
 

 

 

 

 ('בסמסטר אלסדנה הצעה מיזם כיתתי ) - הכנה לקריירהסדנה בנושא 

 עות שבועיותש שלוש, במשך "מגמה לעתיד"כנית ותהמסגרת מתקיימת ב "הכנה לקריירה"הסדנה בנושא 

 כנית. את הסדנה מנחה מרפאה בעיסוק בשותפות עם מחנכת הכיתה. והסמסטרים של הת ששתבכל 

 הן: 'שנה אשל בסמסטר הראשון המטרות העיקריות של הסדנה 

 כרות וגיבוש הכיתהיה. 

  המיומנויות( 11כרות עם מיומנויות התעסוקה הבסיסיות )יה :ידעהעמקת. 

  חוזקות וחולשות ביחס  :ת כל צעיר את עצמווכריהוהעצמית העמקת המודעות  :תעצמימודעות

 .התעסוקהלמיומנויות 

 לקראת היציאה להתנסות בסמסטר השני :שיפור המיומנויות.  

 כיתתי. מיזםבמתודה של  'אאת סדנת ההכנה לקריירה בסמסטר א' של שנה  קייםלאפשרות מוצעת להלן 

 כוללת:זו הצעה 

 כיתתי וביצוע של מיזם גיבוש ,תכנון.  

  של המיזם תהליכי העבודהל בהתייחסשיח והמשגה קיום. 

  באמצעות המיזם מיומנויות ביצוע בתעסוקהפיתוח. 

משך ב כיתתי מיזםויבצעו  יתכננובסמסטר הראשון  'בשנה א "מגמה לעתיד" משתתפי, על פי הצעה זו

ותוכנו  מיזםהנושא . במהלך הסמסטרשבועיות שעות  שלושלפחות  כךיקדישו לו חודשים שלושה עד ארבעה

  א'.שנה של א' יסתיים עד סוף סמסטר המיזם קבוצתי.  בתהליךויתוכננו י הכיתה צעירכלל  על ידי וייבחר

 :יתרוםבאופן זה  ההסדנקיום 

 צעירים לבין עצמם ובינם לבין צוות הכיתה, כרות והקשר בין הילהעמקת הה 

 כניתולהסתגלות של הצעירים לת, 

 ל"אדם עובד". צעירמעבר מ"ההתפתחותם לקראת את תהליך  להבנתם " 

 

 רציונל 

 .דרישות עולם העבודהבהתנסות ראשונית חשיפה ו אפשרמ מיזםה .1

מושגים אלו כהכנה  למידתלו ן, להתנסות בהמיומנויות תעסוקה 11לפיתוח מהווה שדה המיזם  .2

 '.בבסמסטר שתחל להתנסות 

לשדות שאינם בהתייחס בכלל ו צעיריםשל הולקשיים  חוזקותהגברת המודעות למאפשר  מיזםה .3

   .מיומנויות תעסוקהלעיוניים ו-לימודיים

- - - - - 

 המסמך כתוב בלשון זכר ונקבה לחליפין מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לשני המינים במידה שווה.



 

 

 

 

 

 .יציאה להתנסותטרם ה ,לימודיםשל ההראשון ן וגוון בסמסטר ייצירת ענימאפשר  מיזםה .4

 .שגים ותוצרים בטווח הקצריההצגת מאפשר  מיזםה .5

 .תהכיהשייכות לאישי והסיפוק ה ,לתחושת המסוגלותהמיזם תורם   .6

 . המשתתפיםאת הגיבוש החברתי של קדם מ מיזםה .7

 

 מיזםה תבחיר

 תהליך בחירת המיזם יכול להתבצע באמצעות:

  לבחירהבפני הצעירים רעיונות שניים עד שלושה של  והצגהסיעור מוחות מקדים של חברי הצוות . 

 .סיעור מוחות ביחד עם הצעירים  

עם העבודה כחלק מתהליך  ייעשוהבחירה הסופית של המיזם, תוכנו ואופן העבודה עליו בכל מקרה, 

 הצעירים.

 

 םלבחירתוהרעיונות לבחינת קריטריונים 

 ורגשיים. חברתיים , וטכנולוגיים קוגניטיביים-אקדמייםיכללו רכיבים  מיזםמשימות ה :רכיבים .1

 .יםורגשי ים, חברתייםבתחומים טכנולוגיוהבנה יאפשר למידה  מיזםבפישוט: ה

סביבה  , תוך העדפתשתאפשר את ההתאמות הנדרשות המיזם יתקיים בסביבה :התאמת הסביבה .2

  החוויה והלמידה.לתרום לגיוון  כדי כיתתית. זאת,שאינה 

 שיהיה עדיףו להן המשתתפים זקוקיםשיאפשר את ההתאמות  מיזםתרחש היבו שבפישוט: המקום 

  להגביר את החוויה.כדי  ,תהימחוץ לכ

 .במידת הצורך ביתקצהערכת  ביצועו;נדרשות לצורך העלויות והיישום המיזם האפשרות ל :היתכנות .3

ואם כן, צורך לגייס משאבים לצורך ביצועו האם יש  של המיזם, כספיותות העלויהתייחסות לבפישוט: 

 כיצד ייעשה גיוס הכסף.

 ,תויכולהתחשבות בתוך במיזם, לכל חברי הכיתה לקחת חלק אפשר יגיוון ה :במשימות גיוון .4

 של כל אחד מהמשתתפים.כישורים ובת ואישיה ותמגבלב

משתתפים לבחור את התפקיד המועדף עליהם לאפשר ל דיכ ,כלול מגוון תפקידיםי מיזםבפישוט: ה

 מתפקיד אחד.ולהתנסות ביותר 

כלומר כל אחד  ,תוצר משותףלעדיפות יש לתת יש תוצר סופי ) ובש מיזםמומלץ לבחור ב :יצרנות .5

משותף מעודד שיח על העבודה המשותפת,  מיזםלייצרו(.  כדי ועובדים יחד מיזםלוקח חלק אחר ב

 משוב מעמיתים לעבודה. תנתינה וקבל ,אישית-בין תקשורת עבודת צוות,של  מיומנויות קנהמ



 

 

 

 עבודת צוות ובסופו תוצר כלשהו. המתבצע באמצעות מיזםבפישוט: 

 המשתתפים. בהתאם לרצון :המיזםפוטנציאל להמשכיות  .6

 - , ואם כןשמבקשים להמשיכואמור להסתיים בסוף הסמסטר או  מיזםבפישוט: יש לחשוב האם ה

 כיצד?

 

 יםצעירעם ה דגשים לשיחה

 :חירה תעסוקתיתעולם הבהלקוחים מערכים בובמושגים תוך שימוש  ,ותהעדפ לשאול שאלות על .1

 )מה אני אוהב? מה נעים לי? מה כיף לי לעשות? )נטיות. 

  ?כישורים( במה אזדקק לעזרה? ?מצליחמה אני בבמה אני טוב(. 

 מה חשוב לי לתת? )ערכים(מיזםמה חשוב לי לקבל מה ?.  

 גם אם אינם יודעים את התשובה כרגע. הצעירים לשאול שאלותלעודד את  .2

ווק/פרסום/סרטונים/ ייעסוק בש מיזם)אשמח אם ה מיזםלבטא העדפה ביחס ללעודד את הצעירים  .3

בעבודה משרדית או משהו  מיזם)אני מעדיפה לתרום ל מיזםכתיבה( והעדפה ביחס לחלק שלהם ב

  .שעושים בתוך חדר, פחות כיף לי להסתובב בחוץ(

 :ה. לדוגממעבר להעדפות האישיותלבחירה במיזם קריטריונים/שיקולים נוספים לנסח עם הכיתה  .4

 עונה על צורך קהילתי/צורך של המוסד החינוכי מיזםה. 

 סוגי משימות מגוון כולל מיזםה. 

 יאפשר לנו ללמוד דברים חדשים מיזםה.  

פי שיקול דעת על  -הצבעה גלויה או חשאית באמצעות או על ידי כלל הכיתה בחר בדרך של הסכמה יי מיזםה

 רכי הצעירים באותו שלב.והצוות ובהתאם לצ

 

 לוח זמנים לביצוע

 ים לצורך צעירשיחות אישיות עם ה קייםלהתחיל לאחר שהצוות החינוכי והטיפולי  מיזםעל ה

ראשון החודש ה עם סיום ,באוקטובר מיזםלהתחיל את המומלץ . תכרות והערכה ראשונייה

 הסתגלות. השל )ספטמבר( 

 להגדיר את היעדים כך מאוקטובר עד סוף ינואר. מומלץ  -חודשים  ארבעהיהיה כ מיזםמשך ה

 חודש לחודש. משיפור  ציגולההתקדמות לראות  כדי ,תוצרים בסוף כל חודששיהיו 

  צפה במשתתפים תמקדמת התעסוקה  - )נובמבר או דצמבר( מיזםשל תקופת ה השנייהבמחצית

כלי המשוב רצ"ב )מיומנויות הביצוע בתעסוקה  11-ב שליטתםל בנוגע שיחת משובאיתם קיים תו

תקיים במהלך ההתנסות שי ,זההלהכין את הצעירים למשוב  :המשוב . מטרת(כנספח למסמך זה

 עם הממונה במקום ההתנסות.שלהם התעסוקתית 



 

 

 

 אם בו ממשיכיםש על האופן או מיזםבה מסיימים את השדרך עשה חשיבה על היתדצמבר ב ,

הקשורים  רכים מרכזייםעבמפגש זה יושם דגש על מושגים ו .באופן חלקי גם הוחלט להמשיכו

 בעולם העבודה.

 

 עבודה במסגרת המיזםהיקף ה

  .השעות המוקדשות לסדנת הכנה לקרירה + שעה נוספת שלושב פעם בשבוע יתקיים מיזםה .1

 ארבע שעות שבועיות.ל וסך הכ

עד ולהתקיים שעה הראשונה ב . עליו להתחילבמערכת מיזםשעת ההתחלה של החשיבות ליש  .2

 לאפשר שיח על נושא הנוכחות וההגעה בזמן.  כדיהשעה הרביעית, וזאת 

 

  המלצות - מהמנוסים"טיפים" 

 שלושהתקיימה זו השנה הראשונה מערכת עיתון. במערכת  , במסגרת המיזם,ת ביאליקיבמכללת אורט קרי

לבחור נושא ולכתוב כתבה ים צעירהנראות והפצה. במחלקת התוכן התבקשו  ;עיצוב ועריכה ;תוכן –מחלקות 

אותן אפשרות לבחור גם מתוך מאגר נושאים(. במחלקת העיצוב והעריכה אספו את הכתבות וערכו  ה)ניתנ

 את העיתונים המודפסים. הכניסו  ןאליהוכולל שער. במחלקת נראות והפצה הכינו שקיות מעיתונים  ,ןלעיתו

 המלצות:

מיומנויות  11מושגי היסוד: לברר את ו השיח בנושאי הסדנ במהלך שעות העבודה בסדנהלשלב  .1

 כישורים וערכים כבסיס לבחירה תעסוקתית. ,תעסוקה, נטיותה

 ייבים והצוות ח משתתפיםהלדעת כללי התנהגות אשר  ,הכיתה ל ידיע ,מיזםבתחילת הלהגדיר  .2

 עבודה. ה הלךלהתקיים במ

. בקריית ביאליק הוגדרו הצוות ל ידיההפסקה והלמידה/העיבוד ע ,שעות העבודהלהגדיר את  .3

תה דינמיות ילמידה והפסקות )מהניסיון שלנו במהלך החודשים הי 30% ;עבודה 70% השעות:

 .מסוימת בשעות על פי צרכים שעלו מהשטח(

שהצוות רוצה להקנות לצעירים בכל חודש, אך להתאים את להגדיר מראש את רשימת המונחים  .4

המונחים לצרכים העולים מהשטח )מהניסיון הסתבר, שעל אף שהצוות הגדיר מראש את 

 המוחנים, בפועל הצרכים היו אחרים(.

 ,אחראי טכני על תאורה :או בסביבתו )למשל מיזםאחריות על תחום מסוים ב צעירלהוסיף לכל  .5

 ועוד(.  ,נוכחותרישום על אחראי  ;תה-עמדת קפהעל אחראי  ;מזגנים, מחשבים

 פגישה חודשית של הצוות לצורך מעקב ועדכון המטרות האישיות והקבוצתיות.  לקיים .6

 

 



 

 

 

 חלוקת עבודה בצוות   

 ,. אם מתאפשרהמנהלות מחנכת הכיתה והמרפאה בעיסוק בתפקידן כמנחות הסדנ מיזםאת ה .1

הנושא  ,לא מתאפשראם הדבר דרכי העבודה. על גיבוש מומלץ לעבוד ביחד על כתיבת התכנים ו

  אחריותה של המרפאה בעיסוק.ב יהיה

, בפרט לקראת הצעיריםכרות עם ירצוי שמקדמת התעסוקה תגיע לסדנת העבודה לצורך תצפיות וה .2

צוות נוספים במידת הצורך ועל  ניתן לבחון שיתוף אנשי .השיבוץ למקומות ההתנסות בסמסטר השני

 .פי תוכן המיזם

 

, מרפאה יעל היידנפלד ל ידיית ביאליק" ותועד עיבמכללת "אורט קרצע וההצעה נכתבה בעקבות מיזם שב

 בעיסוק במסגרת התוכנית.

 


