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 הקדמה

 לרכישת מיומנויות תעסוקתיות כלליות. מודל זה פותח על ידיציג מסגרת התייחסות ומודל עבודה ממסמך זה 

בראשית הדרך, . קום תעסוקתי במשרד העבודה והרווחהלשיהשרות  מינה רז וד"ר שלי נורדהיים במסגרת

הכנה לעולם העבודה של צעירי ת לצורך למידה וביסוס של  מיומנויות תעסוקתיות כלליות בתכניפותח  הוא

 ."יוצרים עתיד" -החינוך המיוחד

המודל מכיל הגדרות ברורות למיומנויות התעסוקתיות במונחים נצפים ומדידים וכלי להערכת ההתקדמות 

פותחו לאחר סקירת ספרות מקיפה בנושא זה ובהתייחס לאתגרים הייחודיים של ברכישתן. ההגדרות והכלי 

  .צעירים עם מוגבלות במעבר לעולם העבודה

העוסקים בליווי צעירים ובוגרים עם ן חב על ידי רבים מנרבשימוש נמצא  המודלות השנים האחרונ 5במהלך 

בין היתר  ,המקצועיתפרקטיקה ב. הוא אומץ בתחום ההכנה והליווי בתעסוקה, צעירים בסיכוןכן ו ,מוגבלות

. במשרד הרווחה ושירותי התעסוקה הנתמכת, השרות הלאומי, תכנית יתד המיוחד מערכת החינוך על ידי

ולמסד את השימוש  ,כפי שפותחו במקור על ידי השרות מטרת מסמך זה היא להציג את המודל על רכיביו

 בו על ידי הגורמים השונים בהווה ובעתיד. המקצועי 

 תאורטי רקע

, תעסוקתי ולביצוע העבודה לשוק בכניסה לאלו הנדרשות הספר בבית הנרכשות המיומנויות בין פער מתמשך

כך,  מן.זלאורך  צלחתם בובעולם העבודה והשל צעירים  השתלבותםלקשיים בתהליך ם קרובות ילעיתמוביל 

מהמעסיקים הביעו חוסר שביעות רצון מהמיומנויות  50%דווח כי  בסקר של התאחדות התעשיינים בארה"ב

בזיהוי  שהתמקדו מחקרים .National (Association of Manufacturers, 2005התעסוקתיות של עובדיהם )

 בשינויים המאופיין, המודרני העבודה בשוק כי הראו מעסיקים מבטם של המיומנויות החשובות מנקודת

 בעלי עובדים מעדיפים מעסיקים, טכניות ספציפיות מיומנויות של" קצרים מדף חיי"מהירים ו טכנולוגיים

תן מסייעת בתהליך ורכיש (Rosenberg, Heimler& Morote, 2012)כלליות  תעסוקתיות מיומנויות

 (.Murray & Doren, 2013)בשוק העבודה  וההצלחה ההשתלבות
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 ומדוע הן חשובות? (Employability skills) תעסוקתיות מיומנויותמה הן 

מיומנויות תעסוקתיות הן מונח כללי המתייחס למערך של יכולות ידע ותכונות המאפשרות לאדם  להשיג 

מיומנויות אלה )לדוגמה, היכולת לעבוד בצוות, לקבל סמכות . ולהצליח בה לשמור עליה לאורך זמן, עבודה,

 קשר ללא העבודות סוגי כל לביצוע אלא רוחביות ונדרשות ,ולעמוד בזמנים( אינן ספציפיות לתחום או תפקיד

 המעסיק  רמתן. מיומנויות תעסוקתיות נחשבות לנכס חשוב  בהתנהלותו של עובד מנקודת מבטו של או לתוכנן

 (Elksnin & Elksnin, 2001) אלה במיומנויות לליקויים קשורים הפיטורין מקרי ורוב

  מוגבלות עם צעירים בקרב תעסוקתיות מיומנויות

עוסקים בזיהוי המיומנויות הקריטיות  מוגבלותרוב המחקרים בנוגע למיומנויות תעסוקתיות בצעירים עם 

להשתלבותם בעולם העבודה מנקודת מבטם של מעסיקים וצוותי הוראה ומדגישים  את חשיבות רכישתן 

(. מחקרים שנערכו בהקשר זה מצאו Ju, Pacha , Moore & Zhang, 2014 ה )בתכניות ההכנה לעולם העבוד

)למשל, להיות באינטראקציה עם  מוגבלותאנשים עם שלמעסיקים יש ציפיות לגבי הביצוע התעסוקתי של 

לשנות התנהלות בהתאם למשוב או ביקורת(  והם מגלים ו  עובדים אחרים בהפסקות, לבקש או להציע עזרה

(. Agran et al.,2014 חוסר סבלנות  להתנהגויות מפריעות כמו צעקות, תלונות ופגיעה באחר ובפרטיותו )

מצא שהמיומנויות החשובות ביותר שדרגו נ ים משדות תעסוקתיים שונים,מעסיק 168ציפיות של בבדיקת 

, יכולת למלא הוראות, יכולת לכבד אחרים, יושרה ואמינותהיו:  מוגבלותהמעסיקים עבור צעירים בלי או עם 

 (. Ju, Zhang, & Pacha, 2012לנהלי בטיחות )יכולת לעמוד בזמנים ותשומת לב גבוהה 

ההשתלבות וההצלחה בעולם העבודה מהווה אתגר תהליך  ,הצעירים כלכי עבור  מן האמור לעיל , עולה

 ,ולהוביל לתוצרים ירודים תהליך זה עלול להיות ממושך במיוחד ,מוגבלותעם  עבור צעירים . אךמשמעותי

צעירים  של חלקם מנת שאינםבעולם עבודה משתנה,  נוספים וחסמים אתגרים של משתנה בלתי בשל תוספת

 (.Wehman, 2013) מוגבלות ללא

באים לידי ביטוי בפערים בשיעורי העסקתם  מוגבלותחלק מהאתגרים והחסמים אתם מתמודדים צעירים עם 

 של התעסוקה שעורי כי נמצא אוכלוסין בארצות הברית . כך למשל, בסקרמוגבלותלעומת צעירים ללא 

 בקרב אנשים 63.5% של משיעור תעסוקה משמעותית נמוך ,18.6% היה בגיל העבודה מוגבלות עם אנשים

. יחד עם זאת, מנתוני מחקר אורך לאומי (Office of Disability Employment Policy, 2015) מוגבלות ללא

 National) Longitudinalתלמידי החינוך המיוחד, 11,270אחרי  2011 עד 2001 בארה"ב שעקב משנת
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,Transition Study,-2:( שיעור התעסוקה גבוה 21-25כי עבור קבוצת הצעירים )בני  (1) ( עולים שלושה נתונים

 67%)למשל,  מוגבלות( שעור התעסוקה משתנה משמעותית בהתאם לסוג ה2, ) 60%הרבה יותר ועומד על 

, צעירים עם מוגבלות( בהשוואה לצעירים ללא 3עבור לקויי שמיעה וראייה(, ו ) 30%עבור ליקויי למידה ו

 ,Newman) . במחקר אחר(Newman et al., 2011)שמור על תעסוקה לאורך זמן מתקשים ל מוגבלות

Wagner, Cameto & Knokey, 2009 היה נמוך יותר והם היו  מוגבלות( דווח כי גובה השכר של צעירים עם

 בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להיות מפוטרים מארגון בעת משבר כלכלי.

בהשוואה  50%על כ  2011בשנת  ועמדבגיל העבודה  התעסוקה של אנשים עם מוגבלות ישיעורבישראל, 

. עם זאת, על אף השיפור שחל בתחום זה בעשור ה ללא מוגבלותיבאוכלוסי 72% תעסוקה של ילשיעור

תקלים בחסמים שאינם מאפשרים של תפקידים ונ ברובד נמוך מועסקים האחרון, אנשים עם מוגבלות לרוב

(. המחקר היחיד שדווח על תעסוקת צעירים בישראל מצא ש 2012)נאון ועמיתים,קריירה בדם קהתלהם ל

ואלו  ,עם מוגבלות פיזית, שכלית, חושית או נפשית אינם עובדים ואינם לומדים 26-23מהצעירים בני  45%

ון ועמיתים, )נא 18%עומד על מצומצם יותר ו בקרב צעירים עם לקות למידה ו/או הפרעת התנהגות שיעור זה

( מס' המועסקים בישראל בקרב אנשים עם 2018) טרם פורסם  20-30עפ"י נתוני הלמ"ס לועדת (. 2014

 .41%מוגבלות עומד על 

 החלטות קבלת של לקויות במיומנויות מתאפיינים מוגבלותנוסף על ממצאים אלה, נמצא כי צעירים עם 

מציגים זהות תעסוקתית פחות מגובשת מזו של בני גילם יותר בכל הקשור לעבודה וקריירה ו נמוכות וציפיות

  .(Pinkney, Murray & Lind, 2012) מוגבלותללא 

 מיומנויות הביצוע 11 מודל

עולם מוגבלות לובלי עם של צעירים ובוגרים וההשתלבות הכניסה תהליך המאפיינת את המורכבות  לאור

 המיומנויות התעסוקתיות שיבטיחו הצלחה באתגר זה., אין פלא שמאמצים רבים מושקעים בזיהוי העבודה

גישות שונות לחלוקה וסיווג המיומנויות  משקפתהמסוגלות התעסוקתית תחום הספרות המחקרית ב

ים במאמרם את השונות מציג (2007ונוימן )תמיר . התעסוקתיות הרלוונטיות לשוק העבודה בהווה ובעתיד

המשותף לכולן הוא הצורך לספק  בחלוקה ובהגדרה של המיומנויות הללו.והדמיון בין מדינות המערב בסיווג, 

אך ההשוואה ביניהן מגלה פערים ניכרים   ,מסגרת התייחסות לתכנון מדיניות ומחקר בתחום התעסוקה

 ,כאמור . בה הן מוגדרות וברמת הפירוטהמיומנויות המרכיבות את המסוגלות התעסוקתית בהגדרת 

אך היא אינה מספקת  ומחקר, רלוונטית לתכנון מדיניותהמסגרת התייחסות החלוקה בספרות מספקת 

 .אדםברמת ה המיומנויות התעסוקתיות ה וביסוסלתהליך רכיש ותרמת פירוט הנחוצפלטפורמה פרקטית ו
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הנחות היסוד  מיומנויות הביצוע פותח על מנת לתת מענה לצורך זה בתכניות השיקום התעסוקתי. 11מודל 

 שהובילו את תהליך הפיתוח היו:

    מסוגל  יהיה ובמקביל , מודע לקריטריונים על פיהם הוא מוערךיהיה  שהעובד יש חשיבות לכך

 .שלו על פי הקריטריונים הללוהתעסוקתי להעריך את הביצוע 

 להגדיר מספר מוגבל על כן חשוב  .מספר גדול מאוד של קריטריונים להערכה מציף ולא מאפשר למידה

על ההגדרות להיות בשפה פשוטה ונגישה כך קריטי בהתנהלותו של עובד. וברור של קריטריונים שקיומם 

  שניתן יהיה לבצע תהליכי למידה מובנים גם במקרה של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.

 היא מושג תיאורטי ,  כל מיומנות  תעסוקתית כלומר .יםלטנטימושגים התעסוקתיות הן ת יוהמיומנו

למשל, קבלת סמכות היא המשגה למיומנות  המיוצג על ידי קבוצה של ביטויים התנהגותיים השונים זה מזה.

פניה בשפה נאותה לאחראי,  ,טוי המעשי שלה יכול להופיע בסוגים שונים של התנהגויות כגוןיתאורטית שהב

ים גבול לאחראי שעושה שימוש לרעה בסמכותו. לשואף היכולת  ,נכונות לבצע משימות על פי דרישת הסמכות

גלויים  , להגדיר אותן במונחים תפקודיים נצפיםכדי לאפשר הפנמה אמתית של המיומנויות התעסוקתיות, יש 

 .התקדמות ברכישתןהקיומן ואת את העריך שהאדם עצמו ואיש המקצוע המלווה יוכלו ל על מנתוקונקרטיים 

  היא הכלי היעיל בה האדם מעריך את הביצוע התעסוקתי במקביל להערכת המעסיק  שיחת משוב

לתהליך מתאימה מאוד  בשל כך,  בהן. מיקוד מטרות לשיפורהפנמת המיומנויות התעסוקתיות וללביותר 

 ההשתלבות וההתקדמות במקום העבודה.

 

רו על ידי השרות לשיקום תעסוקתי כפי שהוגד ( 1מיומנויות הביצוע התעסוקתיות ) ראה טבלה מס  11להלן 

המעידים ההתנהגותיים  הביטויים)כיתוב בכתום( ופירוט  . לכל מיומנות קיימת הגדרה כלליתבמשרד הרווחה

לבדוק שהם אכן מיצגים את התנהגותיים בהתאם לצורך אך חשוב  ביטוייםניתן להוסיף  על קיומה. 

מפורטים הקשיים כפי שהם נצפים בהתנהגות  בהגדרת כל מיומנות  ,. בנוסףהמיומנות על פי הגדרתה הכוללת

חשוב לציין שעל העובד להכיר  את המיומנויות ואת   קיימים קשיים או ליקויים במיומנות זו.כאשר העובד 

על הגדרת  המתבססיוצג תיאור מקרה  ,בהמשךפיהן.  הגדרתן כדי שיוכל להעריך את הביצועים שלו על

 משוב התעסוקתי כדי לשפר את תפקוד העובד.ההשתמש בכלי בו איש המקצוע וקתיות והמיומנויות התעס
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 (1מיומנויות הביצוע ) טבלה מס'  11

 

 ביטויים נצפים / אינדיקטוריםהגדרה +  המיומנות

שמירה על  .1
בטיחות/ ביטחון 

 אישי

 
זיהוי מצבים מסוכנים, נקיטת אמצעים וביצוע פעולות למניעת 

 מינית/ נפשית( או תאונה הניתנים לצפייה מראש.פגיעה )פיזית/ 
 
שמירה על כללי הבטיחות בדרכים בדרך אל העבודה ובחזרה  -

 ממנה
 שמירה על ציוד אישי -

שימוש בכלים ואביזרים תוך שמירה על בטיחות אישית  -
 וסביבתית 

שימוש בציוד בטיחות המתאים לעמדת העבודה )נעליים  -
 מתאימות/ כובע/ מגן אוזניים וכד'( 

מו של מרחב מוגן/ מטף אש/ הכרות עם מספרי ומודעות לגבי מיק -
 החרום

 ב לביצוע בקשות בעלות גוון של ניצול או התעללותוריס -
 

אין אונים במצבים מסכנים/  איבוד ציוד אישי/אי ציות  - קשיים
לכללי הבטיחות בדרכים ובמקום ההתנסות /  ביצוע משימות או 
פעולות באופן לא בטיחותי. חוסר מודעות או חוסר הבנה של 

 חשיבות הנושא או של סיכונים בביצוע לא בטיחותי.
 

דרישות הסמכות תוך שמירה נכונות להישמע ולבצע  פעולות על פי  סמכות  קבלת  .2
 על  זכויות.

 
 הכרות עם הממונים ותפקידם במקום  -
 פניה ומענה לגורם הסמכות בשפה ובטון מכבדים -

 ביצוע הוראות בהתאם לבקשת הסמכות  -
 פניה/ שיתוף ודווח בנושאים רלוונטיים ובעת המתאימה  -
ביטוי תואם של צרכים ורצונות הקשורים לשמירה על זכויות או  -

לביצוע מיטבי של התפקיד. כגון, בקשה לצאת להפסקה, מתן הסבר 
על התאמות להם זקוק על מנת לבצע את תפקידו )למשל, בקשה 

 להסבר איטי, הדגמה, בקרה על העשייה וכד( 

 נכונות לקבל משוב ולשפר ביצוע -
 

זלזול/ הימנעות / התעלמות או חשש  /ווכחנות/התרסה -קשיים
 מתקשורת עם גורם הסמכות.

 

 היכולת לעבוד עם כמה שותפים למען אותה מטרה. עבודת צוות .3
 
 נכונות לעבוד ולשתף פעולה עם אחרים באותה עמדה/משימה  -
פנייה ומענה לאחרים בצוות בשפה ברורה )היכולת להעביר מסר  -

 ברור(  ובטון מכבד 
אחרים תוך שמירה על גבולות אישיים ומתן יצירת קשרים עם  -

 כבוד לגבולות הזולת

ביטוי צרכים ורצונות בתקשורת עם אחרים כגון בקשה לעזרה  -
 .התאמה לסיטואציהבאו התחשבות, במידת הצורך וסיוע ,

 נכונות לסייע או למלא תפקיד של אחר כשנדרש -
אי הסכמה בצורה  ביטוי -התמודדות יעילה עם קונפליקטים  -

  להודות בטעות, להתנצל, להגיע לפשרהיכולת שאינה פוגענית, 

 פרגון ושיבוח עמיתים לעבודה -
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השתתפות בפעילות בלתי פורמאלית במקום ) הפסקות, מסיבות  -
 וכד'(

 
חיכוכים עם אחרים סביב גבולות התפקיד, תחושות של  - קשיים

ר בתכנים אישיים ניצול או פגיעות יתר/ ניצול אחרים/ חשיפת ית
שאינם תואמים/שתלטנות/ ביקורתיות/ בדידות/ חוסר אמון באנשי 

 הצוות.
 
 

 יוזמה .4
 ומוטיבציה

התנהלות חיונית והתעוררות לפעולה ללא צורך בהנחיה מגורם   
 חיצוני.

 ביטוי עמדות חיוביות וסיפוק מהתפקיד בעבודה -
 שונותדרכי ביצוע להתנסות במשימות חדשות/ ו ללמוד נכונות  -

 בקשה להרחבת התפקיד או למתן משימות נוספות -
 פניה לאחר בהצעה ליצירת שיתופי פעולה, למתן עזרה ועוד -
ניסיון לשפר ביצוע / לפתור בעיות בדרכים יצירתיות אך גם  -

 ישימות

 
פסיביות/ אדישות/ תלות יתר/שעמום/ שחיקה/  תלונות/  - קשיים

 חוסר מוטיבציה וסיפוק מהתפקיד

 התנהגות  .5
בהתאם לנורמות 

   המקובלות

היכולת לקרוא ולפרש את הסביבה הפיזית והאנושית ולהתנהל 
 בהתאמה לנורמות ולחוקים )הכתובים והבלתי כתובים(. 

 
 שמירה על אמינות ויושרה במקום העבודה -
יציבות נפשית/רגשית ו/או פניה לגורם המתאים מצבים של  -

 בודה.מצוקה, כעס אי וודאות או שינויים במקום הע
 

שאינן תואמות  או  חריגותתגובות והתנהגויות בעוצמות   -קשיים 
מקובלות. למשל, התפרצות/הצפה רגשית שאינה מאפשרת המשך 
תפקוד, התנהגות פוגענית, חבלה בציוד, חוסר יושר/ אמינות/סילוף 

 הסתרה וכד .
 

 תשומת לב ללבוש והיגיינה אישית.  הופעה חיצונית .6
 
 שמירה על הופעה מסודרת ונקייה  -
 שמירה על הופעה מותאמת לעונה ולסיטואציה  -
 העבודה קוד הלבוש במקוםשמירה על הופעה מכבדת את  -
 

החלפת ביגוד בתדירות נמוכה מדי, מראה מוזנח ומרושל,   -קשיים 
איפור מוגזם, ריחות, ביגוד שאינו תואם את המידות, לבוש חשוף 

 מדי וכד'.
 

התמדה  .7
   בפעילות

 היכולת להתחיל  במילוי משימה/פעילות ולהמשיך בה עד לסיומה.
 
 לכדי סיום משימה נתונהברצף עד פעולות הנדרשות ביצוע ה -
 

הפסקות מרובות במהלך ביצוע משימה או לקיחת   -קשיים 
הפסקות ארוכות מדי בין משימה למשימה. הפסקת ביצוע לפני 
השלמת המשימה. הבעת חוסר עניין ומוטיבציה לאחר זמן קצר 

 מתחילת הביצוע וכד'.
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נוכחות ועמידה  .8
 בזמנים

הקפדה על הגעה והתנהלות בהתאם לזמנים הנהוגים במסגרת 
 לאורך זמן.

 
הגעה סדירה למקום העבודה לאורך זמן והודעה מראש על איחור  -

 או היעדרות
הקפדה על הגעה עלפי לוח הזמנים שנקבע הן לתחילת העבודה  -

 והן בחזרה מהפסקות
 

היעדרויות  ללא הודעה מראש איחורים בהגעה להתנסות  -קשיים
 והתמהמהות בחזרה מהפסקות.

 
 

באופן במסגרת התפקיד הספציפי, ביצוע המשימות הנדרשות  ביצוע איכותי  .9
 עצמאי ואיכותי. 

 
 : הבאות תהליךהמיומנויות את ביצוע איכותי כולל 

 הבנת הוראות/הנדרש  -
 הבנת הקריטריונים לביצוע איכותי )מדדי ההצלחה לביצוע(  -

מודעות לגבי  תנאים, התאמות, עזרים או אסטרטגיות הנדרשות  -
 ויכולת לתקשר אותן בהקשר במתאיםלביצוע מיטבי 

 תכנון מקדים של שלבי העבודה -

 יישום שלבי העבודה בהתאמה לתכנון -
 שימוש באסטרטגיות יעילות בשלבי היישום -

 במהלך הביצוע פתרון יעיל של בעיות -

יות ותיקונן ו/או פניה לגורם המתאים ובקרה עצמית לאיתור טע -
 לעזרה בפתרון בעיות

 למשימה והסתגלות לשינויים בדרישותגמישות במעבר ממשימה  -
 העבודה

 
לאורך זמן  ירודים  ו/ או תלות איכות/גימור ברמת תוצר -קשיים 

בגורם הסמכות/ מלווה בתהליך הביצוע ובבקרה על התוצרים, 
אימפולסיביות )דילוג על שלבי תכנון ובקרה, יישום לא שיטתי( קושי 
בהבחנה בין עיקר ותפל )התעכבות על פרטים שוליים( פתרון לא יעיל 

 של בעיות, נוקשות וקושי  במעבר ממשימה למשימה. 
 
 

היכולת לבצע את שלבי התכנון היישום והבקרה )המפורטים  קצב ביצוע .10
 ( בפרק זמן סביר.בביצוע איכותי

 
 סיום המטלות במסגרת התפקיד במועד הנדרש -
 

הספק נמוך. התוצרים אמנם איכותיים אבל כמותם אינה  - קשיים
 .ו/או שמועד הגשתם אינו במועד הנדרש מספקת

 

התארגנות  .11
 בסביבת עבודה

 בסביבה הפיזית של מקום ההתנסות/עבודה.התארגנות 
 
 התמצאות במרחב הפיזי של מקום העבודה ובדרכי  הגעה וחזרה -
שימוש בחומרים/ כלים/ טכנולוגיה בהתאם למשימה הנדרשת  -

 תך שמירה על תקינותם
ארגון חומרים לפני הביצוע, שימוש נכון ויעיל בהם תוך כדי  -

סדר הסביבה בתום הביצוע, החזרתם למקום ושמירה על ארגון ו
 השימוש בהם
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צורך מתמשך בסיוע בהתמצאות במרחב הפיזי/ שימוש לא  -קשיים 
נכון או יעיל בכלים וטכנולוגיה, בזבוז של חומרים, השארת משטח 

 עבודה לא  מאורגן/ מלוכלך בתום הביצוע וכד'.
 

 

בעבודה צעירההעובד/ רוט המיומנויות מנקודת מבטו שליפ להלן,  

 מיומנויות הביצוע 11

 

 פירוט המיומנות והקשיים הנובעים ממנה המיומנות

על בטיחות/  מירהש .1
 ביטחון אישי

 
זיהוי מצבים מסוכנים, נקיטת אמצעים וביצוע פעולות למניעת 

 פגיעה )פיזית/ מינית/ נפשית( או תאונה הניתנים לצפייה מראש.
 
אני יודע מה הסכנות בדרך למקום העבודה ושומר על כללי   -

 הזהירות בדרכים

אני מכיר את מספרי החרום ) משטרה ומגן דוד( ומקומו של  -
 מרחב מוגן בעבודה 

אני  ערני ושומר על הציוד אישי שלי ולא מאבד דברים חשובים )  -
 מפתח, טלפון, ארנק(

 אני זהיר בהפעלת מכונות כלים וציוד  חשמלי -

ני יודע לסרב לבקשות שלא נראות מתאימות או שמסכנות א -
 אותי

 
 
 

נכונות להישמע ולבצע  פעולות על פי דרישות הסמכות תוך שמירה  קבלת סמכות .2
 על  זכויות.

 
 אני יודע מי אחראי עלי בעבודה ועל איזה תחום הוא אחראי -

 אני מדבר אל האחראי בשפה וטון מכבדים גם אם אני לא מרוצה -

 משתדל לבצע את ההוראות שנותנים לי בצורה הטובה ביותראני  -

אני יודע מתי ובאיזה מקרים חשוב לגשת לאחראי כדי לדווח או  -
 להתייעץ אתו

 מאחרים אני מוכן לקבל הוראות -

אני מסוגל לקבל ביקורת או משוב על הביצוע שלי ומשתדל   -
 להשתפר

להסבר אני לא מתבייש להגיד לאחראי שלא הבנתי ואני זקוק  -
 נוסף

אני יודע  לומר לאחראי עלי מה עוזר לי לבצע את העבודה שלי  -
 טוב ) מה ההתאמות שאני צריך(

אני לא מתבייש לומר לאחראי בוקר טוב/שלום או לשאול מה  -
 שלומו 

-  

 היכולת לעבוד עם כמה שותפים למען אותה מטרה. עבודת צוות .3
 
 אני יודע לשתף פעולה עם אחרים במשימה  -

 להסביר את עצמי ואנשים אחרים מבינים אותי אני יודע -

 אני מסוגל לוותר או להתפשר כשצריך -
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 אני מנסה להבין את האחר גם אם אני לא מסכים  אתו -

 אני מוכן להקשיב לדעות אחרות משלי -

כשאני מדבר עם משהו אני יוצר קשר עין ועומד במרחק סביר  -
 ממנו ) לא רחוק/ קרוב מדי(

 להתנצל אם טעיתי או פגעתי במישהו אני מוכן -

 אני מוכן לסייע או למלא תפקיד של אחר כשצריך -

 אני לא מתבייש  לפנות לעזרה כשאני נתקל בקושי  -

 אני יודע לפרגן לעובדים אחרים על ההצלחות שלהם -

 

התנהלות חיונית והתעוררות לפעולה ללא צורך בהנחיה מגורם    יוזמה ומוטיבציה .4
 חיצוני.

 אני משתדל לשמור על מצב רוח טוב כשאני בעבודה  -

אני אומר שלום/ להתראות לעובדים אתי ושואל מה שלומם )  -
 ולא שוכח לחייך לאחרים מדי פעם(

ובדרכים שונות לבצע את  אני מוכן להתנסות במשימות חדשות -
 העבודה

  לעזור יכול אני במה אני שם לב לדברים שצריך לעשות ושואל -
 אני חושב על דרכים להשתפר ולעשות את התפקיד שלי יותר טוב  -

 אני משתף אחרים ברעיונות שיש לי -

 

תנהגות  בהתאם ה .5
   לנורמות המקובלות

היכולת להתנהל בהתאמה לנורמות ולחוקים )הכתובים והבלתי 
 כתובים(. 

 
אני מכיר את החוקים  של המקום ) מה מותר ומקובל ומה אסור  -

 ושומר עליהםולא מתאים ( 

 אני לא מתפתה לעשות דברים שאסור -

אני יודע מה עוזר לי להירגע כשאני לחוץ כועס או פגוע ולא  -
 מוציא את זה על אחרים.

 

 תשומת לב ללבוש והיגיינה אישית.  הופעה חיצונית .6
 
 אני שומר  על הופעה מטופחת  ונקייה  -
 אני בוחר בגדים שמתאימים למקום שבו אני עובד -

 

 היכולת להתחיל  במילוי משימה/פעילות ולהמשיך בה עד לסיומה.   בפעילותהתמדה  .7
 
אני מסוגל לעבוד בלי הפסקה כדי לסיים משימה ) גם אם היא  -

 לא מעניינת במיוחד(  

 אני לוקח הפסקה רק כאשר אני מסיים משימה -

אני מסוגל לשמור על ריכוז לאורך זמן כשאני מבצע משימות ולא  -
 מתעסק בדברים אחרים תך כדי 

-  

נוכחות ועמידה  .8
 בזמנים

הקפדה על הגעה והתנהלות בהתאם לזמנים הנהוגים במסגרת 
 לאורך זמן.

 
 אני מגיע  בקביעות למקום העבודה.   -

 אני מודיע מראש על היעדרות או איחור -
 זמן ולא לאחר גם כשאני יוצא להפסקותאני מקפיד להגיע ב -

 

 ביצוע המשימות הנדרשות באופן עצמאי ואיכותי.   ביצוע איכותי .9
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אני מבין מה עלי לעשות בעבודה ואיך לעשות את זה בצורה  -
 הטובה ביותר

אני יודע מה אני צריך לבקש מהאחראי/ צוות כדי להצליח  -
 רשימת משימות(שלי ) מודעות להתאמות שצריך. למשל,  במשימות 

לפני שאני נגש לבצע משימה אני מתכנן איך לעשות אותה ועובד  -
 על פי התכנית שלי 

 גלות טעויות ויודע כיצד לתקן אותןכדי לאני בודק את עצמי  -

אני יודע לפתור בעיות באופן עצמאי וגם לפנות לעזרה המתאימה  -
 כשצריך

) שינו לשינויים בדרישות העבודה תאים את עצמי אני מסוגל לה -
 מקום/ משימות/עמיתים(

 

 היכולת לבצע את המשימות במסגרת התפקיד בפרק זמן סביר. קצב ביצוע .10
 
הייתי צריך אני מספיק לעשות ביום העבודה את כל המשימות ש -

 לעשות
 

התארגנות  .11
 בסביבת העבודה

 התארגנות בסביבה הפיזית של מקום ההתנסות/עבודה.
ויודע להגיע ולחזור באופן אני מכיר את הדרך אל מקום העבודה  -

 עצמאי

 אני מכיר טוב את מקום בו אני עובד ואיפה כל דבר נמצא -

 עמדת העבודה שלי מסודרת ואני מוצא בקלות כל מה שאני צריך -

 אני שומר על ציוד וחומרים ומשתמש בהם בצורה המתאימה  -

 אני תמיד מחזיר דברים למקום ומשאיר אחרי משטח/ אזור נקי -
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 תיאור מקרה

 שלב איסוף הנתונים

תלות גבוהה הוריו דיווחו על  .עם בגרות מלאה רגיל בכיתה קטנה סיים תיכון  20יובל בן 

הוא אינו נוסע באופן עצמאי ותלוי בהסעות של הוריו  וקושי בוויסות עצמי במצבי לחץ.

א כי על אף שמאוד סומך על ההורים ומרבה להתייעץ איתם הו ממקום למקום.  כמו כן דיווח 

 ומאוד תלוי בהם ביום יום.מרגיש שאינו מקבל החלטות באופן עצמאי 

 

 

הגיע לשירותי תעסוקה נתמכת יחד קיבל פטור מצה"ל ו ,ללא ניסיון תעסוקתי קודםהוא הגיע 

סיפר שהחלום שלו הוא  תעסוקהרכזת העם הוריו כדי לבדוק אפשרות להשתלב בעבודה. ל

המסעדנות במקום קטן עם צוות עובדים צעיר. בתחום עבוד ביקש לו להיות שף במסעדה

אולם, הוריו העלו חשש כי העדפתו לתחום המסעדנות אינה הולמת את כישוריו 

האינטלקטואליים  והביעו העדפה לסביבה טכנולוגית שבה יבצע משימות בתחום המחשוב. 

יתה כי על אף חיבתו לתחום המזון, ההתנסות היחידה שלו בהיבט זה הייחה עמו עלה בש

 חימום מנה אישית במיקרוגל. 

שיחת האינטייק הוחלט כי בשלב הראשון כדאי שיובל יתנסה בעבודה בתחום לאור 

המסעדנות שבו הוא מגלה עניין אישי. בדומה לבני גילו שעוד לא קיבלו החלטה לגבי קריירה 

וד על ללמ יוכל  ,באמצעותה. עתידית יש יתרון בהתנסות תעסוקתית שאינה דורשת מומחיות

למוד שיעמדו לרשותו בכל מקצוע שיבחר לתעסוקתיות לרכוש מיומנויות יכולותיו הביצועיות ו

 עתיד. בנוסף, הודגש הצורך של יובל לקבל החלטות עצמאיות ולקבל תמיכה מהוריו על כך. ב

 

 השתלבות בעבודה

ליוותה אותו בפעמיים  תעסוקהיובל החל התנסות במסעדה אסיאתית באזור מגוריו. רכזת ה

ובחזרה ממנו, עד שלמד את מסלול הנסיעה והתחנות בהם אמור  עבודההראשונות למקום ה

כאמור, היה לעלות ולרדת. זו הייתה הפעם הראשונה בה התנסה יובל בהגעה וחזרה עצמאית, 

הרכזת  העבודהעד אז הוריו הביאו אותו לכל מקום ברכבם הפרטי. כשבוע לפני תחילת 

הגיעה לתצפית והכרות עם התפקידים השונים במסעדה  והגדירה עם ום תעסוקה לקיד

המעסיק את המשימות אותם יעשה יובל: הגשת תפריטים, ניקוי שולחנות ומילוי רטבים 

בבקבוקונים. בנוסף, העבירה הדרכה בת שעה למנהל המסעדה וצוות העובדים בהתייחס 

ת. מנהל המסעדה לקח על עצמו להיות המנטור לעקרונות חשובים בשילוב עובדים עם מוגבלו

 הקידום התעסוקתי.של יובל ואיש הקשר עם רכזת ההתנסויות. 

במהלך החודשיים הראשונים להשתלבותו של יובל  במסעדה, הרכזת הגיעה אחת לשבוע 

 לביקור ותצפית ולאחר מכן הפחיתה את ביקוריה לתדירות של אחת לשבועיים.

כדי  עבודההוטלו עליו במרץ, אך הרבה להתקשר לאמו במהלך היובל ביצע את המשימות ש

להתייעץ אתה במקרים בהם התלבט או כאשר מנהל המסעדה לא היה פנוי. בנוסף, כאשר  

היה נדרש להגיע לעמדת הניקוי שנצבה ליד המטבח )בה נמצאים גלילי נייר וחומר הברקה 

 וכל לעבור וגורם להם לאי נוחות.לשולחנות( היה נתקל/ דוחף את כיסאות הלקוחות כדי שי



14 

 

בשיחת המשוב הראשונה לאחר שלשה חודשי התנסות, יובל העריך את עצמו כ"מצליח " בכל 

המיומנויות התעסוקתיות. הרכזת יחד עם  המעסיק שיקפו ליובל את הקשיים שנצפו 

זת במיומנויות של "איכות הביצוע" ו"קבלת סמכות". לאחר שיחת המשוב הגדירו יובל, הרכ

 בשתי המיומנויות בהן נדרש שיפור:קונקרטיות מטרות והמעסיק 

 

 קבלת סמכות 

בכל שאלה הקשורה לביצוע תפקידו במסעדה. במידה ומנהל    למנהל המסעדהיובל יפנה 

 מנהל המשמרת.המסעדה אינו פנוי, יפנה אל 

 כדי להודיע לה שהוא בדרך הביתה. עבודה בסיום יום  רקיובל יתקשר לאמו  (1)
 :ביצוע איכותי

היושבים. במידה ולא יהיה  ללא יצירת מגע עם כיסאותיובל יגיע לשולחנות שעליו לנקות  (1)
 לו מקום לעבור, יבקש בנימוס מהיושבים לזוז מעט.

 

לאחר קביעת המטרות יובל המעסיק והרכזת קבעו  להיפגש שוב כדי להעלות הצעות ודרכים 

 יצירתיות ליישום המטרות

 

 :קבעה למטרה בתחום קבלת סמכותדרך היישום שנ 

תיערך שיחה לגבי הקשר בין הרצון שיובל העלה לקבלת החלטות עצמאית,  לבין  (1)
התנהלותו התלותית באמו בעת ההתנסות. יש להעביר את המסר שההתנסות 

 התעסוקתית מהווה הזדמנות מצוינת לקבלת החלטות עצמאית.

בשיחה זו יובהר כי בכל מקום עבודה קיים גורם סמכות רשמי שאתו יש להתייעץ  (2)
ואליו יש לפנות כשמתעוררת בעיה/ קושי. למשל, בבית הספר המורה הוא גורם 

 הסמכות ובמסעדה, מנהל המסעדה או מנהל המשמרת הם הגורמים הרלוונטיים. 

 י עליו לפנות בעת הצורך. יובל יברר בכל יום התנסות מי מנהל המשמרת כדי לדעת למ (3)

 יובל ישים את הנייד בתיק האישי בתוך ארון הציוד וישתמש בו רק בסיום ההתנסות (4)
 

 שנקבעה בתחום ביצוע איכותי דרך היישום

בעל המסעדה ידאג לסינר עם כיס בו יובל יוכל לשים את חומר הניקוי ומטלית רב  (1)
כדי לקחת ניירות וחומרי פעמית כך שלא יצטרך לעבור לאורך המסעדה בכל פעם 

 ניקוי חדשים

יערך משחק תפקידים כאשר המסעדה ריקה כדי לתרגל בקשה מנומסת מלקוח  (2)
 להיצמד לשולחן או שיבדקו "מסלולי" הליכה בהם יש סיכוי נמוך ל"התקלות"

 

 סיום וסיכום

. יובל הצליח  לעמוד במטרות שהציב לעצמו ועם הזמן קיבל משימות נוספות במסגרת תפקידו

בתחושת  שנה של עבודההוא יצר קשרים טובים עם צוות המטבח וצוות המלצרים וסיים 

הייתה עבור יובל הזדמנות  זו בעצם  . ואף זכה לתעודת עובד מצטיין סיפוק והצלחה אישית

ראשונה מסוגה להתנסות בתפקיד עובד בעל אחריות אישית, ללא סיוע צמוד מצד הוריו. הוא 

על ביצועיו ועל כן יכול היה לשפר אותם. ההתייחסות הממוקדת קיבל  משוב מציאותי 

והתגייסותו של מנהל המסעדה היו המפתח להצלחתו  הקידום בתעסוקהוהמעשית  של רכזת 
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בסדנה של יובל. חשוב לציין כי במקביל ליציאתו להתנסות נלמדו המיומנויות התעסוקתיות 

המשוב יובל הבין היטב מה משמעות כך שבעת ביצוע   קבוצתית אחה"צ במשרדי המפעיל,

המושגים ומה הקריטריונים על פיהם הוא מוערך והיה שותף פעיל בהגדרת המטרות. כמו כן, 

בשיחות המשוב ולאורך הליווי האישי  נעשה תיווך לעקרונות  כללים יותר הרלוונטיים לעולם 

לאחר שנה יובל  ם.העבודה כגון הבנת תפקידה של סמכות וקודים של נימוס בהתייחס לאחרי

עזב את המסעדה והצטרף לתכנית אבני דרך בדרום בה הוא מנהל חיים עצמאיים  עם צעירים 

 נוספים בני גילו וחוקר את האפשרויות העתידיות בתחום ההשכלה.
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