
 

 



 

 וקריירה מדריך למציאת ייעוד 

 

 במה עוסק המדריך ומה הביא אותי לכתוב אותו  

 

    אז מה עכשיו? , היא: בקליניקה  אחת השאלות שאני פוגש הכי הרבה פעמים 

אם  המפעל נסגר, אם לא בא לי,  או  מה שעשיתי עד היום כבר לא מתאים לי אם 

 ? .האני אעשה עכשיו כשאני כבר גדולמה  – המקצוע כבר לא רלוונטי 

 

-60כי לפי סקרים שנעשו בעולם  וזה לא מפתיע,  נשאלת המוןהזו שאלה הוזו 

 אחוז מהאנשים לא אוהבים ואף שונאים את מה שהם עושים.  80

ואנשים רוצים הרבה פעמים    פשוטלא  , זה ממשבכל גיל , להתחיל מחדש

 פתרונות בזק. 

 

  ,כמה שאפשר , עד לקצר את התהליך לך כדי לעזור כתבתי את המדריך הזה 

 אחר  לאיש מקצוע  או  י יגעה אלהעוד לפני ה

אני מלווה    , בהן שנים האחרונות מה י הניסיון שלאת  במדריך הזה לקחתי 

ויצרתי   אנשים ומסייע להם בקריירה ובמיוחד במציאת היעוד התעסוקתי שלהם

ים שנמצאים במקום תקוע הרבה מאוד זמן וגם לא  מתנה שיכולה לחסוך לאנש

 מעט כסף . 

 

הרבה מאוד שאלות ששאלתי אנשים לאורך השנים במהלך  במדריך, ריכזתי 

שאלות שכדאי לך  לשאול את עצמך כדי למצוא את הייעוד   המסע שלהם איתי. 

 והקריירה חדשה שלך. 

 

הייעוד   השאלות האלה והתשובות עליהן הן הצעד הראשון בדרך למציאת 

 התעסוקתי שלך 

 ותשובה לשאלה "מה אני רוצה לעשות כשאהיה גדול.ה?" 

אלו שאלות שאפשר לשאול כאשר התחושה היא שאין מוצא ואין לך מושג בכלל  

 איפה להתחיל. 

 הן נכונות גם לשלב שבו יש לך כבר מידע והכל מבולבל לך. 



ר להבנה מענה על כל השאלות האלה יקרב אותך לפחות צעד אחד קרוב יות

 מה הדבר הבא בקריירה שלך. 

 

 כמה מילים עלי 

 

 . נעים להכיר, שמי נח גילאור ואני יועץ ומאמן קריירה ומטפל רגשי 

 

אני מלווה אנשים בבחירה ושינוי קריירה, שינוי מקום עבודה, מעבר משכיר  

 התגברות על תקיעויות בקריירה , לעצמאי

פיטורים, כישלון, לחץ,פחדים, בטחון  התמודדות עם מצבים לא קלים כמו : ו

 עצמי נמוך ועוד. 

 

עבודה ובמיוחד אנשים עם בטחון עצמי נמוך   נות כמו כן אני מכין אנשים לראיו

 ותחושות כשלון בראיונות עבודה, ומלמד דרכים יצירתיות לחיפוש עבודה.

 

התהליכים שאני מלווה משלבים הסתכלות פנימה ובחינת ההתנהלות הפנימית  

שות שקשורים לקריירה יחד עם ראייה מעשית שמביאה לתוצאות  והרג

 משמעותיות. 

 

וכן  (טיפול רגשי)סוגים של נשימה מעגלית באני מטפל מוסמך בהתמקדות ו

 . שלי מאמן מוסמך ואני משלב את הכל בתהליכי הליווי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יוצאים לדרך 

 

 

 למה אני עושה היום את מה שאני עושה? 

 אותך. היא המטרה, הסיבה או האמונה המניעה   - הלמה

 כיום ?  מה מניע אותך 

 מה הניע אותך עד היום?

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

___________ __________________________________________ 

 ?  ךמהם תחומי העניין והידע של

 הפנוי  ךבזמנ  ראת למשל איזה בלוגים ואיזה ספרים ק

 . זמן ללמוד משהו חדש ך ביוטיוב כשיש ל ךמה מושך אות 

 ? ךים מעניינים אות איזה פודקאסט

 

 . רשימה היא להכיןשלי ההמלצה 

החדשים ללמידה אם במקרה יתפנו לך כמה חודשים  ברשימה יהיו כל הדברים 

 טובים. 

 ?  יעלו  איזה נושאים 

 גוגל, בלוג, פודקאסט?  יוטיוב, - איפה עד היום חיפשת ללמוד משהו חדש 

 ואיזה מהם?   ?קורסים בחינם או בתשלום באתרים כמו קורסרה

 שאין שום קצה חוט מאיפה להתחיל   מיחשובה במיוחד להשאלה הזו  

 השאלה נותנת קצה חוט ראשוני להתחיל להבין מה אני רוצה 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 



   פשר להעזר בטבלה הזוא

 

 :    נושאים בהם יש לי ידע ו/ או ענייין 

מהלימודים  

 שלי 

תוך כדי  

 עבודה 

כנסים  

סדנאות  

 והרצאות 

קריאה  

טלויזיה  

 ואינטרנט

התנדבות  

 ותחביבים 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 



 ? ך בכל תחום שהואהצלחות של   3מה היו 

 ות האלה?  שגרם להצלח  ךמה היה ב

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

? מה אהבת בעבודות הקודמות? זה יכול  אחרונה שלךבעבודה ה  הבת ה א מ

 ? להיות חלק ממשימה, יום מסוים, משימה מסוימת או סוג מסוים של פעולה

 כן או לא. ,  לא שאלה של שחור ולבןזו 

 

 שם   תאלא גם אם העבודה לא הייתה מדהימה מה כן אהב

 הבה לעמוד בפני קהלאעל  למשל אנשים מספרים

 

 אנשים מסוימים אוהבים אקסל  -  התוכנה או התוכן ו לפעמים ז

 או עבודה עם אנשים 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

__________________________________________ ___________ 

 



בעבודה הזו? מה לא אהבת בעבודות הקודמות? מה ממש   הבתא לא מה  

ך  או אומרים ל ך שמבקשים ממ  הבתלעשות? מה לא א בלתממש לא ס

 ? לעשות

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

__________________________________________ ___________ 

 

 מבחינתך?  איך נראה יום עבודה מושלם 

 הרעיון כאן לתת לדמיון לעבוד שעות נוספות 

 וכמה שיותר פרטים  לכתוב כל דבר שעולה בראש

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

___________________________________________________ __

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



לך או מהעבודות הקודמות גם  איזה דברים היית עושה בעבודה הנוכחית ש 

 ? אם לא היו משלמים לך

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

_________________________________________________ ____ 

 

 

 ? ךלב שאנשים מדברים דווקא אית מת על איזה נושאים ש 

החבר'ה כל הזמן   ?ךאם יש נושא מסוים שבעבודה באים להתייעץ אית ה

 ? ךמתייעצת אית ך המשפחה של ? ךמתייעצים אית 

 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

 ? לעשות ,אבל ממש כיף לך  , מה כיף לך

 קצת  ותיהיא גם קצת לנסות להכניס אותנו לאזור ילד  כאן של הכיףהשאלה 

   ? מה בא לי לעשותכי כמבוגרים אנחנו לא תמיד שואלים את עצמנו 

לב   תלפעמים השאלה הזאת מורידה כמה אסימונים וכמה דברים שלא שמ 

 אליהם

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 



 

 ? מה קל לי לעשות

 . לעשות קל לךהשאלה הזאת מתייחסת לדברים שממש 

 . בקלות ךל  שהולכיםדברים 

 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

 בעבודה? ך מה הצורך של

 נכון כולנו עובדים, 

 . התייחסות לצרכים שונים ועם זאת יש בעולם העבודה 

 יש שהנושא הניהולי עונה על הצורך, יש כאלה שחשוב להם המעמד, 

 או יציבות.   ויש אנשים שחייבים שיגרה

 

 ? ך מה הצרכים של

 לעבוד כל בוקר?  לצאת ךללמה 

ע איזה סוג של שינוי וקריירה  נד , נו מהם הצרכים המרכזיים של נבין אחרי ש
 בשלב זה בחיים.  נו נכונה עבור

 אפשר להיעזר בטבלה בעמוד הבא. 

 

 

צרכים תעסוקתיים שמשפיעים על אנשים בבחירת    16רשימת טים  מפור בלהבט
 מקום עבודה.  

 )לא חשוב לי(.  16)מאוד חשוב לי( ועד  1-דרג/י את הצרכים התעסוקתיים מ

 אין להשתמש באותו מספר ליותר מערך אחד.   



 דירוג הצרכים התעסוקתיים

  

 
 פירוט צורך תעסוקתי

מידת 

 החשיבות 

 

 

 

 תנאי מסגרת 

 גובה השכר, תנאים נלווים שכר  
 

 כמות שעות העבודה, גמישות בשעות  שעות העבודה 
 

 דרכי הגעה נוחות, זמן הגעה  מרחק מהבית  
 

  המשכיות ויציבות עבודה קבועה, המאפשרת   ביטחון בעבודה  
 

 

 

 

 

 

 

מאפייני 

 תפקיד 

עבודה מעניינת ומאתגרת, המאפשרת למידה והתפתחות   עניין ואתגר 

 אישית  

 

 עבודה משתנה ומגוונת )לא שגרתית(, סדר יום משתנה  עבודה דינאמית 
 

עבודה כחלק מצוות עובדים, משימות משותפות,   עבודת צוות 

 אינטראקציה קבועה עם אנשי צוות  

 

עבודה ללא מנהל ישיר צמוד, מרחב לקבלת החלטות   עבודה עצמאית 

 עצמאיות  

 

   ניהול משימות, ניהול צוות   עבודה ניהולית 
 

 עבודה מנהיגותית, עבודה בתחושת שליחות חברתית  השפעה על הזולת 
 

  תפקיד שיש בו כבוד והערכה חברתית  מעמד ויוקרה 
 

  תפקיד שיאפשר ויחייב תקופת הכשרה ולימודים  הכשרה 
 

 

 

 

 

תוכן ומהות 

 העבודה

עבודה  

 טיפולית/חינוכית 

 טיפול באחרים )טיפול פיזי, רגשי, חינוכי(
 

משימות  קשר עם מספר רב של גורמים, עבודת ניירת, ביצוע  עבודה משרדית 

 מרובות בזמן קצר, עבודה מול מחשב.

 

שירות לקוחות )פרונטאלי או טלפוני(, מענה לתלונות   עבודה שירותית 

 לקוחות ופתרון בעיות.   של 

 

 שכנוע לקוחות לקנות שירות או מוצר   עבודה מכירתית  
 

 



 מה רצית להיות? כמו מי רצית להיות? אולי הרצון עוד שם גם היום?

 לפעמים לאנשים יש תשובה מאוד ברורה לשאלה הזו 

רוצה להיות   אנשים שהיית  3-6על   לחשובההמלצה שלי היא  –אם אין לך 

 כמוהם ולו ליום אחד 

 מיוחד באנשים האלה? בלב  שמתמה ל

 מה חוזר אצל כולם/רובם?

 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 הורים וסבים  : חקר משפחה

 שאלות להורים שלנו ולסבים שלנו   הפניית  – פה יש טוויסט קטן 

 

 אצל כל אחד השאלות יהיו קצת שונות  

 הרעיון הכללי הוא לשאול : 

 בחרו את מה שהם עושים היום? והאם אוהבים את מה שהם עושים? איך הם 

 האם הם שינו קריירה באמצע החיים? 

 מאיזו שהיא סיבה?עליו האם היו להם מחשבות על משהו אחר שהם ויתרו  

 האם הם התקשו בקריירה?

אם היו בוחרים את    ,עושים היום הם היו  האם היה להם פחד לשנות ומה 

 הקריירה שלהם מהתחלה?

לפעמים גם סבא וסבתא  , ואמא ואבא אפשר לשאול את כל השאלות האלה  את 

 ( אם זה רלוונטי)

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 



 ?  יתתשוקה ממשעבורך   מהווים לעשות? איזה דברים ים אהבת  דבר איזה

 

 לאבד תחושה של זמן ?  ךמה גורם ל 

 ? היום זמן  ךואין ל  פעם  לעשות  אהבתמה 

 ?פעם   לנסות חשבתמה 

 זריקת אנרגיה לשעות ואף ימים?היום נותן לך   מה

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 שאלת עזר : 

 מה בא להם או רוצים  הם יש אנשים שקשה להם לכתוב מה 

 אז כתרגיל מקדים   

 שבו כל יום אפשר לכתוב מה אני רוצה. שבוע אני ממליץ על 

 אני רוצה.... בכתיבה לחזור כל הזמן על  : 

 או בלתי אפשר שיקרו.  ה להאמין  גם על דברים שקש

 כאשר זה עולה במשך היום.  מה בא לי לכתוב 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

 



 השאלה הבאה קצת שונה

 ך קצת עלי  ךמכירים אותלשאול אנשים שהפעם זה  

 שאלון קצר עם שאלות עליך.  ך אות אנשים שמכירים  2-3הרעיון הוא לתת ל*

 כמובן אנשים שיהיה לך קל לגשת אליהם ולבקש את זה. 

מומלץ לבחור אנשים ממעגלי חיים שונים כדי לקבל תשובות כמה שיותר  

 מגוונות 

 

 השאלות: 

 ? בך שעולה הראשונה המחשבה מהי , כשחשבת עלי  •

 .  אלו ערכים אני  התנהגותו באופן  מסוימים ערכים מייצג  אדם  כל •

 בהתנהגותי מולך ?  ייצגתי 

 '( וכו פנימי  חוסן ,  מיומנויות, כישורים , יכולות) העוצמה  נקודות מהן •

 ? בי שראית 

 . שלי  המקצועי  הייעוד  לגבי לבדוק לי ששווה  כללי  רעיון  להם יש  והאם •

 

ך  לראות את נקודת העיוורון של  ך שמכירים אותרעיון פה זה להעזר באנשים ה

 ךעוד קצת על עצמ וללמוד 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

________________________________ _____________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

 

 



 ? א עשיתשלחרטה   ך יש בעל מה 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

 

לשנות  ולהשפיע עליו  נושא עם רצון ? כל כך ךהאם יש נושא מסוים שבוער ב

 ? עושה את זה איך היית . אותו

 מתאימה לכולם. השאלה הזאת לא 

אלא על  את העולם,  תפקיד אני רוצה לקחת כדי לשנות השאלה היא לא איזה  

יש    ,יש אנשים שאוהבים בעלי חיים -  נושאים שבוערים בי ממשההנושא או 

 אנשים שאוהבים לעזור לאנשים  

   וכו'  ת יועם מוגבלו 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

מה היית   ? שה ביום הראשוןאם היית זוכה במיליון דולר מחר מה היית עו 

 ? ברבעון הראשון ? בחודש הראשון ? עושה בשבוע הראשון  

 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

______________________ _______________________________ 



 ? ךומה תוקע אות ך מה עוצר אות

הרעיון מאחורי השאלה הזאת היא לאנשים שיודעים שיש משהו שעוצר אותם  

 לא עשו שום דבר בעניין הזה עד היום. אבל ותוקע אותם  

 

כמו   , דברים טכניים כמו אנגלית)יכולים להיות דברים שקשורים ישירות לעבודה 

ם שאפשר לרכוש כמו עמידה בפני  מימסוי ים כמו ידע מסוים או כישור , נסיון

 (קהל

 

   , או אפילו להיות תכונות או רגשות  ות  יכולואלה 

חון  ) כמן  בעיות של ביט שתוקעים אותי עד היום ידוע לי נושאים מהילדות ש

עצמי, בעיות בעבודה מול סמכות או קבלת משימות מבוס, בעיות של מחויבות  

 ולהישאר בעבודה יותר משנה ועד טראומות שלא טופלו( 

 

 מומלץ לטפל בה.  "מה עוצר אותי?"אם יש לך תשובה לשאלה *

 איש מקצוע.  רצוי בליווי  לבד או  

  משהו עולה שתוקע והוא לא ברור מספיקאם כי 

 להתקע בזה שנים.  אפשראיש מקצוע אחרת ממש חשוב לעבוד על זה עם כאן 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

________________________________ _____________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

 

 



 בהקשר של קריירה?  ךאיזה פחדים יש ל 

 כאן השאלה היא כמו השאלה הקודמת רק רחבה יותר. 

 ? ךהאם יש נושאים בקריירה שמפחידים אות

 

 פחדים כמו פחד מאי וודאות

 פחד ממחויבות 

 פחד משינוי 

 פחד להתבגר 

 הם הפחדים ה מ  לזהות  בשלב ראשון 

 עמם  להתמודד  איך מאין הם נובעים ולהבין ו  בשלב שני לעבוד ו

 

 באיש מקצוע אם זה מרגיש לך נכון מומלץ להיעזר  גם כאן, 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

__________________________________________ ___________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

__________________________________________ ___________

 _____________________________________________________ 

 

 

 

 



 ? האם יש דבר אחד או יותר שהיית רוצה להספיק לפני המוות

 שאלה קצת מורבידית אבל חשובה 

 היא מזכירה לי פתיחה של הרצאה שלי 

 שנקראת מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול 

על מה אתה "רגע לפני המוות    על אחות סיעודית ששאלה הרבה אנשים

מסתבר שרגע לפני המוות האמת היתה גדולה במיוחד והם שיתפו  ?" ומתחרט

 אותה בהמון דברים שלא הודו מעולם. 

 ההזמנה היא להיות בכנות כזו מול השאלה הזו

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

__________________________________________ ___________

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________ 

 

 

עד כאן השאלות. אם ענית על כולן והתהליך עזר לך לברר ולהבהיר דברים מול  

 זה ממש מעולה!    –עצמך  

 לבד,    אבל אם נתקעת תוך כדי או עלו לך נושאים שמקשים עליך להתקדם

 או לא בדיוק ברור לך איך להמשיך מפה הלאה 

 ויש לך רצון שמישהו ילווה אותך בתוך התהליך הזה  

 אני כאן עבורך. 

 אפשר לפנות אלי במייל : 

gilornoach@gmail.com 

 


