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 הקדמה 

 Client-מבוסס על מספר מודלים המוכרים בריפוי בעיסוק: מודל הטיפול הממוקד בלקוח  אישיהליווי ה

Centered Therapy (Rogers, 1946לפיו הצעיר ,),מודל  ;צרכיו ושאיפותיו הם במרכז תהליך הליווי 1

 (, הגורס כי השתלבות בעיסוק תהיה בעקבות קידום וביסוסKielhofner, 2002; 2008העיסוק האנושי )

-Iוכן על מודל  ;של מיומנויות ביצוע, הרגלים, ערכים ובחירות של הפרט, ובהתייחס לדרישות הסביבה

PRO Skills  ,( המתייחס למסוגלות תעסוקתית בעולם העבודה2018)פותח בתבת, ג'וינט ישראל 

 . המשתנה

-ווי בשנים ב' ו. תהליך הלי'מגמה לעתיד'כנית ומתקיים במהלך שלוש שנות הלמידה בת אישיהליווי ה

אישיים הנבנים -ןג' ממשיך את התהליך שהחל בשנה שקדמה לו, ונשען על התכנים והקשרים הבי

צעיר. המפגשים בכל שנה מתחילים מחיבור בין המשנה לשנה בין המרפאה בעיסוק )להלן מרב"ע( ל

ומסתיימים רכישת מיומנויות בתחומים שונים בשל הפרט לתהליך ולמרב"ע, ממשיכים בהעמקת ידע ו

 בתהליך של עיבוד ופרידה.

בתיאום ובשיתוף פעולה עם מחנכת הכיתה ומקדם  ,כנית, ועל כןוהמרב"ע מובילה רכיב זה בת

התעסוקה, תתכנן מראש את מערך המפגשים ותתאים אותו לתפקודו הכללי של כל צעיר ולהתפתחות 

 עמו. אישיהתהליך ה

דקות. המפגשים יתוכננו על פני שנת הלימודים  45 יארךמפגשים, כל מפגש  15בכל שנה יתקיימו 

ידוע של הורי הצעיר יכנית ובות הכיתה, עם הצעיר המשתתף בתכבלוח זמנים מתואם מראש עם מחנ

בתדירות ובמבנה קבוע, תוך שימוש בנספחים  אישיאו האפוטרופוס. מומלץ לקיים את מפגשי הליווי ה

 כלליים. הדגשים והצעה להלן: 

 (1נספח כללי  והמרב"ע )רא ל ידיגש עתכנון כל מפ

את תכנון ההתאמות לאפשר  כדיהמרב"ע מבעוד מועד,  ל ידיתכנון המפגש יכלול קריאת המערך ע

נספח מהלך המפגש יכלול פתיחה במבנה קבוע )מוצע כי מפגש. ה טרםהכנת כל הנדרש הנדרשות ו

ולשמור אותן  בכתבכרטיסיות הסיכום את  למלא(. מומלץ 3נספח כללי (, וכן סיום במבנה קבוע )2כללי 

(. במידת 4נספח כללי לשימוש במפגש המסכם. כל מפגש יתועד על ידי המרב"ע על גבי טופס קבוע )

תנסות, לקצר המיועד לביקור במקום ההמספרם, כגון המפגש את משך המפגשים ולהאריך הצורך ניתן 

 אחרים במקומם.מפגשים או להחסיר 

 על פרטיות.  לשמורם שיחה שקטה ויבו יש אפשרות לקישכל המפגשים יתקיימו בחדר שקט, 

 ציוד יכלול כלי הערכה, משחקים ואביזרים נוספים.(. ה5נספח כללי המרב"ע תיעזר בציוד מותאם )

בסיס הדורש לעיתים התאמות הצעה ומהווה  ,המתוארת במסמך זה ,אישיכנית המפגשים לליווי הות

הצעירים, הצוות חינוכי, מקדם התעסוקה או כל  ל ידיוהתייחסות למצבים ולנושאים אחרים, שיועלו ע

תאמה רכי הצעיר ולהוהמרב"ע קשובה לציש חשיבות רבה להיותו של גורם אחר אשר שותף לעשייה. 

                                                            
 במידה שווה. אך מכוון לשני המיניםבלבד, מטעמי נוחות  ואהשימוש במילים 'מרפאה בעיסוק' ו'צעיר' ה 1
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כני המפגש ולוחות הזמנים המוצעים לצרכים אלה. ניתן להשתמש בחלק מהפעילויות המוצעות ותשל 

 ומידת היענותלמטרות העבודה עמו ול, לתפקודוכמטלות בית לצעיר, לביצוע בין המפגשים, בהתאם 

 לתהליך. 

אביזרים וב סרטוניםבניתן לערוך שינויים בכלים, ומעטפת רחבה  אהיסמך זה במכנית המוצעת והת

 . כל צעיר וצרכיובהתאם למאפייני 

 

צורך לחשיבה מקצועית ל ב"עאת המר המפנה ,מערכי ההדרכה יופיע סמל זהחלק מב 

 בחירה מושכלת של כלים ואמצעים טיפוליים להשגת המטרות.  

ג תרשים, המתאר את רצף מפגשי הליווי באותה שנה, ולאחריו בפתיחת המערכים עבור כל שנה מוצ

, הפעילויות ולוחות תכניםה, המוצעות למפגש מטרותהיפורטו כל המפגשים. בכל מפגש יפורטו 

עזרים להעברת המפגש, המלצות לקריאה נוספת. בנוסף למערכים  הזמנים. כמו כן מופיעים נספחים,

 יאורטי, רשימת מקורות ורשימת ציוד. רקע ת, כולל הקובץ גם נספחים כלליים

 התמצאות מהירה ונוחה. לכם הקישורים המופיעים במסמך יאפשרו 

 

 אישימטרות הליווי ה

לאפשר השתתפות במארג החיים  כדימטרת העל של ההתערבות בריפוי בעיסוק היא מעורבות בעיסוק, 

ולקדם בריאות ורווחה אישית. ההתערבות המקצועית כוללת התייחסות לשלושה ממדים עיקריים 

-כל זאת במטרה לאפשר לאדם להתמודד עם משימות היום .שילוב ביניהם: האדם, העיסוק והסביבהלו

ה לבצע )מתוך מתע"מ מחודש, יום ולהגיע לתפקוד עצמאי מרבי בכל פעילות או עיסוק שהוא בוחר ורוצ

2016 .) 

נועדו  אישי, מפגשי הליווי ה'מגמה לעתיד'כנית וכחלק מכלל ההתערבויות והתהליכים החינוכיים בת

, בתהליכי העיבוד וההפנמה של הלמידה באופן מותאם אישית ובשיתוף עמולתמוך בכל צעיר 

ובפיתוח המסוגלות התעסוקתית  כנית, בחיזוק תחושת המסוגלות העצמיתווההתנסויות השונות בת

ומסלול הקריירה האישי שלו. בעזרת הליווי, הצעיר ילמד על עצמו ויגבש זהות אישית וייחודית, הכוללת 

עוצמות, חסמים והתאמות  –בתוך הקשר של לימודים ועבודה גם הבנה של הלקות שלו וביטויה 

להעמקת תפיסת העתיד ו אישי-ןכלים לביטוי עצמי, ליצירת קשר בי ירכושהצעיר , לכך נדרשות. בנוסף

  שלו.

חלקות לממדים של ידע ומיומנויות. המרב"ע תתאים נבראשית כל מערך מופיעות מטרות מוצעות, ה

 .אישיאת המטרות למהלך האישי ולדיאלוג שייווצר עם כל צעיר בליווי ה
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עמם אתגרים שה לו בהבנת יתרוםהצעיר ו שליאפשר את ההעצמה במפגשים השונים נלמד ה הידע

 ,מושגים חדשים, שבכוחם לתת תוקף לחוויות שהצעיר מכיר מעצמו היכרות עםהוא מתמודד, כמו גם 

 השונים.כלים מובנים להתמודדות עם האתגרים כן יאפשר למידה של ו

הנדרשות בעולם העבודה,  ,במפגשי הליווי הן בעיקרן  ניהוליות ישפריתרגל והצעיר  ןאותש המיומנויות

כמו גם בתפקוד אוטונומי ועצמאי בתחומי חיים נוספים, ביניהן מיומנויות של ניטור עצמי, מיפוי יכולות 

מטרות,  הצבתוכן  וקשיים, חקירה ואיסוף מידע, ניתוח מידע, גמישות חשיבתית, תכנון, תעדוף ובקרה,

 ות, כגון שיתוף, ביטוי והקשבה.אישי-ומיומנויות בין, והגדרתןתמיכות נדרשות  זיהוי

 ת הם: אישיבבסיס ההתערבות ה הערכים

 

ולהטמיעם כנורמות להגביר את המודעות אליהם לדון בערכים אלה,  אישימטרת התהליך ה

המשגה של לפיתוח דיאלוג ויצירת הזדמנויות לביטוי ו , באמצעותזאת .התנהגותיות בחיי הצעיר

צעיר בבירור עצמי עם כל תעסוק המרב"ע  אלה,הערכים בקשר של המרב"ע עם הצעיר. במקביל ל

, אותם יבחר להדגיש במהלך בחירותיו התעסוקתיות והאישיות ובהתנהלותו ערכיו האישייםגיבוש בו

 בתחומי חייו השונים כאדם בוגר. 

, מחויבות ,שותפות ,פתיחותו כנות, אמוןהערכים העומדים בבסיס הקשר של המרב"ע עם הצעיר הם: 

להיווצר עבור הצעיר המרחב הנדרש לתהליך התפתחות  קבלה והדדיות. על בסיס ערכים אלה יוכל

 אישי ומשמעותי.

 !בברכת הצלחה

 

 

 אופטימיות

 אמונה ביכולת להצליחו תקווה

 בחירההזכות ל

 אחריות אישיתיוזמה ו

 שונות ולייחודיות הזכות ל -וסובלנות  גיוון

 הזכות לשאוף ולהגשים

 לאורך החיים למידהב השתתפות

 ,בקהילה, בתהליכי הלמידה – מעורבות

 .ועוד
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 לקריאהרקע תיאורטי למנחה והמלצות 

 אישיישומיים בבסיס תהליך הליווי היתיאורטיים ו מודלים .1

 ICFמודל  .א.1

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

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

בריאות. מטרת המודל היא ליצור סיווג המבוסס על -מוגבלות-את מערכת הגומלין בין המושגים תפקוד

 ,המודל היא הוא סובל. הנחת הממנ תהרפואי קותהמצב הבריאותי והתפקודי של האדם ולא על סוג הל

שבריאות יכולה להיות מושפעת מקושי בביצוע פעילויות ומהשתתפות במצבי חיים, כמו גם מבעיות 

תפקודי גוף. על פי הנחה זו כל אדם יכול לחוות במהלך חייו שינוי במצב הבריאותי ולסבול בבמבני ו

שינוי זה יכול להיות כדוגמת קושי בביצוע עבודה הכרוכה במאמץ פיזי.  ,ממידה מסוימת של מוגבלות

: שני הקבוע או זמני. כמו כן, שני אנשים עם סוג מוגבלות דומה יכולים לתפקד באופן שונה, לדוגמ

האחד מפצה על מוגבלות זו בעזרת שימוש במכשיר שמיעה והאחר  -אנשים עם מוגבלות שמיעה 

 .(2013בעזרת שימוש בשפת הסימנים )מורג,  מתקשר

האדם 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 בשיעור המוגבלות 

במידת כן כמו מצב בריאות, כושר גופני וגורמים אישיותיים וסביבתיים ו ,אלא גם בגורמים אחרים

( activitiesמכלול גורמים אלו משפיעים גם על יכולת התפקוד ) החברה את המוגבלות. ההכלה של

 (.2013מורג, ( )participationוגם על יכולת המעורבות של האדם בחברה ובסביבת העבודה )

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

הסביבה הפיזית  ת(. שינוי זה נעשה על ידי התאמאדםלשפר את יכולות התפקוד של ה )במילים אחרות:

( או כמעכבים enablingוהחברתית למוגבלות דרך זיהוי גורמים סביבתיים ואישיותיים כמאפשרים )

(disabling ) השתתפותו של האדם באופן פעיל בקהילתו. כלומר, לחברה יש אחריות לבצע שינויים את

כך שהוא יוכל להיות שותף  ,מתמודד האדם עם המוגבלות עמם שימזערו את המחסומים סביבתיים

 חיים. כל תחומי המלא ב

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

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

 תהרפואי קותשם את הדגש על המצב התפקודי של האדם ולא על סוג הל ICF-. בעוד שמודל ה1994

 למוגבלות עצמה כמאפיין של האדם.  ICD-הוא סובל, מתייחס מודל ה הממנש

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

וסימפטומים( והשני מעשיר מידע זה בתארו את השלכות מצב של חולי או פגיעה על האדם ברמת 
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הפרופיל התפקודי של האדם. שילוב שני המודלים מספק תמונה ברמת הגוף, האדם והחברה, כלומר 

 :ICFלהלן תרשים של מודל  של האדם.ל מצבו הבריאותי עיותר  רחבה ומשמעותית

 

( Activity(, מושפע תפקוד האדם )Health condition(מוגבלות מסוימת  בהינתןעל פי המודל, 

 משלושה רכיבים: 

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

יה, שגרה או כל התנהגות חברתית יכמו עש ,חייומידת מעורבותו של האדם בהיבטים שונים של  .2

(participationמעורבות זו מתייחסת לשני רכיב .):תפקוד האדם בסביבתו הקרובה והידועה )א(  ים

תפקודו במטלות מחוץ לסביבתו ; )ב( (level of performanceבה הוא מבלה את מרבית זמנו )ש

 (. level of capacityהמוכרת )

 ,(Personal factors) מאפיינים אישיותיים(, הכוללים: Contextual factorsם )מאפיינים הקשריי .3

כגון מין, גיל, אסטרטגיות התמודדות, רקע חברתי, השכלה, מקצוע, ניסיון חיים, דפוסי התנהגות 

 מאפיינים סביבתייםחווה את מוגבלותו, ו שבו האדםמשפיעים על האופן הוגורמים אחרים 

(Environmental factors המתייחסים לעמדות חברתיות, מאפיינים פיזיים של סביבת העבודה )

 .(2013רעש וכדומה )מורג, , ייני טמפרטורהוהחיים, היבטי חוק וחברה, מאפ

 

הן כבסיס תיאורטי והן כתשתית  'מגמה לעתיד'ב אישימודל זה מלווים את הליווי ההמושגים של 

 ישומית. י
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  OPCמודל  .ב.1

 ,הדרכת הוריםללאימון והוא מודל  OPC (2010) Occupational Performance Coachingמודל 

נעשה שימוש במודל במסגרת סדנאות ההורים  .Graham & Rodger ידי עליפוי בעיסוק שפותח בר

המודל  .צעירל אישיווי היואנו מוצאות אותו מתאים ליישום גם בתהליך המקביל של הל 'מגמה לעתיד'ב

תמיכה רגשית, החלפת מידע ותהליך  :ן לשלושה תהליכים הנעשים במקבילמכוון את תהליך האימו

  :רכיבי המודל לשלושת 'מגמה לעתיד'ב אישיתהליך הליווי התתייחס ב המרב"עמובנה. על פי מודל זה, 

  צעירתמוך רגשית בתהיא לאורך התהליך. 

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

 .אמון וקשר עמו

 כנית ובחייו כבוגר עצמאי ואוטונומי.ולהשתתפות פעילה בתשלו המוטיבציה  תקדם הגברת 

שימוש : (reframe)תהליך של "מסגור מחדש" בו עידודבאמפתיה, בהקשבה, תהליכים אלו ילוו ב

, לקשיים ולהתמודדויות חלופייםאו הצעה של הסברים  ,להסביר תופעה כדיבהסברים חלופיים 

 הפותחת את הדרך ללמידה ולרעיונות חדשים. 

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

טחון בפתרון בעיות. תהליך זה מחייב הקשבה ישהוא עושה במשאבים וכיצד הוא בונה יכולת עצמאית וב

של  הערכה מגוון היבטים, כגון: הכולל ,במטרה לערוך ניתוח תפקודי מדויק המרב"עממוקדת של 

רוצה שיקרה, מה הם החסמים להגשמת השאיפות ואילו משאבים,  צעירבפועל, מה ה התפקוד

 לגשר על החסמים.  לו כדיאסטרטגיות למידה יש להקנות 

הגדרת  -שלב ראשון מספר שלבים: תהליך מובנה, הכולל  ואההמוצע במסמך זה  אישיהליווי ה תהליך

 שלב רביעי ;כנית פעולהות גיבוש -שלב שלישי  ;קת אפשרויות שונותבדי -שלב שני  ;מטרות משותפת

הכללה והעברה לסביבת  -בדיקת תפקוד ושלב אחרון  -שלב חמישי  ;כנית הפעולהותיישומה של  -

 השתתפות בחברה. הבודה, הלמידה והע

  (תגובה, רגש, שנותפר, אירוע) ת"מודל אפר .ג.1

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

מניחה שדפוסי חשיבה משפיעים ה ,ביטוי יישומי לגישה הקוגניטיבית מהווה אליו. המודל תוועד לתגוב

(. המודל עצמו פותח Beck & Ellisבק ואליס ) נחשבים הפסיכיאטרים גישה זו. אבות על ההתנהגות

שרגשות שונים אינם נובעים ישירות מאירועים  ,נשען על הגישה המניחהועל ידי הפסיכיאטר אליס 

מציאותיים, אלא מהפירוש שאנו נותנים להם. הגישה חותרת לשנות את תפיסת העולם של האדם 

ניתוח של ההצהרות המילוליות של האדם, כדי  המודל כוללולהקנות לו אמונות ותפיסות רציונליות. 

ע בטיעונים הגיוניים, תוחלפנה אמונותיו הלא שכנו על אמונותיו הלא רציונליות. דרך ללמוד מהן

https://drive.google.com/file/d/1Iy3GHzo64mhACMxfvYrRDzP6YWjWfUSf/view?usp=sharing


 

 12 

רציונליות באמונות רציונליות, שתאפשרנה לו לשפר את תפקודו ואת הסתגלותו למציאות. מטרות 

 המודל הן: 

 .רכישת כלים לבחינה מחדש של אירועים בחיי אדם .1

 .פיתוח יכולת הפרדה בין עובדות לפרשנות .2

 .שונים תגובות לאירועים לשגדול  מאגררכישה של  .3

 .םמושיו האדם מודעות לרגשות שלההעלאת  .4

 

 יישום המודל:

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

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

להפרדת העובדות מהרגשות היא: "לו אדם זר היה נקלע לזירת האירוע  בעיקר עובדות. שאלה אפשרית

 מה היו רואים בסרט?" -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 כפי  :2שלב 

על סמך אילו  אם ניתן להסתכל על פרשנות מנקודת מבט אחרת?ה ,מהיכן באה הפרשנות .שהגיב

שאלות שחשוב לשאול בשלב זה הן: האם יש  ? האם יש לנו זוויות ראייה נוספות?נתונים אנו מפרשים

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 על השלב 

הזה עד שנצליח לחשוב יחד על שני פירושים אפשריים נוספים לפחות. אם השיחה "נתקעת" בשלב 

, אפשר לחפש פריצת דרך על ידי התייעצות עם אדם נוסף או הזמנה להציע רעיונות "פרועים" –הזה 

 "יצירתיים" וכדומה.

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

 -מה הייתי מרגיש אילו ידעתי שהפירוש הוא פירוש שני? כאשר אני חושב על פירוש שלישי לאירוע 

 איזה רגשות עולים בי? 

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

מאמץ לנסח תגובות שהייתי מגיב אילו בחרתי בפרשנות אחרת לאירוע  -שהתעורר בי. לסיכום חלק זה 

 מהפרשנות שאימצתי בראשונה. 

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

. בתהליך גמישות חשיבתיתאמצעי לעידוד כבעבודה ובלמידה ו הצעיריםבמהלך התנסות  םיהמתעורר

או בעיה  סוגייה, קושיעל  צעירעם ה המרב"עאישי של -ןמיושם באמצעות שיח בי מודלה אישיהליווי ה

 כנית. ובתהליך השתתפותו בת עם אדם נוסף חווהש
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 2( באדיבות מכון פירם)מודל השפעה  .ד.1

מתאר תהליך השפעה הדדי בין אנשים וההתנגדויות והוא מתחום הייעוץ הארגוני,  ואההשפעה המודל 

מכוונת לאדם  –מתאר את התהליך כבנוי על שני צירים  המודל. כוהאופייניות המתעוררות במהל

ומכוונות למשימה. התנהלות נכונה בשני צירים אלו יכולה לחולל שינוי והשפעה. להלן תרשים המתאר 

 שלבי המודל:  את

 

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

, הצעירלהתבטא בחוסר אמון של  עשויההתנגדות אופיינית בשלב זה  הצעיר. אמון וביטחון אצל

 . במרב"עטחון י, חוסר באישיהתנגדות להשתתף במפגשי ליווי 

 תוהבנ בחון עם צעיר אתל המרב"עעל  . בשלב זהיחס גבוה לאדם ויחס גבוה למשימה :בשלב הייעוצי

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

במקרה של התנגדות רצוי לחזור לשלב המקרב  .קושית ההכחשבטא ביכולה להתאופיינית בשלב זה 

 . אישיליווי של ולעבוד על יצירת אמון ושותפות בתהליך 

                                                            
אודות המנהיגות המתגמלת על המודל מתבסס על מערכת הצירים המקובלת במחקר  2

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

 

 ייעוצי

 מקרב

 מכוון

 נוהלי

 יחס למשימה

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

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

 רצוי לחזור לשלבים הקודמים. ,במקרה כזה .מתאים לו

יש לו את הכוח והיכולת ליישם שלחוש  הצעירעל  יחס נמוך למשימה.יחס נמוך לאדם ו :בשלב הנוהלי

. התנגדות יכולה אישיכנית פעולה ולממש את הפתרון שהוצע בתהליך הליווי הואת הפתרון, לבנות ת

 יש לחזור לשלב המכוון.. במקרה כזה, בתחושה של חוסר כוחות ליישם את הפתרון להתבטא

 ובסיס להתקדמות בו.  אישיכל ארבעת המודלים שהוצגו בחלק זה מהווים תשתית לתהליך הליווי ה

 

 משמעות המעבר מבית הספר לחיים בקהילה - . תהליכי מעבר2

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

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

מגיבים  ד לחיים עצמאיים של מבוגר. אנשיםמשימה מכריעה במעבר מחייו המוגנים של היל :המעבר

 & ,Foley, Girdler) הן בהתנסות שכל אחד חווה והן בקצב של המעבר ,באופן שונה לחוויית המעבר

Leonard, 2012 ). 

מצביעים על תופעה מתמשכת , האחד לאחר, כולל טווחי הזמן או מעמד מעבר ממצב ואתהליך מעבר ה

 Chick)מושפע מתפיסה אישית, הקשורה למשמעות המעבר לאדם שחווה אותה . התהליך אך מוגבלת

& Meleis, 1986). 

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

שהתכנון לעתיד הוא תהליך מתפתח, מתוך ההכרה  ,שהצעיר עוזב את בית הספר. המציאות היא

 (.Heslop et al., 2002שהיציאה מבית הספר או הבית היא רק צעד אחד בדרך של מסע ארוך יותר )

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

תהליך מורכב וארוך יותר, כאשר בני נוער נעים  , אנו מבינים כי זהוהלימודים לעולם העבודה. אולם כיום

לימודים או /ו תחזרה למסגרות הכשרה מקצועילעיתים יציאה מבית הספר לחיי עבודה ו –בשני הכיוונים 

מתארים את התהליך   Vuolo, Mortimer, & Staff, 2014)ו וחב' )וול ולאחר מכן יציאה נוספת לעבודה.

תהליך מורכב זה. בסקירת ספרות המתאר את ההתלבטויות הכרוכות ב ,Floundering"הזה במונח "

הן מתייחסות  (Ben Simon & Kahan-Strawczynski, 2017)שטראוצ'ינסקי-של בן סימון וכהאן

לעולם העבודה  הכנה" :ר המורכב לעולם העבודה וכותבות כילתפקיד של מערכות החינוך בהכנה למעב

ם את ההון האנושי שלהם; בהן צעיריצריכה להתחיל כבר במסגרות החינוך. במסגרות החינוך רוכשים ה

מיומנויות חיוניות כמו כישורי חיים, מיומנויות חברתיות, מיומנויות תקשורת  הם רוכשים ומשפרים

יה הזדמנות ללמידה צעירל לאפשר. למסגרת החינוך גם היכולת , ועודבודהומיומנויות רכות של עולם הע
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מעשית, אם באמצעות מודל דואלי של לימודים עיוניים לצד הכשרה מקצועית ואם באמצעות מודל של 

 (.14" )עמ' חניּכות

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

 לקבל זכויות ;התבגר במשמעות של עשיית הדברים אחרתל ;להתקדם מניסיון אחד למשנהו :הבאות

שינוי לחולל  ;לטעותסיכונים ו ליטול ;חלטותלממש הבחירות ו לבצע ;ואחריות כלפי עצמך וכלפי אחרים

לחיות  ;לעזוב את הבית ואת המשפחה ;מילד בבית הספר למבוגרהחברה אל המתבגר בהתייחסות 

הזדמנויות לאתר  ;לעזוב חברים ותיקים ולמצוא חדשים -ליצור חברויות חדשות  ;שאתה רוצהעם מי 

ותסכול לצד כעס, מתח  חוויות שללחוות  ;מעבר רגשי שאינו קשור רק לגוף שלךלבצע  ;לעבודה ולעבוד

 ערכת יחסים ויחסיםמ לבנות; מאנשים אחרים יחס שווה לזה הנדרש ; לדרושחוויות של להסתדר טוב

 (2010 )ברנרדו, מיניים קרובים

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

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

במורכבות  התחשבותיכולות התפקוד ו לצד הבנה של ,ציפיות המשפחה והרקע התרבותי שממנו הוא בא

 מעבר זה. של תהליך ה

 

 ומודעות עצמית תפקודים ניהוליים. 3

 (כנית + פישוט לשוניוקישור למושגים מובילים בת)

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

 Higher-Level Cognitive Functions- HLCFsתפקודים קוגניטיביים גבוהיםלבין  זיכרון ותפיסה,

 . ומודעות עצמית( EF) תפקודים ניהוליים, קוגניציה-מטההכוללים: שיפוט, המשגה, 

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

 & Toglia)ליכולת לפקח ולווסת באופן מודע את הפעולות שהאדם עושה בזמן מעורבות במשימה 

Kirk, 2000). 

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

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

, הבחין (Luria ,1966) לוריה. (Barkley, 1997)של האדם, ואחראים על תהליכי בקרה, ארגון ורצף 

הבאה לידי ביטוי  שגרתיתבין התנהגות מכוונת הבאה לידי ביטוי במשימות מורכבות, לעומת התנהגות 

במשימות מוכרות, ועל בסיס אבחנה זו פותחו מספר מודלים המסבירים תיאורטית את המכניזם של 

 . EFתפקודי 

, מתייחסת ליכולת )Awareness-Self)הנקראת גם מודעות עצמית  למודעותפרות ההגדרה הרווחת בס

ולתובנה שיש לאדם ביחס לרגשותיו והתנהגותו, יכולותיו הקוגניטיביות, הצורך בטיפול, הסימפטומים 

https://drive.google.com/file/d/1XzU-eLiK-Cfn6iamnZIjkmZ6GgBKLHDy/view?usp=sharing
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 ,Gulliem, Rinaldi, Pamppoulova &, Strip) של מחלתו וההשלכות החברתיות והתפקודיות שלה

2008.) 

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

 נמצאים בזיקה הדדית: הרכיבים נפרדים 

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

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

 בתחומים שונים של תפקוד. 

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

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

 אפקטיבי.  באופןמיומנויות אלו לגבי היכולת להשתמש ב

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

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

עצמי. המודל מתייחס למודעות  לקת לניטור עצמי ולתהליך של ויסותנחולהעריך את הביצוע. מודעות זו 

קוגניציה והתייחסות למצב רגשי ולמאפייני משימה -של מטה אלא גם כרכיבידע של כיותר מרכיב 

(Toglia & Kirk, 2000). 

אישי, רגשי ותפקודי. -ביןקושי במודעות יכול לבוא לידי ביטוי בתחומים שונים: פיזי, קוגניטיבי, תפיסתי, 

יום טובה יותר מאשר ממחקרים שונים הדגימו שהמודעות העצמית לקשיים מוטוריים ולביצוע תפקודי יו

. ניתן (Toglia & Kirk, 2000)המודעות העצמית לקשיים קוגניטיביים ולתפקודים אינסטרומנטליים 

ודעות העצמית בפעילויות בעלות רכיבים קוגניטיביים וחברתיים קיימת יותר מאשר כי מגבלה במ ,לומר

במשימות המערבות רכיבים פיזיים וקונקרטיים. בפעילויות בעלות רכיבים קוגניטיביים וחברתיים 

אדם יכול  ,שיכול לבוא לידי ביטוי במצבים שונים, וכך למשל ,גבוהים ישנו טווח רחב של חוסר מודעות

לקשיים אלו, או לציין במהלך  ייחודיותכי הוא סובל מבעיות בזיכרון, אך אינו יכול לספק דוגמאות  לציין

ביצוע משימה כי משהו אינו כשורה, מבלי שיוכל לתאר ולהסביר מה בדיוק אינו כשורה. ישנה חשיבות 

הקשיים  רבה להעריך את המודעות של האדם לקשיים שלו, הואיל וחוסר יכולת של האדם לזהות את

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

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

& Kirk, 2000) 
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 ות למידההטמעת השימוש באסטרטגי. 4
מציאת , צפייה מראש של אתגרים( כוללת Toglia, 2011) מסגרת ההתייחסות המטה קוגניטיבית

מאפשר למטרות להתהוות עם קוגניטיבי דינמי. התהליך כולו  תיווךת ולמידה חוקרת טעויו, אסטרטגיה

 לתהליכי החשיבה. מודעות

טווח  –( horizontal continuum)מייצרת המשכיות רוחבית ( Toglia, 2011) הקשרית-הגישה הרב

 לאדםעוזרת . גישה זו רחב של פעילויות, עם דרישות קוגניטיביות דומות, לתרגול חוזר של אסטרטגיות

 עלמודעות לטעויות מתחזקת . כך העברה בין סביבות משתנות ידי עללעשות חיבורים בין ההתנסויות ו

בהתערבות לפי גישה זו, . מסוימתשימה נעשה מעבר למשל אסטרטגיות, החזרה על התרגול  ידי

הפעילויות הדומות צריכות לזמן אתגר . מזהים או מתקנים את אותו סוג טעויות לאורך פעילויות דומות

 .בדרגת קושי נכונה באזורים של קושי קוגניטיבי, ולהתקיים בהקשר של עיסוק או פעילות משמעותית

 :הגישה כולל שלושה שלבים יישום

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

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

 .כניות פעולהו: הערכה עצמית, חיבורים ותאחרי משימה •

צירה של אסטרטגיות אישיות , אלא תהליך הגילוי והיייחודייםמוקד ההתערבות אינו רכישת כישורים 

 (.Toglia, 2011) לחיזוק תהליך עיבוד המידע האישי

 מסוגלות עצמית . 5
, מהווה רכיב Bandura ((1977שפותח בעיקר על ידי  ,(Self Efficacy) מושג המסוגלות העצמית

ה שם דגש על התנעת ההתנהגות ומסביר היטב את המוטיבצי . המושגית הלמידה שלוימרכזי בתיאור

 לביצוע התנהגות, במקרה זה, בחירה מקצועית.

וגובשה על ידי בנדורה רואה את תהליכי הלמידה  חברתית, אשר פותחה-ה הקוגניטיביתהתיאורי

מעוצבת על ידי פעולת  המגבשים אישיות, תוך הדגשת הממד החברתי. ההתנהגות האנושית כחוקים

כלומר, התנהגות נוצרת מאינטראקציה בין האדם כוחות חיצונים. לגומלין הדדית בין כוחות פנימיים 

לסביבה. הסביבה משמשת מקור ידע ומהווה תשתית למערכת הציפיות של האדם, כך שהסביבה 

מובילות את האדם  ,כחלק מהמערכת הקוגניטיבית ,משפיעה על המערכת הקוגניטיבית. הציפיות

ה קובעות הציפיות את ההתנהגות. להתנהג באופן שיביא אותו לקבלת חיזוקים מהסביבה ובכך למעש

מסוגלות עצמית מתייחסת לאמונתו של היחיד באשר ליכולתו לבצע בצורה מוצלחת התנהגות נתונה 

התנהגות נותנת -סביבה-או מערך התנהגויות שיובילו לתוצאה רצויה. אם האינטראקציה בין האדם
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ווה מערכת אמונות אקטיבית, משוב חיובי, מתפתחת תחושת מסוגלות עצמית. המסוגלות העצמית מה

 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 במשימה,  :(Performance Accomplishmentהישגים בביצוע ) .1

ת המסוגלות בביצוע ההתנהגות או במיומנות הנדרשת. חוויות של הצלחה מעלות את תחוש

ת חוזרים ונשנים מורידים אותה. עם זאת, התגברות על כישלון עשויה להוביל העצמית ואילו כישלונו

משפיע רבות על  הז ידעמלעושה לנחישות ויכולת להתמודד עם מכשולים נוספים. העיבוד שהפרט 

את ההצלחה לעצמו, תחושת המסוגלות תגבר. אם מייחס תחושת המסוגלות העצמית. אם הפרט 

לא תשפיע על ההצלחה הוא מייחס את ההישגים לנסיבות חיצוניות, כגון מזל או צירוף מקרים, 

צוב תחושת המסוגלות. גורם זה של הישגים בביצוע נחשב לבעל ההשפעה הרבה ביותר על עי

 תחושת המסוגלות העצמית.

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

 אחרים יכולה לסייע להם בעיצוב ציפיותיהם מעצמם.

בו מובל הפרט באמצעות סוגסטיה להאמין שניסיון שכנוע  :(Verbal Persuasionשכנוע מילולי ) .3

מודד עם מצבים שבעבר חווה אותם כמאיימים. שכנוע מסוג זה יהיה יעיל יותר שהוא מסוגל להת

 .צא בזאתבני זוג וכיו כשיגיע מדמויות משמעותיות כמו הורים,

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

ושת מסוגלות עצמית נמוכה. בניגוד לכך, תחושות וכו' בזמן הביצוע, יכולות ליצור אצל האדם תח

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

  פיזיולוגיות נוחות מובילות לתחושת ביטחון ביכולת לנהל את הסיטואציה.

בנדורה מצא  העצמית.לשנות את תחושת המסוגלות באמצעות ארבעת מקורות המידע ניתן להתערב ו

שככל שהפרט מבצע בהצלחה מגוון רחב יותר של התנהגויות מתגבשת אצלו תפיסה כללית לגבי 

 . (Bandura, 1977) יכולותיו, המוכללת על מצבים שונים ומהווה גורם מנבא לפעילויות מסוגים שונים

  רקע ומושגים מרכזיים -קריירה ובחירת מקצוע . 6
 (כנית + פישוט לשוניוקישור למושגים מובילים בת)

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

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

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

גורמים מצביים אחרים )פלדמן, בגורמי משפחה ובשל המקצוע, תוך התחשבות בערכים,  ייחודיותה

1992). 

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

 Herr הר וקרמר ) וגורמי מקרה. לכן יש לדון בנושא זה בהקשר הסביבתי וההיסטורי. כלכליים פיזיים,

https://drive.google.com/file/d/1XzU-eLiK-Cfn6iamnZIjkmZ6GgBKLHDy/view?usp=sharing
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& Cramer, 1992 ) ,הגדירו "קריירה" כמסלול חייו של הפרט, הכולל את הפעילויות והעיסוקים

ההתנסויות והבחירות החינוכיות והמקצועיות הרלוונטיות להתפתחותו של האדם כעובד. בהתפתחות 

בין יתר תפקידי החיים לאורך כל החיים. פלום להקריירה מודגשת האינטגרציה בין תפקיד העובד 

את הממד ההתפתחותי והכוללני של המושג "קריירה". אם בעבר דובר על  וסיפוה( 1986ואופנהיימר )

 פעמית של מקצוע, כיום מדובר על תהליך שנמשך ומתפתח לאורך חייו של האדם.-בחירה חד

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

 Life Span Lifeמרווח החיים" ) –יתח את תיאוריית "משך החיים פאשר בתחום הייעוץ לקריירה, 

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

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

 הצעירים צאיםהשלב שבו נמ) התנסות בלתי מחייבת בפעילויות שונות :(24-15שלב החקירה ) •

 '(.מגמה לעתיד'כנית ובת

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

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

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

כיוון  גבשמהפרט , אשר במהלכם השלבים המשמעותיים לבחירה מקצועית הם שלב החקירה והביסוס

ההעדפה על ידי את יישם מ, וראשית המחויבות לביצוענמצא בכיוון מסוים ו וחרהעדפה תעסוקתית, בל

 יצוע קידום.בתכנון ובעוסק בבמקצוע,  מתייצב לימודים וכניסה למקצוע,

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

כך שיש  ,לעבודה וכו' מתארגנים לתוך מערכת העצמי של הפרט ומשפיעים על התנהגותו המקצועית

ית "משך יאקונומיות. למעשה, תיאור-ושכבות סוציו מגדרים, שונות בהתפתחות הקריירה בין תרבויות,

צוננו להבין את אם בר .עבודתובעוסק מלבד  , שבהם הפרטהחיים" מציגה מגוון תפקידים רחב

(. על פי 1999זמנית )צינמון, -התנהגות הפרט במסגרת מסוימת עלינו להתייחס לכל התפקידים בו

החשיבות שהפרט מייחס לתפקידיו השונים נוכל 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.תחום, על התפקיד, על דרישותיו וכמידת הידע ב :ידע )גורם קוגניטיבי( .3
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כי הדימוי העצמי  ,טעןהוא בנוגע לתכנון קריירה, ( Super, 1953סופר ) בתיאוריה ההתפתחותית של

י הולך ומתגבש בשלבים החל מהילדות עד סוף החיים, תוך תהליכי הסתגלות והתאמה בין המקצוע

תקופת גיל ההתבגרות היא תקופת החקירה וככל  ,לדעתו בין המציאות. עם זאת,להדימוי העצמי 

שתהיינה למתבגרים התנסויות לימודיות, מקצועיות וחווייתיות מגוונות יותר, כך תתאפשר צמיחה של 

לחשוב על עצמו במונחים של מתחיל מתבצעת חקירה של ה"עצמי", המתבגר  כאשר דימוי עצמי חיובי.

לתרגל את מושג העצמי, לשנות, לעדן ולהרחיב את מאפשרות לו העולם העבודה ומתנסה בחוויות 

 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 למקצועות אלו. חיזוקים 

תחושת מסוגלות בביצוע מטלות מסוימות ובונים ציפיות לגבי תוצאות  אצל המתבגריםאלו מפתחים 

הביצוע. למעשה, תחושת המסוגלות והציפיות מעצבות את הנטיות אשר מובילות את המתבגר לתרגל 

 ,החשים ביטחון נמוך ביכולותיהם מפתחים תחושת פסימיות צעיריםמשימות שחווה בהן הצלחה. 

 ,בעלי חשיבה חיובית צעיריםם האקדמיות והמקצועיות. לעומתם, המונעת מהם לממש את איכויותיה

מסוגלות  ניגשים למטלות באופטימיות ומתמודדים גם מול קשיים. לפיכך, ,המלווה בציפיות חיוביות

עצמית בהקשר של קריירה מוגדרת כביטחון נתפס של הפרט בביצוע מטלות הקשורות לאקספלורציה 

(. בהקשר זה, התנהגות מקרבת תאופיין ברצונותיו Solberg ,Good & Nord, 1994ולבחירת קריירה )

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

רצון לבחור מקצוע או השכלה,  בחוסרהתנהגות נמנעת תאופיין  החיוניות לבחירה נכונה. לעומת זאת,

ועוד. למעשה, לא  ,חוסר התמדה מול קשיים, קבלת החלטות שגויה קליטת מסרים מעכבים מהסביבה,

 ייחודייםנכון לדבר על מסוגלות עצמית ביחס לקריירה באופן כללי, אלא על מסוגלות בתחומי התנהגות 

בתחום הקריירה. בין תחומי המסוגלות העצמית שנחקרו בכיוון הקריירה נמצאים: מסוגלות עצמית 

 ,עצמית מתמטית ומסוגלות עצמית ביחס לממדים בסיסיים בהתנהגות קריירהמדעית וטכנית, מסוגלות 

 כגון מסוגלות עצמית בקבלת החלטות קריירה.

 התאמות במקומות עבודה. נגישות ו7

 נגישות .א.7

 

 

 

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

כניות ובפעילויות בקהילה באופן שוויוני, מכבד וגם בטיחותי. מאז חקיקת ושימוש בשירותים שונים, בת

 נגישות

קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת  תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, "אפשרות הגעה למקום,

ל ווהכ כניות ובפעילויות המתקיימות בהם,ושימוש במתקניהם והשתתפות בת בקשר אליהם,מקום או שירות או 

 .עצמאי ובטיחותי" מכובד, באופן שוויוני,

  2005חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות, סעיף נגישות, 
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חובת הנגשת סביבות עבודה, פנאי ולמידה חלה על כל  ,( בחוק שוויון זכויות2005סעיף הנגישות )

 המוסדות הציבוריים בישראל. 

את תהליך הנגשת  תובילואף  פהשותתהיה  המרב"ע 'גמה לעתידמ'כנית ובת אישיבתהליך הליווי ה

 יחס להתאמות בסביבה הפיזית, החושית והקוגניטיבית.תתיכנית וומקומות העבודה של משתתפי הת

 עיצוב אוניברסלי .ב.7

האדריכל רון מייס  ידי עלשה  40-הוא מושג שהוטבע לפני כ (Universal Designעיצוב אוניברסלי )

צוב המנסה לקחת בחשבון את הטווח י( כגישה בע2006סטורי, מולר ומייס,  ;2006ומורני, )גבריאלי 

ולפנות לקהל היעד הגדול ביותר האפשרי. זהו עיצוב  ,הגדול ביותר של היכולות ואי היכולות בחברה

מבנים בהפשטות, היעילות והמהירות שבה ניתן להשתמש בשירותים,  ,הלוקח בחשבון את מידת הקלות

 עקרונות בסיסיים: שבעה הצפון קרולינה הגדיר יברסיטתקבוצת אדריכלים מאונ 1997שנת מוצרים. בבו

יוכל להשתמש  ,מגבלהבפן שלא תלוי ביכולות ו/או השאיפה כי כל אדם, באו ש:שוויון בשימו .1

 .במערכת ביעילות )נגישות(

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

 .עמה ועל פי הצרכים והטעמים המשתנים של המשתמשים

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

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

 .השימוש

 ש במהלך השימוש במערכת:מניעת שגיאות אנו :ביצועיות .4

 הבנה קוגניטיבית קלה של השימוש במערכת ובהוראות הפעלתה.: 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 במרפסת  ת:סובלנות לשגיאו .5

 מראש שגיאות בהקלדה. מונעאש נפילות או שימוש במקלדת מותאמת מונע מר

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

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

 .המערכת המוצקים, הן למיקומם והן לחללים ולמעברים בתוך המערכת

שתמש בהם המרב"ע ת ,אישיבעת עקרונות אלו הם הבסיס לעיצוב סביבה מכילה. בתהליך הליווי הש

המלצות על התאמות של סביבות העבודה גיבוש וכן לצורך  הצעירלצורך חקר של סביבות העבודה של 

 .הצעירשל 
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 סביבת העבודה התאמות  .ג.7

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

כשינוי או תכנון במרחבים  "התאמת סביבהאת המושג "מר ע( הגדירה SMDויסות חושי )והפרעה ב

על מנת להתאימם למגוון הצרכים של אנשים בחברה, גם באמצעות תוספת או אביזר  ובחללים

עסוקת אנשים עם מוגבלות, שיוכל לבצע תפקידים שונים )ת כדי ,אדם עם מוגבלות ם עבורהנדרשי

חושית, מוסדית, אנושית והנגשת שירות וכן התאמת המטלה -התאמה זו כוללת סביבה פיזית(. 2015

אך כדי לבצע  ,לאפשר לו תפקוד מיטבי. התאמות הסביבה משתנות מאדם לאדם כדיהנדרשת מאדם 

  סיס התאמות אלו.השונות ואת העקרונות העומדים בב האפשרויותמיטבית יש להכיר את  התאמה

 

 התאמות חושיות .ד.7

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

 וסטיבולרי ופרופריוצפטיבי ולכאב וכן לסוגי התגובות החושיות.  –התנועה 

 Sensory ) יות יתר חושיתניתן לסווג את התגובות החושיות לאנשים עם הפרעה בוויסות חושי לתגובת

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

(Sensory Seeking Craving)  ,2015)בר שליטא, יוכמן ועמיתים ;DeGangi, 2000; Miller et al., 

2007.)  

החישה, סוגי התגובות, התאמות חושיות במקומות עבודה והמלצות ניתן  יותופירוט והרחבה של אופנ

חוברת למעסיקים להתאמת סביבת  –ר תמי בר שליטא "לקרוא בחוברת של תמר עמר בהנחיית ד

  (.קישור) נייר עמדה ויסות חושי( וכן בקישור) ויסות חושיבוהעבודה לאנשים עם הפרעת 

 פיזיתהסביבה ההתאמות  .ה.7

למקומות  ;בית ספרי מרחבללנגישות למבנה ופיזית מתייחסות לצרכים של אנשים הסביבה ההתאמות 

הסרת מכשולים בסביבה הבית ל ;לנגישות של דרכי גישה למוסד החינוכי ולמקומות עבודה ;עבודה

שימוש ל ;חומרי למידה ודרכי למידה ,התאמות של ריהוט ומרחב עבודהל ;ספרית ובמקומות העבודה

 ;באמצעות אוטובוס מונגשתעבורה ל הנגשה של פעילות בחוץ;לם מונגשים; שירותיל ;באביזרי עזר

 כגון חינוך גופני ,הנגשות של פעילויות ייחודיותל ;רכי המשתמשוהתאמות של ציוד במקומות עבודה לצל

 התנסות בעבודות שונות. ו

  התאמות קוגניטיביות .ו.7

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

משמעית, עבור אנשים עם מגבלה קוגניטיבית ואוכלוסיות מסוימות אחרות. מטרת הנגשה -חדפשוטה, 

https://drive.google.com/file/d/1s6CfZapB_aDFAf7uJFIV24kian1SH6vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s6CfZapB_aDFAf7uJFIV24kian1SH6vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1samDY-FWqJLhEu88XF1dFY4frj7e7ZtI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1samDY-FWqJLhEu88XF1dFY4frj7e7ZtI/view?usp=sharing
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ינשפיין, טנא רינדה, רימון גרקוגניטיבית היא הטבה של השתתפות האנשים בסביבות חיים שונות" )

 (. 2018ילון חימוביץ, ו אבידן זיו,

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

פשוטה לשימוש ותהליכים פשוטים. על החומרים המונגשים קוגניטיביים להיות כתובים על פי כללי 

להימנע משימוש במילים  ובמשפטים קצרים; משמעית-חדובלשון פשוטה  -לשוני, דהיינו הפישוט ה

 ;להעביר את עיקרי המסרים בלבדולהימנע מעומס  ;מטבעות לשוןבבשפות זרות או בביטויים ו

 – הלהשתמש בדפוס ברור ללא קישוטים, בכתב גדול, במשפטי פעיל ולהימנע ממשפטי סביל )לדוגמ

נקבה בד בכגון שימוש בזכר ו ,להימנע מסרבול ;יונתן( ידי עליונתן שטף את הכוס ולא הכוס נשטפה 

ן המילולי ובצבעים התואמים אף הם בסמלים ברורים המשקפים את התוכ להשתמש ;בבד )כגון לו/לה(

 . (2011)עוזיאל קרל, טנא רינדה, וילון חימביץ,  את התוכן

הנחיות לפישוט לשוני חוברת ( וקישור) עקרונות להנגשה קוגניטיבית בסביבת העבודהראו הרחבה: 

 (. קישורלאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )

 להרחבה בנושא נגישותלעיון והמלצות נוספות  .ז.7

  הוראה נגישה עלון מכללת עמק יזרעאל -

   ADHD מידע והתאמות למלווים תעסוקתיים ולמעסיקיהם עבור עובדים עם -

  חוברת למעסיקים בנושא התאמת סביבת עבודה לאנשים עם אוטיזם -

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

 כישורים נדרשים לעולם העבודה –מסוגלות תעסוקתית . 8

 (כנית + פישוט לשוניולמושגים מובילים בת קישור)

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

צדיק, -וולדה-)נאון, קינג, ו , ולמצוא עבודה חדשה כאשר הוא בוחר או נאלץ לעשות זאתלעבוד בוו

(. מסוגלּות תעסוקתית ְמספקת לפרט סיכויים Cassidy, 2006; Cotton, 2001; 2006; תבת, 2006

סבירּות שישתלב בעבודה, ומרמזת כי צפויים לו סיפוק רב טובים יותר למצוא עבודה, מגדילה את ה

 ,Cottonקיים שנים רבות )זה (. שימוש במונח 2007יותר מעבודתו ותגמול חומרי משופר )תמיר ונוימן, 

(, אך עם השנים משמעותו השתנתה ועברה מהתכוונות להכשרה תעסוקתית מקצועית ולמידת 2001

; 2006; תבת, 2006צדיק, -וולדה-יים כלליים 'רכים' )נאון, קינג, ומיומנויות עבודה ללמידת כישורי ח

Cotton, 2001לה נחלקים לשלוש קבוצות מרכזיות:(. כישורי חיים א  

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

 גישה והתנהגות חיובית, קבלת אחריות, למידה עצמית ויכולת התאמה :כישורים אישיים. 

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://drive.google.com/file/d/1s6CfZapB_aDFAf7uJFIV24kian1SH6vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--TxDMceTLbGwJdNU1mjsgEiJQzlbRQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzU-eLiK-Cfn6iamnZIjkmZ6GgBKLHDy/view?usp=sharing
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 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 מכוונת 

חוסר ידע על אודות שוק העבודה, חוסר  –ישורי החיים, כמו גם להתמודדות עם חסמים לשיפור בכ

וללימוד דרכי הצגת יתרונותיו של העובד בפני  –ניסיון תעסוקתי, חוסר ידע בכתיבת קורות חיים 

 ( כתבו על אודות מסוגלּות2007(. תמיר ונוימן )2006; תבת, 2006צדיק, -וולדה-המעסיק )נאון, קינג, ו

כי אף שהיא אינטרס של הפרט, הרי שהיום היא נתפסת כאינטרס מדיני וחברתי  ,תעסוקתית וטענו

  (.2010)יבזורי, בעולם בכלל ובישראל בפרט 

מינה רז )עבור  ידי עלתעסוקתית, כפי שהוגדרו  הנדרשות לפיתוח מסוגלות ,מיומנויות הביצוע 11

והשירותים החברתיים(  הרווחה ,משרד העבודהבשיתוף עם  ,האגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך

 מהוות את הבסיס להקניית מסוגלות תעסוקתית בתוכנית 'מגמה לעתיד' בשנה א'.

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

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

לאור השינויים והמגמות בעולם  לפי מגמות השינוי בשוק העבודה. הכניות התעסוקוהכישורים בת

ועוד( חשוב לבחון  ,העבודה )גלובליזציה, מכונות חכמות, כניסה לעידן דיגיטלי, התארכות תוחלת החיים

את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים הנדרשים לאדם להשתלבות בעבודה 

דה דינמי ומשתנה. שינויים אלו מחייבים את הפרט, בין השאר, לאמץ תפיסת ולניהול קריירה בעולם עבו

  להישאר רלוונטי בעולם התעסוקה. כדיהתמודדות בתנאי עמימות, ללמידה לאורך החיים ולניהול עצמי, 

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

 וג'.

שה אשכולות המכילים את עיקר הכישורים והמיומנויות הנדרשים מהעובד בעולם ימורכב משמודל ה

העבודה המשתנה: חמישה אשכולות של כישורים ואשכול נוסף של מניעים פנימיים לשיפור המסוגלות 

 .התעסוקתית

  

https://drive.google.com/file/d/1iOrhhjnFhUUj_kPUAJ9y4jF9NJNv7A8s/view
http://employment.jdc.org.il/he/knowledge/1577
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ימיים הפנ המניעים –מכיל את ה"מאפשרים" ה ,I AMההתבוננות על המודל מתחילה במרכז, באשכול 

 והתפיסתיים אשר מניעים את היחיד לפעולה, התקדמות והתפתחות תעסוקתית.

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

העבודה. יש להניח כי בכל אינטראקציה והתנהלות תעסוקתית העובד נדרש לפחות לאחת מה"שפות" 

 הללו.

ות הנוספים מכילים את הכישורים שעל העובד החדש לאמץ, לפתח או לשמר במידת ארבעת האשכול

 הצורך ובהתאם לשאיפותיו התעסוקתיות. 

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

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

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

 .I CANקשר הדוק עם היכולת לקרוא, לכתוב ולהציג נושא בעברית ובאנגלית באשכול  I NETבאשכול 

 :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   
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  I MIX 

אישיים ומסוגלות -יחסים בין

 תרבותית

 אישיים-ןיכולת לפעול במגוון מצבים בי  

 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   

 

 והמלצות לקריאה נוספת  רשימת מקורות. 9

 .42-33, 4, ן של גישהיעני(. עיצוב אוניברסלי בישראל: תמונת מצב. 2006. )'ונורמי, ל 'גבריאלי, ר

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

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

משרד התעשייה, המסחר,  .של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 2010בתעסוקה לשנת 

 והתעסוקה.

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

-ג'וינט-. ירושלים: מאיירסגודלן, מאפייניהן ותוכניות לקידום תעסוקתן ולהגברת ניידותן בעבודה

 מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות. 

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

 .12-5 ,4, ין של גישהיענשונות. 

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

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 ויסות חושי.(.  2018) '.ת עמר,

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

https://drive.google.com/file/d/1s6CfZapB_aDFAf7uJFIV24kian1SH6vo/view?us

p=sharing  

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
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כרך  אתגר ההתבגרות, ,ון קריירה. בתוך מ' סמילנסקי )עורך((. בחירת מקצוע ותכנ1992) .פלדמן ש'

 . ד'

-223) מתבגרים בישראל(. התפתחות קריירה והתבגרות, בתוך: פלום, ח. )עורך( 1995) .פלום ח'

 אבן יהודה: רכס. (.201

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

 (.28-19) סוגיות בבחירת מקצוע ,אורנשטיין )עורכות( וא' אופנהיימרד' שלו לבתי הספר. בתוך: 

 . משרד החינוך והתרבות

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

ר "דוקטור לפילוסופיה" בית הספר לחינוך, . חיבור לשם קבלת תואקריירה בקרב גברים ונשים

 אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

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

 .34-25, 22, ין של גישהיענלהנגשה קוגניטיבית בסביבת עבודה. 

 http://www.tevet4u.org.il. אוחזר מתוך: הדרך לעבודה –ת תב(. 2006) תנופה בתעסוקה. –תבת 

. נייר מסוגלות תעסוקתית ועידוד תעסוקה: השלכות למציאות הישראלית(. 2007) .תמיר, י' ונוימן, ז'

עמדה: ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, קבוצת 

 מחקר במדיניות חברתית. 
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 כללי: תכנון המפגש וניהול השיחה  1נספח 

 עם הצעיר אישימפגש הליווי הנקודות להתייחסות בתכנון  למרב"עמטרת נספח זה להציע 

סביבה -עיסוק-התכנון יכלול חשיבה מקדימה בהיבטים של אדםכהרחבה למערך המוצע לה. 

 כמפורט בתרשים:

 
  

אדם

.מטרות שהוצבו בתהליך-

.רצונות שהביע הצעיר-

מודל  י "זיהוי שלב בתהליך עפ-
ראו רקע )ההשפעה ומעגל השינוי 

(.תיאורטי

עיסוק

התאמת האמצעים  -
:  להתערבות במפגש

.משחק, פעילות, שיחה

שמירה על רצף בין  -
התייחסות  : המפגשים

,  למפגש קודם ותוצרים
.חיבור למפגש הבא

סביבה

.יצירת אווירה מאפשרת-

.חלל מתאים ומאורגן-

.אביזרים נדרשים-

.טכנולוגיות נדרשות-
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 מוצעות לפתיחת המפגש כללי: שאלות  2נספח 

השאלות בפתיחת המפגש מהוות אמצעי ל"בדיקת דופק" עם הצעיר. השאלות מאפשרות 

 .אישי ויצירת רצף בין המפגשים-ןבחינת הנושאים שמעסיקים את הצעיר, חיזוק הקשר הבי

 

 

 

  

  מרגיש/ה? מה התחדש? את/ה מה שלומך? איך 

 ?יש משהו שתרצה/י לספר שקרה השבוע 

 ת השבוע בלימודים / בהתנסות/תרכזבמה את/ה מ 

 בעבודה?

  זוכר/ת במה עסקנו במפגש הקודם? האם חשבת עוד

  על הנושא מאז?

 כנית ובעקבות השיחה הקודמת, ממה שעולה כעת ומת

כנית ואני מציעה שהיום נקדיש זמן ל... )לפי הת ,הליווי

 המקורית או בהתאם לצורך שעולה כרגע(, מה דעתך? 

  שהיית רוצה שנעסוק בו?יש נושא אחר 
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כללי: כרטיסי סימן קריאה וסימן שאלה לסיכום משותף  3נספח 

 של כל מפגש 
 ידי הצעיר( )למילוי על

 
  !סימן קריאה

 היום לי במפגש ו או התחזקוהתחדשש נושאים ותובנות

 

 סימן שאלה? 

במפגשים  ןארצה לעסוק בהשנשארו פתוחות ואולי שאלות 

 הבאים
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  אישילתיעוד מפגשי ליווי  כללי: פורמט 4נספח 

 ידי המרב"ע לאחר כל מפגש למילוי על

  

        ת לימודים:שנ       :רפא/ה בעיסוקשם המ       :צעיר/השם ה

 :ות שהוצבו לשנה זואישי מטרות

1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

מספר 

 מפגש

אור מהלך המפגש תי תאריך

 בהתייחס למטרות

סוגיות מרכזיות שעלו 

 במפגש

 דגשים למפגש הבא

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  
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8  

 

   

9  

 

   

10  

 

   

11  

 

   

12  

 

   

13  

 

   

14  

 

   

15  
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 אישיהליווי הכלי הערכה וציוד מומלצים לתהליך  :כללי 5נספח 

 

 

  

 עלות תיאור וכיצד להשיג שם האביזר

משחק  –מה שחשוב 

 קלפים לערכים

 אתר "משחקים שבלב"

/https://www.levgame.netשחשוב-ספר/מה-לבתי-חנות/משחקים-

 לערכים-אימון-קלפי-ערכים-משחק

159  ₪ 

ערכת הולנד 

להערכת נטיות 

 SDS-5 –תעסוקתיות 

 ועחברה לכלי אבחון והערכה לאנשי מקצ –סייקטק  

/https://psychtech.co.il 

549  ₪ 

 השאלון בגרסאות רגילה ומותאמת COPMשאלון 

ניתן להשיג דרך מומחיות תחום ריפוי בעיסוק במתיא"ות, בספריות 

 יםיבמוסדות האקדמ לריפוי בעיסוק

 

שאלון תמ"ש 

 למתבגרים

 רכישה דרך האתר 

-http://www.eurospanbookstore.com/africa_m_east/weekly

-planning-calendar

activity.html?___store=africa_m_east&___from_store=default 

 sharonzlotnik5@gmail.comר שרון זלוטניק "ה לדיולאחריה פני

 

נייח, מקלדת, מסך, חיבור לאינטרנט, מדפסת, מחשב נייד או  מחשב

 רמקולים

 

משחקי חשיבה, כגון משחקי קלפים, משחקי קובייה, משחקי  5-7 משחקי חשיבה

משחקים לקבוצה גדולה יותר,  ,אסטרטגיה, משחקים לשני משתתפים

 על פי בחירת המרפא בעיסוק 

 

, טושים, צבעים, עפרונות צבעוניים, פלסטלינה A3, ניירות A4ניירות  ציוד מתכלה

 מצבעים שונים 

 

תיקיות לכל צעיר, מספרים, שדכן, דבקים, מחורר, סרגל, קלסר  ציוד משרדי

 למרפא בעיסוק, עפרונות, עטים 

 

סאות, יארון נעול לשמירת הציוד והקלסרים, שולחן בגובה מתאים, כ ריהוט

  מדפים לאחסון פתוח של ציוד

 

חדר שקט וניפרד בגודל מתאים למפגש של שני אנשים או קבוצה של  סביבת עבודה

 חמישה עד שישה איש

 

https://www.levgame.net/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://www.levgame.net/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://psychtech.co.il/
mailto:sharonzlotnik5@gmail.com
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 'שנה ב אישיתהליך ליווי : 2תרשים 

 

 

  

1' מפגש מס

היכרות ותיאום  
ציפיות מחודש

2' מפגש מס

יוזמה  
,  ופרואקטיביות

הצבת מטרות  
אישיות לקידום

3' מפגש מס

נטיות תעסוקתיות 
אישיות ובחירה  

תעסוקתית

4' מפגש מס

עיבוד שאלון הולנד  
וחקר מקצוע

5' מפגש מס

המשך חקר 
המקצוע ושילוב  

ידע על המקצועות 
והסביבה עם ידע 

על עצמי

6' מפגש מס

ייחוס  : ניתוח אירוע
הצלחות וכישלונות

7' מפגש מס

פיתוח מיומנויות  
מסוגלות  

 I-PRO: תעסוקתית
Skills

8' מפגש מס

המשך פיתוח 
מיומנויות מסוגלות 

 I-PRO: תעסוקתית
Skills

9' מפגש מס

פיתוח תמונת 
עתיד בנושא  

קריירה

10' מפגש מס

ביקור במקום 
, ההתנסות

המלצות להתאמות  
ולהנגשה

11' מפגש מס

סיכום ביקור  
,  במקום ההתנסות
ניתוח סביבה  

ועיסוק והגדרת  
התאמות נדרשות

12' מפגש מס

מיפוי תפקידים 
חברתיים 

משמעותיים  
, והקשרים ביניהם
ככלי לפיתוח 

קריירה

13' מפגש מס

התבוננות אישית  
בתהליך הליווי  
האישי והכנת  

סיכום אישי

14' מפגש מס

הצגת תהליך ליווי 
אישי לפני שותפים 

על פי רצון , נוספים
הצעיר

15' מפגש מס

התבוננות וסיכום  
תהליך הליווי 
'האישי בשנה ב
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 שנה ב' – אישימערכי ליווי 

  מחודש היכרות ותיאום ציפיות 1ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

כרות מחודשת בשנה זו, בדיקה יאת נושא המפגש הנוכחי: היכרות ותיאום ציפיות, ה( ותציג המפגש

 של שינויים משנה קודמת. 

המרב"ע תציג את הדף ואת הנושאים  :(דקות 20) היכרות ותיאום ציפיות בעזרת דף תחומי חיים .2

החל מתחום הלימודים  ,לעבור על הנושאים הצעירתזמין את ו (.1. 1נספח א. ו)רא הקיימים בו

שבראש הדף ועם כיוון השעון עד לנושא ציפיות ומטרות. מומלץ לכתוב כמה מילים בכל חלון ליד 

 .(מפגש סיום השנה)לשימוש ב כל נושא

 שאלות מנחות לכל תחום:

 ומה פחות? מה עוזר לך  בלימודים ת/ה אוהב/ה? מה את/את ה/איזה מן תלמיד :לימודים

 ללמוד? מה היית רוצה ללמוד בעתיד?

 :המפגש מטרות

  .יצירת קשרו הדדית כרותיה. 1

: היכרות עם תוכנית הליווי והמשגה ידע. 2

 ב'.ת בשנה אישיה

: בירור עצמי, שיתוף וביטוי . מיומנויות3

 צרכים ורצונות.

 

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת מפגש  –שיחה פותחת  .2

 .אישיליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

 .. דף תחומי חיים1. 1נספח א.

 

 

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10פתיחה:  .1
היכרות עם תחומי חייו השונים של  .2

הצעיר ותיאום ציפיות בעזרת דף 
 דקות. 20תחומי חיים: 

תיאום ציפיות לגבי תהליך הליווי  .3
 .דקות 10: אישיה

 דקות 5סיכום בעזרת כרטיסיות סיכום:  .4

 

 

 :חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת

  מודלOPC יית אמון ולמידה הדדית: בנל

. הרחבה על המודל ברקע התיאורטי
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 עם מי? היכן מתגוררים ה מתגורר? /היכן אתהם בני משפחתך? במה הם עוסקים?  מי :בית

כנית? איך הגעת ובו מתקיימת התש לבית הספרכיצד מגיעים מביתך למכללה/בני המשפחה? 

  היום? איך הייתה הדרך?

  לי על הצלחה שלך  י/מהן התכונות החזקות שלך? הכישרונות שלך? ספר ?ה/טובה /אתבמה

 .)גם הצלחות קטנות(

o  ה /במה את :יש קשר בטוח ופתיחות ניתן לשאול בהמשך לחוזקות גם על קשייםאם

 .בו היה קושי והצלחת לפתור או לא הצלחת לפתורשעל מצב  י/מתקשה? ספר

 דלת וצמחת?שנה א'? במה גאז הפגישות במה השתנה אצלך מ 

  השנהשיקרה לאור ניסיונך בשנה הקודמת, מה חשוב לך? 

 לעשות בשעות הפנאי? האם יש לך תחביב? מהו? האם  ת/ה אוהב/מה את :תחביבים ופנאי

 היית רוצה לפתח תחביב? 

 האם יש לך חברים? היכן הכרת אותם? איך התחברתם? מה אתם אוהבים לעשות  :חברים

 לעשות איתם? י/שיהיו לך יותר חברים? מה תרצה י/ביחד? האם תרצה

 האם יש בהמשךאו מה שיהיה  תבתוכנישנה ב' האם עולות בך חששות בנוגע ל :דאגות ?

 תחומים ששוחחנו עליהם?האו לאחד מ אלייך/חששות בסביבתך הקרובה בנוגע אליך

 המפגשים כנית? לגבי והאם עולות בך שאלות לגבי מה ששוחחנו עד כה? לגבי הת :שאלות

 איתי? האם יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?

 עם מה, מבחינה כנית? ולהשיג בזכות השתתפותך בת י/מה תרצה :ציפיות ומטרות

 שנהב אישיהתעסוקתית, היית רוצה לצאת בסיום התהליך? מהן הציפיות שלך מתהליך הליווי 

  ?מעצמך וממני -זו 

 :(דקות 10) אישיתיאום ציפיות לגבי תהליך הליווי ה .3

 תדירות, מקום, היקף זמן מפגשים,  מספר: אישיאת תהליך הליווי ה צעירהמרב"ע תתאר ל

דרך התקשורת תסביר את ובהתאם לתרשים זרימה של מפגשי שנה ב'  , נושאים מרכזייםפגישהה

 .ביטול מפגשיםואופן בין המפגשים, תנאי 

  מעצמו וממנה )האם מותאם ומקובל או לא( ותוסיף את  הצעירהמרב"ע תתייחס לציפיות של

בנוגע להתמדה בתהליך, הגעה בזמן, שיתוף פעולה, תקשורת מכבדת )ניתן  הצעירציפיותיה מ

 להצביע על כך שאלה מיומנויות נדרשות בעולם העבודה וזה המקום לתרגולן(.

 קדם שעשוי לתרום ול באופן כניתובתותקיים עימו שיח על התמדתו  צעירהמרב"ע תחזק את ה

 .לקראת השתלבותו בשירות ובתעסוקהוכן  יםחברתיובמגוון היבטים אישיים  אותו

 יערכו בשנה ב'. יתקשר לנושאים של שנה א' ותצביע על השינויים ש המרב"ע 

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .4
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 :ב"ערדגשים למ

 ועם זאת פרטים כמה שיותרשתף בל צעירבעת הצגת דף תחומי החיים מומלץ להזמין את ה ,

 אינו חייב. הוא הוא אינו מרגיש נוח להרחיב בנושא מסוים אם להדגיש כי 

 לעיתים לכולנו יש )יש לתת לגיטימציה ולנרמל את הנושא  צעירבעת השיח על דאגות וחששות של ה

 במצבים שונים.אישית לגבי חששות שהיו למרב"ע  ה. ניתן להשתמש בדוגמ(חששות

  מהלךשאילת שאלות גם בהמשך בללשיח פתוח ו צעירלהזמין את ה מומלץבעת השיח על שאלות 

 המפגשים.

 יש מקום להתייחס לזה שהם כבר מכירים זו את זה  – 'א נהוותה את הצעיר בשיל אם המרב"ע

ונמצאים במקום אחר, ולכן מסתכלים על זה  אבל השנה הם בוגרים ומנוסים יותר ,מהשנה שעברה

 .מחדש

  כרות יההכדאי להתחיל את תהליך  ,בשנה א' צעירלא ליוותה את ה רב"עאין המשכיות והמאם

  .1מפגש א.כמודגש ב

מתקשים הים פמשתתלהשתמש בקולאז'/אמצעים יצירתיים להנגשת השיח עבור לשקול 

 .בערוץ השפתי
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 , הצבת מטרות אישיות לקידוםיוזמה ופרואקטיביות 2ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

 .את נושא המפגש הנוכחי: יוזמה ופרואקטיביות ( ותציגהמפגש

 10) (שור למושגים מובילים + הגדרה בפישוט לשוניקי) "פרואקטיביות"ו "יוזמה"במושגים  דיון .2

רוצים להסבירם ניתן להיעזר בקישור אם מכיר את המונחים. הוא אם  צעירעם ה בדוקיש ל(: דקות

. חיפוש רשתמקור מוסמך אחר בבמילון או בלהיעזר או  (:המילון העברי החופשי ברשתלמילוג )

 – I-PRO אוריינות דיגיטלית )של  הזדמנות נוספת לתרגול מיומנויותמהווה המושג ברשת במילוג 

I CAN). 

 :תשאלהמרב"ע 

את  ךמערי ה( שאתאחר/חבריםבין ה/משפחהבהתנסות/ב/בלימודים) ךאדם בסביבה שלהאם יש  -

 ? מןלעבר מטרותיו ולהגשי, שמצליח לקדם דברים ולהתקדם בעצמו התפקוד שלו

 :המפגש מטרות

: היכרות עם המושגים ידע והמשגה .1
יוזמה ופרואקטיביות, חשיבותם וביטויים 

 בעולם העבודה. 
: זיהוי תחומי ההשפעה של מיומנויות .2

 הצעיר, הצבת מטרות אישיות. 

 

 חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת:

  שבעת ההרגלים של אנשים"
 סטיבן קובי /אפקטיביים במיוחד" 

 בהוצאת אור עם.

  שבעת ההרגלים של "סיכום הספר
באתר  "אנשים אפקטיביים במיוחד

 .שפ"ינט

  הצבת יעדים אישיים בעזרת מודל

ARTSM ,השירות הפסיכולוגי ייעוצי ,

  .משרד החינוך

 כנית + ותקישור למושגים מובילים ב
 .פישוט לשוני

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

. סיפורה של מרקיטה 1. 2נספח ב.

 .אנדריוס

 .שיות. דף מטרות אי2. 2נספח ב.

 

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10פתיחה:  .1
דיון במושגים "יוזמה" ו"פרואקטיביות":   .2

 דקות. 10
גיבוש  -מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה  .3

 20תחומי השפעה ומטרות אישיות: 
 דקות.

 דקות. 5סיכום:  .4

 

 

https://drive.google.com/file/d/1XzU-eLiK-Cfn6iamnZIjkmZ6GgBKLHDy/view?usp=sharing
https://milog.co.il/%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94
https://milog.co.il/%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/sadnaot/SadnaotMehashetach/ShivaHergelim.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/sadnaot/SadnaotMehashetach/ShivaHergelim.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/sadnaot/SadnaotMehashetach/ShivaHergelim.htm
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/Zehout_Veshaihout/smart.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/Zehout_Veshaihout/smart.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/Zehout_Veshaihout/smart.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XzU-eLiK-Cfn6iamnZIjkmZ6GgBKLHDy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XzU-eLiK-Cfn6iamnZIjkmZ6GgBKLHDy/view?usp=sharing
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)יש לרשום את הדברים  מאפיין את אותו אדם? מה יש לו שמאפשר לו להצליח?להבנתך מה  -

 שעולים על דף ולכוון לרכיבים של פרואקטיביות(. 

מתקשה להעלות דוגמה של אדם מחייו ניתן להשתמש באדם מפורסם שהוא תופס ככזה או  הצעיראם 

 (..1. 2ב.נספח  וראמרקיטה אנדריוס )דוגמה את סיפורה של כלהביא 

 :מרכזיים שחשוב להדגיש בשיחשלבים /רכיבים

 .עם משמעות אישית מטרה -

 .אישית על הנושא אחריות -

 .במסגרת מה שניתן, אקטיבית ומודעת לפעול בתוך המגבלות בחירה -

 .למרות ועם המגבלות במציאות עשייה -

 

המרב"ע  :(דקות 20ומטרות אישיות )גיבוש תחומי השפעה  :מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה .3

דרך אחת להגברת מידת תשרטט על דף חלק מעגל גדול ותסביר: 

את הזמן ואת האנרגיה  אנו ממקדים היכןלבחון  שלנו היאהפרואקטיביות 

 – דאגות בתחומים שוניםשלנו. לכל אחד מאיתנו יש קשת נרחבת של 

להתייחס אליהן כחלק ניתן  ועוד. ,עם חבריםבעיות  לימודים, עתיד תעסוקתי,

  ."דאגהנקרא לו "מעגל השהזה  מעגלמה

 מעסיקות אותך? ,למשל ,לו דאגותיא :המרב"ע תשאל

ולרשום אותן  ,לדוגמה ,לבטא מספר דאגות שלו צעירהמרב"ע תזמין את ה

 לבטא דאגות, להמשיך צעיראת ה. כדאי לעודד הגדול בתוך המעגלותרות בכ

 .מתאימה/ות למעגל ההשפעההודאגה/ות  ,מתאימה/ות למעגל הדאגההעד שנראה שיש דאגה/ות 

כשנבחן את מה שנמצא במעגל הדאגה שלנו, : נחה את הצעיר לגבי מעגל ההשפעההמרב"ע ת

שלגביהם אנו חסרי שליטה לחלוטין, ואחרים שלגביהם אנו יכולים  יתברר לנו שיש כמה דברים

במעגל קטן יותר,  ןהקבוצה האחרונה, אם נתחום אותנוכל לזהות את הדאגות מן . לעשות דבר מה

 . "השפעהה מעגלנקרא לו: "ש

ממקדים את עיקר  , כשנגדיר באיזה מעגל אנורמת הפרואקטיביות שלנונוכל לגלות הרבה על 

ההשפעה.  אנשים פרואקטיביים ממקדים את מאמציהם במעגל כי נמצאהזמן והאנרגיה שלנו. 

 שבעת)סטיבן קובי,  ומתחזקת ומרחיבה את מעגל ההשפעההאנרגיה החיובית שלהם גדלה 

 .(1996הוצאת אור עם,  .במיוחד אפקטיביים אנשים של ההרגלים

דאגות אלה ניתן  ?ההשפעהלמעגל  ,לדעתך ,דאגות מאלו שציינת שייכות זהאי: המרב"ע תשאל

 להקיף בעיגול קטן יותר או במספר עיגולים קטנים.

 ,לשינויששייכת/ות למעגל ההשפעה יכולה/ות להוות מטרה/ות  הדאגה/ותהמרב"ע תסביר כי 

שהגדיר בתוך  ,דאגות דאגה אחת עד שלושתנחה את הצעיר לבחור . היאבשנה זוולשיפור לקידום 

 . 'מגמה לעתיד'מטרות עבורו לשנה הקרובה בולכתוב אותן כ ,מעגל ההשפעה

 מעגל הדאגה

 

מעגל 

 ההשפעה
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 כנית הלימודים ומה לתעזר במחנכת הכיתה ולבחון בחירה של מטרות בהתאימומלץ לה

 .האישית של הצעיר )התל"א(

 מומלץ לבחור מטרה אחת מכל שדה: ,כמו כן, בדומה לנהוג בתל"א 

 עצמאיים.החיים המטרה תעסוקתית ומטרה בתחום  ,מטרה לימודית

 .דף מטרות אישיות – .2. 2נספח ב.ניתן להיעזר ב

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :הסיכום סיכום בעזרת כרטיסיות .4

 

 :ב"ערדגשים למ

 בתהליך הליווי יותר פעיל השנה להיות  צעיריה מהילהשתמש במפגש זה להדגשת הציפ מומלץ

ים, ובכל אישיקודמת, להזמין אותו להציב מטרות משמעותיות ולהשתמש במפגשים ההשנה במ

 .מטרותיו ולהשפיע על המשך דרכוהשגת כנית, כדי לקדם עצמו לקראת ורכיבי הת

  בהם בוחרים להשתמש, ש, ניתן לשתף בחשיבות הביטויים צעירבשיח עולה קושי מצד האם

 תהיה פעמים רבותהתחלה של תפקוד פרואקטיבי  ולתרגל ניסוח מחדש של התחושות והתגובות.

 :שינוי בשפה

 

  אישי הסיפורה של מרקיטה אנדריוס, בהתחשב ברקע  – .1. 2בנספח ב.יש לשקול את השימוש

 .תרבותי של הצעירהו

  מהן  שתיים עד שלושלהתמקד ב צעיר, כדאי לעודד את הדאגותיש במעגל ההשפעה מספר אם

 .לצורך הצבת מטרות

 )יוזמה( פרואקטיביות )תגובתיות( ריאקטיביות

 "בוא ונבחן את החלופות" "אני לא יכול לעשות דבר"

 "אני יכול לבחון גישה אחרת" "כזה אני"

 "אני שולט ברגשותיי" מרגיז אותי" זה"

 "אני בוחר" "אני לא יכול"

 "אני אעשה" "לו רק..."
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  אם הצעיר מתקשה בשיתוף בדאגות או בהצבת המטרות, ניתן להיעזר בתכנים שעלו במפגש

 ל תחומי החיים השונים.תוך כדי דיון ע ,קודם

 .האחריות ש, אך יש להקפיד "מי יכול לעזור לי בהשגת המטרה?"ניתן להוסיף  .2. 2בנספח ב

 נשארת על הצעיר. עליו לגייס את העזרה ולדעת לצרוך אותה בצורה טובה.

  י, מדידות, רייחודיותמוצבות יהיו כמה שיותר הרצוי שהמטרות( אליותT.R.A.M.S). 

  הבאים )לשימוש במפגשים  המלא לצעיר ולהשאיר עותק למרב"ע .2. 2נספח ב.יש לתת את– 

 .(15ב., 13ב., 10ב., 7ב.

מתקשים הים פמשתתאמצעים יצירתיים להנגשת השיח עבור מגוון להשתמש בלשקול 

 .שפתיבערוץ ה

 

  

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/Zehout_Veshaihout/smart.pdf
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 סיפורה של מרקיטה אנדריוס. 1. 2.נספח ב

 

אביה של מרקיטה עזב אותה ואת אמה כשהייתה בגיל שמונה. אמה נאלצה לעבוד כמלצרית במסעדה 

 ,קטנה, והשתיים חלמו על טיול מסביב לעולם. "אני עובדת קשה כדי לחסוך מספיק כסף לקולג' בעבורך"

יך ותשתכרי היטב, נוכל שתינו להגשים את ישתסיימי את לימודאמרה האם למרקיטה, ויום אחד אחרי 

צדה עינה מודעה שהתפרסמה בעיתון  13כשהייתה מרקיטה בת  .חלומנו לנסוע מסביב לעולם"

חניכה, שימכרו את ל, המזמינה את החניכים לתחרות מכירת עוגיות. הפרס שהובטח לחניך או 'הצופים'

מרקיטה שתעשה הכול כדי לזכות  סביב לעולם. בו ברגע החליטההוא טיול זוגי חינם מ ,מרב העוגיות

ם ועברה בית אחר בית בשכונת 'הצופי'בתחרות! על מנת להגשים את חלומה, היא לבשה את מדי 

מי ולי יש יהמגורים שלה, ולשכנים שפתחו את הדלת סיפרה בהתלהבות "שלום, שמי מרקיטה, לא

מכירת עוגיות, האם תרצו לקנות  ידי עלשים את החלום שלי חלום לנסוע מסביב לעולם, אני עומדת להג

 3,500-חבילה או שתיים של העוגיות הכי טעימות בעולם?" באותה שנה מכרה מרקיטה למעלה מ

חבילות עוגיות,  40,000-מאז היא מכרה למעלה מ חבילות עוגיות, וזכתה בטיול זוגי מסביב לעולם.

מכר: "איך -טים של וולט דיסני, וכתבה את הספר שהפך לרבהרצתה ברחבי ארצות הברית, כיכבה בסר

 למכור עוגיות, בתים, קדילק, מחשבים... וכל דבר אחר". 

 

כניות ורצו לזכות בטיול ואף היו להם ת רבים ילדיםסיכום רכיבי הפרואקטיביות של מרקיטה אנדריוס: 

מרקיטה יצאה מדי יום, מיד אחרי כיצד ימכרו כמויות עצומות של עוגיות, וחלקם אף מכרו. אבל רק 

שלה וחבילות העוגיות, מוכנה לשוב ולבקש מאנשים שישקיעו בחלום שלה.  'הצופים'הלימודים, עם מדי 

היא לא הייתה מתוחכמת יותר מאנשי מכירות אחרים, ילדים או מבוגרים. היא פשוט המשיכה לבקש, 

ו הססנות מתחבאת לפעמים מאחורי המשיכה להציע. היא עשתה. עשייה מובילה לתוצאות, ואיל

מושגים כמו "תכנון" ו"מחשבה", אשר בהינתן מספיק זמן הופכים לפחד ולהרגל של חוסר עשייה. סוד 

שמפחדים  על אףההצלחה של מרקיטה הוא לא איך מתגברים על הפחד, אלא איך עושים משהו 

סל כל סיכוי לעשייה. בסופו של לעשותו. הפחד מדחייה הוא רכיב עצום בכישלון, מפני שמראש הוא מח

דבר מרקיטה גילתה, שככל שהיא חזרה על המעשה, כך הלך ופחת הפחד, עד שמכירת העוגיות הפכה 

 להרגל מהנה. 

 (http://shiuracher.org/pdf/dl/DL_techcareer.pdfמתוך: שיעור אחר לקוח )
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 מטרות אישיות דף. 2. 2.נספח ב

 שם: _______________________________ 

 תאריך: _____________________________

 מטרת על:

 

  'מגמה לעתיד'ב לשנה הקרובה 1מטרה 

 

 מה אעשה כדי להשיג את המטרה:

 

 

 

 

 :'מגמה לעתיד'בלשנה הקרובה  2 מטרה

 

 מה אעשה כדי להשיג את המטרה:

 

 

 

 

 :'לעתיד מגמה'בלשנה הקרובה  3מטרה 

 

 מה אעשה כדי להשיג את המטרה:
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 )שאלון הולנד( בחירה תעסוקתיתונטיות תעסוקתיות אישיות  3ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

 . נטיות תעסוקתיות אישיות ובחירה תעסוקתיתאת נושא המפגש הנוכחי: ( ותציג המפגש

  :צעירהמרב"ע תשאל את ה :(דקות 15) שיח על בחירה תעסוקתית .2

  בוחרים את הכיוון המקצועי שלהם בצעירותםאיך אנשים? 

 אנשים שפגש בסיורים איך אנשים שהוא מכיר בחרו את המקצוע שלהם )משפחה, מכרים ,

 (? או בהתנסות התעסוקתית

 עיסוק בתחום במשך  ,בעיניו? )מצד אחד משמעותית/בעלת משקל הבחירה הזו עד כמה

-עבודה לעסוק במגוון דברים בוכיום מקובל בעולם ה אחר,שעות רבות בכל יום, מצד 

לא בהכרח  –זמנית, לעבוד בתקופות שונות בתחומים שונים, ולהתפתח לאורך החיים 

 (.אחד ויחידבתחום 

 

 

 :המפגש מטרות

יכיר את רכיבי  צעיר: הידע והמשגה .1
נטיות,  –הבחירה התעסוקתית 

 כישורים וערכים.
: דיווח עצמי בעת מילוי מיומנויות .2

 השאלון.

 

 חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת:

  הרצאה מצולמת בנושא בחירה

 .מקצועית מאת פרופ' גלי צינמון

  :קריירה ובחירת מקצוע רקע תיאורטי- 

  .ומושגים מרכזיים רקע

 קישור למצגת על שאלון הולנד. 

 

 
  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

לשאלון נטיות הולנד . דוגמה 1. 3נספח ב.

 .לשימוש המרב"ע להתרשמות בלבד

 .SDS-5: ערכת אבחון הולנד עזרים

 

 

 

 

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10פתיחה:  .1
 15: שיח על בחירה תעסוקתית .2

 דקות.
ערכת הולנד להערכת נטיות מילוי  .3

 דקות. SDS-5 :15 –תעסוקתיות 
 דקות. 5סיכום:  .4

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rB1C5kg-D3Y
https://www.youtube.com/watch?v=rB1C5kg-D3Y
https://drive.google.com/file/d/1HQ-9T5n59WR96NZUHYOg-nNJc0sOtEVB/view?usp=sharing
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: הבחירה התעסוקתית היא ת הבחירהואודות מורכבעל  צעירתדון עם ההמרב"ע  ?אז איך בוחרים

במשפחה של האדם, בהתנסויות  ,בין השאר ,לו מרכיבים רבים הקשוריםונושא מורכב שנחקר רבות 

. ניתן ומההצלחה בעיסוקים שונים וכד-אילשונות שעוברים בחיים, בתגובות הסביבה להצלחה או 

 רכיבים עיקריים: שלושהלצמצם זאת ל

 במה אני אוהב לעסוק? מה מעניין ומושך אותי יותר? :והעדפות נטיות 

 ה אני טוב ובמה פחותבמהמוגבלויות שלי, שלי, החוזקות  :כישורים? 

 מה חשוב לי לתת ומה חשוב לי לקבל בחיי המקצועיים? :ערכים  

כפי שהן  ,התעסוקתיות שלךואת ההעדפות היום ננסה להכיר את הנטיות  :אמרתתפתח והמרב"ע 

, על שם חוקר וסוציולוג ותיק שאלון הולנד, הנקרא להערכת נטיות תעסוקתיות שאלון, בעזרת היום

 .2008-1919 , אשר חי בין השניםהולנד. ל ון'גוידוע: 

 , המרב"ע והצעיר ישוחחו ויבינו מה ניתן ללמוד מהשאלון.פן עצמאיובאאת השאלון  שהצעיר ימלאלאחר 

אין לו השאלון הזה נשאר כאן לשימושנו, ונוכל בהמשך לחזור ולמלא אותו אם נבחר. : המרב"ע תגיד

לא תרגיל שעוזר ללמידה על עצמינו. אם לא תהיה בטוח תשובות נכונות או שגויות, זה לא מבחן, א

גם זה מידע חשוב בשביל להבין מה חסר כדי  .לך ותתלבט - בסעיפים מסוימים מהי התשובה הנכונה

 ומה עוד נדרש בתהליך. המקצועי שלך לגבש עוד את הכיוון

( John Holland's Self Directed Search SDS-5)ערכת הולנד להערכת נטיות תעסוקתיות מילוי  .3

 :(דקות 15) בהתאם להוראות המדריך המלא

  במהלך מילוי השאלון המרב"ע תשב ליד הצעיר, ובמידת הצורך תיתן תיווך קוגניטיבי לצורך

נראה שמילוי השאלון מלחיץ  אםהבנת ההוראות, המושגים, צורת מילוי השאלון ותיווך רגשי 

 חשש.אצלו את הצעיר או מעורר 

  תחושותיו בעת מילוי השאלון, האם  את צעירהתברר עם המרב"ע עם סיום מילוי השאלון

השאלות עוררו בו מחשבה חדשה או מוכרת על הנושא ועל עצמו, מה חושב שהפרופיל 

 תקבל יראה.יש

 נתבונן יחד בתוצאות השאלון. לאחר : במפגש הבא אודות המשך התהליךעל  המרב"ע תסביר

 ,כפי שהתקבל מהשאלוןות מאלה שהתקבלו כמתאימים לפרופיל שלך מקצוע ר שנינבחמכן 

 ונחקור אותם לעומק.

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .4
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 :ב"ערדגשים למ

  .בסיום המפגש המרב"ע תקודד את השאלון בהתאם להוראות במדריך המצורף לערכת האבחון

אותיות,  שלושלאחר קידוד השאלון, מתקבל פרופיל הכולל ניתן לתת גם לצעיר לקודד בעצמו. 

אליו משתייך ממלא השאלון, מאפייניו ומקצועות תואמים לו. במפגש שהמבטאות את "הטיפוס" 

ערך עיבוד של תוצאות השאלון עם הצעיר וחקר של מקצועות אשר נמצאו מתאימים לו לפי יהבא י

 לון. תוצאות השא

 אודותעל רחבה יותר של מידע  לראייהיכול להוסיף  ,מוצע במפגש זהאשר  ,שאלון נטיות מסוג זה 

חיים שונים  תחומיבהדרך המיטבית להשתתפותו בעולם העבודה. נטיות שונות מתבטאות ו צעירה

ובתקופות חיים שונות של האדם, לכן מומלץ להשתמש בשאלון ובפרופיל המתקבל ממנו כבסיס 

 צעירעם ה שיחהכנית. ובת צעירהנובעת מהיכרות עם ה כוללנית, ותוך הסתכלות צעירעם השיח ל

שסימן בחירה זו או אחרת, איך תופס את כלמה התכוון  – בשאלון יכול לכלול העמקה בבחירותיו

עורר ולא לחשוש ל הבהרה שאלות אפשר להציג. וכדומה מושך אותומקצוע זה בהמקצוע, מה 

 .עולות באופן טבעי בשלב זההשאלה ודילמות חזק סימני ול

 :מידע כללי על האבחון  

בהתייחס לנטיותיו  צעירהאבחון זה מהווה בסיס לקיום שיח עם  'מגמה לעתיד'כנית ובת יודגש כי

כנית לכוון באופן ואין בכוונת הת .ולהתחלת תהליך של חקר אישי בנושא, המקצועיות יותולהעדפו

 .ייחודיתחום מקצועי את הצעיר ל משמעי-חד

לפי  אחר,מצד  ייחודיים עותו, ומקצראשוןמבוסס על התיאוריה של ג'ון הולנד לסיווג מאפייני אישיות מצד  SDS-ה אבחון ☚

 (.RIASECמנותי, חברתי, יוזמתי ומנהלתי )פרופיל וטיפוסים בסיסיים: ביצועי, חקרני, א שישה

אוסף את תשובות הנבדק לגבי השאיפות שלו, פעילויות היומיום, יכולותיו ותחומי ההתעניינות שלו במקצועות  SDS -ה ☚

מייצגות את המאפיינים הדומיננטיים ביותר האותיות  שלושמפיק פרופיל בעל  SDS -ובסוגי עבודות שונים. בהתאם לתשובות ה

 אצל המשיב.

 .מהם הנגזרים ההכשרה או הלימוד תחומי ואת לנבדק ביותר המתאימים המקצועות את למצוא ניתן זה פרופיל בעזרת ☚

וא את למצ לו לסייע ומאפשר המשיב את מיטבית בצורה מאפיין המתקבל הקוד. הקוד ולחישוב להעברה ופשוט קל השאלון ☚

 הכיוון המקצועי המומלץ ביותר עבורו.

 להבנת מסייעים אלו מדריכים(.אלפביתי בסדר וכן) קוד לפי מסווגים המקצועות רשימת ואת קריירה מדריך מקבל משיב כל ☚

 .מעשי באופן ההמלצות וליישום שהתקבל האישי הפרופיל

 :SDS-5 -יתרונות ה

 .לפנסיה יציאה תכנון ואף קריירה תכנון, לימודים בבחירת לעזור יכולים המוצעים הכיוונים. החיים שלבי לכל מתאים ✓

 חן תוקף עבור נבדקים ישראלים.המב. והחדשים המעודכנים המקצועות את גם כוללת המקצועות רשימת. ומתוקף מעודכן ✓

 לפני הולנד ון'ג על ידי במקור ונכתב כולו בעולם אדם בני מיליוני 35 של בשימוש נמצא המבחן. תעסוקתי בייעוץ הסטנדרט ✓

 המקובלת לאישיות מקצועית. RIASEC -ה תיאוריית

 -הבינלאומית המוכרת, ה הרשימה על מבוססת המקצועות רשימת. ומעודכנת איכותית ברשימה מקצועות 1,300 -כ ✓

O*NET. 

 https://psychtech.co.ilמתוך אתר 

https://psychtech.co.il/
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 דוגמה לשאלון נטיות תעסוקתיות*. 1. 3.נספח ב

 *לשימוש המרב"ע להתרשמות בלבד

 ,המקצועית. אנא קרא/י את כל ההוראות וענה/י על השאלון בהתאםשאלון זה נועד לבדוק את נטייתך 

 בלי לדלג.ומ לפי הסדר

 פעילויות

. עניין ללמוד לעשות או שיש לך שהנך אוהב/ת לעשותפעילויות לגבי  "כן"במשבצת של  Xי סמן/

ן לך ואי, או שאין לך כל יחס אליהן אוהב/ת לעשות אינךפעילויות שלגבי  "לא"במשבצת של  Xסמן/י 

 כל עניין ללמוד לעשות.

 לא כן S - פעילויות חברתיות לא כן R - פעילויות ביצוע

   לעזור לאנשים בבעיותיהם האישיות   לתקן מכשירי חשמל ביתיים

   להשתתף בפעולות קהילתיות   לתקן חפצים בבית

   להדריך ילדים ונוער   לעבוד בגינה

   להשתתף בכינוסים ואסיפות   להשתמש בכלי עבודה עדינים

   לשמוע הרצאות בפסיכולוגיה   לטפל במכונית

   לקרוא חומר בפסיכולוגיה או סוציולוגיה   , מפלסטיק או מקרטוןלבנות דגמים מעץ

   להיות חבר פעיל במועדון   ללמוד קורס בתחום האלקטרוניקה

   ליחסי אנוש הלהשתתף בסדנ   לבצע מלאכה בהנחיית בעל/ת מקצוע 

   לעבוד בהתנדבות   להשתמש בכלים לעבודת מתכת

   להדריכם להסביר לאנשים או   להשתתף בחוג לעבודות עץ

   לסייע בקליטת עולים   להכין מאכלים לפי מתכונים מיוחדים 

   סה"כ   סה"כ

 לא כן "E" -פעילויות יוזמה  לא כן "I" -פעילויות חקרניות 

   להפיץ מוצר חדש   לקרוא ספרים או שבועונים מדעיים

   לנהל שירות או עסק עצמאי   לעבוד במעבדה

   ני קהללנאום או להרצות בפ   לפתור בעיות במתמטיקה

   לארגן מבצע התרמה   להשתתף בקורס בפיזיקה או בכימיה

   לפקח על עבודת אחרים   להשתתף בקורס בביולוגיה

   ליזום מפגשים עם אנשים חשובים   לעסוק בחקר שבטים פרימיטיביים

   להנהיג קבוצה לקראת ביצוע משימה   לצפות בתוכניות על התפתחות המדע

   פוליטית להשתתף במערכת    להשתתף בחוג לארכיאולוגיה

   נהל עסקיםילמלהשתתף בקורס    ללמוד בקורס ניתוח מערכות

   לעבוד ביחידת מחקר ופיתוח
להיות ראש ועד )בי"ס, עבודה, בית 

 משותף(
  

   לשכנע אחרים להשתתף בפרויקט   לקחת חלק בפרויקט מדעי

   סה"כ   סה"כ
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 לא כן "C" -פעילויות מנהלתיות  לא כן "A" -פעילויות אומנותיות 

   לעסוק בעבודות משרדיות   לרשום, לצייר או לפסל

   ס עבודות או מכתביםילהדפ   לעצב מוצרים

   ללמוד תוכנה חדשה בעיבוד תמלילים   לנגן בכלי נגינה

   לנהל רישומים או דוחות הוצאות   ללכת לאירועים מוזיקליים

   לעסוק בחישובים כספיים   לקרוא או לכתוב שירים או סיפורים

   להשתתף בקורס יועצי מס   להשתתף בחוג לאומנות

   להפעיל ציוד משרדי   להשתתף בלהקת מחול

   לעצב בגדים או תכשיטים
לתכנן ולהפעיל שיטת תיוק של דוחות 

 ומסמכים
  

   מכתבים עסקיים או רשמייםלכתוב    להלחין או לכתוב עיבודים מוזיקליים

   להזין נתונים במחשב   לעסוק במלאכת יד אומנותית

   להשתתף בקורס להנהלת חשבונות   פילהשתתף בחוג לעיצוב גר

   סה"כ   סה"כ

 

 ריםושיכ

 Xסמן/י  שהנך יכול/ה לבצע היטב או במומחיות.את הפעילויות  "כן"במשבצת של  X סמן/י

 גרוע.ביצעת אותן באופן אותן, או לא ביצעת  את הפעילויות שמעולם "לא"במשבצת של 

 לא כן S -כשרים חברתיים  לא כן R -כשרים ביצועיים 

   אני יכול/ה להעביר חומר לימודי בהצלחה   עבודה כגון: מסור כליאני יודע/ת להשתמש ב

   אני מצליח/ה לעזור לאנשים במצוקה נפשית   יכול/ה לעשות תיקוני חשמל פשוטים אני

   רבה באירועים חברתייםאני זוכה להקשבה    אני יודע/ת לשפץ רהיטים

אני יודע/ת להשתמש בכלי עבודה כגון: 

 מקדחה
   אני יכול/ה לטפל בסבלנות באנשים איטיים  

   אני יכול/ה לעשות תיקוני שרברבות פשוטים
אני יכול/ה ללמד בחוג או להדריך ילדים 

 ונוער
  

   אני יכול/ה לערוך תוכנית בידור למסיבה   אני יכול/ה לעשות תיקוני טיח ולצבוע קירות

   אני עובד/ת טוב במיוחד בצוות   אני יכול/ה לתפור במכונת תפירה

   למבוגרים האני יכול/ה להדריך בסדנ   אני יודע/ת לעבוד בגינה

   אני מסתדר/ת היטב עם מגוון של אנשים   ל/ה להחליף גלגל במכוניתאני יכו

   את אישיותם של אחרים מנתח היטבאני /ה    אני יודע/ת לעשות עבודות יד

   יאני מצליח/ה לגרום לאנשים להיפתח בפני   אני יודע/ת לטפל בבעלי חיים

   סה"כ   ה"כס
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 לא כן E -יים יזמ םכשרי לא כן I -כשרים חקרניים 

אני מכיר/ה שלושה מאכלים בעלי כמות חלבון 

 גבוהה
  

אני נבחר/ת לתפקידים מסוימים בלימודים 

 או במקום אחר
  

   אני מבין/ה עקרונות של רדיואקטיביות
אני יכול/ה לפקח על עבודת של אנשים 

 אחרים
  

   אני מופיע/ה טוב מול קהל   אני יודע/ת להשתמש במיקרוסקופ

   אני יכול/ה לזהות שלוש מערכות של כוכבים
אני מצליח/ה להפעיל אנשים לעשות דברים 

 לפי רצוני
  

אני יכול/ה להסביר את תפקיד תאי הדם 

 הלבנים
   אני יכול/ה להיות איש/אשת עסקים טוב/ה  

   אני יכול/ה לשמש כדובר/ת של קבוצה   אני יכול/ה לפענח נוסחאות כימיות פשוטות

   אני יכול/ה לארגן קבוצה או צוות   אני מבין/ה מדוע לוויינים אינם נופלים ארצה

   אני יכול/ה להפעיל עסק או שירות עצמאי   אני יודע/ת לעבד נתוני מחקר במחשב

   אני יכול/ה להיות מנהיג/ה   אני יודע/ת את חוקי התורשה

   אני טוב/ה בניהול משא ומתן   לפחות שפת תכנות מחשבים אחתאני יודע/ת 

   ול/ה לנהל ישיבה או אסיפהאני יכ   אני מבין/ה כיצד פועל תנור מיקרוגל

   סה"כ   סה"כ

 

 לא כן C -נהליים יכשרים מ לא כן A -כשרים אומנותיים 

   אני יודע/ת לנסח ולהדפיס מכתבים רשמיים   אני יודע/ת לנגן

   אני יכול/ה לשיר במקהלה או כסולן/ית
זמנית משימות -אני יכול/ה לבצע בו

 משרדיות
  

   אני יכול/ה להפעיל קופה רושמת   אני יכול/ה לשחק בהצגה

   אני יכול/ה לתייק ביעילות מכתבים ומסמכים    אני יכול/ה להופיע בערבי קריאה

   אני יכול/ה לרקוד בלט קלאסי או מודרני
י יכול/ה להשתמש בתוכנה להנהלת אנ

 חשבונות
  

   להפעיל מעבד תמליליםאני יודע/ת    אני יכול/ה לצייר או לפסל

   אני יכול/ה לרשום חשבונות זכות וחובה   אני יכול/ה לעשות עבודות קרמיקה

   יכול/ה לתכנן או לעצב בגדים אני
אני יודעת לנהל רישום מדויק של תשלומים 

 ומכירות
  

   וטוקול של ישיבה רלרשום פ אני יכול/ה   אני יכול/ה לתכנן ולעצב כרזות

   אני יודע/ת לערוך רישום מלאי   כרון, קטע מוזיקלייאני יכול/ה לזמזם נכון, מהז

   אני כותב/ת סיפורים או שירים
אני יכול/ה לבצע עבודת ניירת רבה בזמן 

 קצר
  

   סה"כ   סה"כ
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 מקצועות

 . לכל מקצוע הינך מתבקש/ת להביע את יחסך .לפניך רשימת מקצועות

 "כן"במשבצת של  Xסמן/י  - אותך המעניינים או המושכיםמקצועות ליד ה

במשבצת של  X. סמן/י -מוצא/ת אותם כלא מענייניםאת/ה מחבב/ת או ש אינךהמקצועות שליד 

 ."לא"

 לא כן S -מקצועות חברתיים  לא כן R - מקצועות ביצועיים

   תיכון ת ספרמורה בבי   מטפל/ת בבעלי חיים

   קצין/ת מבחן   מפקח/ת בנייה

   גישור בעניינייועץ/ת    מהנדס/ת או הנדסאי/ת אלקטרוניקה

   פסיכולוג/ית   טכנאי/ת קול ואולפן

   מדריך/ת נוער   טכנאי/ת רדיו וטלוויזיה

   מרצה במדעי ההתנהגות   אופטיקאי/ת

   יועץ/ת שיקומי/ת   סרטט/ת באמצעות מחשב

   יועץ/ת תעסוקתי/ת   מהנדס/ת או הנדסאי/ת תעשייה וניהול

   מרפא/ת בעיסוק   פקהמפעיל/ה מערכות שידור וה

   עובד/ת סוציאלי/ת   הנדסאי/ת אדריכלות נוף

   מטפל/ת ברפואה משלימה   טכנולוג/ית-טכנאי/ת ביו

   גנן/גננת )בגן ילדים(   יםטכנאי/ת שירות למחשב

   פיזיותרפיסט/ית   טייס/ת מסוק

   קלינאי/ת תקשורת   טבח/ית

   סה"כ   סה"כ

 לא כן E -מקצועות יוזמה  לא כן I - חקרנייםמקצועות 

   קניין/ת )קונה סחורה(   וירוחזאי/ת מזג א

   מפיק/ה בטלוויזיה   עובד/ת מעבדה

   מנהל/ת מלון   טכנולוג/ית רפואי/ת

   מנהל/ת עסק עצמאי   מהנדס/ת מחשבים

   משפטן/ית   אנתרופולוג/ית

   סוכן/ת נכסי נדל"ן )תיווך מקרקעין(   סטריון/יתיה

   איש/אשת יחסי ציבור   גנטי/ת -מהנדס/ת ביו

   יועץ/ת השקעות   חוקר/ת מדע עצמאי/ת

   נציג/ת מכירות   מידען/ית

   פרסומאי/ת   אקולוג/ית איכות הסביבה

   מנהל/ת חנות או מחלקת אופנה   אולוג/יתיארכ

   מארגן/ת תערוכות   רוקח/ת
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   מפיק/ת אירועים   וטרינר/ית

   מפיץ/ת מוצר   רופא/ה מומחה/מומחית

   סה"כ   סה"כ

 

 לא כן C -נהליים ימקצועות מ לא כן A -מקצועות אומנותיים 

   מנהל/ת חשבונות   משורר/ת או סופר/ת

   מומחה/ית לביקורת איכות   מוסיקאי/ת

   בוחן/ת פסיכומטרי/ת   מומחה/ית לאנימציה במולטימדיה

   פקיד/ת הלוואות/ השקעות בבנק   תפאורן/ית

   תמחירן/ית )מעריך עלויות של מוצרים(   תסריטאי/ת )כותב/ת תסריטים(

   מפעיל/ת מחשב   קריקטוריסט/ית

   תקציבאי/ת   כוריאוגרף/ית

   מנהל/ת משרד   צלם/ת אופנה

   מזכיר/ה משפטי/ת   מעצב/ת אדריכלות פנים

   פקיד/ת כוח אדם   מעצב/ת תכשיטים

   פקיד/ת שכר ומשכורת    גרפיקאי/ת

   פקיד/ת קבלה במלון    שחקן/ית

   אחראי/ת על מחסן   עורך/ת תוכניות מוזיקליות

   קופאי/ת   מאפר/ת אומנותית

   סה"כ   סה"כ

 

 

 ציינון:

 - אומנותי I -חקרני  R - ביצועי

A 

  C -י מנהל E - יזמי S - חברתי

 פעילויות      

 כשרים      

 מקצועות      

 סה"כ      
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 עיבוד שאלון הולנד וחקר מקצוע 4ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

 . חקר מקצועעיבוד תוצאות שאלון הולנד ואת נושא המפגש הנוכחי:  ( ותציגהמפגש

המגמות המסתמנות את  והצעיר ינתחו יחדהמרב"ע : (דקות 15) שאלון הולנדתוצאות עיבוד  .2

: שילוב ה"טיפוסים" הבולטים שהתקבל, חיבור למקצועות מתאימים, התייחסות השאלוןקידוד מ

עם  הצעירומקצועות )מצביע לעיתים על היכרות מצומצמת של רים ושיכלפערים בין פעילויות, 

 -עם עולם העבודה ועם מקצועות  צעירעצמו, גם בשל מיעוט התנסויות, חוסר היכרות של ה

ושל המרב"ע מההתנסות  צעיריות אופייניות למקצוע(. שיתוף תובנות של הכישורים נדרשים ופעילו

 והמלצות להמשך.

יש האם האם לדעתו הפרופיל שהתקבל תואם את היכרותו עם עצמו,  צעירהמרב"ע תשאל את ה

 במקצועות שסימן תחת הטיפוס הדומיננטי מקצוע אחד או יותר שהיה רוצה להכיר יותר לעומק

 .ועוד

 :המפגש מטרות

חשיבות איסוף : ידע והמשגה .1
 המידע בתהליך קבלת החלטות. 

: איסוף מידע שיטתי מיומנויות .2
 ומקיף.

 

 חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת:

  הרצאה מצולמת בנושא בחירה

 .מקצועית מאת פרופ' גלי צינמון

  :מקצוע קריירה ובחירת רקע תיאורטי- 

  .ומושגים מרכזיים רקע

 

 

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

 .. חקר מקצוע1. 4נספח ב.

: מחשב או מכשיר סלולרי מחובר עזרים

 לאינטרנט.

 

 

 

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10פתיחה:  .1
עיבוד תוצאות שאלון הולנד )מולא  .2

 דקות. 15במפגש קודם(: 
 דקות.  15חקר מקצוע:  .3
 דקות. 5סיכום:  .4

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rB1C5kg-D3Y
https://www.youtube.com/watch?v=rB1C5kg-D3Y
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מקצועות מתוך המקצועות שסימן  שנילבחור  צעירהמרב"ע תזמין את ה – (דקות 15) חקר מקצוע .3

בשאלון, שאותם מעוניין לחקור לעומק. עדיף שיהיו משויכים לטיפוסים המרכיבים את הפרופיל שלו, 

 ומקצועות ולהדגיש בפני שנילבחור אקראית להציע לו מתקשה לבחור, ניתן  צעירהאם אך לא חובה. 

, החשובה ביותר בתהליך קבלת החלטות, לתרגל מיומנות של איסוף מידעימה היא שמטרת המש

ירצה לחקור עוד מקצועות, הכלי יהיה הצעיר ולכן ניתן להתחיל את התרגול מכל מקצוע. אם בעתיד 

 בידו.

, ותעבור עמו על הסעיפים. בהתאם לזמן חקר מקצוע – .1. 4ב.נספח את  צעירהמרב"ע תציג בפני ה

ניתן להתחיל לערוך את חקר המקצוע יחד בעזרת חיפוש ראשוני אחר מידע ברשת. לקראת סיום 

ומהו  במי יכול להיעזר באיזה אופן ירצה להמשיך לאסוף את המידע, צעירעם הלבחון המפגש יש 

 . לביצוע החקר זמניםהלוח לדעתו 

אותו שהמידע  אודותעל מבעוד מועד להתכונן ולחשוב  צעיריש לעזור ל -נקבעו שיחה או ביקור אם 

 הוא מעוניין לאסוף והדרך לקבל אותו.

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .4

 

 :ב"ערדגשים למ

  להגיע לאנשים  כדיחשוב לעודד את הצעיר להשתמש ברשת הקשרים שלו ושל אנשים בסביבתו

אותו הוא חוקר, או בתחום קרוב, עמם יוכל לשוחח ואף לערוך ששלומדים ו/או עובדים במקצוע 

מפגש תצפית קצר במקום עבודתם. יומלץ לצעיר לשתף הורים, חברים, מכרים ובני משפחה 

במשימה ולהיעזר בהם. מידע משמעותי מתקבל גם מתוך שיחה וביקור במקום העבודה, וזאת 

-היכולת להשתמש ב"נט ,ונים. כמו כןכגון קריאה על המקצוע באתרים הש ,נוסף לבירור נוסףב

וורקינג חברתי" בתהליכי חיפוש עבודה היא יכולת חשובה לצעיר כהכנה להמשך. ניתן לגייס גם 

 כנית לבחינת קשרים רלוונטיים עם אנשים בתחום הנחקר.ואת צוות הת

  של מטלת החקר בהתאם לצורךעצמאי בביצוע  צעירהיש לבחון אפשרות ללוות את. 
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 חקר מקצוע .1. 4.בנספח 

 ות:בחרת לחקור את המקצוע

1.       

2.       

 כלשהי?או לא דורש הכשרה  הכשרהלצורך חקר המקצוע עליך לבדוק האם המקצוע דורש 

 :נא בדוק והשלם ,כןאם 

  ( נלמד המקצועשלושהמוסדות לימוד )לפחות באילו ? 

1. ________________________________    

2. ________________________________     

3. ________________________________ 

 נגיש/אינו נגיש :לתחבורה ציבורית מוסד הלימודים נגישות בדוק  

דרך הגעה מביתי: 

___________________________________________________________ 

  קבלההתנאי מהם? _____________________________________________ 

  משך זמן הלימודיםמה__________________?_________________________ 

  שעות ______________ ימים? שעות הלימודמהן _______________________ 

 __________________ שעות שבועיות פרמס

  כניתונלמדים בת נושאים עיקרייםאילו? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 תיאורטיים ומעשייםתיאורטיים/מעשיים/: האם הלימודים הם 

 :בתחוםחקירה של התעסוקה 

 ?זההבמקצוע  לאחר הלימודים עבודה ניתן להשתלב מקומותו לבאי .1

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 ?זההבמקצוע  באילו תפקידים ניתן להשתלב לאחר הלימודים .2

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 ? מטלות ומאפיינים מרכזייםאופי העבודה במקצועמה  .3

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 ____________________________________ ?מקובל במקצועהשכר מהו ה .4

  מידעאיסוף לו הדרכים אפשריות לבדיק

 המוצעות להלן.  האלתוך מדרכים שונות  שלוש*יש לאסוף מידע בעזרת 

  .אתרי אינטרנט של מוסדות לימוד .1

 .חיפוש בגוגל .2

 .הלימודים יועצי לימודים במוסד .3

 .מידעונים של מוסדות לימוד .4

 .במוסדות לימוד "יום פתוח" .5

 ".דרושים"מודעות  .6

 .לומדים את המקצוע הנחקרהים צעירבאמצעות קשר עם  .7

 .תחוםעוסקים בהאנשי מקצוע  .8

 .בתחום עבודה במקומותתצפית  .9

 קישורים מומלצים:

 תחום הלימודים:

www.limudi.co.il 
/http://yoram.walla.co.il 

/http://www.nirshamim.co.il 

 תחום העבודה:

/http://www.ovdim.gov.il 

/http://www.jobmaster.co.il 

/http://www.alljobs.co.il 

/http://www.drushim.co.il 

 בהצלחה!!!

  

http://www.limudi.co.il/
http://yoram.walla.co.il/
http://www.nirshamim.co.il/
http://www.ovdim.gov.il/
http://www.jobmaster.co.il/
http://www.alljobs.co.il/
http://www.drushim.co.il/
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  צמיושילוב ידע על המקצועות והסביבה עם ידע על עהמשך חקר המקצוע  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

המשך חקר המקצוע ושילוב ידע על ( ותציג את נושא המפגש הנוכחי: לפתיחת המפגש

 . המקצועות והסביבה עם ידע על עצמי

המרב"ע תבקש מהצעיר להציג את ממצאי החקר  דקות(: 10) חקר מקצועמטלת עיבוד  .2

תשאל שאלות על תהליך איסוף המידע, כגון: איך הרגיש הצעיר באיסוף  , היאשהכין. כמו כן

התמודד המידע, האם קיבל מידע חדש שלא הכיר, האם היה קשה/קל, מה היה קשה/קל, איך 

 ועוד. איך איתר את האנשים שאיתם דיבר? עם קשיים?

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

מומלץ  – . עיבוד חקר מקצוע1. 5נספח ב.

למילוי במחשב. במידה וממלאים את נספח 

בעותק קשיח יש להצטייד בארבעה  5

 צבעים )רצוי אדום, ירוק, כחול וכתום(.

 

 

 

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10פתיחה:  .1
 דקות. 10עיבוד מטלת חקר מקצוע:  .2
על מקצועות אינטגרציה של מידע  .3

 דקות. 20ומידע על עצמי: 
 דקות. 5סיכום:  .4

 

 

 :המפגש מטרות

: עיבוד המידע שנאסף בחקר מיומנויות .1
המקצועות, רפלקציה על התהליך, 

השוואה והתאמה למידע שלמד או יודע 
כלים לחשיבה על עצמו, שימוש ב

אנליטית ואינטגרטיבית בתהליך קבלת 
 החלטות.

 

 חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת:

  הרצאה מצולמת בנושא בחירה

 .מקצועית מאת פרופ' גלי צינמון

  :קריירה ובחירת מקצוע רקע תיאורטי- 

 .ומושגים מרכזיים רקע

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rB1C5kg-D3Y
https://www.youtube.com/watch?v=rB1C5kg-D3Y
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כי  ,המרב"ע תסביר לצעיר :(דקות 20) אינטגרציה של מידע על מקצועות ומידע על עצמי .3

מקצועות, נשתמש בכלי מובנה כדי  שניהאישיות ואסף מידע על  ולאחר שחקר את נטיותי

קצועות אלה, או מאפיינים מסוימים את המידע הזה, ולבחון את ההתאמה של נטיותיו למ לחבר

 /. עיבוד חקר מקצוע1. 5נספח ב.של המקצועות. המרב"ע והצעיר ימלאו יחד את 

 

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .4

 :ב"ערדגשים למ

  במחשב. .1. 5נספח ב.מומלץ למלא את 

לשאול  ו( מומלץ לסייע ל5משוחחים עם הצעיר על המידע שמילא בטבלה )נספח ב  כאשר

שאלות פתוחות ומקדמות אשר יסייעו לו להעמיק את ההבנה שלו ביחס ליישום הידע החדש 

 בטווח הקצר ובטווח הארוך. שלמד

 כגון: ,קרובהיישום הידע החדש בתקופה הלמומלץ לשאול שאלות ביחס 

 ?מקום ההתנסותבעבודתי ה ההשפעה של הידע על עצמי ועל מקצועות אלו ביחס למ

 ?כניתוגמר בתהפרויקט מה ההשפעה של הידע החדש על 

 '?מגמה לעתיד'כנית המשך אחרי ולבחירה התעסוקתית שלי בתמה הקשר של הידע הזה 

ת שתפתחנה אפשרויות להעמקת החקר על מקצועות ומלץ לשאול שאלומ בטווח הארוך

 ו, כגון: שנבחר

? על המקצוע הזה את מי עוד אפשר לשאול   

 האם אני מכיר מישהו שעובד בתחום?

 האם אוכל להתלוות לעובד בתחום למשך יום אחד? 

 האם יש מקצועות קרובים למקצוע הזה שגם הם מעניינים אותי? 
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 מקצועעיבוד חקר . 1. 5.נספח ב

כישורים ל: השוואה בין מקצועות שנאסף מידע לגביהם וניתוח מידת התאמתם לנטיות, מטרת הכלי

 .ערכים אישייםלו

 :הנחיות

ניתן שמאפיינים אותך, את העדפותיך, צרכיך ההשלם בטור "מידע על עצמי" פרטים רבים ככל  .1

 .ונטיותיך האישיות

 .בהתאם לנושאים המצוינים בטור הימניהשלם בטורים של המקצועות מידע על כל מקצוע,  .2

בהן קיימת התאמה גבוהה בין מידע שכתבת על שמשבצות  V-בנוסף בטורי המקצועות: סמן ב .3

 -בהן אין התאמה כלל, סמן בשמשבצות  – -אודות המקצוע, סמן בעל עצמך לבין מידע שנאסף 

 משבצות שבהן חסר מידע. ? -משבצות שבהן יש התאמה חלקית, וסמן ב ~

 .יותר בין מאפייניך האישיים לבין מאפייני המקצועבגבוהה התאמה הבחן היכן קיימת ה .4

 .ידי המשך החקר חשוב להשלימו על ,שחיוני לבחינת ההתאמה ,קיים מידע חסראם 

 

מידע על עצמי )נטיות,  

 כישורים, ערכים(

      : 1מקצוע 

 

 

      : 2מקצוע 

 מה חשוב לי לקבל ולתת... ערכים מרכזיים

 

 

            

 בחוץ/בפנים סביבת עבודה

 רכי נגישותוצ

תנועה בין סביבות/סביבה 

 קבועה

 עם הרבה אנשים/מעט/לבד

 אנשים קבועים/משתנים

 שירות/עבודה עם קהלמתן 

 מנהל צמוד/תפקוד עצמאי

רעש/  –גירויים בסביבה 

 שקט, אור/חושך, ריחות...

 מידת ניקיון ואסתטיקה 

 עוד:

            

כישורים 

 נדרשים לעיסוק

 תחומים חזקים שלי

 יכולות גבוהות
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 ערך שאני מביא

 

 

 תחומים חלשים שלי

 קשיים שאני מכיר מעצמי

 מגבלות אישיות

בשלב להן אני זקוק שתמיכות 

 זה בחיי העבודה שלי

            

דרישות השכלה 

 הכשרה /

 יכולות הלמידה שלי

 סוג הלמידה שמתאים לי

 קצב הלמידה שלי

 מה עוזר לי ללמוד

 

            

מסגרת העבודה 

 במקצוע

 היקף עבודה שמתאים לי

 עבודה במשמרות/לא

 גמישות/יציבות

 

 

            

תחומי עניין 

 מקצועיים

 נושאים שאני מתעניין בהם
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 תניתוח אירוע: ייחוס הצלחות וכישלונו 6ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

מגוון מצבי חיים את נושא המפגש הנוכחי: ניתוח של גורמים להצלחה או כישלון ב ( ותציגהמפגש

 יום.מיוהבחיי ו

כרות עם יוה צעירשיח פתוח עם ה המרב"ע תקיים :(דקות 10) וכישלונות שיח על הצלחות .2

ו, ולציין בהצלחות וכישלונות של . המרב"ע תזמין את הצעיר לשתף"כישלון"ו "הצלחה"המושגים 

המרב"ע יכולה להוסיף דוגמאות  ., כפי שהוא מבין אותםהגורמים להצלחות ולכישלונותאת 

 ירתה.להצלחות וכישלונות שלה, לפי בח

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת מפגש  –שיחה פותחת  .2

 .אישיליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4
 

. מצגת על תיאוריית הייחוס של 1. 6נספח ב.
 . ווינר

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10פתיחה:  .1
 דקות. 10שיח על הצלחות וכישלונות:  .2
 דקות. 20מודל הייחוס של ווינר:  .3
 דקות. 5סיכום:  .4

 

 

 :המפגש מטרות

: הבנת המושגים המשגהידע ו .1
"הצלחה" ו"כישלון", מודל הייחוס 

שימוש בייחוסים להבנה של ווינר, 
 ה.הצלח-ל הצלחה ואיש

תוך שימוש ניתוח אירוע : מיומנויות .2
 במושגי הייחוס.

 

 

 חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת:

  ,עיבוד מידע חברתי ותיאוריות ייחוס
 .של מט"ח תמתוך הספרייה הווירטואלי

  :סינגור  –בעד עצמם  מדבריםספר
/  עצמי של לומדים עם לקויות למידה

לאה קוזמינסקי. הוצאת ספרים יסוד 
, 3(. חלק א', פרק 2004ומכון מופ"ת )

 . 66עמ' 

 

https://drive.google.com/file/d/1zE0ahlq3Ao1ao-9uLNhFNt2xn62ecwov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zE0ahlq3Ao1ao-9uLNhFNt2xn62ecwov/view?usp=sharing
https://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=13580
https://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=13580
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96687546#1.0.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96687546#1.0.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96687546#1.0.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96687546#1.0.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96687546#1.0.6.default
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, ודל ושבעת הייחוסים שהוא מציגמשל ה משותפת למידה :(דקות 20) מודל הייחוס של ווינר .3

 ושימוש במושגים לצורך ניתוח תחושות הצלחה וכישלון מחיי הצעיר. 

 :(.1. 6ב. נספחראה מצגת )ניתן להיעזר ב

 .מידע כללי והבנת המודל: 4-2שקפים 

 .תרגול שימוש במושגים באמצעות דוגמאות נתונות :8-5שקפים 

 ניתוח. או אירועים אחרים ,שחזור האירועים שהוזכרו בשיח על הצלחות וכישלונות: 9שקף 

  להצלחה ולכישלון.הגורמים 

כגון  ,ממגוון תחומי חיים ,כל ייחוסנוספות מחיי הצעיר עבור  דוגמאותנותר זמן ניתן לתת אם 

אישיים, חיי משפחה, יחסים עם -ןעורי בית, הכנת מטלות(, יחסים בייעבודה, לימודים )מבחן, ש

 כגון מאמץ ואסטרטגיה. ,ל ייחוסים פנימיים ונשלטיםדגש להבנה שמתן  , תוךבני המין השני

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .5

 :ב"ערדגשים למ

 כי הייחוסים המשמשים אותנו להתקדמות ולהצלחה הם הייחוסים  ,מטרת ההמשגה לקדם הבנה

רואה בהצלחות ובכישלונות שלו תהליכים הקשורים בו, במאמץ  צעירככל שההפנימיים והנשלטים. 

 תכנון שהשקיע, כך יגדלו הסיכויים להצלחות עתידיות ותגבר המוטיבציה שלו. בו

  למרב"ע  מומלץ. ןתוך ניתוח והמשגה שלה צעירשל ההתבוננות בהתנסויות שונות מפגש זה מזמן

, צעירה מתן לגיטימציה עבורדבר יתרום לה מחייה שלה.את ההתנסויות גם  באופן מותאםלהביא 

 .תהליך שחווה הפרט בהתפתחות אישיתהחלק מ והבנתו כי הצלחות וכישלונות הם

  

https://drive.google.com/file/d/1zE0ahlq3Ao1ao-9uLNhFNt2xn62ecwov/view?usp=sharing
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 *I-PRO Skills –פיתוח מיומנויות מסוגלות תעסוקתית  7ב.

 2018פותח בתבת, ג'וינט ישראל, *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

 

 :יםמהלך המפגש

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

 . בעולם עבודה משתנה מסוגלות תעסוקתיתמיומנויות פיתוח  :המפגשאת נושא ( ותציג המפגש

  :בהתאם להתקדמות בנושאי סדנת ההכנה לקריירה :(דקות 10) I PRO Skillsרקע על מודל  .2

  את המפגש ואת תכניו, ותסביר  לצעיר כבר נערכה היכרות עם המודל בסדנה, המרב"ע תזכיראם

ניתנת הזדמנות לכל אחד להעמיק בחיזוק מיומנויות באופן מותאם לצורך  אישיכי בתהליך הליווי ה

אודות המיומנויות הנדרשות לפי המודל ניתן להיעזר בקישור: על לרענון הידע אישי. 

/https://ipro.jdc.org.il 

  הצעיר מה לדעתו מאפיין את עולם את תשאל המרב"ע  ,טרם נערכה היכרות עם המודלאם

העבודה של ימינו, תוך שימת דגש על תהליכי מחשוב ודיגיטציה, התפתחות והשתנות מהירה של 

שאל ת גם של תחומי עיסוק ומקצועות, והצורך בלמידה מתמדת. לאחר מכן בהתאםהטכנולוגיות ו

 :המפגשים מטרות

ידע והמשגה: מאפייני עולם העבודה  .1
המודרני, מיומנויות נדרשות בעולם 

 העבודה.
מיומנויות: פיתוח מיומנויות מסוגלות  .2

, I-PROתעסוקתית מתוך אשכולות 

הצבת מטרות אישיות ובניית תוכנית 
 תכנון, ביצוע ובקרה. –לתרגול עצמי 

 

 :חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת

  מודלI PRO Skills :

/https://ipro.jdc.org.il 

 רקע תיאורטי: מסוגלות תעסוקתית. 

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

 עבודה כלי: . טבלת אימון1. 7נספח ב.

 שיפורלו לזיהוי התעסוקה למקדם

התעסוקתית )כל הזכויות  המסוגלות

 .ג'וינט ישראל( -שמורות לתבת 

 

 : לוח זמנים למפגשים

 דקות. 10פתיחה:  .1
 דקות. I PRO Skills :10רקע על מודל  .2
בחירת מיומנויות והתחלת תרגול  .3

 דקות. 20: משותף
 דקות. 5 :סיכום .4

 

 

https://ipro.jdc.org.il/
https://ipro.jdc.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1Qzdq_TlcEaYEYZPk0ZaGVo4H_fdfkGVi/view?usp=sharing
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. I PRO Skillsאת מודל  המיומנויות הנדרשות בעולם העבודה המודרני, ותציג בפני הצעיר לגבי

  https://ipro.jdc.org.il/מומלץ באמצעות הקישור: 

  :(דקות 20והתחלת תרגול משותף )בחירת מיומנויות  .3

 הצעיר, וידונו שוב של  (.2. 2נספח ב. ו)רא דף המטרות האישיותהמרב"ע והצעיר יתבוננו יחד ב

 , מהם ההישגים, מהם הקשיים,לו לאילו פעולות בוצעו ואיבמטרות ובפעולות שנבחרו לקידומן: א

 דורש שינוי או דיוק. כנית הקידוםומה בתמה התקדם יותר/פחות/כלל לא התקדם. 

 וכדי לקדם עוד את מטרותיולו מיומנויות לדעתו עליו לחזק כדי יהמרב"ע תשאל את הצעיר א 

למצוא עבודה, להתקבל אליה, להצליח בה  –תפקד בצורה הטובה ביותר בעולם העבודה ל

 לנמק את בחירתו. . על הצעירולהתקדם

 כי במפגש הנוכחי ובמפגש הבא נתמקד במספר מיומנויות שנבחר לשפר ונראה  ,המרב"ע תסביר

 ולשפרן. ןאיך ניתן לתרגל

  המיומנויות לשיפור תתבסס על בחירת הצעיר, בשילוב חוות דעתה של או /ובחירת האשכול

ממונה במקום והתעסוקה המורים, מקדם הודיווחי  צעירעם ה הכרותיעל סמך ה המרב"ע,

יש פער בין בחירת הצעיר וחוות דעתה של המרב"ע, יש לקיים שיחה פתוחה אם . ההתנסות

האשכול  . בכל מקרה בחירתהצעיר( דיי עלהמרב"ע והן  ידי על)הן  ולהסביר את הבחירה

 והמיומנויות לשיפור היא של הצעיר.

  תעסוקתי -הביטוי התפקודישיח על לאחר בחירת האשכול ו/או המיומנויות יקיימו המרב"ע והצעיר

בשאלות מתוך טבלת ניתן להשתמש דרך הצגת התנהגויות תואמות.  שנבחרו,המיומנויות  של

 (. .1. 7ב.נספח ראה האימון )

  עמודת 'משימות בזמן פגישה'  מתוך ,משימה או שתי משימות לביצוע במהלך המפגשהצעיר יבחר

 והצעיר יבצעו את המשימה יחד, לפי השלבים ותוך שימוש בתכנון ובקרה: המרב"עה. שבטבל

לציוד הנדרש לביצוע המשימה, לידע  תוך התייחסותשלבי ביצוע המשימה,  תכנון :ראשון שלב

 הנדרש לביצועה, למוקדי חשיבה המתבקשים. 

  .ביצוע המשימה בהתאם לתכנון :שני שלב

ביצוע, המדדי איכות  לוהמשגה שימה תוך התייחסות בקרה על ביצוע המש ביצוע :שלישי שלב

 התוצרים.מושביעות רצון מהדרך ו ,לביצוע המשימה התארגנותהערכת ה

 שבוע: המשימה או משימות לביצוע עצמאי בבית/בבית הספר במהלך צעיר והמרב"ע יגדירו ה

מומלץ לצמצם את אפשרויות  במשותף עם המרב"ע. צעירה ידי עלעשה יבחירת המשימות ת

לאחר ולמשמעות של המשימות עבורו.  צעירמשימות בהתאם ליכולת ה שתיים עד שלושל הבחירה

להיערך לקראת ביצוע המשימה, לתכנן את ביצוע המשימה בממדים  צעירלהבחירה ניתן לסייע 

 של ציוד, זמן, מקום, אנשים שותפים.

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .4

https://ipro.jdc.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1Qzdq_TlcEaYEYZPk0ZaGVo4H_fdfkGVi/view?usp=sharing
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 :ב"ערדגשים למ

  רצוי לקיים מפגש זה בתיאום עם ההתקדמות בסדנת הכנה לקריירה, ולאחר שהמשתתפים הכירו

 בסדנה. I PRO Skillsאת אשכולות מודל 

 יכולה לשלב שיקולים א אחריומפגש הבזה וב מפגשב והמיומנויות לחיזוק בחירה של האשכולות 

 מגוונים:

  פיתוח אישי וזהות תעסוקתית. 

 משוב של הסביבה ביחס למיומנויות טעונות שיפור. 

 שאיפה תעסוקתית ורצון לשפר תחום שהוא חיוני לכניסה לתפקיד עתידי. 

 רצון להצטיין עוד יותר בתחום שאני כבר מצליח בו.  

  ראשוןהחלטה על תהליך מדורג ובחירת "אתגר קל" בשלב. 

  .ועוד 

 של קושי התייחסות לרמת הרצוי לכלול  במהלך המפגשלביצוע  בשיקולים לבחירת המשימות

אתגרים אישיים , צעירן של היבהקשר האישי והסביבתי, מוקדי עני מטלהמטלה, משמעות הה

 . צעירהיכולות של ו

  לקחת בחשבון את גורמי התמיכה  רצוי לביצוע עצמאי בין המפגשיםבשיקולים לבחירת משימות

המטלה ואת המשמעות של של סביבה היכולים לסייע בביצוע המשימה, את רמת הקושי ב

. רצוי שהמשימה הנבחרת תהיה קשורה לשיח ולמשימה שנבחרה לביצוע צעירהמשימה לחיי ה

ושדרגת הקושי שלה תהיה מעט נמוכה מדרגת הקושי של המשימה שבוצעה  ,מפגשמהלך הב

 במפגש בסיוע של המרפאה בעיסוק.

, קלפים, משחקי תפקידים, ערכת משחקי חשיבהכגון  ,אמצעים מגווניםקול שימוש בלש

  .צרכיולו צעירנבחרות בהתאם לאופי הלתרגול מיומנויות  ומה,וכד לוח זמניםפעי
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 *I-PRO Skills –פיתוח מיומנויות מסוגלות תעסוקתית המשך  8ב.

 (2018)פותח בתבת, ג'וינט ישראל, *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

 

 :יםמהלך המפגש

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

את נושא המפגש: המשך פיתוח מיומנויות מסוגלות תעסוקתית בעולם עבודה ( ותציג המפגש

 משתנה. 

הצעיר לשתף בביצוע מרב"ע תזמין את ה :(דקות 10שיתוף בתרגול שנעשה ממפגש קודם ) .2

איך הרגיש בעת הביצוע? האם היה קשה או קל?  האם ביצע? –המטלה שהגדירו למהלך השבוע 

 מה היה קשה או קל? איך הוא מעריך את התוצר? )כולל שיתוף בתוצר, אם יש(. 

  :(דקות 20)המשך תרגול מיומנויות ממפגש קודם  .3

  במפגש הקרוב.  בהן יתמקדושידונו בהמשך התרגול ויבחרו מיומנות או מיומנויות המרב"ע והצעיר 

 (: .1. 7נספח ב. וראטבלת האימון )מיומנות באמצעות קבע יש להתייחס ליכנית שתובהתאם לת

  .אלותשוהגויות תואמות התנ

 :המפגשים מטרות

: פיתוח מיומנויות מסוגלות מיומנויות .1

, I-PROתעסוקתית מתוך אשכולות 

משימות בתהליך של תכנון, ביצוע 
 ביצוע ובקרה.

 

 :לקריאה נוספתחומר רקע/ המלצות 

  מודלI PRO Skills :

/https://ipro.jdc.org.il 

 רקע תיאורטי: מסוגלות תעסוקתית. 

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

 עבודה כלי: . טבלת אימון1. 7נספח ב.

 שיפורלו הוילזי התעסוקה למקדם

התעסוקתית )כל הזכויות  המסוגלות

 .ג'וינט ישראל( -שמורות לתבת 

 : לוח זמנים למפגשים

 דקות. 10: פתיחה .1
  :שיתוף בתרגול שנעשה ממפגש קודם .2

 דקות. 10
  :המשך תרגול מיומנויות ממפגש קודם .3

 דקות. 20
 דקות. 5 :סיכום .4

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Qzdq_TlcEaYEYZPk0ZaGVo4H_fdfkGVi/view?usp=sharing
https://ipro.jdc.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1Qzdq_TlcEaYEYZPk0ZaGVo4H_fdfkGVi/view?usp=sharing
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 משימות בזמן "מודת הצעיר יבחר משימה או שתי משימות לביצוע במהלך המפגש, מתוך ע

המרב"ע והצעיר יבצעו את המשימה יחד, לפי השלבים ותוך שימוש בתכנון  שבטבלה. "פגישה

 ובקרה:

תכנון שלבי ביצוע המשימה, תוך התייחסות לציוד הנדרש לביצוע המשימה, לידע  :ראשון שלב

 חשיבה המתבקשים. הלמוקדי והנדרש 

  .ביצוע המשימה בהתאם לתכנון :שני שלב

ביצוע, המדדי איכות  לוהמשגה שבקרה על ביצוע המשימה תוך התייחסות  ביצוע :שלישי שלב

 התוצרים.מושביעות רצון מהדרך ו לביצוע המשימה, התארגנותהערכת ה

 צעיר והמרב"ע יגדירו משימה או משימות לביצוע עצמאי בבית/בבית הספר במהלך השבוע: ה

. , ובהתאם לתרגול שנעשה עד כההצעיר במשותף עם המרב"ע ידי עלעשה יבחירת המשימות ת

יר משימות בהתאם ליכולת הצע שתיים עד שלושמומלץ לצמצם את אפשרויות הבחירה ל

ולמשמעות של המשימות עבורו. לאחר הבחירה ניתן לסייע לצעיר להיערך לקראת ביצוע המשימה, 

 וגורמים תומכים נוספים.  לתכנן את ביצועה בממדים של ציוד, זמן, מקום

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .4

 

 :ב"ערדגשים למ

  מפגש זה יש לקיים כהמשך ישיר למפגש הקודם. בחירת המיומנויות והמשימות לביצוע במפגש

קודם ועל עיבוד משותף עם הצעיר של ביצוע משימת הבית התתבסס על התחלת התרגול במפגש 

  .קודםהבמפגש שנבחרה 
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 פיתוח תמונת עתיד בנושא קריירה 9ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

 . 'מגמה לעתיד'עם סיום הלימודים ב צעירתמונת עתיד של האת נושא המפגש:  ( ותציגהמפגש

  משימה או הלפני המעבר לנושא המפגש הנוכחי, יש לברר עם הצעיר כיצד התמודד עם ביצוע

 .לביצוע עצמאי בבית/בבית הספר במהלך השבועקודם השלקח על עצמו במפגש משימות ה

 ניתן גם  שיר אחד או שניים המדברים על העתיד מומלץ להשמיע במעבר לנושא המפגש הנוכחי(

העוסק בעתיד של אנשים  ,שיחשוב על שיר שהוא מכיר צעירלבקש מהגם אפשר  .חלק מהשיר(

 :הצעות לשיריםצעירים. 

 :המפגש מטרות

: תפיסת עתיד, תקוות ידע והמשגה .1
 וחששות, תמיכות אישיות קיימות

 ונדרשות בעתיד.
: ביטוי תקוות וחששות בנוגע מיומנויות .2

לעתיד, ביטוי מילולי ויצירתי של תמונת 
 , שיתוף.אישיתעתיד 

 חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת:

 רקע תיאורטי: קריירה ובחירת מקצוע. 

 

  :לשימוש ביחידה זונספחים 

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

 .. שאלון תקוות וחששות1. 9נספח ב.

. גורמי תמיכה למימוש תכניות 2. 9נספח ב.

 /בעתיד

 .שנים 4 – 3. אני בעוד 3. 9נספח ב.

צבעים, עפרונות, נייר ציור חלק  :עזרים

 .A3-ו A4בגודל 

 

 : לוח זמנים למפגש

 דקות.  10פתיחה:  .1
 דקות. 10מילוי שאלון תקוות וחששות:  .2
מיפוי גורמי תמיכה בסביבה שיוכלו  .3

 10 :לסייע לצעיר בהגשמת תקוותיו
 דקות.

כתיבה או יצירה של תפיסה אישית  .4
 דקות. 10: "אני כאדם בוגר"

 דקות. 5סיכום:  .5
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  דני רובס -משהו חדש מתחיל 

  שלומי שבת  –בגלל הרוח 

  שבק ס'  –נופל וקם 

מחשבות : השיר עם הצעיר בהשראתקצר דיון לאחר ההאזנה לשיר או קריאת מילותיו מומלץ לקיים 

 . אחר תחוםאו כל השכלה גבוהה אזרחי, /השירות הצבאי/לאומיעל עתידו בתחום התעסוקתי, 

 את המושגיםמבין  צעירלפני מילוי השאלון יש לוודא שה :(דקות 10) מילוי שאלון תקוות וחששות .2

נספח מילוי השאלון ב .או מדמות מוכרת המרב"עלהביא דוגמה מחיי ניתן  ".חששות"ו "תקוות"

 ..1. 9ב.

ניתן להיעזר  :(דקות 10) יובהגשמת תקוות צעירשיוכלו לסייע ל מיפוי גורמי תמיכה בסביבה .3

משמעותיים עבור  או לכוון לשיחה פתוחה. רצוי להגיע למספר גורמי תמיכה 2.3. 9ב.בנספח 

 . הצעיר

בחירת  ידי עלבאיור או ביטוי  :(דקות 10)" כאדם בוגרכתיבה או יצירה של תפיסה אישית "אני . 4

 תעסוקהה של תמונת עתיד אישית בתחומי הדברים(שילוב של  )אפשרי גםאו בכתיבה  תמונה

או להזמין את הצעיר ליצור קובץ  .3. 9ב.נספח ניתן להיעזר ב. צעירובתחומים נוספים לבחירת ה

דיגיטלי. הקובץ יכול לכלול תמונות, איור ו/או מלל, שיכללו פרטים מתוך אותה תפיסה אישית שלו את 

 שנים מהיום. שלוש עד ארבעעצמו בעוד כ

 דקות(. 5) כללי 3נספח  –סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום . 5

 

 :ב"ערדגשים למ

 כניתובתעובר  צעירלתהליך שה התכנים כני מפגש זה מאוד אישיים ויש לבחון את התאמתות 

לפתח  לולומה ע צעירכדאי לשקול מה מתוך האמצעים המוצעים במפגש מתאים ל .אישיבליווי הו

 , אופטימיותתקווה יחוש צעירהשבתום המפגש חששות ופחדים מפני העיסוק בעתיד. חשוב 

 .החששות הטבעיים ושליטה, למרות

  מפגש זה עשיר בפעילויות התחומות בזמן קצר יחסית. בהתאם לאופי הצעיר ולתהליך הליווי שלו

 ניתן לבחור חלק מהן ולהרחיב אותן מבחינת הזמן.

 ככל הניתן ,ולהתאים את השיר צעירבבחירת שירי הפתיחה רצוי להתחשב ברקע התרבותי של ה, 

 .ולשפתו ומוזיקליות שלהלהעדפות 

 לבחירת הצעירתמונת עתיד,  יצירתל םכאמצעי חומריםו ביטוימגוון דרכי  אפשררצוי ל . 

                                                            
וניתן לשנות את הגורמים או להוסיף להצעות שבנספח גורמי תמיכה  wordהנספח שמור כקובץ  3

 . אחרים ונוספים
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  שאלותעולה מצד הצעיר קושי לבצע את הפעילויות השונות ניתן להשתמש בכך כהזדמנות לאם 

, מה המידע שחסר לך, האם אתה מרגיש שיש לך היכן נמצא הקושיכגון: , משותףעצמי ובירור לו

  .וכדומה תמיכה למימוש תקוות ולהפחתת חששותמספיק גורמי 
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 שאלון תקוות וחששות  1. 9ב.נספח 

  במידה שווה. מיועד לשני המינים בלבד והואהשאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות *

 

ורובם מתארים את המחשבות שלהם על  ,אנשים חושבים לעיתים קרובות על העתיד 

 . תקוות וחששותהעתיד באמצעות 

  -בטבלה  ןורשום אות שלך לעתיד התקוות חשוב על. 1

בעמודה הימנית ציין את הגיל שתהיה בו כשתרצה לממש את התקוות שלך, 

 . בנוגע לעצמךשעולה בדעתך  תקווהכתוב בהרחבה כל בעמודה השמאלית 

  

 תקוות גיל

  

  

  

  

 

 -בטבלה  םרשום אותושלך מפני העתיד  החששות. חשוב על 2

, ובעמודה עליו אתה חושב ביחס לחשש שלךשבעמודה הימנית ציין את הגיל 

 . בנוגע לעצמךשעולה בדעתך  את החששכתוב בהרחבה השמאלית 

  

 חששות גיל
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 כניות בעתידוגורמי תמיכה למימוש ת .2. 9.בנספח 

 .תקוותיך ושאיפותיך האישיותגורמי תמיכה מתאימים שיוכלו לסייע לך בהמשך הדרך במימוש בחר 

 אלו תקוות יוכל לעזור לך לקדם ובאיזה אופן תוכל להיעזר בו? –פרט לגבי כל גורם תמיכה שתבחר 

 

 

 

  

 משפחה קרובה

 משפחה מורחבת

 חברים, שכנים

עובד סוציאלי בלשכה 

 לשירותים חברתיים

בוגרי תוכנית 

 'מגמה לעתיד'

משאבים כלכליים, 

קצבאות, ביטוח 

 לאומי

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

צוות בית הספר 

 ו'מגמה לעתיד'

 משפחה קרובה 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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   שנים שלוש עד ארבעאני בעוד  3. 9.בנספח 

 

 כגון: ,או באיור פרטים תאר בכתב ?שנים שלוש עד ארבע עודב ךמתאר את חיי הכיצד את

מה מידת עצמאותך בעתיד,  ךתושידריך א הפמצ המה סדר העדיפויות שאת ,ךמה יהיו מעשי

 והתמיכות שתיעזר בהן...

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ונציג מפגש עם מקדם תעסוקה , צעירביקור במקום ההתנסות של ה 10ב.

 ותאישיהנגשות לוסביבה בהתאמות לצורך הבדיקת הגוף הקולט, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

, מקדם התעסוקה צעירהבהשתתפות " ותחתהמרב"ע תקיים "שיחה פ: (דקות 10) פתיחה .1

 הצגת מטרות הביקור ומהלכו. ,, שתכלול היכרותוהממונה במקום ההתנסות

הצעיר יציג בפני המרב"ע את סביבת עבודתו  :(דקות 40) סיור ותצפית במקום ההתנסות .2

בצעיר מבצע חלק ממטלות תצפה המרב"ע  ,נדרש לבצע. כמו כןהוא אותן שוהמטלות המרכזיות 

הליבה וככל שיתאפשר תצפה בעובדים מן המניין המבצעים מטלות דומות או זהות. במהלך הסיור 

בנוגע לתפקודו  במקום ההתנסותהממונה מומקדם התעסוקה ממידע מהצעיר, תאסוף המרב"ע 

, גם ביחס לתפקודו בהתנסות בשנה שעברה ומשוב הישגים והיבטים לשיפור שנצפו –של הצעיר 

נספח  וראכני הביקור בטופס איסוף מידע מקום התנסות )ו. המרב"ע תתעד את תקודם שניתן לו

 .(.1. 6א.

 :המפגש מטרות

למקום למרב"ע: איסוף מידע מקיף בנוגע 

ההתנסות של הצעיר ותפקודו בו, גיבוש 

המלצות להתאמות נדרשות והדרכת מקדם 

התעסוקה והממונה במקום ההתנסות 

 בנושא.

: התאמות במקום ידע והמשגה .1
 ההתנסות.

הצגה עצמית, שיתוף בידע,  :מיומנויות .2
דיווח עצמי, ביטוי  –יצירת שיח משותף 

 רצונות וצרכים אישיים, שיתוף במטרות.

 

 :חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת

  רקע תיאורטי: נגישות והתאמות

 /במקומות עבודה

 ההתנסות בתעסוקה קישור לפרק 

 

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

. טופס איסוף מידע מקום 1 6נספח א.

 .התנסות

 

 : לוח זמנים למפגש

 יארך שעה וחצימומלץ שמפגש זה 

 דקות. 10פתיחה:  .1
 40סיור ותצפית במקום ההתנסות:  .2

 דקות.
סיכום הסיור ודיון בהתאמות נדרשות:  .3

 דקות. 35
 דקות. 5סיכום:  .4
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הסיכום יערך בחדר צדדי ושקט ויכלול את כל  :(דקות 35) מות נדרשותסיכום הסיור ודיון בהתא .3

תסכם את הביקור. בסיכום  המרב"ע .להקשיב לכל אחד מהמשתתפיםהשותפים לביקור. מומלץ 

 ..1. 6נספח א.בהמוזכרים הביקור כדאי להתייחס למוקדים 

כנית ות הממונה במקום ההתנסותו בשיתוף מקדם התעסוקהמומלץ לבנות  ,כחלק מהסיכום

 ובהתאם לטופס המשוב לצורך דיוק המענים צעירעם הזו להתנסות בהתאמות ועיבוד התנסות 

 .(בשנה ב בהתנסות קישור לטופס המשוב )

ומקדמת  יערך עם הצעיר הסיכום דקות(: 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .4

תקיים הסיכום מראש שכך י דע את השותפיםי)יש ליללא נוכחות שאר השותפים בלבד,  התעסוקה

חשוב להתמקד בסיכום בתחושותיו של הצעיר מהביקור, . (בתום הביקור של המרב"ע עם הצעיר

המלווים הגורמים הנוספים מתוצרים שהוא מקווה להשיג בעקבותיו, עזרה שזקוק לה מהמרב"ע ו

 אותו.

 :ב"עדגשים למר

  מקדמת התעסוקה ובאחריותה. ל ידיבמקום ההתנסות של הצעיר יתואם ע ב"עמרההביקור של 

 ב"עומהלכו בשיתוף הצעיר, המר להגדרת מטרות הביקוריש חשיבות רבה  הביקור לקראת 

 .ומקדמת התעסוקה

 מומלץ לבדוק שקיים חדר מתאים לקיום השיחה לסיכום הסיור ודיון בהתאמות נדרשות. ,ככל שניתן 

נגישות  בנושאברקע התיאורטי, המופיעים במידע בקישורים  להמלצות להתאמות ניתן להיעזר

 והתאמות במקום עבודה.

  ציוד, מרחב עמדת העבודה ולהשתמש בתמונות לצלם את סביבת העבודה,  מומלץבמהלך הביקור

יתואמו מבעוד הצילומים  המלצות להתאמות.לגיבוש כן ו ,דרישות העבודהו לצורך ניתוח הפעילות

 . הם מצולמים(אם ) במקום וצוות העובדים במקום ההתנסות ממונההובאישור מועד 

  אסטרטגיית למידה באו התאמה לנעשה שימוש באמצעי עזר להנגשה ו אישיבתהליך הליווי האם

 .במהלך הביקורגם עשה בהם שימוש ימומלץ לוודא כי י שנמצאה יעילה עבור הצעיר,

  ולתת לצעיר סיכום כתוב שיכלול תיאור שותפים לביקור, את הביקור יש לתעד עד למפגש הבא

ת רשימ. סיכום של הדיון בסיום הביקורו הגדרה של מטרות הביקור, תיאור קצר של מהלך הביקור

   .1. 11נספח ב.תידון ותגובש עם הצעיר בסיום המפגש הבא, באמצעות  המלצות והתאמות
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במקום ההתנסות, ניתוח סביבה ועיסוק והגדרת התאמות  ביקורסיכום  11ב.

 נדרשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

התנסות, ניתוח סביבה שנערך במקום הביקור ה ועיבודסיכום את נושא המפגש: ( ותציג המפגש

 .והגדרת התאמות נדרשות ,ועיסוק

המרב"ע והצעיר יעברו על סיכום  :(דקות 15) התנסותבמקום  צעירהניתוח פעילות של תפקידי  .2

. 6נספח א.הביקור שהמרב"ע כתבה ועל ניתוח הסביבה והעיסוקים של הצעיר בהתנסות, בעזרת 

ניתן . ותזמין אותו להביע את דעתו ולהאיר את הארותיו של הצעיר תוהבנאת המרב"ע תוודא  ..1

למיומנויות מסוגלות את ניתוח הפעילות  מומלץ לקשר. , אם צולמו במהלך הביקורלהיעזר בתמונות

לצעיר במסגרת , ולמשוב שניתן (ביצועהמיומנויות  11-לו I – PRO )בהתייחס למודלתעסוקתית 

 .ההתנסות

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

. התאמות במקום 1. 11נספח ב.

 .ההתנסות

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10פתיחה:  .1
הצעיר ניתוח פעילות של תפקידי  .2

 דקות. 15: תנסותהבמקום ה
 15: גיבוש והגדרת התאמות נדרשות .3

 דקות.
 דקות. 5סיכום:  .4

 :המפגש מטרות

: ניתוח פעילות ומרכיבי ידע והמשגה .1
תפקוד בהתנסות, המשגת כוחות 

 והמשגת הגדרתואתגרים אישיים, 
 .ההתנסות במקוםנדרשות  התאמות

עיבוד וניתוח מידע שהתקבל  :מיומנות .2
 מהביקור ותרגום להתאמות נדרשות.

 :חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת

  רקע תיאורטי: נגישות והתאמות
 .במקומות עבודה

 ות תעסוקתיתלרקע תיאורטי: מסוג. 
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ת התאמות טבלהמרב"ע והצעיר ימלאו יחד  (:דקות 15נדרשות ) והגדרת התאמות גיבוש .3

לגבי כל התאמה, מה משמעותה  צעירלהמרב"ע תסביר (. .1. 11נספח ב.במקומות התנסות )ראה 

התנסות, ותקיים עמו שיח משותף בדרישות העמידה בסייע לו בהשתתפות ועשויה להיא וכיצד 

  .בנושא

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .4

 

 :ב"עדגשים למר

  שלו במקום והמטלות את דרישות התפקידים  צעירההבנה של ה תבהעמקחשיבות מפגש זה

 יכולת ניתוח סביבה והגדרת צרכים בהתאמות. פיתוחהתנסותו וכן 

  להתאמות  בנוגעחששותיו והעדפתו  ,רגשותיו ,דעתואת חשוב לאפשר לצעיר להביע

שלו לנושא זה, ולאפשר לו להיות שותף מלא בקבלת  בהלימה להגברת המודעות ,המוצעות

כיר, ובכך ההחלטות, תוך עידודו להשתמש בידע שלו על עצמו, וכן לנסות דברים שאינו מ

 להרחיב ידע משמעותי זה.

  שעסקו במיומנויות  8ב.-ו 7ב.חשוב לחבר את השיח למפגשיםPRO –I   ולהשתמש במושגים

 שנלמדו במפגשים אלו.

 צעירלהן, הבנה של השהצעיר זקוק רשימה של התאמות  הואהסופי ממפגש זה  התוצר 

 בנוגע וההעדפות שלולייצג את הצרכים שלו  צעירשל ה וכל התאמה ויכולתשל  המהות

 להתאמות. 
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 התנסות בעבודהההתאמות במקומות  .1. 11ב.נספח 

שם תאריך _______________    _________________________________ה: /שם הצעיר 

  ______________________ :מרפאה בעיסוקה

מאפייני סביבה 

ומטלה / סוגי 

 התאמות

דרכי הגעה למקום 

ההתנסות בעבודה, 

כניסה למקום 

התנסות בעבודה 

 וניידות בתוכו

שירותים במקום 

 בעבודה,ההתנסות 

בהם שחללים 

 נערכות הפסקות

ה ימטבחון, ברזי

 )קולר(

 עמדת עבודה א'

אפשרות ישיבה, מרחב 

לעמידה, שולחן 

עבודה, מרחב 

  ,העבודה

רכיבי תפקיד ודרישות 

 ביצוע

 עבודה ב' עמדת

אפשרות ישיבה, מרחב 

לעמידה, שולחן עבודה, 

 ,מרחב עבודה

רכיבי תפקיד ודרישות 

 העבודה

 התאמות פיזיות

)כגון מעקות, 

רמפות, מונעי 

החלקה, ריהוט 

בגובה וברוחב 

 מתאים(

     

התאמות חושיות 

)כגון תאורה, 

הפחתת רעשים, 

שימוש בחומרים 

מעוררים רגישות 

 טקטילית(

    

התאמות 

קוגניטיביות )כגון 

שילוט, שימוש 

בצבעים מותאם 

לתכנים, הסברים 

בפישוט לשוני, 

פישוט תהליכים, 

 פשוטה(טכנולוגיה 

    

התאמות חברתיות 

)כגון שיבוץ חבר 

 לעבודה(
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מאפייני סביבה 

ומטלה / סוגי 

 התאמות

ציוד טכנולוגי 

שנמצא בשימוש: 

מחשב, אייפד, 

 מכונות

דרישות שימוש 

 בציוד

ציוד המסכן בטיחות 

סכינים, משורים,  –

 תנורים, מבערים 

שמירה על בטיחות 

 וסיכונים

אפשרות למפגשים  הוראות והסברים 

 עם אנשי צוות 

התאמות פיזיות 

)כגון מעקות, 

רמפות, מונעי 

החלקה, ריהוט 

בגובה וברוחב 

 מתאים(

    

התאמות חושיות 

)כגון תאורה, 

הפחתת רעשים, 

שימוש בחומרים 

מעוררים רגישות 

 טקטילית(

    

התאמות 

קוגניטיביות )כגון 

שילוט, שימוש 

בצבעים מותאם 

לתכנים, הסברים 

בפישוט לשוני, 

פישוט תהליכים, 

טכנולוגיה 

 פשוטה(

    

התאמות 

חברתיות )כגון 

שיבוץ חבר 

 (לעבודה
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 סיכום: 

אחראים לביצוע  התאמות שיש לבצע מס.

 ההתאמה

לוח זמנים ליישום 

 ההתאמה

דרכי בקרה על יעילות 

 ההתאמה

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  
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ביניהם, ככלי לפיתוח קשרים חברתיים משמעותיים והמיפוי תפקידים  12ב.

 קריירה*

ב בין תפקידי עבודה ומשפחה עבור ולילפיתוח תחושת מסוגלות לש מפגש זה מבוסס על סדנאות* 

 צינמון, תשע"הפרופ' גלי  ידי-עלשנבנו  ,מוגבלותצעירים עם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המפגש:מהלך 

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

)נקראים גם "תפקידי  תפקידים חברתיים משמעותייםאת נושא המפגש הנוכחי: ( ותציג המפגש

 .והקשרים ביניהם, ככלי לפיתוח קריירה חיים"(,

  .'מגמה לעתיד'של  במילון המושגיםניתן להיעזר 

 :(דקות 30)מיפוי תפקידים חברתיים והקשרים ביניהם  .2

 ( ?"לצד המרב"ע תשאל: אילו תחושות/מחשבות עולות לך כשאתה שומע את המילה "קריירה

המילה לעיתים מעוררת תחושות מאיימות של הישגיות, דורסנות, האסוציאציות החיוביות, 

  .(וכו' מצליחנות בעסקים

 :המפגש מטרות

 –" תפקידי חיים" : זיהויידע והמשגה .1
ממלא  תפקידים חברתיים שהצעיר

, החברתית וכיום ומרכיבים את זהות
הבנת היחסים שבין תפקידי החיים 

קונפליקט השונים של הצעיר )יחסי 
. הבנת הקשר לפיתוח ויחסי העשרה(

 קריירה.
: התבוננות רחבה על מיומנויות .2

תפקידים חברתיים: מיפוי, דירוג 
 הקשרים ביניהם. חשיבות והגדרת

 חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת:

 Valued Social Roles  מתוך אתר

  יספר"א
  'עבודה . (2004)צינמון, ג', ריץ י

ומשפחה: הכנת מתבגרים לשילוב בין 
תפקידי החיים. בתוך: ארהרד, ר', 

ייעוץ בבית הספר  (2004)קלינגמן, א' 
 ,. הוצאת רמותובחברה משתנה

 : ירושלים.האוניברסיטה העברית
 רקע תיאורטי: קריירה ובחירת מקצוע/ 

 

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

 .ם בחייהתפקידי –. 1. 12נספח ב.

 '. מגמה לעתיד'מילון מושגים של 

 

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10פתיחה:  .1
מיפוי תפקידים חברתיים והקשרים  .2

 דקות. 30ביניהם: 
 דקות. 5סיכום:  .3

 

 

https://drive.google.com/file/d/182KFqAX1MosC0xTjyer7W48L8zSqs8LC/view?usp=sharing
https://www.ispraisrael.org.il/valued-social-roles
https://www.ispraisrael.org.il/valued-social-roles
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92532112#1.0.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92532112#1.0.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92532112#1.0.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92532112#1.0.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92532112#1.0.6.default
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=92532112#1.0.6.default
https://drive.google.com/file/d/182KFqAX1MosC0xTjyer7W48L8zSqs8LC/view?usp=sharing
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  הדרך שבה אנחנו מתייחסים למילה  :(רקע תיאורטי ו)רא תרחיב ותיתן מידע לצעירהמרב"ע

, ובכל תפקידי חייו ת האדם לאורך חייו"קריירה", היא מתוך הסתכלות רחבה מאוד על התפתחו

 . ועוד( ,בת של ..., כהורה, כחבר בקהילה זו או אחרת )למשל כעובד, כבן/

 ואיתם. למשל:  חיינו הנוספים ומתפתחים דרכם לתפקידיבקשר עמוק  קשורים"חיי העבודה" שלנו 

 תחום זה יכול להפוך לעיסוק מרכזי ואף מקור  :אם אדם עוסק בתחום פנאי מסוים שהוא אוהב

תחום זה יכול להיות המקום שבו האדם נח מעבודתו, מתאזן ו"מנקה את  ; אופרנסה עבורו

 הראש" כדי לשוב לעבודתו למחרת בכוחות מחודשים. 

 וליצור  ,עיסוק הפנאי של האדם יכול "להתחרות" עם עבודתו על משאבי זמן וכוחות ,לחילופין

 עבורו מתח רב שיקשה על התפתחותו לעבר מטרות שונות. 

 כך גם בחיבור בין תחומי חיים ו"תפקידי חיים" נוספים שלנו.

דוגמה איך היבט מסוים בחייו/תפקיד חברתי שלו יכול להיות קשור בשיח עם הצעיר מומלץ לבחון ל

 הצעיר בתפקידים השונים בחיינעסוק בתחומים וזה במפגש ולציין כי  ,להתפתחות הקריירה שלו

 ככלי לפיתוח קריירה.שלב זה ב

  אותוותזמין  ,התפקידים בחיי – .1. 12נספח ב.המרב"ע תיתן לצעיר את: 

 שהוא חברתיים תפקידים חמישה שמסביב בעיגוליםלכתוב ו, לכתוב את שמו בעיגול שבמרכז .א

  .וכדומה 'מגמה לעתיד'כנית ובת משתתף, להורים בת/בן, אחות/אח :הלדוגמ ,היום ממלא

. ניתן לשאול מדוע בחר דווקא באלה, היום ביותר לו החשובים התפקידים את בכוכבית לסמן .ב

  (.בסוף מערך זה דגשים למרב"ע ו)רא ולהרחיב לדון בקושי לבחור

 לסמן:  .ג

o  שתפקודו בהם תומך זה   :"יחסי העשרה"קו ישיר בין תפקידים שהוא מרגיש שיש ביניהם

 .בזה ומעשיר את שניהם

o שתפקודו  :"יחסי קונפליקט"בין תפקידים שהוא מרגיש שיש ביניהם  )מקווקוו( קו שבור

 .לשניהם ויוצר מתח והפרעה זה בזה בהם מתנגש

תפקידים שני אותם לזהות כמה שיותר יחסים בין התפקידים. ניתן לסמן ל צעירלעודד את המומלץ 

 ולנסות לזהות מה יותר דומיננטי מבין שני סוגי היחסים. "יחסי העשרה"וגם  "קונפליקט יחסי"גם 

, "יחסי העשרה"שציין ל "יחסי הקונפליקט"האם וכיצד ניתן להפוך את ידונו והמרב"ע  צעירה ,לבסוף

 ואיך שינוי זה יכול לקדם את התפתחותו האישית בחיי העבודה שלו.

 

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :םסיכום בעזרת כרטיסיות הסיכו .3

 



 

 83 

 :ב"ערדגשים למ

  הוא בלטינית‘‘ קריירה‘‘מקור המילה carrus, הכוונה להדגיש את  .כרכרה או מרכבה שפירושו

שנושא ומקדם  הדרך שעוברת הכרכרה, בשביל המתפתל... לפעמים במעלה ההר... הקריירה ככלי

 אותנו לאורך החיים.

  ת.קריירה בעברית: נתיבה מקצועי 

  תפקידי חיים("roles")  .ניתן לציין מתפתחים ומשתנים לאורך החיים ומהווים רכיב חשוב בזהותנו

תרבותיות, -ציפיות חברתיות רך כללזהו "סטטוס" של האדם שאליו מוצמדות בדתפקיד חברתי כי 

 ו)רא מטלות ועיסוקים נלווים, אך יותר מכל הוא מהווה חלק מהתפיסה האישית שלנו לגבי מי אנחנו

 . (במערך זה חומר רקע/המלצות לקריאה נוספתבהרחבה 

 אם יש תפקידים שהיה רוצה לפתח, או כאלה  צעיריש מקום לדון עם ה חיים בשיח על תפקידי

תפקיד "עוזר" לעומת "נעזר", ותפקידים הקשורים  ,למשללוותר עליהם. ומהם נע להימשהיה רוצה 

  להשתתפות בתחומי חיים מגוונים.

 

  .מתקשה בתקשורת מילולית צעירהאם אמצעים יצירתיים בלשקול שימוש בתמונות ו
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 . התפקידים בחיי1. 12נספח ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 שמי

_____________ 



 

 85 

 אישי סיכום הכנתו אישיהליווי התהליך התבוננות אישית ב 13ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)תקיים "שיחה פותחת"  המרב"עדקות(:  10פתיחה ) .1

ותחילתו של  ,אישיהתבוננות אישית בתהליך הליווי האת נושא המפגש הנוכחי: ( ותציג המפגש

בשנה זו, כולל  אישימפגשי ליווי  שלושהלהם המרב"ע תשתף את הצעיר כי נותרו  שנה זו. סיכום

 חשיבה לקראת ההמשך.למפגש זה, וכי הם יוקדשו לסיכום השנה ו

תזמין את הצעיר להיזכר ולציין את נושאי המפגשים המרב"ע  :(דקות 30) הכנת מצגת סיכום .2

זוכר דווקא נושא, תוכן או תהליך לדעתו הוא זוכר במיוחד ומדוע הוא ים שהיו השנה, מה אישיה

 זה.

, כולל התייחסות דוברו, תכנים ותהליכים שביצעו יחדשהמידע ותוסיף נושאים המרב"ע תשלים את 

 .2ממפגש ב. דף המטרות האישיותל

והצגתה במפגש הבא  הכנת מצגת לסיכום התהליך המרב"ע תציע לצעיר לסכם את השנה בעזרת

המצגת תכלול ש מומלץ .1. 13ב.נספח בראה  למצגתמוצע  מבנה. בפני שותפים נוספים שיבחר

 :המפגש מטרות

: רפלקציה על התהליך מיומנויות .1
 סיכום, שעבר הצעיר השנתי

ואינטגרציה, יצירת פרזנטציה, ייצוג 
עצמי והתייחסות לרבדים אישיים 

מהליווי  לפרידה הכנההתפתחותיים, 
 .בשלב זה

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

. פורמט לסיכום תהליך 1. 13נספח ב.

 .בשנה ב' אישיהליווי ה

 : מחשב להכנת מצגת.עזרים

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10 :פתיחה .1
 דקות. 30 :הכנת מצגת סיכום .2
 דקות. 5 :סיכום .3

 

 חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת:

  :ת דצעה לנקוהסיום טיפול פסיכולוגי
אתר פסיכולוגיה  – מבט התייחסותית

 עברית.
 סיום טיפול אישי: פרידה והערכה – 

 אתר טקסטולוגיה.
 אתר  – כשפרידה היא באמת רק פרידה

 פסיכולוגיה עברית.

 

 

https://drive.google.com/file/d/14g-wuXFvM-FKM16lVfRtoscML38NuFm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14g-wuXFvM-FKM16lVfRtoscML38NuFm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14g-wuXFvM-FKM16lVfRtoscML38NuFm-/view?usp=sharing
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3496
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3496
https://www.textologia.net/?p=1142
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2829
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2829
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על תמונת עתיד  9, שירים שנבחרו במפגש ההתנסותתמונות אישיות, תמונות מביקור במקום 

יר יבנו את המצגת יחד בהתבסס על דברי המרב"ע והצע. לבחירתו של הצעיר ותוצרים נוספים

 הצעיר, בחירותיו והעדפותיו.

המרב"ע תציע להקדיש את המפגש הבא להצגת המצגת, ולהזמין לשם כך אנשים נוספים שהצעיר 

הצעיר אינו מעוניין לשתף אנשים נוספים אם  וצוות חינוכי. , חבריםבני משפחהירצה לשתף, כגון 

כני המצגת, וו אם להקדיש את המפגש הבא לדיון משותף שלהם בתבסיכום, המרב"ע והצעיר יבחר

 או לפעילות אחרת שהצעיר יבחר.

אינו מעונין ליצור מצגת אפשר להציע איסוף של תוצרים מהמפגשים  צעירבהם השבמקרים 

, יצירת סרטון יצולם מספר על התהליךהצעיר בו שסרטון קצר תמונות, אלבום בקלסר, סיכום כתוב, 

 או כל אמצעי אחר. מסכם  אנימציה

יש לאפשר לצעיר לבקש שנושאים מסוימים יעלו או לא הוחלט לשתף אנשים נוספים בסיכום, אם 

 .המשותפת חשפו בפגישהייחשפו או לא יי ,יעלו

 

 דקות(. 5) כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .3

 :ב"עדגשים למר

  לבדוק אפשרות להארכת ניתן . להשלמת המצגת דקות 45-מפגש זה ידרוש זמן רב יותר משייתכן

 , או לתת לצעיר את סיום הכנת המצגת כמטלת בית.המפגש

  דקות.  15על הצגת המצגת, או הכלי האחר שבוחרים ליצור, להיות באורך שלא יעלה על 

 בעזרת תיעוד המפגשים אישימומלץ להכין מראש את רשימת הנושאים שעלו במפגשי הליווי ה ,

 במהלך השנה.

  ,עיקרי להכין מראש את מומלץ  , לכןהתמודדות עם פרידה וסיכום היא מורכבתלרבים מאיתנו

 סיכום ובפרידה.שתרצי להעלות בהדברים 
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 על פי רצון הצעיר שותפים נוספים,לפני  אישיהליווי ההצגת תהליך  14ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

מהלכו את מטרת המפגש,  ויתארויחד את המפגש  יפתחו צעירהמרב"ע וה :(דקות 10) פתיחה .1

 כרות מקדימה. יהביניהם אין אם את עצמם,  יציגולוח הזמנים. השותפים למפגש  ואת

כפי  ,אחרבאופן , או אישימצגת לסיכום תהליך הליווי ה הצגת (:דקות 15) הצגת מצגת סיכום .2

 .ב"עושל המר צעירהסברים של ה בליוויהצעיר,  ידי על שנבחר

שאלות לו משובל, שיחהמרב"ע והצעיר יזמינו את המשתתפים ל :(דקות 15) ושאלות משותף דיון .3

על ו כנית עד כה,ובת עברהצעיר תהליך שעל ה, אישיעל תהליך הליווי השהוצגו, על הנושאים 

 מטרות שהוגדרו להמשך. 

 . במילותיו את המפגש הצעיר יסכם :(דקות 5) סיכום .4

 :ב"עדגשים למר

 במידת הצורך לשנות ואת הגעתם למפגש,  כניתוהת צוותאנשים מחשוב לוודא עם בני משפחה ו

 .שותפיםכך שיתאים ל setting-את ה

 ומה בקשותיו  מה הציפיות שלו ממפגש זהמראש ולוודא אתו  צעירלתכנן את המפגש עם ה חשוב

 מהמרב"ע.

 :המפגש מטרות

: רפלקציה על התהליך מיומנויות .1
 סיכום, שעבר הצעיר השנתי

י בפנ פרזנטציה הצגתואינטגרציה, 
שיתוף בעשייה, , גורמים שונים

ייצוג עצמי בתוצרים ובתוכניות לעתיד, 
והתייחסות לרבדים אישיים 

 התפתחותיים, התכוננות לפרידה
 .מהליווי בשלב זה

 חומר רקע/ המלצות לקריאה נוספת:

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .2

 : מחשב להצגת מצגת.עזרים

 : לוח זמנים למפגש

 דקות. 10פתיחה:  .1
 דקות. 15הצגת מצגת סיכום:  .2
 דקות.  15דיון משותף ושאלות:  .3
 דקות. 5סיכום:  .4
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  מגיעים בני משפחה או חברים חשוב לקיים עמם תיאום ציפיות מקדים או בתחילת המפגש, אם

לא יינתן, יש לדון על משוב כזה יש חשש שאם שינחה אותם למתן משוב אפקטיבי ותומך בצעיר. 

 כך עם הצעיר ולשקול יחד את מטרת הזמנתם.
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 בשנה ב' אישיהליווי הסיכום תהליך התבוננות ו 15ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך המפגש:

שאלות מוצעות לפתיחת  –כללי  2נספח  ורא)המרב"ע תקיים "שיחה פותחת" דקות(:  10פתיחה ) .1

  .בשנה ב' אישיהתבוננות וסיכום תהליך הליווי האת נושא המפגש הנוכחי: ( ותציג המפגש

המרב"ע תציג את מהלך המפגש המתוכנן, ותשאל את הצעיר אם רוצה להשאיר זמן במפגש זה 

יש כזו, מומלץ לתכנן מחדש ובמשותף עם הצעיר את אם לפעילות מסכמת שהוא מעדיף או תכנן. 

 לוח הזמנים למפגש.

 10) או כרטיסי סיכום המפגשים סקירת תהליכי שינוי והתפתחות באמצעות דף תחומי חיים .2

  :המרב"עלבחירת  –( דקות

 שנה ב אישיהליך הליווי הת שמילאו בתחילת .(1. 1)ראה נספח א. דף תחומי חייםשימוש ב

תוך  על התכנים יעברו ב"עוהמר צעירמפגש ראשון בשנה ב'. הב תחומי חיים שמילאו דףו ,א'

תופס את מצבו היום לעומת  צעירהכיצד  ושיתוףבתקופה זו, התבוננות ובחינת השינויים 

 .ביסוסלו הקפדהלוכן לסמן היבטים לתרגול,  דגש על הצלחות והישגיםיש לשים תחילת הליווי. 

 :המפגש מטרות

המשגת שינויים שחלו : ידע והמשגה .1
בצעיר מתחילת התהליך, הישגים, 

אתגרים אישיים ונקודות להמשך 
 תרגול.

 : רפלקציה אישית, ניתוחמיומנויות .2
קוגניטיבי של תהליך הקידום -מטא

האישי )הצבת המטרות וקידומן(, סיכום 
מתהליך הליווי בשלב זה.  רידהפו

 פרידה אישית מהמרב"ע, אם רלוונטי.

 

 רקע/ המלצות לקריאה נוספת: חומר

  :ת דצעה לנקוהסיום טיפול פסיכולוגי
אתר פסיכולוגיה  – מבט התייחסותית

 עברית.
 סיום טיפול אישי: פרידה והערכה – 

 ה.אתר טקסטולוגי
 אתר  – כשפרידה היא באמת רק פרידה

 פסיכולוגיה עברית.

 

  :נספחים לשימוש ביחידה זו

 :נספחים כלליים

 .אישיתכנון וניהול שיחה במפגש ליווי  .1

שאלות לפתיחת  –שיחה פותחת  .2

 .אישימפגש ליווי 

 .אישיכרטיסי סיכום מפגש ליווי  .3

 .אישיפורמט לתיעוד מפגשי ליווי  .4

 

 : זמנים למפגשלוח 

 דקות. 10פתיחה:  .1
סקירת תהליכי שינוי והתפתחות  .2

או כרטיסי  באמצעות דף תחומי חיים
 דקות. 10 :סיכום המפגשים

דיון במטרות שהוצבו לשנה זו  .3
 .דקות 20: ובמטרות להמשך

 דקות. 5סיכום:  .4

https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3496
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3496
https://www.textologia.net/?p=1142
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2829
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2829
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 את כרטיסי  תציג ב"עהמר .שמילאו בסיום כל מפגש בשנה ב' רטיסי סיכום המפגשיםכמוש בשי

מה  יבחנוובחר להתמקד בהם  צעיראת הנושאים שה ישחזרו צעירסיכום המפגשים, יחד עם ה

 צמח והתפתח. ממה הוא מרגיש שלמד, 

דף המרב"ע והצעיר יתבוננו יחד ב :(דקות 20דיון במטרות שהוצבו לשנה זו ובמטרות להמשך ) .3

ויסכמו את תהליך קידום המטרות שהוצבו. המרב"ע תכוון את  2ממפגש ב. המטרות האישיות

, הישגים מץ שהושקעומדידה של השגתן, תוך מתן משוב על המא תוכן המטרותהשיח הן לדיון ב

כנית והאם הצבת מטרות ברורות ויצירת הת – למידה מתוך התהליךוהן לוהתמודדות עם קשיים, 

מה בתהליך הועיל? )כתיבת הדברים, החשיבה המשותפת, המעקב  - , אם כןצעירלקידומן עזרו ל

מה  –ם לא (, אוכדומהאחר ההתקדמות לאורך זמן, שינוי של המטרות ודרכי הביצוע לאורך השנה 

 בין מכך להמשך? ניתן לההיה ניתן לעשות אחרת? מה 

עבודה עצמית של הצעיר ו/או עבודה במרחבים אחרים  להגדיר מטרות להמשך ישמתוך השיח 

דף ניתן למלא  .ומחוץ לה, תוך התייחסות לגורמים מסייעים נוספים ורשתות תמיכה כניתושל הת

 כלי זה נמצא יעיל עבור הצעיר.אם חדש להמשך,  מטרות אישיות

במפגש  ,מתאיםאם דקות(:  5, או בנימה אישית )כללי 3נספח  :סיכום בעזרת כרטיסיות הסיכום .4

זה המרב"ע יכולה לענות על כרטיסיות הסיכום ולשתף בסימן קריאה ובסימן שאלה שנשארה עמם 

 יך הליווי של הצעיר בשנה זו. מתהל

רצוי לסיים בנימה אישית, אפשר להכין כרטיס עם שיר פרידה ולסיים במילת סיכום אישית על מה 

 שהיה, דברי תודה ואיחולי הצלחה להמשך.

 :ב"עדגשים למר

 העדפות , לביטויים רגשיים, לשיתוף, לביטוי צעיראישי, פתוח ליוזמות של ה-ןהמפגש מכוון לשיח בי

 .המרב"עשל מתן משוב מסכם לו צעירשל ה אישיות

 התבוננות על המשך התהליך, לצד כיוונית": סיכום התהליך בשנה זו -ההתייחסות לסיום היא "דו

  .הומתן תקוו וכוחות פנימיים, הטמעת התובנות, תכנון, זיהוי גורמים מסייעים

 שים ולהעלות תחושות שונות, יכול להיות מורכב רגשית לחלק מהאנ יש כזו,אם , עיסוק בפרידה

שלעיתים קשורות לפרידות אחרות שחוו בחייהם. ההתמודדות של אנשים עם נושא זה מגוונת 

עולה קושי ניתן לשוחח על הנושא עצמו )התמודדות עם פרידה וסיום(, ולתת לגיטימציה אם מאוד. 

 ועוד.  ,הימנעותכגון חששות, רגשנות, מבוכה,  ,למחשבות, לתחושות ולהתנהגויות מגוונות

 היא נוטה לחשש, אם  .רצוי שהמרב"ע תכיר בעצמה מהי נטייתה האישית במצבי סיכום ופרידה

תיעזר בהדרכה ותמצא את הדרך הנכונה עבורה לאפשר תהליך היא מבוכה או הימנעות מנושא זה 

 פרידה מותאם לצרכיו של כל צעיר.

  מומלץ  ,רצון מסוים בנוגע למפגש הסיום או בתחילת מפגש זה הצעיר הביע במפגשים קודמיםאם

 .להתאים את המפגש לרצונו ככל הניתן


