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בפרוס שנת תשע"ז אנו שמחים להציג בפניכם את גליון #7 של ה-e-journal, אדם ועבודה. דב

הכהן  יעל  טיפוליות:  גישות  של  תעסוקתיים  ליישומים  שמתייחסים  מאמרים  בשני  נפתח 

הלקוחה  כהתערבות  ילדות  בזיכרונות  השימוש  את  מדגימות  בראונשטיין-ברקוביץ  וחדוה 

שפר  טלי  בנוסף,  לקריירה;  בייעוץ  מועילה  וכטכניקה  אדלר,  אלפרד  של  הידועה  מגישתו 

מלווה תיאור מקרה תעסוקתי ביישומים של עקרונות הטיפול של חלוץ הגישה הנרטיבית, 

מייקל ווייט.

לאור קידום השיח המקצועי על תעסוקת מבוגרים, מובאים כאן היבטים תיאורטיים והיבטים 

הפרישה  של  בדינמיקה  שעוסקות  ספרות  סקירות  שלוש  מסכם  בנימין  בני  יישומיים: 

מהעבודה, כולל תובנות עבור יועצי תעסוקה. בהמשך, מציגה מנוחה גלברט שירות תעסוקתי, 

חדש יחסית, בירושלים שמטפל ישירות במחפשי עבודה בגילאי 60+. 

מיכל בלייכר אמיד ועדי לוסקי חסון מציגות את פעילותו של מרכז הייעוץ התעסוקתי הוותיק, 

להנגשת ספריית  היכונו  ומקצועי באוניברסיטת תל–אביב.  לימודי  לייעוץ  הוא המרכז  הלא 

המקצועות של המרכז באינטרנט!

 NCDA-נסיים את הגליון בדווח של רחל גלי צינמון על רשמיה מהכנס האחרון הקיץ של ה

בינלאומי  לארוע  הפך  שכבר  בארה"ב,   )National Career Development Association(
בתחום. 

תודותינו לכל כותבי המאמרים בגיליון זה, ולניצה אמיר על תרומתה לעריכה הלשונית.

אנו מאחלים לכל קוראינו ולמשפחותיהם שנת בריאות, ושגשוג וסיפוק בעבודה.

בברכה,

ד"ר בני בנימין )עורך ראשי( ופרופ' עפרה נבו )עורכת משנה(

להיות קשובים  ברצוננו  תגובות למאמרים השונים.  הקוראים  נשמח מאוד לקבל מכם  נ.ב. 

לקוראי אדם ועבודה, והמשוב שלכם, לרבות בקשות לנושאים שמעניינים אתכם, יתרום לנו 

וכן  ועבודה  אדם  של  הפייסבוק  בדף  משובכם  את  להעביר  ניתן  הבאים.  הגליונות  בהכנת 

.adamveavoda@gmail.com :לכתובת המייל של כתב העת

https://www.facebook.com/groups/adamvavoda/
mailto:adamveavoda@gmail.com


הדינאמיקה של פרישה - סקירת ספרות

בני בנימין 14

זרקור על: הפלוס בשישים בירושלים - מרכז תעסוקה לגילאי +60

מנוחה גלברט 19

זרקור על: המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי באוניברסיטת תל - אביב.

מיכל בלייכר אמיד ועדי לוסקי חסון 22

רשמים מכנס של ארגון יועצי הקריירה האמריקאי, NCDA, יולי 
2016. רחל גלי צינמון 25

על זיכרונות ילדות בגישה אדלריאנית ואפשרויות השימוש בהם בייעוץ תעסוקתי

יעל הכהן וחדוה בראונשטיין-ברקוביץ 4

27הנחיות למחברים

| הצטרפו והגיבו בעמוד הפייסבוק

29 אודות המחברים בגיליון זה

ייעוץ תעסוקתי נרטיבי - על בסיס  גישתו הטיפולית של מייקל ווייט  

טלי שפר וייטר 9

ם
ני

יי
ענ

ה
כן 

תו

www.facebook.com/groups/159541234256303/


על זיכרונות ילדות 
בגישה אדלריאנית 

ואפשרויות השימוש 
בהם בייעוץ תעסוקתי

יעל הכהן וחדוה בראונשטיין-ברקוביץ

המכללה האקדמית תל אביב-יפו | לחצו לפרופיל הכותבות 

בעשור האחרון הולכת וגוברת ההכרה בהשפעתם של מאפיינים רגשיים ואישיותיים על קשיים בקבלת 

לקשיים  מבוסס-ראיות  מודל  הציעו   )Saka & Gati, 2008( וגתי  לדוגמא, סקה  תעסוקתיות.  החלטות 

 Rector & Brown,( ובראון  ואישיותיים. רקטור  רגשיים  בקבלת החלטה תעסוקתית המתמקד בהיבטים 

2008( הציגו גם הם מודל לקשיים בקבלת החלטה תעסוקתית, המבוסס על ניתוח גורמים מקיף, ומצאו כי 

מבין ארבעת גורמי הניבוי, שלושה הינם אישיותיים-רגשיים באופיים: רגשיות שלילית, חסמים בינאישיים, 

והיעדר בשלות/מוכנות. בשני העשורים האחרונים מצטברות גם עדויות אמפיריות התומכות ברעיון כי 

לגורמי אישיות וגורמים רגשיים )לדוגמא, ביקורת עצמית, סגנון תקשרות( תרומה משמעותית בהתפתחות 

 .)Braunstein-Bercovitz, 2014; Downing & Nauta, 2010( תעסוקתית

העוסקות  קריירה,  וייעוץ  להתפתחות  שונות  גישות  צמחו  העבודה,  בעולם  שחלו  שינויים  בעקבות 

בשאלות של משמעות, מימוש זהות,  ובניית העצמי במצבים של שינוי וַמעבר. מגמה זו שמה דגש על זיהוי 

חסמי אישיות להסתגלות תקינה לעולם העבודה, ושימוש בעקרונות של הגישה הנרטיבית ככלי לאבחון 

והתערבות )ליטמן-עובדיה, 2011(. 

אחד מנושאי הדגל של תפיסה עדכנית זו הינו מארק סביקס )Savickas(, הוגה הגישה התיאורטית של 

 ,)career adaptability( לפי גישה זו, בעולם עבודה דינמי, הסתגלות תעסוקתית .)life design( הבניית הקריירה

המשקפת זמינותם של משאבי התמודדות עם מטלות התפתחותיות בעולם העבודה, היא תהליך אקטיבי 

ומתמשך. סביקס הגדיר ארבעה סוגי משאבים:

דאגה ומכוונות לעתיד: היכולת לקשר בין עבר והווה ולהביט בחיוב אל העתיד תוך הגדרת מטרות. 1

שליטה: הנטייה של הפרט לתפוס שיש לו שליטה )ולו חלקית( על מהלך ועיצוב חייו. 2
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סקרנות: נטייה לחקר הסביבה ורכישת מידע על העצמי ועל הסביבה החיצונית. 3

וחסמים. 4  מכשולים  אתגרים,  עם  להתמודד  ויכולת  עצמית  מסוגלות  תחושת  עצמי:  ביטחון 

)Savickas, 2013(

אחת ממטרות הייעוץ התעסוקתי, טוען סביקס, היא לזהות חסמים המשבשים תהליך זה ולסייע לנועץ 

להשתמש במשאבים הללו באופן מקדם לקראת שינוי או אתגר. סביקס משתמש בעקרונות של הגישה 

הנרטיבית כדי ליישם זאת בייעוץ, באמצעות הבנייה של סיפורים/תימות מרכזיים של הנועץ.

 ,)Savickas, 2013( כדי להפיק ולחשוף תימות אלו משתמש סביקס בכלי שאותו פיתח, הריאיון המובנה

הכולל סידרת שאלות, בהן שאלות שעוסקות בזיכרונות ילדות, דמויות מפתח משמעותיות מהעבר, ספרים 

מועדפים, אמירות שעמן מזדהה הנועץ ועוד. דרך תשובות הנועץ ניתן ללמוד על סגנון חייו, לאתר תמות 

רוויות-בעיה המשקפות חסמים להסתגלות תקינה, ולהמירן בתמות אדפטביליות יותר. 

מושג סגנון החיים )life style( לקוח מתורתו של אלפרד אדלר )Adler, 1927(. בעוד שפרויד חיפש בעברם 

של מטופליו את הסיבות לקשייהם בהווה, אדלר האמין כי ההסבר לקשיים עכשוויים נעוץ דווקא במטרות 

עתידיות שאינן ברות השגה. מטרות אלה מושפעות מסגנון חיינו )עמדותינו כלפי החיים ומשימותיהם(, 

הבאות לידי ביטוי בשלוש משימות החיים שהגדיר אדלר: זוגיות, חיי חברה, ועבודה. החשיבות המרכזית 

שמייחס אדלר לתפקוד בעולם העבודה הופכת את תורתו למסגרת תיאורטית רלבנטית ביותר לתחום 

הפסיכולוגיה  אבי  אדלר,  של  תורתו  עיקרי  בין  דמיון  קווי  לזהות  שניתן  פלא  אין  כן,  על  התעסוקתי. 

האינדיבידואלית, לבין עקרונות ושיטות של גישת הבניית הקריירה של סביקס. הוא אף פירט כיצד השפיע 

המובנה––  שיצר––הריאיון  המעשי  הכלי  כי  וסיפר  שהגה,  התיאוריה  על  האדלריאני  החיים  סגנון  רעיון 

ביותר  הרלבנטיות  בשאלות  התמקדות  תוך  המסורתיים,  האדלריאניים  הריאיונות  על  בחלקו  מתבסס 

.)Savickas & Watkins, 2014( לחוויה התעסוקתית

בשימוש  העוסק   ,)2016( שריג  גיסי  האדלריאנית  המטפלת  של  ספרה  בישראל  אור  ראה  לאחרונה, 

בזיכרונות ילדות כמטפורות לעולמם הפנימי של מטופלים. שריג קובעת שבמונחים פוסט-מודרניים, ראה 

אדלר בזיכרון נרטיב החותר למשמעות, ולא לאמת. נרטיב סמלי זה מעוצב על ידי המטופל כמטפורה 

מדויקת––וכמעט תמיד לא מודעת––לסגנון חייו, המשפיע על פעולותיו בעתיד. שריג מפרטת כיצד ניתן 

להשתמש בזיכרונות ילדות להשגת יעדי הטיפול המרכזיים בפסיכולוגיה האינדיבידואלית: לעזור למטופל 

להבין את סגנון חייו ואת הגורמים שהשפיעו על היווצרותו, וליצור בו שינוי שיתבטא במימוש האינטרס 

החברתי בשלוש משימות החיים.

עפ"י  בייעוץ התעסוקתי  ילדות  בזיכרונות  ניתן להרחיב את השימוש  כיצד  לבחון  נבקש  זה  במאמר 

לסייע  במטרה  שפיתח,  המובנה  בריאיון  סביקס  בהם  שעושה  לשימוש  מעבר  שריג,  שמציעה  הכללים 

לנועץ להרחיב ולהעמיק את הבנתו בנוגע לסגנון חייו ולהשלכותיו על הבניית הקריירה שלו. 

 • הליך זימון הזיכרונות: לפי שריג, ״תהליך הזמנת זיכרון ילדות מוקדם מהמטופל נע מסדרה של בקשות	

פשוטות, המנוסחות כמעט כלאחר-יד, ועד לתהליכים מפורטים של דמיון מודרך״, והיא אכן מציעה 

של  פשוטה  בהנחיה  בוחר  שסביקס  ניכר  אלה,  אפשריים  קצוות  שני  בין  הזימון.  לאופן  אפשרויות 

מסירת זיכרון והזמנת זיכרון או שניים נוספים. הליך זה, לפי שריג, הוא ״שימושי ומעשי ביותר״ )עמ' 

.)348

 • לסייע	 שנועדה  ילדות  זיכרונות  של  רצף  לניתוח  משולבת  שיטה  מציגה  שריג  לניתוח:  קריטריונים 

בשתי  הזיכרונות  רצף  את  שריג  בוחנת  זו  בשיטה   .)529 )עמ'  המטופל  של  החיים  סגנון  בחשיפת 
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א.  פריזמות שונות: בראשונה––המשותף והשונה בסיפורים––היא בודקת את תכני הזיכרונות עצמם: 

מה משותף לזיכרונות. ב. מה שונה והאם יש ניגודים. ג. כיצד ניתן ליישב את הניגודים. ד. מה מוסיף 

כל זיכרון על הקודמים לו. מתוך אילו ניתן לבצע קריאה הוליסטית של הזיכרונות, כלומר, לפרש את 

״סכום החלקים״ של הזיכרונות כמכלול ולגבש תמונה של התמות המשמעותיות. הפריזמה השנייה ¯ 

סגנון החיים העולה מן הזיכרונות––היא הפרשנית יותר מבין השתיים, ומטרתה לחשוף את עמדותיו 

של המטופל כלפי החיים ומשימותיהם. היא כוללת את הקריטריונים הבאים: כוחות ומשאבים, תמונת 

העולם החיצוני, תמונת האחרים )תפקידם והיחסים עמם(, תמונת העצמי )ערך, תפיסת כוחות תפקיד(, 

המסקנה הקיומית )המטרה, התנאי הקיומי לתחושת שייכות, וערך עצמי(, הסוגיה המאתגרת את סגנון 

החיים והמצבים שבהם היא עשויה לבוא לידי ביטוי. 

ניתן לראות אם כך, כי בעוד שסביקס מתמקד בניתוח זיכרונות הילדות בהסתגלות התעסוקתית, על 

ארבעת המשאבים החיוניים להשגתה, בשיטה ששריג מציעה, ניתן לקבל תמונה רבת-היבטים של סגנון 

חייו של הנועץ, ולגזור השלכות מתוך ניסוח סגנון זה להתפתחות ותכנון הקריירה שלו. נראה כי שילוב של 

שתי שיטות עבודה אלו עשוי להניב תמונה מקיפה יותר על חייו של הנועץ. 

כדי להדגים את העבודה בשילוב שתי השיטות, בחרנו להתמקד בדוגמה הלקוחה מריאיון מצולם שערך 

סביקס לנועצת בשם טרה )APA Videos, 2006(. טרה, באמצע שנות העשרים לחייה, בעלת תואר שני בייעוץ 

חינוכי, מתלבטת באשר להמשך דרכה המקצועית. היא חשה חוסר סיפוק מהיבטיו האדמיניסטרטיביים 

הרבים של המקצוע שלמדה, ומתלבטת אם עליה לפנות ללימודי תואר טיפולי, כמו למשל תואר שני/

שלישי בעבודה סוציאלית או פסיכולוגיה.

 • טרה:	 של  הילדות  זיכרונות  זימון 

הדבר  ״מה  טרה:  את  שואל  סביקס 

שהתרחש  זוכרת  שאת  הראשון 

בחייך?״ לאחר שהיא שוטחת באוזניו 

את הזיכרון הראשון, הוא מבקש: ״ תני 

לי עוד סיפור.. מה הסיפור הבא שאת 

מסיימת  שהנועצת  לאחר  זוכרת?״. 

הסיפורים,  רצף  את  באוזניו  להשמיע 

על  לחזור  אוהב  ״אני  אומר:  הוא 

כותרת...אני  להם  ולתת  הסיפורים 

הללו״.  בכותרות  פועל  למצוא  אוהב 

לבסוף, מסביר סביקס לטרה בפשטות: ״אני תמיד שואל על רגעים מהחיים...כאשר אנשים מתקשים 

לבחור או לקבל החלטות...זה קשור לסיפורי עבר שהם מספיק מעמיקים בכדי ללכוד את המהות של 

מי הם ומה הם רוצים לעשות עם חייהם״. 

להלן בִתמצות הזיכרונות של טרה )לרבות הכותרות שנתנה להם הנועצת(:

"ילדה סקרנית הורסת את החניה" )בת 4(. 1

האוטו  את  העברתי  אבי.  של  הקדילק  מכונית  את  הורסת  אותי  הוא  זוכרת  שאני  הראשון  הדבר 

להילוך קדמי והוא עשה ״בום״ לתוך דלת החניה. אני חושבת שאחרי שעשיתי את זה הייתי מאוד 

מבוהלת. אני זוכרת את אמי מחבקת אותי ובודקת את מצבי כדי לוודא שאני בסדר. וכשראתה שכן, 

התחילה לצעוק: ״מה חשבת? למה עשית את זה??״ 
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"אנשים בעמדת יתרון סובלים גם הם" )בת 12(. 2

הייתי מאוכזבת שלא קיבלתי את פרס התלמידה המצטיינת,  ח׳.  זוכרת את טקס סיום כתה  אני 

רק בגלל מצבם הכלכלי הטוב יחסית של הורי, כי המלגה נועדה לאוכלוסיות מוחלשות כלכלית...

חשבתי ״זו אפליה״. מאוד כעסתי. כמעט לא הגעתי לטקס הסיום, התכוונתי למחות. בסופו של דבר 

הלכתי לטקס.

 • התעסוקתית	 לדילמה  הזיכרונות  חומרי  את  סביקס  מקשר  בייעוץ,  טרה:  לזיכרונות  סביקס  פירוש 

שמעסיקה את טרה בבואה לייעוץ: ״הילדה הסקרנית היא את״, הוא מסביר. ״ברגע זה, את מעבירה 

להילוך הקדמי שוב, ואת לא יודעת לאיזה כיוון הרכב ייסע. אך הפעם זה לא רכב אלא הקריירה שלך. 

יש לך מעט חששות שתעבירי להילוך הלא נכון ותהרסי את החיים שיכלו להיות לך עכשיו, החיים 

המובטחים בתור יועצת חינוכית. אבל את אישה סקרנית, ואת הולכת להעביר הילוך למרות הכל״. את 

חומרי הזיכרון השני הוא מפרש כך: ״את עובדת בהגנה על אנשים, אבל זו אינה רק עבודה אלא החיים 

עבורך. את לוחמת, מגנה נגד אפליה, נגד חוסר הוגנות, כשלא מבינים את שני הצדדים של כל סוגיה…

זה הייעוד שלך". סביקס מזהה בזיכרונות של טרה )ביחד עם חומר נוסף מהריאיון המובנה( כי שתי 

נקודות התורפה של טרה קשורות למשאבים של שליטה )תחושת אובדן שליטה מול הרצון לשינוי( 

וביטחון )ספק לגבי מסוגלותה להיות מטפלת ולעמוד בלימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה(, וממקד 

את ההתערבות בשני היבטים אלו. 

של  הפרשנות  את  להעשיר  שריג  שמציגה  האדלריאני  הניתוח  בשיטת  השימוש  יכול  אופנים  באילו 

הזיכרונות של טרה ולכוון למוקדים נוספים בייעוץ? 

עפ"י שיטתה של שריג, על הניתוח להתייחס לרצף הזיכרונות )דומה/שונה(. בזיכרון הראשון עולים 

בהלה וחוסר אונים מול חשש לאיבוד שליטה, והזיכרון השני מלמד כיצד היא פותרת מצב מסוג זה: היא 

מוצפת בכעס ומנסה לחוות תחושת שליטה בדרך של מחאה )שאינה תואמת המצב(, ולבסוף מתרצה, אך 

נשארת ממורמרת. בנוסף, ניתן ללמוד על מאפייניהם של סגנון חייה, כמו למשל: מקורות הכוח )המשפחה 

התומכת(, תפיסתה את העולם, יחסיה עם אחרים, ועוד. 

ניתוח מובנה זה של רצף הזיכרונות, החושף את סגנון חייה של טרה ואת התנאים להתפתחותו, עוזר 

לחדד כמה מהשאלות המהותיות שבלב תהליך הייעוץ התעסוקתי: האם המשבר המקצועי שבו טרה שרויה 

כעת אכן נובע מאי התאמה של עיסוקה הנוכחי, או שאולי מדובר בביטוי של קשייה במצב שחשה אובדן 

עלולה לבצע מהלכים חפוזים/אימפולסיביים שלא בהכרח תואמים את  והיא  הנוכחית,  שליטה בדרכה 

צרכיה האמיתיים. לחילופין, ייתכן ואכן עליה לשקול שינוי מקצועי: האם נלקחו בחשבון מגוון השיקולים 

הקשורים לסגנון חייה ולאופציות העומדות בפניה, או שגם כאן ייתכן ועולה דפוס לא בשל דיו של תגובות 

רגשיות לא כל-כך תואמות. הניתוח בשיטה זו, יכול לחדד את מוקד הייעוץ ולהציע, כאמור, כיווני חשיבה 

ועבודה נוספים. 

לסיכום, מאמר זה הינו טעימה בלבד של שיטות אדלריאניות לניתוח זיכרונות ילדות ויישומן בייעוץ 

ניתוח  בטכניקת  להעמיק  מומלץ  הנרטיבית  האסכולה  עם  הנמנים  תעסוקתיים  ליועצים  התעסוקתי. 

זאת,  עם  יחד  הכלים שלהם.  ארגז  יכולה להעשיר את  זו  הילדות שמציעה שריג בספרה, שכן  זיכרונות 

חשוב לזכור כי בסופו של דבר מדובר באופציה אחת מיני רבות לבניית סיפורו התעסוקתי של הנועץ. 

או, במילותיה של שריג עצמה: ״נשתמש בכלי הניתוח המתאימים לנו מתוך שאיפה להגיע לפירוש בהיר 

ומורכב לזיכרונות המוקדמים של מטופלינו, אבל תמיד נשאיר את הפירוש פתוח לִשכתוב של החיים. אכן, 

גם פירוש של זיכרון ילדות הוא נרטיב במלוא מובן המילה״.
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ייעוץ תעסוקתי נרטיבי 
 מבוסס על גישתו

הטיפולית של מייקל ווייט

טלי שפר וייטר
לחצו לפרופיל הכותבת

 ')Personal agent( עצמו  של  הסוכן  להיות  לנועץ  לעזור  הינה  הנרטיבי  הייעוץ  של  העיקרית  המטרה   

היוצר והסולל של דרכו בהתאם ל "סיפור המועדף" שלו, הזהות המועדפת )ועמה יכולותיו, מיומנויותיו, 

תפיסת העולם, ערכיו וחלומותיו(, להרחיב את ביטויה ביומיום ועמה את הקבלה העצמית, האמונה בעצמו, 

והיכולת לקבל החלטות שישרתו אותו בחייו. ככל שאלה מתפתחים, יהיה לו קל יותר לבחור מקצוע. סיום 

הייעוץ הינו סיום פרק בתוך מסע רחב יותר. הנועץ ממשיך במסע להרחבת הזהות המועדפת, עם הידע 

שרכש על עצמו.

תחום הקריירה מהווה דרך למימוש ולביטוי הזהות. על פי הגישה הפוסט-מבנית )שעליה מתבססת הגישה 

הנרטיבית של מייקל ווייט(, אין זהות אחת נכונה, אלא יש ריבוי זהויות, ומתוכן האדם יכול לבחור את זו 

)"סיפור כואב",  לו סבל  ולחיות לפיה. כשאדם סובל, הוא חי בהשפעת הזהות שגורמת  המועדפת עליו 

בחירותיו.  ובוחר את  ושופט עצמו  תופס  ולפיה  וכיחידה,  כנכונה  חווה  הוא  אותה  רווי הבעיה"(,  "סיפור 

היועץ, בעזרת שאלות, עוזר לנועץ לפגוש מחדש את סיפורו המועדף ולהבין את משמעותו. 

הידע לגבי הנועץ נמצא אצלו; הוא היודע מהן העדפותיו, רצונותיו ותפיסות העולם שלו גם אם הוא לא 

אנשים נותנים פשר לחייהם  במגע איתם. על פי ווייט ואפסטוןWhite & Epston, 1999( 1(, הוגי הגישה, 

עם  ויחסינו  סביבתנו  עצמינו,  לגבי  מספרים  שאנו  הסיפור  עצמם.  לגבי  מגבשים  שהם  הסיפורים  דרך 

אחרים, נבנה לאורך חיינו בעקבות התנסויות ובהתאם למשוב שאנו מקבלים ולמשמעות שאנו מייחסים 

לו. הסיפור המתגבש מנחה את האופן בו אנו מפרשים את העולם, מרגישים, חושבים, פועלים ובתוך כך, 

)וזו הנחה שלי( הינו בעל השפעה משמעותית על הבחירה המקצועית.

לקריירה?  בייעוץ  עקרונותיה  את  מיישמים  וכיצד  ואפסטון  ווייט  של  הנרטיבית  הגישה   מהי 

הפוסט-מבניות. הגישות  בהשפעת  ה-80',  בשנות  התפתחה  החברה  במדעי  הנרטיבית   הגישה 

לפיהן הדרך בה אנו מכירים את עצמנו נוצרת באינטראקציה עם אנשים. המערכת התרבותית-היסטורית 

את  ומבקרים  שופטים  שלהם,וגם  הזהות  את  מבנים  אנשים  שלפיהם  וערכים  נורמות  רעיונות,  יוצרת 

עצמם. 

1  מאמר זה מתייחס בעיקר למושגים כפי שפותחו ע"י מייקל ווייט
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בייעוץ מזהים את הסיפור "רוויי הבעיה" )problem-saturated story( ומצמצמים את השפעותיו )שמפריעות 

)preferred story( ומרחיבים אותו בזהות ובחיים  "הסיפור המועדף"  גם לבחירת המקצוע(; מאתרים את 

עצמם, כמו גם בבחירה המקצועית. אציין להלן חלק מהטכניקות בהן נעזר ווייט. יתרונן בבהירות, בשיטתיות 

.)White, 1977( ובפרקטיות שלהן

 • עמדת היועץ: "משפיע אך לא מרכזי," שואל שאלות ופחות מבטא דעות או מכוון. דעתו של היועץ	

אינה בהכרח "האמת".

 • היועץ מקשיב “הקשבה סקרנית", לא יודעת, כמו אנתרופולוג שלומד תרבות חדשה. הסקרנות מכוונת	

לגילוי מאפיינים אישיים, ולא לחיפוש אחר מבנים התואמים אבחנות אוניברסאליות. אם נועץ אומר 

שהוא חסר ביטחון, יש לברר מה המשמעות עבורו ולא להישאר במשמעות המקובלת.

 • “הקשבה כפולה”: היועץ מקשיב "לסיפור הכואב" ומחפש תמיד רמזים לאירועים ששונים ממנו	

)"ארועים יוצאי הדופן"( או רמזים שמשתמעים מדבריו או ממחשבותיו )"נעדר אך נרמז"(, שאינם 

בהלימה עם "הסיפור רוויי הבעיה".

 • לדוגמא, נועצת מספרת על ביישנות, אך בתיאור מציינת שבביה"ס נאבקה במורים על צדק. אירועים	

אלו, המנוגדים לסיפור הביישנות איתו הגיעה, ושהיקשו עליה בבחירת מקצוע חדש, היוו בסיס לשאלות 

לגבי אירועים דומים, ערכים ותפיסות עולם, יכולות ומיומנויות. כשהנועצת בחרה בסיפור 'המהפכנות', 

כפי שקראה לו, כסיפור המועדף, המשך הייעוץ עסק בעיבוי ובהרחבה שלו בעזרת בדיקת הימצאותו 

ומשמעותו בחייה עד כה, ייזום פעולות על ידה שיביאו לביטוי עכשווי של הסיפור המועדף ובדיקת 

האופן בו הסיפור יבוא לביטוי במקצוע.

• תמיד קיים סיפור מועדף גם אם נמצא במצב "כנוע", נסתר, עבור הנועץ.	

 • “דה-קונסטרוקציה" - ווייט מדבר על "שיפוט נורמטיבי", הביקורת שאדם חווה בשל התחושה שאינו	

עומד בציפיות הנורמטיביות.ׁ )'אני ותרן',' אינני מתקדם', 'הייתי אמור להיות ... '(. היועץ שואל שאלות 

שמטילות ספק ב"אמיתות" מכאיבות אלו, הנחוות כמציאות והמנהלות את חייו של הנועץ, כדי לעזור 

לו לראות אפשרויות נוספות להתבוננות על עצמו ולהרחיב את טווח הבחירה .

 • ִמסך	 יותר  הוא  האדם  הבעיה”.  היא  “הבעיה  אלא  הבעיה,  אינו  האדם   -  )externalization("החצנה“

היא  ההנחה  עלי?”  משפיעה  החרדה  “איך  אלא  חרד”,  “אני  לא  “מוחצן”:  הוא  השיח  שלו.  הקשיים 

שההחצנה מפרידה את הבעיה מהאדם ופותחת זווית להתבוננות וניהול דיאלוג עימה. שאלות היועץ 

מסייעות לנועץ להבין את השפעתה של הבעיה עליו ועל בחירותיו ועוזרות לו לבחור בסיפור אחר, 

שאינו נמצא תחת השפעת הבעיה, הרי הוא "סיפור מועדף".

 , • “כתיבה מחדש” - ”עיבוי של הסיפור המועדף” - היועץ אינו מציע לנועץ סיפור חדש, זווית אחרת	

אלא עוזר לו לגלות אותם מחדש, בלי כל ידיעה מוקדמת לגבי הכיוון או התוכן שלהם. הנועץ בונה 

את הסיפור, לא היועץ. ההיכרות עם “הסיפור המועדף” - העיבוי והמימוש שלו בתהליך הייעוץ ובחיי 

היומיום, מאפשרים לנועץ לתפוס עצמו אחרת, להתחיל לנהל את חייו באופן שתואם את הערכים 

יותר לזהות גם את  לו  וקל  יותר בטוח בעצמו ובבחירותיו,  ותפיסות העולם המועדפים. כך כשהוא 

הכיוון התעסוקתי. הסיפור מתעבה בעזרת התייחסות ל”אירועים" על רצף הזמן של עבר, הווה ועתיד, 

ול"משמעויות" הקשורות לאירועים: רגשות, יכולות, מיומנויות, רצונות, חלומות, תפיסות עולם, וערכים 

שקשורים לאירועים ומעניקים להם נפח.

 • עוד טכניקה לעיבוי הסיפור המועדף-הרחבתו דרך התחברות מחדש	  - )re-membering( ִהת-חברות

לנקודת המבט של דמות שמכירה ותומכת )היום או בעבר( במרכיבי הסיפור המועדף של הנועץ. כך 

הנועץ בוחר למי הוא רוצה לתת יותר מקום בעיבוי הזהות המועדפת שלו.
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תאור מקרה בייעוץ תעסוקתי נרטיבי
סיגל2 בת 23. חזרה מטיול ארוך . הגיעה לייעוץ תעסוקתי מאחר שחששה לקבל החלטה מוטעית ואחר 

 כך "לשלם" על כך בלימודים נוספים או בסבל מהמקצוע."בסוף אבחר להיות אומנית ולא אתפרנס".

להלן המחשה של המושגים שתוארו והיישום שלהם בייעוץ:

"דקונסטרוקציה": דובר בייעוץ על התפיסה של חוסר הרברסיביליות ותחושת אי היכולת לתקן החלטות. 

כמו כן, 'אותרה השותפה' למחשבות אלו - אימא. משיחה על אמה והבחירות שעשתה, יכלה סיגל לראות 

כיצד נבנה "הסיפור רווי-הבעיה" של 'החשש' וכיצד הוא משפיע במשפחה כבר שלשה דורות.

"החצנה": סיגל נתנה לבעיה שם: 'חשש'. נערך בירור של השפעותיו על חייה: ‘אני לא מעיזה להחליט מה 

ללמוד, למרות שיש לי מחשבה על כיוון... החשש גורם לי להרגיש לא בוגרת, קטנה, מתקשה להחליט’.

 חיפוש הגדרה של "סיפור מועדף" במהלך הייעוץ באמצעות שאלות:

 יועצת: מה את מעדיפה במקום החשש?'

נועצת: 'כמובן, להיות בוגרת !להחליט! לא לפחד!'

 "עיבוי הסיפור המועדף": חיפוש אירועים יוצאי דופן מתוך תפיסה שהם קיימים, רק לא מודעים. 

יועצת: מתי את זוכרת ש'לא לפחד')או 'להיות בוגרת' או להחליט'-היא התייחסה ל'לא לפחד'(, היה 

 קיים? )שפה מחצינה(. 

נועצת: 'הו! בתיכון, בתנועה! תמיד אמרו שאני שונה. היו דברים שלא אהבתי בטקסים ובפעולות 

)כמדריכה( וממש נלחמתי כדי לשנות אותם. בביה"ס אספו כסף למטרה שכולם הסכימו איתה ואני 

התנגדתי, למרות שהמטרה היתה פופולארית'.

 יועצת: על מה התבססה ההתנגדות?)חיפוש על ציר המשמעות-יכולות, תפיסות עולם(

נועצת: 'אני האמנתי שזה צריך להיות אחרת, לגבי הטקסים...ולגבי תרומת הכסף... כולם חשבו שזה מוזר, 

אבל זו הייתה האמת שלי!'

 יועצת: איך היית קוראת לדרך הזו שלך? 

נועצת: 'ללכת בדרך שלי, להאמין ולפעול בדרך שלי'.

לדרך  שותפים  "עדים",  וחיפוש  אליה  שקשורים  הערכים  הזו,  העולם  תפיסת  על  רבות  שאלות  נשאלו 

כאן, התברר  "רי-ממברינג"(.  לסיפור המועדף  ובקהילה  עדים במשפחה  )שאלות שמחפשות  המועדפת 

רוב הקבוצה  היותה שונה מהדרך של  היא מאמינה, למרות  בדרך שבה  פועלת  שגם סבתה מצד אביה 

התרבותית אליה שייכת.

התנהלה שיחה מרתקת ומרגשת על התפיסה של סבתה, אורח חייה והדמיון שסבתה תמיד ציינה שקיים 

ביניהן ואותו העריכה. סיגל הייתה ערה לדמיון זה, אף שלא קשרה אותו לבחירות הייחודיות/שונות שלה 

ולערכן המועדף שהיה נסתר מעיניה.

בהמשך "עיבוי הסיפור המועדף" התברר שגם בצבא הלכה סיגל בדרך שהיא מאמינה בה, כשהחליפה את 

התפקיד היוקרתי שקיבלה כי לא היה מעניין ולחצה לעבור לתפקיד שיאפשר הקמה של תחום שלדעתה 

היה חסר ביחידה. היא הקימה את התחום והצליחה לשכנע את המשרתים ביחידה להשתמש בו.

2  שם בדוי
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מחשבות,  יכולות,  מיומנויות,  על   - שלי'  בדרך  ולפעול  'להאמין  של  הסיפור  על  רבות  שאלות  שאלתי 

שמאפשרות התנהלות כזו. ערכים, תפיסות עולם, חלומות, כמו גם שאלות על העתיד, )לדוגמה-אם תשמרי 

 קרוב ללב את הסיפור של 'להאמין ולפעול בדרך שלי', איך זה ישפיע לדעתך על הבחירה התעסוקתית שלך?(

סיגל: 'אני מבינה עכשיו שאני מעדיפה ללכת בדרך שאני מאמינה בה ומבינה שזה תמיד נתן לי תחושת 

שונים  דברים  המון  שעשתה  שלי  סבתא  כמו  מיוחדת,  גם  אבל  שונה  ורצינית,  בוגרת  של  תחושה  כוח, 

וחשובים... כשבאתי אליך כבר חשבתי על תחום מדעי המדינה, אבל אז החשש הפריע. השבוע ביררתי 

מה לומדים בו וחשבתי שהייתי רוצה להשפיע גם שם, על מה שלומדים... פעם הייתי חושבת שזה מוזר, 

היום אני מבינה שאני מעדיפה לחשוב באופן עצמאי. דיברתי עם הורי והבנתי שאני רוצה קודם לחקור את 

התחום כי אני אוהבת לחפש את הרעיון שלי ולא לקבל רק מסקנות של אחרים'.

בשיחה נוספת, ואחרי בירורים שעשתה, סיגל אמרה שיחד עם תחום מדעי המדינה היא צריכה ללמוד 

משהו נוסף שייתן לה כלים להשפיע ולשנות גם מחוץ לעולם המחקר. לאחר בדיקה משותפת של תחומים 

שמאפשרים השפעה היא בחרה בכלכלה: 'כדי שיהיה לי ידע גם בתחום קריטי כזה שמשפיע בעולם'.

בפגישת הסיום נזכרנו ב'חשש' שהביא אותה לייעוץ ובדקנו איך היא יכולה להתמודד אתו אם יעלה שוב. 

חלק משמעותי מההתמודדות יהיה דרך הזכרות בסיפור המועדף שאת מימושו היא מעדיפה ודרך זכירת 

התכונות המשותפות לה ולסבתה וההערכה של סבתה אותה בזכותן.

הערה: בייעוץ עם סיגל לא היה שימוש במבחנים או במבדקי נטיות, בעיקר בשל ההקשבה שלי להעדפה 

שלה "לפעול בדרך שלי"-חלק מהעיבוי של הסיפור המועדף כלל נתינת מקום בתהליך הייעוץ לרצון, 

לדרך ולבחירות שלה. כן הייתה התייחסות לתנאי קבלה והערכה שלה שתעמוד בהם, לאור ציוניה 

המעולים בתיכון ובמבחנים של הצבא.

בייעוצים אחרים, כשיש צורך בבדיקת נטיות, היא נעשית בדרך אינטראקטיבית; הניתוח והבחירה הם 

של הנועץ. לעתים רחוקות מועברים מבחנים, לקראת סוף התהליך, כשהכיוון התעסוקתי ברור, והשיתוף 

 בתוצאותיהם נעשה בדרך שמחזקת את הסיפור המועדף, ולא מחלישה אותו.
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בשנים האחרונות נכתבה ספרות מקצועית רבה שעוסקת בנושא הפרישה מהעבודה. התבגרות דור 

יחד עם העלייה בתוחלת החיים מהוות אתגר מרתק הן למעסיקים, לכלכלה, למערכת  ה"ֵבייבי-בּומר", 

הבריאות, והן ליועצים תעסוקתיים. ברור שליועץ1 תעסוקתי שיפגוש נועצים מעל גיל 55, אחד השיקולים 

מני רבים אליהם יתייחס הוא התכנון שלהם לשארית חיי העבודה ומעבר לכך. 

בין הסוגיות החשובות:

? • מהם השיקולים לפרישה מהעבודה	

•האם עדיפה פרישה הדרגתית או טוטאלית? 	

” אחר הפרישה ומה מאפייניה? • מהי הסתגלות “מוצלחת	

? • איך הבדלים בין-אישיים משפיעים על טיב ההסתגלות לפרישה	

במאמר מובאת סקירה של שלושה מאמרים שעשויים להחכים אותנו בנושא הפרישה,

ובכל אחד מהם סקירת ספרות מהעולם.

כדי לענות על השאלה: מהם המרכיבים של חיים טובים והסתגלות נאותה לאחר פרישה מהעבודה, 

ברבוסה, מונטירו ומורטה (Barbosa, Monteiro, & Murta, 2016) סקרו מעל ל-3000 דווחים וצמצמו 

אותם ל-115 מאמרים שהתייחסו לשאלה זו. הם זיהו 807 משתנים שנבדקו בספרות זו שמנבאים שלוֹמּות 

(well-being) בתקופת הפרישה, ולאחר ניתוח תוכן איכותני הגיעו ל-26 משתנים. את 26 המשתנים סיווגו 

לארבע קטגוריות: קבוצה 1= משתנים שצוינו בתדירות גבוהה, כאשר מעל 60% ציינו שהמשתנה מנבא 

תוצאות חיוביות עבור תקופת הפרישה. קבוצות 2, 3, ו-4 התייחסו למינונים פחותים של שני קריטריונים 

אלה: של תדירות אזכור המשתנים ואחוז של ניבוי חיובי לשלומות. עם כך, הסיכום להלן יתייחס לקבוצה 

1 בלבד, בה צויינו ששה מנבאים:

1 השימוש בלשון זכר במאמר זה הוא לצורך נוחיות בלבד, כאשר הכוונה לזכר ונקבה.

| לחצו לפרופיל הכותבבני בנימין

הדינאמיקה של פרישה מהעבודה – סקירת ספרות
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 , • בריאות פיזית - משתנה זה כולל משתנים שנבדקו במאמרים שנסקרו, כגון בריאות לפני הפרישה	

לציין  יש  זאת,  לעומת  הפה.  ובריאות  בריאה,  תזונה  שגרתיות,  בדיקות  על  הקפדה  בהווה,  בריאות 

שאותרו מקרים שבהם בריאות טובה ניבאה חוסר שביעות רצון, כאשר עובד בריא נאלץ לסיים את 

עבודתו כשכוחו במותניו.

 • היבטים פיננסיים - משתנה זה מורכב מהערך הכולל של משאבים כלכליים, הכנסה אישית, הכנסה	

משפחתית, ושיפור בהכנסה בעקבות הפרישה.

 , • כלפי פרישה	 חיובית  וכלל עמדה  ביותר  הנפוץ  היה  זה  - משתנה  ותכונות אישיות  נפשית  בריאות 

בריאות נפשית לפני הפרישה, יציבות רגשית, ניהול לחץ, אופטימיות, מיקוד שליטה פנימי, מסוגלות 

עצמית, חוש הומור, מוחצנות, ודימוי עצמי חיובי.

 • פנאי - משתנה זה מורכב מפעילויות פנאי, פעילות מחוץ לבית, פעילויות תרבות, תחושת מסוגלות	

בפעילות פנאי, תחביבים, האזנה למוסיקה, קריאת עיתונים, ואיכות חופשותיו של הפנסיונר במהלך 

השנים שעבד. 

 • לגבי החלטה על פרישה, שאיפות לתקופת	 זה מורכב מאוטונומיה  - משתנה  פרישה מתוך בחירה 

הפרישה, חיפוש אחר תחומי עניין אישיים, קבלת הדרכה לגבי יתרונות הפרישה, והלימה בין הציפיות 

לבין המעמד המקצועי.

 , • רגשית	 לתמיכה  מקורות  חברים,  עם  קשר  יצירת  תדירות  כולל  זה  משתנה   - חברתית  השתלבות 

השתתפות בפעילויות חברתיות, ואיכות הקשרים. לעומת זאת, דווח על שני מצבים בהם השתלבות 

חברתית מנבאה תוצאות שליליות: כאשר חיי חברה מוגבלים לקשרים עם בני גילם בלבד, ובמקרה 

של מות בן משפחה קרוב. 

כמובן קיימים משתנים חשובים נוספים, כגון הכנה לפרישה, מצב הזוגיות, תעסוקה לאחר פרישה, הורות, 

השכלה, וכו’, אך ממצאיהם לא היו חד–משמעיים כמו ששת העיקריים הנ”ל. בין השאר מסיקים המחברים 

שגם על הפרט וגם על אנשי משאבי אנוש להתמקד בששת המשתנים הנ”ל במאמצים לתרום לאיכות 

תקופת הפרישה. כמו כן על יועצי ומאמני קריירה להיות ערים למשתנים אלה כחלק מליווי הפורש.

----------------------

באירופה קיימת מגמה בקרב אנשי משאבי אנוש להניא עובדים מבוגרים מלפרוש לפני גיל הפרישה 

הרשמי. בבריטניה, פלין (Flynn, 2008) ערך סקירת ספרות שמטרתה לעמוד על השיקולים השונים בנדון. 

ניתוח תוכן הביא לארבע קטגוריות מרכזיות רלוונטיות לתופעת הפרישה: 

 • בטחון כלכלי - משתנה זה אינו תמיד השלכה של המעמד חברתי אלא גם מתייחס לאנשים שנמצאים	

בעבודה שאינה מספקת, אך נמנעים מלעזוב אותה כדי לא לפגוע בתנאי הפנסיה. 

 • מחוייבות לטיפול בבית - לעתים עובדים נאלצים לעזוב את העבודה עקב הצורך לטפל בבני משפחה	

שהם  היא  התוצאה  בשעות,  גמישות  מאפשר  אינו  העבודה  מקום  אם  מאד.  מבוגרים  ו/או  חולים 

מתפטרים בעל כורכם (reluctant quitters). גם כאן המעמד המקצועי משחק תפקיד, כאשר קיימת 

מידה רבה יותר של גמישות במגזרים מסויימים, המאפשרת השארות במקום העבודה.

 , • העבודה	 במקום  עובדים  להשאיר  עשוי  העבודה  במקום  חברתי  גיבוש  של  מידה   - חברתית  רשת 

במיוחד בקרב עובדי הצווארון הכחול. יש חשיבות לשמור על מקום עבודה שבו מרגישים מוערכים 

הן על ידי המעסיק והן על ידי העמיתים.

 , • גמישות בניהול קריירה - עובדים מבוגרים שחוו מעברים תעסוקתיים נוטים יותר להישאר בעבודה	

15
7 

ס'
 מ

יון
גל

ה | 
וד

עב
ם ו

אד

http://www.adiramot.com


עובדים שפוטרו עקב התפתחויות  ו/או הכנסה. לעומתם,  ירידה בשעות  כגון  אך במתכונות שונות, 

תמיד  ולא  למיומנויותיהם  דרישה  תמיד  אין  כי  שונה,  עבודה  למתכונת  לעבור  יתקשו  טכנולוגיות 

קיימת עבורם תוכניות הכשרה והסבה.

 Titmuss,( אף שאין התייחסות אחידה לנושא זה, המחברים מצאו תמיכה במודל הכלכלי של טיטמוס

1958(, בו הוא מבחין בין “שני עמים” (two nations) בבריטניה, שמובדלים בעיקר על ידי משאבים כלכליים: 

1. אלה שזכאים לפנסיה ממקום העבודה ושיכולים למשוך כספים מחסכונות, מוגנים בפני מיסים;  ו-2. 

אלה שזכאים רק לפנסיה מהמדינה, דבר שהופך אותם תלויים בתוכניות לאומיות, כדוגמת הבטחת הכנסה. 

ניתן לאפיין את שתי הקבוצות לפי הכינויים של ה”בוחרים” (choosers), אלה שאינם חוששים ממעברים 

תעסוקתיים ו”השורדים” (survivors), אלה שתלויים בהשפעות חיצוניות ונאלצים להישאר בעבודה לצורך 

.(McNair, Flynn, & Owen, 2004) פרנסתם

-------------------------------------

כאשר יועצי תעסוקה ויועצי פרישה פוגשים נועצים בשלב זה של הקריירה חשוב שיהיו ערים לתובנות 

למציאות  להסתגל  הצורך  בולט  הפרט,  של  הכלכלי  למצב  מֵעבר  זו.  תקופה  חקר  בעקבות  שנרכשו 

פסיכולוגית, משפחתית, וחברתית חדשה. מאמר זה סוקר את ההיבטים הפסיכולוגיים בתקופת המעבר 

לפרישה מהעבודה. 

: (Osborne, 2012) להלן מספר סוגיות מרכזיות שהובאו במאמרו של אוזבורן

א.  ההחלטה לפרוש, אי-וודאות, ועדכון הזהות האישית - שינוי בשגרה מהווה אתגר, לרבות הצורך לקבל 

החלטות שונות נוכח אי-וודאות בתוצאות: איפה לגור, לאיזו פעילויות להתחייב, וכו'. לגבי זהות אישית, 

עד כה, הצגה עצמית כללה את עיסוק האדם, וכעת יצטרך להציג את עצמו )גם לעצמו( באופן שונה. 

שלוֹמּות    שמודדים  בשאלונים  בשימוש  הפרישה  לתקופת  ההסתגלות  איכות  מודדים  רבים  מחקרים 

(well-being) ושביעות רצון מהחיים, אך קיים חשש ששאלון בנקודת זמן מסויימת אינו משקף את 

הזולת,  עם  משמעותיים  קשרים  יצירת  וכיוון,  מטרה  תחושת  החיים,  אתגרי  כגון  הגדולות,  הסוגיות 

ומימוש עצמי.

ב.  אובדן - הפורש מאבד את סדר היום שלו ונדרש לקבל החלטות על סדר יום חלופי. הוא מאבד קשרים 

יציבים עם עמיתים בעבודה ועליו ליצור קשרים חדשים או להסב את אותם הקשרים באופן שונה. הוא 

מאבד את מעמדו במסגרת העבודה, דבר מרכזי בזהותו, במיוחד בקרב גברים. הפורש נדרש להשיב 

לשאלה: "מה אני, מי אני, עכשיו שאינני עובד." בהיעדר תשובה ברורה, קיימים מקרים של דכאון, העלול 

להחריף עם הזמן. קיימים עוד תפקידי חיים שעליו לווסת באופן שונה מבעבר: אבא, אמא, סבא, סבתא, 

ספורטאי, מתנדב, שכן, וכו'. אדם שמסתכל על הסממנים של עבודתו )כגון ספרים וחומר מקצועי( עשוי 

לראות בהם כסממנים על עידן שחלף ולא יחזור. מעבר לכך, נשים עשויות לחוות תחושה דומה עוד 

לפני הפרישה מהעבודה, בתהליך של "הקן המתרוקן".

ג.  המשכיות - בתקופת מעבר זו, הפורש נדרש להעריך מחדש את התכונות, העדפות, פעילויות, והערכים 

מַהֲעבר שניתן או רצוי להעביר לתקופה הנוכחית. למשל, תחביבים או התנדבויות עשויים לעלות לקדמת 

הבמה, יחסית לעבר. על היועץ לסייע בהגברת המודעות למאפיינים אלה לצורך בניית מטרות וסדר יום 

חדש. זה הזמן לשקול מחדש את ההשלכות של אמירות מהעבר כגון: "לא בא לי עכשיו...אעשה זאת 

כאשר אפרוש"...
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ד.  המעבר לפרישה - מחקרים רבים הצביעו על הערכה העצמית, חוללות עצמית, ושליטה כמנבאים שביעות 

רצון מהחיים לפני הפרישה. תמיכה משפחתית נמצאה כמנבאת הסתגלות חיובית בעת הפרישה. בן/בת 

זוג, פעילות קהילתית , וחוג חברים נמצאו כבולטים כמרכיבים מנבאים שלומּות בתקופת הפרישה. בין 

התכונות האישיות הקשורות להסתגלות טובה לפרישה )מתוך מודל האישיות של ה-Big Five): יציבות 

אוסטרלי  יותר בקלות. מחקר  יוצרים קשרים חדשים  רגשית ומוחצנות. יש להניח שאנשים מוחצנים 

(De Vaus et al., 2007) שבדק יתרונות של מתכונת הפרישה––פרישה הדרגתית (gradual)  בהיקף ו/

או באופי לעומת פרישה טוטאלית (abrupt)––נמצא שחשובה יותר ממתכונת הפרישה היא ההזדמנות 

לבחור את המתכונת, המעצימה את תחושת השליטה בתהליך המעבר.

ה.  "אזרח ותיק" - עדיין קיימים סטראוטיפים בחברה לגבי תפיסת הגיל המבוגר. עם זאת, הפורש יוכל 

או  ללמוד,  להתנדב,  חלקי,  בעיסוק  העבודה  לשוק  ולחזור  בהן  ניחן  שעדיין  לאנרגיות  ביטוי  למצוא 

לפתח את שעות הפנאי בתכנים משמעותיים לפרט. בהמשך לסוגיית הגיל, בתקופה זו גוברת המודעות 

ל"סופיות החיים" (mortality), דבר העלול לקדם דכאון. באופן גורף, הַאְנִטידוֹט המוצע לתחושות אלה 

וקשרים  חוג חברים  ויצירה/שמירה על  הוא תמהיל של שני מרכיבים: אימוץ פעילויות משמעותיות 

משמעותיים אחרים.

ו.  בבית - כאשר אחד מבני הזוג פורש והשני עדיין בעבודה, מופר האיזון שנבנה עם השנים. הפורש עלול 

לחוש שהוא "פרזיט" ולא ממלא את תפקידו. כן נמצא שבפרישת שני בני זוג לא התרבו עימותים ביניהם, 

אך הם כן העצימו במקרים שהבעל פרש לפני אשתו. מזווית אחרת, ייתכן שלאחר פרישתו, הבעל מוצא 

שאשתו, שלא עבדה, סיגלה לעצמה סדר יום מלא שהוא איננו חלק ממנו. מציאת פעילויות משותפות 

יום  סדר  עם  נאותים  חיים משותפים  לקיים  ניתן  זאת,  עם  כתורמת להסתגלות המשפחתית.  נחשבת 

נפרד.

קיימת  לעתים  הייעוץ.  במהלך  וללבנן  ואחרות  הנ"ל  לסוגיות  ער  להיות  היועץ  על   - ליועץ התעסוקתי 

נטייה לחשוב שהפרישה היא מהלך טכני )ביורוקרטי ופיננסי( ונוח להתעלם מסוגיות שעלולות לאתגר 

את תחושת הבטחון והשליטה. מאידך העלאת נושאים אלה, לרבות סוגיית הזהות האישית המתחדשת, 

עשוייה להגביר את תחושת השליטה בתהליך המעבר ובחיים בתקופה שלאחר הפרישה.
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זרקור על:
"הפלוס בשישים בירושלים" - 

מרכז תעסוקה לגילאי 60+

מנוחה גלברט | לחצו לפרופיל הכותבת 

 )+60 )בני  למבוגרים  לסייע  שמטרתו  בשישים",  "הפלוס  מרכז  בירושלים  הוקם   2015 מאי  בחודש 

המעוניינים להשתלב בעבודה בתחום משמעותי להם.

שיעורם  לשנה  שמשנה  לכך  שגרמה  החיים,  בתוחלת  העלייה  בעקבות  עלה  המרכז  להקמת  הרעיון 

של הגילאים הנ"ל באוכלוסייה עולה, ולרבים מהם יש רצון ויכולת להמשיך לתרום בתחום התמחותם או 

לעבוד לשם פרנסה ו/או עניין. מחקרים גם מצביעים על העובדה שתעסוקה בגיל זה מעצימה את הפרט 

היכולת המנטלית  עם הסביבה, שימור  עצמי, קשר  דימוי  בריאות,  כגון:  גם בתחומים  לטובה  ומשפיעה 

ועוד.

מרכז "הפלוס בשישים" מסייע למעוניינים במציאת פתרונות תעסוקה במקצועות מגוונים המתאימים 

לרצונם, לרקע המקצועי ולכישוריהם האישיים. פעילות המרכז מיועדת במיוחד לאלה המתקשים למצוא 

עבודה בעצמם, וזקוקים להכוונה והפניה למעסיקים. 

השתתפות בתוכנית היא ללא עלות לפונה. 

לתכנית "שילוב עצמי בעבודה" מספר מרכיבים, החל מהדרכה והכוון תעסוקתי:
 • קליטת הפונה, בירור מניעיו ומגמותיו התעסוקתיות, וסיוע בגיבוש כיוונים תעסוקתיים אלטרנטיביים	

 • הדרכה בהבנת כיווני ההתפתחות והמגמות האפשרויות בשוק העבודה לצורך בניית תכנית תעסוקתית	

אישית להשגת יעדיו

• הדרכה ואימון בחיפוש עבודה - שימוש באמצעים מגוונים למציאת עבודה	

• הדרכה בתהליכי ההשתלבות במקום העבודה שבחר.	
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שירותים נוספים הניתנים במרכז:
ותמיכה אישיים במהלך חיפוש עבודה ולאחר ההשתלבות • ליווי 	

בקריירה בגיל המבוגר • פיתוח עיסוק מתאים לגיל המבוסס על הידע והניסיון התעסוקתי - שינויים 	

•פעילות קבוצתית לקראת יציאה מחודשת לשוק העבודה 	

•כיצד להגיע למעסיקים רלוונטיים 	

קבלה לעבודה, כולל סימולציות • כתיבת קורות חיים אפקטיביים והכנה לריאיון 	

• אפשרות להשתתפות בקורס יזמות	

להלן מספר תיאורי מקרים של לקוחות שפנו למרכז "הפלוס בששים":
רות1, בת 68, הייתה במשך 42 שנה אחות מוסמכת בבית חולים. לאחר פרישתה, הרגישה רות כי יש 

לה עוד הרבה מה לתרום מעצמה. כשהגיעה אלינו רות חיפשה משרה חלקית ופחות תובענית ממשרתה 

הקודמת. לאחר שעברה שיחת הכרות אישית )אינטק( והכוונה תעסוקתית, רות השתלבה בסדנת הכנה 

לעולם העבודה. לאחר הסדנא, השתתפה גם במספר ימי חיפוש עבודה פעילים, אך הרגישה "תקועה".

אחד החסמים העיקריים של רות היה שהיא הרגישה שהידע שלה במחשבים לא מספיק טוב וימנע 

ממנה להשתלב בשוק העבודה. לאחר מספר מפגשים נוספים, בהם עבד הצוות המקצועי של המרכז עם 

רות מעט על כישורי המחשב שלה, הבינה שהיא רק הייתה זקוקה ל"רענון". לאחר מכן, הופנתה לשיחת 

רות קשר עם משרד  יצרה  ייעוץ אישית עם אחת המנחות הבכירות של מכון שיפור. בעקבות השיחה, 

הבריאות, וכיום היא עובדת כעורכת סקרים בנושא מחלות זיהומיות.

*****

הילרי, בת 68, הגיעה למרכז לאחר כמה שנים שלא עבדה. אמנם הילרי חיה הרבה שנים בארץ, אך היא 

בקושי דוברת עברית. ההתרשמות מהילרי הייתה שהיא מלאת ניסיון בתחומה, מינהל ומכירות, אך מֵעבר 

להשתלב  ניסתה  כאשר  השפה.  קשיי  בגלל  הוחרף  החסם  בגילה,  העסקה  אפשרויות  לגבי  לחששותיה 

בסדנא, נכחה שקצב הדיבור הקשה עליה את ההשתתפות. לכן, קיבלה הילרי עזרה פרטנית יותר: תרגום 

קורות החיים וג'וב קלאב אישי. בעידוד שלנו, יצרה הילרי קשר עם המעסיק הקודם שלה על מנת להפעיל 

הילרי  עובדת  כיום  חדשה.  עבודה  ולמציאת  לחיפוש  בה  והשתמשה  שלה,  האישית  הקשרים  רשת  את 

כמזכירה במפעל ליצור תכשיטים המתמחה בשיווק לחו"ל.

*****

התקשורת  מחברות  באחת  שידור  ומפקח  קול  כטכנאי  שנה  משלושים  למעלה  עבד   ,60 בן  יעקב, 

הגדולות. יעקב יצא לפנסיה מוקדמת אך לאחר זמן קצר בבית, החליט ששגרת הפנסיה איננה מתאימה לו, 

והגיע אלינו למרכז על מנת לחזור כמה שיותר מהר לשוק העבודה. החסם העיקרי שבו נתקל יעקב הוא 

העובדה כי במשך שלושים שנה הוא לא חיפש עבודה, ולא ידע בכלל איפה להתחיל. לאחר פגישת הכרות 

ראשונית שכללה הכוון תעסוקתי, החליט יעקב שהוא רוצה לנסות תחום אחר לגמרי ולפנות למלונאות.

יעקב הצטרף לסדנא במרכז הפלוס בשישים על מנת לרכוש את כל הכלים הדרושים לו להשתלב בצורה 

הטובה ביותר בשוק העבודה. לאחר הסדנא, הגיע למספר ימי חיפוש עבודה פעילים, במסגרתם קיבל עזרה 

גם בבניית קורות חיים המותאמים למשרה אליה כיוון. במסגרת הקשר של המרכז עם מעסיקים בירושלים, 

1  כל שמות הפונים הם בדויים.
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הופנה יעקב למשרה במלון קטן במרכז העיר. יעקב הוזמן לריאיון, וכיום הוא עובד כפקיד קבלה במלון.

*****

בתחומי  והשכלה  ניסיון  עם  אנשים  אנוש,  פיתוח משאבי  בתחום  מקצוע  אנשי  מורכב  המרכז  צוות 

מחקר, הדרכה ופיתוח, שהם גם מרצים במסגרות אקדמיות בתחום זה. לכולם תארים אקדמיים מתקדמים 

בתחומים סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, מינהל עסקים והנדסת תעשייה וניהול.

מרכז "הפלוס בשישים" הוא מיזם משותף של ג'וינט אשל, הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח 

לאומי, עיריית ירושלים ומכון שיפור.

https://www.youtube.com/watch?v=C2PHicCeZz4 :לצפייה בסרט תדמית של המרכז

| הצטרפו והגיבו בעמוד הפייסבוק | לחצו לחזרה לתוכן העניינים
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לינה )שם בדוי( בת 21, מהמגזר הערבי, הגיעה לייעוץ לאחר סמסטר א' ללימודי תואר ראשון דו-חוגי 

של מדעי המחשב ופסיכולוגיה. לינה הופנתה לייעוץ בהמלצתו של רכז התמיכה לאוכלוסייה הערבית, 

לאחר שפרשה מלימודי מדעי המחשב וחוותה קשיים גם בלימודי הפסיכולוגיה. בפגישה הראשונה תיארה 

תחושה של בלבול ותסכול לאחר חווית לימודים קשה ומטלטלת. היא ציינה כי בתחילת השנה חלתה 

בדלקת בקיבה, שלדבריה פגעה בתפקודה והיא התקשתה לשבת וללמוד. בלימודי מדעי המחשב הרגישה 

שאינה מסוגלת לעקוב אחר החומר הקשה ופרשה במהלך הסמסטר מבלי להבחן. מתוך מחשבה שקל 

והרגישה ששולטת בחומר. אולם,  זה, למדה למבחנים  יותר להצליח בלימודי פסיכולוגיה, נשארה בחוג 

לצערה, במרבית המבחנים נכשלה.

במהלך הייעוץ ביררנו כיצד ביצעה את ההחלטה לבחור במדעי המחשב ובפסיכולוגיה ומה היו המניעים 

שהובילו להחלטה זו. גילינו שהבחירה נעשתה מתוך רצון להוכיח שהיא מסוגלת ללמוד לימודים אשר 

נחשבים קשים ויוקרתיים ורצתה להיות "מיוחדת" בסביבתה הקרובה. בתיכון נחשבה תלמידה מצטיינת 

גרמו  גבוהים. ההתמודדות עם המחלה בשילוב רמת הלימודים הגבוהה,  ותמיד שאפה להגיע להישגים 

לפגיעה קשה בתחושת המסוגלות שלה ועוררו בה ספקות לגבי יכולותיה הלימודיות.

תהליך הייעוץ נתן מקום רב לתחושות התסכול והעצב בעקבות החוויה הלימודית. התהליך איפשר 

ללינה להתבונן בעצמה בצורה מודעת יותר ולהכיר בקשייה, לקבל את עצמה ולקחת פסק זמן על מנת 

לבחון את הבחירה הלימודית מחדש. תוצאות מבחני היכולות תרמו להחזרת הביטחון ביכולותיה. התוצאות 

יכולות ממוצעות בתחום  ועל  לוגי  והן בתחום האנליטי  הן בתחום המילולי  גבוהות  יכולות  על  הצביעו 

הכמותי. יחד עם זאת, היות והמבחנים בוצעו בשפה הערבית, התוצאות הדגישו כי הקושי שלה נובע בעיקר 

מפערים בשפה, נראה היה שרמת העברית שלה אינה די גבוהה על מנת לצלוח את הלימודים האקדמיים 

וזה המוקד העיקרי עליו עליה לעבוד לקראת השנה הבאה. במקביל, מבחני הנטיות המקצועיות הצביעו 

על עניין רב יותר וחיבור למקצועות חברתיים וטיפוליים. באישיותה היא הרשימה כבחורה אשר יוצרת 

קשר בקלות ומגייסת אמפטיה, היא נוטה להיות מונעת מרגשות, רגישה לסביבתה ומכוונת לאחר וזקוקה 

זרקור על:
המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי 

באוניברסיטת תל-אביב

מיכל בלייכר אמיד ועדי לוסקי חסון
לחצו לפרופילי הכותבות 
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לביטוי אישי. היא הבינה שהרצון להוכיח לסביבה עד כמה היא שונה, מיוחדת ומסוגלת, גובה ממנה מחיר 

רגשי ואולי אף בריאותי כבד. הייעוץ עזר לה להבין שהיא אינה מסוגלת ללמוד או לעסוק בתחומים בהם 

אין קשר ומגע עם אנשים והיא שואבת תחושת סיפוק ומשמעות מעזרה וטיפול. היא הבינה שעד עתה 

יוקרתיים  ובעיני הסביבה הקרובה לה כפחות  נמנעה מלפנות לתחומים אלו, רק בגלל שנחשבו בעיניה 

וייחודיים. בסופו של דבר היא בחרה לעבור ללימודי עבודה סוציאלית ובסיום הייעוץ אף עברה את ריאיון 

הקבלה והתקבלה ללימודים.

תיאור המקרה שהוצג מדגים בקצרה את הייחודיות של המרכז לייעוץ לימודי ומקצועי שבאוניברסיטת 

תל-אביב. לינה היתה במצוקה בשיאה של שנת הלימודים, שלב בו היתה צריכה לקבל החלטה לגבי המשך 

לימודיה. באמצעות הקשר המידי של המרכז עם הסטודנטים ניתן לה מענה מהיר ומקצועי. הייעוץ אפשר 

מחד מקום להכלה של הקושי ומאידך גם עזר לה לקבל החלטה ולתכנן את המשך לימודיה. 

שירותי ייעוץ
שבאוניברסיטת  ומקצועי  לימודי  לייעוץ  המרכז 

שירותי  ומעניק   1970 בשנת  נוסד  אביב  תל 

פונים המתלבטים בבחירת מסלול  ייעוץ למגוון 

לימודים ותעסוקה. 

מטרת הייעוץ לסייע בבחירה של תחום לימודים 

ההתפתחות  תכנון  ולאפשר  תעסוקה  או 

העתידית, תוך הכרות עצמית טובה יותר והכרת 

הקיימות.  והמקצועיות  הלימודיות  האפשרויות 

פסיכולוגים  כולל  המרכז  של  המקצועי  הצוות 

ופרקטיקום  להתמחות  מוכר  מוסד  מהווה  לייעוץ  והמרכז  תעסוקתיים,  ויועצים  מומחים  תעסוקתיים 

בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית.

למרות השתייכותו של המרכז לאוניברסיטת תל-אביב, הייעוץ ניתן גם לפונים שאינם בהכרח מועמדים 

לאוניברסיטת תל-אביב ומספק מידע על מגוון אפשרויות לימוד בכל מוסדות הלימוד בארץ, לאו דווקא 

אקדמיים.

ייעוץ מלא המורכב משלושה מפגשים ומערכת מבחנים מקיפה, הכוללת  ייעוץ:  המרכז מציע שני סוגי 

מבחני כישורים, שאלוני נטיות מקצועיות ומבחני אישיות, וייעוץ חד פעמי, ללא מבחנים.

ספריית מקצועות
במסגרת המרכז לייעוץ פועלת ספריית מידע ייחודית מסוגה, המכילה מידע מקיף ממגוון מקורות על כל 

המקצועות, תחומי הלימוד ותכניות הלימודים הקיימים בארץ. הספרייה מנוהלת ע"י מידענית המומחית 

בתחום ההשכלה הגבוהה, והמידע שבה מתעדכן באופן שוטף במטרה לעקוב אחר השינויים התכופים 

בעולם הלימודים ובשוק העבודה. השימוש בספריה מהווה חלק אינטגרלי מתהליך הייעוץ אך ניתן לבקר 

בה גם באופן עצמאי, תמורת תשלום סמלי.

מעולם  לתכנים  מרחוק  גישה  גם  שיאפשר  לספריה  אינטרנט  אתר  בהקמת  עוסקים  אנו  אלה  בימים 

המקצועות והלימודים.
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| הצטרפו והגיבו בעמוד הפייסבוק | לחצו לחזרה לתוכן העניינים

סדנאות
ייחודו של המרכז נובע בעיקר מן הקרבה לעולם האקדמיה ומהידע הרב שיש במרכז על עולם ההשכלה 

נוער  לבני  גבוהה  להשכלה  אוריינטציה  סדנאות  מעביר  המרכז  תעסוקתיים,  ייעוצים  מלבד  הגבוהה. 

מהפריפריה, במטרה לחשוף אותם לעולם זה. הסדנא בת ארבע שעות ונידונים בה ההיבטים השונים של 

עולם ההשכלה הגבוהה בישראל, עולם המקצועות, שיקולים שצריכים להילקח בחשבון בבחירת מקצוע 

ועוד. 

כחלק מהשירותים הניתנים למועמדים ללימודים באוניברסיטת תל-אביב, המרכז מציע סדנאות קבוצתיות 

והנטיות  בין עולם הלימודים, העבודה,  בימים פתוחים. הסדנאות עוסקות בקשר  במהלך השנה, לרבות 

המקצועיות. זיהוי ואבחון הנטיות המקצועיות בסדנא יכולים להקנות לפונה בטחון בבחירה או להעלות 

את הצורך בהמשך חקירה ולא פעם מעודד פנייה לתהליך מעמיק יותר של ייעוץ תעסוקתי. 

הפניה לשירותי סיוע נוספים
תחום פעילות נוסף של המרכז לייעוץ לימודי הוא אבחון, ייעוץ ותמיכה רב-מקצועית לסטודנטים בעלי 

לקויות למידה שונות. לא פעם, במסגרת תהליך הייעוץ עולה הצורך בהפניה לאבחון לקות למידה ולסדנאות 

תומכות למידה כגון מיומנויות למידה, הכנה למבחנים, חרדת מבחנים ועוד, ופעמים רבות התהליך הוא 

הפוך. אנשים שפונים לאבחון לקויות למידה מבינים כי יתכן והקושי שלהם בלימודים נובע מבחירה לא 

נכונה של תחום לימודים, ויש צורך בייעוץ תעסוקתי. במצבים אלו, הקשר ההדוק בין השירותים הניתנים 

במרכז ובין חברי הצוות הרב מקצועי מספק מערכת רחבה של תמיכה וסיוע, מאפשר תהליך ייעוץ מקיף 

ומעמיק.

כאשר בתהליך הייעוץ עולה צורך בטיפול נפשי, הנועץ מופנה לטיפול פסיכולוגי על ידי שירותי בריאות 

הנפש בתוך האוניברסיטה או מחוצה לה.

המרכז האוניברסיטאי לייעוץ בבחירת מקצוע של אוניברסיטת תל אביב

דקאנט הסטודנטים ע״ש רות ואלן זיגלר. בניין מיטשל, חדר  214

טלפון  03-6409692  שלוחה  4

yeutz@post.tau.ac.il  דוא״ל

https://deanstudents.tau.ac.il/Consulting-and-Diagnosis/main
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הכנס השנתי של ארגון יועצי הקריירה האמריקאי התקיים השנה בשיקגו, עיר הרוחות. מעבר להיותה 

עיר מדהימה בארכיטקטורה המרהיבה של בנייניה ואגם מישיגן המרשים שלה, היא מקום מעולה לארח 

את כנס ארגון יועצי הקריירה. עיר זו הובילה את שביתות הפועלים לתנאי עבודה טובים יותר החל משנת  

ה-60 של המאה ה-19. בכך היא מהווה השראה ומסמנת כיוון לתפקידים של יועצי קריירה בקידום תעסוקה 

בריאה ומיטיבה באמצעות מחקר, ייעוץ למחוקקים, לארגונים ולאנשים פרטיים. 

Fostering Well-( הכנס השנה נערך תחת הנושא של קידום רווחה נפשית באמצעות עבודה משמעותית

Being Through Meaningful Work(. כמו בכל שנה נערכו הרצאות במליאה, מושבים מקבילים ותערוכה 
ייעוץ  המספקות  חדשות  ותוכנות  ייעוץ,  קלפי  כמו  לייעוץ  מלווים  ואביזרים  אבחונים  ספרים,  )הוצגו 

אינטרנטי כמו גם סיוע לתהליך ייעוצי(. 

שלושת הרצאות המליאה הדגישו את הפרספקטיבה הרחבה והדינאמית של המושג קריירה. נקודת 

ולממשקים  ובמשמעות של עבודה בשכר לאורך החיים,  מבט המתייחסת לשינויים האפשריים במהות 

של תפקיד העובד עם תפקידי חיים אחרים. ריץ’ ֶפֶלר )Rich Feller, Colorado State University( הדגיש 

בהרצאת הפתיחה שלו היבטים מרכזיים בגישת עיצוב החיים )Life Design( של מארק סאביקס, ודיבר על 

חשיבות ויתרונות גישת הנרטיב להדרכת אנשים בבחירת מסלול חיים מספק. הוא הדגיש את החשיבות 

ולסביבת  הפיזי  למקום  השייכות  חשיבות  ואת  לייעוץ  המגיעים  לאנשים  שיש  החברתי  ההון  בהבהרת 

העבודה. עיבוד והבהרת היבטים אלה בהבנת ובניית סיפור הקריירה של אנשים עשויה, לטענתו, להיות 

משמעותית מאוד. 

רשמים מכנס של ארגון יועצי הקריירה האמריקאי, NCDA, יולי 2016

רחל גלי צינמון | לחצו לפרופיל הכותבת 
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 Pepper Schwartz, University of( ֶפּפר שוורץ  הרצאת המליאה השנייה נתנה על ידי הסוציולוגית 

Washington( אשר דברה על עבודה ואהבה וחשיבות האיזון בין תחומי החיים השונים )הרצאתה נשאה 

.(Balance is not a Dirty Word: Loving Your Work, Loving Your Life היא פתחה  את הכותרת: 

הם  משמעותיים  ובקשרים  חברתיים  ביחסים  העשירים  אנשים  ומשמעות.  איזון  של  הפרדוקס  בתיאור 

אנשים מאושרים יותר ובריאים יותר. יחד עם זאת, קשרים משמעותיים כמו קשרים עם בני/ות זוג, ילדים 

הרצאתה  חיים.  אנו  בו  באופן  מובנה  מתח  יש  כלומר  אותנו.  מלחיצים  שהכי  הקשרים  גם  הם  וקולגות 

הדגישה את חשיבות טיפוח היחסים הבין אישיים והחברתיים, יצירת זמן פנוי ליחסים על מנת להרגיע  

את הנפש והראש, והצורך לנהל את חיינו באופן מודע יותר כאשר אנחנו נפטרים מיחסים מרעילים. המסר 

המרכזי שלה היה: אנו עובדים כדי לחיות ולא חיים כדי לעבוד. היא חתמה את הרצאתה בהמלצות לאזן 

בין עבודה ואהבה-משפחה כמו: לתעדף חשיבויות, להשקיע בחברים טובים וביחסי משפחה טובים, דחיית 

פרפקציוניזם והשקעה בפעילות גופנית. 

מארק סביקאס, אשר פרש לגמלאות, נעל את הכנס בהרצאה מעולה שהתמקדה בגישת עיצוב החיים 

שלו ובחשיבות הענקת המשמעות לסיפור הקריירה בעת הייעוץ. האתגר הייעוצי, לשיטתו, הוא ללוות את 

הנועצים ביצירת משמעות חדשה אשר תאפשר להם להתקדם ליצירת סגנון חיים מיטבי יותר. 

כנס זה, כמו כנסים מקצועיים אחרים, איפשר להעמיק ולהרחיב את הידע, לפגוש קולגות ולדון בסוגיות 

מרכזיות בחיינו המקצועיים. אין ספק כי חשוב לעודד קיומם של כנסים מקצועיים של יועצי קריירה גם 

בישראל, תוך התמקדות ודיון בסוגיות הייחודיות לנו ובמאפיינים הייחודים לישראל.

-----------------------

בהזדמנות זו נרצה לאחל מזל טוב לפרופ' רחל גלי צינמון  דבר העורכים: 

על זכייתה בכנס הנ"ל בפרס על הפרסום הטוב ביותר בשנה החולפת בכתב 

העת Career Development Quarterly. המאמר*, שחובר יחד עם פרופ’ סוזן 

וויסטון, עסק בשילוב המחקר והייעוץ לקריירה בממשק עבודה-משפחה. אנו 

מאחלים לגלי המשך תרומתה לקידום חקר פיתוח קריירה בארץ ובעולם.

*Whiston, S. C., Cinamon, R. G. (2015). The work-family interface: Integrating research and 
practice. The Career Development Quarterly, 63, 44-56. doi: 10.1002/j.2161-0045.2015.00094.x
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כתב עת לנושאי תעסוקה וקריירה
הנחיות למחברים

כתב עת לנושאי תעסוקה וקריירה

People at Work: Israeli Journal of Career Development

הפרייה  לקדם  היא  א.י.ל.ת.  עמותת  של  המרכזיות  המטרות  אחת 

מקצועית הדדית בקרב חבריה הרב-מקצועיים. אחד הערוצים החשובים 

אנו מזמינים  אנשי  כן,  ועבודה. על  אדם   )e-journal( הוא כתב העת 

מקצוע, מתחום השדה ו/או המחקר, שמעוניינים לקחת חלק בכתיבה 

עבור כתב העת, כגון עובדים סוציאליים, יועצים, פסיכולוגים, מאמנים, 

ואנשי השמה.  

דוגמאות לנושאי מאמרים:

•סיכומי מחקרים או סוגיות תיאורטיות )מקוריים או סקירת ספרות(,  	
והשלכות הממצאים על הייעוץ או האימון התעסוקתי.

•תיאורי מקרה מהייעוץ או האימון תעסוקתי.  	

•תיאור כלים מארגז הכלים של יועץ לקריירה וכן תיאור התערבויות  	
ייעוציות עם נועצים בתחום התעסוקה.

•סיכומי כנסים בינלאומיים בתחום התעסוקה והקריירה. 	

•זרקור על מקצוע חדש או מקצוע שעבר שינויים מהותיים. 	

•זרקור על מכון או ארגון בנוף הישראלי המציע שירותים  	
תעסוקתיים שונים.

•ביקורת על ספרים או על אתרי אינטרנט רלוונטיים לתחום  	
הקריירה.

•דרכי התמודדות עם סוגיות בחיפוש עבודה מההיבט של היועץ ו/ 	
או המאמן התעסוקתי.

•"מכתבי קוראים": התייחסויות לתוכני הכתב עת או הבעת עמדות  	
על סוגיות מקצועיות אקטואליות בתחום הקריירה.

קוראי אדם ועבודה הם לרוב אנשי שדה ויישום. על כן, חשוב שלמאמר 

יהיו השלכות יישומיות עבור יועץ או מאמן קריירה, וכן לאנשי משאבי 

אנוש ופיתוח קריירה וכו'.

היקף המאמרים הינו בין 1000-1300 מילים )לא כולל רשימת מקורות(, 

אך במקרים מסוימים תישקל אפשרות למאמר ארוך יותר. מתכונת זו 

עשוייה לאפשר למחבר לתאר תופעה, שירות, או מחקר בתמציתיות. 

במידה והמאמר מהווה תקציר מורחב לעבודה ארוכה יותר )כגון תיזות 

27
7 

ס'
 מ

יון
גל

ה | 
וד

עב
ם ו

אד



ועבודות סמינריוניות(, תהיה אפשרות לספק קישור לעבודה המלאה. חשוב להדגיש שמאמר שמסכם 

התעסוקה  בתחום  הפועלים  שדה  אנשי  עבור  היישומיות  השלכותיו  את  לציין  גם  חייב  מחקר  עבודת 

והקריירה.

מחברים מוזמנים לשלב במאמריהם ִאזכורי ספרות מקצועית, כדי לבסס את הטיעונים וכן לאפשר לקורא 

העמקה בסוגייה הנדונה. המחברים מתבקשים להתאים את ציון המקורות בטקסט ואת רשימת המקורות 

בסוף המאמר לסגנון )APA )American Psychological Association - ניתן להתרשם ממתכונת זו מגיליונות 

אדם ועבודה, שקישוריהם מובאים להלן(. אין להגיש מאמר שהופיע באותה מתכונת בכתב עת אחר.

כל מאמר יעבור עיון של לפחות שני עורכים, שיחוו את דעתם על התאמת המאמרים לכתב העת. כמו כן, 

ייתכנו בקשות מהמחברים לערוך ריוויזיה קלה ו/או התאמת המאמר לקהל הקוראים, לפי הצורך.  

האקדמי   התואר  )לרבות  המקצועיים  פרטיהם  ואת  המחברים  כל  שם  את  לצרף  מתבקשים  המחברים 

ושייכות מוסדית/מקצועית(. בנוסף יש לצרף את כתובת דוא"ל לצורך פניית קוראים. 

לעורך  או   adamveavoda@gmail.com לכתובת:  המערכת,  מחברי  ושאלות  מאמרים  להפנות  ניתן 

babenjamin@gmail.com :הראשי

להלן קישורים לששת הגיליונות הקודמים של כתב העת האלקטרוני, לעיונכם:

גיליון 1 

גיליון 2 

גיליון 3

גיליון 4

גיליון 5

גיליון 6

בברכה,

ד"ר בני בנימין, פרופ' )אמריטוס( עפרה נבו

| הצטרפו והגיבו בעמוד הפייסבוק | לחצו לחזרה לתוכן העניינים
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https://lookaside.fbsbx.com/file/%D7%90%D7%93%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20-C-%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%206.pdf?token=AWycoQeNzsL3Ny_68mvtfFtpe2ERh-I013CdgOTvzgdeZi_6FkQonCSxMzzS0M5zKnyLaNBRu8PLL0C-zw6ps9MOjvJf0hl2Q2e0H5C9a7jY7ts1AtQsZjPopnL7atHDTtz99Ed80esR7VvXoEAlcGWCEgF3JboOV4xHJk_niQ-DiQ
mailto:adamveavoda@gmail.com
mailto:babenjamin@gmail.com
http://www.ayellet.org.il/wp-content/uploads/adamavoda1.compressed-2.pdf
http://adiramot.com/ayellet/adamveavoda.pdf
http://ayellet.org.il/wp-content/uploads/adamveavoda3.pdf
http://ayellet.org.il/wp-content/uploads/adamveavoda4.pdf
http://www.ayellet.org.il/wp-content/uploads/%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-5-.pdf
www.facebook.com/groups/159541234256303/
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