
 

 

השאלות  5
 שחשוב לשאול
לפני שבוחרים 

 נתיב קריירה



 

 ייה לרתום את העגלה לפני הסוסים. טבכל מה שקשור לקריירה, יש לנו נ

נרצה   איך  לנו,  חשוב  מה  מגדירים  שאנחנו  לפני  הרבה  מעמד,  תפקיד,  כותרת,  מחפשים  אנחנו 
 שהחיים שלנו יראו ומה אנחנו מוכנים להשקיע ולהקריב לשם כך. 

תפקידים   מעניינות,  עבודות  חשוב  חיפוש  אבל  מעולים!  אלו  כל  רחוקים,  יעדים  הצבת  מרגשים, 
 לעשות קצת חקירה פנימית רגע לפני.

 

 אלו כמה מהשאלות החשובות ביותר שצריך לשאול כבסיס לבניית קריירה:

 

 איך אני רוצה שהחיים שלי יראו?  .1
 נסו לדמיין את החיים בעוד שנתיים, חמש, עשר שנים. מה תרצו שיהיה שם? 

 דומיננטית, האם התחביבים מקבלים מקום של כבוד?  האם המשפחה 
 בארץ, בעולם?  -איפה תרצו לגור

 כמה זמן פנוי חשוב בחיים האלה?  
 כמה הקריירה דומיננטית?  

 
 מה סדרי העדיפויות שלי?  .2

בסוף, לכולנו יש מגוון דברים שנרצה להשיג בחיים, אבל יש להם מדרג, יש דברים שחשובים   
 יותר מאחרים. 

 א בראש הרשימה, האם החופש? האם הכסף הו 
 האם ההצלחה המקצועית חשובה?  

 נסו לדרג את שלושת הדברים החשובים ביותר בחייכם, לפי סדר. 
 

   מאיפה ארצה לעבוד? .3
 האם חשוב לי לעבוד במשרד עם אנשים?  

 ? האם הגמישות והבחירה חיוניים לי
 לית? האם אני רוצה לעבוד מהבית או שבכלל אני מפנטז.ת על נוודות דיגיטא

 
 איזה ערכים חשובים לי?  .4

 ג.ערכים חשוב לי שמקום העבודה שלי ייצאיזה  מה האימפקט שארצה שתהיה לעבודה שלי.  
 
 
 



 
 

 מה חשוב לתחושת הסיפוק בעבודה שלי?  .5
 האם השפעה חשובה? הובלה?  

 ? יצירתיות, מקום לבוא לידי ביטוי האם
 ית לאושר שלי? האם עבודה עם אנשים חיונ

 ? מה משותף לכולם? אפיין אותםעזור להיזכר במקומות שסיפקו אושר בעבר, מה י
 
 

   איזה דברים חיוניים לתחושת האושר שלי? .6
 יותר.   שר באופן מקיףפה נתייחס לאו, השאלה הקודמת מתייחסת לסיפוק בעבודה

 וותר בשום מצב. נרצה למה לא  ק במקום העבודה? על  ב לתחושת אושר בחיים ולא רשוחמה  
 
 

 

ונרו. חלקנו נקריירה יכולה להשתנות אינספור פעמים בנחישות ץ אליה  שים נקודה רחוקה באופק 
שנים  והתמדה. כמה  כל  למטרה  ממטרה  נזגזג  הפסקה  חלקנו  ללא  הונחדש  הטייטל,  .  מעמד, 

 תם.יס של הכל וחשוב שנכיר אוהתנאים הסביבתיים יכולים להשתנות אבל יש דברים שהם בבס

לה יכולות  לשאלות האלה  כל הזמן  ג  שתנותהתשובות  להיות  שלנו היא  עם השנים. השאיפה  הן  ם 
פני כל שינוי רגע לרכים שלנו משתנים. חה ובהתאמה סדרי העדיפויות שלנו, הערכים שלנו והצבצמי

 ה עדיין חזק ומדויק. וודא שהחיבור שלנו פנימסיס וללחזור לבאני ממליצה 

 

 בהצלחה! 

 

 


