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תקציר

תכנית ח"ן הוקמה כחלק ממיזם תב"ת עבור אוכלוסיית יעד של תלמידות סמינרים במגזר החרדי
הלומדות במסלולים חלופיים ללימודי הוראה .מטרת התוכנית היא לבנות מעטפת ללימודי ההכשרה
החלופית ,ארגז כלים תומך המלווה את התלמידה לאורך רצף התפתחותה התעסוקתית .המחקר הנוכחי
בוצע כחלק ממחקר מלווה של תוכנית ח"ן ומטרתו בחינת כלי הייעוץ התעסוקתי המיושם במסגרת
התוכנית .מטרות המחקר הן:
 .0איסוף מידע תיאורי לגבי אופן התנהלות התוכנית.
 .4בחינה של יישום מטרות התוכנית ושימוש במסקנות כחלק ממחקר מעצב.
 .2בחינה של תרומת הכלי לשביעות הרצון של התלמידות וסביבתן הקרובה.
 .2אפיון ותיאור התהליכים החברתיים שהתוכנית מובילה ומאפשרת.
במסגרת המחקר נאסף מידע איכותני רב לאורך תקופה של כשנתיים (מסמכים ומשובים ,ראיונות עומק,
שאלונים פתוחים ועוד) .הנתונים נותחו ומתוכם נאסף מידע תיאורי מפורט לגבי אופן יישום התוכנית וכן
זוהו קטגוריות ,דוגמאות ,תימות ודפוסים מתוך המידע העוסקים בשאלות המחקר שנוסחו.
הייעוץ התעסוקתי תואר במחקרים כגורם היכול לסייע להשתלבות לימודית ותעסוקתית ,הן ברמת הפרט
והן ברמת החברה (בקרב מוסדות לימוד ,מעסיקים וגורמים ממשלתיים הנוגעים לשוק העבודה) .תוכנית
ח"ן אפשרה לאוכלו סיית היעד של התוכנית גישה לכלי חיוני זה באופן מקצועי ומותאם תרבותית .בניתוח
ממצאי המחקר עלו ההישגים המרכזיים הבאים:
 .0שיפור תהליך בחירת מסלול הלימודים .יועצות ומנהלות העידו על שיפור משמעותי בתהליך בחירת
מסלול הלימודים המתבטא בבחירה מושכלת יותר על ידי התלמידה המבוססת על מודעות לנטיות
וכישורים .התהליך מאפשר התאמה טובה יותר של כישורי התלמידה למסלול הלימודים ,המשפיעה גם
על המוטיבציה שלה לתחום ומגבירה את סיכוייה להתמודד בהצלחה עם הדרישות.
 .4מתן ביטוי לרצונות של התלמידה בבחירה התעסוקתית .שלב סיום התיכון והמעבר לסמינר הפך
להיות משמעותי בתהליך ההתפתחות האישית והתעסוקתית של התלמידה .הייעוץ התעסוקתי שם
במרכז את התלמידה – נטיותיה ,כישוריה ,רצונותיה והמוטיבציה שלה .התלמידה דומיננטית
ואקטיבית בקבלת ההחלטה.
 .2בניית אמון של הסמינר ,של התלמידה ושל הוריה בתהליך המיון המקצועי .התוכנית יושמה ברגישות
רבה לדרישות ההלכה ,לצרכי הסמינרים ולמשפחות התלמידות .שינויים התבצעו במסגרת מבחני המיון
שהובילו לשקיפות ושיתוף .כל אלו הגבירו את האמון בכלי ושיפרו את הטמעתו.
 .2תיאום בין גורמים ומנהיגות אסטרטגית .המבנה הייחודי של תוכנית ח"ן מאפשר שיתוף פעולה מורכב
בין גורמים שונים (חינוך ,הכשרה ,תעסוקה ,קהילה והמגזר הפרטי) תחת קורת גג אחת ומוביל
לתהליכים דינאמיים כגון זיהוי צרכים תעסוקתיים ללא מענה ובהתאם פתיחת מסלולי הכשרה שאין
להם ביטוי בזירה הלימודית .התנהלות זו משרתת את המגמה הכללית של הרחבת אפשרויות ההכשרה
החלופית ללימודי הוראה.
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מהמחקר עולים מספר מאפיינים של פיתוח ויישום כלי הייעוץ התעסוקתי אשר מסייעים להצלחת
הפעילות:
 .0בניית תוכנית הכשרה איכותית ופיתוח מקצועי של היועצות .במסגרת תוכנית ח"ן התבצע מהלך יסודי
של בניית מערך הכשרה המתמקד בעולם תוכן תעסוקתי הנשען על כלים מקצועיים .ההכשרה כללה
למידה של ידע עיוני בשילוב עם התנסות מעשית וליווי מתמשך תוך כדי עבודה ,אשר התבטא במפגשים
תקופתיים ,שיתוף בידע בין עמיתות ורכישת כלים חדשים .רמת המקצועיות הגבוהה אליה הגיעו
היועצות ניכרת הן בתחושתן האישית והן בחוות הדעת של נשות מקצוע אשר ליוו את התהליך.
 .4הכשרת יועצות מתוך המגזר החרדי .אחד המאפיינים הייחודיים של תוכנית ח"ן הוא ההחלטה
להכשיר יועצות חינוכיות אשר הופנו על ידי הסמינרים ,שייכות למגזר החרדי ומכירות היטב את השיח
החרדי והצרכים הייחודיים למגזר זה .מאפיין זה אפשר הטמעה מתמשכת של הכלי ועולה ממרבית
הגורמים שלקחו חלק במחקר כי כיום הייעוץ נתפס כחשוב והכרחי בתהליך הכשרתה של בת הסמינר.
 .3התאמה הלכתית וקהילתית .תוכנית ח"ן פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם רבנים ומנהיגים רוחניים
בקהילה החרדית ,וגם כלי הייעוץ התעסוקתי נבנה תוך דגש תמידי על פיתוח תורת הייעוץ הייחודית
לרשת "בית יעקב" .גם ההורים מקבלים מקום משמעותי בתהליך הייעוץ באופן שמאפשר את קבלת
התהליך על ידי סביבתה של התלמידה .היבטים אלו סייעו אף הם באופן משמעותי להטמעה מוצלחת
של הכלי.

לבסוף ,הוצעו כיווני חשיבה לעתיד הנוגעים לאופן היישום של הייעוץ התעסוקתי בעתיד:
 .0איזון בין ייעוץ קבוצתי לייעוץ פרטני והרחבת הגישה לשירותי ייעוץ .מהמחקר עלה צורך בולט בשעות
נוספות של ייעוץ פרטני .עם זאת ,מכיוון שמדובר באוכלוסיית יעד רחבה ,ראוי להקדיש מחשבה כיצד
ניתן לאפשר לתלמידות שאינן פונות לייעוץ פרטני להסתייע באופן עצמאי ולהיחשף למידע וכלים
לקבלת החלטות .יש לתת את הדעת למאזן הנכון שיאפשר לכל תלמידה גישה שווה לייעוץ על פי
צרכיה.
 .4הרחבת שירותי ההכוון התעסוקתי לאורך החיים .תוכנית ח"ן בפעילות היועצות והמנחות מלווה את
התלמידה באופן מתמשך במהלך שנים משמעותיות של יציאה ללימודים ולעבודה .עם זאת ,יש לחשוב
כיצד להרחיב את אפשרויות הייעוץ בשלבים שונים במעגל החיים התעסוקתיים (פיטורין ,הסבה
מקצועית ,קושי במציאת עבודה וכדומה) .מומלץ לשלב ידע ומשאבים של תוכניות סיוע נוספות
(מפת"ח ,צופיה) באופן שיאפשר מתן מענה מתמשך לאורך השנים והעברה הדדית של מידע העולה
מהתוכניות השונות על מנת לחדד את הצרכים והמטרות של כל אחת מהן.
 .2חיבור לתכנים מקצועיים והתפתחות תפקיד היועצת התעסוקתית .במסגרת התוכנית פותחה פרופסיה
חדשה של יועצת תעסוקתית במוסד חינוכי של המגזר החרדי ועולה הרושם כי היועצות אכן פיתחו
מקצועיות גבוהה .מומלץ כי הליווי ימשיך ,וישולבו בו גם תכנים עדכניים שיאפשרו ליועצות להתפתח
ולהתעדכן בתחום על ידי מחקרים רלוונטיים ,השתתפות בכנסים מקצועיים ,הדרכות מקצועיות
מגוונות וכדומה.
 .2הפצת הידע המפותח במסגרת תוכנית ח"ן .כאמור ,הכלים הייחודיים אותם התוכנית מפתחת
משמשים גם סמינרים שאינם מוגדרים כשותפי תוכנית ח"ן .נראה כי להחלטה זו השלכות חיוביות על
יישום התוכנית מבחינה קהילתית ,אך עם זאת ,ההחלטה מקשה על בידוד היתרונות הנובעים משותפות
בתוכנית ח"ן (מעבר לסיוע בתקציבים) .במידה ובעתיד יעלה רצון לערוך מחקר המחדד את היתרונות
4

של השותפות בתוכנית ההכשרה החלופית תידרש חשיבה מוקפדת בנוגע לאופן ביצוע המחקר על מנת
להפיק את המידע הרצוי.
 .1מבחני תיל .עבודה רבה נעשתה בנוגע למבחני תיל ככלי מיון למסלולי הלימוד .פעילות תוכנית ח"ן
מאפשרת להשתמש במבחנים במסגרת הייעוץ התעסוקתי ,ככלי תומך החלטה ,ולתת להם את המשקל
הנכון בהתאם לתחום הלימודים הרצוי ועל פי מכלול המאפיינים של התלמידה .שיתוף הפעולה בין
הנהלת הסמינרים ,היועצות (שהביאו גם את קולן של התלמידות) וצוות מכון תיל יכול לשמש מודל
לשיתופי פעולה דומים במקומות נוספים בהם ההערכה דורשת שיפור מבחינת התאמה תרבותית ,עם
אוכלוסיות שונות (כגון גברים חרדים) ובנקודות זמן שונות (בכניסה לשוק העבודה לאחר סיום
לימודים).
 .1הערכת האיכות והאפקטיביות של שירותי הייעוץ .ממצאי המחקר מעלים צרכים רבים להם שירותי
הייעוץ נתנו מענה בטווח המיידי :רכישות כלים נכונים לקבלת החלטות ,הגברת מודעות עצמית ,הגברת
מודעות לאפשרויות לימודיות ,והגברת ההחלטיות וההשלמה עם הבחירה התעסוקתית .משאלוני
התלמידות עולה שביעות רצון וכן רכישה של כלים לקבלת החלטות ,מעבר לשאלת הבחירה הלימודית
הספציפית .עם זאת ,חשוב לזכור את מגבלותיו של המחקר הנוכחי (נתונים איכותניים ,מדגם קטן)
וראוי להרחיב אותם על מנת להגיע למסקנות ברורות יותר וכן לבחון את ההשפעות ארוכות הטווח של
הייעוץ היכולות לבוא לידי ביטוי בשוק העבודה.
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פרק  :1תוכנית ח"ן(חכמת נשים)  -רקע
תוכנית ח"ן היא חלק ממיזם תב"ת – תנופה בתעסוקה ,שהופעל על ידי ג'וינט ישראל בשיתוף עם ממשלת
ישראל כדי להתמודד עם תופעת העוני על ידי פיתוח תכניות תעסוקה עבור אוכלוסיות מוחלשות ,אחת מהן
היא האוכלוסיה החרדית .אוכלוסיית היעד הספציפית של תוכנית ח"ן היא תלמידות סמינרים במגזר
החרדי .מטרתה המרכזית של התוכנית היא התמודדות עם קשיי התעסוקה של נשים חרדיות על ידי
הרחבת אפשרויות ההכשרה החלופית ללימודי הוראה וחיזוק החלופות מתוך תפיסה כי קיימים קשיים
בהשתלבות בתעסוקה עבור בוגרות לימודי הוראה (גולדפרב.)4102 ,
פיילוט של תוכנית ההכשרה החלופית החל בשנת הלימודים תשס"ה .התוכנית החלה כיוזמה פרטית,
ויצאה לפועל בשיתוף משרד האוצר ,האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך ,מה"ט – המכון
הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע ,ותב"ת .במסגרת התוכנית נפתחו בסמינרים שלקחו בה חלק
כיתות ללימודי הנדסאות (תוכנה ,גרפיקה ,אדריכלות ,תעשייה וניהול) ,באופן חלופי ללימודי הוראה.
בחמש שנות הפעילות הראשונות של תוכנית ההכשרה החלופית למדו במסלולי ההנדסאות כ811-
תלמידות.
בשנת תש"ע ( )4119יצאה לפועל תוכנית ח"ן (חכמת נשים) לביצוע התוכנית נבחר "סמינר מרכז בית יעקב"
בירושלים .התוכנית יועדה לתלמידות סמינרים של רשת מוסדות החינוך "בית יעקב" .רשת "בית יעקב"
מונה כ 21-סמינרים ברחבי הארץ סמינרים המשתייכים לזרמים שונים בציבור החרדי (ליטאים ,חסידים,
ספרדים) .זוהי רשת החינוך לבנות החרדית הגדולה ביותר .התלמידות מסיימות לימודי תיכון ( 04שנות
לימוד) וממשיכות ללימודים בסמינר .על פי רוב ,קיים קשר ישיר בין התיכון לסמינר ,המתבטא בכך שרוב
התלמידות פונות בסיום התיכון לסמינר ההמשך ומבססות את בחירתן הלימודית על ההיצע באותו
הסמינר .כיום קיים מגוון של מסלולי לימוד מעבר ללימודי החינוך -לימודי מה"ט ,1הכשרות של משרד
הכלכלה וקורסים מקצועיים נוספים.
מטרת התוכנית הייתה לבנות מעטפת ללימודי ההכשרה החלופית ,ארגז כלים תומך המלווה את התלמידה
לאורך רצף התפתחותה המקצועית  -משלב הבחירה במסלול הלימודים ,לקראת סוף לימודיה בבית הספר
התיכון ועד לשנה הראשונה של השתלבותה בעבודה לאחר סיום לימודיה .התוכנית נועדה לתת מענה
לצרכים שונים העולים במסגרת ההכשרה החלופית בתוכם גם אלו שנמצאו במחקר מלווה של מנהל
המחקר במשרד הכלכלה ,שדו"ח ההערכה הראשון שלו פורסם בשנת ( 4100גולדפרב .)4100 ,המחקר נערך
בעזרת כלים כמותיים ואיכותניים .הממצאים הצביעו על שיעורים גבוהים של השתלבות בתעסוקה
ושביעות רצון של מנהלי הסמינרים ,מעסיקים ותלמידות ממסלולי ההכשרה .בצד זאת ,עלה צורך במענה
למספר נושאים וחסמים:


מימוש כישורים מקצועיים .עלתה שביעות רצון נמוכה באופן יחסי של בוגרות הלימודים מניצול
הכישורים והידע המקצועי שלהן שיכולה להצביע על כך שהעובדות אינן ממצות את יכולותיהן.



כישורים התנהגותיים .משיחות עם מעסיקים עלו קשיים הנוגעים למאפיינים התנהגותיים של
העובדות – קושי לשווק את עצמן ,ענווה ומידה של ביישנות והיעדר ביטחון עצמי .למרות שסמינרים
העידו על קיומן של סדנאות הכנה לעולם העבודה ,בפועל בוגרות מעטות דיווחו על השתתפות
בסדנאות מסוג זה.

 1נכון לשנת  4102ב 40-סמינרים מתקיימים מסלולי לימוד המפוקחים על ידי מה"ט.
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סיוע במציאת עבודה .מנהלים ומנהלות בסמינרים העלו צורך בגוף שיסייע במציאת עבודה עבור
הבוגרות באמצעות יצירת קשרים עם מעסיקים והרחבת אפשרויות התעסוקה הרלוונטיות.



תגבור לימודי אנגלית  .צורך מרכזי שעלה הן מצד מעסיקים והן מצד סמינרים על מנת לשפר את
שליטתן של העובדות בשפה.



נשירה  .המשיבות נשאלו לגבי הסיבה המרכזית לנשירה שלהן ממסלולי הנדסאית ,והתשובה אותה
ציינו ראשונה הייתה "לא מצאתי עניין בלימודים" ( .)18.1%נשירה על רקע זה יכולה לנבוע מכך
שהבחירה לא הייתה מבוססת על היכרות מעמיקה עם תכני הקורס או עם תחומי העניין של
התלמידה ושילוב ייעוץ בבחירת מקצוע יכול לסייע לקבל החלטה נכונה יותר שתמנע מעבר מסלול
בשנה שלאחר מכן (יש לציין כי למרות זאת אחוזי הנשירה הינם מלכתחילה נמוכים יחסית).
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פרק  :2המחקר הנוכחי – מטרות ושיטה
תוכנית ח"ן מלווה במחקר הערכה מטעם מנהל המחקר של משרד הכלכלה .השלב הראשון של המחקר
התמקד בתלמידות שהשתלבו במסלולי ההכשרה החלופית בין השנים  4111-4119ובחן את השתלבותן
בלימודים ובשוק העבודה .מטרת השלב השני של המחקר הינה הערכה של הכלים הייחודיים הנבנים
ומיושמים במסגרת התוכנית .הראשון מבין כלי התוכנית שפותח והוטמע בסמינרים הוא הייעוץ
התעסוקתי ובו יתמקד דוח המחקר הנוכחי

 2.1מטרות המחקר הנוכחי
 .0איסוף מידע תיאורי מפורט לגבי אופן התנהלות התוכנית משלב פיתוח כלי הייעוץ התעסוקתי ,דרך
תהליך ההכשרה של היועצות ועד ליישום בשטח.
 .4בחינה של יישום מטרות הייעוץ התעסוקתי כפי שנקבעו על ידי מובילי התוכנית .נקודות החוזק
והחולשה של הכלי והשימוש בו באופן שיאפשר למקבלי החלטות לשפר אותו כחלק ממחקר מעצב.
 .2בחינה של תרומת כלי הייעוץ התעסוקתי כפי שבאה לידי ביטוי בשביעות הרצון של התלמידות וסביבתן
הקרובה (הורים ,מורות ,מנהלות).
 .2אפיון ותיאור של התהליכים החברתיים שהתוכנית מובילה ומאפשרת .הערכה של הדרך בה הכלי
מותאם לאוכלוסיית היעד ובדיקה של השתלבות התוכנית עם גורמים קהילתיים כגון הנהלת הסמינר,
צוות בית הספר ,הסביבה המשפחתית של התלמידות וכדומה.

 2.2כלי המחקר ודרכי איסוף המידע
 .0מסמכים כתובים ,משובים ותיעודים –נאספו ונותחו מספר גדול של מסמכים הנוגעים לפעילות
התוכנית:
 מסמכים המתעדים פעילות של הנהלת התוכנית  -מכתבים שנכתבו והופצו על ידי ההנהלה ,סיכומי
פגישות מקצועיות.
 תיעוד ומשובים של פעילות היועצות  -משובי סיכום של יועצות תעסוקה על פעילותן בשנת תשע"א
( 1משובים) ,סיכומים של מפגשי פורום יועצות תעסוקה ,חומרי לימוד וחוברות עבודה בהם נעשה
שימוש בקורס ובתהליכי הייעוץ.
 הקלטות שמע של הרצאות וקבוצות דיון שנערכו במסגרת יום עיון למנהלות סמינרים שנערך
בתאריך כ"א כסלו תשע"ג (נובמבר  )4104בנושא פעילות תוכנית ח"ן.
כל המסמכים הועברו על ידי הנהלת התוכנית .ניתוח המסמכים שימש להבנת האופן בו מתבצעת
הפעילות  ,לימד על ההיסטוריה הארגונית של התוכנית והסמינרים וכן היווה בסיס לבחירת השאלות
שנוסחו בראיונות ובשאלונים.
 .4ראיונות עומק פתוחים עם דמויות מפתח בתוכנית .ראיונות פתוחים באמצעות שאלות מנחות אשר
אפשרו להעלות התייחסויות מגוונות לתוכנית .הראיונות נערכו לכל אורך תקופת המחקר ,החל בחודש
ינואר  4104ועד חודש יוני  .4102מרבית הראיונות נערכו פנים מול פנים .הנשים שרואיינו הן מנהלת
תוכנית ח"ן ,רכזת פעילות יועצות התעסוקה ,שלוש מנחות מקצועיות בקורס ובפורומים העוקבים וכן
פסיכולוגיות ממכון תיל בו פותח מערך מבחני כישורים המשמשים בתהליך הייעוץ והמיון של
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התלמידות .בשתי נקודות זמן רואיינה מנהלת "סמינר מרכז בית יעקב" (במסגרתו מופעלת תוכנית
ח"ן) .כנהוג במחקר איכותני הניתוח של המידע כלל גם פרשנות של החוקרת מתוך התכנים שעלו
מהמפגש הבינאישי.
 .2ראיונות עומק חצי מובנים עם יועצות תעסוקה .נערכו  1ראיונות עם יועצות תעסוקה פעילות .הראיונות
התקיימו בין חודש פברואר לחודש מאי  .4104מרבית הראיונות נערכו פנים מול פנים .בראיון הועלו
שאלות לגבי הבחירה להשתתף בקורס ,הקורס עצמו ,העבודה כיועצת (כלים בשימוש ,תפיסת התפקיד,
מאפיינים ייחו דיים לאוכלוסיית הנועצות) ,התנהלות מול גורמים נוספים (הנהלת הסמינר ,תוכנית ח"ן,
קהילה ומשפחה) וכן הצעות לשיפור.
 .2שאלון פתוח לתלמידות .שאלונים פתוחים למילוי עצמי הועברו לתלמידות אשר הסתייעו בתהליכי
ייעוץ .מטרת השאלון הייתה לאסוף פרטים טכניים לגבי התנהלות הייעוץ (סוג הייעוץ קבוצתי/אישי,
משך זמן וכו') ,סיבת הפנייה לייעוץ ,תכנים מרכזיים שנידונו בו ,תועלת ושביעות רצון וכן הצעות
לשיפור .2נאספו  48שאלונים מחמישה סמינרים שונים.
 .1שאלון פתוח ליועצות  .שאלון פתוח עם שאלות מובנות אשר הועבר ליועצות התעסוקה שפעלו
בסמינרים .השאלון הועבר בחודש נובמבר  .4102השאלונים נשלחו בדואר עם מעטפה מבוילת להשבתם
להנהלת תוכנית ח"ן .מתוך  01שאלונים שנשלחו ליועצות הוחזרו חמישה עד סוף חודש דצמבר .4102
 .1שאלון פתוח למנהלות  .שאלון פתוח עם שאלות מובנות הועבר למנהלות בסמינרים בהן הופעל הייעוץ
התעסוקתי .השאלונים הועברו בחודש נובמבר  .4102השאלונים נשלחו בדואר אלקטרוני והוחזרו
באותו אופן .מתוך  04שאלונים שהועברו למנהלות התקבלו חמישה שאלונים בלבד.

 2.3ניתוח הנתונים
השלב הראשון של ניתוח הנתונים כלל התייחסות לכל המידע הגולמי שנאסף .תחילה ,בוצעה הפרדה בין
המידע התיאורי של יישום התוכנית לבין מידע איכותני אחר העוסק בעמדות ,תחושות ,חוויות וכדומה.
לאחר מכן נערך ניתוח תוכן שמטרתו לזהות קטגוריות ,דוגמאות ,תימות ,ודפוסים בתוך המידע ( Patton,
 .)1989בניתוח המידע ניתן דגש לנושאים הקשורים בשאלות המחקר (כגון נקודות חוזק וחולשה בביצוע
התוכנית ,היבטים סביבתיים וקהילתיים של יישום התוכנית והשפעותיה על המשתתפות בה) במקביל זוהו
קטגוריות חדשות שעלו באופן חוזר מהמידע ולא נכללו בשאלות המחקר המקוריות שהוגדרו מראש .הדוח
כולל ציטוטים נבחרים ודוגמאות מהשטח על מנת לספק לקורא תמונה של המתרחש בתוכנית וכולל הצצה
לתחושות של המשתתפות בה.

 2.4יתרונות מערך המחקר ומגבלותיו
לשימוש בכלי מחקר איכותניים יתרונות רבים .ניתן לאסוף מידע לגבי אופן היישום של התוכנית ולתעד
את מהלכיה תוך כדי תנועה .המפגש הישיר מספק מידע עשיר מאוד ומאפשר התייחסות לניואנסים
ייחודיים שעולים באמצעותו (לעומת מדדים כלליים של הצלחה או שביעות רצון) ,המחקר האיכותני
מספק ביטוי לשונות ואיכויות ייחודיות של המשתתפות בתוכנית (לעומת הסטנדרטיזציה המאפיינת כלים
כמותיים) .כמו כן הוא נותן מענה לדינאמיות המאפיינת את התוכנית ומתאפשרת הערכה של התהליכים
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לא הייתה אפשרות להעביר את השאלונים לתלמידות באופן ישיר ,ומכיוון שהם הועברו אליהן על ידי מזכירות הסמינר או

יועצת התעסוקה לא ניתן לציין מספר מדויק של שאלונים שנשלחו .בשל מגבלות בגישה ישירה לתלמידות תהליך האיסוף היה
ממושך ואיטי.
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המתרחשים בה לאורך זמן .במקביל ,קיימת אפשרות לבחון את ההשפעה של התוכנית על המשתתפות בה
בדרכים בלתי צפויות ,שלא בהכרח היו נבדקות באופן ישיר במחקר כמותי.
הב חירה בכלי מחקר איכותניים באופן בלעדי (לעומת האלטרנטיבה של שילוב של כלים איכותניים
וכמותיים) נבעה ממגבלת גישה לאוכלוסייה הנחקרת .הייעוץ התעסוקתי יושם במספר סמינרים שבכל
אחד מהם עשרות תלמידות .רק חלק מהן נעזרו בייעוץ ולא התאפשרה גישה לרישום מסודר על פיו ניתן
ליצור קשר ישיר עם התלמידות שהסתייעו בייעוץ .בשל כך לא ניתן היה לדגום את האוכלוסייה באופן
סטטיסטי .מעבר לכך ,מפגש ישיר עם התלמידות (בתצפיות על תהליכי ייעוץ קבוצתיים או בקבוצת מיקוד)
לא התאפשר בשל הסתייגות של מנהלות הסמינרים ממפגש של דמות חיצונית ובלתי מוכרת עם
התלמידות .נקודות אלו עלו תוך כדי ביצוע המחקר ,על כן ,למרות שתוכנן סקר נרחב יותר בקרב תלמידות
וכן קבוצות מיקוד ,לא ניתן היה להוציא זאת אל הפועל .לכן ,מגבלה מרכזית של המחקר היא גישה

מצומצמת לאוכלוסיית היעד המרכזית של התוכנית – התלמידות.
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פרק  :3הכוון תעסוקתי – סקירת ספרות
 3.1מהו הכוון תעסוקתי
"שירותים והתערבויות בקריירה" :זוהי הגדרה כללית למגוון של שירותים הכוללים פעילויות ,טיפולים
ושיטות אחרות של התערבות שמטרתם לסייע להתפתחות הקריירה של היחיד באמצעות קבלת החלטות
אפקטיביות בנוגע לקריירה ( .)Herr, Cramer & Niles, 2004תחת הגדרה זו מופיע מגוון רחב של
מושגים ,המשתנים גם בהתאם לרוח התקופה (למשל כיום השימוש במושג "ייעוץ לקריירה" נפוץ יותר
מהשימוש במושג " "vocational guidanceשמשמעותו ייעוץ לבחירת מקצוע/משלח יד) .כיום בישראל
נראה כי נפוץ השימוש במושג הכוון/ייעוץ תעסוקתי.
המושג הכוון ( )guidanceתעסוקתי נחשב רחב יותר מהמושג ייעוץ ( )counselingתעסוקתי וכולל בתוכו
מגוון של התערבויות למימוש מטרות .האיחוד האירופי נותן בשנים האחרונות עדיפות גבוהה לנושאים של
הכוון קריירה ( )Commission of the European Communities, 2001ודיונים רבים הוקדשו לנושא
( .)OECD, 2004a;, Sultana, 2004; Watts & Fretwell, 2004בסקירות שונות מקובלת ההגדרה הבאה
להכוון קריירה ):(Career guidance

"הכוון קריירה נוגע לשירותים ופעילויות שמטרתן לסייע ליחיד ,בכל גיל ובכל שלב בחייו ,לקבל
החלטות בנוגע ללימודים ,הכשרה ותעסוקה ,ולנהל את הקריירה שלו .שירותים מעין אלו יכולים
להימצא בבתי ספר ,אוניברסיטאות ומכללות ,מוסדות הכשרה ,בשירותי תעסוקה ציבוריים ,במקום
העבודה ,במגזר הציבורי או במגזר הפרטי .הפעילויות יכולות להתרחש במסגרת אישית או קבוצתית,
וכן פנים מול פנים או ממרחק (כולל קווי סיוע טלפוניים ושירותים מבוססי אינטרנט) .הם כוללים
מידע (מודפס או מבוסס על טכנולוגיות מידע ותקשורת) ,כלים להערכה והערכה עצמית ,ראיונות
ייעוץ ,תוכניות חינוך לקריירה (על מנת לעזור ליחיד לפתח מודעות עצמית ,מודעות להזדמנויות,
וכישורי ניהול קריירה) ,תוכניות התנסות (על מנת "לטעום" אפשרויות לפני הבחירה בהן) תוכניות
חיפוש עבודה ושירותי מעבר" ()OECD, 2004b. P. 10
במגוון השירותים של הכוון קריירה ,נמצא גם הייעוץ ( )counselingהמתייחס בעיקר לתהליך הבינאישי
בין יועץ לנועץ:

"ייעוץ קריירה הוא תהליך בין אישי שמטרתו לסייע ליחידים עם בעיות בתחום התפתחות קריירה.
התפתחות קריירה היא תהליך של בחירה ,כניסה ,הסתגלות והתפתחות בתחום משלח היד
( .)occupationזהו תהליך שנמשך לאורך החיים ,תוך אינטראקציה עם תפקידי חיים אחרים .בעיות
בתחום הקריירה כוללות ,אך אינן מוגבלות ,לחוסר החלטיות בקריירה ,תפקוד בעבודה ,לחץ ()stress
והסתגלות ,חוסר התאמה בין אדם לסביבת עבודתו ,וחוסר התאמה בין תפקיד חיים שונים (לדוגמא,
הורות ,אזרחות ,חברות וכו')")Brown & Brooks, 1991. P. 5( .
מסקירות שונות עולה כי תכנים של הכוון תעסוקתי מועברים בדרך כלל בסמיכות למועד קבלת ההחלטה
המשמעותית בנוגע לעתיד התעסוקתי .במרבית המדינות המעבר בין לימודים תיכוניים ללימודים על-
תיכוניים מתבצע באופן ישיר לכן מועברים תכנים של הכוון לקריירה במסגרת בית הספר .בהקשר זה עולה
מושג נוסף שהוא חינוך לקריירה שהגדרתו:
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"התנסויות חינוכיות/תעסוקתיות המשמשות באופן שיטתי לסייע לתלמידים ולמבוגרים לרכוש ידע
ועמדות לגבי העצמי ,העבודה ,והכישורים עימם ניתן להזדהות ,לבחור ,לתכנן ולהתכונן לעבודה או
אפשרויות חיים נוספות .חינוך לקריירה בבתי ספר ואוניברסיטאות יכול לכלול בתוכו מושגים
הקשורים בקריירה לתוך תוכנית הלימודים האקדמית ,לאפשר גישה למידע תעסוקתי או חינוכי,
לעודד למידה המבוססת על תעסוקה ולהציע קורסים בתכנון קריירה וקבלת החלטות ( & Niles
.)Harris-Bowlsbey, 2002
שירותי הייעוץ התעסוקתי של תוכנית ח"ן מיועדים עבור תלמידות כיתה י"ב בסמינרים והם מוצעים להן
על-ידי דמויות חינוכיות בסמינר .חלק ממרכיביהם יכולים להיכלל תחת ההגדרה של המושג "חינוך
תעסו קתי" ,כפי שיפורט בהמשך (המושג "קריירה" אינו נמצא בשימוש בקרב אוכלוסייה זו בשל משמעות
חברתית-תרבותית נלווית שאינה מתאימה לרוח הערכים המלווים את השקפת העולם החרדית).
הכוון טוב מסייע לפרט ,אך יכול להשליך על תוצאות חיוביות גם עבור גורמים נוספים כגון :ספקי השכלה
והכשרה ,מעסיקים ואף לסייע למימוש מטרות מדיניות ממשלתית (.)Kileen, White & Whats, 1992
הכוון תעסוקתי איכותי יכול לסייע למגוון גורמים .התועלת לפרט ,באה לידי ביטוי בהפנייתו למסלול
לימודים המתאים לכישוריו ,מתן מידע נרחב לגבי מסלולים רלוונטיים עבורו ,ואפשרות התייעצות
בהתלבטות לגבי נשירה או חוסר שביעות רצון מהלימודים .גם למסלולי ההכשרה השונים הייעוץ יכול
לסייע בכך שתלמידים מתאימים משתלבים בלימודים על-פי כישוריהם וסיכויי ההצלחה ,דבר המגביר את
שביעות הרצון מהלימודים .היועץ יכול לשמש גם כמקשר בין הפרט למוסד הלימודי על מנת להתאים את
הלימודים לצרכים של התלמידים .צרכים מהשטח יכולים להוביל לפתיחת מסלולי לימוד חדשים בהתאם
לביקוש .שוק העבודה אף הוא יכול להיתרם מהכוון תעסוקתי Watt, 1996; Autor, 2001; Woods and
) .)Frugoli, 2002הגברת המודעות העצמית של הפרט מאפשרת לו לבחור בתחום עיסוק המתאים
לנטיותיו וכישוריו ובכך גובר הסיכוי שהוא יהיה טוב בעבודתו ושבע רצון .בחירה מושכלת המבוססת על
מידע באשר לכישוריו ונטיותיו של הפרט בשילוב עם מידע על שוק העבודה מאפשרת בחירה נכונה
ומתאימה יותר בתחום עיסוק מסוים.

 3.2הכשרת אנשי מקצוע בתחום התעסוקתי
חשיבותן של החלטות הנוגעות להתפתחות מקצועית של הפרט הן רבות .החלטות אלו משליכות לא רק על
הקריירה של הפרט ,אלא גם על ההשתלבות בחברה הכללית ועל תרומת האזרח לסביבתו .חלק נרחב
מהעיסוק בנושאים אלו ,נוגע להכשרה הראויה עבור יועצים העוסקים בתחום זה .ההתמחות בייעוץ
קריירה אינה נחשבת על פי רוב כמקצוע בפני עצמו ,אלא מהווה תת-הכשרה של תחום עיסוק רחב יותר .על
פי רוב ,העיסוק בהכוון תעסוקתי מהווה תת התמחות במסגרת שלושה מקצועות עיקריים:3
 .0פסיכולוגים ,אשר הכשרתם נובעת מהשכלתם הרחבה בתחום הפסיכולוגיה ,או כאלו אשר קיבלו
הכשרה נוספת בתחום התעסוקתי .בארץ קיימים מסלולי הכשרה והתמחות בפסיכולוגיה תעסוקתית

3החלוקה המוצגת מתבססת על בדיקה במדינות האיחוד האירופי ( )Watts et al., 1994ותואמת את החלוקה הרווחת
בישראל.
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הכפופים למשרד הבריאות .4מסלול הלימודים הוא דו-שנתי ולאחריו נדרשת התמחות של שנתיים
לפחות (במשרה מלאה) על מנת לקבל הכרה כפסיכולוג תעסוקתי מומחה.
 .4עובדי הוראה ,המתמקדים בתחום הייעוץ התעסוקתי .לרוב ,ההכשרה הרחבה למיומנויות ייעוץ ניתנת
במסגרת לימודי ייעוץ חינוכי ולא בהכרח בלימודים השמים דגש על ייעוץ קריירה (בחלק ממסלולי
הלימוד בייעוץ חינוכי נלמד קורס ספציפי בנושא זה) .בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב מציע
מסלול הכשרה לייעוץ בהתפתחות קריירה שכולל  018שעות לימוד אקדמיות ,המיועד לבוגרי תואר שני
במדעי החברה (על פי הפרסום התוכנית מיועדת ליועצים חינוכיים ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים
ובוגרי לימודי עבודה וייעוץ ארגוני).
 .2מנהלים בשוק העבודה שבהכשרתם הושם דגש על מנהלי משאבי אנוש העוסקים בהיבטים שונים של
תחום זה .הרקע המקצועי של העוסקים בתחום הוא מגוון (מינהל עסקים ,לימודי עבודה ,מדעי
ההתנהגות ועוד) ובדרך כלל אינו מהווה תנאי מקדים לתפקידים שמרבית ההכשרה בהם מתבצעת תוך
כדי עבודה .ההיכרות המעמיקה עם עולם העבודה מסייעת לבעלי מקצוע בתחום זה בתפקידם כיועצים,
אשר לעיתים קרובות עוסקים בהיבטים שונים ומשיקים של עיסוקם כגון ייעוץ אישי למנהלים ,ייעוץ
בתהליכי פיטורין ,גיוס ,השמה ומיון ועוד.
מסקרים שנערכו במדינות שונות בעולם ,עולה כי אין אחידות בתהליכי ההכשרה ובדרישות הקבלה
למסלולי הלימוד של הכוו ן תעסוקתי .העוסקים בתפקידי ייעוץ נדרשים במרבית המקרים להיות בעלי
הכשרה בתחומים רחבים הקשורים באופן עקיף לתחום הקריירה כגון פסיכולוגיה ,חינוך ,או משאבי אנוש,
אך אינם נדרשים להסמכה ספציפית בתחום ייעוץ הקריירה .כתוצאה מהדיסציפלינות השונות ,גם מקור
ההסמכה בישר אל ובעולם אינו אחיד והוא נוגע למספר משרדים ממשלתיים שונים (משרד החינוך עבור
מורים ,משרד הבריאות עבור פסיכולוגים או משרד הכלכלה בתחומים הנוגעים ישירות לשוק העבודה).
בקנדה לדוגמא ,יועצים תעסוקתיים בבתי ספר הינם על פי רוב בעלי הכשרה של מורים ,עם תואר שני
בייעוץ חינוכי ,אך תכנים ישירים של ייעוץ קריירה לא בהכרח נכללו בתוכנית ההכשרה שלהם ( OECD,
 .)2004bתוצאות של מאפיין זה יכולות להיות הכשרה בלתי מספקת ,שימוש במודלים אבחוניים וטיפוליים
שאינם בהכרח מתאימים ,או תפיסה של ייעוץ קריירה כצורך עבור מי שיש לו "בעיה" ולא ככלי יעיל עבור
כל מי שזקוק לו ( .)OECD, 2004aהפיזור בין משרדי ממשלה וגורמים שונים מקשה על גיבוש מדיניות
אחידה על מנת להעלות את רמת המקצועיות ולהתאים את התחום לצרכי השטח.

 3.3שירותי הכוון תעסוקתי בעולם ובארץ
אל מול הנטייה הרווחת להציע יעוץ והכוון תעסוקתי בשלב קבלת ההחלטה ,קיימת גם תפיסה לפיה מדובר
בתהליך מתמשך לאורך שנות הלימודים בבית הספר ובמהלך החיים ( The European Training
 )Foundation, 2003ומדיניות ההכוון התעסוקתי מעוצבת על פי תפיסה זו .בבריטניה למשל ,משנת 4112
הוכרזה מדיניות של חינוך לקריירה החל מגיל  ,00והועברו קווים מנחים לכך .באוסטריה מקבלים תלמידי
כיתות ז' ו-ח'  24שעות של חינוך לקריירה בשנה ,אך במרבית המקרים התכנים משולבים בלימודים
מקצועות על ידי מורים שאינם בעלי הכשרה ספציפית בנושאי תעסוקה .במרבית המדינות שנדגמו בסקרים
בנושא זה החינוך לקריירה מועבר לראשונה בשלב הלימודים התיכוניים .הבדלים נוספים במדיניות
קיימים באופן מתן הייעוץ (קבוצתי/פרטני) כאשר במרבית המדינות המודל הפרטני נפוץ יותר ,ובהקשר
4
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אליו מועברים התכנים – במסגרת המקצועות השונים תחת דגש על אוריינטציה הקשורה לעולם העבודה,
או כנושא נפרד הכולל "מבט על" על עולם המקצועות .בהולנד למשל ,נושאי "אוריינטציה ללימודים
ועבודה" נלמדים לרוב במסגרת המקצועות השונים ולא כנושא נפרד (.)OECD, 2004b
כחלק מפעילויות ה"חינוך לקריירה" פיתחו בחלק מהמדינות מערכי לימוד שמטרתם לסייע לתלמידים
לערוך אינטגרציה של ידע ,כישורים ונטיות הנוגעות לעבודה ,אותם הם למדו ממורים שונים .לדוגמא,
שימוש בתיקיה בה התלמידים מתייקים למידה וחוויות הקשורות לעולם העבודה .בגרמניה מתייחסים
לתיקייה זו בשם "פספורט בחירת קריירה" .כלי זה יכול לסייע לתלמידים לנהל את הלמידה שלהם
ולראות כיצד היא משתלבת עם תוכניות הקריירה שלהם ( .)OECD 20041מספר מדינות מעודדות בתי
ספר ליצור שותפויות בתהליך הכוון הקריירה עם גורמים כגון הורים ,בוגרים ,ונציגים של הקהילה
העסקית ,איגודים מקצועיים וגורמים נוספים על מנת לתת חוות דעת לגבי תוכנית החינוך לקריירה
(.)OECD 2004b
בארץ לא מיושמים מודלים מובנים של חינוך לקריירה כחלק מתוכנית הלימודים של תלמידי בית הספר
במערכת החינוך הכללית .קיים מענה לאוכלוסיות מיוחדות ,כגון תוכניות מעבר המופעלות בגילאים 01-08
בבתי ספר לחינוך מיוחד (ביניהם לתלמידים חרשים וכבדי שמיעה )5וכן תוכניות של משרד החינוך
שמטרתן חינוך לקריירה המופעלות במרכזי חינוך וכיתות אתגר שרוב אוכלוסייתן מרקע סוציו אקונומי
נמוך.6
מכיוון שהנטייה הרווחת היא לעסוק בנושא התעסוקתי קרוב לשלב קבלת ההחלטה ,בישראל ההכוון
התעסוקתי נדחה לתקופה שלאחר השחרור מהשירות הצבאי/הלאומי .בתום השירות" ,הקרן והיחידה
להכוונת חיילים משוחררים" מעודדת צעירים לפנות לאבחון תעסוקתי על ידי הפנייה למכונים אשר נבחרו
במכרז ומאפשרים להם מחיר אטרקטיבי ,ובמידת הצורך גם מסבסדת את האבחון באופן כמעט מלא
בהתאם למצבו הסוציו-אקונומי של החייל/ת המשוחרר/ת .יש לציין כי רק כ 11%-מכלל האוכלוסייה
בישראל בשנתון מתגייסת לצה"ל או מתנדבת לשירות לאומי .למבוגרים מציע שירות התעסוקה הישראלי
שירותי ייעוץ תעסוקתי בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ .תחילה מתקיימת פגישה עם יועץ השמה ובמידת
הצורך הוא מפנה לאבחון תעסוקתי או לייעוץ מורחב עם פסיכולוג תעסוקתי .במגזר השלישי מוצעות
תוכניות שונות הכוללות הכוון תעסוקתי על מנת לשפר את סיכוייהן של אוכלוסיות שונות להשתלב בשוק
העבודה .גם במגזר החרדי מופעלות תוכניות שונות על ידי עמותות (כגון קמ"ח – קידום מקצועי חרדי)
ותוכנית מפת"ח שפותחה על ידי תב"ת– מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים ,הממוקמים באזורים שונים בארץ
ומיועדים לגברים ונשים מבוגרים מהמגזר החרדי.
על פי ההגדרות הנ"ל ניתן לשייך באופן כללי את פעילות תוכנית ח"ן לשירותי הכוון קריירה .כלי הייעוץ
התעסוקתי שיפורט לגביו בדו"ח זה בנוי בבסיסו על מפגש בינאישי שבין היועצת לתלמידה ומכשיר את
היועצות למפגש זה .בצד זאת ,חלק מהכלים בהן משתמשות היועצות מועברים בסדנאות קבוצתיות
וכוללים בתוכם גם מהלכי חינוך לקריירה .המושג "חינוך" מעיד על התהליך אותו עוברת התלמידה
המסתייעת בשירותים ,במסגרתו היא מפתחת מודעות עצמית ורוכשת כלים לקבלת החלטות.
ההערכה של תוכנית ח"ן התבצעה הן תוך התייחסות למטרותיה כפי שנוסחו על ידי ההנהלה ,והן תוך
התייחסות לתכנים שעלו מתוך הספרות ,הנוגעים ליישומים רצויים של ייעוץ תעסוקתי .לאחר פירוט
ממצאי המחקר ,מסקנות לגבי הישגי התוכנית ,גורמים אשר סייעו להצלחתה ,וכיווני חשיבה לעתיד
יפורטו בפרק הסיכום.
5

http://www.shema.org.il/?CategoryID=295

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shachar/Machlakot/MerkazeiChinuch/Odot_hamachlaka.htm
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פרק  :4ממצאי המחקר
 4.1תוכנית ח"ן – מטרות וכלים
להלן מטרות תוכנית ח"ן כפי שנוסחו על ידי הנהלת התוכנית בתחילת הדרך:

"תכנית ח"ן (חכמות נשים) היא מסגרת שירותים הניתנת לסמינרים של בית יעקב .התכנית מכוונת
לביסוס ולהעשרה של ההכשרה החלופית ,שאיננה לימודי הוראה .האתגרים מבחינת מובילי התוכנית
הם בהעצמה אישית ורוחנית של התלמידות והבוגרות לקראת ההתנסות שלהן בתעסוקה שאינה
הוראה וכן הגדלת סיכויי ההצלחה המקצועית על ידי איגום משאבים ויעוץ תעסוקתי משלב בחירת
מסלול הלימודים ועד השמה וקליטה בעבודה".
 4.1.1תמיכה באישה החרדית העובדת
קו מנחה מרכזי עבור הנהלת התוכנית היה יצירת מכלול של כלים ומשאבים שיסייעו לעצב את דמותה
של האישה החרדית העובדת ברוח הסמינרים של בית יעקב .נקודת המוצא הייתה כי היציאה לעבודה
היא צורך ,ויש לתמוך בתלמידות על מנת שצורך זה ימומש באופן הנכון ביותר .מנהלת התוכנית נשאה
דברים בכנס שנערך עבור מנהלות סמינרים המדגישים היבטים אלו:

"אני קוראת לזה אישה חרדית עובדת כי מכיוון שלהיות עובד היום בכל מקצוע ...זה דבר שצריך
ללמוד אותו .אישה עובדת יש לזה את האפיונים המיוחדים שלו ...נשים שהן אימהות לילדים
רכים נמצאות באחוז מאוד גבוה של אפליה אצל מעסיקים ...ועל זה יש את העולם שלנו עם כל
אותם דברים שאנחנו רוצות לשמר וכל אותם דברים שאנחנו רוצות בסביבת העבודה שלנו .אז
יש כאן בעצם שלושה דברים יחד שצריכים לחבור ...מלבד עצם המקצוע שהיא צריכה להכיר
אותו זה בעצם היא ,מה קורה אתה ,זו איזושהי התמודדות אישית ,יש גם הרבה התמודדויות
רגשיות ...התלמידות שלנו נמצאות בצמתים שהן צריכות לקבל החלטות שמצד אחד הן חונכו
לצניעות ,לענווה ,ומצד שני פתאום הן נקראות לעשות דברים אחרים"...
"ככל שניתן מענה ליותר בנות ,בכל מקום וכולנו יחד ,אנחנו ניצור איזושהי אמירה של איך
נראית בת בית יעקב ומה מאפיין אותה בכל מקום ,בכל עבודה ...אני מרגישה שזו אחריות
שלנו ...לראות איך אנחנו מרחיבות באמת את האחריות החינוכית שלנו גם אל המעבר שלהן
הכל-כך חד מהחממה החינוכית הטהורה והקדושה אל עולם העבודה שהוא כל כך דינאמי ,כל כך
משתנה ,כל כך תוקפן ,כל כך אגרסיבי ,כל כך תחרותי ,כל כך משתנה שצריכים לו דברים שונים
לחלוטין"
"כמה חשוב לתת לבנות את המקום הקבוע ,את האווירה המכבדת ...כיבוד ,כבוד ,חומר מחולק,
תוכנית שנותנת להן את שלהן .במה להשמיע ,אוזן קשבת לשמוע את מה שהן מביאות מהשטח...
זה מפתח את תחושת השייכות ,את החמימות הזאת"...
רוח דברים אלו מלווה את פעילות תוכנית ח"ן ומשמשת קו מנחה .עולה מהם כי תכנית ח"ן מכוונת
לשני אתגרים עיקריים:


העצמה אישית ורוחנית של הלומדות לקראת הניסיונות הייחודיים לאשה חרדית עובדת שאיננה
מורה .מעטפת התמיכה מבססת את הלגיטימיות של מסלולי לימוד ותעסוקה אלו מבחינת החברה
החרדית ויכולה לעודד בכך את קיומם והרחבתם של מסלולים חלופיים.



הגדלת סיכויי ההצלחה המקצועית של הבוגרות על ידי איגום משאבים וליווי משלב בחירת
מסלול הלימודים ועד השמה וקליטה בעבודה.
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 4.1.2כלים שפותחו במסגרת תוכנית ח"ן
במסגרת התוכנית פותחו מכלול של כלים כמענה לצרכים שהוגדרו .ההנהלה מאפשרת לכל סמינר
להיעזר בכלים לפי בחירתו וצרכיו .להלן פירוט של תחומי הפעילות המרכזיים בהם עוסקת התוכנית:


ייעוץ תעסוקתי בבחירת מסלול לימודים :הכשרה ופיתוח צוות של יועצות תעסוקה וליווי של
עבודת הייעוץ במסגרת הסמינרים .תפקיד היועצת לסייע לתלמידה לבחור במסלול לימודים
המתאים עבורה.



הנחייה תעסוקתית לקראת היציאה לשוק העבודה :בניית תפקיד מנחה תעסוקתית ב"בית
יעקב" ,הכשרת מנחות וליווי של פעילותן .תפקיד המנחה ללוות את התלמידה במעבר לעולם
העבודה .התהליך כולל שני שלבים מרכזיים ,הכנה מקדימה במהלך שנת הלימודים השנייה וכן
ליווי אישי וקבוצתי במהלך השנה שלאחר סיום הלימודים ,במקביל להשתלבות בשוק העבודה.



ליווי הלכתי :הקניית מושגים בסיסיים בנושא עולם העבודה מבחינה הלכתית בטרם היציאה
לעבודה ובהמשך ליווי והכוונה במהלך ההשתלבות התעסוקתית.



שימוש מבוקר באינטרנט :פיתוח יחידת למידה בנושא ,ליווי והנחיה וקו חם שנותן מענה והכוונה
מעשית.



ייעוץ משפטי :העמקת ידע משפטי רלוונטי כב סיס והבנה ויישום של זכויות וחובות הן של
העובדת והן של המעסיק.



פיתוח קשרי מעסיקים :בניית מערך פיתוח קשרי מעסיקים וייצוג הסמינרים של בית יעקב כגוף
אחד .מטרת המערך להוות מוקד סיוע הן לסמינרים לגבי אפשרויות תעסוקה והן למעסיקים
לצרכי גיוס והשמה של בוגרות.



פיתוח חומרים מקצועיים :יצירת בסיס ידע העולה מצרכי השטח ,המבוסס על חומרים מקצועיים
קיימים והתאמתם לצרכי "בית יעקב" .בין כלים אלו ניתן למנות כלי ייעוץ תעסוקתי מותאמי
תרבות ,התאמה של מבחנים להערכת כישורים לאוכלוסיית הנבחנות ,ערכות הדרכה לשימוש
מבוקר באינטרנט ועוד.



בחינה וקידום של הכשרות חלופיות נוספות :העבודה השוטפת מול התלמידות (דרך הייעוץ
התעסוקתי המעלה צרכים ורצונות שאין להם מענה במסגרת ההכשרות המקובלות) ,מול
הסמינרים ומול המעסיקים מובילה לבדיקה מתמדת של מסלולי הכשרה נוספים הנדרשים בשוק
העבודה היכולים להתאים למאפייני האישה החרדית העובדת .מבין החלופות לגביהן נערכה
בדיקה לאורך הפעילות זוהו התחומים הבאים :הנדסאית אלקטרוניקה ,בדיקות כימיה,
ביו טכנולוגיה (בשיתוף עיריית ירושלים) ,תיירות ,סייעות קלינאות תקשורת ,אדריכלות ובנייה
ירוקה ועוד.



תקצוב לסיוע לסמינרים :בבניית התוכנית הוגדרו גם מטרות של תקצוב תכניות לימודי קודש
מועשרת ,מלגות לימודים ,מימון מכינות ושיעורי עזר ,הקמת מעבדות וספריות וכדומה .בפועל,
בתחילת התוכנית ניתנו תקציבים לסמינרים עבור מעבדות ושיעורי עזר ,אך כיום לא נותר תקציב
עבור פעילויות אלו.

תוכנית ח"ן הינה דינאמית כך שתהליכים שהתרחשו הובילו לתהליכים נוספים ,תוך הפקת לקחים
מתמדת והיזון הדדי בין תחומי הפעילות השונים .לדוגמא ,עבודת היועצות העלתה מאפייני נטיות שאין
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להן מענה מתוך מגוון המסלולים המוצעים כיום בסמינרים ובהמשך לכך נבחנו אפשרויות לפתיחת
מסלולי לימוד חלופיים נוספים.

 4.1.3זכאות לתמיכת תוכנית ח"ן
משנת הלימודים תשס"ח ( ,)4118כל סמינר שהתחילו ללמוד בו לימודי מה"ט או טכנולוגי של משרד
החינוך נחשב כחלופי .בנוסף -סמינר יכול לדווח למשרד החינוך על תלמידות מסלולים שונים (שאינם
להוראה ,ולאו דווקא לימודי מה"ט) וגם הן ייחשבו כתלמידות מסלולים חלופיים.
נכון לסוף שנת  ,4102נעזרים  44סמינרים בייעוץ תעסוקתי מטעם תוכנית ח"ן .מתוך סמינרים אלו04 ,
נחשבים "שותפי ח"ן" ,כלומר מסתייעים בתקציבים של תוכנית ח"ן למימון הייעוץ ופעילויות אחרות.
סמינרים שאינם שותפי ח"ן אינם מסתייעים בתקציבים של התוכנית באופן ישיר .עם זאת ,באישור של
ועדת ההיגוי הוחלט כי גם הם יוכלו להשתתף בהכשרות ללא עלות ,על מנת ליישם את הכלים שפותחו
על ידי התוכנית בסמינרים בהם הן עובדות.

 4.1.4רגישות הלכתית בפיתוח תוכנית ח"ן
תקופת הלימודים בסמינר היא שלב משמעותי בהתפתחותה של התלמידה .בניגוד לתוכניות אחרות
המעודדות לימודים/תעסוקה של נשים חרדיות המיועדות לאוכלוסיית נשים נשואות ,במקרה זה מדובר
בבנות רווקות וצעירות שהחברה החרדית נוטה לגונן עליהן מהשפעות חיצוניות ,עד שיבססו את עולמן
הרוחני והערכי .היישום של התוכנית בתוך מסדרונות הסמינר דרש שיתוף פעולה הדוק עם מנהיגים
רוחניים בסמינרים אשר לעיתים הוביל למגבלות וסייגים שונים (לדוגמא ,אי-הסכמה להעברת תכנים
בקורס על ידי אנשי מקצוע שאינם מהמגזר החרדי) .עם זאת חשוב להדגיש כי שיתוף פעולה זה היה
הכרחי לצורך הנעת יישום התוכנית.
אפיון מרכזי וייחודי של תוכנית ח"ן הוא הכשרת צוות מתוך הסמינרים באמצעות תכנים תעסוקתיים
רלוונטיים .הגוף שנבחר לנהל את התוכנית הנו חלק בלתי נפרד מסמינר מקובל ומבוסס של רשת בית
יעקב .הובלת התוכנית על ידי צוות חינוכי מתוך הסמינר אפשרה היכרות עם הצרכים הערכיים של
הציבור וכן התאמה לניואנסים התרבותיים המקובלים על-מנת שיאפשר פתיחות והטמעה ולא יעורר
רתיעה והסתגרות .המודעות לרגישויות הובילה לתהליך עדין מאוד של התאמה בין התכנים
התעסוקתיים לשפה המקובלת בס מינר .את תהליך החשיבה הראשונית בנושא ניתן להבין מתוך
הטקסט הבא שנכתב בחוברת שעסקה בהגדרת התפקיד:

יעוץ תעסוקתי הוא מקצוע בלתי מוכר יחסית בחברה החרדית ,והוא נוגע באחדות מן הנקודות
הרגישות בחברה .ההשקפה התורנית על עבודת נשים מחוץ לביתן היא מורכבת מעיקרה .מחד,
מוסכמת הנחת היסוד כי "כל כבודה בת מלך פנימה" ,וכי דמותה השלמה של הבת היא בהיותה
בירכתי ביתה .מאידך ,תמורות היסטוריות וציבוריות הביאו את ציבור הנשים ליטול על עצמו את
פרנסת הבית ,על מנת להתגייס למערכה הקיומית של החזקת התורה ולומדיה .נקודת המוצא
בהיבט התעסוקתי ,לפיכך ,רואה בעבודת נשים אמצעי ולא מטרה .יחד עם זאת ,בהיותן שליחות
למלא את "חובת ההשתדלות" ,חלים עליהן ההיבטים ההשקפתיים השונים הקשורים בנושא זה...
יעוץ תעסוקתי בתוך מסגרת בית יעקב ,מבקש למצוא את הנטיות והכישורים ,כרמז הטבוע באדם
מהו המקצוע שאותו "ישים לו סיבה להבאת מזונו" ויקיים בו את חובת ההשתדלות."...
הטקסט ממחיש את החיבור שנעשה במסגרת תוכנית ח"ן בין העולם הערכי אותו מייצגת רשת "בית
יעקב" לבין התכנים השיכים לתחומי ההכוון התעסוקתי .המתח של שילוב כלי הייעוץ התעסוקתי מול
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דרישות ההלכה הינו מוקד להתמודדות לאורך יישום התוכנית ומעלה שאלות מגוונות שעוד יפורטו
בהמשך ,לדוגמא – האם לתלמידה שיכולה להתקבל ללימודי הנדסאית תוכנה מותר בכלל לשקול
אופציה אחרת? האם היא אינה חייבת לפנות לתחום שיאפשר לה לפרנס את משפחתה בצורה הטובה
ביותר?
הנושא ההלכתי תפס מקום משמעותי גם בשלב ההטמעה ולאורך שלבי התמיכה השונים (מקבלת
ההחלטה ועד להשתלבות בעולם העבודה) .הליווי ההלכתי התמידי עלה מתוך דבריה של מנהלת
התוכנית בכנס עבור מנהלות הסמינרים:

"אחד הדברים הכי חשובים זה שבת תדע שבעולם העבודה כל דבר שעולה לה היא צריכה לשאול
שאלת רב .להעביר לבעלה לשאול שאלת רב ,אין לבד ואין להקיש ממקרה של חברה למקרה שלך".
שאלת הרב הופנתה לרבנים שלמדו והעמיקו בנושא של עולם העבודה על מנת שיוכלו לפסוק באופן
מתאים לכל עובדת ולכל מקום עבודה .הרגישות ההלכתית הובילה לקבלת התוכנית ואישורה על ידי
דמויות רוחניות מרכזיות .להלן דברים שנאמרו על ידי רב בכנס המנהלות המעידים על ההסכמה
הרוחנית לתכני התוכנית ,הסכמה אשר השליכה גם על קבלתה בקרב גורמים חינוכיים וקהילתיים:

"...תשובות לכל השאלות האלה אני חושב שהתשובה היא תשובה אחת .זה שהקימו פה את
הפורום הזה ,את התוכנית הזאת ,שיש בכל סמינר מי שחושב על הבנות ...הפורום הזה כפי מה
שאני רואה אותו היום זה כלי עזר הכי חשוב לסמינר .למה שזה הבניין של הבנות ...שיוכלו להקים
בית נאמן בישראל .האם הן יוכלו להקים בית נאמן בישראל אם יהיו להן שאלות קשות? ...זה
הכלי ,התוכנית הזאתי היא באמת הכלי".

 4.2ייעוץ תעסוקתי – רקע לפיתוח הכלי
מתוך מגוון הכלים שמציעה תוכנית ח"ן לסמינרים ,התחום הראשון עליו הושם דגש הוא הייעוץ
התעסוקתי לבחירת מקצוע .הסיבה לכך כרונולוגית בעיקרה ,משום שזהו השלב הראשון ברצף התפתחות
התלמידה אותה מלווה התוכנית.
תהליכים משמעותיים התרחשו בתחום תעסוקת נשים בחברה החרדית בשנים האחרונות .בשל צרכי
הפרנסה נפתחו מגוון רחב של מסלולי לימוד חדשים ,מעבר ללימודי ההוראה ,בניהם מחשבים ,גרפיקה,
שיווק ,ראיית חשבון (קפלן ,)4111 ,ייעוץ מס ,ניהול עסקי ועוד .פתיחה של מסלולי הכשרה חלופיים
אפשרה ניתוב של חלק מהבוגרות לתחומי לימודים ותעסוקה שונים ונדרשים בשוק העבודה ,אשר תאפשר
להן למצוא משרה יציבה ופרנסה קבועה .אם בעבר מסלול הלימודים מסיום התיכון ואל הסמינר להוראה
היה מובן מאליו ,כיום תלמידת י"ב בסמינר עומדת בפניי בחירה משמעותית עם השלכות על עתידה
התעסוקתי והאישי והיא עלולה להיתקל בשאלות רבות :באיזה מסלול לימודים אמצא עניין? במה אני
טובה? האם יהיה לי די זמן להקדיש למשפחתי וילדיי? הצורך בניתוב נכון של התלמידות על פי כישורים,
נטיות וערכים ,מעבר להיותו צורך פרטני של כל תלמידה ,הוא צורך כלל מערכתי אשר מטרתו להוביל לכך
שבכל תחום ישתלבו התלמידות המתאימות ביותר .על מנת לסייע בתהליך קבלת ההחלטה של התלמידות
עלה הצורך בהכשרת יועצות תעסוקתיות אשר ישתלבו בסמינרים ויעזרו להכווין את התלמידות באופן
מקצועי.
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 4.2.1מודעות של הנהלת הסמינרים לצורך בייעוץ תעסוקתי
משאלונים שמילאו מנהלות עלו שתי סיבות מרכזיות להחלטה לשלב ייעוץ התעסוקתי .הראשונה נוגעת
לצורך לסייע לתלמידות המתלבטות לקבל החלטה .בכנס המנהלות ,דובר על הנושא על ידי אחת
המנהלות:

"התלמידות שלנו רואות בזה (בתהליך הבחירה) משהו מאוד גורלי ,הבתים בודאי ...איך בוחרים?
אומרים שלושה פרקי תהילים ,אפשר גם יותר ,אולי כמה פרוטות לצדקה ומחליטים שמחליטים...
הפתרונות הם לא פתרונות קסם .לפני שנתיים/שלוש כשמגידי העתידות הופיעו על כל עץ רענן ,או
חוכמת הפרצוף ,אבל היינו אצל מאבחנת והיא אמרה שהיא ממש מתאימה לתחום הזה והזה...
בשלב הראשון הרגשנו שאנחנו צריכים אולי איזשהו פתרון להילה הזאת ,למקצוענות הזאת ,משהו
מתוכנו שמכיר ויודע מה לומדים ,מה צריך ,מהם הכישורים וכו' כדי לתת מענה לכל מיני
מאבחנות למיניהן .זה היה בשלב הראשון .אז אנחנו נעשה משהו כאן בפנים כדי שלא יבואו
ויאמרו לנו היא מתאימה רק לזה ,וכל הנתונים למעשה ממש ממש אינם מלמדים על ההתאמה הזו
אבל היה קשה להתווכח עם אנשי המקצוע או לפחות לאלו שמאמינים להם .השלב הבא כשלמדנו
את הנושא וראינו עד כמה הוא מועיל לתלמידות .יוצר תחושה של הרבה יותר שלווה והרבה יותר
רוגע ומשהו באמת אובייקטיבי ואמיתי"...
"היה חוסר אונים מוחלט ,הרבה אכזבות ,תסכולים וצער ודברים בלתי פתורים .בחוץ (ייעוץ
תעסוקתי) נורא יקר וגם פחות רלוונטי כי לא התאים לאוכלוסייה"
מדברי המנהלות עולה כי התלמידות היו זקוקות לסיוע בקבלת ההחלטה לגבי הבחירה שעמדה בפניהן
ופנו לעיתים לייעוץ ממקורות חיצוניים מקצועיים .מהנהלת הסמינר עלתה שאלה לגבי מידת
המקצועיות של חלק מהיועצות וכן תחושה כי יש צורך בגורם שיגיע מתוך המערכת וניתן יהיה לנהל
אתו דיאלוג.
הסיבה השנייה הייתה לסייע לתלמידות אשר לא התקבלו למסלול בו הן בחרו למצוא כיוון אלטרנטיבי.
במחקר עלה כי התשובה השלילית הובילה למידה רבה של תסכול והתלמידות נזקקו לעזרה כדי לעבד
את הדחיה ולמצוא אפיק לימודים חלופי המתאים להן.

 4.2.2תחושות מקדימות ביחס לייעוץ התעסוקתי ואופן יישומו
בקרב הנהלת הסמינרים  .המחקר האיכותני מלמד שמרבית המנהלות ציינו כי הייתה הסכמה בצוות
ההוראה לגבי הצורך והחשיבות של הייעוץ ,ולא צוינו לבטים לגבי ההחלטה להשתמש בכלי .לעיתים
ההתלבטות הייתה לגבי אופן העברת הייעוץ (אישי או קבוצתי) ולא לגבי עצם קיומו .למרות שהנושא
לא עלה באופן בולט בשאלוני המנהלות ,היועצות עצמן עסקו בקורס באופן נרחב בסוגיית ההשתלבות
שלהן במערכת הבית ספרית והעלו חשש שהתפקיד החדש יעורר חשדנות ,אותה הן חשו מהצוות.
בראיונות הן ביטאו את הקולות הספקניים בתחילת הפעילות:

"בשנה שעברה לא רצו להכניס (את הייעוץ) .הם חששו .בשאלונים יש רעיונות שאולי יתפסו אותן
(את התלמידות) ...הביאו רעיונות .כנראה שהמרכזת שוכנעה שזה דרוש כי יש תנועה ובנות
מבולבלות .היא זאת ששלחה (אותי) ללמוד.
"(בשנה השנייה) ההנהלה בחרה לוותר על קבוצות .הרגישה שיש אווירה במוסד של מודעות
ופסיכולוגיה והם לא אהבו .הגיעה קצת ביקורת מההורים על כך שבאיזשהו מקום העדיפו לקבל
הכוון פה ולא בבית .הייתה גם התנגדות במערכת .הרבה קולות שדיברו על להכניס פסיכולוגיה
לסמינר .זה מדובר בפרוזדורים .מה זה ומה צריך את זה .ועד היום עבד יפה בלי זה .החליטו
(בהנהלה) שנלך לקורס ונדבר אחר כך".
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בקרב יועצות שהחליטו להשתלב בקורס ההכשרה .היועצות שהשתתפו בקורס ההכשרה קיבלו
החלטה לקחת חלק במהלך חדש ובלתי מוכר .המניעים שהובילו אותן לבחירה זו ,נבעו הן מצורך אישי
שהשתלב באופן בו הן ראו את התפתחותן המקצועית ,והן מצורך מערכתי מתוך החשיבות שהן מצאו
במהלך עבור התלמידות.
הצורך האישי .מרבית היועצות שרואיינו נחשפו לתחום הייעוץ בבחירת מקצוע במסגרת לימודי הייעוץ
החינוכי וחלקן אף עסקו בכך לפני כן ,אך באופן אותו הן מתארות כשטחי ולמרות הרקע הן לא
השתמשו בכלי הייעוץ במסגרת עבודתן כיועצות חינוכיות ולא יישמו זאת כחלק מתפקידן .עם זאת,
החשיפה המוקדמת לתכנים הובילה אותן למצוא עניין בקורס המוצע מבחינת התאמתן האישית לעסוק
בכך .יועצות ציינו כי הן נמשכו לתחום בשל העיסוק בחלק הבריא ,בשל עניין בנושאים הנלמדים וכן
בשל תחושה כי קיימת התאמה אישית שלהן לעיסוק שמאופיין בארגון וסדר .לעומתן ,יועצת אחרת
הגיעה לקורס בגישה ספקנית יותר וציינה:

"(כשפניתי לקורס) עשיתי טובה ,לא ראיתי עתיד בתחום ,היה נראה משעמם .קרה שם משהו.
בהתחלה לא ראיתי את עצמי כיועצת בכלל וכיועצת טובה בפרט .בהמשך הבנתי שאני מנותקת ממה
שהולך לקרות לבנות .שלא לוקחים בחשבון את המעבר שיעשו עוד מעט .הסמינר שמרני ,הן הולכות
להיחשף ,והן לא קיבלו לזה שום הכנה".
דברים אלו מלמדים על השילוב בין הסיפוק האישי מההשתלבות בתחום ,לצורך המערכתי-אידיאולוגי
והדאגה לתלמידות ולעתידן.
הצורך המערכתי ולבטים ערכיים .חלק מהיועצות הביעו אמונה מלאה בחשיבות הייעוץ ובצורך לשלב
ייעוץ תעסוקתי בסמינרים:

"אני חושבת שמה שהיה נכון לפני  21שנה לא נכון היום .אין משרות בהוראה והאפשרויות
הכלכליות מועטות .חייבת להיות אישה שמפרנסת אם רוצים להשאיר את דור הלומדים".
אחרות הביע את המורכבות המלווה את המהלך:

"היו הרבה קונפליקטים הלכתיים .את באה לצדד בדבר שמאמינה שהוא קשה מבחינה דתית ...הייתי
רוצה להסתדר בדור כמו שהסתדרנו פעם – הוראה ,גננות וכו' .בואו נוותר על החלופי .אבל אני צריכה
להתחבר לזה שזה צורך .להשלים עם זה שזה נכון ...שזה כורך המציאות היום .אני מחוברת לזה שיש
הרבה מעלות לצרכים שלנו כשהאבא לא עוזר בפרנסה לא רק בדיעבד ,והחלטתי שזה חשוב".

 4.3קורס הכשרת יועצות תעסוקתיות
הכשרת היועצות התעסוקתיות התבצעה במסגרת קורס ייחודי אשר נבנה בעבודה משותפת של תב"ת עם
הנהלת תוכנית חן.

 4.3.1מטרות הקורס ,בנייתו ,וגיבוש קבוצת הכשרה
מטרות הקורס .בפירוט מטרות הקורס שנוסח על ידי ההנהלה נכתב:

"קורס הייעוץ התעסוקתי ,מעבר להיותו מסלול הכשרה ליועצות ,הינו חלוץ בעיצוב התפקיד של
יועצת תעסוקתית בתוך מוסד חינוכי ,והוא כלי התמיכה הראשון שמעניקה תכנית ח"ן לסמינרים
של בית יעקב לצורך ביסוס והעשרה של ההכשרות החלופיות ...בניית הקורס ,לפיכך ,היוותה גם
פיתוח של תורת הייעוץ הייחודית לבית יעקב ,וגיבוש דרכי חשיבה והתמודדות עם אתגרים
ודילמות אופייניים".
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לאחר ניסוח היעד המרכזי והלך הרוח המנחה בבניית תוכנית ההכשרה ,הוגדרו על ידי ההנהלה מטרות
משנה ממוקדות כדלקמן:


לשפר את תהליך בחירת מסלול הלימודים.



ליצור התאמה טובה בין כישורי התלמידה ונטיותיה ובין המקצוע שתבחר בו.



ליצור מוטיבציה גבוהה של התלמידה ללמוד במסלול הלימודים שבחרה בו.



לבנות אמון של התלמידה ושל הוריה בתהליך המיון המקצועי.



ליצור קבוצות למידה מתאימות בהכשרות המקצועיות ,על מנת לתרום ליעילות וליציבות מערכת
ההכשרות.



לגייס ולמיין את התלמידות המתאימות ביותר למוסד.



לזהות אפיקי הכשרה חדשים בזיקה לצרכים התעסוקתיים.

ניתן לראות שהמטרות מתייחסות הן לתלמידות עצמן ולהפנייתן למסלול המתאים להן ,והן להיבטים
סביבתיים ומערכתיים נוספים .בהתאם לתועלת המתוארות בסקירת הספרות ,של תהליך ייעוץ
תעסוקתי איכותי ,גם המטרות שנוסחו משרתות מספר גורמים:
א .את התלמידות אשר בחירה נכונה יכולה להוביל להצלחתן
ב .את הסמינר ,בו תימנע נשירה וניוד בין מסלולי לימוד ,כמו גם הצלחה במבחנים
ג .המטרות משרתות את שוק העבודה אליו יגיעו בוגרות המתאימות ומוכשרות לתחום עיסוקן.
ד .בנוסף ,זיהוי של מגמות וצרכים תעסוקתיים של תלמידות יכול להוביל לפתיחת מסלולי הכשרה
רלוונטיים נוספים.
בניית הקורס .תכני הקורס נבנו באופן אינטנסיבי בשיתוף עם גורמים מקצועיים – עולם תוכן ,ידע
וניסיון של אנשי תב"ת ,פגישות עבודה עם פסיכולוגים ויועצים תעסוקתיים ,שיחות עם מנהלי סמינרים
ורכזות מקצועיות ,ואיסוף מידע מאנשי שטח וממחקרים קודמים .מעבר להיותו מסלול הכשרה
ליועצות ,הקורס עסק גם בראייה מערכתית תוך מחשבה על שילוב יועצת תעסוקתית בתוך מוסד
חינוכי .על כן ,בבניית הקורס וגיבוש תכניו הוקדשה מחשבה לפיתוח דרכי התמודדות עם אתגרים
ודילמות המאפיינים את התלמידות בסמינר (אתגרים אלו יפורטו להלן) .לצורך הקורס הוכנו טקסטים
מקצועיים ,מגוון שאלונים לדוגמא ,וערכות כלים פורמאליים ובלתי פורמאליים .כל החומרים עברו
סיווג והתאמה ,הן מבחינה מקצועית והן מבחינת ההתאמה לקהל היעד .יועצת מצוות "סטרייב" של
תב"ת שהדריכה מספר מפגשים תיארה את התהליך מנקודת מבטה:

"לא השתמשנו במילה "קריירה" כי זה פחות מתאים .השתמשנו ב"פיתוח מקצועי"" ,קידום
תעסוקתי" .ברמה העקרונית כל דבר עבר (בדיקה של ההנהלה) כמה פעמים .תיאמנו הכל ברמת
הדקויות – שפה ,עולם ערכים .במלה "חזון" לא לגלוש לדברים רגישים כמו המשפחה .אני חושבת
שהצלחנו בזה .בכל חוברת עבודה עברנו על הדקויות 011% .רגישות וזהירות ,המון התאמות
קוסמטיות".
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גיבוש קבוצת ההכשרה  .על מנת לגבש את קבוצת הנשים שהשתלבו בקורס הכשרת היועצות התבצעה
פניה לסמינרים במכתב המתאר את תכני הקורס ומטרותיו ,בו בקשה שיופנו מועמדות מתאימות.
המכתב הציג שני קריטריונים מרכזיים להשתתפות בקורס:
 .0תואר וניסיון בייעוץ חינוכי .התנאי המקדים של תואר וניסיון בייעוץ חינוכי הוביל לכך שהשתלבו
בקורס נשים מנוסות שרכשו מיומנויות ייעוץ במסגרת השכלתן הגבוהה (כגון עריכת ראיון,
מיומנויות הקשבה והתערבות ,הבנה פסיכולוגית וכדומה) מיומנויות אלו יכולות לבוא לידי ביטוי
בתהליך הייעוץ התעסוקתי .רקע זה מאפשר ליועצת להביא עמה לתפקיד החדש ידע ,ניסיון וכלים
מעולם הייעוץ החינוכי וניסיון בעבודה עם תלמידות ,הורים ,וצוותים חינוכיים וניהוליים .בקורס
השתלבו גם מספר משתתפות אשר לא עבדו קודם לכן כיועצות חינוכיות ,אך נבחרו על ידי הסמינר
בשל היותן דמויות משמעותיות עבור התלמידות ובעלות כישורים רלוונטיים .בשל הבסיס
המקצועי המשותף שהיה למרבית היועצות ,ניתן היה להתמקד בקורס בעיקר בהוספת ידע וכלים
מהעולם התעסוקתי.
היועצות עצמן הדגישו את התועלת של הייעוץ החינוכי כבסיס לתכני הקורס ולעבודתן .ניתן להבין
זאת מתוך דברים שנאמרו על ידי יועצות בראיונות:

"אני מרגישה שייעוץ חינוכי הוא תנאי בסיסי לייעוץ תעסוקתי .יכולות ראיון קיימות
ומתורגלות משנים .בגלל שיש רגישויות חייבים להתמודד ולהכיל את הדברים .להתייחס נכון
לקונפליקטים".
"בייעוץ אינדיבידואלי בלי משים אני מגיעה לדברים שלבד זה לא היה מגיע .אני חושבת
שאני יודעת להגיד את המילה המתאימה יותר ,לדעת איך להוריד מהסולם .חשוב ידע ייעוצי,
לא לנפץ אשליה במילה אחת".
 .4המלצה מהנהלת המוסד .הבקשה להמלצת המוסד הובילה לכך שהופנו לקורס נשים אשר עובדות
בפועל במוסד החינוכי מטעמו הן משתתפות בקורס .הן מכירות את המוסד ,את צרכיו ואת
מאפייניו וכן מקובלות ומוערכות על ידי ההנהלה .מנקודת פתיחה כזו קל יותר להוביל תהליך של
שינוי ,לעומת מצב בו הייתה מגיעה יועצת חדשה ובלתי מוכרת ומשתלבת בסמינר .במקביל,
היועצות הביאו לקורס את ההשקפה המאפיינת אותן ואת הסמינר בו הן מלמדות באופן שאיפשר
ליצור כלים המתאימים באופן הרחב ביותר למגוון הסמינרים המשתתפים בתוכנית .מנהלת
התוכנית התייחסה לכך בדברים שנשאה בכנס מנהלות:

"מכי וון שאם אנחנו ניקח לתוך המוסדות שלנו אנשים שהם לא שלנו המושגים הבסיסיים
הם אחרים ,הרגישויות הן אחרות ...המעלה של כולנו יחד זה כשיש דבר שחושבים שהיא
טעות אז כמו בקריאת התורה כולם זועקים ולא נותנים הלאה".
בבחירת המשתתפות ניתן משקל גם לפריסה הארצית שלהן ולייצוג קהילות חרדיות שונות .השתתפו
בקורס יועצות מסמינרים בבני ברק ,פתח תקוה ,ירושלים וחיפה וכן מזרמים שונים .חלק מהמשתתפות
הגיעו מסמינרים שותפי ח"ן ,אשר לוקחים חלק בתוכנית באופן רשמי ומסתייעים בתמיכתה ,ואחרות
הגיעו מסמינרים שאינם שותפי ח"ן אך אושר להן לקחת חלק .השיתוף של סמינרים שאינם חלק
מתוכנית ח"ן נבע משתי סיבות מרכזיות:
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 .0שיתוף מספר רב יותר של סמינרים מאפשר הטמעה רחבה יותר של הכלים.
 .4מבחינה קהילתית התהליך מונע בידול וביקורת חיצונית כלפי התהליך והכלים מצד סמינרים
שאינם שותפי ח"ן.
ההחלטה הוכיחה את עצמה בכך שגם שסמינרים שאינם שותפי ח"ן הבינו את החשיבות של הכלי בעקבות
הקורס ,והחליטו לאפשר ייעוץ תעסוקתי במימון שלהם ,גם ללא תמיכה תקציבית של תוכנית חן.
מתוך ראיונות עם מדריכות מקצועיות בקורס עולה הרושם כי הקבוצה שהתגבשה אופיינה ברצינות
ומקצועיות .למרות המרחק התרבותי בין חלק מהמנחות לקבוצה ,רווחה תחושה של פתיחות וכבוד .עלו
הבדלים תרבותיים וחברתיים בין הלומדות בקורס במידת הפתיחות לתכנים החדשים וכן במהירות
ההפנמה ויכולת היישום של הכלים ,אך באופן כללי האינטראקציה תוארה באופן חיובי מאוד .בראיון
שנערך עם פסיכולוגית תעסוקתית שהעבירה את מרבית התכנים שנלמדו בקורס היא ציינה כי:

"(מדובר ב) אוכלוסייה הטרוגנית מבחינת גיל ואוריינטציה מקצועית .בלטה מוטיבציה גבוהה
ונכונות להקשיב וללמוד ...המון אווירה ושיתוף פעולה ורצון ללמוד .אנרגיה טובה .ראיתי אצל
הרבה מהן ברק בעיניים .שיח נעים ומנומס .אלו נשים בטוחות בעצמן שלא היססו להעיד על
מרכולתן"
 4.3.2מהלך הקורס ותכנים מרכזיים
מהלך הקורס .הלימודים התקיימו בחודשים דצמבר  4119עד פברואר  .4101תחילה נערכו שני ימי
לימוד מרוכזים שארכו  2.1שעות כל אחד בחופשת החנוכה ,ולאחר מכן תשעה מפגשים שארכו  2שעות
כל אחד בשעות הערב .הלימודים התקיימו ברובם ב"סמינר מרכז בית יעקב" בירושלים .מרבית
המפגשים הועברו על ידי פסיכולוגית תעסוקתית אשר לקחה חלק בבניית הקורס וחלקם הועברו על ידי
אנשי מקצוע נוספים מצוות תב"ת ,מטעם מכון תיל שמבחני הכישורים שלהם משמשים הן את היועצות
בתהליכי הייעוץ והן את הסמינרים לצורך מיון התלמידות למסלולים (פירוט נוסף לגבי נושא זה בפרק
נפרד) ,הדרכה של פסיכולוגית תעסוקתית בדגש על קשיים בתחום הקשב והריכוז ועוד.
תוכן הקורס .בקורס נלמדו מגוון רחב מאוד של תכנים וכלים ייעוציים .הועבר ידע עיוני וכן מעשי
וחוויתי ונכללו מגוון של התנסויות ותרגילים .בחלק הבא יתוארו תכני הקורס ,תוך דגש על היבטים
ייחודיים שע לו כתוצאה מהמפגש בין עולם התוכן של הייעוץ התעסוקתי לעולם הערכים החרדי
ומאפייני האוכלוסייה לה מיועד הייעוץ.

הגדרת תפקיד הייעוץ התעסוקתי
היועצות למדו להכיר את עולם התוכן של הייעוץ התעסוקתי .לחלקן היה רקע קודם מקורסים
ממוקדים שהן עברו במסגרת לימודי ייעוץ חינוכי ,אך הוא היה מצומצם מאוד ביחד לתכנים שנלמדו
בקורס .להלן חלק מהנושאים הייחודיים שעלו לדיון במסגרת הקורס הנוגעים בתפקיד של היועצת
התעסוקתית ,הגדרתו והתנהלותה מול הסביבה בהיבטים הייחודיים למסלול הכשרה זה:


תחומי ייעוץ – ייעוץ חינוכי מול ייעוץ תעסוקתי .בהתאם לרקע המקצועי בייעוץ חינוכי ,נידונו
נקודות הדמיון והשוני בין שתי הדיסציפלינות ,למשל הקושי כנקודת המוצא בייעוץ החינוכי,
לעומת החוזק כמרכז הכובד המוביל את הייעוץ התעסוקתי (בהכללה) .פסיכולוגית תעסוקתית
שהדריכה בקורס ציינה כי ניסתה לסייע ליועצות לגייס אורך רוח לתהליכים ,לעמימות .מכוונות
ל  ,counselingלעומת חשיבה שחיפשה פתרונות מדויקים יותר.
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ההשתלבות במוסד חינוכי בו אוכלוסיית היעד היא הומוגנית ,עם מאפיינים ייחודיים .תלמידות
הסמינר הפונות לייעוץ הן בחורות צעירות ,הן עטופות במסגרת הסמינר ובמשפחתן ולכן להורים
יש תפקיד מרכזי בהחלטה לגבי עתידן .כן ,קיימים מאפיינים אישיותיים רווחים של התלמידות,
למשל תכונות הענווה והצניעות הבולטות (עלו כמאפיינים גם מראיונות עם מעסיקים במסגרת
דו"ח המחקר הראשון של תוכנית ח"ן) .היועצות דנו בקושי התרבותי להצהיר על יכולות אישיות
או על כישורים ודרכים להצליח ובכל זאת לעמוד על נקודות החוזק של התלמידה ולכוון אותה
בהתאם להן .היועצות דנו במאפיינים אלו ובדרכים להתמודד איתם.

פסיכולוגית תעסוקתית שהנחתה חלק ניכר מקורס ההכשרה של היועצות הביעה את תחושותיה לגבי
המהלך של בניית תפקיד היועצת התעסוקתי בסמינרים:

"גוזל עדין שמתחיל להרים את הראש בנושא של בחירה .הן הרגישו וידעו שהן חלק מתהליך של
שינוי בתפיסה .אצל חלקן גם היה משהו מרגש שזה מתאפשר .הרבה התייחסו לזה כאילוץ,
חייבים לפתוח עוד מסלולים ואז לבחון שהתלמידה מתאימה .חייבים ,אין ברירה .אחרות ראו
את הייחוד שבזה".
מנחה מקצועית מטעם תב"ת הוסיפה מהתנסותה:

"יש הרגשה שיש תהליכי שינוי .גם בעבודת הכנה ,דיברו הרבה מאחורי הקלעים על הרחבת
אופקים .יש פתיחות לנושאי תעסוקה והחשיבות שלהם .עדיין יש מתח – האם אנחנו יוצאות
לעבודה כדי לפרנס או גם כדי לחזק את עצמינו ולהרגיש טוב .האם המוטיבציה רק לשם פרנסה או
שיש עוד דברים? זה תוכן שהיה יותר מורכב .אין תמימות דעים (בין היועצות) .עצם ההתעסקות,
הדיבור ,הקורס עצמו .עצם המפגש זו אמירה".
לקראת סיומו של הקורס נערך תרגיל אשר עסק בתחושות לגבי תפקיד הייעוץ התעסוקתי .על קירות
החדר נתלו ששה גיליונות גדולים שעליהם התחלות משפטים ,המשקפים את התחושות הראשוניות של
יועצת תעסוקתית (משפטים כגון "דברים שאני חוששת מהם "...ו"בעבודה בתוך מערכת עלי לחשוב
על .)"...משתתפות הקבוצה רשמו בכל גיליון מילות המשך למשפט הפותח אשר תיארו את התחושות
והחוויות שליוו אותן בקו התפר שבין תקופת ההכשרה לתפקיד יועצת תעסוקתית ,ליציאה לעבודה
בשטח .מבין התכנים שהועלו ניתן להבחין במספר נושאים מרכזיים והתלבטויות שונות לגבי מהות
התפקיד:
 .0מקצועיות– האם אדע להשתמש נכון בכלים ,לזהות את הצרכים של הנועצות.
 .4התמודדות עם המערכת– האם אדע להיות נאמנה לתלמידה ולמערכת במקביל ,להתמודד עם
ביקורת מצד הורים ומורים ,ולהיות רגישה לצרכים של כולם .כמו כן עלו היבטים טכניים של
תכנון זמן ותפוקה.
 .2שליחות ורצון לעזור– ביטוי התחושה שיש שליחות בתפקיד ומקום לביטוי של אמת פנימית ,יכולת
הכלה ואהבה .זאת כדי לאפשר לתלמידה "לפגוש את עצמה" ולהכיר את עולמה הפנימי על מנת
לקבל החלטה נכונה.
 .2לבטים אישיים– שאיפה לשמור על עולם הערכים שלי ולא להתבלבל מערכים סותרים .לזכור את
העיקר והתפל ביחס לעולם התעסוקה ,לא לגלוש למקומות רגישים כתוצאה מחיפוש עצמי.

24

בדיונים שהתקיימו במסגרת הקורס עלתה שונות גם מבחינת הגישה האישית של כל יועצת וגם מבחינת
רוח הסמינרים בהם הן ישתלבו .הנחת היסוד הייתה ,כי יש צורך בהגדרה רחבה וגמישה ככל האפשר,
הן בהיבט המעשי של תהליך הייעוץ ,והן בהיבט המערכתי ,על מנת לאפשר התאמות וסגנונות שונים,
כך שתהליך הייעוץ יתמזג באופן נכון ושלם באופי הסמינר ובדרך ניהולו .כמענה לכך התכנים בקורס
הועברו כארגז כלים שמתוכו כל יועצת ,בתיאום עם הסמינר בו תשתלב ,תוכל לבחור בכלים בהם היא
מעוניינת להשתמש.

כלים בתהליכי ייעוץ תעסוקתי
נלמדו מגוון רחב של כלים ייעוציים לשימוש היועצות ,רובם נלמדו במהלך הקורס וחלקם בפורומים
העוקבים בהם נפגשו היועצות .מטרת הפירוט אינה תיאור מקיף של הכלים המקצועיים ,כי אם הבנה
כללית על אופי התכנים והכלים שנלמדו והצצה לתוך התהליכים שקרו במהלך הקורס אשר במסגרתם
התפתחה תורת הייעוץ הייחודית לבית יעקב.
הריאיון התעסוקתי .הריאיון התעסוקתי מאפשר לאסוף מידע על הנועצת סביב היבטים הקשורים
בתעסוקה .היועצות למדו את מאפייני הריאיון התעסוקתי ויתרונותיו והתנסו בשאלות שניתן לשאול
במסגרת הריאיון בתרגיל חוויתי .נידונו נושאים רלוונטיים כגון כיצד לשאול שאלות באופן שלא ישתמע
כשיפוטי ויעודד פתיחות ,יצירת קשר (בנימין ,)0990 ,תיאום ציפיות ודרכים לנתח את המידע שעולה
בראיון.
שאלוני נטיות תעסוקתיות .היועצות למדו במסגרת הקורס את שאלון הנטיות התעסוקתיות המבוסס
על התיאוריה של הולנד (.)Holland, 1997בשאלון מתבקש העונה לדווח על תחומי העניין שלו ,כישוריו
ומ קצועות בהם היה מעוניין לעסוק .ניתוח של השאלון נותן פרופיל נטיות על פי ששה טיפוסים שהוגדרו
על ידי הולנד (חברתי ,ביצועי ,יזמי ,מנהלי ,חקרני ,אומנותי).הועבר כלי נוסף המבוסס על שאלון
הנטיות של הולנד אותו ניתן להעביר באופן קבוצתי ("מסיבת הולנד") .בשלב המפגשים התקופתיים
בפורום היועצות נלמד גם שאלון רמ"ק-רשימת מקצועות (מאיר ,)0912 ,בו העונה מדווח על מקצועות
בהם היה מעוניין לעסוק ועל פיהם מסיקים על העדפותיו ותחומים המתאימים עבורו .נערך דיון נרחב
לגבי הרלוונטיות של השאלונים לאוכלוסיית התלמידות הפונות לייעוץ .מכיוון שהשאלון מורכב
מרשימה של מגוון מקצועות ,עלתה השאלה עד כמה הוא רלוונטי לתלמידות צעירות שהיכרותן עם
עולם המקצועות מוגבלת מאוד ועד כמה הוא משקף את נטיותיהן התעסוקתיות של תלמידות שמוקד
חייהן הנוכחי הוא משפחתי-חברתי .נידונה השאלה עד כמה מגוון המקצועות רלוונטי לסביבה הדתית
והתרבותית בה הוא מועבר .כמו כן ,עלו שאלות לגבי השילוב של השאלון הבוחן מכלול של כישורים
והעדפות כאשר לא תמיד ניתן לממש את הנטיות לכדי עיסוק בפועל ונדרשת פשרה.
שאלון מקצועות העתיד .בשאלון זה הנועצת מתבקשת לבחור שלושה מקצועות בהם הייתה מעוניינת
לעסוק ולהכין  41שאלות שהייתה רוצה לשאול על מקצועות אלו כאשר המטרה היא לאסוף נתונים
שיאפשרו את הבחירה בין השלשה .משימת ניסוח השאלות מעודדת אבחנות אישיות שונות ,ומציפה
ערכים וסדרי עדיפויות :מה חשוב לי? מה משמעותי בשבילי? על מה לא אוכל לוותר? .היועצות למדו
להע ביר את הכלי ולשאול שאלות מכוונות על מנת להעלות ממנו תובנות לגבי צרכיה של הנועצת .סביב
הלמידה של כלי זה עלתה השאלה עד כמה התלמידות הצעירות מודעות למקצועות שונים ולהיבטים
שונים של עולם העבודה בכדי לשאול את השאלות הנכונות עבורן .עד כמה הכלי מאפשר העמקה ואם
אינו נשאר ברבדים שטחיים.
שאלון השקעות ומחירים .התלמידה מתבקשת לרשום שלושה מקצועות בהם הייתה רוצה לעסוק.
בהמשך יש רשימה של "השקעות" כגון תקופת לימודים ממושכת ,ירידה ברמת החיים וכו' ,וכן
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"מחירים" כגון תחרותיות ,עבודה בשעות לא שגרתיות וכדומה .עבור כל מקצוע מוצגת רשימת
השקעות ומחירים הנדרשים עבור עיסוק בו ומי שמשיבה על השאלון מסמנת לאילו מהם היא מוכנה
ולאילו היא אינה מוכנה .השאלון מאפשר בחינה של ההשקעה הנדרשת עבור המקצוע הנחשק ומידת
המוכנות להקריב עבור העיסוק.
תרגיל חזון תעסוקתי .בכלי חזון תעסוקתי הנועצת מתבקשת לתאר את עתידה התעסוקתי בעזרת
תרגיל של דמיון ,למשל "תארי סדר רצוי של יום בחייך בעוד כשנתיים (או פרק זמן מוסכם אחר) .את
קמה בבוקר "...לאחר ביצוע המשימה היועצת והתלמידה מנתחות יחד את התכנים והמשמעויות
הנובעות מהם .בנית חזון תעסוקתי היא כלי המעניק ליועצת כמו גם לתלמידה הזדמנות לבטא נטיות,
מניעים וחששות ,להאיר היבטים משפחתיים ,חברתיים וערכיים בשאלת התעסוקה .היועצות דנו
בהתאמת הכלי לתלמידות הצעירות ,כאשר החשש הוא שחזון ארוך טווח עשוי להרתיע אותן ,או
לחילופין שתרחקנה לכת עם החלום התעסוקתי .נידונה השאלה באיזה שלב בתהליך מומלץ להשתמש
בכלי זה ועלה כי אצל תלמידות צעירות שאינן מודעות כל צרכן להיבטים השונים של קבלת החלטה
תעסוקתית ,מתאים להשתמש בחזון ככלי אינטגרציה לקראת סיום תהליך הייעוץ ,שבאמצעותו
מחברים את התובנות שנאספו לכדי תמונה שלמה ,בונים מוטיבציה ועוברים לשלבי סגירת החלטה .כלי
זה יכול להציף תכנים מוחשיים (סביבת עבודה פיזית למשל) ,רגשיים ,סביבתיים (השתלבות התפקיד
במרקם החיים) וערכיים .היועצות בקורס עסקו גם בתכנים אמוניים של ביטוי החזון .בתיעוד של הדיון
שנערך במסגרת לימוד הכלי בקורס היועצות נכתב:

"גם במובן המעשי ,אנו משליכים על ה' יהבנו ,ומאמינים כי משמים פותחים לאדם דלתות גם
ממקומות בלתי צפויים .מקרינו בעולם אינם ידועים לנו ,והאדם "אין לפניו נטייה לרעה יותר
מנטי יה לטובה" (חזו"א) .בחירת מקצוע היא רק חלק ממילוי חובת ההשתדלות .החזון ,אם כן,
הוא לא בהכרח פחות מציאותי מן המציאות .האיזון נוצר ,כפי הנראה ,מתוך הבנה כי החזון לא
נועד לעתיד ,כי אם להווה .הוא מכוון להעצים את ה"יש".
תרגיל מיפוי ערכים אישיים .תרגיל קבוצתי חוויתי עם קלפים עליהם מצוינים ערכים במסגרתו
התלמידות ממיינות ערכים החשובים להן .התלמידות דנות בסיבות לבחירת הקלפים שלהן ,ההשלכות
לחיי היום-יום והקשר לבחירת מקצוע .התרגיל משקף את הסובייקטיביות של קבלת החלטה
תעסוקתית ,ואת הצורך של האדם להתבונן פנימה ,להכיר ולהבין את עצמו בטרם החלטה.
שאלון עוגני קריירה (מצאי אוריינטציות בקריירה) .הכלי נלמד בפורום יועצות ,לאחר סיום הקורס.
מדובר בשאלון דיווח עצמי אשר פותח על ידי אדגר שיין ( Danziger &Valency, 2006, Schein,
 .)1996מדובר בשאלון דיווח עצמי על יכולות ,מניעים וערכים אשר תוצאותיו מסייעות להבין צרכים
וסדרי עדיפויות לגבי הבחירה המקצועית.

ידע על עולם המקצועות
בחלק זה של הקורס נידונו שני היבטים מרכזיים .הראשון ,היכרות עם שיטות של איסוף מידע
הרלוונטי לגבי החלטתן (ספריית מקצועות פיזית ,מנועי חיפוש אינטרנטיים מערכות מידע וייעוץ
ממוחשבות ,ריאיון של בעלי מקצוע ,תשאול של רכזות מסלולים ,תלמידים ,בוגרים ,נושרים) ,והשני
עדכון לגבי מגמות עכשוויות בשוק העבודה.
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חלק מרכזי בתהליכי ייעוץ תעסוקתי הוא הפניה לאיסוף של מידע .מרבית האנשים מכירים מספר
מוגבל של מקצועות וזקוקים לידע שיסייע להם בקבלת ההחלטה ,הן לגבי מסלול הלימודים והן לגבי
העבודה במקצוע ,כגון תכני הכשרה ורמה לימודית נדרשת ,משך ההכשרה ,שכר ,שעות עבודה ,אופי
העיסוק וכן חוויות אישיות .באופן כללי ,קיימים מקורות רבים דרכם ניתן לאסוף מידע רלוונטי כגון
מאגרי מידע מודפסים ואינטרנטיים ,סיורים במקומות עבודה ,ראיונות עם אנשים שלומדים/עובדים
בתחום הרלוונטי ועוד (.)Herr, Cramer & Niles, 2004
נדגיש כי נושא ההיכרות של התלמידות עם שוק העבודה מהווה סוגיה מורכבת .מכיוון שהייעוץ
התעסוקתי בתוככי הסמינרים מבקש לכוון את תלמידותיו להמשך לימודים בסמינר ,עלתה השאלה מה
מקומה של חשיפה למאגרי מידע המתארים מקצועות לא נגישים .עד כמה חשוב שהן יכירו את עולם
המקצועות באופן כללי? הכיוון הכללי שהשתמע מהדיונים היה כי חשוב לשקף להן את הדינאמיות של
עולם העבודה ,בו יש לראות את הבחירה של מסלול הלימודים כצעד ראשון המהווה תשתית למקצוע,
כאשר בעתיד ניתן יהיה להרחיב את התכנים .רבות דובר על "האישה החרדית העובדת" והאתגרים
עימם היא מתמודדת והדיונים סביב שוק העבודה נערכו ברוח זו.

נושאים נוספים שנלמדו במסגרת הקורס
קבלת החלטות .תהליך הייעוץ נועד לסייע לתלמידה לקבל החלטה לגבי מסלול הלימודים .גם נושא זה
הועבר תוך התייחסות לפן האמוני "האדם נדרש לבצע החלטות רבות ,גדולות כקטנות ,במשך כל ימי

חייו .האמונה העמוקה כי "בחירת הבורא לו ,היא הבחירה הטובה" ,איננה פוטרת אותו מאחריות
למעשיו ולבחירותיו .להיפך ,היא ממקדת את האחריות בהחלטה ,ולא בתוצאה" .הועלו מאפיינים
שונים של דרך קבלת החלטות (מיקוד יתר ,פיזור יתר ,צורך אובססיבי במידע ועוד) ודרכים מגוונות
להתמודד איתם .נושא קבלת ההחלטות נתפס כרחב יותר מהבחירה התעסוקתית הספציפית וכלים
נכונים לקבלת החלטות יכולים לסייע לתלמידה גם בהמשך הדרך כאשר תידרש לקבל החלטות נוספות
הנוגעות לעבודתה או לחייה באופן כללי.
הנחיית קבוצות .מכיוון שחלק מהכלים מועברים לתלמידות במסגרת קבוצתית ,ניתן מקום גם לנושא
הקבוצות ,בעיקר תהליכים ודינמיות המאפיינות אותן .חלק מהיועצות עברו קורס נוסף שהתמקד
בנושא תהליכים קבוצתיים (למדו בו יחד מנחות תעסוקה ויועצות תעסוקה) .הקורס העובר על ידי
פסיכולוגית מומחית והיה קורס תהליכי-חוויתי שמטרתו הייתה לתת הבנה של מהות הקבוצה
ותהליכים בקבוצה.
טיפול באוכלוסיות מיוחדות והכוון לבעלי הפרעת קשב וריכוז .הדילמות השונות ,נוגעות בעיקר
לחשיפת הלקות :האם לחשוף ,באיזה אופן ,מהו העיתוי הנכון ,מיהם האנשים הנכונים .החששות
מלוים הן את תהליך חיפוש העבודה והן את תחילת ההעסקה .הפתרון לדילמות איננו חד משמעי ,והוא
תלוי באישיותה של הנועצת ,בהתנסויות העבר שלה ובמקצוע שבו היא בוחרת .בהתייחסות לדילמה יש
לשקול את כל האלטרנטיבות ,מבחינת רווח והפסד.
מיפוי כישורים תעסוקתיים והכרות עם מבחני התאמה לתעסוקה .מבחני כישורים וכשרים משמשים
בתהליכי מיון כאינדיקציה לגבי היכולות של התלמידה וכן משמשים את היועצות ככלי המסייע להכווין
את התלמידה לתחום התואם את כישוריה שבו תוכל להצליח בסבירות גבוהה .נערכו הדרכות ע"י צוות
מכון תיל לגבי הבנה ופירוש של תוצאות המבחנים ושימוש בהם במסגרת תהליך הייעוץ (עוד בנושא זה
בפרק נפרד הנוגע למבחנים).
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 4.4פעילות היועצות התעסוקתיות – תיאור הפעילות
 4.4.1מרכיבי התפקיד
העברת סדנאות קבוצתיות .מדובר בסדנאות המתקיימות במהלך כיתה י"ב מול הרכב קבוצתי תוך
שימוש בכלים הייעוציים שנלמדו בקורס .היועצות בנו את הסדנאות הקבוצתיות בהתאם להעדפותיהן
וצרכי הסמינר בו הן השתלבו .משאלונים של יועצות עלה כי הייעוץ הקבוצתי נערך בפני קבוצה של
תלמידות בגודל משתנה שנע בין  01ל( 21-לרוב מסגרת כיתתית ,או פיצול של כיתה לשתי קבוצות).
מספר המפגשים נע בין שניים לשישה .במפגשים אלו היועצות העבירו מידע אינפורמטיבי לגבי תהליך
הייעוץ וקבלת ההחלטה התעסוקתית והשתמשו במגוון של כלים ,הבולטים ביניהם – משחק בקלפי
ערכים" ,מסיבת הולנד" ושאלון קבלת החלטות.
ייעוץ פרטני .יעוץ פרטני לתלמידות כתה י"ב אשר מסיבות שונות התהליך הקבוצתי אינו מספיק עבורן
על מנת להשלים את תהליך בחירת מסלול הלימודים .היועצות דווחו לרוב על ייעוץ ליותר מ41-
תלמידות .לרוב היועצת קיימה פגישה אחת עם כל תלמידה שארכה כשעה וחצי .נראה כי חלו שינויים
במהלך שנות פעילות היועצות .בשנים הראשונות היו יועצות שהעבירו מעט מאוד ייעוץ פרטני וחלק
מהפגישות היו קצרות (כ 21-דקות) ,אך בהמשך נפח הייעוץ הפרטני עלה וכך גם משך הפגישות.
בפגישות הפרטניות נערכו שיחות אישיות על בסיס הריאיון התעסוקתי וכן שימוש בכלים מקצועיים,
בעיקר שאלוני נטיות ומבחני תיל.7
התייחסות לממשקי עבודה .משום שהיועצות עובדות כחלק ממערכת החינוך של הסמינר ,הן אינן
פועלות רק מול התלמידות ,אלא נמצאות בממשק עם גורמים נוספים  -המנהלת ,המחנכת ,רכזת
המגמה המקצועית והוריה של התלמידה .נדרשת במקרים רבים פעילות גישור בין התלמידה לגורמים
נוספים .למשל ,שיחה עם ההורים ,דיון מול הנהלת הסמינר בהתלבטות אם לקבל את התלמידה
למסלול לימודים מסוים ,חילוקי דעות עם המחנכת לגבי התאמת התלמידה ואיסוף מידע לגבי דרישות
ש ל מסלול מקצועי על מנת להבין את הכישורים הנדרשים עבורו .במקביל ,היועצת נמצאת בקשר עם
הנהלת תוכנית ח"ן על מנת להתעדכן בנהלים ובכלים חדשים ולהעביר מידע לגבי פעילותה.

 4.4.2עריכת חומר מקצועי נלווה
במהלך הקורס ובמקביל לפעילות היועצות נערך חומר מקצועי לשימוש היועצות במסגרת עבודתן.
חומר זה כלל למשל מצגת לשימוש בפעילות הקבוצתית אשר מסכמת את מהלך הייעוץ ומאפשרת
העברת מידע ותיאום ציפיות .גם במצגת בלט השילוב של ערכים ערכיים-רוחניים עם תכנים
תעסוקתיים מקצוע יים .המצגת נפתחת ונסגרת בציטוט ממקור רוחני המדבר על תעסוקה ותוחמת את
העיסוק בבחירה המקצועית על ידי עולם המושגים הערכי המנחה את היועצות .בשקף הפותח שבמצגת
נכתב:

"לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ,ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו .שאין אומנות
שאין בה עניות ועשירות ,שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות ,אלא הכל לפי זכותו".
לאחר מכן הועבר הסבר על כישורים ,נטיות ומרכיבים חשובים בקבלת ההחלטה התעסוקתית ,כאשר
הבסיס הוא היכרות עם עצמי ,היכרות עם עולם העבודה וקבלת ההחלטה הנכונה באמצעות שילוב נכון
של שניהם.
 7מבחני תיל הינם מבחנים ממוחשבים שמטרתם לבחון פוטנציאל לימודי .עוד על מבחנים אלו מפורט בפרק .2.8
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כן ,נערכו חוברות המחולקות לתלמידות ,בהן הן יכולות לעשות שימוש על מנת לתעד תהליכי חשיבה
ותובנות על עצמן .החוברת ,בדומה למצגת ,מכילה מידע מקצועי בשילוב עם ציטוטים מהמקורות
ובנוסף לכך יש בה שאלונים ריקים למילוי התלמידה באיסוף מידע על עצמה – נטיות ,כישורים
ב ולטים , ,סגנון קבלת החלטות מאפיינים חשובים עבורי בתעסוקה ,איסוף מידע על מקצועות וכדומה.
החוברת מאפשרת לתלמידה לקחת חלק אקטיבי בתהליך הקבוצתי וכן לשמור עימה את התכנים
שאספה על עצמה ולשתף בהם את משפחתה.

 4.4.3היקף הפעילות
הייעוץ מתבצע על ידי  40יועצות תעסוקה בכ 44-סמינרים (ביניהם  04שותפי חן) בהיקפים שונים.
מרבית היועצות שהשתתפו בקורס ההכשרה עובדות בפועל בייעוץ .מתוך הסמינרים ששלחו נציגה
להשתתף בקורס ההכשרה ,רק סמינר אחד אינו מיישם כיום את כלי הייעוץ בשל המבנה הארגוני
הייחודי שלו .מדובר בסמינר אליו נרשמות תלמידות רבות ממגוון תיכונים ,אך הרוב אינן מגיעות
ללמוד בו וההשקעה אינה כדאית עבורן משום שאין יכולת לנבא אילו מהנרשמות יבואו ללמוד בו
בפועל .מקרה נוסף היה בסמינר אחר ,בו ההנהלה וההנהגה הרוחנית חששו מאוד משימוש בכלי שאולי
יחשוף את התלמידות לרעיונות לא מקובלים .בשנים הראשונות הייעוץ נערך בו באופן מצומצם ותוך
הסתייגות .לאחר מספר פגישות עם צוות התוכנית ובניית מודל ייעוץ מתאים הייעוץ נכנס לשימוש
באופן נרחב גם בסמינר זה .מבין היועצות שהשתתפו בקורס רק שלוש אינן עוסקות בייעוץ (נכון לשלב
כתיבת דו"ח המחקר) .שתיים מהן עוסקות כיום בתחום אחר בעולם החינוך ואחת התקשתה להשתלב
בסמינר מתאים מסיבות של ניידות למקום העבודה ומרחק ממקום מגוריה.

 4.4.4התאמת מודל הייעוץ לסמינר
היועצות שהשתתפו בקורס ההכשרה באו מסמינרים שונים באופיים ,בדגשים הרוחניים המאפיינים
אותם ובצרכיהם .להנהלת הסמינר מטרות מערכתיות שאינן בהכרח תואמות את הצרכים
האינדיבידואליים של התלמידות כגון חלוקה מאוזנת בין מסלולי לימוד שונים ,כדאיות כלכלית של
מגמות מסוימות ,שימור אוכלוסיית הבנות בתוך הסמינר ומניעת נשירה .דרך ההתמודדות עם הגיוון
והפוטנציאל למחלוקת שעלולה לנבוע ממטרות מנוגדות הייתה על ידי חיזוק מעמדה המקצועי של
היועצת והתאמה של דרכי העבודה שלה לצרכי הסמינר באמצעות המודל הייעוצי המתאים .התאמה
הייתה צריכה להתבצע גם במישור המקצועי – כיצד ייראה תהליך הייעוץ (קבוצתי/פרטני ,אילו בנות
מופנות לייעוץ ,כיצד ייראה שיתוף הפעולה עם התלמידות) וגם במישור המעשי של הקצאת המשאבים
הנדרשים לצורך עבודתה (הקצאת חדר ,שיבוץ במערכת השעות ,אופן ההרשמה) .בשל כך ,ניתן היה
למצוא שונות רבה של מודל הייעוץ בכל אחד מהסמינרים בו השתלבו היועצות.
בחלק מהסמינרים ניתן ייעוץ פרטני בלבד ,באחרים ייעוץ קבוצתי בלבד וביתר שילוב בין שניהם.
בסמינר מסוים הודגש השיקול הכלכלי בבחירת מודל הייעוץ ,לכן הייתה העדפה לייעוץ קבוצתי
מלכתחילה ,וייעוץ פרטני רק על פי צורך .בסמינר אחר ,עלה חשש שהייעוץ הקבוצתי יעורר ספיקות
בקרב תלמידות שכבר קיבלו החלטה ,לכן בחרו בייעוץ פרטני בלבד .עם זאת ,במרבית הסמינרים קיים
שילוב בין פגישות קבוצתיות למספר רחב של תלמידות (לעיתים על פי רצון התלמידות ולעיתים לכיתה
שלמה באופן גורף) לבין פגישות ייעוץ פרטניות על פי רצון התלמידות.
החשיבה שעומדת מאחורי הבחירה במודל ייעוץ מסוים עולה מדבריה של אחת המנהלות אשר נשאה
דברים בכנס המנהלות ותיארה את התהליך שהתנהל בסמינר שבניהולה ושינויים שנערכו בכל אחת
משנות הפעילות:
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"התחלנו סדנאות קולקטיביות על פי רישום מרצון ,לכל הנושא של קבלת החלטות ,מיון ומיפוי
ושאלון הולנד ועוד ועוד ,כשבסוף התהליך אחרי הרישום היו עוד מספר תלמידות שהתחבטו אותן
הפנינו ליועצת תעסוקתית (לפגישה פרטנית) .אולי הגענו ל 01-תלמידות מתוך השנתון .בשנה
הבאה קבוצה יותר גדולה של תלמידות הופנתה ליועצת בשלב של קבלת התשובה .כשראינו שלא
מתאימה לכאורה (למה שרצתה) השתדלנו להיות אובייקטיביים ושלחנו את מבחן התיל ,קודם כל
רצינו אבחנה מהיועצת התעסוקתית כשהיא בעצם אישרה את ההשערה ,את הראייה שלנו ,אז
נתנו אפשרות לתלמידה לפנות אל היועצת כדי להיעזר .להיעזר לקבל את התשובה השלילית...
הדגם ,המודל שאנחנו שואפים אליו בשנה זו ,לפני תפירת החלומות ,חשבנו לאותן אוכלוסיות
קטגוריות שנבחנו בתיל ,בשלב הזה רצינו להפנות את כל התלמידות המעוניינות אל היועצת
התעסוקתית ,להירשם לפגישה איתה ולקבל הכוונה ,מהו המקצוע המתאים לך ,פריסה של סדרי
עדיפויות וכו' .עוד הרבה לפני שלב הרישום ,עוד לפני שהתלמידה עוד מחנוכה יודעת שהיא רוצה
להיות הנדסאים ואז הבום הגדול נופל עליה בפסח.
מדבריה של המנהלת עולות מספר תובנות:
 .0ניתן מענה לצרכים שהעלו המנהלות עוד לפני יישום הייעוץ התעסוקתי שנגעו הן בשלב קבלת
ההחלטה הראשונית והן בשלב קבלת התשובה השלילית בנוגע למסלול הלימודים אותו בחרה
התלמידה.
 .4המודל הוא דינאמי לאורך שנות הפעילות כאשר מפיקים מסקנות ומיישמים אותן בשנת
הלימודים העוקבת .ניתן לראות ניסיון לעבור ממצב של "כיבוי שריפות" ,בו מנסים לסייע
לתלמידה מאוכזבת שקיבלה תשובה שלילית ,למצב של החלטה נכונה יותר מלכתחילה .תלמידה
שתיחשף עוד לפני הרישום לקבל הכוונה המבוססת על כישוריה תדע להתאים את בחירתה
לכישוריה ויכולותיה וכך יימנע מצב של תשובה שלילית מצד הסמינר.
בסמינר אחר תואר התהליך הבא :בתחילת השנה נערכו סדנאות קבוצתיות של ייעוץ תעסוקתי ,בהמשך
נערך ערב מסלולים לאימהות ובנות בו רכזות המסלולים מציגות אותם בפניהן .בשלב הבא התבצעה
בחירה של מסלולים ( 2אפשרויות לדירוג) .אחרי ועדות הקבלה/אי קבלה נוסף הייעוץ הפרטני .גם
במקרה זה ניתן ייעוץ לפני שלב ההתחלה (אם כי לא פרטני) ומייד לאחר מכן מפגשים אינפורמטיביים
הכוללים גם את האימהות של התלמידות .על בסיס ההיכרות של התלמידה עם יכולותיה וכישוריה
(מתוך הסדנאות) ועם האפשרויות העומדות בפניה היא מקבלת החלטה .לבסוף ,לאחר קבלת התשובות
מתקיימות פגישות ייעוץ פרטניות על פי הצורך על-מנת לגבש כיוון חלופי עבור התלמידה.
בסמינר נוסף ,נערכו מבחני תיל עוד לפני הערב האינפורמטיבי על מסלולי הלימוד .התשובות של
המבחנים נשלחו לתלמידות וכך עוד לפני שהן נחשפו למסלולים הן היו מודעות לציונים שלהן
במבחנים .התהליך המשיך ביום של פירוט על המסלולים והסבר על הדו"ח של מבחני תיל ,תחילה
לתלמידות ובהמשך גם למשפחותיהן .לאחר מכן נערכו ייעוצים על מנת לקבל החלטה לגבי ההרשמה.
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 4.4.5התלבטויות בבחירת מודל הייעוץ
האם כל הבנות זקוקות לייעוץ תעסוקתי? מכיוון שמספר התלמידות גבוה והמשאבים לייעוץ הינם
מוגבלים ,עולה השאלה למי לתת ייעוץ ואם כל תלמידה זקוקה לייעוץ בשלב זה או שיכולה לקבל
החלטה באופן עצמאי .בבסיס השאלה עומדת גם ההסתכלות על מהות הייעוץ – האם זהו כלי שנועד
לתת מענה לשאלה ספציפית ,או תהליך חשוב של היכרות עצמית וקבלת החלטות שניתן לראותו אותו
כחלק מהתפתחות אישית .זווית זו ניתן למצוא בדבריה של אחת המנהלות בכנס:

"אצלנו בבית ספר כולן מקבלות .לא מתחילים עם הנושא של בחירת מקצוע ,פעם ראשונה בחיים
שהיא אמורה לבחור ,לפני כן אנחנו צריכים לתת לה את התחושה של הנה התבגרת וחלק מזה זה
היכולת לבחור ,איך אני לוקחת אחריות ...קודם כל נושא גיל ההתבגרות ...וברגע שהבנות
מרגישות שזהו ,לא אנחנו מעבירים אותן לי"ג אלא הן עושות עוד צעד של גדילה .כולן משתתפות
עם תהליך בחירה ,איך אנחנו בוחרים .ואז אנחנו עושים מהם המקצועות ,מה יש ,מה אין .עושים
גם ערב לאמהות או האבות אם הם רוצים לבוא .אבחון עצמי מי אני ומה אני ואיזה סוג מקצוע
מתאים לי ואז בשלב האחרון אנחנו עושים את התיל .הן למדו להכיר את עצמן ,להכיר את מה
שקורה בחוץ ולהתאים את הבחוץ לבפנים והבפנים לבחוץ".
התהליך המתואר והחשיבה העומדת מאחוריו מאפשרים הרבה כבוד ומקום לתלמידה עצמה כבוגרת
וכמחליטה .זוהי צורת הסתכלות שונה מאוד מתהליך של הרשמה וקבלת החלטה בלתי מוסברת על ידי
הסמינר מבלי שה תלמידה תופסת בו מקום משמעותי .עם זאת ,השונות הרבה במודלים של ייעוץ
בסמינרים העלתה תחושה שלא לכל התלמידות הייתה גישה שווה לייעוץ התעסוקתי ,בין אם בשל
מסגרת זמן מצומצמת שהוקדשה לייעוץ ,או גודל הקבוצות להן הועברו הסדנאות הקבוצתית .דוגמא

ניתן לראות בדבריה של אחת היועצות" :העקשניות קיבלו (מענה אישי) ,העדינות יותר וכאלו שלא
נלחמות לרוץ אחרי עם השאלון לא קיבלו".
האם יש צורך לשלוח כל בת ובת לייעוץ פרטני? החשיבה הרווחת היא כי לא כל תלמידה זקוקה לייעוץ
פרטני ויש כאלו בעלות בחירה מגובשת ומתאימה .על פי רוב התלמידות פונות לייעוץ פרטני לאחר שלא
הגיעו להחלטה על סמך הסדנאות הקבוצתיות .הצורך והחשיבות של פגישות ייעוץ פרטניות עלו גם
ממנהלות שמרגישות שהביקוש עולה על שעות הייעוץ שניתן לתת וגם מהיועצות שבפגישות הקבוצתיות
אינן מצליחות להיענות לכל התלמידות.
איסוף מידע על עולם העבודה .במהלך הקורס הוצגו בפני היועצות מגוון של דרכים להיחשף למידע
מעולם העבודה שיכול לסייע בקבלת החלטה .בפועל ,היועצות שרואיינו ציינו כי הן המליצו לתלמידות
בעיקר על אמצעי חקירה של קריאה בדפי מידע מטעם הסמינר ,שיחה עם רכזות מסלולים על הלימודים
וראיונות עם בוגרות לגבי עבודתן .אופי החקירה היה מוגבל יחסית ,הן בשל צמצום האפשרויות
לחקירה באשר למסלולים המוצעים במסגרת הסמינר והן בשל היעדר גישה למקורות אינטרנטיים.
למרות המקום הנרחב שניתן למקורות ידע על עולם העבודה במסגרת הקורס ,לא נעשה שימוש ישיר של
התלמידות במקורות אלו.
שיתוף ההורים כחלק מהתהליך .הורי התלמידות מעורבים מאוד בחייהן וגם ההחלטה התעסוקתית
נתפסת כהחלטה חשובה לגביה מקובל להתייעץ עם המשפחה .שיתוף ההורים יכול להתבטא בחוברות
אינפורמטיביות עם מידע על המסלולים ו/או ערב מגמות בו מוצגים פרטים לגבי כל מסלול לימודים.
היועצת לוקחת חלק מרכזי בערב זה ומסבירה על הבחירה התעסוקתית ומשמעותה מנקודת מבטה
המקצועית .בדבריה של מנהלת בכנס המנהלות מתואר התהליך והשקיפות של הייעוץ מול ההורים:
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בשנה האחרונה עשינו ערב לאבות בשלב א' ,מוצאי שבת ערב שהוא הכי פחות ביטול תורה .אח"כ
עשינו בוקר לתלמידות ,בערב הרישום שוב שינינו ועשינו ערב עם האמהות בלבד .משהו שהוא
הכוונה לאמהות איך מתמודדים עם התקופה .והשלב הבא של אותו ערב המפגשים ,על פי רישום
מוקדם .כל אמא ובת נפגשו במקום מוסכם ויצאו לסיור בחדרים .באשר לייעוץ הפרטני – גם כאן
עשינו משהו שפחות מקובל שמאוד הוכיח את עצמו .נתנו אפשרות לאמהות ,ופה ושם היו גם אבות
שהיו מעוניינים בזה .התלמידה קבעה שעה עם היועצת ,ישבה איתה ואח"כ ניתנה עוד חצי שעה
שהאמא יכלה להצטרף.

 4.5פעילות היועצות התעסוקתיות – תחושות והיבטים ערכיים
 4.5.1חשיבות התפקיד ,מקורות סיפוק ואתגרים
חשיבות הייעוץ .מתוך דברי היועצות ניתן היה להבחין כי נושא הבחירה התעסוקתית הנו נושא מורכב
בקרב התלמידות .משאלונים עדכניים נראה כי ריבוי האפשרויות לבחירה אף מגביר את הלחץ
והתלמידות מרגישות אחריות רבה לקבל את הבחירה הנכונה .הן דנות ומתלבטות ובסדנא הקבוצתית
האווירה לעיתים מתלהטת לכדי ויכוחים ביניהן .בשיחות עם היועצות עולה חוויה כללית חיובית מאוד
ביחס לתפקידן ולתועלת שהפיקו מכך התלמידות:

"הבנות מרגישות שהן מקבלות מענה להתלבטות הכי קריטית בחיים שלהן .כל סגנון קבלת ההחלטות,
זה כלי לעוד החלטות שהן יקבלו בחיים .הן הרגישו עוד כלי של מודעות לגבי עצמן".
היועצות רואות עצמן כמקור חיצוני להתייעצות עבור התלמידות ,המפגש מזמן אמון הדדי ואפשרות
של התלמידה להתייעץ עם גורם הרוצה בטובתה מבלי לייצג באופן מוחלט את צרכי המערכת .הן
הרגישו שהבנות מתעניינות ומצפות למפגשים ומשתפות פעולה עם התהליך ,כאשר גם בנות שקיבלו
החלטה לפני הייעוץ נהנו לקבל חיזוק לבחירתן.
מקורות סיפוק בעבודת היועצות .היועצות תארו סיפוק בעבודתן שנבע משני רבדים מרכזיים .הראשון,
הוא הסיוע לתלמידה בקבלת ההחלטה החשובה עבורה ותחושת וההקלה שהיא חווה כתוצאה מהסיוע:

"האור בעיניים של הבנות .התודה רבה ,החיוך הנחמד גם אם אישרה מה שהן רצו לשמוע"
"אני מרגישה שמתקיים תהליך וחושבת שהוא מבורך .את עצמי מרגישה בעשייה של חסד .חלק
גדול מהבנות יודעות מה הן רוצות וצריכות שמשהו ייתן כח .השמחה כשהספקות מותרות כל כך
גדולה .אני שמחה להיות שותפה לזה".
מקו ר הסיפוק השני הוא האפשרות לקחת חלק בתהליך משמעותי במובן הרחב יותר ,תהליך שמלווה
את התלמידות בדרכן ונותן להן גב ערכי ורוחני:

"לתת לבנות גב חזק מבחינה ערכית ,לא בכל מחיר ולא בכל מקום".
"במידה וצפות פתאום תגליות רצונות או אמירות שלא תמיד לרוחנו ,או שאיפות שרחוקות מהעולם
שלי ...לנסות לכוון כן במסגרות שלנו ,לחזק מבחינה השקפתית".
הישגים בביצוע התפקיד .מהמחקר עלה כי הישגי היועצות (לתחושתן) באו לידי ביטוי בשני רבדים
מרכזיים .הראשון הוא ברכישת מקצועיות בהעברה טובה של הייעוץ ובשימוש בכלים שנלמדו והשני
הוא בביסוס תפקיד היועצת מול הנהלת הסמינר .ממקום של חשש ,למקום בו ברור לכולם כי הייעוץ
הוא חיוני וחשוב .למעשה הייעוץ מסייע לכל הגורמים בסמינר  :לתלמידות ומשפחותיהן ,למנהלי
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הסמינרים ולצוות החינוכי ,לקהילה הרחבה (מקסום יכולות אישיות לטובת הפרט והכלל ,למכללות
והסמינרים הממקסמים תקציבים ובהמשך גם לשוק העבודה.
קשיים ואתגרים .ההנאה מהעבודה נבעה בעיקר מהיכולת לעזור ,לעסוק בפן החיובי ולסייע לנועצת
להעז ולמצוא את המקום המתאים לה על פי כישוריה .בהתאם ,הקשיים המרכזיים התעוררו במקרים
בהם האפשרויות היו מצומצמות ,או שהיה צורך לעמת את הנועצת עם מציאות שאינה מאפשרת לה
לממש את רצונותיה .לחוסר יכולת לממש שאיפות מספר מקורות מרכזיים:


מגוון מסלולי הלימוד הקיימים בסמינרים מצומצם ,למרות האפשרויות החלופיות ללימודי
הוראה שנפתחו בשנים האחרונות .בפרט ,עלה קושי למצוא מסלולי לימוד מתאימים עבור
תלמידות הנוטות לתחומים אומנותיים או ביצועיים.



מעבר למספר המצומצם של מסלולים לגיטימיים במגזר כולו ,התלמידה בדרך כלל מוגבלת
לאפשרויות הקיימות בסמינר ההמשך של התיכון בו היא לומדת ,באופן שמצמצם אף יותר את
מבחר המסלולים העומד בפניה.



לבסוף ,לתלמידות שהישגיהן הלימודיים נמוכים ,יש מעט מאוד אפשרויות בחירה וייעוץ במצב
שכזה מהווה נקודת קושי מרכזית עבור היועצות:

"יש לי קושי למוסס שאיפות גבוהות .להעלות דימוי עצמי אני עושה בשמחה ,למרות שלפעמים
גם זה לא קל...זה תהליך לא פשוט וקשה .חייב להיות תהליך ייעוצי ארוך"
"יש בנות חלשות שמקווה שלא יפנו אלי ,זה יותר מורכב .יש להן פחות אפשרויות בחירה וזה
מתסכל ,כשיש חלום מסוים ואי אפשר להגשים לה אותו בשלב הזה".

העבודה עם התלמידות ה"חלשות" יותר הושמעה מספר רב של פעמים כקשה מאוד .בהקשר זה עלה
נושא הצורך להתפשר .בפורום יועצות תעסוקה שהתקיים במסגרת כנס עבור המנהלות אחת היועצות
אמרה:

"יש שרוצות מקצוע שלא קיים ופה יש לנו בעיה .אחד מהדברים שאני מנסה להגיד ,תראו בחיים
אנחנו לא תמיד יכולים להשיג מה שאנחנו רוצים ...בואי תנסי לחיות ממה שיש לך .זו הפעם
הראשונה בחיים אולי שהיא צריכה לעמוד מול משהו שהיא לא יכולה לקבל .זה תהליך די ארוך
שהוא לא רק מקצועי בלבד".
הדברים מבטאים את היותו של תהליך הייעוץ חלק ממיומנות שלמה של קבלת החלטות .זוהי למעשה
ההחלטה הראשונה שהבת צריכה לקבל בחייה הבוגרים והתמודדות מודעת עם התהליך יכולה לסייע
לה גם בהחלטות עתידיות אותן תידרש לקבל.

 4.5.2מאפיינים ייחודיים של הייעוץ התעסוקתי בסמינרים
המבנה הארגוני של הסמינר .כאמור ,מרבית הסמינרים מהווים המשך ישיר של בית הספר התיכון בו
לומדת הבת .מצב זה עלול לעורר קונפליקט במידה והתלמידה מעוניינת במסלול שאותו מציע סמינר
אחר או מכללה חרדית שאינה שייכת לרשת "בית יעקב" ונתפסת כמוסד פתוח יותר .גם מבחינת
היועצות המועסקות על ידי הסמינר עלול להיווצר קונפליקט .האם לעודד פנייה למסלול במוסד לימודי
אחר במידה ויש בו מסלול מתאים יותר? אחת היועצות תיארה זאת כ"חשש באוויר" מכך שהתהליך
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יפגע באינטרסים של הסמינר .ההתמודדות עם הקונפליקט מצד היועצות היא מגוונת ונראה כי היא
נובעת הן מהנטייה האישית של היועצת והן מהמקרה הספציפי בו היא נתקלת .אחת היועצות
התמודדה עם דילמה זו על-ידי כך שמראש הגדירה עצמה כיועצת תעסוקתית למסלולים הנלמדים
בסמינר .לעומת זאת ,יועצת אחרת ציינה כי במידה וקיימת התאמה למסלול לימודים בסמינר אחר של
בית יעקב הן מפנות אליו .יועצות תארו בראיונות את המורכבות של הנושא והגישות השונות
בהתמודדות איתו:

"יש הרבה נזילה החוצה ובנות פוזלות .בחוברות שמגיעות הביתה יש הצעות של המכללות
ופיתויים ...אבל חייבים מסגרת ,חממה ,המשך .זו סוגיה שהייתי מפתחת .ל(סמינר ב)אופקים
נוסעות בנות שיש להן צורך במרחב וקצת להתנתק וצורך בעצמאות .דווקא לאלו אני עוזרת לעבור
ולהתקבל .יש שנוסעות למקום שהאימהות למדו בו .קיימים אינטרסים שונים למרחקים אחרים"
"כשיש משהו שטוב לבת ולא קיים במסגרת הלימודים שאני מייצגת ...אני משתדלת להיות
ניטראלית .לא אעלה רעיון אבל אם בת שואלת אאשש .זה תפקידי"
"מבחינה ערכית כשאני יודעת שיש משהו שיכול להתאים ונמצא רק במכללה לא אעודד לשם".
בכנס המנהלות העלתה נושא זה יועצת תעסוקתית ,שמדבריה עולה חשיבות המקצועיות של היועצת
התעסוקתית ומחויבותה כלפי התלמידה ,זאת למרות הגורמים השונים להם היא צריכה לתת מענה:

"אני בתור יועצת חינוכית חייבת להיות נאמנה למקצועיות שלי .והחשדנות ממילא היא גבוהה.
אם דווקא רוצים את העזרה שלי (בקבלה למסלול שאינו אפשרי מבחינת כישורי התלמידה) אני
יכולה להגיד אני מכירה את המערכת ואני מכירה שהמסלול הזה סגור ,אם את רוצה נמשיך הלאה
ונחשוב מה יכול להתאים ,אבל אני לא אסלף את ההכוון משיקולים שהם לא ההיבט המקצועי.
ברור לכולנו שטובת התלמידה עומדת לעיני כולם .יועצת חייבת להישאר ניטרלית בתפקיד שלה
ולהיות נאמנה אם בת אכן מתאימה למקום .הדילמה היא לא של היועצת היא של התלמידה".
מעורבות ההורים .בני המשפחה של התלמידות מעורבים מאוד בתהליכי הבחירה של המסלול הלימודי-
מקצועי .היועצות עבדו עם ההורים בשיתוף פעולה ,ובמקרים רבים שוחחו עם האם ,בין אם לפני
הייעוץ על מנת להבין מה ה"קווים האדומים" שמעבר להם לא ניתן להמליץ ,ובין אם לאחר הייעוץ כדי
להסביר ולשתף בשיקולי ם בבחירה .היועצות תופסות את העבודה עם ההורים כהכרח וחושבות
ששיתוף עימם הוא האופן הנכון לערוך את הייעוץ:

"אי אפשר אצלנו להפריד את הדבר הזה ,אין אצלנו בחירה ללא הורים ,זה בסיסי ובלתי אפשרי
אחרת".
לצד זה ,היועצות מקפידות לתת את המקום המרכזי לתלמידה .שיתוף ההורים נעשה דרך חשיפתם
לתכנים ולדרך העבודה של הייעוץ ,ולא על ידי קידום רצונותיהם על חשבון חוות הדעת המקצועית:

"הרבה פעמים ההורים מגיעים אלינו "תעשו לנו את העבודה" לעמוד מול ההורה ולהגיד אנחנו לא
עובדים שלך ולא של הבת אלא מנסים להתאים מה שטוב לבת".
כמעט ולא עלו הסתייגויות של ההורים וקונפליקטים מולם סביב עבודת היועצת ,ככל הנראה בשל
עבודתן הרגישה של היועצות ,הרצון לשתף את ההורים ,ועידוד התלמידות להתייעץ איתם.
השפעות חברתיות .שיקולים חברתיים באו לידי ביטוי בבחירה הלימודית .מסלול ההנדסאיות הנו
מסלול "נחשב" ויוק רתי וניכר כי יש משיכה אליו המהווה גורם ברצון להשתלב בו ,זאת מעבר לנטיות
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או כישורים ספציפיים לתחום .דוגמא מנוגדת לכך שחזרה מספר פעמים היא לימודי גננות ,הנחשבים
נמוכים מבחינה לימודית ותלמידות מהססות לפנות אליהם ,למרות משיכה והתאמה אפשרית של
התלמידות לעבודה ב תחום .בנוסף ,עלו מקרים של חברות שרצו ללכת ללמוד יחד כשיקול שהשפיע על
ההחלטה.
שונות במידת הבשלות האישית והתעסוקתית .נושא חוסר הבשלות עלה בין היתר בראיון עם
פסיכולוגית תעסוקתית שהנחתה את הקורס:

"היו יועצות שתיארו ייעוץ לבנות צעירות ולא בשלות שהתקשו להבין מדוע עליהן להשקיע בקבלת
החלטה ומה ההשלכות ...היו תלמידות שממש אין להן מושג על עצמן ,או שיודעות ולא רוצות
להגיד .תלמידות שמצפות שהיועצת תגיד להן וחלק רוצות כלים מדויקים להגיד .תהליכים
מקבילים כי גם היועצות חלקן לא בשלות .היו יועצות מדהימות שממש הרגישו".
מהתיאור עולה ההתמודדות עם בנות צעירות שלא תמיד יודעות להעיד על עצמן ועל עולמן וזקוקות
להכוונה .עלתה שאיפה מחלקן להכוונה מוחלטת שתיתן להן תשובות ברורות ומדויקות .בצד התיאור
של חוסר בשלות ,נראה כי קיים גם סוג נוסף של תלמידות הבטוחות מאוד בשאיפות שלהן ומראות
מוטיבציה גבוהה לממש אותן.

 4.5.3תכנים מרכזיים בתהליכי הייעוץ
מניעים בבחירת מקצוע .מתוך דברי היועצות עלה מגוון רחב של מניעים לבחירה במסלול לימודים
ועבודה .הנושא הרוחני בלט בכל מערך המניעים ומערכת העדפות – ביטוי ערכי עליון ליראת שמיים
והרצון לעבוד בתפקיד שלא יבוא על חשבון צרכי הבית .באופן מוצהר צרכי הבית והמשפחה היו
ראשונים בחשיבותם והביטוי "לא על חשבון הבית" חזר מספר רב של פעמים .מתוך הראיונות עלה
פרופיל של הבת החרדית העומדת בפני החלטה .היועצות תארו תלמידות בוגרות השוקלות ומתייחסות
ברצינות לאחריות המוטלת עליהן מצד החברה החרדית ולתפקידי החיים אותן הן יימלאו בשנים
הקרובות שבראשם הקמת משפחה:

"יש המון אחריות על הבנות ,הן לוקחות על עצמן את העול כבר בפנטזיה בהחלט בגיל הזה  -עבודה
זו עבודה ,לא צריכים ליהנות".
"העבודה כאמצעי הוא נושא אמיתי .כל אחת חשוב לה שבעלה ילמד ולפרנס אז צריכה עבודה
שיכולה לעשות את זה ברווח .אף אחת לא תעבוד על חשבון בעלה או רמה רוחנית של בית".
"העולם שלהן בפנטזיה ואני לא רוצה לשבור להן את זה .אני כן מנסה לחדד שזה לא בדיוק ככה.
תלוי גם מי הבת ,לא עם כל בת זה נכון כי כל אחת באה מרקע אחר .צריך ללכת על חבל דק".
המניע הרוחני יכול לבוא לידי ביטוי ברצון להישמר מהשפעות חיצוניות או לחלופין במוכנות לוותר על
עניין על מנת למצוא עבודה .אחת היועצות ציינה כי הבחינה בחלוקה כללית בין שני סוגים של
ת למידות .בקבוצה הראשונה בנות שאינן מוכנות לשלם מחיר בשביל עבודה וחשוב להן לא להימצא
במקומות בהן הן עלולות להיות חשופות לסיכון רוחני .מתוכן היו שפסלו לחלוטין עבודה עם מחשבים
בשל הגישה לאינטרנט המהווה סיכון רוחני .קבוצה אחרת של בנות מחפשות מקום כשר ,אך הצורך
המעשי שלהן למצוא תחום עם היצע גדול של מקומות עבודה ואפשרות לשכר גבוהעומד בראש סדר
העדיפויות שלהן .בקבוצה זו ישנן תלמידות המוכנות לוותר לחלוטין על משיכה למקצוע ומידת העניין
בו בשביל למצוא עבודה מסודרת ומכניסה.
בצד החשיבות הרוחנית ,יש בהחלט חשיבות גם לתוכנו של המסלול המקצועי ,כפי שעלה בתיאור אחד
היועצות:
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"(התלמידות) מאוד רוצות להרוויח הרבה .עולה גם שהם רוצות מקום טהור ונקי ,שיהיה בזה
משהו יהודי .קריירה מעניינת כרגע יותר מהבית אבל אני חושבת שזה בגלל שאין להן בית.
המקצוע תופס אותן .הן לא משתמשות במילה קריירה ,קוראות לזה עבודה או מסלול".
מסיכום של דברי היועצות עלו סוגים שונים של מניעים התואמים ממצאים קודמים לגבי מניעים
לתעסוקה של נשים חרדיות (גולדפרב4100 ,א):
 .0מניעים הקשורים בעיסוק עצמו כגון :סיפוק בעבודה ,התקדמות ,תחושה שיש יצירה של דברים
חדשים ,פיתוח ידע ,רצון להעניק וכדומה.
 .4מניעים הקשורים בתנאי העבודה כגון :שכר ,מספר שעות העבודה ,יוקרה ,יציבות וכן עבודה
במקום הגון.
 .2מניעים המתבטאים במסלול הלימודים– עלות הלימודים ,מספר שנות הלימוד ומידת ההשקעה
שתידרש .הנושא הכלכלי של עלות מסלול הלימודים עלה בפגישות ייעוץ עם תלמידות בעלות
יכולת כלכלית מוגבלת.
קונפליקטים .מדברי היועצות עלו דילמות מרכזיות שהן ייחודיות לבנות חרדיות ומעסיקות אותן
בפנותן לייעוץ:


משיכה לתחומי לימודים שאינם מוצעים בסמינר בו לומדת התלמידה .זהו נושא מורכב שעלה עוד
במסגרת קורס ההכשרה ותואר באריכות .כהתמודדות עם הנושא אחת היועצות אמרה:

"אני מגדירה שאני יועצת תעסוקה למקצועות שנמצאים בסמינר ומתווכת את זה לשם .ניהול
כיתה זה גם ניהול .אולי בעתיד תגיע גם למשפטים .אין הרבה כאלה .כנקודת מוצא הן רוצות
מסגרת ושידוך טוב".


משיכה לתחום שאינו נחשב יוקרתי .כגון מסלול הגננות או ניהול עסקי .בהקשר למסלולים אלו
אמרה אחת היועצות "כמעט לא יכולתי להציע את זה לבת כי זה פוגע".

עלו גם קונפליקטים נוספים אשר דומים להתלבטויות נפוצות בתהליכי ייעוץ תעסוקתי גם בקרב
אוכלוסיות אחרות:


קונפליקט בין רצון התלמידה לרצון ההורים .קונפליקט זה ניתן ודאי למצוא גם באוכלוסייה
הכללית ,אך הוא מופיע בעוצמה רבה יותר באוכלוסייה החרדית ,הן בשל אופייה המסורתי והן
בשל גילן הצעיר של התלמידות בשלב בו עליהן לקבל החלטה.



נטיית הלב לנתינה מול רצון להשתלב בעבודה עם שכר גבוה .לעיתים נשאלה השאלה האם מותר
לתלמידה ללכת בעקבות נטיית ליבה גם כאשר זה יבוא על חשבון היכולת לפרנס את הבעל .אם
תלמידה מתאימה להנדסאית ,האם היא יכולה לוותר על הזדמנות זו? אחת היועצות תארה זאת
כך:

"עולים תכנים חזקים של ביטחון (בה') והשתדלות .עד כמה מחויבת להשתדל ,מה נקרא
השתדלות( .אני ממליצה) שתלמד מה שאוהבת ועל בסיס זה ייבנה בסוף מה שנכון .יש שחושבות
ללכת לפרקטי ,אני בבסיס לא פרקטית .ללכת על מה שאוהבים ולהתפשר על כסף ,נוחות,
סטאטוס .היו ששם היה הקונפליקט".


פער בין הרצונות ליכולות.



משיכה לתחומים מנוגדים כמו אומנותי וביצועי.
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 4.5.4היבטים מערכתיים בעבודת היועצות
מול הנהלת הסמינר .עוד במהלך קורס ההכשרה נושא ההשתלבות במערכת הלימודית עורר חשש
בקרב היועצות .למרות החששות המוקדמים ,בהתייחסות לעבודה מול הנהלת הסמינר ,באופן כללי
נ צפו שיתוף פעולה ונכונות רבה לקדם את הנושא .תוארו יחסים של אמון ,גם עם ההנהלה וגם עם
רכזות המסלולים שהעבירו מידע עדכני לגבי התכנים והדרישות .בשאלונים המסכמים את פעילות
שנה"ל תשע"ג עלה כי שיתוף הפעולה הלך והתהדק עם השנים בשל הצלחת הייעוץ ובניית אמון כלפי
הכלי והיועצות .קשיים וצרכים עלו בעיקר סביב היבטים טכניים:


מועד הייעוץ .הזמן במהלך שנת הלימודים בו מתחילים את מפגשי הייעוץ .מדברי היועצות עולה
כי קיום מפגשים קבוצתיים מוקדם מדי אינו אפקטיבי ,ומאוחר יותר המפגשים עלולים להיות
מלווים בלחץ נוכח ההרשמה והקבלה למסלולי הלימוד.



היקף הייעוץ .כמה שעות עבודה מוכן הסמינר להקצות ליועצת .עולה צורך בהגדלת מכסת השעות
של היועצת על מנת לתת מענה לביקוש רב מצד התלמידות (במקרים מסוימים מגבלת הזמן נבעה
מצרכיה של היועצת ולא בהכרח בגלל הגבלה מצד הסמינר).



מתן מענה הולם בקבוצות קטנות .רצון בקיום הסדנאות הקבוצתיות בקבוצות קטנות יותר משום
שבפורום כיתתי לא ניתן לתת מענה לכל תלמידה ותלמידה.



תיאום ציפיות .הבהרה מול המנהלות והצוות החינוכי אילו בנות יכולות להפיק תועלת מהייעוץ.
היועצות תארו מצב בו הפנו אליהן בנות מאוכזבות ומתוסכלות אשר לא התקבלו למסלול אותו
רצו ,הגיעו על מנת לשכנע מדוע הן כן מתאימות ,ולא היו פתוחות לקבל ייעוץ אובייקטיבי.

במקביל לשיתוף הפעולה ,עלתה גם תחושה ברורה של הירארכיה במסגרתה המוסד הלימודי הוא
המקבל את ההחלטות הסופיות .ניתן להציע שינויים אך בסופו של דבר כוחה של היועצת מוגבל אל מול
עמדת ההנהלה .אחת היועצות הביעה את דעתה כי מדובר במצב שהוא טבעי ומובן בשל ניגוד
אינטרסים ,משום שמטרת הסמינר היא לקדם את המוסד .לעומת זאת ,היועצת בוחנת את טובת
הפרט .אחת היועצות ,אשר מקיימת את הייעוץ במסגרת תקן של יועצת חינוכית ,ציינה כי ההנהלה
אינה מכירה בחשיבות הכנסת נושא הייעוץ למערכת השעות באופן קבוע ,והתכנים מועברים כאשר יש
הזדמנויות.
מול הנהלת תוכנית ח"ן .היועצות תארו קשר טוב עם הנהלת תוכנית ח"ן ,אוזן קשבת ונכונות לתת
מענה לצרכיהן .גם בנושא זה עלו לעיתים צרכים טכניים כגון התערבות בנושא הסדר של השכר או
החזרי נסיעות ,ואלו קיבלו גב ומענה מטעם ההנהלה ,אל מול הסמינר.

 4.5.5צרכים מרכזיים
מתוך הראיונות עם היועצות עלו מספר צרכים מרכזיים להן הן היו רוצות לקבל מענה:


שילוב ייעוץ קבוצתי ופרטני .כמודל מועדף ,עלה הצורך בשילוב של סדנאות קבוצתיות עם
ייעוצים פרטניים .יועצות שעבדו רק עם אחד מהם תיארו חוסר שהיה יכול לקבל מענה בשילוב של
השניים.



מענה נרחב לתלמידות .עלה צורך במתן מענה נרחב יותר לכלל התלמידות שזקוקות לייעוץ.
בסמינרים בהם לא התאפשרו ייעוצים פרטיים היועצות הרגישו שתלמידות רבות אינן מקבלות
מענה ,וגם כאשר התאפשר ייעוץ פרטני לא תמיד שעות היועצת הספיקו.
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הרחבת אפשרויות הלימודים .קיימות אפשרויות מוגבלות להציע ,אין מענה בכל סמינר לכל
הבנות על פי נטיותיהן .קשה לעשות השוואה בין רצונות ושאיפות לפעילות בשטח.



שיתוף מידע בין יועצות .היועצות תארו רצון להעברת מידע בניהן וליצירת היזון הדדי .מדבריהן
עלה כי שיתוף בכלים ובדרכי עבודה ייחודיות יאפשר להן להיתרם אחת מהשנייה ולשפר את
תפקודן.



המשך ליווי מקצועי .עלה כי הן מפיקות תועלת רבה מהליווי המקצועי ומעוניינות להמשיך לקיים
מפגשים תקופתיים בהם יילמדו כלים חדשים.



חיבור עם השטח הלימודי והתעסוקתי .על מנת לחדד את ההבנה לגבי דרישות מסלולי לימודים
ומאפייני שוק העבודה ,עלה רצון להיפגש עם רכזות מסלולים ועם אנשי מקצוע מהשטח.



איסוף והעברה מרוכזת של מידע לגבי מסלולי לימודים .הועלה צורך במידע מאורגן לגבי המגמות
הקיימות בסמינרים בארץ ,לצורך בנות שלא מוצאות את מקומן בסמינר המקור שלהן.

 4.5.6הטמעת פעילות היועצות
ההשפעה של פעילות היועצות על תהליך בחירת המקצוע באה לידי ביטוי בשינויים שחלו ביחס
לחשיבות הייעוץ ומקומו .השינוי בא לידי ביטוי במוכנות של התלמידות לפנות לייעוץ ואף לספר על כך
לחברותיהן וכן בצורך מצד הסמינרים המתבטא גם במחנכות ששולחות יותר תלמידות ליועצת
התעסוקתית וגם בהנהלה שמבטאת אמון כלפי היועצות והתהליך אותו הן מובילות .וכלפי התהליך.
ניכר כי הידע המקצועי שיש לייעוץ התעסוקתי להציע תפס מקום בעל חשיבות בסמינרים בנבחנו
במחקר .הנושא עלה שוב ושוב בדברי היועצות והן רואות בביסוס תפקיד היועצת אחד מההישגים
המשמעותיים במסגרת תפקידן:

"הורגש שינוי משמעותי בתפקיד יועצות התעסוקה .בנות הרגישו שיש למי לפנות ,דיברו בינן לבין
עצמן וביררו ,ניגשו למורות לקבוע תור .לאט לאט זה ייכנס יותר"
"השינוי נעשה ,הוא חל בלי קשר אלינו .מרגישה שיש נכונות מצד הסמינרים שיהיה עם ייעוץ .עם
מישהי שתכוון ותדריך לטוב"
"על פניו זה נהיה (סטנדרט של יועצת תעסוקה) .פעם היו הולכות לגרפולוגים וחוכמת הפרצוף .יש
מודעות לעזרה מקצועית".
"אני חושבת שהייעוץ הולך ונהיה יותר טבעי .משהו קרה מאז ימי כתלמידה ,היום בהחלט נפתחו
דלתות .מה זה יעשה? לא יודעת עוד  01שנה .שמחה להיות חלק ושמחה שלא מהמובילים .אם כבר
יש מגמות אז רוצה להיות שם .אני כן מהפכנית ,אוהבת להיות חלק משינוי ורוצה להיות בטוחה
שאני עושה שירות טוב .בשנה שעברה הרגשתי שאני צריכה להתנצל ,השנה זה התהפך והרגשתי
שיש לזה מקום .אני נמצאת בנישה ייחודית שמשלבת תפיסה רוחנית עם תפיסה מקצועית.
מרגישה שהשירות נכון וטוב".

 4.6תחושות תלמידות כלפי הייעוץ
במסגרת המחקר הנוכחי לא התקיים מפגש פנים מול פנים עם התלמידות אשר הסתייעו בתהליכי הייעוץ.
הרשמים שלהן מתהליך הייעוץ נלמדו באמצעות שאלון פתוח .על פי רוב ,השאלונים מולאו בצמצום.
התשובות היו קצרות וענייניות וכך גם החוויות המסכמות את התהליכים .ייתכן שהצמצום נובע גם
מהצורך למלא שאלון בכתב ושיחה ודאי הייתה מובילה לתכנים עשירים יותר .לכן חשוב לשים לב
למגבלות של התובנות אשר יוצגו להלן.
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 4.6.1סיבת הפנייה לייעוץ
המשיבות נשא לו לגבי ההפניה לייעוץ ולרוב ציינו כי פנו לייעוץ מרצונן משום שהתלבטו לגבי הבחירה
הלימודית .רבות תיארו תהליך בו הן פנו לדמות מוכרת על מנת להתייעץ ,בדרך כלל מורה מחנכת או
מנהלת ,והיא זו שהפנתה אותה לייעוץ התעסוקתי .בחלק מהמקרים ההפניה תוארה כהליך אותו צריך
לע בור על מנת להתקבל ,ובמקרים בודדים ההפניה לייעוץ התבצעה לאחר תשובה שלילית לגבי קבלה
למסלול הלימודים בו התלמידה הייתה מעוניינת .המשיבות ציינו כי במקביל לייעוץ התעסוקתי הן
התייעצו עם גורמים נוספים – בעיקר עם ההורים והחברות ,מתוך תשובותיהן עולה כי תהליך הבחירה
העסיק אותן ,הן הקדישו לו מחשבה ושיתפו את סביבתן על מנת לקבל הכוונה ועצה .חלק קטן
מהמשיבות ציינו כי הן פנו לרב על מנת לקבל אישור הלכתי לבחירתן.

 4.6.2תכנים מרכזיים בייעוץ
התלמידות ציינו נושאים מרכזיים שעלו בתהליך הייעוץ ,בדומה לנושאים אותם הזכירו היועצות.
תלמידות רבות עסקו בתהליך הייעוץ ברצונות שלהן – "למה אני מתחברת"" ,מה אני אוהבת" " ,מה
נראה לי שאני באמת רוצה" וכדומה .נושא דומיננטי נוסף היה הכישורים " -האם אני אוכל לעמוד
במטלות"" ,האם הנתונים שלי אכן עונים על הדרישות"" ,להכיר את הכישרונות שלי" .כן ,נידונו
נושאים נוספים שהרחיבו את התמונה לגבי הבחירה הנכונה כגון סדר עדיפויות נכון ,העיסוקים של
המשפחה הקרובה ,המעמד בחברה ובסביבה ,תחביבים ועוד .לבסוף ,צוין גם המצב בשוק העבודה
בתחומים בהם הביעה הנועצת עניין .התלמידות למדו על עצמן דברים במהלך הייעוץ ,הקשורים גם
בתחומי העניין שלהם ,גם בכישורים החזקים וגם בהיבטים כלליים יותר כגון מאפייני אישיות ושפת
גוף.
קונפליקטים שעלו בתהליך הייעוץ .בגלל האפיון התמציתי של מילוי השאלונים קשה לעמוד על
מורכבותם הרבה של הקונפליקטים ,אך בכל זאת ניתן ללמוד עם חלק מהלבטים כפי שבאו לידי ביטוי
בדבריהן של התלמידות:

"האם אני אוכל להתמודד עם המטלות שהלימודים יציבו בפני ,לא מבחינה שכלית ,אלא מבחינה
אישית כמו ישיבה ממושכת מול מחשב ...שאלות אלו קיבלו מענה בייעוץ .לא כל התשובות היו
חיוביות לחלוטין אבל התשובות היו ברמה שהספיקו ללכת לכיוון בו בחרתי .התלבטתי גם אם
העבודה והלימודים במקצוע זה ייתן לי סיפוק והנאה או עבודה ולימודים נטו ,דבר שאני לא
מוכנה לתת כשמדובר בעבודה לטווח ארוך".
"מאוד התאימה לי עבודה עם אנשים ,יותר יצירתיות ,אומנות וכו' ,אבל הסיכויים למציאת עבודה
מסודרת בעז"ה זה בתכנות .התלבטתי מאוד אם ללכת ללמוד תכנות שלא כ"כ מתאים לי וליהנות
הרבה פחות מהתמחויות שונות אבל ,אחרי שנתיים של לימודים בעז"ה אמצא עבודה ...בייעוץ
הוחלט שאני לא אהנה כל כך במחשבים ,אבל ,בהמשך החיים ,אהנה כן ולכן אני שמחה עם
ההחלטה .למרות התשלום שאני משלמת עליה – פחות הנאה".
הציטוטים מעלים לבטים אותם ציינו היועצות ,בעיקר בין מידת ההכנסה והיציבות התעסוקתית לבין
תחומי העניין.
כלים בקבלת החלטות .מעבר לנושא הבחירה המקצועית בו עסק הייעוץ באופן ישיר ,התלמידות קיבלו
גם הזדמנות להסתייע באשת מקצוע בשלב הראשון בחייהן בו יש לקבל החלטה משמעותית ולקבל
כלים כיצד יש לבצע החלטה נכונה ומושכלת .כאשר נשאלו על כך רבות ציינו כי הן אכן קיבלו כלים
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אשר יסייעו להן בקבלת החלטות נוספות בעתיד ,בעיקר איסוף מרבי של מידע ולאחר מכן עבודה
שיטתית של ניתוח הסיטואציה וחישוב שקול של יתרונות וחסרונות:

"למדתי איך לנתח מצב של ספק בצורה יעילה ,מעלות מול חסרונות ואיך להגיע לכלל החלטה
סופית"
"בייעוץ עשינו טבלה עם כל הערכים ,לציין אחוזים ,לחשב .לראות מה יוצא יותר .מה שניתן
לעשות בהמון תחומים במשך החיים"
"לדבר ולברר פרטים רבים ככל הניתן .לבחור במתאים לצרכייך הרוחניים והגשמיים לפי
העדיפויות שלך".
 4.6.3יעילות הייעוץ
מרבית התלמידות ציינו כי הייעוץ עזר להן מאוד לקבל החלטה מושכלת:

"תחילה לא ידעתי בכלל במה לבחור ולאחר הייעוץ היה ברור לי מה אבחר .הגעתי להחלטה וב"ה
אני שלמה איתה".
חלקן אף בחרו ללמוד תחום אותו הן לא שקלו קודם ,אותו הן הכירו בהמלצתה של היועצת ,וכיום הן
לומדות ומרוצות מבחירתן.
משיבות רבות שהסתייעו רק בייעוץ קבוצתי ציינו כי היה קשה לקבל מענה אישי בקבוצה והביעו רצון
לייעוץ פרטני בנוסף לכך .סגנון העבודה של חלק מהיועצות כפי שהתבטא בשאלוני התלמידות אופיין
בהעלאת נקודות למחשבה ולא המלצה חד משמעית "היא לא אמרה לי תשובה סופית ,אלא חידדה לי
את הצדדים לכאן ולכאן" .סגנון ייעוץ זה ,המאפשר לתלמידה לקבל החלטה באופן עצמאי ולא כתכתיב
מצד היועצת נחווה כחיובי עבור חלק מהתלמידות ,אך חלקן חשו חוסר סיפוק בשל כך .אחת המשיבות
ציינה כהצעה לשיפור "אולי שתחווה יותר את הדעה שלה מה נראה לה מתאים לי ...כי היא נתנה רק לי

להחליט ולומר ואולי היה עוזר יותר לשמוע דעה מבחוץ מה נראה לה מתאים".
למרות שהרושם הכללי מהשאלונים היה חיובי ,היו גם משיבות שהביעו מידה רבה של חוסר שביעות
רצון ,אשר נעה בין אדישות ותחושה שהייעוץ לא עזר לה ולא שינה את החלטתה ,לבין תחושה של
תסכול ( 2שאלונים ,מתוך  48שנאספו) .התסכול נבע בעיקר מפער בין רצון הבת לחוות הדעת של
היועצת ,בעיקר סביב ההתאמה של התלמידה לתחום בו הייתה מעוניינת מבחינת כישורים .תלמידה
שמהשאלון משתמע כי בחרה בתחום לימודים בו הייתה מעוניינת למרות הסתייגות של היועצת ציינה:

"התקופה עד לקבלת תשובה הייתה מאוד קשה ,כי הורי בחרו היטב ושאלו רב גדול והיה לנו כיוון.
ומאוד הורידו לי את הביטחון ,אפילו בצורה קיצונית מאוד ...אבל ב"ה זה מאחורי והיום אני
מאוד מרוצה".
תיאורים אלו תואמים את הדיווח של היועצות בדבר מקרים בהם יש פער בין רצון התלמידה לבין
הכישורים וההתאמה כפי שהיועצת מאבחנת אותם מבחינה מקצועית.

 4.4תחושות מנהלות כלפי הייעוץ
במקביל לכך שהייעוץ התעסוקתי מסייע לתלמידות לקבל את ההחלטה ,הוא יכול להשפיע באופן חיובי גם
על הסמינרים בהם הוא ניתן ,הן מבחינת ניהול תהליך הבחירה התעסוקתית (נושא שפורט גם בפרק
פעילות היועצות התעסוקתיות – תיאור מהשטח ,בחירת מודל הייעוץ בסמינר) והן מבחינת ההתאמה
הנכונה עבור התלמידות ,התאמה העשויה לצמצם נשירה ומעבר בין מגמות לימוד .מנהלות אכן ציינו כי
הייעוץ מסייע להן בשנת י"ב בניהול תהליך הבחירה .בהקשר זה ציינו המנהלות כי:
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"הייעוץ תעסוקתי מסייע לי בהפניית הבנות המתלבטות שעד כה בקשו יעוץ ממני כשאין לי כלום
לעזור להן בעיקר משום שאין לי הכרות מוקדמת איתן".
"הייעוץ מסייע רבות בתהליך השיבוץ במקרים שקשה לנו לקבוע הערכה סופית והתאמה למסלול,
או במקרים שבנות מתעקשות על מסלול מסוים ,שנראה לנו לא מתאים ,ולאחר הייעוץ הבת מקבלת
תובנות חדשות ,ולפעמים גם אנחנו".
"כאמצעי הרגעה והכוונה למתלבטות ולאבודות"
"הוריד את רמת המתח אצל הבנות וממילא הפחית את כמות הטלפונים והברורים .ממזער את
הקושי במתן תשובה שלילית ,ע"י ריכוך התשובה ע"י היועצת"
"זה הוריד מפלס (של חרדה) מתחת ל .1-הבחירה מתבצעת באופן נינוח ,תוך שיקול דעת ,בצורה
מאוזנת ונכונה".
מדברי המנהלות עולה כי בהתאם לצורך שהן העלו ,הייעוץ התעסוקתי אכן נותן מענה לתלמידות
המתלבטות בקבלת ההחלטה לגבי מסלול לימודים ומספק להן סמכות מקצועית להתייעצות .כתוצאה
מכך התהליך מתנהל באופן יותר רגוע .כמו כן ,צוין על ידי אחת המנהלות כי לתחושתה התהליך צמצם את
המעבר בין מסלולים בשנת הלימודים הראשונה בסמינר.
המנהלות ציינו בשאלונים אותם מילאו כי הן מרוצות מהייעוץ התעסוקתי .הנקודה המרכזית לשיפור
הייתה צורך בהקצאת משאבים נוספים לשעות ייעוץ פרטניות .הסמינר אינו מסוגל לתת מענה של ייעוץ
פרטני לכל התלמידות שמעוניינות בכך הן בשל מחסור בתקציב והן בשל מגבלת שעות עבודתן של היועצות.
כמעט כל המנהלות אשר ענו על השאלונים הביעו רצון בתגבור שעות ייעוץ פרטני על מנת שיוכלו לתת מענה
לכל התלמידות המעוניינות בכך .
עוד עלה כי הייעוץ מסייע בניתוב נכון יותר של תלמידות ,מעבר לאופנה של מסלול מסוים .בשלב התחלתי
יחסית במחקר אחת המנהלות ציינה בריאיון על ביקוש גבוה מאוד ללימודי הנדסאית תוכנה" :הבהילות

למקצועות טכנולוגיים לא משאירה בחירה .באופן אובססיבי וחסר היגיון זה מה שהן רוצות ...יש
היסטריה להנדסאות" .בריאיון שהתקיים עם אותה מנהלת בשלב מאוחר יותר לאחר שנת פעילות
אינטנסיבית של ייעוץ תעסוקתי היא ציינה כי "בהתפלגות של הרישום סה"כ יותר טוב .זה תורם ,חל שינוי
גם במסלולי ההוראה" .בצד זאת הוסיפה כי מדובר בשנתון שמרני יותר בנטיותיו ולא ניתן לשייך את
השינוי בבירור לייעוץ התעסוקתי בלבד.
שינוי באופן בו הייעוץ נתפס עלה גם מצד המנהלות .אם בתחילה התלמידה הייתה מופנית לייעוץ כתוצאה
מחוויה שלילית של אי קבלה למסלול נחשק ,עם הזמן הייעוץ הפך להיות מקור חיובי להתייעצות גם עבור
תלמידות שבוחרות בכך .מנהלת של אחד הסמינרים ציינה בריאיון שנערך עימה:

"פעם ללכת לייעוץ נחשב הקבצה ב' ,את בעיה .מה שקרה זה שבנות מעולות הולכות לכתחילה,
מהמקום הנכון .גם בנות מצוינות הלכו והתלבטו .זה ממש דבר גדול ליצור דבר כזה ,אני מרגישה
שזה מהפך אמיתי ...זה מרים גם את קרנן של החלשות יותר".

 4.4מבחני תיל
חברת תיל אינטרנשיונל מפתחת מערכת מבחנים ממוחשבים שמטרתם לבחון פוטנציאל לימודי .רבים
מהסמינרים במגזר החרדי מסתייעים במבחנים של חברת תיל בתהליך המיון של התלמידות ,כאשר שיתוף
הפעולה הראשון החל לפני כשבע שנים ומאז הלך והתרחב .השימוש במבחנים סטנדרטיים ככלי מיוני
בחברה בעלת מאפיינים ייחודיים מעלה סוגיות הנוגעות לתוקף המבחנים ,יעילותם והתאמתם לאוכלוסייה
(פישמן וקינג .) 4102 ,מכיוון שניתן דגש על נושא זה במסגרת פעילות תוכנית חן ,יוחד לכך פרק נפרד בו
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יתואר תהליך העבודה והשינויים שנערכו על מנת להפיק את המרב מהמבחנים והשפעת התהליך על הייעוץ
התעסוקתי.
תהליך המיון והקבלה של הבנות למסלולי הלימוד מתבסס על מגוון של מקורות :ציונים מלימודי התיכון
(כולל מבחני סאלד) חוות הדעת של יועצת או מורות מבית הספר התיכון ,והערכת רמה אישית ורוחנית.
השימוש במבחני תיל החל על רקע צורך שעלה בסמינרים לקבל חוות דעת אובייקטיבית מגורם חיצוני לגבי
היכולות של התלמידה.
למבחני תיל שני שימושים עיקריים  -מיון ויעוץ .בתפיסת המיון ,הלקוח (במקרה זה ,הסמינר) ,הוא הגוף
הבוחן ומטרתו היא מיון וסיווג מועמדים .המועמד אינו חשוף לתוצאות המבחנים .בתפיסת הייעוץ ,הלקוח
הוא הנבחן ,ומטרת המבחנים לשמש כלי ייעוצי תומך החלטה ,המעניק ממד אובייקטיבי יחסי לתהליך
הבחינה העצמית ( .) O*NET, 2007; Lowman, 1991המבחן מהווה בסיס להתבוננות נוספת ומעמיקה
יותר בכישורים וביכולות .האוריינטציה הראשונית במבחנים שהועברו בסמינרים הייתה למקצועות
טכנולוגיים בעיקר ,ובהמשך השימוש בהם התפתח לתחומים נוספים ,אך גם כיום עולה מהצוות החינוכי
כי הכלי מסייע באופן המשמעותי ביותר בניבוי הצלחה במקצועות ריאליים .מערכת המבחנים כוללת
מבחני כישורים (כגון פתרון בעיות הגיון ,תפיסה צורנית) ,מבחני מיומנות (כגון שליטה באנגלית) ,שאלון
מאפייני תעסוקה ושאלון נטיות תעסוקתיות .מרבית הסמינרים מפנים את כלל התלמידות למבחני תיל,
אחרים מפנים רק חלק מהבנות למבחנים על פי מסלול הלימוד בו הן מעוניינות (כגון אדריכלות ,חשבונאות
ומנהל ,ייעוץ מס וגרפיקה) ויש סמינרים בהם לא נעשה שימוש במבחנים אלו כלל.
במהלך השנים התקיים שיתוף פעולה עם נשות חינוך מסמינרים שונים על מנת להתאים את המבחנים
לאוכלוסייה החרדית .התבצעה בדיקה משותפת של התאמת הפריטים במבחנים וכן עדכון לגבי החומר
הנלמד בסמינרים והצרכים של מסלולי הלימוד .דוגמאות לשינויים שנערכו הם:
.0

שינויים סמנטיים ,כגון החלפת המילה "מסיבה" ל"שמחה".

.4

שינויים בעולם התוכן בו עסקו השאלות ,לדוגמא החלפת שאלה שהנושא שלה היה מכוניות.

.2

התאמה של שאלוני אישיות לדיווח עצמי .כחלק ממערך המבחנים התלמידות עונות על שאלונים
בהם הן מתבקשות לציין עד כמה היגדים מסוימים מאפיינים אותן .עלה כי בנות הסמינרים נוטות
לענות על חלק מהשאלות באופן שממעיט בערכן ויוצר הנמכה של התוצאות .לאחר הבנה של מה
מקובל לתלמידה להעיד על עצמה ,התבצעה התאמה בסולמות הרלוונטיים .בעיקר נערכה חשיבה
לגבי מאפיינים של תלות לעומת עצמאות ,השתייכות חברתית ומוחצנות.

השימוש במבחני תיל ככלי מיוני בלבד הוביל לתסכול בקרב תלמידות .יועצת מאחד הסמינרים תיארה
זאת בדבריה בכנס המנהלות:

"עולה כסף ,משלמים .הבת באה להיבחן ,נבחנת .מבקשים ממנה לבחור מסלול .ואז ההורים היו
מצפים שיגיע מסמך שהבת שלכם מתאימה למסלול מסוים .ומה מגיע? לפי התוצאות הבת שלכם
לא מתאימה .התלמידה שילמה את עלות המבחנים ,אך מלבד הודעת קבלה או אי-קבלה למסלול
בו בחרה היא לא הייתה חשופה לתוצאותיהם .התלמידות שלא התקבלו למסלול אותו רצו הביעו
חוסר אמון בכלי שאינו מתחשב במוטיבציה וברצון שלהן להצליח".
כאשר החלה פעילות יועצות התעסוקה בסמינרים תוצאות המבחנים החלו לשמש ככלי נוסף במסגרת
תהליך הייעוץ לתלמידה .בקורס ההכשרה נערכו הדרכות של פסיכולוגיות בנוגע להבנת ממצאי המבחן,
פירוש הממצאים וכן הפקה של מידע נוסף מהתוצאות מעבר לציון,כגון סגנון עבודה (על פי מספר השגיאות
בפריטי המבחן) .היועצות למדו כיצד להסתייע במבחנים במסגרת ייעוץ ככלי תומך החלטה תוך
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התחשבות במגוון של גורמים והיבטים של בחירה מקצועית .שילוב המבחנים עם הייעוץ התעסוקתי
מאפשר לשים את מבחני תיל בקונטקסט הנכון ככלי תומך החלטה .כפי שציינה בכנס המנהלות אחת
היועצות:

"מבחן תיל בודק באופן מאוד מדויק מקצועי ואמין את היכולת .נכון שיש גם רכיבים נוספים ,רכיבי
אישיות וסגנון הנטייה אבל זה לא החוזק של מבחן תיל .ההורים באים ומצפים שייתן מענה רחב
ויגיד למה מתאימות ובסופו של דבר הוא כלי תומך החלטה .הוא נותן לי מענה לרכיב של היכולת.
לצפות שייתן מענה יותר רחב ...זה לא כל כך ריאלי"
"השאלה היא על איזה מקצועות אנחנו מדברים ,בריאליים הדברים הרבה יותר חדים .בחנוך מיוחד
למשל יש לנו הרבה תלמידות שלא הגיעו לרמת הכישורים הנדרשת אבל יש כישורי חיים שבהחלט
עזרו להן להעפיל".
השילוב של עבודת היועצת עם מבחני תיל מאפשר להשתמש בתוצאות באופן מושכל יותר ,תוך דגש על
המקצועות בהם הם רלוונטיים ומנבאים הצלחה לעומת מקצועות אחרים בהם כישורים אחרים
משמעותיים יותר .היועצת מסייעת גם לסמינר לקבל החלטה נכונה לגבי קבלה או אי-קבלה של תלמידה
למסלול לימ ודים בו היא מעוניינת וגם לתלמידה לקבל החלטה נכונה לגבי מסלול הלימודים אליו היא
נרשמת.
השימוש של היועצות במבחן תיל והמפגשים שלהן עם הנהלת הסמינר ,עם התלמידות וכן בינן לבין עצמן
(בפורומים המקצועיים התקופתיים) הציפו נקודות מרכזיות לשיפור במערך המבחנים ,באופן העברתם
ובאופן ההצגה של תוצאותיהם .המידע שעלה מהשטח נאסף באופן אינטגרטיבי על ידי הנהלת התוכנית
והועבר באופן מרוכז לגורמים מקצועיים במכון תיל .בעקבות עבודה אינטנסיבית משותפת של צוות
תוכנית חן עם הצוות המקצועי במכון תיל ,נערכו שינויים והתאמות אשר נתנו את המענה הנרחב ביותר
לבעיות שהוצפו .בשיחה עם רכזת היועצות נאמר כי:

"בעקבות המיומנות הרבה של היועצות שנצברה במבחנים  -היועצות עלו על נקודות תורפה במבחן
ובעקבות כך נערכו שינויים כלליים במבחנים".
ניתן לחלק את השינויים למספר נושאים מרכזיים:

תוכן המבחנים
 הוספת שאלונים .בחלק מהתחומים חוברו מבחנים חדשים כמענה לחסרים שעלו מהשטח .נוסף מבחן
יכולת הסקה מילולית וכן מבחן יצירתיות צורנית.
 התאמת שאלוני ידע לרמה לימודית .בוצעה התאמה של רמת המבחנים לזו המאפיינת את רמתן של
התלמידות ואת הדרישות הלימודיות .לדוגמא בבחינה באנגלית ,אוצר המילים היה גבוה וקשה עבור
התלמידות ,על כן נבנה מבחן מילולי נוסף באנגלית שניתן היה להוסיף למערך המבחנים.
 שינויים בשאלוני אישיות .שאלון האישיות קוצר ונוסחו נורמות ייעודיות עבור תלמידות הסמינרים.
 שינויים בשאלוני נטיות והעדפות תעסוקתיות .בשאלון ההעדפות התעסוקתי ונוספו פריטים
המתייחסים למאפיינים שהיו חסרים כגון עבודה עם אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים או עבודה
שמאפשרת ביטוי לחשיבה יצירתית ומקוריות .נערכו התאמות בשאלון הנטיות התעסוקתיות על פי
תחומי עיסוק התואמים לצרכי הסמינרים ולמסלולי הלימוד הרלוונטיים עבור התלמידות.
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היבטים טכניים ומנהליים
 מניעת העתקות .לבקשת גורמים מהשטח ,מסיחי התשובות מוצגים לנבחנות בצורה מעורבלת וכן ניתן
להעביר את המבחנים בסדר רנדומלי ,על מנת למנוע אפשרות להעתקה של תלמידות העונות על הבחינה
במקביל ויושבות בסמיכות אחת לשנייה.
 אחידות כספית .אוחדה עלות המבחנים עבור תלמידות כל הסמינרים.
 שיפורים טכניים .בחינה באמצעות שרת חיצוני המאפשר העברה אוטומטית של התוצאות לעיבוד
וייעול תהליך העברת התוצאות לסמינרים.
 מועד עריכת המבחנים .בתיאום עם הסמינרים הוקדם מועד העברת המבחנים .התלמידה נבחנה לפני
שבחרה מסלול לימודים (בניגוד למצב הקודם בו היא נבחנה לאחר שבחרה מסלול לימודים) ויכלה
להסתייע בתוצאות על מנת לקבל החלטה.
 הפקת דו"ח עבור התלמידה .תוצאות מבחני הכישורים והנטיות הוצגו בדו"ח אשר ניתן לתלמידה
ומאפשר לה לראות את הישגיה ולהשתמש בהם ככלי מסייע בקבלת החלטה.
 שינויים בדו"חות עבור היועצות ורכזות מסלולי הלימוד .המעבר משימוש במבחנים ככלי מיוני לשימוש
בהם ככלי ייעוצי דרש גם הוא התאמה .הופקו דו"חות המציגים את הנתונים באופן מפורט בכדי
שהיועצות יוכלו להסתייע בהם בתהליכי הייעוץ .היועצות קיבלו גם את תוצאות מבחני האישיות (אשר
לא הופיעו בדו"ח של הלמידה).
 תוצאות המבחנים .ציון התאמה למסלול לימודים נקבע על פי שקלול של מספר מבחנים הרלוונטיים
לאותו תחום .שולבה בדו"ח התוצאות טבלה מסכמת חדשה הקושרת בצורה ברורה יותר בין היכולות
של כל תלמידה לבין הדרישה הייחודית של כל התמחות (כגון בין מבחן תפיסה מרחבית להתמחות
באדריכלות).
כפי שניתן להתרשם ,השינויים שבוצעו הינם יסודיים ומקיפים היבטים רבים של השימוש במבחני תיל ,הן
תוכניים והן ביצועיים .השינויים משמעותיים מאוד והשפעתם יכולה לסייע להנהלת הסמינר לשיפור
תהליך המיון על ידי שימוש בכלי מיון תקף יותר .היועצות יכולות להסתייע בשאלון תיל בתהליך הייעוץ,
ככלי תומך החלטה עבור התלמידה .לבסוף ,התלמידות ומשפחותיהן מקבלות משוב לגבי הישגיהן ותמונה
של היכולות ,באופן שיכול לצמצם מעט את תחושת התסכול נוכח אי-קבלה .מכלי שניתן להתייחס אליו
במידה רבה של חוסר אמון ,הוא הפך בעזרת השינויים לכלי משמעותי יותר המתאים עצמו לאוכלוסייה
אותה הוא בוחן .הידע שפותח במסגרת תוכנית חן משפיע על השרות אותו מספקת תיל גם עבור אוכלוסיות
ותוכניות אחרות (כגון מרכזי הכוון תעסוקתי עבור המגזר החרדי) על כן הוא משמעותי והשפעותיו הן
מעבר לאוכלוסיית התלמידות של תוכנית חן.
יעילות השינויים שבוצעו .משאלונים שמילאו מנהלות בסמינרים עלה כי השיפור במבחן האנגלית אכן
ניכר בתוצאות .למרות השינויים במבחנים האישיותיים אחת המנהלות ציינה כי החלק האישיותי אינו
תורם במידה משמעותית והורידו אותו ,באופן שקיצר את משך הזמן שנדרש למילוי השאלונים .משאלוני
היועצות עלה כי המבחנים בכללותם השתפרו מאוד באופן המשליך גם על מקצועיות הייעוץ .כמו כן ,הדוח
המופק עבור היועצות קריא יותר ומקל על עבודתן .ניכר אם כן כי שיפור המבחנים והפקת הדוח סייעו
בשיפור התנהלות תהליכי הייעוץ.
נושא הפקת הדוח עבור התלמידה .נושא זה שנוי במחלוקת .משאלוני היועצות והמנהלות עולה כי
תלמידות רבות מפיקות ממנו תועלת .הוא מאפשר להן לקבל מידע על עצמן המסייע בקבלת החלטה נכונה.
אחת המנהלות ציינה כי הדוח תורם לאמינות המבחן בעיני ההורים והתלמידות ומסייע לבנות לקבל
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החלטה מותאמת .בצד זאת ,העברת הדוח לתלמידה בעייתית ועלולה לגרום לבלבול ,בעיקר עבור תלמידות
בעלות הישגים נמוכים אשר קבלת התוצאות משפיעה על הדימוי העצמי שלהן והן עלולות להיפגע מקבלת
התוצאות ללא תיווך של יועצת .אחת היועצות ציינה כי נדרשים ממנה משאבים רבים על מנת לנסות
להעלות את הדימוי העצמי של תלמידה חלשה אשר קיבלה לידיה את הדו"ח .בשל כך ,בחלק מהסמינרים
החליטו שלא להעביר את הדו"ח לתלמידות שלא על ידי היועצת התעסוקתית .גם בסמינרים בהם רק חלק
מהתלמידות ניגשות למבחני תיל החליטו שלא להעביר את הדו"חות מהתלמידות.
על אף המגבלות ,הפקת הדוח עבור התלמידה מהווה שינוי משמעותי במקום המכבד שהוא מאפשר לה
לחוש במסגרת תהליך הבחירה המקצועית .הפקת הדוח עבור התלמידה מאפשרת לה לקבל תוצאות
מפורטות ,להתבונן ולחשוב עליהן ולהתייעץ עם בני משפחתה לפני קבלת ההחלטה .החשיפה לכישוריה
מאפשרת לה לקבל החלטה מושכלת ומדגישה את האחריות האישית שלה.
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פרק  :5סיכום ,דיון והמלצות
חשיבות הייעוץ התעסוקתי נידונה ארוכות כגורם היכול לסייע להשתלבות לימודית ותעסוקתית ,הן ברמת
הפרט והן ברמת החברה (בקרב מוסדות לימוד ,מעסיקים וגורמים ממשלתיים הנוגעים לשוק העבודה).
שירותי הכוון תעסוקתי נדרשים באופן מיוחד בחברה הנמצאת בתהליכי שינוי משמעותיים בשוק העבודה
( ,) OECD, 2004bאפיון התקף לגבי תעסוקת נשים במגזר החרדי הנמצאת בתהליכי שינוי והתרחבות
מתמשכים בשנים האחרונות .תוכנית ח"ן מאפשרת הנגשה של כלי חיוני זה לאוכלוסייה שלפני כן לא
הייתה לה גישה אליו .במחקר עלה כי הצורך בייעוץ תעסוקתי היה קיים ,אך קיבל מענה חלקי מאוד,
שאיננו מותאם תרבותית לחברה החרדית ,או ייעוץ שאיננו מקצועי מספיק.

הישגי הייעוץ התעסוקתי
שיפור תהליך בחירת מסלול הלימודים .משיחות עם יועצות ומנהלות עולה כי חל שיפור משמעותי
בתהליך בחירת מסלול הלימודים בסמינרים .השיפור מתבטא בבחירה מושכלת יותר של מסלול הלימודים
על ידי התלמידה ,המבוססת על מודעות לנטיות וכישורים .השינויים שנערכו במסגרת מבחני תיל והשימוש
בתוצאות מבחני הכישורים לא רק ככלי מיוני אלא גם ככלי ייעוצי אפשרו התאמה טובה יותר של כישורי
התלמידה למסלול הלימודים בו היא בוחרת .כמו כן ,השימוש במגוון כלים של ייעוץ תעסוקתי אפשר
ליצור התאמה טובה בין נטיות ורצונות התלמידה למקצוע הנבחר ,המשפיעה גם על המוטיבציה שלה
לתחום וגם על הגברת הסיכויים שלה להתמיד בלימודים ולהצליח .כל אלו הן מטרות שהוגדרו על ידי
הנהלת התוכנית עוד בטרם פותח מהלך ההכשרה ויושם בסמינרים והממצאים האיכותניים מצביעים על
יישומם .התכנים שעלו במסגרת המחקר הנוכחי מעידים גם על שביעות רצון בקרב הנהלת הסמינרים בהם
מיושם הכלי מהתרומה שלו לתהליך הבחירה הלימודית.
מתן ביטוי לרצונות של התלמידה בבחירה התעסוקתית .לפני הרחבת אפשרויות הבחירה של מסלולי
לימוד חלופיים מסלול ההתפתחות המקצועית של התלמידה היה ברובו אחיד והמשכי מלימודי התיכון
ללימודי ההוראה בסמינר .עם הרחבת אפשרויות הבחירה ובהמשך עם יישום כלי הייעוץ התעסוקתי ,נראה
כי שלב סיום לימודי התיכון והמעבר לסמינר הפך להיות משמעותי מאוד בתהליך ההתפתחות האישית
והתעסוקתית של התלמידה .במחקר ההערכה הראשון של מסלול זה (גולדפרב4100 ,א) עלה הרושם כי רוב
המשקל והאחריות לקבלת ההחלטה הוטל על הסמינר והצוות החינוכי .הייעוץ התעסוקתי שם במרכז את
התלמידה – נטיותיה ,כישוריה ,רצונותיה והמוטיבציה שלה .מגורם פאסיבי יחסית בתהליך היא הפכה
לאקטיבית יותר ,כאשר מודעות עצמית הפכה למטרה בפני עצמה ,המאפשרת לה לקבל החלטה ולקחת
אחריות על עתידה.
בניית אמון של הסמינר ,של התלמידה ושל הוריה בתהליך המיון המקצועי .השיתוף של ההורים במסגרת
תהליך הבחירה התעסוקתית וההכרה בחשיבות עמדתם ,וכן הרגישות ההלכתית וההתאמה של תהליכי
הייעוץ לרוח הסמינרים הובילו לכך שהייעוץ הוטמע ללא התנגדות משמעותית .בנוסף לכך ,השינויים
שנערכו במסגרת מבחני תיל ושקיפות הציונים עבור התלמידה (בין אם בדו"ח המועבר לכל התלמידות ,בין
אם במסגרת מתווכת של ייעוץ פרטני) הגבירו את האמון בכלים וצמצמו תחושה של חוסר הגינות בתהליך
המיון.
תיאום בין גורמים ומנהיגות אסטרטגית .המלצות מדוח ה OECD-נוגעות לצורך בתיאום ואינטגרציה בין
גורמים שונים :חינוך ,הכשרה ,תעסוקה ,קהילה והמגזר הפרטי ( .)OECD, 2004bהמבנה הייחודי של
תוכנית ח"ן מאפשר שיתוף פעולה שכזה תחת קורת גג אחת .הנהלת התוכנית משמשת כגוף מקשר לצורך
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העברה דינאמית של מידע בין הגורמים השונים .מידע מהשטח אשר עלה מהיועצות התעסוקתיות לגבי
תחומי עניין של תלמידות בהם אין מענה תעסוקתי הוביל למפגשים עם גורמים בשוק העבודה על מנת
לבחון דרישה ובהתאם לשקול פתיחה של מסלולי לימוד חדשים .התנהלות זו מהווה זיהוי אפיקי הכשרה
חדשים בזירה לצרכים תעסוקתיים (אחת המטרות שהוגדרו בתחילת התוכנית) ומשרתת את המגמה
הכללית של הרחבת אפשרויות ההכשרה החלופית ללימודי הוראה.
גורמים מרכזיים להצלחת הייעוץ התעסוקתי.
מהמחקר עולים מספר מאפיינים של פיתוח ויישום כלי הייעוץ התעסוקתי אשר מסייעים להצלחת
הפעילות:
בניית תוכנית הכשרה איכותית ופיתוח מקצועי של היועצות .כפי שתואר בסקירת הספרות ,נושא
ההכשרה הרצויה עבור עובדים בתחום ההכוון התעסוקתי אינו מובל באמצעות מדיניות ממשלתית וקיימת
שונות רבה מבחינת הרקע וההכשרה הנדרשת של היועץ .במסגרת תוכנית ח"ן התבצע מהלך יסודי של
בניית מערך הכשרה המתמקד בעולם תוכן תעסוקתי הנשען על כלים מקצועיים .התבססות על הרקע
החינוכי-פדגוגי של היועצות אפשרה הכשרה ממוקדת בתכנים רלוונטיים לתחום התעסוקתי .ההכשרה
כללה למידה של ידע עיוני בשילוב עם התנסות מעשית וליווי מתמשך תוך כדי עבודה ,אשר התבטא
במפגשים תקופתיים ,שיתוף בידע בין עמיתות ורכישת כלים חדשים .המפגשים התקופתיים מאפשרים
לאסוף מהיועצות מידע לגבי הצרכים שלהן וכן להרחיב את ארגז הכלים שלהן בהתאם לצרכים העולים
מהשטח ביחס לצרכים של תוכנית ח"ן ומטרותיה .היועצות ציינו כי הן רואות הישג משמעותי בהתפתחותן
המקצועית וחוות עצמן כבעלות יכולת להשתמש בכלי הייעוץ באופן מקצועי ואינטגרטיבי .גם מדריכות
מקצועיות המלוות את ההכשרה ציינו כי מדובר לתחושתן בנשים מקצועיות מאוד ,אשר הפנימו את השפה
התעסוקתית ומיישמות אותה היטב.
הכשרת יועצות מתוך המגזר החרדי .ייעוץ תעסוקתי בקרב קבוצת מיעוט בעלת מאפיינים תרבותיים
ייחודיים עלולה להקשות על היועץ שאינו מכיר מאפיינים אלו לבצע את עבודתו ( & Ibrahim, Ohnishi
 .) Wilson, 1994אחד המאפיינים הייחודיים של תוכנית ח"ן הוא ההחלטה להכשיר יועצות חינוכיות אשר
הופנו על ידי הסמינרים ,כאשר חלקן חזרו לייעץ בסמינרים בהם הן עבדו קודם לכן ואחרות שובצו
בסמינרים חדשים .כולן נשים השייכות למגזר החרדי ומכירות היטב את השיח החרדי והצרכים הייחודיים
למגזר זה .החלטה זו אפשרה הטמעה של תכנים מקצועיים ללא חשש מסתירה של ערכי הסמינר וללא
חשדנות כלפי גורמים חיצוניים המלווה לעיתים קרובות תהליכים כאלו .מהמחקר ניתן לחוש בשינוי שחל
לאורך שנות הפעילות ביחס לתוכנית ולתכניה ,תהליך שהתאפשר במידה רבה בגלל מאפיין זה .תחושה של
חשדנות כלפי החידוש (שגם בתחילת הפעילות הייתה מצומצמת באופן יחסי) ,הפכה להכרה בצורך
ובחשיבות של הייעוץ התעסוקתי .כפי שעולה ממרבית הגורמים שלקחו חלק במחקר ,כיום הייעוץ נתפס
כחשוב והכרחי בתהליך הכשרתה של בת הסמינר ,גם בסמינרים שמסיבות שונות (חלקם מסיבות
עקרוניות) אינם לוקחים חלק בתוכנית ח"ן באופן רשמי.
התאמה הלכתית וקהילתית .תוכנית ח"ן פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם רבנים ומנהיגים רוחניים
בקהילה החרדית .גם אם לעיתים התנהלות זו מובילה לפשרות (לדוגמא ,התנגדות להעברת תכני קורס
מנחות התעסוקה על ידי מדריכות מקצועיות שאינן חלק מהמגזר החרדי) היא מאפשרת הטמעה של הכלים
ללא התנגדות והסתייגות .כחלק מתוכנית ח"ן ,גם כלי הייעוץ התעסוקתי נבנה תוך דגש תמידי על פיתוח
תורת הייעוץ הייחודית לרשת "בית יעקב" .כל שאלון ומבחן נבדק בהתאם לערכי הסמינרים ו"הוכשר"
לשימוש היועצות בתוך הסמינרים .כחלק מההבנה של מאפייני וצרכי האוכלוסייה ,גם ההורים מקבלים
מקום משמעותי בתהליך הייעוץ באופן שמאפשר את קבלת התהליך על ידי סביבתה של התלמידה.
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כיווני חשיבה לעתיד
איזון בין ייעוץ קבוצתי לייעוץ פרטני והרחבת הגישה לשירותי ייעוץ .מהמחקר עלה באופן בולט הצורך
שמביעות תלמידות ,יועצות ומנהלות בשעות נוספות של ייעוץ פרטני .אכן ,גם במחקרים שנערכו ביחס
לשירותי הכוון תעסוקתי עולה כי המפגש הפרטני הוא בעל ההשפעה החיובית הבולטת ביתר ( Whiston,
 .) Sexton & Lasoff, 1998עם זאת ,מכיוון שמדובר באוכלוסיית יעד רחבה ,יש לחשוב על כלים ושיטות
ייעוץ שיאפשרו גישה למספר גבוה של תלמידות .ההנחה היא כי לא כל תלמידה אכן זקוקה לייעוץ פרטני
ובשל כך ,הבחירה לקיים מפגשים מקדימים באופן קבוצתי לפני אפשרות של ייעוץ פרטני מסתברת
כבחירה נכונה .בסקירה בינלאומית בנושא הכוון תעסוקתי ניתן דגש על ייעוץ בגישת self service
המאפשרת גם לנועץ להיעזר באופן עצמאי בשירותי הכוון דרך מאגרי מידע וכלים אינטרנטיים .נושא זה
הינו מורכב בשל מגבלות הגישה לאינטרנט בציבור החרדי בכלל ובקרב תלמידות צעירות בפרט .למרות
זאת ,ראוי להקדיש מחשבה כיצד ניתן להרחיב אותו גם בסמינרים כך שתלמידות שאינן פונות לייעוץ
פרטני יוכלו להסתייע באופן עצמאי ולהיחשף למידע וכלים (בניית ספריית מקצועות רלוונטיים באופן
פיזי/עמדות מחשב ייעודיות ועוד)
במקביל למהלך המקדם הרחבה של הייעוץ התעסוקתי לסמינרים נוספים ובהתחשב בכך שאין תכנון בשלב
זה להגדיל את מספר היועצות ,יש לתת את הדעת למאזן הנכון שיאפשר לכל תלמידה גישה שווה לייעוץ על
פי צרכיה ,בין אם מדובר בצורך בייעוץ קבוצתי ,ייעוץ פרטני או גישה למקורות מידע (במחשב,
בדפי/חוברות מידע ,בא ופן טלפוני וכדומה) .כמו כן ,כפי שישנן תלמידות שאינן זקוקות לייעוץ פרטני ודאי
יש מקרים מורכבים בהם פגישה אחת או שתיים אינן מספיקות .גם עבור מקרים כאלה מומלץ לשקול
אפשרות של תהליך ארוך יותר ,באמצעות היועצת או על ידי הפנייה לגורמים נוספים (כגון פסיכולוגית
תעסוקתית במידה והדבר נדרש).
הרחבת שירותי ההכוון התעסוקתי לאורך החיים .המגמה הרווחת כיום היא לראות בהכוון קריירה לא
רק סיוע בקבלת החלטה בנקודת זמן מסוימת בחיים ,אלא כלי המסייע בפיתוח כישורים לניהול קריירה
לאורך החיים באופן המשכי ( .)OECD, 2004aתוכנית ח"ן בפעילות היועצות והמנחות אכן מלווה את
התלמידה באופן מתמשך במהלך שנים משמעותיות של יציאה ללימודים ולעבודה .עם זאת ,יש לחשוב
כיצד גם בהמשך הדרך תהיה נגישות לתמיכה וייעוץ ,דרך הגברת מודעות והיכרות עם תוכניות נוספות
המיועדות למעגלי חיים ושלבי קריירה שונים (פיטורין ,הסבה מקצועית ,קושי במציאת עבודה וכדומה).
במקביל ,ניתן לבחון אם וכיצד ראוי לשלב תכנים תעסוקתיים עוד בכיתות לימוד נמוכות יותר ,כחלק
מלימודי מקצוע או כתחום נפרד העוסק בעולם העבודה ( .)OECD, 2004bמומלץ לשלב ידע ומשאבים של
תוכניות סיוע נוספות (מפת"ח ,צופיה) באופן שיאפשר מתן מענה מתמשך לאורך השנים והעברה הדדית של
מידע העולה מהתוכניות השונות על מנת לחדד את הצרכים והמטרות של כל אחת מהן.
חיבור לתכנים מקצועיים והתפתחות תפקיד היועצת התעסוקתית .במסגרת התוכנית פותחה פרופסיה
חדשה של יועצת תעסוקתית במוסד חינוכי של המגזר החרדי .נערכה התאמה מוקפדת של התהליך
והתכנים ועולה הרושם כי היועצות אכן פיתחו מקצועיות ,דוברות את השפה התעסוקתית ומכירות
בחשיבות של התלמידה כבעלת האחריות על ההחלטה (בשילוב עם גורמים סביבתיים המייעצים לה).
היועצות הביעו רצון להמשיך ולהתפתח על ידי רכישת כלים נוספים ומומלץ כי הליווי ימשיך ,וישולבו בו
גם תכנים עדכניים שיאפשרו ליועצות להתפתח ולהתעדכן בתחום על ידי מחקרים רלוונטיים ,השתתפות
בכנסים מקצועיים ,הדרכות מקצועיות מגוונות וכדומה.
הפצת הידע המפותח במסגרת תוכנית ח"ן .כאמור ,הכלים הייחודיים אותם התוכנית מפתחת משמשים
גם סמינרים שאינם מוגדרים כשותפי תוכנית ח"ן .נראה כי להחלטה זו השלכות חיוביות על יישום
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התוכנית מבחינה קהילתית .הסתייעות של סמינרים נוספים בייעוץ התעסוקתי (גם סמינרים שאינם חלק
מתוכנית ההכשרה החלופית באופן רשמי והם אולי שמרניים יותר בגישתם) מעלה את הלגיטימציה של
הפעילות ,את חשיבותה ואת התפיסה המתפתחת כי הייעוץ התעסוקתי הכרחי בשלב הבחירה
התעסוקתית .עם זאת ,ההחלטה מקשה על בידוד היתרונות הנובעים משותפות בתוכנית ח"ן (מעבר לסיוע
בתקציבים) .במידה ובעתיד יעלה רצון לערוך מחקר המחדד את היתרונות של השותפות בתוכנית ההכשרה
החלופית תידרש חשיבה מוקפדת בנוגע לאופן ביצוע המחקר על מנת להפיק את המידע הרצוי.
מבחני תיל .עבודה רבה נעשתה בנוגע למבחני תיל ככלי מיון למסלולי הלימוד .באופן כללי ,התחושה
העולה מהשטח היא כי המבחנים מנבאים הצלחה ,בפרט במקצועות טכנולוגיים באופן שתורם למיון
ולשיבוץ הנכון של התלמידות .עם זאת ,עלו הסתייגויות לגבי תוקף המבחנים ,גם של הנהלת הסמינרים
וג ם של תלמידות .פעילות תוכנית ח"ן מאפשרת להשתמש במבחנים במסגרת הייעוץ התעסוקתי ,ככלי
תומך החלטה ,ולתת להם את המשקל הנכון בהתאם לתחום הלימודים הרצוי ועל פי מכלול המאפיינים של
התלמידה .כמו כן ,השינויים החיוביים משליכים גם על שיפור השירות שניתן על ידי תיל לתוכניות אחרות.
ניתן להפיק תועלת מהתהליך שנעשה במסגרת התוכנית ולבחון האם ניתן ליישם אותו גם במקומות
נוספים .למשל ,במבחני מיון לעבודה אשר במקרים שאינם מותאמים תרבותית לנבחנים מהמגזר החרדי,
יכול להוות חסם עבורם בקבלה לתפקיד .שיתוף הפעולה בין הנהלת הסמינרים ,היועצות (שהביאו גם את
קולן של התלמידות) וצוות מכון תיל יכול לשמש מודל לשיתופי פעולה דומים במקומות נוספים בהם
ההערכה דורשת שיפור מבחינת התאמה תרבותית ,עם אוכלוסיות שונות (כגון גברים חרדים) ובנקודות זמן
שונות (בכניסה לשוק העבודה).
הערכת האיכות והאפקטיביות של שירותי הייעוץ .יעילות שירותי ייעוץ והכוון תעסוקתי עבור הפרט
יכולה להימדד בשלושה שלבים מרכזיים .בשלב המיידי ניתן לבחון שינוי בגישה או הרחבת ידע (על שוק
העבודה/לימודים ,על העצמי) ,בשלב הביניים ניתן לבחון שינויים התנהגותיים המתבטאים בבחירה נכונה
של מסלול לימודי ם/קריירה ,בהתמדה במסלול הלימודים או קבלת החלטות מושכלת .לבסוף ,בטווח
הארוך יעילות השירות מתבטאת בהצלחה ושביעות רצון בתחום העיסוק.
ממצאי המחקר מעלים צרכים רבים להם שירותי הייעוץ נתנו מענה בטווח המיידי :רכישות כלים נכונים
לקבלת החלטות ,הגברת מודעות עצמית ,הגברת מודעות לאפשרויות (בשאלוני התלמידות למשל ,היו
תלמידות שהיועצות חשפו בפניהן אפשרויות עליהן הן לא חשבו קודם לכן והן אכן בחרו בהן) ,והגברת
ההחלטיות וההשלמה עם הבחירה התעסוקתית .משאלוני התלמידות עולה שביעות רצון וכן רכישה של
כלים לקבלת החלטות ,מעבר לשאלת הבחירה הלימודית הספציפית .עם זאת ,חשוב להדגיש בשנית את
מגבלותיו של המחקר הנוכחי .הנתונים הם איכותניים ,על פי מדגם קטן (בשל מגבלות הגישה לאוכלוסייה)
וראוי להרחיב אותם על מנת להגיע למסקנות ברורות יותר .כמו כן ,יש לבחון את ההשפעות ארוכות הטווח
של הייעוץ היכולות לבוא לידי ביטוי בשוק העבודה.
מחקר ארוך טווח הוא לרוב קשה לביצוע וקיימים מעט מחקרים בספרות הבוחנים יתרונות ארוכי טווח
של שירותי הכוון תעסוקתי ( ,)OECD, 2004aאך יש לתת על כך את הדעת בתכנון המשך המחקר המלווה
את תוכנית ח"ן ,ולנסות להגדיר קריטריונים מדידים שיצביעו על התועלת ארוכת הטווח של הכלים
הנמצאים בשימוש אשר נבחנו במחקר הנוכחי ,זאת בהתאם למטרות אותם מגדירה הנהלת התוכנית .לשם
כך חשוב לבנות ולעדכן מאגר מידע הכולל גם פרטי התקשרות ,שיאפשר גישה לאוכלוסייה המסתייעת
בשירותי ההכוון התעסוקתי בעתיד .חשוב לתת את הדעת על בנייה נכונה של מאגר המידע ונגישות של
הנתונים לצרכי מחקר.
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