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 קריירה ניהול שאלון מיקוד בתהליך של 

 שלב א

ני/ה בכנות ובאותנטיות על השאלות הבאות: ע  

 

 מה היית עושה עד סוף חייך גם אם לא היית מקבל על זה שכר? .1

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 
 בחר/י שלושה אנשים שמכירים אותך היטב ושאל/י אותם מה מייחד אותך ומתאר אותך ?  .2

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 
 

 אותו  כתבי /כתוב -חשב/י על משהו בחייך שאת/ה מתייחס/ת אליו כהישג/הצלחה שלך .3

 _______________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________ ___________________________________ 
 

 ? גיע להישג הזהמה גרם לך לה .4

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 
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 מלהיב אותך, מרגש אותך, מעורר אותך? כתוב/ כתבי מה הדבר שאת/ה נהנה/נהנית לעשות אותו?  .5

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 
 

 משמעות דברים שגורמים לך להרגיש 3כתוב/כתבי   .6

 ______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 
 

 להיות בה. שהייתה לכם הרגשה של סיפוק, עניין ומימוש.  ספרו לעצמכם מה עבודה שממש אהבתם .7

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 
 

 מה היה שם בארגון הזה? בתפקיד הזה שאהבתם? תפרטו  .8

 _______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ _________ 

 

 _______________________________________________________________________ 
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ה /ה רואה? מה את/מה את תארקריירה שלך? נסי/ה לעצום/עצמי עיניים ותאר/י מהי התמונה המנצחת של ה  .9

 ?ת/שומע

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 
 

 ך. הבליט/י רשימה זו בקורות החיים שלך.כישורים וחוזקות של 6-8הכנ/י רשימה של  .10

 { סבלנות}לדוגמא: תקשורת בינאישית טובה, כושר שכנוע, הובלה, ראיה מערכתית,          

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 
מסלולי קריירה עבורך, תאר/י אותם לפי   3י ואת/ה צריכ/ה לבחון דמיין/י שאת/ה חי/ה בעולם בו הכל אפשר .11

 מהמועדף ביותר.  ,סדר עדיפות

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

_______________________ ________________________________________________ 
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 הגדרת המטרה  -שלב ב

 הגדרת תפקיד / תפקידים אופציונאליים   .12

 ? אני רוצה לראות את עצמי בעוד שנה מהיום איפה

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 ? שנים מהיום  3איפה אני רוצה לראות את עצמי בעוד  

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 . חברות בהן את/ה רוצ/ה לעבוד 5רשימה של הכנ/י  .13

    ממשלתית, החברה, אופי החברה ] גודל חברה, תחום שם חברה אם יש לכם,  -על הפרמטרים הבאים  חשוב/י    

 ...[ ת, סטארטאפ, ציבוריפרטית השלישי,  המגזר     

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _____________________________ __________________________________________ 

 ניתן לרשום טווח   ?ציפיות השכר שלך ןמה .14

 ________________________________________________________________________ 
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 המטרה שלי  .15

ה רוצה אותו ומה  /רוצה, מתי את ה/איזה תפקיד את - בצורה חיובית ובמשפט אחד מה המטרה שלך י/נסח
 ה רוצה לקבל בתפקיד זה./השכר שאת

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 מה השגת המטרה מאפשרת לך? .16

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 
 

 מהו הדבר העתידי שעבורו שווה המאמץ? .17

__ _____________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 
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