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 רקע תיאורטי למנחה והמלצות לקריאה

 ד"ר יונת יבזורי וד"ר נעמי שרויאר, אוניברסיטת חיפה נכתב עם

 אישי ישומיים בבסיס תהליך הליווי הימודלים תיאורטיים ו .1

 ICFמודל  ..א1

 ICF International Classification of Functioning, Disability and Health (2001)מודל 

בתרגומו "הסיווג הבינלאומי לתפקוד, מוגבלות ובריאות" פורסם על ידי ארגון הבריאות העולמי 

בריאות. מטרת המודל היא ליצור -מוגבלות-ומדגיש את מערכת הגומלין בין המושגים תפקוד

 הממנ תהרפואי קותסיווג המבוסס על המצב הבריאותי והתפקודי של האדם ולא על סוג הל

שבריאות יכולה להיות מושפעת מקושי בביצוע פעילויות  ,המודל היא הוא סובל. הנחת

תפקודי גוף. על פי הנחה זו כל אדם יכול בומהשתתפות במצבי חיים, כמו גם מבעיות במבני ו

כדוגמת קושי  ,לחוות במהלך חייו שינוי במצב הבריאותי ולסבול ממידה מסוימת של מוגבלות

שינוי זה יכול להיות קבוע או זמני. כמו כן, שני אנשים עם בביצוע עבודה הכרוכה במאמץ פיזי. 

 -: שני אנשים עם מוגבלות שמיעה הסוג מוגבלות דומה יכולים לתפקד באופן שונה, לדוגמ

בעזרת שימוש  מתקשרהאחד מפצה על מוגבלות זו בעזרת שימוש במכשיר שמיעה והאחר 

 .(2013בשפת הסימנים )מורג, 

בהן שיומי תוך התייחסות לנסיבות -בלות בהקשר התפקודי היוםהמודל עוסק בהשפעת המוג

מוצא עצמו במצבי חיים שונים; יכולת התפקוד של אנשים עם מוגבלות לא תלויה רק האדם 

כמו מצב בריאות, כושר גופני וגורמים אישיותיים  ,בשיעור המוגבלות אלא גם בגורמים אחרים

וגבלות. מכלול גורמים אלו משפיעים גם על במידת ההכלה של החברה את המכן וסביבתיים ו

( וגם על יכולת המעורבות של האדם בחברה ובסביבת העבודה activitiesיכולת התפקוד )

(participation( ) ,2013מורג.) 

את הקשיים הנובעים  צמצםמאפיין של האדם וניתן ל אינהעל פי המודל, המוגבלות עצמה 

 ת(. שינוי זה נעשה על ידי התאמאדםלות התפקוד של המקיומה )במילים אחרות: לשפר את יכו

הסביבה הפיזית והחברתית למוגבלות דרך זיהוי גורמים סביבתיים ואישיותיים כמאפשרים 

(enabling( או כמעכבים )disabling ) השתתפותו של האדם באופן פעיל בקהילתו. כלומר, את

מתמודד האדם עם  עמם המחסומיםלחברה יש אחריות לבצע שינויים סביבתיים שימזערו את 

 חיים. כל תחומי הכך שהוא יוכל להיות שותף מלא ב ,המוגבלות



 

 ICD (International-סוציאלי" וזאת בשונה ממודל ה-פסיכו-ביוהמכונה המודל " ICF-מודל ה

Classification of Diseases"שפותח על ידי ארגון הבריאות  ,( המכונה המודל "הרפואי

שם את הדגש על המצב התפקודי של האדם ולא  ICF-. בעוד שמודל ה1994העולמי בשנת 

למוגבלות עצמה כמאפיין  ICD-הוא סובל, מתייחס מודל ה הממנש תהרפואי קותעל סוג הל

 של האדם. 

ת' )סימנים משלימים זה את זה, כאשר הראשון מספק 'אבחנו ICF-וה ICD-ה שני המודלים,

וסימפטומים( והשני מעשיר מידע זה בתארו את השלכות מצב של חולי או פגיעה על האדם 

הפרופיל התפקודי של האדם. שילוב שני המודלים ברמת ברמת הגוף, האדם והחברה, כלומר 

ל מצבו הבריאותי של האדם. להלן תרשים של מודל עמספק תמונה רחבה ומשמעותית יותר 

ICF: 

 

( Activity(, מושפע תפקוד האדם )Health condition(מוגבלות מסוימת  בהינתןמודל, על פי ה

 משלושה רכיבים: 

 .(body functions & structureתפקודים פיזיולוגיים ומנטליים ותפקוד ברמת איברי גוף ) .1

יה, שגרה או כל התנהגות יכמו עש ,מידת מעורבותו של האדם בהיבטים שונים של חייו .2

תפקוד האדם בסביבתו )א( (. מעורבות זו מתייחסת לשני רכיבים: participationחברתית )



 

תפקודו ; )ב( (level of performanceבה הוא מבלה את מרבית זמנו )שהקרובה והידועה 

 (. level of capacityבמטלות מחוץ לסביבתו המוכרת )

 Personal) שיותייםמאפיינים אי(, הכוללים: Contextual factorsמאפיינים הקשריים ) .3

factors),  ,כגון מין, גיל, אסטרטגיות התמודדות, רקע חברתי, השכלה, מקצוע, ניסיון חיים

חווה את מוגבלותו,  שבו האדםמשפיעים על האופן הדפוסי התנהגות וגורמים אחרים 

( המתייחסים לעמדות חברתיות, מאפיינים Environmental factors) מאפיינים סביבתייםו

רעש וכדומה , ים של סביבת העבודה והחיים, היבטי חוק וחברה, מאפייני טמפרטורהפיזי

  .(2013)מורג, 

הן כבסיס תיאורטי והן  'מגמה לעתיד'ב אישיהמושגים של מודל זה מלווים את הליווי ה

 ישומית. יכתשתית 

  OPCמודל  ..ב1

הדרכת להוא מודל לאימון ו OPC (2010) Occupational Performance Coachingמודל 

נעשה שימוש במודל במסגרת  .Graham & Rodgerידי  עליפוי בעיסוק שפותח בר ,הורים

סדנאות ההורים ב'מגמה לעתיד' ואנו מוצאות אותו מתאים ליישום גם בתהליך המקביל של 

 :המודל מכוון את תהליך האימון לשלושה תהליכים הנעשים במקביל לצעיר. אישיהליווי ה

תהליך הליווי תתייחס ב המרב"עתמיכה רגשית, החלפת מידע ותהליך מובנה. על פי מודל זה, 

  :לשלושת רכיבי המודל 'מגמה לעתיד'ב אישיה

  צעיר.תמוך רגשית בהיא תלאורך התהליך 

 יכולות התעסוקתיות שלו, הלימודיות והחברתיות בנוגע ל צעיראפשר חקר עצמי של הת

 .אמון וקשר ותבנה עמו

 כנית ובחייו כבוגר עצמאי ולהשתתפות פעילה בתשלו המוטיבציה  תקדם הגברת

 ואוטונומי.

: (reframe)תהליך של "מסגור מחדש" בעידוד ובאמפתיה, בהקשבה, תהליכים אלו ילוו ב

לקשיים  חלופייםאו הצעה של הסברים  ,להסביר תופעה כדישימוש בהסברים חלופיים 

 ללמידה ולרעיונות חדשים. הפותחת את הדרך , ולהתמודדויות



 

ידע על עצמו, ידע על כישוריו קבל ולשתף בל צעיראפשר לי אישיתהליך הליווי ה לכך, בנוסף

טחון בפתרון בעיות. יועל השימוש שהוא עושה במשאבים וכיצד הוא בונה יכולת עצמאית וב

 הכולל ,במטרה לערוך ניתוח תפקודי מדויק המרב"עתהליך זה מחייב הקשבה ממוקדת של 

רוצה שיקרה, מה הם החסמים  צעירבפועל, מה ה התפקודשל  הערכה מגוון היבטים, כגון:

 לגשר על החסמים.  לו כדילהגשמת השאיפות ואילו משאבים, אסטרטגיות למידה יש להקנות 

שלב ראשון מספר שלבים: תהליך מובנה, הכולל  ואההמוצע במסמך זה  אישיתהליך הליווי ה

כנית ות גיבוש -שלב שלישי  ;בדיקת אפשרויות שונות -שלב שני  ;משותפת הגדרת מטרות -

 -בדיקת תפקוד ושלב אחרון  -שלב חמישי  ;כנית הפעולהותיישומה של  - שלב רביעי ;פעולה

 השתתפות בחברה. ההכללה והעברה לסביבת העבודה, הלמידה ו

 

 

  , רגש, תגובה(שנותמודל אפר"ת )אירוע, פר ..ג1

האדם מרגע חשיפתו  אצלהמתרחש פנימי תהליך עוסק בהתנהגותי ההוא מודל  אפר"תמודל 

מניחה שדפוסי ה ,ביטוי יישומי לגישה הקוגניטיבית מהווה אליו. המודל תולאירוע ועד לתגוב

 & Beckנחשבים הפסיכיאטרים בק ואליס ) גישה זוחשיבה משפיעים על ההתנהגות. אבות 

Ellis שרגשות שונים  ,נשען על הגישה המניחהו(. המודל עצמו פותח על ידי הפסיכיאטר אליס

אינם נובעים ישירות מאירועים מציאותיים, אלא מהפירוש שאנו נותנים להם. הגישה חותרת 

ניתוח  המודל כוללאת תפיסת העולם של האדם ולהקנות לו אמונות ותפיסות רציונליות.  לשנות

של ההצהרות המילוליות של האדם, כדי ללמוד מהן על אמונותיו הלא רציונליות. דרך שכנוע 

בטיעונים הגיוניים, תוחלפנה אמונותיו הלא רציונליות באמונות רציונליות, שתאפשרנה לו 

 את הסתגלותו למציאות. מטרות המודל הן: לשפר את תפקודו ו

 .רכישת כלים לבחינה מחדש של אירועים בחיי אדם .1

 .פיתוח יכולת הפרדה בין עובדות לפרשנות .2

 .תגובות לאירועים שונים לשגדול  מאגררכישה של  .3

 .םמושיו האדם מודעות לרגשות שלההעלאת  .4

 

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/model-efrat1.pptx


 

 יישום המודל:

באמצעות שרטוט של טבלה המתארת את זמן האירוע, ניתן לעשות זאת . תיאור אירוע :1שלב 

חשוב  מקום, שותפים, שלבים שקרו באירוע. התיאור יכול להיות בעל פה, מוסרט או כתוב.

שהתיאור יכלול בעיקר עובדות. שאלה אפשרית להפרדת העובדות מהרגשות היא: "לו אדם 

 ?"מה היו רואים בסרט -זר היה נקלע לזירת האירוע ומצלם שם סרט 

 אפשרות נוספת היא לתעד בכתב את הדיאלוג שהתקיים. 

הזמנה לשיח על פרשנות לאירוע. מה בדיוק קרה, מדוע זה קרה, מדוע צד אחד הגיב  :2שלב 

האם ניתן להסתכל על פרשנות מנקודת מבט אחרת? על  ,מהיכן באה הפרשנות .כפי שהגיב

שאלות שחשוב לשאול  יה נוספות?סמך אילו נתונים אנו מפרשים? האם יש לנו זוויות ראי

בשלב זה הן: האם יש עוד אפשרות? האם יכול להיות שיש משהו שאני לא יודע? איזה עוד 

 הסברים בתחום שאינו ידוע לי יכולים להיות?

שלב זה של יצירת פירושים אפשריים נוספים לאירוע עשוי להיות קשה לצעיר! חשוב להתעכב 

יחד על שני פירושים אפשריים נוספים לפחות. אם השיחה על השלב הזה עד שנצליח לחשוב 

אפשר לחפש פריצת דרך על ידי התייעצות עם אדם נוסף או הזמנה  –"נתקעת" בשלב הזה 

 להציע רעיונות "פרועים", "יצירתיים" וכדומה.

שעולים בי כאשר אני מפרש את האירוע בדרך  ניסיון לתאר רגשות .תיאור של רגשות :3שלב 

הייתי מרגיש אילו ידעתי שהפירוש הוא פירוש שני? כאשר אני חושב על פירוש  אחת. מה

 איזה רגשות עולים בי?  -שלישי לאירוע 

תיאור של תגובות אפשריות לאחר מכן שלי לרגשות שהתעוררו.  תיאור התגובה :4שלב 

רתי מאמץ לנסח תגובות שהייתי מגיב אילו בח -אחרות לרגש שהתעורר בי. לסיכום חלק זה 

 בפרשנות אחרת לאירוע מהפרשנות שאימצתי בראשונה. 

-קשיים ביןלפתרון בעיות, לפיתוח שיח על מוצעת מיושם המודל כדרך  'מגמה לעתיד'כנית ובת

גמישות אמצעי לעידוד כבעבודה ובלמידה ו הצעיריםבמהלך התנסות  יםהמתעורר אישיים

 צעירעם ה המרב"עאישי של -ןמיושם באמצעות שיח בי מודלה אישי. בתהליך הליווי החשיבתית

 כנית. ובתהליך השתתפותו בת סוגייה, קושי או בעיה שחווה עם אדם נוסףעל 



 

 1מודל השפעה )באדיבות מכון פירם(  ..ד1

מתאר תהליך השפעה הדדי בין אנשים והוא מתחום הייעוץ הארגוני,  ואמודל ההשפעה ה

מתאר את התהליך כבנוי על שני צירים  המודל. כוהמתעוררות במהלוההתנגדויות האופייניות 

מכוונת לאדם ומכוונות למשימה. התנהלות נכונה בשני צירים אלו יכולה לחולל שינוי והשפעה.  –

 להלן תרשים המתאר את שלבי המודל: 

 

 בצעירלהתעניין  המרב"עעל  . בשלב זהיחס גבוה לאדם ויחס נמוך למשימה :בשלב המקרב

להתבטא בחוסר  עשויההתנגדות אופיינית בשלב זה  הצעיר. עצמו, ליצור אמון וביטחון אצל

 . במרב"עטחון י, חוסר באישי, התנגדות להשתתף במפגשי ליווי הצעיראמון של 

 בחון עם צעיר אתל המרב"עעל  . בשלב זהמשימהיחס גבוה לאדם ויחס גבוה ל :בשלב הייעוצי

קושי מסוים, צורך בשינוי של דפוסי התנהגות ורצון לקחת חלק בתהליך של שינוי.  לגבי תוהבנ

                                                            
אודות המנהיגות המתגמלת על בלת במחקר המודל מתבסס על מערכת הצירים המקו 1

(Transactional leadership)ממדית של רדין -, למשל על פי תפיסת המנהיגות התלת(Reddin, 

כמודל שיווק ועברה עיבודים והרחבות  'יהב'. לאחר מכן פותחה על ידי הפסיכולוג גדי ברייר ממכון (1969

 .'פירם'מכון  נוספות על ידי ד"ר יעקב צימרמן )צימי(, מנכ"ל

 

 ייעוצי

 מקרב

 מכוון

 נוהלי

 יחס למשימה

 לאדםיחס 



 

במקרה של התנגדות רצוי לחזור  .קושית ההכחשיכולה להתבטא בהתנגדות אופיינית בשלב זה 

 . אישיליווי של לשלב המקרב ולעבוד על יצירת אמון ושותפות בתהליך 

על  .קושיהיעסוק בפתרון הבעיה/ . שלב זהנמוך לאדםיחס יחס גבוה למשימה ו :בשלב המכוון

ה של הפתרון ותחושה ילחוש שיש פתרון לבעיה. התנגדות אופיינית יכולה להיות דחי הצעיר

 רצוי לחזור לשלבים הקודמים. ,במקרה כזה .שהפתרון אינו מתאים לו

יש לו את הכוח שלחוש  הצעירעל  יחס נמוך למשימה.ך לאדם ויחס נמו :בשלב הנוהלי

כנית פעולה ולממש את הפתרון שהוצע בתהליך הליווי ווהיכולת ליישם את הפתרון, לבנות ת

. במקרה כזה, . התנגדות יכולה להתבטא בתחושה של חוסר כוחות ליישם את הפתרוןאישיה

 יש לחזור לשלב המכוון.

ובסיס להתקדמות  אישיו בחלק זה מהווים תשתית לתהליך הליווי הכל ארבעת המודלים שהוצג

 בו. 

 משמעות המעבר מבית הספר לחיים בקהילה - . תהליכי מעבר2

"אנחנו עושים הרבה מעברים בחיינו, אבל אולי המעבר עם התוצאות הכי מרחיקות לכת הוא 

 .(Heslop, Chris, George, & Macleod, 2002) המעבר לבגרות"

משימה מכריעה במעבר מחייו המוגנים של הילד לחיים עצמאיים של מבוגר. אנשים  :המעבר

 הן בהתנסות שכל אחד חווה והן בקצב של המעבר ,מגיבים באופן שונה לחוויית המעבר

(Foley, Girdler, & Leonard, 2012 .) 

ם על תופעה מצביעי, האחד לאחר, כולל טווחי הזמן או מעמד מעבר ממצב ואתהליך מעבר ה

מושפע מתפיסה אישית, הקשורה למשמעות המעבר לאדם . התהליך מתמשכת אך מוגבלת

 (.Chick & Meleis, 1986)שחווה אותה 

וממשיך  14מנקודת מבטם של העוסקים במתן שירותים לצעירים המעבר לבגרות מתחיל בגיל 

ליך מתפתח, מתוך שהתכנון לעתיד הוא תה ,עד שהצעיר עוזב את בית הספר. המציאות היא

 Heslopההכרה שהיציאה מבית הספר או הבית היא רק צעד אחד בדרך של מסע ארוך יותר )

et al., 2002.) 



 

כיווני של יציאה מבית -תהליך מעבר בין בית הספר לעולם העבודה סומן בעבר כתהליך חד

תהליך מורכב וארוך  , אנו מבינים כי זהוהספר ומעולם הלימודים לעולם העבודה. אולם כיום

חזרה לעיתים יציאה מבית הספר לחיי עבודה ו –יותר, כאשר בני נוער נעים בשני הכיוונים 

 ,Vuolo)וולו וחב' ) לימודים ולאחר מכן יציאה נוספת לעבודה.או /ו תלמסגרות הכשרה מקצועי

Mortimer, & Staff, 2014  " מתארים את התהליך הזה במונח"Floundering, את  המתאר

 שטראוצ'ינסק-של בן סימון וכהאןההתלבטויות הכרוכות בתהליך מורכב זה. בסקירת ספרות 

(Ben Simon & Kahan-Strawczynski, 2017 )  הן מתייחסות לתפקיד של מערכות החינוך

הכנה לעולם העבודה צריכה להתחיל כבר " :בהכנה למעבר המורכב לעולם העבודה וכותבות כי

הם רוכשים ם את ההון האנושי שלהם; בהן צעירימסגרות החינוך רוכשים הבמסגרות החינוך. ב

מיומנויות חיוניות כמו כישורי חיים, מיומנויות חברתיות, מיומנויות תקשורת ומיומנויות  ומשפרים

יה הזדמנות ללמידה צעירל לאפשר. למסגרת החינוך גם היכולת , ועודרכות של עולם העבודה

דואלי של לימודים עיוניים לצד הכשרה מקצועית ואם באמצעות  מעשית, אם באמצעות מודל

 (.14" )עמ' מודל של חניּכות

את החוקרים במחקרים שבדקו ציפיות של מתבגרים עם מוגבלות מתהליך המעבר ציינו 

התבגר במשמעות של עשיית הדברים ל ;להתקדם מניסיון אחד למשנהוהבאות:  הציפיות

 ליטול ;חלטותלממש הבחירות ו לבצע ;ואחריות כלפי עצמך וכלפי אחרים לקבל זכויות ;אחרת

 ;מילד בבית הספר למבוגרהחברה אל המתבגר שינוי בהתייחסות לחולל  ;לטעותסיכונים ו

לעזוב  -ליצור חברויות חדשות  ;לחיות עם מי שאתה רוצה ;לעזוב את הבית ואת המשפחה

מעבר רגשי שאינו לבצע  ;יות לעבודה ולעבודהזדמנולאתר  ;חברים ותיקים ולמצוא חדשים

 ; לדרושכעס, מתח ותסכול לצד חוויות של להסתדר טוב חוויות שללחוות  ;קשור רק לגוף שלך

 מערכת יחסים ויחסים מיניים קרובים )ברנרדו, ; לבנותמאנשים אחרים יחס שווה לזה הנדרש

2010)  

לקראת את תהליך המעבר מילדות לבגרות,  מלווה בתוכנית 'מגמה לעתיד' אישיתהליך הליווי ה

 הצעירכיר את השאיפות והרצונות של ת סיום הלימודים במערכת החינוך. בתהליך זה, המרב"ע

לצד הבנה של יכולות התפקוד  ,כמו גם את ציפיות המשפחה והרקע התרבותי שממנו הוא בא

 מעבר זה. של תהליך הבמורכבות  התחשבותו

 

 



 

 

 

 ומודעות עצמית ניהולייםתפקודים . 3

 )קישור למושגים מובילים בתוכנית + פישוט לשוני(

כמו  תפקודים קוגניטיביים בסיסיים(, מבחינים בין 2008) OT Practice-, ובICF (2001)-ב

 Higher-Level Cognitiveתפקודים קוגניטיביים גבוהיםלבין  קשב, זיכרון ותפיסה,

HLCFs -Functions  ,תפקודים ניהוליים, קוגניציה-מטההכוללים: שיפוט, המשגה (EF )

 . ומודעות עצמית

מתייחסת לידע על הידע שיש לאדם על תהליכים קוגניטיביים, כמו  קוגניציה-מטהההגדרה של 

יכולת לפקח ולווסת באופן מודע את הפעולות שהאדם עושה בזמן מעורבות במשימה גם ל

(Toglia & Kirk, 2000). 

, אם לפי המיקום האנטומי ואם לפי התפקוד, כאשר ההגדרה EF-ישנן מספר הגדרות בספרות ל

כתפקודים מהותיים בהתנהגות מכוונת מטרה, המקשרים בין אירוע  EF-הרווחת מתייחסת ל

 לוריה. (Barkley, 1997)בסביבה לתגובה של האדם, ואחראים על תהליכי בקרה, ארגון ורצף 

(Luria ,1966)ידי ביטוי במשימות מורכבות, לעומת , הבחין בין התנהגות מכוונת הבאה ל

הבאה לידי ביטוי במשימות מוכרות, ועל בסיס אבחנה זו פותחו מספר  שגרתיתהתנהגות 

 . EFמודלים המסבירים תיאורטית את המכניזם של תפקודי 

, )Awareness-elfS)הנקראת גם מודעות עצמית  למודעותההגדרה הרווחת בספרות 

מתייחסת ליכולת ולתובנה שיש לאדם ביחס לרגשותיו והתנהגותו, יכולותיו הקוגניטיביות, 

 ,Gulliem) הצורך בטיפול, הסימפטומים של מחלתו וההשלכות החברתיות והתפקודיות שלה

Rinaldi, Pamppoulova &, Strip, 2008.) 

ממדי -בו מודעות מוגדרת כמבנה רבשפיתחו מודל  (Toglia & Kirk, 2000)טוגליה וקריק 

 נמצאים בזיקה הדדית: ההכולל שני רכיבים נפרדים 

 המכילה שני ממדים:  (General Awareness) מודעות כללית. 1

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/musagim-movilim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/musagim-movilim.pdf


 

של תהליכים קוגניטיביים, אפיוני המשימה  ייחודייםאודות היבטים על א. ידע 

 ואסטרטגיות בתחומים שונים של תפקוד. 

ב. הבנה של היכולות והמגבלות בעת ביצוע תפקוד, הקשורה באופן הדוק לחוללות 

. חוללות עצמית ביחס למיומנויות קוגניטיביות מערבת יכולת (Self Efficacy)עצמית 

 אפקטיבי.  באופןשיפוט ואמונות לגבי היכולת להשתמש במיומנויות אלו 

-ת בזמן משימה הכוללת יכולות מטה: מודעו(On-Line Awareness) בזמן אמת מודעות. 2

 ,כמו היכולת לשפוט את דרישות המשימה, לבחון קשיים במשימה והיכולת לבקר ,קוגניטיביות

לקת לניטור עצמי ולתהליך של ויסות עצמי. המודל נחלווסת ולהעריך את הביצוע. מודעות זו 

והתייחסות למצב  קוגניציה-של מטה אלא גם כרכיבידע של מתייחס למודעות כיותר מרכיב 

 .(Toglia & Kirk, 2000)רגשי ולמאפייני משימה 

אישי, רגשי -קושי במודעות יכול לבוא לידי ביטוי בתחומים שונים: פיזי, קוגניטיבי, תפיסתי, בין

יום מתפקודי יו ותפקודי. מחקרים שונים הדגימו שהמודעות העצמית לקשיים מוטוריים ולביצוע

טובה יותר מאשר המודעות העצמית לקשיים קוגניטיביים ולתפקודים אינסטרומנטליים 

(Toglia & Kirk, 2000)כי מגבלה במודעות העצמית בפעילויות בעלות רכיבים  ,. ניתן לומר

קוגניטיביים וחברתיים קיימת יותר מאשר במשימות המערבות רכיבים פיזיים וקונקרטיים. 

 ,בפעילויות בעלות רכיבים קוגניטיביים וחברתיים גבוהים ישנו טווח רחב של חוסר מודעות

ם יכול לציין כי הוא סובל מבעיות בזיכרון, אד ,שיכול לבוא לידי ביטוי במצבים שונים, וכך למשל

לקשיים אלו, או לציין במהלך ביצוע משימה כי משהו אינו  ייחודיותאך אינו יכול לספק דוגמאות 

כשורה, מבלי שיוכל לתאר ולהסביר מה בדיוק אינו כשורה. ישנה חשיבות רבה להעריך את 

אדם לזהות את הקשיים של עצמו המודעות של האדם לקשיים שלו, הואיל וחוסר יכולת של ה

אנשים שאינם מודעים למגבלותיהם בוחרים לעשות  ,מפריעה לתפקוד עצמאי ובטיחותי. כמו כן

פעילויות שהן מעבר ליכולותיהם, ואינם מזהים את המצבים שבהם הם נזקקים לעזרה 

(Toglia & Kirk, 2000) 

 וש באסטרטגיות למידההטמעת השימ. 4

, צפייה מראש של אתגרים( כוללת Toglia, 2011) מסגרת ההתייחסות המטה קוגניטיבית

מאפשר קוגניטיבי דינמי. התהליך כולו  תיווךת ולמידה חוקרת טעויו, מציאת אסטרטגיה

 לתהליכי החשיבה. למטרות להתהוות עם מודעות



 

( horizontal continuumהמשכיות רוחבית )מייצרת ( Toglia, 2011) הקשרית-הגישה הרב

. גישה טווח רחב של פעילויות, עם דרישות קוגניטיביות דומות, לתרגול חוזר של אסטרטגיות –

. ידי כך העברה בין סביבות משתנות לעשות חיבורים בין ההתנסויות ועל לאדםעוזרת זו 

נעשה מעבר למשימה , השל אסטרטגיותידי חזרה על התרגול  מודעות לטעויות מתחזקת על

מזהים או מתקנים את אותו סוג טעויות לאורך פעילויות מסוימת. לפי גישה זו, בהתערבות 

הפעילויות הדומות צריכות לזמן אתגר בדרגת קושי נכונה באזורים של קושי קוגניטיבי, . דומות

 .ולהתקיים בהקשר של עיסוק או פעילות משמעותית

 :םהגישה כולל שלושה שלבי יישום

: הערכת המשימה וחיבור למשימות קודמות, זיהוי אתגרים, חשיבה על לפני משימה •

 .אסטרטגיות

 והתאמתן. : תיווך, גילוי והתמודדות עם טעויות, הערכת האסטרטגיותבמהלך המשימה •

 .כניות פעולהו: הערכה עצמית, חיבורים ותאחרי משימה •

תהליך הגילוי והיצירה של אסטרטגיות , אלא ייחודייםמוקד ההתערבות אינו רכישת כישורים 

 (.Toglia, 2011) אישיות לחיזוק תהליך עיבוד המידע האישי

 מסוגלות עצמית . 5

, מהווה Bandura ((1977שפותח בעיקר על ידי  ,(Self Efficacy) מושג המסוגלות העצמית

היטב שם דגש על התנעת ההתנהגות ומסביר  . המושגית הלמידה שלוירכיב מרכזי בתיאור

 את המוטיבציה לביצוע התנהגות, במקרה זה, בחירה מקצועית.

חברתית, אשר פותחה וגובשה על ידי בנדורה רואה את תהליכי -התיאוריה הקוגניטיבית

 המגבשים אישיות, תוך הדגשת הממד החברתי. ההתנהגות האנושית הלמידה כחוקים

כוחות חיצונים. כלומר, התנהגות למעוצבת על ידי פעולת גומלין הדדית בין כוחות פנימיים 

נוצרת מאינטראקציה בין האדם לסביבה. הסביבה משמשת מקור ידע ומהווה תשתית למערכת 

כחלק  ,הציפיות של האדם, כך שהסביבה משפיעה על המערכת הקוגניטיבית. הציפיות

מובילות את האדם להתנהג באופן שיביא אותו לקבלת חיזוקים  ,מהמערכת הקוגניטיבית

מהסביבה ובכך למעשה קובעות הציפיות את ההתנהגות. מסוגלות עצמית מתייחסת לאמונתו 



 

של היחיד באשר ליכולתו לבצע בצורה מוצלחת התנהגות נתונה או מערך התנהגויות שיובילו 

התנהגות נותנת משוב חיובי, מתפתחת -סביבה-לתוצאה רצויה. אם האינטראקציה בין האדם

תחושת מסוגלות עצמית. המסוגלות העצמית מהווה מערכת אמונות אקטיבית, המקיימת 

 אינטראקציה עם הסביבה ומסייעת לפרט לממש את משאביו הפנימיים בצורה יעילה.

 מקורות מידע התורמים לפיתוח תחושת מסוגלות עצמית:  ארבעהבנדורה זיהה 

מידת ההצלחה של האדם  :(Performance Accomplishmentע )הישגים בביצו .1

במשימה, בביצוע ההתנהגות או במיומנות הנדרשת. חוויות של הצלחה מעלות את תחושת 

המסוגלות העצמית ואילו כישלונות חוזרים ונשנים מורידים אותה. עם זאת, התגברות על 

ים נוספים. העיבוד שהפרט כישלון עשויה להוביל לנחישות ויכולת להתמודד עם מכשול

את מייחס משפיע רבות על תחושת המסוגלות העצמית. אם הפרט  הז מידעלעושה 

ההצלחה לעצמו, תחושת המסוגלות תגבר. אם הוא מייחס את ההישגים לנסיבות חיצוניות, 

לא תשפיע על תחושת המסוגלות. גורם זה של הישגים ההצלחה כגון מזל או צירוף מקרים, 

 שב לבעל ההשפעה הרבה ביותר על עיצוב תחושת המסוגלות העצמית.בביצוע נח

למידה מצפייה ומחיקוי. צפייה של אנשים  :(Vicarious Experienceהתנסות עקיפה ) .2

 ביכולות של אחרים יכולה לסייע להם בעיצוב ציפיותיהם מעצמם.

ת סוגסטיה בו מובל הפרט באמצעושניסיון שכנוע  :(Verbal Persuasionשכנוע מילולי ) .3

להאמין שהוא מסוגל להתמודד עם מצבים שבעבר חווה אותם כמאיימים. שכנוע מסוג זה 

 .צא בזאתבני זוג וכיו יהיה יעיל יותר כשיגיע מדמויות משמעותיות כמו הורים,

כגון: עייפות, סימני  ,תחושות פיזיות לא נעימות :(Physiological Statesיולוגי )זמצב פי .4

ביצוע, יכולות ליצור אצל האדם תחושת מסוגלות עצמית נמוכה. בניגוד חרדה וכו' בזמן ה

לכך, תחושות פיזיות נעימות ונינוחות יכולות להגביר את תחושת המסוגלות העצמית. 

בדומה לכך, תחושות פיזיולוגיות נוחות מובילות לתחושת ביטחון ביכולת לנהל את 

 הסיטואציה. 

 התערב ולשנות את תחושת המסוגלות העצמית.באמצעות ארבעת מקורות המידע ניתן ל

בנדורה מצא שככל שהפרט מבצע בהצלחה מגוון רחב יותר של התנהגויות מתגבשת אצלו 

תפיסה כללית לגבי יכולותיו, המוכללת על מצבים שונים ומהווה גורם מנבא לפעילויות מסוגים 

 . (Bandura, 1977) שונים



 

  ומושגים מרכזייםרקע  -קריירה ובחירת מקצוע . 6

 )קישור למושגים מובילים בתוכנית + פישוט לשוני(

, בעקבות פיתוח כלי מיון 20-נושא בחירת המקצוע העסיק את החוקרים מאז תחילת המאה ה

-שונים. המושג "התפתחות ותכנון קריירה" נוצר מהמושגים "בחירת מקצוע" ולמקצועות 

להתאים בין כישוריו, נטיותיו מנסה "התפתחות מקצועית", אשר הוגדרו כתהליך שבו הפרט 

גורמים בגורמי משפחה ובשל המקצוע, תוך התחשבות בערכים,  ייחודיותואישיותו לדרישות ה

 .(1992מצביים אחרים )פלדמן, 

( היא תוצר מורכב של גורמים פסיכולוגיים, חברתיים, 1995"התפתחות קריירה" על פי פלום )

 וגורמי מקרה. לכן יש לדון בנושא זה בהקשר הסביבתי וההיסטורי. כלכליים חינוכיים פיזיים,

הגדירו "קריירה" כמסלול חייו של הפרט, הכולל את ( Herr & Cramer, 1992 הר וקרמר )

עיסוקים, ההתנסויות והבחירות החינוכיות והמקצועיות הרלוונטיות להתפתחותו הפעילויות וה

בין יתר לשל האדם כעובד. בהתפתחות הקריירה מודגשת האינטגרציה בין תפקיד העובד 

את הממד ההתפתחותי  הוסיפו( 1986תפקידי החיים לאורך כל החיים. פלום ואופנהיימר )

פעמית של מקצוע, כיום מדובר -ר דובר על בחירה חדוהכוללני של המושג "קריירה". אם בעב

 על תהליך שנמשך ומתפתח לאורך חייו של האדם.

(, חוקר ומטפל Super, 1953גישה התפתחותית נוספת ומקיפה יותר היא גישתו של סופר )

 Lifeמרווח החיים" ) –פיתח את תיאוריית "משך החיים אשר מוביל בתחום הייעוץ לקריירה, 

Span Life Space Theory סופר דיבר על סדרה של שלבי התפתחות לכל אורך החיים .)

(Life Span:) 

 תורשה וסביבה מעצבים התנהגות כללית. :(14-0שלב הגדילה ) •

השלב שבו נמצאים ) התנסות בלתי מחייבת בפעילויות שונות :(24-15שלב החקירה ) •

 '(.מגמה לעתיד'כנית ובת הצעירים

 נסות מחייבת בתחום מסוים וקידום בו.הת :(44-25שלב הביסוס ) •

 שמירה על הקיים וחיזוק ההישגים שנרכשו. :(64-45שלב ההחזקה ) •

 ירידה ברמת הפעילות. :ואילך( 65שלב הדעיכה ) •

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/musagim-movilim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/musagim-movilim.pdf


 

הפרט השלבים המשמעותיים לבחירה מקצועית הם שלב החקירה והביסוס, אשר במהלכם 

יישם מ, וראשית המחויבות לביצוענמצא בכיוון מסוים ו וחרהעדפה תעסוקתית, בכיוון ל גבשמ

 יצוע קידום.בתכנון ובעוסק בבמקצוע,  מתייצב ההעדפה על ידי לימודים וכניסה למקצוע,את 

כמו: יכולת, עניין, ערכים, חשיבות  ,ניסה להסביר כיצד גורמים שונים (Super, 1953) סופר

משפיעים על התנהגותו המיוחסת לעבודה וכו' מתארגנים לתוך מערכת העצמי של הפרט ו

-ושכבות סוציו מגדרים, כך שיש שונות בהתפתחות הקריירה בין תרבויות, ,המקצועית

עוסק  , שבהם הפרטית "משך החיים" מציגה מגוון תפקידים רחביאקונומיות. למעשה, תיאור

אם ברצוננו להבין את התנהגות הפרט במסגרת מסוימת עלינו להתייחס לכל  .עבודתובמלבד 

(. על פי החשיבות שהפרט מייחס לתפקידיו השונים נוכל 1999זמנית )צינמון, -ידים בוהתפק

 לגלות מה נותן לפרט את המשמעות בחייו. חשיבות זו מורכבת משלושה גורמים:

 .מידת ההתחברות הרגשית לתפקיד :מחויבות )גורם רגשי( .1

 .מידת הזמן והאנרגיה המושקעים בתפקיד :השתתפות )גורם התנהגותי( .2

 דומה.מידת הידע בתחום, על התפקיד, על דרישותיו וכ :ידע )גורם קוגניטיבי( .3

 

כי הדימוי  ,טעןהוא ( בנוגע לתכנון קריירה, Super, 1953בתיאוריה ההתפתחותית של סופר )

העצמי המקצועי הולך ומתגבש בשלבים החל מהילדות עד סוף החיים, תוך תהליכי הסתגלות 

תקופת גיל ההתבגרות היא  ,לדעתו בין המציאות. עם זאת,לוהתאמה בין הדימוי העצמי 

תקופת החקירה וככל שתהיינה למתבגרים התנסויות לימודיות, מקצועיות וחווייתיות מגוונות 

מתבצעת חקירה של ה"עצמי",  כאשר יותר, כך תתאפשר צמיחה של דימוי עצמי חיובי.

מאפשרות לו הומתנסה בחוויות  לחשוב על עצמו במונחים של עולם העבודהמתחיל המתבגר 

 לתרגל את מושג העצמי, לשנות, לעדן ולהרחיב את נקודת מבטו.

נטיות מקצועיות הן דפוסים של משיכה או דחייה ביחס לפעילויות הקשורות לקריירה. חשיפה 

ישירה או עקיפה למקצועות שונים במהלך ההתבגרות מלווה בהפנמת חיזוקים הקשורים 

תחושת מסוגלות בביצוע מטלות אצל המתבגרים למקצועות אלו. חיזוקים אלו מפתחים 

וצאות הביצוע. למעשה, תחושת המסוגלות והציפיות מעצבות מסוימות ובונים ציפיות לגבי ת

החשים  צעיריםאת הנטיות אשר מובילות את המתבגר לתרגל משימות שחווה בהן הצלחה. 

המונעת מהם לממש את איכויותיהם  ,ביטחון נמוך ביכולותיהם מפתחים תחושת פסימיות

 ,המלווה בציפיות חיוביות ,בעלי חשיבה חיובית צעיריםהאקדמיות והמקצועיות. לעומתם, 



 

מסוגלות עצמית בהקשר של  ניגשים למטלות באופטימיות ומתמודדים גם מול קשיים. לפיכך,

קריירה מוגדרת כביטחון נתפס של הפרט בביצוע מטלות הקשורות לאקספלורציה ולבחירת 

יו (. בהקשר זה, התנהגות מקרבת תאופיין ברצונותSolberg ,Good & Nord, 1994קריירה )

של השכלה או מקצוע, חקירת הקריירה וקבלת החלטות  פשרויותשל היחיד לבחור א

רצון  בחוסרהתנהגות נמנעת תאופיין  התנהגותיות החיוניות לבחירה נכונה. לעומת זאת,

לבחור מקצוע או השכלה, קליטת מסרים מעכבים מהסביבה, חוסר התמדה מול קשיים, קבלת 

א נכון לדבר על מסוגלות עצמית ביחס לקריירה באופן כללי, ועוד. למעשה, ל ,החלטות שגויה

בתחום הקריירה. בין תחומי המסוגלות העצמית  ייחודייםאלא על מסוגלות בתחומי התנהגות 

שנחקרו בכיוון הקריירה נמצאים: מסוגלות עצמית מדעית וטכנית, מסוגלות עצמית מתמטית 

כגון מסוגלות עצמית בקבלת  ,קריירה ומסוגלות עצמית ביחס לממדים בסיסיים בהתנהגות

 החלטות קריירה.

 התאמות במקומות עבודה. נגישות ו7

 נגישות ..א7

 

 

 

נאה האת השימוש והו ,בו ההתמצאותהגעה למקום וההנגישות כוללת את אפשרויות 

ובפעילויות בקהילה באופן שוויוני, מכבד כניות ומשירותים ומידע, שימוש בשירותים שונים, בת

חובת הנגשת סביבות  ,( בחוק שוויון זכויות2005וגם בטיחותי. מאז חקיקת סעיף הנגישות )

 עבודה, פנאי ולמידה חלה על כל המוסדות הציבוריים בישראל. 

את תהליך  תובילואף  פהשותתהיה  המרב"ע 'מגמה לעתיד'כנית ובת אישיבתהליך הליווי ה

יחס להתאמות בסביבה הפיזית, החושית תתיכנית ווגשת מקומות העבודה של משתתפי התהנ

 והקוגניטיבית.

 נגישות

קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת  תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, "אפשרות הגעה למקום,
ל ווהכ המתקיימות בהם,כניות ובפעילויות ושימוש במתקניהם והשתתפות בת מקום או שירות או בקשר אליהם,

.עצמאי ובטיחותי" מכובד, באופן שוויוני,  

  2005חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות, סעיף נגישות, 

 



 

 עיצוב אוניברסלי ב..7

ידי האדריכל רון  שה על 40-הוא מושג שהוטבע לפני כ (Universal Designעיצוב אוניברסלי )

ב המנסה לקחת בחשבון צוי( כגישה בע2006סטורי, מולר ומייס,  ;2006מייס )גבריאלי ומורני, 

ולפנות לקהל היעד הגדול ביותר  ,את הטווח הגדול ביותר של היכולות ואי היכולות בחברה

הפשטות, היעילות והמהירות שבה ניתן  ,האפשרי. זהו עיצוב הלוקח בחשבון את מידת הקלות

צפון  יברסיטתקבוצת אדריכלים מאונ 1997שנת מוצרים. בבמבנים ובלהשתמש בשירותים, 

 עקרונות בסיסיים: שבעה הקרולינה הגדיר

יוכל  ,מגבלהבהשאיפה כי כל אדם, באופן שלא תלוי ביכולות ו/או  ש:שוויון בשימו .1

 .להשתמש במערכת ביעילות )נגישות(

בניית המערכת כך שניתן יהיה לשנותה על פי המידע המצטבר מניסיון  ב:גמישות העיצו .2

 .ם המשתנים של המשתמשיםהעבודה עמה ועל פי הצרכים והטעמי

שאיפה שכל משתמש יגלה בקלות כיצד להשתמש  :אינטואיטיבי פשטות ושימוש ראשוני .3

שלו  רמת הריכוזלשלו או  כישורי השפהלניסיונו הקודם, לבמערכת בלי קשר להשכלתו, 

 .ברגע השימוש

 מניעת שגיאות אנוש במהלך השימוש במערכת: :ביצועיות .4

 קוגניטיבית קלה של השימוש במערכת ובהוראות הפעלתה.הבנה : הבנתיות .א

קלות הבחנה בחלקי המערכת וזיהוי תפקידם; קלות זיהוי המסר בסמלי  ת:תפיסתיו .ב

 .מערכתה

מניעה מראש של שגיאות וסובלנות לשגיאות תפעול, לדוגמה מעקה  ת:סובלנות לשגיאו .5

 מראש שגיאות בהקלדה. מונעבמרפסת מונע מראש נפילות או שימוש במקלדת מותאמת 

 .הכוונת המערכת לשימוש תוך השקעת מאמץ מינימלי ך:מאמץ פיזי נמו  .6

הן  ותתייחסה :התאמה של הסביבות והמוצרים למתאם הצורה והממדים לגוף האדם .7

 .לחלקי המערכת המוצקים, הן למיקומם והן לחללים ולמעברים בתוך המערכת

המרב"ע  ,אישימכילה. בתהליך הליווי ה שבעת עקרונות אלו הם הבסיס לעיצוב סביבה

המלצות על גיבוש וכן לצורך  הצעירשתמש בהם לצורך חקר של סביבות העבודה של ת

 .הצעירהתאמות של סביבות העבודה של 



 

 .ג. התאמות סביבת העבודה 7

( על התאמות חושיות לאנשים 2018בסקירת ספרות מתוך פרויקט לתואר שני של תמר עמר )

כשינוי או תכנון  "התאמת סביבהאת המושג "מר ע( הגדירה SMDויסות חושי )ועם הפרעה ב

על מנת להתאימם למגוון הצרכים של אנשים בחברה, גם באמצעות  במרחבים ובחללים

שיוכל לבצע תפקידים שונים  כדי ,תוספת או אביזר הנדרשים עבור אדם עם מוגבלות

חושית, מוסדית, -(. התאמה זו כוללת סביבה פיזית2015)תעסוקת אנשים עם מוגבלות, 

לאפשר לו תפקוד מיטבי.  כדיאנושית והנגשת שירות וכן התאמת המטלה הנדרשת מאדם 

מיטבית יש להכיר את  התאמהאך כדי לבצע  ,התאמות הסביבה משתנות מאדם לאדם

 ונות ואת העקרונות העומדים בבסיס התאמות אלו. הש האפשרויות

 התאמות חושיות ד..7

 ;ה, שמיעה, טעם, ריח, מגעיראי –התאמות חושיות מתייחסות לאופנויות השונות של החישה 

 וסטיבולרי ופרופריוצפטיבי ולכאב וכן לסוגי התגובות החושיות.  –לחושי התנועה 

 ) ם הפרעה בוויסות חושי לתגובתיות יתר חושיתניתן לסווג את התגובות החושיות לאנשים ע

Sensory (Over Responsivelyתגובתיות חושית -, תת(Sensory Under Responsively) 

; 2015)בר שליטא, יוכמן ועמיתים,  (Sensory Seeking Craving)ולחיפוש חושי 

DeGangi, 2000; Miller et al., 2007 .) 

 :נייר עמדהבוגישות התערבות ניתן לקרוא  ה, סוגי התגובותיות החישופירוט והרחבה של אופנ

 SMD( Disorder Modulation Sensory) ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעת ויסות חושי

  )קישור(.לאורך החיים 

 פיזיתהסביבה ההתאמות  ה..7

מרחב בית ספרי; ללנגישות למבנה ופיזית מתייחסות לצרכים של אנשים הסביבה ההתאמות 

הסרת מכשולים ללמקומות עבודה; לנגישות של דרכי גישה למוסד החינוכי ולמקומות עבודה; 

חומרי למידה  ,התאמות של ריהוט ומרחב עבודהלבסביבה הבית ספרית ובמקומות העבודה; 

תעבורה להנגשה של פעילות בחוץ; לשירותים מונגשים; לשימוש באביזרי עזר; לודרכי למידה; 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Occupational_Therapy/Documents/IJOT_01092015.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Occupational_Therapy/Documents/IJOT_01092015.pdf


 

הנגשות לרכי המשתמש; והתאמות של ציוד במקומות עבודה לצלמצעות אוטובוס מונגש; בא

 התנסות בעבודות שונות. ו כגון חינוך גופני ,של פעילויות ייחודיות

 התאמות קוגניטיביות  ו..7

הנגשה קוגניטיבית היא "פישוט והתאמה של הסביבה הפיזית והאנושית כך שתיווצר סביבה 

משמעית, עבור אנשים עם מגבלה קוגניטיבית ואוכלוסיות מסוימות -ברורה, פשוטה, חד

אחרות. מטרת הנגשה קוגניטיבית היא הטבה של השתתפות האנשים בסביבות חיים שונות" 

 (. 2018ילון חימוביץ, רימון גרינשפיין, טנא רינדה, אבידן זיו, ו)

 ;שיחה ברורה ;מידע ברור ;ההנגשה הקוגניטיבית כוללת רכיבים של: מבנה שנוח להתמצא בו

טכנולוגיה פשוטה לשימוש ותהליכים פשוטים. על החומרים המונגשים קוגניטיביים להיות 

 ובמשפטים קצרים; משמעית-חדובלשון פשוטה  -לשוני, דהיינו הפישוט הכתובים על פי כללי 

להעביר ולהימנע מעומס  ;מטבעות לשוןבלהימנע משימוש במילים בשפות זרות או בביטויים ו

להשתמש בדפוס ברור ללא קישוטים, בכתב גדול, במשפטי פעיל  ;את עיקרי המסרים בלבד

 ;ידי יונתן( יונתן שטף את הכוס ולא הכוס נשטפה על – הולהימנע ממשפטי סביל )לדוגמ

בסמלים ברורים  להשתמש ;נקבה בד בבד )כגון לו/לה(בכגון שימוש בזכר ו ,להימנע מסרבול

)עוזיאל קרל, טנא רינדה,  ן המילולי ובצבעים התואמים אף הם את התוכןהמשקפים את התוכ

 . (2011וילון חימביץ, 

חוברת הנחיות לפישוט ( וקישור) ראו הרחבה: עקרונות להנגשה קוגניטיבית בסביבת העבודה

 (. קישורלשוני לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )

 להרחבה בנושא נגישותלעיון והמלצות נוספות .ז. 7

  הוראה נגישה עלון מכללת עמק יזרעאל -

   ADHD מות למלווים תעסוקתיים ולמעסיקיהם עבור עובדים עםמידע והתא -

  חוברת למעסיקים בנושא התאמת סביבת עבודה לאנשים עם אוטיזם -

מדריך למעסיק לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה )המטה לשילוב, משרד העבודה  -

  והרווחה(

https://www.kshalem.org.il/uploads/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf.pdf
https://www.kshalem.org.il/uploads/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf.pdf
http://kshalem.org.il/uploads/pdf/article_3847_1380487831.pdf
http://kshalem.org.il/uploads/pdf/article_3847_1380487831.pdf
https://www.yvc.ac.il/wp-content/uploads/1/2017/03/Accessibility_Staff.pdf
https://www.eshnav-ltd.co.il/blog/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A2/
https://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/occupation/7.2.19.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/integration-of-people-with-disabilities-in-the-workplace-guide-for-employers/he/disabilityemploymentguide2017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/integration-of-people-with-disabilities-in-the-workplace-guide-for-employers/he/disabilityemploymentguide2017.pdf


 

 כישורים נדרשים לעולם העבודה –תעסוקתית  מסוגלות. 8

 (קישור למושגים מובילים בתוכנית + פישוט לשוני)

יכולתו של אדם להתקבל למקום עבודה כלשהו,  :(employability) מסוגלּות תעסוקתית

)נאון, קינג,  , ולמצוא עבודה חדשה כאשר הוא בוחר או נאלץ לעשות זאתלעבוד בולהתמיד ו

(. מסוגלּות תעסוקתית Cassidy, 2006; Cotton, 2001; 2006; תבת, 2006צדיק, -וולדה-ו

סבירּות שישתלב בעבודה, ְמספקת לפרט סיכויים טובים יותר למצוא עבודה, מגדילה את ה

(. 2007ומרמזת כי צפויים לו סיפוק רב יותר מעבודתו ותגמול חומרי משופר )תמיר ונוימן, 

(, אך עם השנים משמעותו השתנתה ועברה Cotton, 2001קיים שנים רבות )זה שימוש במונח 

יים מהתכוונות להכשרה תעסוקתית מקצועית ולמידת מיומנויות עבודה ללמידת כישורי ח

(. כישורי חיים Cotton, 2001; 2006; תבת, 2006צדיק, -וולדה-כלליים 'רכים' )נאון, קינג, ו

  אלה נחלקים לשלוש קבוצות מרכזיות:

 ת.תקשורת, ניהול ידע, "עבודה עם מספרים" ופתרון בעיו :כישורים בסיסיים 

 כולת גישה והתנהגות חיובית, קבלת אחריות, למידה עצמית וי :כישורים אישיים

 .התאמה

 יכולת לעבוד יחד עם אחרים, גמישות, יכולת להשתתף : כישורים של עבודת צוות

 באינטראקציה טובה עם עמיתים. 

מסוגלּות תעסוקתית היא דינמית ויכולה להשתנות ולהתרחב. ההכשרה למסוגלּות תעסוקתית 

על אודות שוק חוסר ידע  –מכוונת לשיפור בכישורי החיים, כמו גם להתמודדות עם חסמים 

וללימוד דרכי הצגת יתרונותיו  –העבודה, חוסר ניסיון תעסוקתי, חוסר ידע בכתיבת קורות חיים 

( 2007(. תמיר ונוימן )2006; תבת, 2006צדיק, -וולדה-של העובד בפני המעסיק )נאון, קינג, ו

יום היא כי אף שהיא אינטרס של הפרט, הרי שה ,כתבו על אודות מסוגלּות תעסוקתית וטענו

  (.2010נתפסת כאינטרס מדיני וחברתי בעולם בכלל ובישראל בפרט )יבזורי, 

מינה רז ידי  מסוגלות תעסוקתית, כפי שהוגדרו עלהנדרשות לפיתוח  ,מיומנויות הביצוע 11

והשירותים  הרווחה ,משרד העבודה)עבור האגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך, בשיתוף עם 

החברתיים( מהוות את הבסיס להקניית מסוגלות תעסוקתית בתוכנית 'מגמה לעתיד' בשנה 

 א'.

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/musagim-movilim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/program-future-major/musagim-movilim.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/reports/molsa-work-model-skills-achievement/he/Researches_molsa-work-model-skills-achievement.pdf


 

שפותח  ,הו מודל עדכני למסוגלות תעסוקתיתז .כישורים לעולם עבודה משתנה :I PROמודל 

ג'וינט ישראל. המודל פותח לאור הצורך לעדכן את הידע והכלים לאבחון, להתאמה -ידי תבת על

לאור השינויים  לפי מגמות השינוי בשוק העבודה. כניות התעסוקהוולפיתוח הכישורים בת

והמגמות בעולם העבודה )גלובליזציה, מכונות חכמות, כניסה לעידן דיגיטלי, התארכות תוחלת 

ועוד( חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים הנדרשים  ,החיים

דה דינמי ומשתנה. שינויים אלו מחייבים לאדם להשתלבות בעבודה ולניהול קריירה בעולם עבו

התמודדות בתנאי ללמידה לאורך החיים ולאת הפרט, בין השאר, לאמץ תפיסת ניהול עצמי, 

  להישאר רלוונטי בעולם התעסוקה. כדיעמימות, 

המודל מהווה את הבסיס ללמידת הנושא של מסוגלות תעסוקתית בתוכנית 'מגמה לעתיד' 

 בשנים ב' וג'.

שה אשכולות המכילים את עיקר הכישורים והמיומנויות הנדרשים מהעובד יכב משמודל מורה

בעולם העבודה המשתנה: חמישה אשכולות של כישורים ואשכול נוסף של מניעים פנימיים 

 .התעסוקתיתלשיפור המסוגלות 

המניעים  –מכיל את ה"מאפשרים" ה ,I AMההתבוננות על המודל מתחילה במרכז, באשכול  

 הפנימיים והתפיסתיים אשר מניעים את היחיד לפעולה, התקדמות והתפתחות תעסוקתית.

באמצעותן העובד מתקשר שהמציג את שלוש ה"שפות"  ,הוא אשכול "תשתיות" I CANאשכול 

בעולם העבודה. יש להניח כי בכל אינטראקציה והתנהלות תעסוקתית העובד נדרש לפחות 

 לאחת מה"שפות" הללו.

כולות הנוספים מכילים את הכישורים שעל העובד החדש לאמץ, לפתח או לשמר ארבעת האש

 במידת הצורך ובהתאם לשאיפותיו התעסוקתיות. 

http://employment.jdc.org.il/he/knowledge/1577


 

ניתן להתייחס לכל אשכול ולכישורים המרכיבים אותו בנפרד, ועם זאת, ההתייחסות המומלצת 

הדינמי בין רכיבי לכישורים היא מודולרית ומגוונת: המבנה הרשתי של המודל מייצג את הקשר 

: לכישורי המיתוג ההאשכולות השונים הנדרשים מהעובד בעולם עבודה משתנה. לדוגמ

קשר הדוק עם היכולת לקרוא, לכתוב ולהציג נושא בעברית  I NETוהשיווק העצמי באשכול 

 .I CANובאנגלית באשכול 

 :I PROאשכולות 

  I AM 

 פנימיים מאפשרים

 מוטיבציה   

 גישה חיובית ופרואקטיביות   

 חוללות עצמית תעסוקתית  

  I CAN 

מיומנויות תשתית: 

אוריינות דיגיטלית, 

 שפתית וחישובית

 יכולת לבצע משימות ולנהל תקשורת בכלים דיגיטליים   

 יכולת לקרוא, לכתוב ולהציג נושא בעברית ובאנגלית   

 יכולת להבין ולקבל החלטות מבוססות נתונים   

  I BUILD 

 ניהול עצמי

 יכולת ניהול זמן ותיעדוף משימות   

 פעולה מקורית ויצירתית במצבי שינוי ועמימות  יכולת  

 יכולת לאזן בין עבודה ותחומי חיים נוספים  

  I GROW 

למידה והתעדכנות 

 מתמדת

 יכולת לראות תמונת עתיד ומפת דרכים   

 יכולת ללמוד ולהתעדכן באופן מתמיד ועצמאי  

 סיון ילמידה מנלאישית ויכולת לרפלקציה   

  I MIX   אישיים-ןיכולת לפעול במגוון מצבים בי 



 

אישיים -יחסים בין

 ומסוגלות תרבותית

 תחומיים-יכולת לפעול בצוותים רב  

 תרבותית -יכולת לפעול בסביבה רב  

  I NET 

-רישות ומיתוג חברתי

 תעסוקתי

 יכולת למתג ולשווק את עצמי  

 וקהילותיכולת לפעול ולתקשר במגוון רשתות   
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-42, 4, ן של גישהיעני(. עיצוב אוניברסלי בישראל: תמונת מצב. 2006. )'ונורמי, ל 'גבריאלי, ר

33. 

(. הערכה והשמה תעסוקתית לאנשים עם מוגבלות בהתבסס על המודל 2013. )'מורג, ע

'קול קורא' החברתי והגדרת התאמות הנגשה על פי יכולות תפקוד. הוגש במסגרת 

 .של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 2010בבטיחות ובבריאות בתעסוקה לשנת 

 משרד התעשייה, המסחר, והתעסוקה.

אוכלוסיות שאינן משתתפות באורח מלא בשוק (. 2006) .צדיק, א'-, ְווולדהנאון, ד', קינג, י'

. גודלן, מאפייניהן ותוכניות לקידום תעסוקתן ולהגברת ניידותן בעבודה העבודה:

 מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות. -ג'וינט-ירושלים: מאיירס

(. עיצוב אוניברסלי: לעצב לבני כל הגילים ולבעלי 2006)ל. "ומייס, ר ,ל"פ, מולר, ג'"סטורי, מ

 .12-5 ,4, ין של גישהיעניכולות שונות. 

המכון  חוברת הנחיות לפישוט לשוני.(. 2011) '.וילון חימוביץ, ש ', טנא רינדה, מ'עוזיאל קרל, ס

להנגשה קוגניטיבית, הקריה האקדמית אונו. נדלה מתוך 

http://kshalem.org.il/uploads/pdf/article_3847_1380487831.pdf 

חוברת למעסיקים בנושא התאמת סביבת העבודה לאנשים עם הפרעת (.  2018) '.ת עמר,

עבודת גמר לתואר שני, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב. נדלה  ויסות חושי.

מתוך 

https://drive.google.com/file/d/1s6CfZapB_aDFAf7uJFIV24kian1SH6vo/vi

ew?usp=sharing  

אתגר  ,(. בחירת מקצוע ותכנון קריירה. בתוך מ' סמילנסקי )עורך(1992) .לדמן ש'פ

 . כרך ד' ההתבגרות,

 מתבגרים בישראל(. התפתחות קריירה והתבגרות, בתוך: פלום, ח. )עורך( 1995) .פלום ח'

 אבן יהודה: רכס. (.223-201)

http://kshalem.org.il/uploads/pdf/article_3847_1380487831.pdf
https://drive.google.com/file/d/1s6CfZapB_aDFAf7uJFIV24kian1SH6vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s6CfZapB_aDFAf7uJFIV24kian1SH6vo/view?usp=sharing


 

( EDUCATION CAREER(. המושג חינוך לחיי עבודה )1986) .פלום ח' ואופנהיימר ד'

סוגיות  ,אורנשטיין )עורכות( וא' אופנהיימרד' והרלוונטיות שלו לבתי הספר. בתוך: 

 . משרד החינוך והתרבות (.28-19) בבחירת מקצוע

(. ייחוס רמות שונות של חשיבות לתפקידי החיים והשלכותיו על קונפליקט 1999) .צינמון גלי ר'

בור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" בית . חיבית קריירה בקרב גברים ונשים

 הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

(. עובדים על זה:  2018. )'וילון חימוביץ, ש ',, אבידן זיו, א', טנא רינדה, מ'רימון גרינשפין, ה

 .34-25, 22, ין של גישהיענעקרונות להנגשה קוגניטיבית בסביבת עבודה. 
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