
 

20 פעילויות

במידה ואין מגבלה של כסף וזמן, אילו פעילויות היית רוצה לעשות.

במה אני טוב

הצעיר פונה לשלושה אנשים ממעגלים שונים (משפחה, חברים, עבודה) ומבקש מהם לציין סיטואציות 

שבהם הם יכולים להעיד על יכולות בולטות אצלו ועל דברים שהוא עושה טוב במיוחד. בנוסף, גם 

הצעיר מתבקש לציין יכולות בולטות שלו ודברים שהוא מרגיש שהוא עושה טוב במיוחד.

קלפי שיקולים

משחק קלפים, על גבי כל קלף מצוין שיקול (חיצוני/פנימי) בבחירת המקצוע העתידי. הצעיר מתבקש 

לבחור מתוך 44 קלפים את חמשת השיקולים החשובים ביותר עבורו (לדוג': רמת הכנסה, גיוון, 

יצירתיות, הגשמה עצמית, עבודת צוות ועוד) ולדרג את השיקולים לפי סדר החשיבות.

תשעה עתידים

זה הזמן של הצעיר להתפרע, מה היית רוצה להיות לו היו לך 9 נשמות?

ניתוח עיסוקי עבר

שיח על כלל העיסוקים המשמעותיים של הצעיר, דירוג העיסוק לפי שביעות רצון. לאילו חלקים בתפקיד 

הצעיר התחבר, למה פחות, מה היה גורם לו לאהוב יותר את התפקיד, מה הוא לוקח איתו מהתפקיד.

מערכת iAMCareer של אדם מילא

שאלון iAM: שאלון הולנד ממוחשב, המורכב מ 180 פריטים המחולקים לשלושה חלקים: פעילויות, 
שיקולים ומקצועות. ג'ון הולנד פיתח תיאוריה המתייחסת לשישה טיפוסים: הריאליסטי, החקרני, 

האומנותי, החברתי, היזמי והמנהלי. 

שאלון המקצועות שלי: רשימה של 72 מקצועות, הצעיר מסמן לגבי כל מקצוע אם הוא מעניין/ לא 
מעניין אותו. השאלון מנתח את הנטיות התעסוקתיות של הצעיר על פי התיאוריה של אן רו, אשר 

סיווגה את עולם המקצועות לפי המכנה המשותף של העיסוקים השונים. השדות בשאלון זה: עסקים, 

ארגון, תרבות, שירות, אומנות, חוץ, מדע וטכנולוגיה.

חקר מקצועות: נעשה בכמה אופנים, הצעיר מופנה למספר אתרים רלוונטיים ולמערכת המידע 
הממוחשבת של אדם מילא המקיפה את כל תחומי הלימוד והמוסדות הקיימים כיום במדינת ישראל.

ראיון עם איש מקצוע

  הצעיר מופנה לשוחח עם מספר אנשים העוסקים בתחומים שהוא מתלבט לגביהם, עם רשימת 

שאלות מובנית מראש.

כלי הייעוץ של



הצעירים של הישגים

התהליך
בהישגים

צעירים בהנגשה 
מובהקת-

צעיר שלא חשב על 
השכלה גבוהה כלל.

ריצ'ינג אאוט בניסיון 
לאתר את הצעירים 
הללו. תתקיים שיחת 
בירור צרכים ותיאום 
ציפיות. לרב התהליך 

יהיה ארוך (4-5 
מפגשים) והליווי צמוד.

צעירים מאוד 
מבולבלים, ידע 

מצומצם על תחומי 
הלימוד. מתלבטים 
לגבי השכלה גבוהה-

צעירים המתקשים לחלום 
ומתלבטים אם יוכלו 
להגיע לאקדמיה, לא 

יודעים מאיפה להתחיל.

שיחת בירור צרכים 
ותיאום ציפיות. 

הצעיר יעבור תהליך 
בן 3 מפגשים

צעירים 
שרוצים להגיע 

לאקדמיה, 
מתלבטים בין 

כמה 
מקצועות.

הצעיר יעבור 
תהליך ייעוץ 
2-3 מפגשים.

ליווי צמוד 

בכל הדרך 

מסיום 

תהליך 

הייעוץ ועד 

הכניסה 

לאקדמיה.

מעטפת שירותים לצד תהליך הייעוץ
נבחרות לאקדמיה   "קבוצות תמיכה", העלאת הביטחון העצמי, חשיבות ההשכלה 

הגבוהה, איך מגיעים לאקדמיה. 

סיורים במוסדות לימוד.

סיורים במקומות תעסוקה.

פאנל סטודנטים מתחומי לימוד שונים.

ערבים מעוררי השראה   צעירים שהצליחו באקדמיה, צעירים בני העיר שהגיעו 

לתפקידי מפתח לאחר שפנו לאקדמיה.

אקדמיה על הבר   טעימות אקדמיות בברים ופאבים מקומיים.

ערבי חשיפה למלגות.

ערבי חשיפה למכינות.

ערבי חשיפה למוסדות ותכניות לימוד.

מועדון החולמים לאקדמיה   "קבוצת תמיכה" של צעירים אשר סיימו תהליך ייעוץ 

אצל רכז הישגים ומצטרפים למועדון של צעירים הנמצאים בדרך לאקדמיה.

הכנה לאקדמיה  סדנה אשר מספקת כלים לצעיר "איך לשרוד את התואר".

מאפייני
הצעיר


