
 כבר להחליטאומרים שהגיע הזמן 

 מדריך הקריירה לסטודנטים שעדיין לא יודעים את הדרך

 משפחתית חג סעודת עוד

להפיג את תחושת הכבדות של סעודת  יםמנסבמרכז הספה הגדולה,  יםשוקע םאתסוף הארוחה, 

בסלט המיונז של דודה  היה כשורההחג. פרפרים מוזרים בבטן רומזים שאולי גם השנה משהו לא 

 אלו פרפרים מסוג אחר?אולי ו. שושנה

 ,שוקענאנח והריפוד  .שמעוןדוד  כםלשמאללבנות תכנית נסיגה, מתיישב  יםמספיק םלפני שאת

: םשכבר שמעתופותח בבדיחה מחייך  שמעון. דוד נוטה לפתע לכיוונו כם, הגוף שלםציתומבלי שר

  ?"גדול, או שאתה עוד לא מספיק גדולכשתהיה לעשות כבר מה "נו, אז החלטת 

 שמעוןלסיום תקופת המבחנים, אך דוד  יםאו מחכ יםעוד בודקכך שאתם משהו על  יםממלמלאתם 

 לי האני בגילך כבר ידעתי מה אני רוצה מעצמי. הייתתראה חמוד, . "ומדבר בנפנופי ידיים לא מרפה

 ".כבר היה לו עסק מצליחבגילך  –משרה מלאה מסודרת, סימנתי מטרה והתקדמתי. ואבא שלך 

הוא תמיד מצליח בדרכו המגושמת לדרוך בדיוק על זה שאת הדוד הזה, אבל איך  יםאוהבאתם 

 אולי מישהו צריך סיוע –לחפש מוצא לכם מיאוס גורמת ה ? הרגשתשלכם רגישותהנקודות ה

 ? סיריםבשטיפת 

, שושנה. דודה לאפכםומתוק מדי מגיע ישן בושם  ניחוחו ,השני האבל אז שוקעת הספה גם בצד

מהדקת , לימינכם, מתיישבת של אחרים שיחההזדמנות להצטרף ל /החמיצהשמעולם לא פספסה

שלך דוד ל" :בחצי לחישהרוכנת ואומרת , ותברחכי לא בתנוחה שמוודאת ידכם אצבעות על אמת 

אמנות, בי בבנק, עם תואר . אני בגילך עבדתאחר, אבל אני רוצה לומר לך משהו איזו דעהיש תמיד 

ן מה אין מה לתכנן, כמו שאי? שתגיד על זהאז מה נו, רשת גני ילדים. בכלל בתפקיד בוהיום אני 

 ל לטובה."והכגיעו. יההזדמנויות תתחיל משהו ואני אומרת לך,  לנבא את העתיד.לנסות 

 " .פתרונות, לא סיפורים. "הילד צריך שמעון," מגחך דוד שושנה ,"נו באמת

רות הזמנה לחלוקת סלט פ   יםמנצלאתם , שלכםלשאלות על חיי האהבה זולגת לפני שהשיחה רגע 

לכם עדיין יקרא  שמעוןארבעים, דוד  ניבכשתהיו אם גם אתם תוהים בדרך . מזנוןלאזור ה יםומזנק

 ו. מתי כבר תוכלים יותרש מבולבללהרגי כםכל השיחות האלה רק גורמות ל – יותרגרוע ו "ילד".

 ת?עוד ותקיעּויה, בחירה, יהשתחרר מכל המחשבות החוזרות האלה על קריירל

 ?זה עם עושים מה

להחליט? במובן מסוים, צורך , או שאין ואו דודה שושנה? הגיע הזמן שתחליט שמעוןאז מי צודק, דוד 

, יש אנשים שהצליחו בזכות תכנון, ויש שהצליחו בזכות באמת שניהם צודקים. כשחושבים על זה

  במקרה. אז מה עושים? צצוהזדמנויות ש

 שני שלבים:מורכבת מהתשובה 

 ?להחליט הצורך מקור המ – כםאת עצמ ושאלו פנימההתבוננו , בשלב הראשון

ולקבל  כםצורך לתכנן את עתיד אתם חשים – לשמעוןיותר  יםדומאתם , האנשיםכמו רוב  םאם את

 :כםעצמ בררו עםבמקרה כזה, . והתלבטותשל בדיקה  ביניים במצב לכם נוח לאהחלטות מראש. 

, נוסףב דאות?והו-איבמחוסר הנוחות שלברוח  בקשיםמ םלהחליט או שאת נדרשיםאכן  םהאם את

? אם כםאת צהמלחיהציפייה הזאת בפני עצמה חליט, ומכם להשהסביבה מצפה  כםאם נדמה לה



לקרוא. יש דרך אחרת, ולא תמיד  יכועמוק והמש מו, נשחיוביתהיא  התשובה לאחת השאלות האלה

 חייבים לקבל החלטה.

האופציות לזרום ולהשאיר את יותר נוח לכם  –יותר לשושנה  יםדומ םיש סיכוי שאתשני,  צדמ

יתרון.  כםללהקנות  ותעשוין גם במצבים שבהם ה ותהחלטקבל לממנע ילה פיםמעדיאתם ופתוחות, 

בעוד כמה שנים עלולה להביא אתכם  תכניתללא הזרימה אם  כםאת עצמ ושאלאם זה המקרה, 

לגייס משמעת, לחקור  כםלכדאי , אתכזכנה סקיימת אם . כםרצון מחייולחוסר שביעות  מבוי סתוםל

 .כםולתכנן את המשך הקריירה של כםאת שוק העבודה, להושיב את עצמ

זמן לשלב "שושנה", הגיע היותר "שמעון" או יותר  םפסיכולוגית אתמבחינה אם  םלאחר שהבנת

בסיטואציה רבים יותר יתרונות  איזו מהדרכים תעניק לכםן ווננסה לבח ,החוצההשני. כעת נתבונן 

 או הדרך של שושנה? שמעוןהדרך של  –הנוכחית 

 , שתי אפשרויות. אופן כללי, בכאן קיימותגם 

ועל האפשרויות  כםמספיק על עצמ םתכנית ברורה. אם כבר הבנת גבשכדאי ליש מקרים שבהם 

להשקיע בו  משתלםטוב ו כםאומרת שכיוון מסוים יעשה ל כם, והאינטואיציה שלהעומדות לרשותכם

 להחליט ולהתחייב.  ושקל –זמן ומאמץ 

ביעד  ובחר ?ומה אני רוצה לעשות בעתידאני רוצה להיות היכן שאלת המפתח במקרה כזה תהיה: 

בביצוע. למשל, אם עד היום  וליגיע ליעד הזה, והתחלה כםמהם המסלולים שיאפשרו ל ועתידי, בדק

לעבוד בחברה שבה קיים אפיק מעבר כזה,  עליכםלעבור לפיתוח,  רוצים םתוכנה, ואת הייתם בודקי

אם  –נוספת דוגמה ידע וניסיון להצדיק את המעבר.  די כםבמשימות שיקנו ל כםולהוכיח את עצמ

את הקריטריונים המדויקים לקבלה לקורס  ולעבוד במשרד החוץ, חקר ניםמעוניי םשאת יםיודע םאת

 למיונים. כםאת עצמ ינוצוערים, והכ

 כםהתנסות עשוי להקנות ללהתלבט או לחפש, לשדווקא להמשיך  יםמרגיש םאם, לעומת זאת, את

כדי  ויותלא צברתם די חו עדיין על הזדמנויות מספיק טובות. ואולי םעדיין לא שמעתייתכן ש –יתרון 

 .מסב לכם הנאה/גורם לכם הרגשה טובה , ומהיםבמה אתה טובלדעת 

 ?רצוי לי כבר מחרהכללי הבכיוון קדם התאיך אני יכול לשאלת המפתח במקרה כזה תהיה: 

בדיוק מה,  יםלהשתלב בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי, אבל אתה לא יודע ניםמעוניי םלמשל, אם את

, יכםאנשים רבים בחיפוש פושתלאן יובילו:  יםיודע כםות מיידיות שאינלנקוט מספר פעול כםכדאי ל

נצלו . יםמחפש םשאתהתפקיד המאפיינים של את וגם  כםבפניהם גם את היתרונות של וציינו

אתכם לטווח ארוך, אבל יחשפו  כםלפרויקטים זמניים ואפילו לעבודות שאינן משאת נפשהזדמנויות 

בדרך שתזמן הזדמנויות  ומאמץ ופעל ועימעניינים. במילים אחרות, השקלסביבות עבודה או לאנשים 

 .ולחוות אותו להכיר את התחום כםל אפשרחדשות לאורך זמן, ות

מי  יםיודע םלהגיע, את יםרוצ םלאן את יםיודע"כשאתם לסיכום, נוסחת הניצחון של דוד שמעון היא: 

 .כם"יעדים שלשיג את הלה כדי ותיעילבלפעול ם ויכולים את

 יםעל פני המים, ולא מפחד כםלחמאת  יםשולח"כשאתם ואילו נוסחת הניצחון של דודה שושנה היא: 

נקרות  –דרך ב, ולקחת סיכונים ים שלכםלהתנסות בסוגי עשייה חדשים, לשתף אחרים בחיפוש

 ."בדרך אחרתיתם נתקלים בהן הזדמנויות שאין סיכוי שהי בדרככם

 להכריעאין באמת צורך  שילוב של השניים.יכולה להיות  כםהניצחון שלנוסחת הן ש החדשות הטובות

לנהוג לפעמים לפי הפילוסופיה של  – "לשחק על כל המגרש" . עליכם לדעת רקבין שמעון לשושנה

 ולפעמים לפי זו של שושנה, כי לכל אחת יתרונות משלה. ,שמעון

 ואפשרושמזמנת הזדמנויות  דרךב וגנה –. ובאחרים נותכנ –בנושאים ובזמנים שמצדיקים תכנון 

 לאורך זמן.אליהן להיחשף  עצמכםל



 

דוד שמעון ודודה שושנה . כם, וצלוחית של סלט פירות בידכיםלמרכז הספה מחיי יםחוזר םאת

שיש  ברור ליומצליח, ושמח ששניכם רוצים לראות אותי  ברור לי "אתם יודעים מה?עדיין שם. 

בדוק ברצינות את האפשרות של לימודי ניתוח אבבוקר מחר משהו במה ששניכם אומרים. 

כדי לראות אם זה בכלל מתאים לי, אנסה לצמצם בחודשים הקרובים את  ,במקביל .התנהגות

 בכללאם הסביבה הזאת  בחוןהמשמרות, כדי שאוכל להתנדב כמה שעות בחינוך מיוחד ולמספר 

אולי אגלה  –ולכו תדעו  ,שאני בשל לענייןאני רוצה להרגיש לי. אם אני באמת הולך על זה, בשבי

 על עצמי דברים חדשים שידחפו בכלל להחלטה אחרת."

להגיע לארץ המובטחת," מרעיד דוד שמעון את הספה שנה  שלושיםקח לך עוד י"רק שלא י

 בצחוקו. יש דברים שלא משתנים.

 

 :אפשרויותקיימות ארבע  , לעשות כםמה עליומתלבטים,  ים"תקוע" םאת אם, סיכוםל

 ?אתםאיזה טיפוס 
 
 

 מה עדיף כרגע 
 ?"אובייקטיבית"

 לזרוםמעדיפה  –שושנה  מעדיף לתכנן –שמעון 

 
 לקבל החלטה

 

לקבל את לכם מדוע קשה  ובדק
חסם  כםהאם יש ל –ההחלטה 

פנימי או חשש כלשהו? אולי 
להתגבר עליו בעזרת איש כדאי 

 יועץאו  ימקצוע בתחום הטיפול
 קריירה.

חלטה נתפסת השהאף 
, לטווח הארוך היא "סוגרת"כ

 כםל"לפתוח" דווקא עשויה 
ולאפשר זרימה נתיבים 

על  ולמקומות חדשים. הסתכל
מקפצה על ההתחייבות הזו כ

 לחופש פעולה עתידי.

 
 לדחות את ההחלטה

 ולהמתין לחוויות ולהזדמנויות
 

יותר כלפי  יםלהיות סובלני ונס
מצב של חוסר ודאות ולהבין 

 ויתרונות. קחגם  בושיש 
ונסו  ,את התקופה "בקלות"

חדשים סוגי פעילויות ליזום 
סביבות חדשות, שיאפשרו ב

 הזדמנויות להמשך.ליצור 

בנימוס לחצים מהסביבה  ודח
 יכולקבל החלטה כעת. המש

להשקיע בלמידה מתמדת, 
חשיפה לאנשים ולתחומים ב

 יצירת הזדמנויות.בחדשים ו
עם האצבע על הדופק,  ושאריה

 מתי כדאי לקבל החלטה. ווזה
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