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מאפייני התקופה

הפרט ובהן נדרש מעצבות הקובעות את עתידו של שנים 1.

הצעיר לקבל החלטות משמעותיות

המובילים  תהליכי אקספלורציה והתנסויות מגוונות 2.

לגיבוש התודעה העצמית ולגיבוש זהות בכלל וזהות  

תעסוקתית בפרט

"חייב"אין , עצמאות ופעילות רצוניתתחושת 3.

in between, תחושת חוסר עוגן4.

ה/ביטחון לצעירומעניקיימיעוט תפקידים מפרנסים 5.

אופציות רבות והטרוגניות גוברת בתחום ההשכלה  6.

הצעיר חש מוצף ומבולבל, הגבוהה



דילמות ומהות
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.שאלתי היא בעיקר לבנות

,  העניין הוא. חושבת ללמוד הנדסה

+  28שאתחיל את הלימודים בגיל כמעט 

מה שאומר  , שנהאצטרך מכינה של 

. 33שאת התואר אסיים לקראת גיל 

כרגע אין לי  ? האם זה לא מאוחר

אך מאמינה שבהמשך  , התחייבויות

איך הצלחתן לשלב : יגיעו

?ילדים בו זמנית/משפחה

.אשמח להארה... קצת אבודה



-!השאלה

באיזה תואר אפשר  

???לעשות כסף

שנים בשביל  3ולא ללמוד 

?משכורת מינימום

(חוץ ממדעי המחשב)

מישהו שסיים תואר , היי

תקשורת ויכול  בקלינאות

לעזור לי האם יש ביקוש  

?למקצוע

,  שנים4לימודים קשים של 

מפחדת שלא יהיה שווה את 

ההשקעה



אני מתחילה עכשיו לימודי תואר ראשון במדעי , יה

. המחשב

ההתלבטות העיקרית  . התלבטתי הרבה מה ללמוד

נטו בגלל המשכורת )שלי הייתה בין מדעי המחשב 

מרגיש  )לבין ראיית חשבון ומערכות מידע ( הגבוהה

אבל ירדתי מזה בגלל שאמרו לי מעניןלי יותר 

קשים והשכר לא שווה את  , שהלימודים משעממים

(זה

מציינת שכרגע אין לי שום חיבור מסוים למקצוע 

. כלשהו בכללי

השאלה אם זה נכון מה שאני עושה ללמוד מדעי 

המחשב אפילו שכרגע אין לי חיבור למקצוע נטו כי 

??זה מקצוע שמכניס טוב ואין לי אופציה אחרת



?למה ללמוד תואר, אני באמת מתעניין ושואל

ואני רואה שתואר זה טוב לסוג של . 20, שנה10אני חושב כל כך רחוק עוד 

.ליתרון בקורות חיים על אחרים, לשכר יותר גבוה, ביטחון

לדוגמא אני רוצה תחום השיווק דיגיטלי והשיווק הכללי

אבל אני לא יודע מה יהיה עוד כמה שנים ואם אהיה שם אבל כרגע זה  

30)מעניין אותי ואני רוצה ללמוד את התואר אבל הוא במכללה והוא יקר 

מצד שני זה גם תואר ראשון וגם זה טוב לעתיד אם אני ארצה תואר  ( לשנה

רופא ומדעי המחשב אין מה , מהנדס, ואני בראש של אם זה לא עורך דין, שני

ללמוד לימודים אקדמאים אבל אם אלמד קורס זה יגביל אותי רק לתחום 

…הספציפי שאותו למדתי

?יש לעוד אנשים דילמות מהסוג הזה



שניות על  120

קריירה
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דינמיות
סטטיות

הוליזם
פיצול

הטרוגניות
הומוגניות



השפעה על  
תהליכים יציבות 

תעסוקתית

תחושת  
שותפות היררכיה



צורך בפידבק 
מהיר משוב תקופתי

אתגר  
וסיפוק עצמי עבודה  

"מסודרת"

סדר חיצוני 
מבולגן המשפיע 
על הסדר הפנימי התאמה בין שלבי 

חיים ושלבי קריירה



..  שאלות

..שאלות
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??איך מפתחים עצמאות כלכלית



עוגן סגנון חיים







אחריות חברתית



המלצות
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JOMO-לFOMO-מעבר מ



השתתפות בתכניות המהוות  

ועל גשר בין השכלה לתעסוקה

רכישת כלים עוד במהלך  

הלימודים



הגברת תחושת המסוגלות  

והאמונה ביכולות



...אל תשכחו

יש לנו דור נפלא 




