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  הכנה לתעסוקה וקריירה-ק "הילת
 מבחן דגם

 
 
 י        /ההתפתחות הטכנולוגית גורמת לצמצום הצורך בעובדי ייצור בתעשייה הסבר.  1

 )' נק6(?     מהם הגורמים לכך
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 . מעורר אסוציאציות שונות"  עבודה"המושג  .  2

 ":עבודה" וכותב משפט על הקשר ביניהם ובין המושג  מהמושגים הבאים6    בחר 
 )' נק6    (

 
 מלאכה     *  

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 עסוק במקצוע מסוים     *  
_____________________________________________________

____________________________________________________ 
 בטלה*  

_____________________________________________________

____________________________________________________ 
 מפעל*  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 מנהל     *  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 עובדים זרים*  
________________________________________________________

________________________________________________________

 אוכל*  
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 כסף*  

________________________________________________________

__________________________________________________     ______

 פקיד*  
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 עייפות*  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
  סוגי קריירה3לפניך 

 ) נקודות6(  כתוב מספר מילים על אחת מהקריירות שלפניך 

      
     קריירה אנכית 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
    קריירה משתנה 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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    קריירה יציבה           
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
    קריירה וירטואלית

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

  
 מאת אלבין טופלר " הגל השני"אפיוני העבודה על פי הספר .   4

 )' נק6: (י מספר מלים על/     כתוב
 מיקום העבודה .א

________________________________________________________

________________________________________________________

 איכות חיים בעבודה. ב
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

  –השלבים בתיאורית ההנעה של מאסלו  .5
 )' נק4: (     סדר את השלבים לפי הסדר שלמדת והכנס לתוך הפירמידה שלפניך

    
  

 צורך במימוש עצמי
 צרכים חברתיים
 ,פיזיולוגייםצרכים בסיסיים 

 צורכי בטחון
 "אני" צורכי ה
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 )' נק6. (הסבר בקצרה,   וכיצד נוצרפמהו סטריאוטי.  6

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 )' נק6(? מהן לדעתך הסיבות לזיהוי מקצועות עם תכונות נשיות או גבריות .  7

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 )' נק4. (כדי לקבל החלטה עליך לעבור מספר שלבים.  8

 .את השלבים שלפניך לפי הסדר שלמדת) י/נא סדר  (
 

 בקרה     * 
  

 .אפשרותשקילת יתרונות וחסרונות של כל     *  
 

 .איסוף מידע על האפשרויות         *  
 

 ).המטרה(קביעת היעד          *  
 

 . בקרה         *  
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 ) ' נק4: (י את הטבלה לפי מקורות חיפוש עבודה/נא מלא.  9
 ,       פנייה לחברים, אנשים העוסקים במקצועות מעניינים, יועצים,     קשרים אישים

 מודעות    , אינטרנט, דפי זהב, מורים, חברי ילדות, קרובי משפחה, שכנים  
 מודעות     , משרות או תפקידים,   המתפרסמות בעיתונות לפי סיווגי מקצועות

 חברות כוח אדם וחברות השמה   , ירידי תעסוקה, שירות  התעסוקה,   שטח
 .  פרטיות

 
 מידע פורמלי מידע בלתי פורמלי

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 )9התייחס לשאלה (? כיצד דרכי גיוס אלה יכולות לסייע למבקשי עבודה  .10
 )'נק 6(

     

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 . לפניך מודעות מעיתון ערב.  11
 )' נק10. (י קורות חיים כפי שלמדת/בחר אחת מן המודעות וכתוב

 

       

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 
 ה/ליבואן רכב דרוש

 ת/איש
 חשמל ומיזוג אוויר

 ת תעודה הסמכה/בעל
 

 י קורות חיים/נא שלח
 12215אביב - תל3244. ד.לת

 
 דרושים

רשת מסעדות" ארומה"ל  
 

ה/פקיד * 
ית/קופא * 

ית/מלצר*  
 

נא לפנות בכתב יד תוך פרוט קורות חיים 
  32רחוב בזל" ארומה" ל

85649תקוה  -פתח  
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 ?כיצד תקרא להסכם הקובע את תנאי העבודה שבין מעביד מסוים לבין עובד .12
 )' נק4) (ת התשובה הנכונההקף בעיגול א  (
 
 הסכם עבודה אישי    ) הסכם בשתיקה         ב)  א

 

 : קובעים" חוקי המגן" .13
 )' נק4( רשום את המילים המתאימות 

_________________________________________________________ 
 ) חוק שכר, זכויות נוספות, זכויות מינימום(

 
 
 )' נק4) (הקף בעיגול(? יסיות שהמעביד צריך ליישםמהם זכויות הנוער הבס. 14  

 לא נכון      / שעות עבודה ומנוחה  נכון)        א
 לא נכון      / חוק חופשה שנתית   נכון)        ב
 לא נכון / חוק שכר המינימום   נכון)        ג

 
 
 ______________________) ' נק4(? מהו הגיל בו נוער יכול לצאת לעבודה .14

 
 

 ) ' נק6(? אילו עבודות אסורות על בני נוער.  16
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

 )' נק4) (הקף בעיגול: (ללשכת העבודה יש לבוא עם המסמכים הבאים.  17
 

 לא נכון/                        נכון  תמונות       2)        א
 לא נכון/ תעודת זהות של ההורים           נכון )        ב
 לא נכון/ תעודת זהות של מבקש העבודה  נכון )        ג
 לא נכון/ אישור מרופא משפחה              נכון )        ד
 כוןלא נ/ מורה               נכון , אישור ממדריך)        ה
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 )' נק4) (הקף בעיגול(לפניך רשימת תכונות בהם יש להעריך את העובד .  18
 לא נכון/טיב העבודה             נכון)        א
 לא נכון/כושר מנהיגות          נכון)        ב
 לא נכון     /כושר שכנוע            נכון)         ג
 לא נכון/סדר ודייקנות           נכון)         ד
 לא נכון/מראה חיצוני            נכון)         ה
 לא נכון/תפיסה והבנה           נכון)         ו
 לא נכון/גישה לחברים          נכון)         ז
 לא נכון/חריצות                  נכון)        ח

 
 . לפניך תיאורי ארוע. 19

 .י על השאלות שאחריו/י וענה/קרא,        בחר אחד מן הקטעים
 )' נק6(  

 
 .אירוע א

 
, שרון, ירון, רועי,  בחיפה עבדו ארבעה חברים מאותה שיכבההבפיצריי

. הם ביקשו לעבוד ביחד במשמרות. במשמרת עבדו שמונה שעות. ורותי

חיים שהיה אחראי . ירון באופן קבוע היה מאחר לעבודה מסיבות אישיות

 .  החליט לפטר את ירון וזההמשמרת הודיע לבעל הפיצריי

 ?האם לפי חוקי העבודה צדק המנהל •
 ?מה יעשה עכשיו ירון לדעתך •

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 .אירוע ב
 

.  נפגשו נער ונערה ששמם שמור במערכת, במסגרת העבודה בארומה ברחובות

הלקוחות היו מרוצים . הם החלו באותה משמרת ואף עבדו שעות נוספות

הנער קיבל הצעת עבודה . מהם ואף שלחו מכתבים המלצה למנהל המשמרת

 ?  במקום נוסף האם לדעתך יעזוב 
 ?די שימשיך לעבוד בארומהאילו תנאים צריכים להיווצר כ

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

                         ______________________________________________________

 

 

        

      


