות	ואז	להשוות	ולקבוע	את	הפונקציה	בהתבסס	על	ההתאמות		

	 הטובות	ביותר		

	 לאסוף	מידע	ולהכין	גרף	המציג	שינוי	המתרחש	לאורך	זמן	ואז	לקבוע	את	ההתאמות	הטובות		

	 ביותר	וליצור	פונקציה	שמשקפת	בקירוב	את	התוצאה		

	פרשנות	ומתן	הסבר	על	מידע	המוצג	
בטבלאות,	תרשימים,	גרפים	וכו'	

	 לבחון	נתונים	רלוונטיים	על	נושא	באמצעות	הצגת	הנתונים	בגרף	)שיעורי	הריון	בקרב	נערות,		

	 שיעורי	נשירה,	וכו'(	ולהגיע	למסקנות	על	בסיס	תצפית	וניתוח	הנתונים	שהוצגו		

	 לאסוף	נתונים	ולהציגם	בגרף	ולערוך	תצפית,	ניתוח	והסקת	מסקנות	על	בסיס	הנתונים	שהוצגו	

	 להשוות	ולהנגיד	נתונים	שונים	כדי	להבחין	במגמות,	בחוסר	עקביות	או	כדי	לערוך	תחזיות,	או		

	 לאשר	טיעון		

	היכולת	לאסוף,	לנתח	ולהציג	מידע	
)תוך	שימוש	באקסל	במידת	הצורך(	

	 להכין	פרוטוקול	תצפית	של	משהו	)התנהגות	אנושית,	התנהגות	של	בעל	חיים,	וכד'(	ולתעד		

את	

	 התצפיות	במשך	פרק	זמן	מסוים,	להציג	את	הנתונים	המתאימים	תוך	שימוש	בתרשימים,		

גרפים	

	 ועזרים	ויזואליים	כדי	לנתח	ולתת	פירוש	למערכת	פעולות	/	תגובות	שנצפו	

	 ליצור	סקר	לאיסוף	נתונים	איכותניים	וכמותיים	ולנתח	את	הנתונים	ממדגם	מייצג	של	אנשים		

	 בנוגע	לנושא	הנבחר	)שימוש	בסמים	/	שביעות	רצון	ממסגרת	בית	הספר,	וכד'(	יש	לקודד	את	

	 הנתונים	ולהציגם	בתרשימים	ובגרפים	בהתאם	לצורך	

	 לערוך	סדרת	ראיונות	כדי	לאסוף	נתונים	איכותניים.	לקודד	את	התגובות	ולהציג	/	לנתח		

נתונים

	 אלה	בתרשימים	/	גרפים	רלוונטיים	
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פרויקט

כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

תכנון	וארגון
תכנית	עבודה	היא	התרגום	המעשי	של	החזון	והמטרות	של	הפרט,	של	היחידה,	
של	הפרויקט	או	של	הארגון	לפעילויות	שמקדמות	את	השגת	מטרותיו.	תכניות	

עבודה	נכתבות	ברמת	הארגון	כמכלול	)מאקרו(,	וברמת	הפרויקט,	התחום	או	
המשימה	)מיקרו(.	מסגרת	תכנית	העבודה	של	הארגון	נבנית	בדרך	כלל	על	ידי	

המנכ"ל	)בשיתוף	גורמים	פנים	וחוץ	ארגוניים	שונים(	ותכניות	העבודה	המפורטות	
של	התחומים	והפרויקטים	מתוכננות	ונבנות,	בהתאם	למסגרת,	על	ידי	מנהל/רכז	

הפרויקט/תחום	או	צוות	הפרויקט	ובעלי	עניין	מרכזיים.	
שיתופים	-	תכנית	עבודה	)קיימים	פריטים	מקושרים	נוספים	כגון	הצבת	יעדים,	

ניתוח	סביבה(
הכנת	תכנית	עבודה

תכנית	עבודה	שנתית

סדר	יום,	
שבוע,	חודש

חיבור	בין	
תכנון	אישי	

וארגוני	
בכדי	להשיג	

יעדים	וליצור	
משמעות.	

הכרות	
ושימוש	קבוע	

בכלי	ארגון

הכרות	עם	כלי	
תכנון	וארגון

כלי	גוגל	
יומן

כלים	
שיתופיים

חיבור	בין	
התנהלות	

אישית	
להתנהלות	

ארגונית
התאמה

הכנת	תכנית	
עבודה

תכנון	כבסיס	
להצלחה
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מהלך פרויקט

למה	פרוייקט?	

מביא	לידי	ביטוי	את	היישום	של	הלמידה	במקום	ההתמחות

מביא	לידי	ביטוי	את	התשוקות	של	התלמיד

נותן	נוכחות	מוחשית	לעשיה	רלוונטית	בעולם,	נותן	ערך	לעשיה	

ביצועים	ומימוש	הנחוצים	בעולם	האמיתי	וביכולת	לחולל	בו	את	החיים	

העתידיים

מהו	פרוייקט?	

יצירה	של	משהו	-	תוצר/	פעילות/	שרות/	מוצר/	מוחשי	או	משהו	שאנשים	

יכולים	לחוות	שקשור	למקום	ההתמחות	של	התלמיד.

מאמץ	זמני	)שיש	בו	התחלה	-	אמצע	-	סוף(	של	הלומד	ליצור	מוצר	או	

שירותים	מיוחדים.

מענה	לדרישה/	לצורך	שלא	ניתן	לענות	עליו	באופן	רגיל,	ושיהיה	מועיל/	

מסייע/	מקדם/	מאפשר	בזכות	קיומו

מענה		בנושא	שקשור	אל	הלומד,	אל	תשוקותיו,	חייו,	באופן	שמעורר	אותו	

למעורבות	גבוהה,	הובלה,	עניין.

מהלך	תלת	שנתי:

כיתה	י'	-	הפרוייקט	אותנטי	-	מחובר	ליכולות/	חוזקות/	רצונות/	תשוקות	של	

התלמיד

כיתה	י"א	-	הפרויקט	אותנטי	ורלוונטי	-	קשור	לצורך	אמיתי	ובעל	ערך	

למקום	ההתמחות/	לקהילה/	לבית	ספר

כיתה	י"ב	-	הפרוייקט	אותנטי	רלוונטי	אקדמי	-	מבוסס	חקר	רב	מימדי,	ציוותי	

-	במסגרת	עבודה	קבוצתית,	משפיע	-	יוצר	השפעה	משמעותית

משולש	הזהב	–	
פרוייקט	בהתחל"ה	



-  7 8 -

חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

פרוייקט	טוב	-	מחוון	
הערותמתחת	למצופהבדרך	למצופהכמצופהמעל	למצופהכללי	י'+	י"א

התלמיד	הכין	תוצר	שמחובר	למקום	ההתמחות

התלמיד	תכנן	בצורה	טובה	לו"ז	ועמד	בו

התלמיד	הביא	לידי	ביטוי	ידע	ומיומנויות	
מקצועיות

התלמיד	נעזר	באנשים/ספרים/חומרים

התלמיד	הכין	תוכנית	עבודה	מפורטת	ומלאה	
הכוללת	אבני	דרך,	לוחות	זמנים,	משאבים	ומדדי	

הצלחה
התלמיד	עמד	בתוכנית	העבודה	שלו

הפרויקט	כולל	תיעוד	מהלך	העבודה,	תיעוד	
ביצוע	הפרויקט	ותיעוד	התוצר

הערותמתחת	למצופהבדרך	למצופהכמצופהמעל	המצופהאותנטיות	-	י'+	י"א

הפרוייקט	קשור	לתחומי	העניין,	לחוזקות,	
לחיבור	אישי	של	התלמיד

התלמיד	מראה	שהוא	חיפש,	קיבל	ושילב	משוב	
)מנטור/	חונך/	איש	מקצוע/	מורה/	אחר(

בתהליך	העבודה	שלו

התלמיד	מסוגל	להראות	את	תהליך	הלמידה	
שעבר	דרך	הפרוייקט.	נקודות	מפתח	לתהליך	

רפלקטיבי	טוב:
			מזהה	את	החוזקות	של	הפרוייקט	ומסביר	

מדוע
			מזהה	את	החולשות	של	הפרוייקט	ומסביר	

מדוע	

התלמיד	יכול	להראות	כיצד	התמודד	עם	
אתגרים	לאורך	ביצוע	הפרוייקט־למידת	

מיומנויות	וכישורים	חדשים,	פעולה	באזורים	
לא	מוכרים,	מסוגל	להתמודד	עם	מאבקים	

וקונפליקטים
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הערותמתחת	למצופהבדרך	למצופהכמצופהמעל	המצופהרלוונטיות	י"א

לפרוייקט	יש	רווחים	למקום	העבודה,	לבית	
הספר	או	לקהילה

הפרוייקט	נותן	מענה	לצורך	אמיתי	שזוהה	ע"י	
התלמיד	ומשלב	פעולה	ועשיה	של	התלמיד

יש	שימוש	לפרוייקט	במקום	ההתמחות	או	
בעולם	האמיתי

התלמיד	יכול	להסביר	את	השימוש	של	
הפרוייקט	ולקשור	לנושאים	נוספים	בעולם

אקדמיות	י"ב	-	יפורט	בהמשך
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תהליך	עבודה	על	הפרויקט
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שלב	1:	מציאת	נושא	לפרוייקט

שאלות	מדייקות	אותנטיות	)כיתה	י'	וי"א(:	

מהם	תחומי	העניין	של	התלמיד?	

מה	התלמיד	אוהב	לעשות	במקום	ההתמחות?

מה	החוזקות	של	התלמיד?

אילו	רעיונות	ניתן	להציע	כדי	להפוך	את	הפרויקט	ליותר	מעניין	עבור	התלמיד?	

מה	התלמיד	אוהב	לעשות	בשעות	הפנאי?

מה	התלמיד	אוהב	לעשות/	ללמוד	בבית	ספר?

מה	מעסיק/	מטריד/	מסקרן	את	התלמיד?

איתור התוצר 
התלמידים	הכינו	רשימה	של	רעיונות	לתוצר,	לבקש	מכולם	לעשות	שני	דברים:	

עברו	שוב	על	רשימת	הרעיונות	לתוצר	שהכנתם	ובחרו	רעיון	אחד	שהכי	נראה	לכם	)הרעיון	שהכי	מלהיב	אתכם	ליצור	/	לעבוד	עליו(.	כתבו	

רעיון	זה	בעמודת	המחקר	לצד	תיאור	הפרויקט.	

מדוע	בחרתם	ברעיון	זה?	

על	החונך	לעודד	את	הקבוצה	לחשוב	ולכתוב	תשובות	מעמיקות	ולהסביר	את	המחשבות	שלהם	)זהו	גם	קדימון	מצוין	לכתיבת	יומן!!!(	

בקשו	מתנדב	מהקבוצה	שישתף	בתיאור	הפרויקט	שלו,	כולל	הסיבות	בגללן	בחר	בפרויקט	זה.

שאלות	מדייקות	רלוונטיות	)כיתה	י"א(:

מה	התועלת	שהמנטור	או	המקום	יפיקו	מהתוצר?	

אם	הדבר	היה	נעשה	ע"י	אחד	העובדים,	מה	היה	נדרש?	

מה	הצרכים/	הרעיונות	של	המנטור?	

לקוח	של	העסק,	מה	היה	רוצה?	

מה	התלמיד	ציפה	מהעסק	ולא	קיבל?	

שיווק	לעסק?	

המרחב	של	העסק	-	יותר	יפה?	יותר	נעים?	

מה	בית	ספר	יכול	להציע	לעסק?	

אילו	השפעות	סביבתיות	יש	לעסק	?	
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איזה	תועלת	ניתן	להפיק	מ...

על	איזה	צורך	חברתי/	עסקי/	גיאוגרפי/	חוקי/	טכנולוגי	/	כלכלי?		עונה	הפרוייקט.

צורך
1.	מהם	הצרכים	שתוכלו	לאתר	בסביבתכם?	במקום	ההתמחות?	בבית	הספר?

תוכלו	להיעזר	בפירמידת	הצרכים	של	מאסלו	שנילמדה.	ליד	כל	צורך	רשמו	מיהו	בעל	הצורך?	האם	זהו	צורך	מסופק/	לא	מסופק,	נמקו	את	

קביעתכם.	

2.	מפו	גורמים/	אוכלוסיות	שונות	שקשורים	למקום	ההתמחות	שלכם/	לבית	ספר/	לסביבה	הקרובה	שלכם	-	לפחות	10	אוכלוסיות.	כנסו	

לראשה	של	דמות	מייצגת	מבין	האוכלוסיות	וספרו	בזוגות	מה	הקשיים	של	הדמות,	תארו	יום	בחייה	והמקומות	המורכבים	בהם	היא	נתקלת.

דוגמא:	התמחות	בקבוצת	כדורסל

א(	הגדירו	את	הבעיה	למשל:	הבעיה	-	מספר	האוהדים	של	קבוצת	הכדורסל	קטן

ב(	תנו	כיווני	מחשבה	שמסבירים	את	הבעיה	למשל:	היכולת	של	הקבוצה	נמוכה

ג(	כיווני	פעולה	למשל:	הגדלת	מספר	האימונים,	בניית	תוכנית	אימונים	אחרת

3.	תארו	את	היום	שלכם	בהתמחות	או	יום	בחיי	המנטור	במקום	ההתמחות	או	יום	בחיי	לקוח	במקום	ההתמחות.	מרקרו	את	הקשיים	

והמורכבויות	שעולים	במהלך	היום.

כלי	לפגישת	ההכנה	לפרויקט	

מה	הדברים	שהמנטור	ראה	שהתלמיד	אהב	לעשות?

מה	הדברים	שחסרים	למנטור	במקום	העבודה?

מה	יהיו	התוצרים	ומה	התועלת	שהמנטור	יפיק	מכל	תוצר?	

אילו	ציפיות	או	סטנדרטים	יהיו	למנטור	במידה	ועבודת	הפרויקט	הייתה	מבוצעת	על	ידי	אחד	מעובדיו?	

מהו	מועד	ההגשה	הסופי	לפרויקט	זה?	

מהם	הצעדים	שהתלמיד	יצטרך	לנקוט	כיצד	לייצר	תוצר	זה?	

מהם	הנושאים	שהתלמיד	יחקור	בנוגע	לפרויקט	זה?	

ידע	תוכני	

מקורות	/	משאבים	בהם	התלמיד	ישתמש	כדי	להשיג	מידעתוכן	ספציפי	שהתלמיד	ילמד

כישורים	)מיומנויות(	

משאבים	בהם	ישתמש	התלמיד	כדי	לשפר	את	כישוריוכישורים	ספציפיים	שהתלמיד	יפתח
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שלב	2:	כיוונון	פרוייקט

פרוטוקול	כוונון	פרויקט	במקום	ההתמחות	

החונך	והתלמיד	מציגים	את	המידע	הבא:

תחומי	העניין	של	התלמיד

תאור	של	אתר	ההתמחות	ותפקוד		התלמיד	שם

תאור	של	המנטור	תפקידו,	המקצועיות	שלו		והקשר	שלו	עם	התלמיד

העלאת	אפשרויות	לפרוייקטים	במקום	ההתמחות

שאלות	מבהירות	-	המשתתפים	שואלים	שאלות	בכדי	לדייק	את	ההבנה	שלהם.

מחשבות	אישיות	-	המשתתפים	כולל	המציגים	רושמים	רעיונות	מרכזיים	לפרוייקטים		

שאלות	המשך	-	המשתתפים	מעלים	שאלות	הבהרה	נוספות	שעלו	להם	תוך	כדי	הרישום

סיעור	מוחין	בקבוצות	-	המשתתפים	חולקים	רעיונות	לפרוייקטים	במיקוד	לפוקוס	שהוצג

המציג	מקשיב	ורושם	הערות,	רפלקציה	של	המציג	-	מגיב	על	רעיונות	שהועלו

מזהה	ומתחייב	לפחות	לשני	צעדים	מתוך	מה	שעלה

סיכום	הפרוטוקול:	מה	עבד?	מה	לא	עבד?	מה	אתגר	אותך?	איך	המחשבה	שלך	השתנתה?

כלי	לחידוד	הפרויקט

1.	תארו	את	הפרויקט	שלכם	במספר	משפטים	והסבירו	מדוע	ברצונכם	לבצע	פרויקט	זה	

2.	מהו	התוצר	העיקרי	או	התוצר	ה"סופי"?	באיזה	אופן	תוצר	זה	אותנטי?

3.	מהם	התוצרים	)או	חפצים(	הנוספים	שתייצרו,	כדי	להכין	את	התוצר	הסופי	שלכם?

4.	מה	לדעתכם	תלמדו	מהשלמת	פרויקט	זה?

סטנדרט	תחום	יעד	למידהדברים	שאלמד	/	שאלות	שאקבל	עליהן	מענה:

5.			באילו	מקורות	/	משאבים	תשתמשו?		מבוגר	)אדם	נוסף	שאינו	החונך	שלכם(:	בן	קבוצה:	ספר)ים(:	אתר	אינטרנט	איכותי:

6.	הערכה:	תארו	את	התוצר	הסופי.	שאלו	את	המנטור	שלכם	מיהו	המומחה	שיוכל	לעזור	בכך!

7.	תנו	לוח	זמנים	לכל	אחד	מהתוצרים	שתכינו.	התחילו	במועד	שבו	תרצו	להגיש	את	התוצר	הסופי	שלכם.
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מה?	)מה	אני	עושה?(	אז	מה?	)למה	זה	חשוב	לי?(

1.	כל	משתתף	מציג	את	מה	שהוא	כתב

2.	שואלים	שאלות	הבהרה

3.	המשתתפים	מגיבים	למציג:

"מה	ששמעתי	שהמציג	אמר	היה..."

זה	נשמע	שזה	חשוב	למציג	כי...

השאלה	שזה	מעלה	לי	היא...

המשמעות	של	זה	עבורי	היא...

מה	שאני	מציע	זה....

4.רפלקציה	של	המציג	למשתתפים	-	ועכשיו	מה?

סיעור	מוחות	

־מה	עליכם	לעשות	כדי	להשלים	את	הפרויקט	שלכם?	צרו	מפת	חשיבה	בנושא

ארגון	סדר	עדיפויות

־הביטו	ברעיונות	שהעלתם	והתחילו	לארגן	אותם	לפי	סדר	חשיבות.	כתבו	את	הספרה	"1"	ליד	הרעיון	שיש	לבצע	אותו	תחילה,	"2"	לצד	

הרעיון	שיש	להשלים	אותו	לאחר		מכן	וכך	הלאה	...	כעת	קבצו	את	הרעיונות	שלהם	למשימות.	

צעדים	מרכזיים	וצעדים	משניים	-	קבצו	את	כל	המשימות	שזיהיתם	תחת	צעד	מרכזי.	האם	אתם	מצליחים	לחשוב	כעת	על	צעדים	מרכזיים	

נוספים?	

זהו	מסמך	זרימה,	והמשמעות	היא	שבמהלך	העבודה	שלכם	וההתקדמות	עד	להשלמת	הפרויקט	אתם	תוסיפו	דברים	ותורידו	דברים,	אז	אל	

תתפסו	למחיקה	ו/או	הכנה	מחדש.	אתם	תראו	כי	תפיקו	תועלת	מכל	התיקונים.

מתחת	לכל	אחד	מהצעדים	המרכזיים	שאיתרתם,	כתבו	את	כל	הצעדים	המשניים	הנחוצים	כדי	להשלים	את	הצעדים	המרכזיים	בסדר	שיש	

לבצע	אותם.	ציינו	גם	את	הפרטים	הקטנים	ביותר	משום	שרבים	מאתנו	נוטים	לשכוח	את	הפרטים	הקטנים	ביותר	שלפעמים	מסתבר	שהם	

גם	החשובים	ביותר.

לצד	כל	צעד	משני	ציינו	את	יעד	)או	יעדי(	הלמידה	שצעד	זה	יענה	עליו.

צעד	מרכזי	מספר	1:										צעד	משני	מספר	1:															יעד)י(	למידה:								תאריך	סיום:

צעד	משני	מספר	2:															יעד)י(	למידה:							תאריך	סיום:	

4.	תאריכי	סיום	־סקרו	את	מה	שכתבתם	והביטו	בצעד	המרכזי	הראשון	שלכם	...	קבעו	תאריכים	להשלמת	הצעדים	המשניים	הראשונים	

וכתבו	את	התאריכים	הללו	במקום	המיועד	לתאריך	סיום.	תהיו	מוכנים	לשתף	את	החונך	שלכם	בתאריכים	אלה	במהלך	המפגש	הפרטי	

השבועי	שלכם.
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שלב	3:	תוכנית	עבודה	לפרוייקט	
חיבור	אישי	לתלמיד

זיהוי	הצורך

כותרת	הפרויקט/	התוצר

תיאור	הפרויקט	/	התוצר	

לשם	מה	?

מטרות

	 .1

	 .2

את	מי	ישמש?

אוכלוסיית	יעד

מקום	הפרויקט/	התוצר

מדדי	הצלחה	לפרוייקט/	לתוצר

תיאר	אבן	דרך

המשימה

לוחות	

זמנים

ציוד	

ומשאבים

מי:	שותפים,	תקציב

אחראים,	

תפקידים,	

מסייעים

מה	יכול	

להשתבש	

-	קשיים	

צפויים

ידע/	

מיומנויות/	

הרגלים

הערות
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שלב	4:	מהלך	הפרויקט

מעקב	ותיעוד

מעקב	אחר	ביצוע	הפרויקט/	התוצר	ותיעוד.

להוסיף	עמודה	לתוכנית	העבודה	־לעבור	מידי	שבוע	על	תוכנית	העבודה,	לסמן	מה	נעשה	ומה	לא	נעשה	ומדוע.

יש	חשיבות	לתיעוד	טיוטות	עבודה.

יש	חשיבות	לתיעוד	עדויות	מהתהליך	-	תמונות,	פרוטוקול,	שיחה,	אחר

שיחת	תיעוד	עם	המנטור

שיחת	אמצע	בה	נוכח	המנטור,	התלמיד	והחונך.

1.	מה	נעשה	עד	כה	בפרוייקט?

2.	מה	מצליח	בתהליך	ההכנה	של	הפרוייקט?

3.	מה	החסמים	בתהליך	הכנת	הפרוייקט?

4.	משוב	של	המנטור	על	התוצר	והתהליך	-	מה	איכותי?	מה	דורש	שיפור?	מה	מערכות	היחסים	של	התלמיד	עם	מקום	ההתמחות?	מה	

הידע/	מיומנויות	וערכים	שהתלמיד	רוכש	בתהליך?
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שלב	5:	סיום	הפרויקט	

הצגת	הפרוייקט	

דף	מסכם	של	תהליך	הכנת	הפרוייקט	ועמידה	בתוכנית	העבודה

הצגת	התוצר	הסופי	בתמונות	או	באופן	מוחשי,	הצגת	עדויות	לאיכות	התוצר

תיעוד	הטיוטות	ויומן	תיעוד	הפרוייקט

טופס	משוב	על	תצוגת	תוצרים

תלמיד:	_______________________

נוכחים:	___________________________________________________________________

חונך:	__________________________	ציון:	______________________________

תאריך:	___________________________

1.	מה	היו	נקודות	החוזק	של	התוצר?	של	תהליך?

2.	איך	התלמיד	פגש	את	מטרות	הלמידה	שלו?

3.	איך	התלמיד	היה	יכול	להיכנס	יותר	לעומק?	מה	הנקודות	לשיפור	התוצר?	התהליך?

4.	הערות	על	האיכות	של	ההצגה	והעדויות.

טופס	משוב	מנטור	על	תוצר

תלמיד:	__________________________

תאריך:	___________________________

פרוייקט:__________________________

1.	על	איזה	צורך	התוצר	נתן	מענה?	כיצד?

2.	איזה	ידע,	מיומנויות	וערכים	הקשורים	להתמחות	התלמיד	הביא	לידי	ביטוי	בפרוייקט?

3.	מה	האיכות	של	התוצר	בסטנדרטים	מקצועיים	מצופים?

4.	כיצד	התלמיד	הגיב	והשתמש	במשוב	אמצע	פרוייקט?

5.	כיצד	התלמיד	תכנן	את	מהלך	הפרוייקט?	כיצד	התלמיד	עמד	בתוכנית	העבודה	שנבנתה?



-  8 8 -

חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

טופס	רפלקציה	על	הפרוייקט

תלמיד:	__________________________

תאריך:	___________________________

פרוייקט:__________________________

1.	עד	כמה	אני	מרגיש	שהפרוייקט	קשור	אליי?	באיזו	דרך?

2.	על	איזה	צורך	הפרוייקט	נתן	מענה?	את	מי	הפרוייקט	משמש?	כיצד	זיהיתי	את	הצורך?

3.	באיזו	דרך	נעזרתי	בכלי	תכנון	הפרוייקט	לפני	ההכנה,	במהלך	הביצוע	ולאחריו?

4.	למדתי	על	עצמי	מתהליך	הכנת	הפרוייקט....

5.	למדתי	על	תחום	ההתמחות/	על	תהליך	הכנת	פרוייקט/	על	ידע	מקצועי	אחר	בתהליך...

6.	מה	היה	קשה	בתהליך?	מה	היו	החסמים?

7.	אילו	חוזקות	הבאתי	לידי	ביטוי	במהלך	הכנת	הפרוייקט?

8.	באיזו	דרך	קיבלתי,	ויישמתי	תהליכי	משוב	בפרוייקט?
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דוגמאות	לפרוייקטים
1.	אורן	-	מתמחה	במרכז	בראשית	

:	תפריט	כפי	שנדרש	על	פי	התקנים	 פיתוח	תפריט	שבועי	מקיף	כדי	לענות	על	הצרכים	התזונתיים	של	הסועדים	במעון	יום	

הממשלתיים		

2.	אלכס	-	מתמחה	ב	'פרחי	שולה'		

מדריך	מקצועי	על	פרחים	עונתיים	שיהיה	נגיש	ללקוחות	/	הכין	סידורי	פרחים	לאירוע	בית	ספרי,	 חוברת	חינוכית	על	פרחים	פופולאריים	

קהילתי		

3.	גלי	מתמחה	ב	'מוזיקה	לכולם'		

	/	 תקליטור	ובו	מוזיקה	מקורית	שנכתבה,	בוצעה	והוקלטה	על	ידו	

4.	תום	מתמחה	ב	'מוזיקה	לכולם'		

די.וי.די.	ובו	סרטון	הדרכה	על	הפעלה	של	מצלמת	וידאו	מסוימת/	הכנת	סרטון	פרסומת	ושיווק	של	בית	הספר

5.	קרן	–	התמחות	במרכז	למניעת	התעללות	בילדים	

ערך	ועימד	נושא	לעלון	העוסק	בהורות	לבני	נוער	המופץ	לאלפים	מבני	הנוער/	יצר	סדנת	הסברה	לילדים	בגילאי	יסודי	אוצתה	העביר	

במספר	כיתות.

6.	דני	-	התמחות	בחוות	סוסים

עיצב	ויצר	אתר	אינטרנט	העוסק	בתחום	הווטרינריה	של	הסוס/	התלמיד	עיצב	וייצר	דרך	יעילה	יותר	לאיחסון	ציוד	הרכיבה

7.	שלי	-	התמחות	במרכז	לטיפול	משפחתי

תכנן	כלי	סקר	לאיסוף	נתונים	עבור	משתתפי	תכנית	לאבות	צעירים.	ערך	את	הסקר	והשתמש	בנתונים	שנאספו	ליצירת	סדרת	גרפים	

בתוכנת	אקסל	שבהם	השתמש	המנטור	שלו	בדו"ח	השנתי	ובבקשות	מימון/	התלמיד	הכין	פינת	משחקים	לשימוש	הילדים	שמגיעים	למרכז

8.	דניאל	-	התמחות	בחברה	להגנת	הטבע

תכנן	וביצע	מחקר	שמטרתו	להכיר	את	סוגי	החיות	וזני	הצמחים	החיים	במרכז	לחינוך	סביבתי.	התלמיד	חיבר	מדריך	שדה	המכיל	מידע	על	

זנים	אלה	כמשאב	למתנדבים	ולמבקרים	במרכז/	התלמיד	הדריך	את	תלמידי	בית	הספר	משכבה	נמוכה	יותר	באחד	המסלולים/	התלמיד	

שיפץ	שביל	והכין	שילוט	מתאים	לטיול	בו

9.	כפיר	-	התמחות	כמדריך	כושר	גופני

הכין	תוכנית	אימונים	עבור	נשים	לאחר	לידה,	הנושא	עלה	כצורך	מתוך	פניה	של	מספר	נשים	לאחר	לידה	למאמן.	התוכנית	נבנתה	בהתבסס	

על	ידע	פיזיולוגי	ופסיכולוגי.	המאמן	השתמש	בתוכנית	אימונים	לבניית	קבוצה	חדשה	לנשים	לאחר	לידה/	העביר	שיעורי	כושר	גופני	

במסגרת	בית	הספר/	התלמיד	הכין	דף	הסבר	ע	כל	מכשיר	במכון	הכושר	

10.	רון	-	התמחות	באולפן	הקלטות

יצר	אתר	שיווקי	שמטרתו	חשיפה	של	אולפן	ההקלטות	לקהל	רחב	יותר/	הקליט	עבור	בית	הספר	אפשרות	לצילצולים	מגוונים	בהתאם	

לאירועי	השנה/	כתב	הנחיות	לשימוש	במכשיר	הקלטות

11.	אוהד	–	התמחות	באימון	גלישת	גלים
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לאחר	שהתמחה	אצל	מאמן	גלישה	מנוסה,	כתב	והעביר	מיני	קורס	לילדים	עם	צרכים	מיוחדים.	הקורס	התמקד	בגלישה	כהעצמה	לילדים	

אלה/	ארגן	אירוע	לגיוס	משאבים	לרכישת	גלשנים	לתלמידים	מעוטי	יכולת/	

12.	ליאור	-	מתמחה	במוסך	אופנועים

כתב,	עיצב	והכין	שלטים	המתייחסים	לכללי	הבטיחות	במוסך/	הכנת	פינת	קפה	וישיבה	נעימה	ללקוחות	הממתינים	במוסך

13.	שרון	-	התמחות	באיפור	

איפור	לבנות	מצווה	מעוטות	יכולת	החוגגות	בת	מצווה/	מדריך	מצולם	לאיפור	מקצועי/	שיעורי	איפור	בבית	אבות	

14.	תמיר	-	מסעדה

הכנת	כיבוד	למסיבת	הסיום	בבית	הספר/	הכנת	ספר	מתכונים	על	בסיס	מתכוני	המסעדה/	מיחשוב	של	המסעדה	כל	שניתן	יהיה	לעשות	

חיתוכים	של	מנת	הדגל	וכו'

15.	טל	–	התמחות	בבית	ספר	לאיפור

לאחר	למידת	מערך	ההדרכה	של	בית	הספר	לאיפור	שנועד	לנשים,	התאימה	אותו	טל	לגילאי	העשרה.	היא	יצרה	סדרת	מפגשים	שנועדה	

למתבגרות/	אם	או	בלי	אמהותיהן.	בסדנה	לומדות	הבנות	על	שימוש	מושכל	באיפור	להעברת	מסרים,	חומרים	המתאימים	לגילאי	העשרה,	

פצעי	בגרות	ואיפור	ועוד.

16.	אלון	–	מתמחה	בעמותת	"רוכבים	רחוק"	מפגשי	העצמה	לבני	נוער	באמצעות	רכיבה	על	אופניים.	

אלון	תיכנן	מסלול	רכיבה	חדש	בקרבת	בית	הספר	שלו	וכן	לו"ז	לעצירות	במהלך	הרכיבה	לטובת	סדנאות	היכרות	והעצמה.	אלון	מתכוון	

להכשיר	את	המסלול	בעזרת	קהילת	בית	הספר	)הורים	ומורים(	לאחר	קבלת	אישורים	מהמועצה	ומקק"ל.	הוא	מתכוון	להשיק	את	המסלול	

לתלמידי	בית	הספר.
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שאלות	לפגישת	תכנון	פרויקט

טכניקת	שאילת	שאלות	תלמיד	-	מנטור

השתמש	בטכניקה	הזו	במהלך	פגישת	פתיחה	או	פגישת	אמצע	עם	מנטור	ומתמחה	כדי	לסייע	בפיתוח	פרויקט	ההתמחות.

תחומי	סקרנות	-	יסייעו	בפיתוח	הפרויקט	יחקרו	בדרכים	הבאות	)שאל	את	המתמחה	בנוכחות	המנטור	-	אפשר	למנטור	להוסיף	את	

התובנות	שלו	לתשאולים	הללו(

	 תאר	בפני	יום	בהתמחות	שלך	)היה	מפורט	ככל	האפשר(	

	 באיזו	שעה	אתה	מתחיל?	

	 מהו	הדבר	הראשון	שאתה	עושה	בבוקר?	

	 מה	אחר	כך?	

	 ואחר	כך?	)שאל	את	השאלה	הזו	שוב	ושוב(	

	 כיצד	אתה	עושה	זאת?	

	 מדוע	אתה	עושה	את	זה?	)הצג	את	השאלה	הזו	לגבי	כל	דבר	שהמתמחה	עושה	-	גם	כשזה	מובן	מאליו(	

	 במה	אתה	מבחין	כאשר	אתה	עושה	זאת?	)כנ"ל(	

	 עם	מי	אתה	עובד?	

	 מה	הם	עושים	)היה	מפורט	ככל	האפשר(	

	 מה	אתה	עושה	בזמן	העבודה	שלך?	

	 מה	אתה	אוהב	לעשות	בזמן	שלך?	

	 מדוע	אתה	אוהב	לעשות	את	זה?	)פרט	ככל	האפשר(	

	 כיצד	הדברים	האלו	מתקשרים	להתמחות	הזו.)המשימה	שלך	היא	לגשר	בעדינות	בין	תחומי	העניין	שלהם	למשהו	שהם	יכולים		

לעשות	בהתמחות	שלהם.

שאל	את	המנטור	את	השאלות	הבאות	)אפשר	למתמחה	להכניס	את	התובנות	שלו	בתשאול(

	 על	אלו	פרויקטים	אתה	עובד	עכשיו?	

	 האם	הם	פרויקטים	גדולים?	

	 האם	יש	בהם	חלקים	שהיית	יכול	לתת	למתמחה	לבצע?	

האם	יש	פרויקטים	שתמיד	רצית	להוציא	לפועל	אבל	לא	הצלחת	למצוא	את	הזמן	לכך?

	 האם	המתמחה	יכול	להתניע	אותם?	

	 האם	אני	יכול	לסייע	לה/לו	לתכנן	חלק	מהפרויקט	כדי	להניע	אותו	

*ניתן	למצוא	הרחבה	על	נושא	הפרויקט	בחוברת	התמחות	כיתה	י’	וכן	במדריך	לפרויקטים	המתורגם.
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אבן דרך 3: 

פוסט	התמחות

אפריל	-	יוני

כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

נחישות
התמודדות	עם	כישלון	-	חלק	מחיי	קריירה	יש	היתכנות	לחוות	כישלון	שמביא	עימו	

ציניות,	דיכאון,	חוסר	תקווה,	הגנתיות,	פאסימיות,	רתיעה	מנטילת	סיכונים,	כעס	
ועוד.	פריור	וברייט	הצביעו	על	תועלות	של	חוויית	כישלון:

		מעניקה	הזדמנות	ללמוד	מתוצאות	לא	מתוכננות
		מעודדת	חיפוש	יצירתי	אחר	פתרונות	חלופיים,	וכן	עידוד	לבניית	אסטרטגיה,	

תהליך	שעשוי	להוציא	ממרחב	הנוחות	
		מאפשרת	התפתחות	אישית/רוחנית.	

קרול	דווק	מצאה	שרמות	ביצוע	גבוהות,	והישגים	גבוהים	ארּוּכי	טווח	-	קשורים	
בעיקר	לגילויי	התמדה	ונחישות,	ולקיומה	של	אישיות	בעלת	מנטליות	צוֹמחת	

)MINDSET	GROWTH(,	שחלק	ממאפייניה	הם	התלהבות	מלמידה,	יכולת	להתמודד	
בצורה	קונסטרוקטיבית	עם	קשיים	וכישלונות	שאינם	נתפשים	כפוגעים	בדימוי	

העצמי	אלא	כהזדמנויות	ללמידה,	וקיומה	של	תובנה	שיכֹולת	היא	דבר	שניתן	
לפיתוח	כל	הזמן.

הרצאת	טד:	המפתח	להצלחה?	נחישות	/	אנג'לה	לי	דוקאוורת
how	children	succeed	/	paul	tough

הרצאת	טד	קרול	דיוק
מצויינים	/	מלקולם	גלדוויל

כוחה	של	נחישות

פיתוח	מודעות	
לחשיבות	

של	התמדה	
ונחישות	בדרך	

להצלחה,	
ומהכרה	כי	

כישלונות	הם	
חלק	מכל	

תהליך	עבודה	

קרול	דיוק	
-	כוחה	של	

נחישות
הצלחה	-	

כישלון

התמודדות	
עם	קשיים	
וכישלונות

	growth

mindset

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he
http://www.paultough.com/the-books/how-children-succeed/
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
http://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=1431
http://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=1431
http://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=1431
http://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=1431
http://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=1431
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כוחה	של	נחישות

צפו	בסרטון	טד	של	קרול	דווק:

רשמו	דברים	שהמנטור	שלכם	טוב	בהם	-	נסחו	זאת	בשפה	של	קרול	דווק	-	לא	ככישרון	אלא	כמאמץ

מצאו	דברים	בחיים	שלכם	שאתם	'עדיין	לא'

הכינו	משחק	שהכללים	שלו	זה	פרסים	על	מאמץ	ולא	על	הישגים.

תיעוד	תהליך	הלמידה

במהלך	ההתמחות	רוכש	התלמיד	ידע	ומיומנויות	רבים,	חלקם	קשורים	בפרויקט	וחלקם	בהתנסות	המעשית	במקום	ההתמחות.	העבודה	על	

הפרויקט	מתועדת	בכמה	ערוצים:	תכנית	הלמידה	האישית,	הערכת	החונך	והמנטור	ותצוגת	התוצרים.	היות	ואחת	ממטרות	ההתמחות	היא	

ליצור	חיבור	בין	תכנית	הלימודים	לפיתוח	מיומנויות	המאה	ה	-	21,	ולכן	חשוב	מאוד	לתעד	באופן	הוליסטי	את	כל	הדרכים	בהן	התלמיד	

מפתח	מיומנויות	אלה.

להלן	רשימה	של	מיומנויות	שלרוב	לא	מתעדות	בתהליך	ההתמחות.	מטרת	הרשימה	היא	להרחיב	את	מעגל	ההתבוננות	על	המיומנויות	

הנרכשות,	ולסייע	לתלמיד,	למנטור,	לחונך	ולבית	הספר	בכלל	להמשיג	את	תהליכי	הצמיחה	של	התלמיד.

תיעוד	המיומנויות	הנלמדות	-	רשימת	סימון	)צ'קליסט(

מיומנויות	תקשורת

	 תקשורת	טלפונית	)שימוש	בשפה	מקצועית	ומתאימה(	

	 ניהול	פגישה	או	שיחה	מקצועית	

	 שימוש	בשפה	מקצועית	

	 שימוש	באוצר	מילים	מקצועי	

	 תקשורת	מקצועית	עם	המנטור	)עולם	העבודה(	

	 תקשורת	אישית	עם	החונך	)ניהול	תכנית	הלימודים(	

	 תקשורת	עם	לקוחות	

	 שימוש	בשפה	זרה	נוספת	

אחר:__________________________________

מיומנויות	כתיבה

	 כתיבה	מקצועית	בשימוש	במייל	

	 כתיבת	מזכרים	

	 כתיבה	שיווקית	)סיוע	ביצירת	מנשרים	שיווקיים,	שיווק	מקוון	ברשת,	יחסי	ציבור	וכד'(	

	 כתיבת	דו"חות	)לארגונים,	קהילה,	פנים	ארגוני(	

	 סיכומי	פגישות	

	 תיעוד	תהליכי	למידה	

אחר:__________________________________

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
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מיומנויות	קריאה

	 קריאת	מזכרים	

	 קריאת	עלונים	

	 קריאת	ספרות	מקצועית	

	 קריאת	חומר	אקטואלי	)עיתונים,	ברשת	או	חדשות	-	ערנות	לקיום	חומרים	אלה	וחיפושם	באופן	פעיל(	

	 הרחבת	אוצר	מילים	מקצועי	

אחר:_______________________________

מיומנויות	טכנולוגיות

	 שימוש	בתוכנות	מייקרוסופט	)לדוגמה:	אקסל	או	פאואר־פוינט(	

	 	)Google	Drive	:)לדוגמה	שיתופיים	בכלים	שימוש

	 	)Premier	)לדוגמה	עריכה	תוכנות

	 	)Adobe	Photoshop	)לדוגמה	עיצוב	תוכנות

אחר:______________________________

התנהלות	מקצועית

	 הודעה	על	היעדרות	או	איחור	

	 הגעה	בזמן	

	 שימוש	בשפה	מכבדת	

	 לבוש	מותאם	

	 התנהגות	הולמת	למקום	עבודה	

	 אחריות	אישית	על	ביצוע	משימות	

	 הצבת	מטרות	מקצועיות	

אחר:_________________________

מיומנויות	ארגון

עמידה	בלוחות	זמנים

ניהול	יומן	פגישות

ניהול	יומן	משימות

תעדוף	משימות

אחר:_________________________
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התמצאות	)אוריינטציה(	ארגונית

היכרות	והבנת	הרציונל	של	המבנה	הארגוני	)הבנת	ממשקי	עבודה,	היררכיה	וכד'(

היכרות	עם	דרכי	המימון	של	הארגון	)פרטי,	ציבורי,	עמותה	וכד'(

היכרות	עם	תהליך	גיוס	העובדים

היכרות	עם	דרישות	קבלה	לתפקידים	שונים	בארגון

אחר:_________________________

שימוש	בכלים

ציוד	משרדי	)מכונת	צילום,	ניילון	וכד'(

כלי	עבודה	)מברגים,	צבתות	וכד'(

ציוד	קולנוע	או	תיאטרון	)מצלמות,	תאורה,	ציוד	במה,	תפאורה	וכד'(

ציוד	אומנות	)צבע,	מברשות,	חימר	וכד'(

ציוד	קול	-	אודיו	)מערבל,	מיקרופון,	רמקול	וכד'(

אחר:_________________________

מיומנויות	תכנון	מרחבי

תכנון	מוצר	חזותי

ארגון	מדפים

תכנון	מרחבי	של	חלל

אחר:_________________________

מיומנויות	התמצאות	והתנהלות	במרחב

קריאת	מפה	)מסלול	אוטובוס/רכבת(

רכישת	כרטיסי	נסיעה

תכנון	מסלול	נסיעה

הבנת	הנחיות	הגעה

יכולת	בקשת	הכוונה

אחר:_________________________

מיומנויות	פתרון	בעיות

חשיבה	יצירתית/חדשנית	בפתרון	בעיה

פתרון	בעיות	הקשורות	בתוכן

התמודדות	עם	קונפליקט
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אחר:_________________________

מיומנויות	של	הבנת	חוקים	ומדיניות

זכויות	יוצרים

חוקים	ממשלתיים,	עירוניים

אתיקה	)רפואית	לדוגמה(

מדיניות	בית	הספר	או	מקום	עבודה

אחר:_________________________

האם	השתתפת	בהכשרות,	או	תכניות	פיתוח	מקצועי	שסייעו	לך	ללמוד	או	לפתח	מיומנויות	אלה:

____________________________
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מקצוע	התמחות	-	י"א	

כיתה י"אמטרהנושאים

הרגליםמיומנויותידע 

דילמות	אתיות	בחיי	עובד
אתיקה	היא	תורת	המידות,	ענף	בפילוסופיה	העוסק	בעקרונות	לשיפוט	התנהגות	
האדם,	במונחי	של	טוב	ורע.	האתיקה	מנסה	להגדיר	ערכים	חברתיים,	כגון:	צדק,	
חובה,	נאמנות,	אחריות	וכו.'	העקרונות	לפיהם	אנו	בוחנים	התנהגות	מהאספקט	
האתי	ה:.	1	התועלתנות	"בחינה	של	התוצאה,	האם	ההתנהגות	גורמת	לאנשים	

תועלת	או	נזק.	2	זכויות	בסיסיות	"	מידת	כיבוד	זכויות	אלמנטריות	לכל	אדם.	3	
צדק	-	התייחסות	הוגנת,	שוויונית	ובלתי	משוחדת.	אתיקה	מקצועית	היא	מערכת	
כללים	להתנהגות	נאותה,	המבוססת	על	ערכי	המקצוע.	דילמות	אתיות	מתעוררת	

כאשר	קיים	קונפליקט	בין	רמות	ערכים	או	מחויבויות	שונות	למשל:	בין	מחייבות	
לארגון	למחויבות	ללקוח,	בין	מחייבות	לארגון	למחויבות	למקצוע,	בין	דאגה	

לאינטרס	האישי	לאינטרס	הארגון,	אינטרס	העמית	וכו	
מודל	שבעת	הצעדים	לפתרון	בעיות	אתיות

אתיקה	ומקצועיות	בעבודה	פרופ'	גבי	שפלר
דילמות	-	קולברג

הטמעת	אתיקה	בארגונים	/	ורדה	זילברברג

יכולת	לניתוח	
דילמות	

אישיות	בחיי	
עובד

הכרות	עם	
דילמות	

אתיות	-	
ויכולת	לקבל	

החלטות

מודל	שבעת	
הצעדים

הגדרה	של	
דילמה	אתית

זיהוי	סוגי	
דילמות	אתיות

עבודה	עם	
המודל	ויישומו
זיהוי	דילמות	

-	הצפת	
דילמות	מחיי	

ההתמחות

עזרה	לזולת
הקשבה

ניהול	דיון
הבנת	

מורכבות
נכונות	לשינוי

דילמות	בחיי	עובד	

פתיחה

הצגת	דילמה	אחת	והעלתה	לדיון	בכיתה:

כל	העובדים	במקום	עבודתך	מארגנים	שביתה	המוחה	נגד	התנאים	בעבודה,	אתה	עובד	חדש,	תצטרף	למחאה?	תלך	נגד	הזרם?

כיצד	תנהג?

כל	תלמיד	בוחר	כרטיסיה	ועליה	כתובה	דילמה	מחיי	עבודה,	התלמידים	מעלים	את	הדילמות	שלהם	ואת	פתרונם	ודנים	על	כך	בקבוצה.

אתה	עוזר	טבח	במסעדה	)סו־שף(.	לא	ידעת	כי	במסעדה	מגישים	אוכל	טרף	-	שרצים,	פירות	ים	ובשר	טרף.	אתה	שומר	כשרות	באדיקות.	

אתה	מתקשה	לסדר	את	המנות	ולהתעסק	עם	חומרי	הגלם.	כיצד	תנהג?

אתה	עובד	כרצף	אצל	קבלן	שיפוצים.	במסגרת	עבודתכם	בבית	לקוח,	הרצף	הנוסף	שעובד	איתך	נצפה	על	ידך	מכניס	לכיסו	חפץ	בעל	ערך.	

בעלת	הבית	הבחינה	בחסרון	החפץ	וביקשה	מהקבלן	פיצוי	הולם.	הקבלן	מכחיש	שעובדיו	מעלו.	מתפתח	דין	ודברים	בו	בעלת	הבית	מאיימת	

בתביעה	ובהליכים	משפטיים	ורוצה	להזמין	משטרה.	כיצד	תנהג?

אחראית	המשמרת	במקום	עבודתך	מפלה	אותך.	היא	מסדרת	משמרות	טובות	רק	לבנים	ולך	היא	משבצת	את	המשמרות	שנחשבות	פחות	

טובות.	מה	תעשי?

את	עובדת	בחנות	ספרים.	עובד	איתך	בחור	מקסים	-	נאה	ושרמנטי	שמציע	לך	קשר	איתו.	את	יודעת	כי	קשרים	רומנטיים	אסורים	במקום	

http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib18/%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%20%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%20-%20%20.pdf
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
http://meyda.education.gov.il/files/noar/dilemma_5.doc
http://meyda.education.gov.il/files/noar/dilemma_5.doc
http://meyda.education.gov.il/files/noar/dilemma_5.doc
http://www.ippa.org.il/uploadimages/ethics.pdf
http://www.ippa.org.il/uploadimages/ethics.pdf
http://www.ippa.org.il/uploadimages/ethics.pdf
http://www.ippa.org.il/uploadimages/ethics.pdf
http://www.ippa.org.il/uploadimages/ethics.pdf
http://www.ippa.org.il/uploadimages/ethics.pdf
http://www.ippa.org.il/uploadimages/ethics.pdf
http://www.ippa.org.il/uploadimages/ethics.pdf
http://www.ippa.org.il/uploadimages/ethics.pdf
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העבודה	אך	את	מאוד	רוצה.	מה	תעשי?

התחלת	לעבוד	במסעדה	בשרית.	אחראי	כוח	האדם	של	המקום	קיבל	אותך	לעבודה.	ביומך	הראשון	גילית	שבעל	המסעדה	הוא	אביה	של	

האקס/ית	המיתולוג/ית	שלך.	כיצד	תנהג/י?

בדרך	לא	דרך	גילית	כי	הבוס	הגדול	מעלים	מס	ואינו	מקליד	את	ההכנסות	בקופה	הרושמת.	מה	תעשה/י?

עמיתיך	לעבודה	ברובם	בני	דודני	הערבים.	הם	מדברים	בשפה	הערבית	שאינה	מובנת	לך,	הדבר	מציק	לך	וגורם	לך	אי	נעימות	ותחושת	אי	

שייכות.	תעשה/י	משהו	בנידון?

את/ה	עובד/ת	עם	ילדים	קטנים	במועדונית	לילדים	בסיכון.	הילדים	מקבלים	ארוחת	צהריים	חמה	ובדרך	קבע	מספר	ילדים	מבקשים	תוספת	

שאין	בנמצא,	הם	מבקשים	לפעמים	תוספת	מהאוכל	הפרטי	שלך.	כיצד	תנהג/י?

ביום	שישי	את/	ה	האחרון/ה	שסוגר/ת	את	המסעדה.	הבוס	ביקש	ממך	לקחת	בסגירה	את	הקופה	עם	הכסף	לביתך	ולהחזירה	ביום	ראשון.	

בקופה	אלפי	שקלים.	כיצד	תנהג/י?

תפסת	שותף	לעבודה	מכניס	כסף	קטן	לכיסו	מהקופה.	את/ה	יודע/ת	שמצבו	הכלכלי	קשה.	מה	תעשה/י?

את/ה	מוקדן/ית	במוקד	הביטחון	בעירה.	אליך	מופנות	שיחו	על	מפגעים	ומטרדים	בעיר.	שעה	לפני	סוף	המשמרת	התקשרו	מביתך	והודיעו	

על	מקרה	חירום,	בן	משפחתך	הובהל	לבי"ח.	כיצד	תנהג/י?	תעזבי	את	המשמרת	שעה	לפני	סופה	ללא	מוקדן,	תמתיני	עד	סופה?

את	עובדת	כפקידה	שניה	במשרד.	הפקידה	הראשונה	ותיקה	ממך.	היא	מתעלמת	משיחות	שנכנסות	למשרד	ומרשה	לעצמה	לזלזל	בעבודה.	

יוצא	שאת	רוב	העבודה	את	מבצעת.	שתיכן	מקבלות	אותו	שכר.	את	מרגישה	לא	נעים	ולא	פייר.	כיצד	תנהגי?]

הבוס	מבקש	שתישאר/י	מידי	פעם	שעות	נוספות	ומבטיח	"	אל	תדאג/י	אני	אצ'פר	אותך".	לא	ראית	תוספת	בתלוש	השכר.	מה	תעשה/י?

אתה	עובד	בסופרמרקט.	בבוקר	הבוס	מחייך	אליך	ומקבל	את	פניך	בסבר	פנים	יפות	אך	לאורך	כל	היום	הוא	רודה	בך	ומתייחס	אליך	בזלזול,	

לעיתים	אף	צועק	עליך.	נראה	שזה	לא	אישי	כלפיך	אלא	כלפי	עוד	עובדים?	כיצד	תנהג/י?

אתה	עובד	בחנות	לחומרי	בניין,	מנהל	העבודה	מטיל	עליך	משימות	ללא	הרף,	בעודך	מבצע	משימה	הוא	מגיע	ומבקש	ממך	לבצע	משימה	

נוספת	ועוד	אחת,	אתה	מרגיש	כי	מעבידים	אותך	בפרך.	תעזוב	את	העבודה?	מה	תעשה?

סיכום:	ניתנת	אפשרות	לכל	תלמיד	להוסיף	דילמה	משלו,	אמיתית	או	דמיונית,	והקבוצה	תדון	עליה	במליאה.

העשרה:	צפייה	בסרט	מהיו	-	טיוב	המתאר	דילמה	הקשורה	בחיי	עבודה.

אפשרות	נוספת:	צפייה	בסרט	"שיטת	השקשוקה"	או	בסרטון	אחר	המתאר	שביתת	עובדים.	דיון	בסרט.

דוגמאות	לסרטים	אפשריים:

בילי	אליוט	

שחקי	אותה	כמו	בקהאם	

הכוכבים	של	שלומי	

איים	אבודים

נער	החידות	ממומביי

פאטצ'	אדאמס

עיר	בטירוף

מסעות	ג'יימס	בארץ	הקודש
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3ה     ךר מןב 

המגן

חיוך	של	מונה	ליזה

הדוקטור

הרגליםמיומנויותידעמטרההנושא

כלים	לניהול	פרויקט
בקיאות	והבנה	של	תהליכי	ניהול	פרויקטים,	כמו	גם	מושגים	וכלים	של	ניהול	

פרויקטים,	מצד	מנהל	הפרויקט	וצוות	הפרויקט,	יכולים	לסייע	רבות	בניהול	
ותפעול	יעיל	ו"חלק"	של	הפרויקט	וכמובן	לתרום	להצלחת	הפרויקט.	

"משולש	הזהב"	-	משולש	שווה	צלעות	שבנוי	משלושת	הפרמטריים	העיקריים	
של	ניהול	פרויקטים	עליהם	מנהל	פרויקטים	נמדד	והם:	תכולת	העבודה	של	

הפרויקט	)העבודה	הנדרשת(,	הזמן	שנדרש	והעלות	של	הפרויקט.
כלומר־מה	ביצענו?	בכמה	זמן?	ובאיזו	עלות?	את	הנ"ל	ניתן	למדוד	למול	תכנית	

הבסיס
מחזור	חיים	של	הפרויקט	־כדי	לאפשר	בקרה	ניהולית	טובה	יותר	מומלץ	לחלק	
את	הפרויקטים	לשלבים.	מחזור	חיים	של	פרויקט	מגדיר	את	השלבים	המחברים	
את	תחילתו	של	הפרויקט	עם	סיומו.	מחזור	חיים	הכולל	חמישה	שלבים:	א.	ייזום	
-	זיהוי	הצרכים	עליהם	הפרויקט	צריך	לתת	מענה,	הגדרת	מטרת	הפרויקט,	זיהוי	

בעלי	עניין,	אומדן	של	מסגרת	הזמן	והמשאבים	הנדרשים	לפרויקט.	ב.	תכנון	-	
תכנון	מפורט	של	כל	הפרויקט:	תכולה,	זמן,	עלות,	כ"א	וכיו"ב.	ג.	ביצוע	-	כולל	
את	כלל	הפעילויות	הקשורות	במימוש	תכנית	הפרויקט.	ד.	בקרה	-	התהליכים	

בהם	מוודאים	שהפרויקט	עומד	ביעדים	הנדרשים.	ה.	סגירה	-	תהליך	סגירה	
מסודר	מאפשר	קבלה	רשמית	של	תוצר	הפרויקט/תוצאת	הפרויקט/השירות	

שהפרויקט	נועד	לספק.	
גאנט	-	תרשים	אשר	מציג	את	פעילות	הפרויקט	כנגד	ציר	הזמן.	משמש	למעקב	
אחרי	התקדמות	הפרויקט,	שימושי	גם	להבנה	של	לוחות	זמנים,	לקביעת	הנתיב	

הקריטי,	דרישות	זמן,	הקצאת	משאבים	ותאריכי	סיום	בפרויקט.
מילון	מונחים	של	ניהול	פרויקטים

איך	לנהל	פרויקט	באמצעות	תרשים	גאנט
9	כלים	לניהול	פרויקטים

רכישת	כלים	
המסייעים	בניהול	

וארגון	פרויקט	
והבאה	לידי	

מימושו

הכרות	עם	כלי	
ניהול	פרויקט:	

לוח	גאנט,	
משולש	הזהב,	

מחזור	של	
פרויקט

יישום	ושימוש	
בכלים	לצורך	

תכנון	וארגון
יזמות

https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
https://teamdo.co.il/blog/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98/
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חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

הרגליםמיומנויותידעמטרההנושא

	"Y	ואנשי	X	"אנשי	תיאוריית
לקוחה	מתחום	משאבי	אנוש	בארגון,	ועוסקת	בשאלה:	מה	יכול	להניע	אנשים	

ליצרנות	שיא,	לביצועים	ותפוקות	גבוהות.	לקראת	סוף	שנות	ה50־,	החלו	מומחי	
ניהול	להתמקד	באקלים	הרגשי	של	מקום	העבודה	כגורם	ממריץ.	פרופ'	דאגלס	

מקגרגור,	חוקר	ניהול	אמריקאי	באוניברסיטת	MIT,	טען	שגישות	לעובדים	והיחס	
הנובע	מהן,	עשויות	להשפיע	על	הביצועים.

מתצפיות	שערך,	התברר	כי	יש	שתי	פילוסופיות	ניהול	שונות	המבוססות	על	
הנחות	או	גישות	שונות	ביחס	לאנשים.	הוא	סיווג	את	ההנחות	האלו	בשמות:	

.y"	אנשי	ותיאוריית	x	אנשי	תיאוריית"
הגישה	הראשונה	מאמינה	כי	האדם	בבסיסו	הוא	"טיפוס	X":	אנשים	מעדיפים	
חוסר	תזוזה,	סטאטיות,	חוסר	עשייה	ומנוחה	על	אתגרים.	כאן	מתגלות	שלוש	

הנחות	יסוד.
1.	בני	אדם	הינם	עצלנים	מטבעם.	2.	אנשים	חייבים	להיות	תחת	פיקוח	מתמיד.	

3.	האדם	הממוצע	מעדיף	להיות	"ראש	קטן",	לקבל	הנחיות,	שואף	להימנע	
מאחריות,	הינו,	יחסית,	לא	שאפתן.	ומכאן	נובעת	מערכת	תמריצים	ארגונית	

שלמה,	המבוססת	על	פיקוח	צמוד,	היררכיה	ברורה,	שכר	ועונש.
לפיכך	ניתן	להציע	תיאוריה	אחרת	להנעה:	"תיאוריית	אנשי	Y".	לפי	גישה	זו,	

קיימת	אמונה	כי	אנשים	מטבעם	הם	סקרנים,	רוצים	להתנסות.	להתפתח	ולקחת	
אחריות.	הנחות	היסוד	כאן	שונות:

1.	עבור	רוב	האנשים,	מאמץ	המושקע	בלימודים	או	בעבודה	הוא	דבר	טבעי	כמו	
מאמצים	המושקעים	בפנאי.

2.	אנשים	יפעילו	בקרה	עצמית	בדרך	להגשמת	יעדים	ומטרות.
3.	בתנאים	מתאימים,	תנאים	של	חירות	ועידוד	יוזמה,	האדם	רוצה	לקבל	אחריות	

ואפילו	מחפש	אותה.
4.	היכולת	להפעלת	דמיון,	כושר	המצאה	ויצירתיות	קיימת	באופן	כללי	אצל	בני	

אדם.
דרך	אגב,	בכל	ארגון	נמצא	את	אחת	התפיסות	הללו	במרכז.	שתי	התפיסות	לא	

יתקיימו	באותו	ארגון	במקביל.
Y	ן	X	תיאוריית

התנהגות	ארגונית	-	היסטוריה	וגישות	ניהוליות	-	ניהול	ידע

התלמידים	יבנו	
את	הקשר	שבין	

תיאוריה	של	
מוטיבציה	לבין	

דרך	פעולה	
בארגונים	ויזהו	

את	האמונה	
שלהם	בהתייחס	

להנעת	עובדים

מוטיבציה
אנשי	X	אנשי	

Y

מהלכים	
ניהוליים	
וארגוניים

מיפוי	ארגון	
בהתאם	

לתיאוריות

חיזוק	
	-	Y	תיאוריית
הנעה	פנימית	

כעובד,	כלומד	
וכמפעיל	

אנשים

http://www.nihul.com/topics/e131.htm
http://www.nihul.com/topics/e131.htm
http://www.nihul.com/topics/e131.htm
http://www.nihul.com/topics/e131.htm
http://www.nihul.com/topics/e131.htm
http://www.nihul.com/topics/e131.htm
http://www.nihul.com/topics/e131.htm
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הרגליםמיומנויותידעמטרההנושא

חסמים	בקריירה
המושג	"מחסומי	קריירה"	אשר	מהווה	מרכיב	מרכזי	בתיאוריות	העוסקות	
במסוגלות	העצמית	ביחס	לתכנון	קריירה,	מוגדר	כגורם	שמונע	את	השגת	

הקריירה	הרצויה.	בקרב	החוקרים	קיימות	קטגוריות	שונות	של	סוגי	המחסומים	
כאשר	הסוגים	העיקריים	הם	פנימיים	-	נגישתיים־אישיים	)חוסר	ביטחון,	הערכה	

עצמית	וכו(,	חיצוניים	-	חברתיים־בינאישיים	)כגון	משפחה	או	עוני(	וחיצוניים	־
אינטראקציונליים	)כגון	דמוגרפים,	מחסומים	בהשכלה	הגבוהה	או	היעדר	סביבה	

תומכת	ומעודדת(.	מחסומי	קריירה	עלולים	למנוע	מהאדם	בחירה	במסלול	
מסוים	אפילו	במקרה	של	מסוגלות	עצמית	גבוהה	לסוג	הקריירה,	ציפיות	חיוביות	

ונטיות	מקצוע	מתאימות	

יכולת	אישית	
של	התלמיד	
להיות	מודע	

לעצמו	ולסביבתו	
ולגורמים	

שמעכבים	אותו	
בדרך	למימוש	

עצמי

חשיפה	עם	
מחסומי	
קריירה	
מרכזיים

מיפוי	סביבתי	
ואישי	של	

מחסומי	
קריירה	
אישיים

מודעות	
עצמית

חשיבה	
חברתית	

ביקורתית
קבלת	

החלטות	
מתוך	אחריות	

ובחירה

דעות	קדומות	וקריירה
תאוריית	המגע	של	אלפורט	מניחה	כי	התפתחות	סטריאוטיפים	ועמדות	נובעת	

מחוסר	מידע	מספיק	ו/או	קיום	של	מידע	מוטעה	בידי	צד	אחד	על	הצד	השני	
סיטואציית	המגע	מספקת	את	ההזדמנות	להבהיר	את	התפיסה	המוטעית	

וללמוד	מחדש	על	ידי	אספקת	מידע	חדש.	המגע	לכשעצמו	הנו	תנאי	הכרחי	אך	
לא	מספיק	ליצירת	שינוי	חיובי	בעמדות	וביחסים,	ולכן	הסיטואציה	חייבת	להיות	

אוריינטציה	בין	אישית	שתבטל	את	ההגדרה/	הקטגוריזציה	הקיימת.
סולם	אולפורט	הוא	מדד	לביטוי	של	דעות	קדומות	בחברה	אנושית.	בסולם	

מתוארים	חמישה	שלבים:	גינוי	לשוני	)Antilocution(:	הדיבור	הוא	במונחים	של	
סטריאוטיפים	ודימויים	שליליים.	הימנעות:	כשמתחזקת	הדעה	הקדומה,	מנסים	
חברי	קבוצת	הרוב	להימנע	ממגע	עם	חברי	הקבוצה	הדחויה.	אפליה:	מצב	שבו	

הדעה	הקדומה	באה	לידי	ביטוי	פעיל,	כאשר	קבוצת	הרוב	מנסה	לפגוע	במיעוט	
הלכה	למעשה;	הם	מעוניינים	לשלול	או	להרחיק	את	חברי	הקבוצה	הדחויה.	
אלימות	פיזית:	כאשר	הרגשנות	מתגברת,	מובילה	הדעה	הקדומה	אצל	חברי	

קבוצת	הרוב	לפרצי	אלימות	ופשעי	שנאה;	השמדה:	הדרגה	הגבוהה	ביותר	של	
אלימות	הנובעת	מדעה	קדומה,	באה	לידי	ביטוי	כאשר	קבוצת	הרוב	מבקשת	

להשמיד	או	לסלק	את	המיעוט.	
הפסיכולוגיה	של	דעות	קדומות

התלמידים	יזהו	
את	ההשפעה	של	

דעות	קדומות	
על	תהליכי	

קבלת	החלטות	
בקריירה	ועל	
ההתנהגויות	

שדעות	קדומות	
מובילות	אליהן

סולם	דעות	
קדומות	
אולפורט

שימוש	
בסולם	למיפוי	

ולמציאת	
פתרונות

http://www.understandingprejudice.org/w
http://www.understandingprejudice.org/w
http://www.understandingprejudice.org/w
http://www.understandingprejudice.org/w
http://www.understandingprejudice.org/w
http://www.understandingprejudice.org/w
http://www.understandingprejudice.org/w
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מחזור	חיים	של	פרויקט

גזרו	את	מחזור	החיים	של	הפרויקט	ותנו	לתלמידים	להכין	אותו	ולכתוב	את	השלבים	ומה	יש	בכל	שלב.

נסו	לענות	על	השאלה	למה	השם	מחזור	חיים	של	פרויקט?

מצאו	אימוג'י	מתאים	לכל	שלב	בפרויקט

מצאו	רגש	מתאים	לכל	שלב	בפרויקט

מצאו	פעולה	המתארת	בקיצור	את	השלב	בפרויקט

נסו	לצייר	תהליך	של	פרויקט	על	שלביו	השונים.

תכננו	מסיבת	סיום	שנה	כיתתית	על	פי	השלבים	של	מחזור	חיים	של	פרויקט	-	מה	יקרה	בכל	שלב

התנסות	בפרויקט

חלוקה	קבוצות.	כל	קבוצה	מקבלת	קשים	וביצה.	על	כל	קבוצה	לבנות	מנשא	עבור	הביצה	מהקשים	שיחזיק	את	הביצה	באוויר	לפחות	5	ס"מ	

מעל	הקרקע	לפרק	זמן	של	לפחות	2	דקות	ללא	עזרת	ידיים.	על	המתקן	להיות	יציב	כך	שאם	רוצים	להזיז	אותו	ממקום	למקום	ניתן	לעשות	

זאת	מבלי	להוציא	את	הביצה	ממקומה

הגבלת	זמן	-	10	דקות

איך	זה	עבד?

איזה	שלבים	של	הפרויקט	עברתם?	על	מה	דילגתם?

עבור	על	הפרויקט	מחדש	ועבדו	על	פי	השלבים

	 הגדירו	את	מטרת	הפרויקט	בצורה	ברורה	ומדויקת	

	 הכינו	תכנית	עבודה	בתבנית	הבאה:	

ייזום

תכנון

ביצוע
בקרה

סגירה
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משימות

הגדרת	קשרים	בין	המשימותהגדרת	המשימות

משאבים

מיפוי	משימות	לאנשיםזיהוי	המשאבים

זמן

סידור	על	לוח	השנה,	חגים,	חופשותהערכת	אורך	המשימות

שרשרת	קריטית

אבני	דרךהנתיב	הארוך	ביותר	הקובע	את	משך	הפרויקט

לפני	כלי	חינמי	לארגון	פרויקט

https://www.xmind.net/
https://www.xmind.net/
https://www.xmind.net/
https://www.xmind.net/
https://www.xmind.net/
https://www.xmind.net/
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משולש	הזהב

פרויקט	מצליח	מאזן	בין	המשתנים	תוך	עמידה	במטרות

זמן

איכות

תקציב תוכן

למה	זה	כל	כך	קשה?

חישבו	על	כל	הבעיות	והמקומות	הקשים	והמורכבים	במשולש.

תוכלו	לכתוב	את	הקשיים	בכל	משולש	קטן	וכן	בחיבורים	שבין	המשולשים

ואלו	הן	השאלות	המרכזיות	עליו	פרויקט	טוב	צריך	לענות:

צרכים,	הזדמנויותלמה	לעשות	את	הפרויקט?למה?

מטרותמה	אנחנו	רצים	להשיג?מה?	#1

הגדרת	המוצרמה	אנחנו	יוצרים	או	בונים?מה?		#2

הגדרת	הפרויקט:	מסגרת,	זמן,	תקציב,	ארגון,	תהליכים,	משאביםאיך	נעשה	זאת?איך?
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הכינו	תכנית	גאנט	

היכנסו	לסרטון	הבא	המסביר	איך	מכינים	לוח	גאנט

בנו	עם	הכיתה	את	אחד	מהפרויקטים	הבאים:

פרויקט	שיספק	פתרון	להתיישבות	אנשים	בחלל

פרויקט	שיספק	פתרון	לבעיית	הפקקים	ביום	ראשון	בבוקר

פרויקט	ל'לילה	בבית	ספר'	-	שערי	בית	הספר	ינעלו	ואתם	בתוכו

פרויקט	חופש	גדול

אחר

השתמשו	בכלים	שנלמדו.

X	i	Y	תאוריית

Y	תאוריית	על	שמבוסס	והשני	X	תאוריית	על	שמבוסס	אחד	ספר	בית	בונה	קבוצה	כל	קבוצות	לשתי	הכיתה	את	חלקו

אפשרות	שניה:	בנו	מקום	עבודה	על	פי	שתי	התיאוריות

מיתוס	או	מציאות?

בקשו	מתלמידים	בקבוצה	שיתייחסו	למשפטים	הבאים	ויביעו	דעתם,	האם	המשפט	נכון	או	שגוי,	מיתוס	או	מציאות.	ניתן	להביע	דעה	על	ידי	

הרמת	שלטים	מוכנים	מראש,	הצבעה,	כתיבה	על	הלוח	של	המשפטים	ותגובה	של	הקבוצה	על	הלוח	ואז	שיח.	אחרי	החשיפה	של	הדעות	

השונות,	יש	להציג	את	העובדות	כפי	שפורש	אותן	לבוי	בספרו.

https://www.youtube.com/watch?v=glGqzEkQJZE
https://www.youtube.com/watch?v=glGqzEkQJZE
https://www.youtube.com/watch?v=glGqzEkQJZE
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"הילד	הזה...	שום	דבר	לא	מעורר	בו	מוטיבציה"

התשובה הנכונה: מיתוס!

כל	התנהגות	נובעת	ממוטיבציה.	יש	גם	מוטיבציה	"לא	לעשות"	או	"לא	ללמוד"	או	לעשות/	ללמוד	משהו	שהמורה/	ההורה	לא	חושב	שכעת	

זה	הזמן	הנכון	לעשת	זאת,	או	שין	לו	חשיבות.	

"הילד	הזה...	יום	אחד	יש	לו	מוטיבציה	ויום	אחר	אין	לו!"

התשובה	הנכונה:	מיתוס!

מוטיבציה	על	פי	הפסיכולוגיה	היא	"רלטיב	קונסטנט"	-	קבוע	יחסי.	המוטיבציה	קימת	כל	הזמן	-	אבל	לא	תמיד	יש	כוחות	ליצור	פעולות	

שממשות	אותה.	לילד	יכולה	להיות	מוטיבציה	ללמוד	מתמטיקה	אבל	ה"מופעים"	שלו	ישנו	-	פעם	יהיו	לו	כוחות	ללמוד,	להתגבר	על	

תסכולים	ופעם	לא.	

"תנו	לו	משהו	שיעורר	בו	מוטיבציה"

התשובה הנכונה: מיתוס!

מחקרים	פסיכולוגים	מראים	כי	לתגמול	או	לתמריץ	)כסף	בתמורה	להשגת	ציון	גבוה(	יש	השפעה	מצומצמת	וזמנית.	אפשר	כך	ליצור	

התנהגות	שמייצרת	פעולות	רצויות	-	אבל	א	מתפתחת	מוטיבציה	פנימית	ללמידה.	המחיר	כבד	-	כשאין	תמריץ	אין	למידה.	בנוסף,	התמריץ	

חייב	לגדול	מפעם	לפעם	כדי	לשמר	עניין.	בסופו	של	דבר	זה	תהליך	הרסני	המונע	חיבור	האדם	לכוחות	הפנימיים	שלו.

לא	רק	זאת,	אלא	שכאשר	אין	תגמול,	הילד	חווה	חוויית	כישלון	גם	אם	הצליח	במשימה	)הצלחתי	במבחן	ולא	קיבלתי	כלום.	כנראה	שאני	

תלמיד	פחות	טוב...(.

"תחרות:	גורם	המוטיבציה	הגדול!"

התשובה הנכונה: לא תמיד...

יש	כאלו	שתחרות	היא	טובה	עבורם	ויוצרת	מוטיבציה.	עבור	אחרים	זה	דווקא	עלול	להוריד	את	המוטיבציה.	כל	אדם	ייחודי	בנוגע	לזה.	

תחרות	ראש	בראש	עלולה	ליצור	חוויית	תסכול	וחרדה	אצל	המשתתפים.	מי	שאין	לו

"ענישה	היא	גורם	אפקטיבי	ליצירת	מוטיבציה"

התשובה הנכונה: מיתוס!

המוטיבציה	היחידה	המתעוררת	עקב	ענישה	־היא	המוטיבציה	שלא	להיענש.	ברגע	שאין	את	האיום	המידי	אין	עשייה	או	למידה.	הילדים	

ישובו	לסורם	מיד	כשהמבוגר	יעזוב	את	החדר.	הם	לא	יפתחו	מוטיבציה	פנימית	שממשיכה	לפעול.	ממחקרים	פסיכולוגיים	מתברר	כי	ענישה	

)אשר	לעיתים	חשובה	כדי	להבהיר	גבולות(,	לא	עוזרת	לעורר	מוטיבציה	ארוכת	טווח	להתאמץ.	בנוסף,	עם	הזמן	מתפתח	"חיסון"	טבעי	

והענישה	פחות	ופחות	אפקטיבית	ופחות	משפיעה	על	התנהגויות	רצויות.
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"אמור	לאדם	שאתה	מאמין	בו	ושהוא	יכול,	והוא	יהפוך	לכזה	שיכול"

התשובה הנכונה: אמת!!!

יש	עוצמה	אדירה	באמונתו	של	המבוגר	בילד	וביכולותיו.	זה	רלוונטי	גם	כלפי	ילדים	החווים	"חוסר	אונים	נרכש"	עקב	שנים	של	כישלונות	

ודימוי	עצמי	נמוך.	מקום	המאפשר	לילד	שאינו	מאמין	בעצמו	לקבל	פידבק	שיש	בו	המון	תמיכה	ועידוד	ובעיקר	אמונה	)חד	משמעית(	

ביכולותיו,	משנים	דראסטית	את	תפיסתו	את	הישגיו	של	הילד.	זה	לוקח	הרבה	זמן,	סבלנו	ועקביות	)כי	הילד	לא	מאמין(	אבל	מאוד	משתלם.

תיאוריית	המגע

בחרו	אחת	מהאפשרויות	הבאות:

	 הנכם	חברים	בוועדת	הגישור	של	בית	הספר.	התבקשתם	להציע	תכנית	פעולה	לשתי	קבוצות	עוינות	בבית	ספר.	תארו	את	המתרחש	בין		

שתי	הקבוצות	העוינות	-	מה	הבסיס	של	הפער,	מה	המאפיינים	שלו?	איך	זה	בא	לידי	ביטוי?	מקמו	את	הפער	על	הסולם	של	אולפורט.	בנו	

את	התכנית	על	פי	תאוריית	המגע	של	אלפורט.

	 ביפו	קיים	מתח	בין	שתי	קבוצות	כדורגל	-	זו	של	היהודים	וזו	של	הערבים,	הסבירו	מדוע	לדעתכם	קיים	המתח.	תנו	תסריט	הגרוע	ביותר		

על	פי	השלבים	השונים	של	סולם	אולפורט	להסלמה	של	המתח	-	מה	יקרה	בכל	שלב?

הציעו	הצעה	לפתרון	הקונפליקט	בין	שתי	קבוצות	הכדורגל

*קראו	את	המאמר	הבא	המתייחס	לקליטת	אנשים	עם	מוגבלויות	לעולם	העבודה	-	הציעו	מה	עוד	ניתן	לעשות	בהתייחס	למצב	המתואר

המורה	יראה	לתלמידים	למשך	שניות	ספורות	את	היצירה	)נספח	1(	"שמונה	ראשים"	של	האומן	אשר.

מה	הם	ראו	בתמונה	במבט	מהיר	וראשוני?

־התשובות	יהיו	פרצופים	רבים	ודומים

לאחר	מכן	המורה	יחלק	לכל	תלמיד	ציור	אישי	להתבונן	בו	שוב,	ולאחר	מכן	ישאל	האם	התלמידים	רואים	פרצופים	נוספים?

עתה	המורה	ינחה	את	התלמידים	להפוך	את	הציור	האם	ישנם	פרצופים	נוספים	שלא	שמו	אליהם	לה	קודם?

־המורה	תציין	שיש	בציור	זה	שמונה	פרצופים	שונים	ותבקש	מכל	תלמיד	לוודא	שאכן	הוא	זיהה	אותם.

בעקבות	תרגיל	זה	יערך	דיון:

*מה	המסקנה	מתרגיל	זה?

*האם	ניתן	להסיק	מכך	למציאות	שלנו?

־הדיון	יוביל	לכך	שהתהליך	)הטבעי(שעשינו	היה	הסתכלות	כוללת	ומהירה	על	תמונה	של	פרצופים

שגרמה	לנו	להתעלם	מהפרטים,	עשינו	הכללה	לכל	הפרצופים	וכולם	מרחוק	נראו	בעינינו	אותו	הדבר.

רק	כאשר	התעמקנו	ובחנו	בסבלנות	שמנו	לב	להבדלים.

זהו	תהליך	הדומה	מאד	לקטגוריזציה־התייחסות	לתופעות,	לאנשים	ולאירועים	מתוך	הכללה	מבלי	להתמקד	בשוני	ובהבדלים

חלקו	לכיתה	תמונות	של	אנשים	שונים	וכן	את	שמותיהם	ורקע	קצר	עליהם	)מקום	מגורים,	מספר	נפשות	ועוד(	-	ולצד	זה	שמות	בעלי	

מקצוע	-	על	התלמידים	למיין	מי	לדעתם	עוסק	באיזה	מקצוע.	חשוב	שבין	התמונות	יהיו	תמונות	'	מפתיעות'.	דיון	על	התוצאות

*הכתה	תצפה	בסרטון	"המתייג"

־לפני	הצפייה	המורה	תקדים	ותאמר	שהם	עומדים	לצפות	בסרט	שהגיבור	בו	נוקט	בעמדה	קדומה	כלפי	אוכלוסיות	שונות.	התלמידים	

מתבקשים	לנסות	ולהגדיר	מהי	דעה	קדומה	מתוך	הצפייה	בסרטון.

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3703215,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3703215,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3703215,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=_bFNptPvAAI
http://www.youtube.com/watch?v=_bFNptPvAAI
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במאי	קולנוע	אתיופי?

שמואל	ברו	חולם	את	הדבר	הנכון

13.12.2008

שמואל	ברו,	במאי	הקולנוע	האתיופי	הראשון	בישראל,	מתחשבן	עם	חלום	העלייה	ששלט	בילדותו,	מבקר	את	החברה	האתיופית	)"מדחיקים,	

כמו	פולנים"(	ומתעצבן	מהגזענות.	את	חלומו	הפרטי,	להיות	הספייק	לי	)במאי	קולנוע	אמריקאי	מוערך(	שלנו,	הוא	מגשים	סוף	סוף	בסרט	

"זרובבל".	]...[

ברו	נולד	וגדל	לתוך	החלום	שירש	מההורים	שלו:	ירושלים.	ולך	תתווכח	עם	האמא	היהודייה	שלך.	"בתור	ילד,	לא	התחלתי	לדמיין	בכלל	את	

העתיד	שלי",	אומר	ברו.	"כל	החלומות	היו	רק	על	ירושלים.	אתה	יודע	שתעלה	לירושלים	כמו	שההורים	רוצים,	ואסור	לך	לחלום	על	שום	דבר	

אחר.	זאת	באסה,	אתה	לא	בוחר	כלום".

לא	שהיה	לו	רע	כל	כך,	בכפר	היהודי	גונד	רוץ'־מארים	ליד	העיר	גונדר	בצפון	אתיופיה.	היו	שם	שדות	שנראו	כמו	שטיחים	של	שלכת,	נהרות	

שנצצו	מתוכם	כל	הכוכבים,	ויותר	מכל,	היתה	אמונה	איתנה	ומגבשת	באלוהים.

"לא	ממש	ידענו	על	העולם",	הוא	מספר.	"חשבתי	שהגלובוס	מסתכם	בכפר	שלי.	ידעתי	שיש	ירושלים,	איפשהו	בכוכב	אחר,	וברור	שאלוהים	

חי	שם.	משה	רבנו	מסתובב	חופשי	בכותל,	אברהם	אבינו	עושה	קניות	בשוק	מחנה	יהודה,	וכל	מי	שקרוב	לאלוהים	גר	שם,	מחכה	לנו,	ואנחנו	

לא	מגיעים?	מי	מבריז	לאלוהים?"

כעבור	עשרים	שנה	וכמה	שנים,	שמואל	ברו	סוף	סוף	יכול	באמת	להעז	לחלום.	בגיל	33,	כשסרט	הביכורים	שלו,	"זרובבל",	זכה	בפרס	הדרמה	

הטובה	ביותר	בפסטיבל	הסרטים	הבינלאומי	בחיפה	לפני	חודשיים,	והזמנות	מפסטיבלים	יהודיים	בפאלם	ספרינגס	ובטורונטו	מתרפקות	על	

דלתו	מדי	יום,	ברו	כבר	יודע	שחלומות	נבראים	כל	הזמן.

הסרט	מגולל	את	סיפורה	של	משפחת	זרובבל,	משפחת	מהגרים	חמימה	ומלוכדת	שחיה	בשכונת	עוני.

שמואל	ברו	ואני	נפגשים	בדירת	הרווקים	התל	אביבית	שלו	)ברחוב־שימו	לב־זרובבל(,	דירה	זעירה	עם	גג	ענק	וקירח	שמשקיף	על	כל	כרם	

התימנים.	"נשב	בפנים,	זה	בסדר?",	הוא	מתנצל,	"לשבת	בשמש	זאת	בעיה.	מה	לעשות,	אני	שחור,	קולט	חום".	אחר	כך	הוא	יודה	שזאת	

הלצה	משומשת,	מסוג	הבדיחות	שמוכרחים	לתחזק	כשמאז	ומעולם	ילדים	מעבירים	על	עורך	אצבע	ושואלים	בתימהון	"איך	הצבע	לא	יורד?"	

ההומור	תמיד	היה	הפגיון	הכי	יעיל	שלו.

"הסיכוי	שלך	להשתלב	בתור	רוסי	הוא	הרבה	יותר	גבוה	מאתיופי,	אם	אתה	מצליח	להתגבר	על	המבטא,	כי	בחזות	אתה	די	דומה	לנוף.	

הרבה	אנשים	אומרים	לי,	למשל,	שהם	יותר	אוהבים	אתיופים	מרוסים,	אבל	רע	לי	מאוד	לשמוע	את	זה.	חושבים	שזה	מחמיא	לי,	אבל	זאת	

התייחסות	מגעילה	ופטרונית	ואני	ממש	לא	מקבל	אותה.	זה	נורא	מכעיס	להיות	עדה	ולא	בן	אדם.	השד	העדתי	בחוץ,	בעיקר	בשבילנו.	כי	

אתיופים	הם	אנשים	שונים,	אין	מה	לעשות,	זה	הצבע.

"מה	שאנחנו	יודעים	על	כל	קבוצת	מיעוט	זה	מה	שמייחצנים.	אני,	כצופה	ישראלי,	יודע	שפולנים	הם	קשוחים	וקרים,	אצל	הערבים	כבוד	זה	

ייהרג	ובל	יעבור,	וחרדים	רק	יולדים	ילדים	ולא	משרתים	את	המדינה.	לאף	אחד	אין	עניין	להיכנס	לתוך	הקהלים	האלה	ולבדוק	באמת	מהו	

הסיפור	הנכון.	אנחנו	שופטים	ככה,	מקבלים	אינפורמציה	ומתייגים	אותה,	ועם	זה	אנחנו	מתנהלים".

אביו,	שהיה	חקלאי	ובעל	בית	קפה	בגונדר,	החל	לעבוד	כמאבטח,	אמו	עבדה	במשק	בית.	ברו	זוכר	היטב	את	הרגע	שבו	התבונן	באזרחים	

החדשים	הנרגשים	כורעים	על	הקרקע	ומנשקים	את	הרצפה	כאחוזי	דיבוק.	"באת	למקום	חדש,	והיי,	יש	יהודים	שהם	לא	שחורים,	הם	לבנים!	

חשבתי	שזה	סוג	של	חיות	מחמד	כאלה,	הייתי	בטוח	שהלבנים	זה	המיעוט.	לאט	לאט	אתה	נהיה	האתיופי	היחיד	בכיתה	ואתה	קולט	שאתה	

ממש	מיעוט	של	המיעוט.
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ואז	ילדים	נהיים	רעים,	ואתה	מתחיל	להבין.	אני	הבנתי	את	זה	כשקראו	לי	כושי	בבית	הספר.	מאותו	רגע	מי	שקרא	לי	כושי	הלך	עליו.	פוצצתי	

אותו	מכות,	הייתי	אלים	ולא	מקובל.	אני	זוכר	שבכיתי	על	זה	הרבה".

בעצם,	עד	שהגיע	לעולם	המשחק	ברו	התכחש	לחלוטין	להיסטוריה	שלו.	למשל,	לא	הוציא	מפיו	מילה	באמהרית.	הוא	קבר	במחילות	הכי	

סודיות	של	המוח	כל	פלאשבק	אילם	מהחיים	ההם.	ביי	ביי	לשומייה,	הילד	שלא	היה	לו	חלום.	שלום	לשמואל,	זהותו	החדשה,	זה	שאין	לו	

עבר,	יש	לו	הווה,	והעתיד	שלו	נראה,	ובכן,	שחור.	"מי	שלא	היה	שם	לא	יכול	להבין	את	זה,	ואולי	בגלל	זה	החברה	האתיופית	הסתגרה",	הוא	

מציע	ניתוח.	"רק	הם	יכולים	להבין	את	זה.	אני	יודע	שאומרים	שאתיופים	הם	אנשים	עצלנים	ולא	חרוצים,	ויש	בזה	משהו	נכון,	שהם	לא	

מספיק	יוזמים.	אבל	מה	אתם	רוצים?	האנשים	הלכו	ברגל,	חוו	שם	טראומות	ששום	פסיכולוג	לא	יכול	לפתור.	עכשיו	הם	פשוט	נחים,	הם	

צריכים	להתאושש.	גם	בינינו	לא	מדברים	על	זה	יותר	מדי,	כולם	מדחיקים.	אנחנו	מאוד	דומים	לפולנים	בקטע	הזה".

הוא	עבר	לבית	ספר	דתי	מעורב,	אבל	מהר	מאוד	נזרק	גם	ממנו.	הוריו	היו	מיואשים,	הוא	שקע	בדיכאון,	כמעט	הצטרף	לכנופיות	עבריינים.	

ואז,	מתוך	הכלום,	החל	ברו	לחלום.	"נמאס	לי	שאומרים	לי	מה	לעשות",	הוא	מסביר,	"אז	החלטתי	שאני	רוצה	לקחת	את	הגורל	לידיים	שלי.	

חלמתי	להיות	משהו	חשוב	ושלא	יגידו	לי	מה	לעשות.	שאני	אהיה	אדון	לעצמי,	שזה	יהיה	משהו	שאני	אוהב,	ושזה	ישים	אותי	בעמדה.	הייתי	

צריך	להיאחז	במשהו.	ואז	התקבלתי	לפנימייה,	ודווקא	שם	באמת	הרגשתי	שייך.	לא	ידעתי	שיש	שם	הרבה	חבר'ה	ממשפחות	הרוסות.	היה	

מגניב	כזה,	היו	לי	הרבה	חברים	מכל	הסוגים,	ואתה	רחוק	מההורים,	אז	אתה	לא	צריך	להתמודד	עם	האכזבה	שלהם	כשאתה	עושה	בעיות.	

אתה	מרגיש	שלא	משנה	מאיפה	אתה	בא,	כולם	ביחד.

"רק	כשהגעתי	ליצירה,	ההורים	שלי	התחילו	לראות	אותי",	מסכם	ברו.	"זה	מבאס,	אבל	אני	מבין	אותם.	גם	אני	התחלתי	לקבל	את	עצמי	רק	

אז.	והנה,	שם	אני	מובן.	וגם	פחות	זועם.	ואם	אני	זועם,	אני	מתעל	את	זה	לשם".

http://www.nrg.co.il/online/5/ART1/823/483.html	:מתוך

שאלון	לתלמיד	מוטיבציות

לפניך	מספר	אירועים.	בסוף	כל	אירוע	תמצא	דרכים	שונות	לתגובה.

אנא	סמן	את	התשובה	המתאימה	לדרך	אותה	תבחר.

בשאלון	זה	מאד	חשובה	הכנות.	אל	תסמן	את	התשובה	ה"יפה"	ביותר	אלא	את	התשובה	שתתאר

את	התנהגותך	במציאות.

אתה	ממהר	לחוג	ספורט.	דרכך	עוברת	דרך	פארק	קטן.	בפארק	אתה	רואה	ארבעה	צעירים	בריונים	המציקים	לצעירה	שיושבת	ספסל.	הם	

לא	נוגעים	בה	אבל	מקיפים	אותה	ומעירים	לה	הערות	גנאי.	כיצד	תנהג?

א.	זה	לא	עניני

ב.	כרגע	אין	סכנה	ממשית	לבחורה,	לכן	אמשיך	בדרכי

ג.	אתערב	רק	אם	אני	לא	לבד,	כי	הם	יכולים	לפגוע	בי

ד.	אקרא	לאנשים	אחרים	בפארק	שיעזרו	לבחורה

ה.	אזעיק	חברים	שגרים	לא	רחוק	שיעזרו	להרחיק	את	הבריונים

ו.	אקרא	למשטרה

אתה	עובר	בכביש	ורואה	פתאום	רוכב	אופנוע	שנתקל	בחפץ	ועף	מהאופנוע.	ניגשת	למקום	ואתה	רואה	אנשים	מקיפים	את	רוכב	האופנוע	

ששרוע	על	הרצפה	אבל	לא	ברור	אם	קראו	לעזרה.	אתה	עצמך	די	ממהר	לאוטובוס	שעומד	להגיע	בכל	רקע.	מה	תעשה?
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א.	אתרחק	מהמקום	כי	יש	שם	כבר	אנשים	ואני	ממהר

ב.	אתרחק	מהמקום	כי	אני	לא	חובש	ולא	יודע	איך	לטפל	בפצוע

ג.	אשאל	אם	קראו	לעזרה	ורק	אז	אתרחק	מהמקום

ד.	אחכה	לראות	אם	באמת	האמבולנס	מגיע	ורק	אז	אלך	לדרכי,	אפילו	שאאחר	בגלל

זה	את	האוטובוס

ה.	האמת	היא	שאם	אני	לא	לבד	אני	אעשה	מה	שהחברים	שלי	יעשו

אתה	מבלה	בבריכה.	בבריכת	הילדים	אתה	רואה	ילד	כבן	שבע	מכה	עם	מצוף	ארוך	מספוג	ילד	קטן	כבן	שלוש.	אמנם	המצוף	הוא	מספוג	

אבל	הוא	ארוך	ומכות	חזקות	בראש	יכולות	לגרום	נזק.	אתה	יודע	שבבריכת	הילדים	כתוב	שהילדים	הם	באחריות	ההורים.	מה	תעשה?

א.	לא	אעשה	כלום.	הילדים	הם	באחריות	ההורים	ולכן	זה	עניינם

ב.	אכנס	לבריכה	ואגיד	לילד	הגדול	שיפסיק	להרביץ

ג.	אגיד	למציל	או	לאחראי	על	הבריכה	שיש	משהו	בבריכת	הילדים	וכדאי	שיבואו

ד.	אני	אעשה	א'	ב'	או	ג'	רק	אם	יש	חבר	שיבוא	איתי

אתה	הולך	ברחוב	ורואה	שני	ילדים	בני	13	הולכים	מכות.	מאחורי	כל	ילד	יש	חבורת	ילדים	שבינתיים	רק	צועקים	"תרביץ	לו"	"תן	לו	בשיניים"	

למטה	פזורים	בקבוקי	אלכוהול.	מה	תעשה?

א.	במצב	שתואר	אני	לא	אעשה	כלום.	אלו	סתם	שני	ילדים	שהולכים	מכות.	זה	קיים	בכל	מקום.

	אנסה	להפריד	בין	הילדים ב.		

	אחכה	כמה	דקות	ואתערב	רק	אם	קבוצות	הילדים	מתחילים	להתערב	זה	נראה	משהו	רציני ג.		

	אנסה	לראות	אם	יש	מבוגרים	בסביבה	שיכולים	להפסיק	את	המריבה ד.		

קריירה	משפחה

למסור	כדור	אחד	לשני,	בקבוצה	הכללית,	כאשר	הכדור	מגיע	לידיים	של	מישהו	מסוים,	הוא	יצטרך	לומר	איך	הזוגיות	/	המשפחה	יכולה	

להיות	גורם	מחזק	לתחום	העבודה.	המסירה	לאחר	מכן	תהיה	מסירה	שבעקבותיה	אותו	אדם	שאליו	הגיע	הכדור	יצטרך	לומר	איך	הזוגיות	

יכולה	להיות	גורם	מעכב/מחליש	לתחום	העבודה,	וככה	הלאה.

לחלק	מעגלים	בשני	צבעים.	צבע	אחד	מייצג	את	משפחה	וצבע	שני	שמייצג	עבודה.	כל	תלמיד	רושם	על	כ	מעגל	את	הדרישות	והתפקידים	

במעגל.	להניח	מעגל	על	מעגל	דרישות	שיכולות	להיות	סותרות.	למה.

תיאור	של	סיפור	קונפליקט	שהם	מכירים	-	מה	יכול	לסייע	בכך

חסמים

לאסוף	סיפורים	על	אנשים	שמרגישים	חסומים	בקריירה	-	לא	מתקדמים	בגלל…

ניתוח	על	פי	ווייז:

מה	המקום	של	הדמות	כרגע	-	מה	נקודת	המוצא?

לאן	היא	רוצה	להגיע?

מה	הפקקים	והתאונות	שעשויות	להיות	בדרך?
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מה	המסלולים	שאתה	מציע	לדמות	ללכת	בהן

צפו	בהרצאת	טד	הקצרה	של	ג'ני	סו	'איך	התגברתי	על	מחסומי	העבודה'

או	את	הרצאת	טד	של	לארי	סמית'	'למה	לא	תעבוד	בעבודת	חייך?'

הוציאו	את	רשימת	הסיבות	מה	חוסם	אנשים?

מיינו	את	הרשימות	לשלוש	קבוצות:	

חסמים	אישיים	פנימיים

חסמים	חברתיים	פנימיים	

חסמים	חיצוניים

סרט	"לחלום	באותיות"

תקציר	הסרט:	אקילה,	נערה	שחורה	בת	11,	בת	למשפחה	חד	הורית	)האב	מת	בתאונה(	המתגוררת	עם	משפחתה	בשכונה	לא	"סימפטית".	

אמה	עובדת	שעות	מרובות	על	מנת	לפרנס	את	המשפחה,	בבית	מתגוררת	אחותה	הגדולה	שלה	ילד	מחוץ	לנישואין	אח	מתבגר	המסתובב	

בחברת	נערים	בעיתיים	וכן	אח	נוסף	הנמצא	בקורס	טייס.

בית	הספר	בו	לומדת	אקילה	מבקש	לשנות	את	הדימוי	הבעייתי	שלו	באמצעות	שליחת	תלמיד	לתחרות	האיות,	ואקילה	שמתגלה	בעלת	

כשרון	בתחום	זה	נבחרת	לייצג	את	בית	ספרה.

אקילה	אינה	ששה	ליטול	חלק	בתחרות	זו	מחשש	שאינה	רוצה	להיתפס	כ"חנונית"	אולם	נאלצת	להסכים	בשל	האיום	שתצטרך	לבלות	את	

הקיץ	בביה"ס	בשל	היעדרויותיה.

מנהל	ביה"ס	מצליח	לגייס	להכנתה	של	אקילה	חבר	שלו	מתקופת	הלימודים	שהינו	פרופסור	ושהשתתף	אף	הוא	בעבר	בתחרות	האיות.

הסרט	מציג	את	קשייה	של	אקילה	ואת	נחישותה	להצליח	למרות	הקשיים	ואת	העלאת	תחושת	המסוגלות	שלה.

	 תאר	את	תחושת	המסוגלות	העצמית	של	אקילה	בתחילת	התהליך.	

	 האם	חל	שינוי	בתפיסת	המסוגלות	העצמית	שלה	לאורך	התהליך.	

	 מה	היו	הגורמים	ומי	היו	האנשים	בסרט	שהביאו	לשינוי	בתחושת	המסוגלות,	

	 הביאו	דוגמה	מהסרט	

מיון	הגורמים	למסוגלות:

	 התנסות	בהשלמת	משימות	-	כל	תחרות	שהיא	מצליחה	בה	ממחישה	לה	שהיא	מסוגלת	גם	בתחרות	הבאה.	

	 צפייה	בהתנסות	מוצלחת	של	אחרים	דומים	-	היא	משווה	עצמה	לילדים	אחרים	בני	גילה	שעומדים	במשימות	ומצליחים	

	 שכנוע	מילולי־המנהל,	הפרופסור	אנשים	מקצועיים	שהשכנוע	שלהם	אמין		

	 עוררות	רגשית־תחושה	של	מתח	חיובי	מהתחרות	ולא	חרדה	מסייעים	לה	

אני	מספר

	לפזר	עיתונים	שונים	על	הרצפה	וכל	אחד	ירכיב	לעצמו	על	דף	נייר	את	העבודה	האידיאלית	עבורו.

	לאחר	מכן,	כל	משתתף	בתורו	יספר	על	הדף	שהרכיב,	מה	נכלל	בתוכו	ולמה	כלל	את	זה	בתוכו.

לאחר	סיום	הפעילויות	הללו,	אקיים	שיחה	-	מה	למדנו	מהתרגיל;	על	מנת	שנוכל	ליצור	את	הסיפור	שלנו	בצורה	האמיתית	ביותר	והקרובה	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=UgtDZkBC6Z8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=UgtDZkBC6Z8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=UgtDZkBC6Z8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=UgtDZkBC6Z8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=UgtDZkBC6Z8
https://www.youtube.com/watch?v=iKHTawgyKWQ
https://www.youtube.com/watch?v=iKHTawgyKWQ
https://www.youtube.com/watch?v=iKHTawgyKWQ
https://www.youtube.com/watch?v=iKHTawgyKWQ
https://www.youtube.com/watch?v=iKHTawgyKWQ
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חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

	ביותר	לאני	האמיתי	שלנו,	חשוב	קודם	כל	לנסות	ולהבין	מה	משמעותי	עבורנו	ומה	חשוב	בעינינו	בכל	אחד	מהתחומים	-	עבודה	וזוגיות.

הסיפור	המסופר

החוקרת	מקמהון	פיתחה	שיטה	נרטיבית	בה	יש	ארבעה	סיפורים	בכל	סיפור:	דוגמה	לכך	על	ריטה

	 הסיפור	המסופר:	עכשיו	כאשר	הילדים	עזבו	את	הבית,	אני	רוצה	לעשות	משהו	עם	עצמי.	לא	עבדתי	שנים!	

	 הסיפור	הלא־מסופר:	נשארתי	בבית	לאחר	שנולדו	לי	ילדים,	והייתי	מאוד	פעילה	בחינוכם.	כיו"רית	וועד	ההורים	פגשתי	תדירות	עם		

הנהלת	ביה"ס	ונציגי	משרד	החינוך.	הכנתי	בקשות	למימון	פרויקטים,	וכאשר	בִני	אובחן	כבעל	ליקוי	למידה,	למדתי	את	הנושא	והפקתי	

חוברת	כדי	לעזור	להורים	במצב	דומה.	הוזמנתי	להרצות	על	המגבלות	בשני	כנסי	מורים.

	 הסיפור	הלא־נודע	או	הלא	מומש:	לא	ידעתי	שדברים	כאלה	הם	רלוונטיים!	

	 הסיפור	העתידי:	אני	חושבת	שארצה	ללמוד.	

הסיפור	שלי

	 רשום	את	כל	המקצועות	שחשבת	שאתה	רוצה	לעבוד	בהם	

	 את	מי	הערצת	בתור	ילד	קטן?	למה?	

	 מה	שלוש	תכניות	הטלוויזיה	האהובות	עליך?	למה	אתה	אוהב	אותן?	

	 איזה	ספר	אתה	הכי	אוהב?	ספר	שהיית	יכול	לקרוא	שוב	ושוב?	

	 תחשוב	על	מוטו	או	ציטוט	שאתה	מתחבר	אליו	ואתה	רוצה	לחיות	על	פיו	

	 חלוקה	לזוגות	-	קריאת	הסיפורים	הקטנים	שנכתבו	באופן	אישי	

	 סמנו	מילים	שחוזרות	על	עצמן	

	 תיאורים	שחוזרי	על	עצמם	

	 דברים	משותפים	בכל	הסיפורים	
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https://education.tau.ac.il/sites/education.tau.ac.il/files/media_server/education/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://education.tau.ac.il/sites/education.tau.ac.il/files/media_server/education/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://education.tau.ac.il/sites/education.tau.ac.il/files/media_server/education/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://education.tau.ac.il/sites/education.tau.ac.il/files/media_server/education/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://education.tau.ac.il/sites/education.tau.ac.il/files/media_server/education/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03700.pdf
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://jonathansmilansky.com/lecture/%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F01F8B8F-69C5-4779-BD67-B088BA9EF67D/106829/7Hergelim.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F01F8B8F-69C5-4779-BD67-B088BA9EF67D/106829/7Hergelim.pdf
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
http://www.understandingprejudice.org/word/hebrew.doc
https://www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_be_good_at_solving_social_problems?language=he
https://www.ted.com/talks/michael_porter_why_business_can_be_good_at_solving_social_problems?language=he
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=ZL6bI1kyKoYC&oi=fnd&pg=PA2&dq=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A+%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&ots=QvIzUmjONY&sig=rSf45TZ0X-j4_LBBqsrA49S3eEY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&f=false
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=ZL6bI1kyKoYC&oi=fnd&pg=PA2&dq=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A+%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&ots=QvIzUmjONY&sig=rSf45TZ0X-j4_LBBqsrA49S3eEY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&f=false
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=ZL6bI1kyKoYC&oi=fnd&pg=PA2&dq=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A+%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&ots=QvIzUmjONY&sig=rSf45TZ0X-j4_LBBqsrA49S3eEY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&f=false
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=ZL6bI1kyKoYC&oi=fnd&pg=PA2&dq=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A+%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&ots=QvIzUmjONY&sig=rSf45TZ0X-j4_LBBqsrA49S3eEY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&f=false
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=ZL6bI1kyKoYC&oi=fnd&pg=PA2&dq=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A+%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&ots=QvIzUmjONY&sig=rSf45TZ0X-j4_LBBqsrA49S3eEY&redir_esc=y#v=onepage&q=%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%A8&f=false
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%AA/
http://www.realtutoring.com/career/CareerCounseling1.pdf
http://www.realtutoring.com/career/CareerCounseling1.pdf
https://www.passig.com/document/50,87,44.aspx
https://www.passig.com/document/50,87,44.aspx
https://lotemltd.wordpress.com/2011/08/03/%D7%90%D6%B6%D7%90%D7%95%D6%BC%D7%A8%D6%B6%D7%A7%D6%B8%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E/
https://lotemltd.wordpress.com/2011/08/03/%D7%90%D6%B6%D7%90%D7%95%D6%BC%D7%A8%D6%B6%D7%A7%D6%B8%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E/
https://lotemltd.wordpress.com/2011/08/03/%D7%90%D6%B6%D7%90%D7%95%D6%BC%D7%A8%D6%B6%D7%A7%D6%B8%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E/
https://lotemltd.wordpress.com/2011/08/03/%D7%90%D6%B6%D7%90%D7%95%D6%BC%D7%A8%D6%B6%D7%A7%D6%B8%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E/
https://lotemltd.wordpress.com/2011/08/03/%D7%90%D6%B6%D7%90%D7%95%D6%BC%D7%A8%D6%B6%D7%A7%D6%B8%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E/
https://lotemltd.wordpress.com/2011/08/03/%D7%90%D6%B6%D7%90%D7%95%D6%BC%D7%A8%D6%B6%D7%A7%D6%B8%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E/
http://www.ofirtzuman.com/page.asp?id=42
http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taktsivim_bogrim/bogrim/pituach_miktzoei/Documents/%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.ppt
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/comm_articleprintmode.asp?id=2506
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2871
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3ה     ךר מןב 

http://mba.biu.ac.il/files/mba/shared/phd/shteigman.pdf

35.	איך	לבנות	מצגת	עם	שרון	דוד	-	משרד	החינוך
https://www.youtube.com/watch?v=s9NpHqVWF8o

JulianTreasure	שיקשיבו	לדבר	איך	36.
Y־kg־https://www.youtube.com/watch?v=LpX39I

37.	איך	להכין	מצגת	טובה	-	מט"ח
https://www.youtube.com/watch?v=r2wfndB4jp0

38.	הכנת	מצגות	-	רזי	אינטראקטיב
D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%%־D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA%־http://razi.co.il/blog/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94

/AA

39.	הכנת	עבודות	-	אורט
/http://courses.aviv.org.il/avodot

40.	הטמעת	למידת	החקר	במערכת	החינוך	בישראל	-	משרד	החינוך
B74630598D38/146467/resource_1811190036.pdf־BD96־http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8C17EFF7–3DC9–4DC0

41.	המפתח	להצלחה	-	נחישות	אנג'לה	לי	דוקוורת,	טד
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=he

42.	הסתברות	וסטטיסטיקה	יישומית	-	עמלנט
http://www1.amalnet.k12.il/sites/statistics/Pages/Default.aspx

43.	התנהגות	ארגונית	-	גישת	המערכות	הפתוחות	-	אתר	מאמרים	אקדמיים
http://www.9articles.com/articles/index.php?article_group=20&article_id=75

44.	הכנת	תכנית	עבודה	-	פרויקטים	וניהול
D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9%־D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%־http://www.agprojects.co.il/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA

/3%D7%94
45.	התנהלות	כלכלית	-	אתר	פעמונים

D7%A7%D7%91%D7%־D7%9E%D7%95%D7%9C%־on/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA־https://www.paamonim.org/he/category/pass
/%95%D7%A6%D7%94

46.	זכויות	עובדים	כזכויות	אדם	-	האגודה	לזכויות	האזרח
https://www.acri.org.il/pdf/workers2009.pdf

47.	חוקי	המגן	-	מגינים	על	זכויות	אזרח
f629e5e0ea09&lang=HEB־http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e70c7fa5–8e4f–461d–99aa

48.	חינוך	פיננסי	-	משרד	החינוך	המזכירות	הפדגוגית	אשכול	רוח	וחברה
a191–132328d54080#ItemTypes=0,1&MediaTypes=0,1&Languages=0־http://finance.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=1dc71f88–5dde–40c8

49.	חקר	נתונים	-	פרזנטציה	בריבוע
aa11–068c07417900־presentation.cet.ac.il/ItemList.aspx?SearchTag=48c96f58–0c76–4fa0־http://itu

50.	חשבונאות	-	אתר	רשת	אורט
http://archive.c3.ort.org.il/apps/ww/page.aspx?ws=9de5bfe8–299a–4202–8502–873e48723eb4&page=7578ec07–81f7–4e31–9e21–633146359ba9

51.	ייצוג	לפי	סטיראוטיפים	-	מקווין
BA1E–18023545A2F5/78711/Kesher.doc־http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E–1165–4803

doalog	אתר	-	swot	ה	מודל	של	וחסרונותיו	יתרונותיו	52.
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C

SWOT־%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94
53.	כוחה	של	האמונה	שאתה	יכול	להשתפר	-	קרול	דווק,	טד

https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he

54.	כתב	עת	לנושאי	תעסוקה	וקריירה)2013(.	אדם	ועבודה.	גליון	1	
content/uploads/adamavoda1.compressed–2.pdf־http://www.ayellet.org.il/wp

http://mba.biu.ac.il/files/mba/shared/phd/shteigman.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s9NpHqVWF8o
https://www.youtube.com/watch?v=s9NpHqVWF8o
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http://razi.co.il/blog/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA/
http://razi.co.il/blog/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA/
http://razi.co.il/blog/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA/
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http://www.agprojects.co.il/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.agprojects.co.il/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.agprojects.co.il/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
http://www.agprojects.co.il/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94/
https://www.paamonim.org/he/category/pass-on/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94/
https://www.paamonim.org/he/category/pass-on/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94/
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http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e70c7fa5-8e4f-461d-99aa-f629e5e0ea09&lang=HEB
http://finance.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=1dc71f88-5dde-40c8-a191-132328d54080#ItemTypes=0,1&MediaTypes=0,1&Languages=0
http://finance.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=1dc71f88-5dde-40c8-a191-132328d54080#ItemTypes=0,1&MediaTypes=0,1&Languages=0
http://itu-presentation.cet.ac.il/ItemList.aspx?SearchTag=48c96f58-0c76-4fa0-aa11-068c07417900
http://itu-presentation.cet.ac.il/ItemList.aspx?SearchTag=48c96f58-0c76-4fa0-aa11-068c07417900
http://archive.c3.ort.org.il/apps/ww/page.aspx?ws=9de5bfe8-299a-4202-8502-873e48723eb4&page=7578ec07-81f7-4e31-9e21-633146359ba9
http://archive.c3.ort.org.il/apps/ww/page.aspx?ws=9de5bfe8-299a-4202-8502-873e48723eb4&page=7578ec07-81f7-4e31-9e21-633146359ba9
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9F4DD74E-1165-4803-BA1E-18023545A2F5/78711/Kesher.doc
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
https://doalogue.co.il/wiki/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-SWOT
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=he
http://www.ayellet.org.il/wp-content/uploads/adamavoda1.compressed-2.pdf
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55.	מבוא	ליזמות	עסקית
http://www.matirishon.org.il/Portals/0/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%20%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA%20

%D7%90%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%91.pdf

56.	מהו	אי־שוויון	מגדרי	וכיצד	הוא	משפיע	על	החברה?
gPEg5tNw־https://www.youtube.com/watch?v=KY

57.	מוטיבציה	מאמרים	-	ד"ר	יצחק	וייס
http://www.realtutoring.com/motivation.htm

58.	מושגים	בסיסיים	ביזמות	-	הרצאה	מצולמת,	הגבר	רויטל	אלטברגר,	המכללה	למינהל
D7%A8%D7%־D7%92%D7%91%־D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8–1%־http://bizlearn.colman.ac.il/%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D

/D7%90%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8–2%%95%־D7%99%D7%98%D7%9C

59.	מערכות	תפעול	בארגון	-	ניהול	התפעול,	אתר	עמלנט
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D

7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002–1019
60.	משרד	הכלכלה	והתעשיה

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy

61.	מתקוונים	לכתוב	עבודה	-	אתר	עמלנט
http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_the_New_Economics_of_Competition.pdf

62.	ניהול	ממשקים	-	הכשרה	ניהולית	משרד	האוצר,	ג'וינט	ישראל	אלכא
http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf

63.	ניהול	ממשקים	בארגונים	-	קבוצת	גבים
D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%־D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D%־https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C

/%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

64.	ניהול	משאבי	אנוש,	כרך	3	יחידות	8–10,	האוניברסיטה	הפתוחה.	עמ'	36–56
https://books.google.co.il/books?id=nDePj6Kk6KAC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%A7%

SpDrqBwJ1Nvyg&hl=iw־D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&source=bl&ots=1IEFqitRUo&sig=oFEU8W5EsBdUJ
&sa=X&ved=0ahUKEwiWod25pMjZAhVD26QKHYjIChI4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20

%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&f=false

world	meter	אמת	בזמן	עולמיים	נתונים	65.
/http://www.worldometers.info/iw

66.	סביבה	ארגונית
content/uploads/2016/05/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8–101.pdf־http://bizlearn.colman.ac.il/wp

67.	פורטל	העובדים
http://www.ovdim.org.il/Page10911.asp

68.	פורטל	זכויות	עובדים
/https://www.workrights.co.il

69.	קורות	חיים
D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%%־D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%־https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA

/D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8%־D7%90
70.	שאלון	אוריינטציית	עתיד	סגינר.	אתר	קרן	שלם

http://www.kshalem.org.il/uploads/file/Research/ResearchTools/Quantitative/HebetimRigshiyim/TfisotLegabeyHaatid/SheelonOrientazyatAtid.pdf.pdf

71.	שאלון	עוגני	קריירה	-	שיין
braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_־https://www.israel

%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf

72.	שיעורים	בסטטיסטיקה
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU

John	Holland	SDS	אתר	המשושה,	ומודל	RIASECה־	תאוריית	73.

http://www.matirishon.org.il/Portals/0/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%20%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%91.pdf
http://www.matirishon.org.il/Portals/0/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%20%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%91.pdf
http://www.matirishon.org.il/Portals/0/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%20%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A4%D7%99%20%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%91.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KY-gPEg5tNw
https://www.youtube.com/watch?v=KY-gPEg5tNw
http://www.realtutoring.com/motivation.htm
http://www.realtutoring.com/motivation.htm
http://bizlearn.colman.ac.il/%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-1-%D7%92%D7%91-%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8-2/
http://bizlearn.colman.ac.il/%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-1-%D7%92%D7%91-%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8-2/
http://bizlearn.colman.ac.il/%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-1-%D7%92%D7%91-%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8-2/
http://bizlearn.colman.ac.il/%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-1-%D7%92%D7%91-%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8-2/
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
http://www.amalnet.k12.il/Organization/RightMenu/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F+%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95/?myId=1002-1019
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy
http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_the_New_Economics_of_Competition.pdf
http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_the_New_Economics_of_Competition.pdf
http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf
http://www.theinstitute.org.il/files/articles/_______________________.pdf
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://gevim.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://books.google.co.il/books?id=nDePj6Kk6KAC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&source=bl&ots=1IEFqitRUo&sig=oFEU8W5EsBdUJ-SpDrqBwJ1Nvyg&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiWod25pMjZAhVD26QKHYjIChI4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&f=false
https://books.google.co.il/books?id=nDePj6Kk6KAC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&source=bl&ots=1IEFqitRUo&sig=oFEU8W5EsBdUJ-SpDrqBwJ1Nvyg&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiWod25pMjZAhVD26QKHYjIChI4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&f=false
https://books.google.co.il/books?id=nDePj6Kk6KAC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&source=bl&ots=1IEFqitRUo&sig=oFEU8W5EsBdUJ-SpDrqBwJ1Nvyg&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiWod25pMjZAhVD26QKHYjIChI4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&f=false
https://books.google.co.il/books?id=nDePj6Kk6KAC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&source=bl&ots=1IEFqitRUo&sig=oFEU8W5EsBdUJ-SpDrqBwJ1Nvyg&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiWod25pMjZAhVD26QKHYjIChI4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&f=false
https://books.google.co.il/books?id=nDePj6Kk6KAC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&source=bl&ots=1IEFqitRUo&sig=oFEU8W5EsBdUJ-SpDrqBwJ1Nvyg&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiWod25pMjZAhVD26QKHYjIChI4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&f=false
https://books.google.co.il/books?id=nDePj6Kk6KAC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&source=bl&ots=1IEFqitRUo&sig=oFEU8W5EsBdUJ-SpDrqBwJ1Nvyg&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiWod25pMjZAhVD26QKHYjIChI4ChDoAQgkMAA#v=onepage&q=%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&f=false
http://www.worldometers.info/iw/
http://www.worldometers.info/iw/
http://bizlearn.colman.ac.il/wp-content/uploads/2016/05/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-101.pdf
http://bizlearn.colman.ac.il/wp-content/uploads/2016/05/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-101.pdf
http://www.ovdim.org.il/Page10911.asp
http://www.ovdim.org.il/Page10911.asp
https://www.workrights.co.il/
https://www.workrights.co.il/
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/
https://www.tazooz.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/
http://www.kshalem.org.il/uploads/file/Research/ResearchTools/Quantitative/HebetimRigshiyim/TfisotLegabeyHaatid/SheelonOrientazyatAtid.pdf.pdf
http://www.kshalem.org.il/uploads/file/Research/ResearchTools/Quantitative/HebetimRigshiyim/TfisotLegabeyHaatid/SheelonOrientazyatAtid.pdf.pdf
https://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.israel-braingain.org.il/uploads/attachments/14558/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU
https://www.youtube.com/watch?v=iWPSL8NzyqU


-  1 1 7 -

3ה     ךר מןב 

theory־http://www.mysds.co.il/RIASEC

74.	תיאוריות	ארגוניות	-	מכללת	תל	חי
D7%94%D7%90%D7%A7%D7%%־D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94%־D7%97%D7%99%־https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C

D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A%93%־D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
/D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx%0%־D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94

75.	תהליך	החקר	-	ברנקו	ויס
/D7%97%D7%A7%D7%A8%־http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A

76.	תכנית	עבודה	-	שיתופים
http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94

77.	תכנית	עבודה	שנתית
b7bb–־ddfd–437d־b632–49b6cc97c341/d846f37d־http://c3.ort.org.il/Apps/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/e3c72951–67b6–4e9b

B94B–4898–95AC–5276D8080995.ppt&n=%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%9־b288–60ea5de061de/3124424A59־b52c22db8f/7c2fe493–3096–4cda
9%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.ppt

78.	תעסוקה	וזכויות	עובדים	-	כל	זכות
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7

%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D

79.	תפקידי	חיים	והתפתחות	קריירה	-	אתר	ייעוץ	חינוכי	בר	אילן

D7%95%D7%94%־D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%־https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99
/D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94%־%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA

Animated	History	of	Work
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM

Holland’s	theory	of	career	choice
holland.pdf־model־theory־https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career

Gap	minder
/https://www.gapminder.org

Overview	of	Career	Development	Theories
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf

What	will	future	jobs	look	like?	Andrew	McAfee

https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng

.Bertram,	R.,	French,	J.R.P.)1959(.	The	Bases	of	Social	Power.	Studies	in	Social	Power.	D.	Cartwright	)Ed.(,	Ann	Arbor,	Mich.:	Institute	for	Social	Itcsearch

pdf.1959_־_chapter_20_־_http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power

	.83
	Goffman,	E.	)1956(.	The	presentation	of	self	in	everday	life.	University	of

.Edinburgh
https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self

in_Everyday_Life.pdf_
Herzberg,f.)1950(.Motivation.	theories	of	motivation

https://books.google.co.il/books?hl=en&lr=&id=kUO5NWwaySYC&oi=fnd&pg=PA61&dq=motivation+herzberg&ots=UE8zxhPrFK&sig=O0nteHQJVr4Gx־
PPwhMC1QDewl8&redir_esc=y#v=onepage&q=motivation%20herzberg&f=false

J.A.	Athanasou,	R.	Van	Esbroeck	)eds.(	)2008(.	International	Handbook	of	.
Career	Guidance,	Springer	Science	+	Business	Media	B.V

http://www.realtutoring.com/career/bigFiveTheory.pdf

Porter,	M.	)1998(.	Clusrers	and	the	new	economic	of	comtition.	Harvard	Business	review	.84
http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_the_New_Economics_of_Competition.pdf

http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
http://www.mysds.co.il/RIASEC-theory
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
https://heb.spitball.co/item/%D7%AA%D7%9C-%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA/135801/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/464596/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.docx/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%A7%D7%A8/
http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://wiki.sheatufim.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://c3.ort.org.il/Apps/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/e3c72951-67b6-4e9b-b632-49b6cc97c341/d846f37d-ddfd-437d-b7bb-59b52c22db8f/7c2fe493-3096-4cda-b288-60ea5de061de/3124424A-B94B-4898-95AC-5276D8080995.ppt&n=%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.ppt
http://c3.ort.org.il/Apps/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/e3c72951-67b6-4e9b-b632-49b6cc97c341/d846f37d-ddfd-437d-b7bb-59b52c22db8f/7c2fe493-3096-4cda-b288-60ea5de061de/3124424A-B94B-4898-95AC-5276D8080995.ppt&n=%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.ppt
http://c3.ort.org.il/Apps/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/e3c72951-67b6-4e9b-b632-49b6cc97c341/d846f37d-ddfd-437d-b7bb-59b52c22db8f/7c2fe493-3096-4cda-b288-60ea5de061de/3124424A-B94B-4898-95AC-5276D8080995.ppt&n=%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.ppt
http://c3.ort.org.il/Apps/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/e3c72951-67b6-4e9b-b632-49b6cc97c341/d846f37d-ddfd-437d-b7bb-59b52c22db8f/7c2fe493-3096-4cda-b288-60ea5de061de/3124424A-B94B-4898-95AC-5276D8080995.ppt&n=%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.ppt
http://c3.ort.org.il/Apps/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/e3c72951-67b6-4e9b-b632-49b6cc97c341/d846f37d-ddfd-437d-b7bb-59b52c22db8f/7c2fe493-3096-4cda-b288-60ea5de061de/3124424A-B94B-4898-95AC-5276D8080995.ppt&n=%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.ppt
http://c3.ort.org.il/Apps/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/e3c72951-67b6-4e9b-b632-49b6cc97c341/d846f37d-ddfd-437d-b7bb-59b52c22db8f/7c2fe493-3096-4cda-b288-60ea5de061de/3124424A-B94B-4898-95AC-5276D8080995.ppt&n=%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.ppt
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
https://345mail.wordpress.com/2014/01/08/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94/
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.youtube.com/watch?v=yBgKkYcoPgM
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
https://www.careers.govt.nz/assets/pages/docs/career-theory-model-holland.pdf
https://www.gapminder.org/
https://www.gapminder.org/
http://www.realtutoring.com/career/OverviewGeneralCareer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cXQrbxD9_Ng
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_bases_of_social_power_-_chapter_20_-_1959.pdf
https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf
https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf
https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf
http://www.realtutoring.com/career/bigFiveTheory.pdf
http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_the_New_Economics_of_Competition.pdf
http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_the_New_Economics_of_Competition.pdf
http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_the_New_Economics_of_Competition.pdf
http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_the_New_Economics_of_Competition.pdf


-  1 1 8 -

חוברת מלווה התמחות כיתה י"א

.Schein,	E.)2006(.	Career	anchors.	Profile	for	John	Smith
https://www.careeranchorsonline.com/SCA/media/images/common/report_sample.pdf

Efficacy.Journal	of	Vocational	Behavior	57,	365–378־Making	Styles	and	Self־Cheng	M.)2000(	Cultural	Differences	in	Career	Decision־Wei

http://www.realtutoring.com/career/CarrierDecision.pdf

https://www.careeranchorsonline.com/SCA/media/images/common/report_sample.pdf
https://www.careeranchorsonline.com/SCA/media/images/common/report_sample.pdf
http://www.realtutoring.com/career/CarrierDecision.pdf
http://www.realtutoring.com/career/CarrierDecision.pdf


-  1 1 9 -

  דקלב פןויהמ



-  1 2 0 -

חוברת מלווה התמחות כיתה י"א



-  1 2 1 -

  דקלב פןויהמ



-  1 2 2 -

חוברת מלווה התמחות כיתה י"א



-  1 2 3 -

  דקלב פןויהמ



-  1 2 4 -

חוברת מלווה התמחות כיתה י"א



-  1 2 5 -

  דקלב פןויהמ



 חוברת מלווה התמחות 
כיתה י"א
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 מדריך זה הוא אחד מסדרת מדריכים במגמת מנהיגות ויזמות בסביבה עסקית הפועלת במודל התחל"ה 

)התמחות, חונכות, למידה(, המבוסס על מודל big picture learning שפותח בארצות הברית. המודל פועל במטרה 

לקדם שוויון הזדמנויות בחברה ולבנות גשר בין ההשכלה הפורמלית הנרכשת בבית הספר, לבין המיומנויות 

וההרגלים הנדרשים לאזרחות פעילה ומשמעותית בעתיד ולהשתלבות בסביבות העבודה המשתנות והחדשניות 

של המאה ה-21. מטרות אלה מושגות באמצעות למידה מותאמת אישית המבוססת על בחירה , רלוונטיות ותחומי 

עניין. באמצעות יצירת מרחבי השתייכות  קהילתיים בתוך ומחוץ לבית הספר. ובאמצעות פריצת חומות בית 

הספר והפיכת המרחב העירוני- קהילתי- עסקי לחלק בלתי נפרד ממרחבי הלמידה שפתוחים עבור התלמיד.

המגמה הינה חלק ממודל בית ספרי תרבותי שלם.

המגמה פועלת תחת קורת הגג של משרד החינוך - שילוב של אגף א' לחינוך על יסודי ומנהל מדע 

וטכנולוגיה. המגמה מפותחת ומלווה בשותפות של משרד החינוך  ג'וינט אשלים והמכון הדמוקרטי.

החוברות מהוות חלק מתוכנית ההכשרה והליווי של המגמה, הן מחברות לרציונל של התוכנית, פורשות 

את עיקרי השפה הבית ספרית במגמה ונותנות כלים מעשיים לבעלי התפקידים בבית הספר.

 המכון 
הדמוקרטי
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