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מידע כללי אודות הSDS
מבוא
על מנת להפיק את המרב מתוצאות ה SDS-שלך ,יש לקרוא דוח זה בתשומת לב רבה .הדוח יספק לך רשימה של אפשרויות תעסוקתיות,
אותם כדאי לשקול כשחושבים על העתיד .בנוסף ,הדוח כולל תשובות לכמה שאלות נפוצות הנוגעות ל ,SDS-וכן הצעות לכיוונים נוספים
שיכולים לסייע לך בתכנון הלימודים והקריירה .מומלץ לעבור על רשימת האפשרויות התעסוקתיות שלך ,ולסמן לגבי כל מקצוע אפשרי –
האם הוא לא מעניין אותך )ל( ,האם קיימת התלבטות לגביו )מ( ,או האם הוא אפשרות טובה )כ( .עליך לוודא כי מקצועות שסימנת ב "ל" לא
נפסלו בשל דעות קדומות או העדר מידע .במקום ,יש לסמן ב"מ" מקצועות שאין לך מספיק ביטחון לגביהם ,או שעליך להכיר אותם יותר
ולקבל עוד מידע עליהם כדי לקבל החלטה .בעת העיון ברשימה ,ניתן אף לקחת בחשבון אף את רמת ההכשרה הנדרשת למקצוע .בתוך כל
קוד ,המקצועות מסודרים לפי רמת ההכשרה הנדרשת :מן המקצועות הדורשים את רמת ההכשרה הגבוהה ביותר ,ועד למקצועות שאינם
דורשים כלל הכשרה או דורשים הכשרה מינימלית.

מה כלול בדוח האישי שלך?
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דוח זה כולל סקירה של החלומות התעסוקתיים שלך .בנוסף ,בעזרת קוד ה SDS-המסכם שלך ,הופקה עבורך רשימה של מקצועות
המתאימים לאישיות התעסוקתית שמיוצגת על ידי הקוד המסכם שלך .כמו כן ,מצורפות הצעות לכמה צעדים נוספים להמשך .על מנת להפיק
את רשימת המקצועות המופיעה בדוח ,נערך שימוש בכל אחד מן הצירופים האפשריים של שלושת האותיות בקוד המסכם שלך .הסיבה לכך
היא שחשוב להכיר את כל האפשרויות המקצועיות שעשויות לספק אותך ,ולהעמיק את הבנתך בכל הנוגע לשאיפות התעסוקתיות שלך .יש
לזכור שכל קוד מסכם הוא שונה וייחודי ,כך שבכל דוח יופיע מספר אחר של מקצועות אפשריים.

הקוד המסכם שלך
כאשר השלמת את שאלון ה ,SDS-תיארת את ההעדפות שלך – מהן הפעילויות האהובות עליך ומהם תחומי העניין שלך .הקוד בן שלוש
האותיות שלך מורכב משלושת טיפוסי האישיות של  RIASECהמתאימים ביותר לפעילויות ,לכישורים ולתחומי העניין שציינת .הקוד המסכם
הוא למעשה דרך מהירה וקצרה לתאר אותך – את השילוב של תחומי העניין שלך .האות הראשונה שבקוד שלך מצביעה על סוג האישיות
שהכי דומה לך ,האות השנייה מבטאת את הסוג שקצת פחות דומה לך ,וכן הלאה .טיפוסי האישיות שלא נכללו בקוד שלך הם אלו שהכי
פחות דומים לך .ציוני ה SDS-המסכמים שלך היו. R = 11, I = 10, A = 20, S = 32, E = 12, C = 10 :ניתן לחשוב על תחומי העניין שלך
כעל תרשים עוגה של טיפוסי ה  ,RIASEC -כך שגודלה של כל גזרה מקביל לגובה הציונים שלך ב.SDS-ככל שהגזרה גדולה יותר ,גדול
יותר העניין שלך בתחום.פער של פחות משמונה נקודות בין ציונים מעיד שרמת העניין בשני התחומים דומה.לעיתים ישנו שוויון בין שני ציונים
בקוד ה ,SDS-שמשמעותו עניין זהה)פחות או יותר( בתחומים אלו.

מהם המקצועות שעשויים לעניין אותך?
החלק הבא כולל רשימה של מקצועות המבוססת על האותיות בקוד המסכם שלך .לכל מקצוע יש קוד בעל  3אותיות ,שנותן מידע לגבי אופי
המקצוע ,באמצעות השוואה שלו לששת טיפוסי האישיות של  .RIASECניתן לחשוב על מקצועות כעל סביבות שיותר מתאימות ,נוחות
ומועילות לאנשים מסוימים מאשר לאחרים .המקצועות המופיעים ברשימה הם אלו שמתאימים ביותר לפעילויות ,לערכים ,ליכולות ולתפיסות
העצמיות שלך .בדרך כלל ,אנשים שמוצאים עבודות שמתאימות לטיפוס האישיות שלהם הם שבעי רצון ומצליחים ביותר בעיסוקם.
המקצועות ברשימה מסודרים לפי רמת ההכשרה הנדרשת ,מן הרמה הגבוהה ביותר לרמה נמוכה ביותר.
קוד SDS

SAE

ASE

ESA
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מקצועות
יועץ
יועץ קריירה
רכז הדרכה
איש דת בקהילה
גננ)ת( ,גן חובה
מדריך ,בריאות הנפש
מורה ,בית ספר יסודי
מורה ,חינוך על-יסודי
מטפל במוזיקה
מפקח מזון ותרופות
סייע)ת( ,מעון
איש יחסי ציבור
מדריך דרמה
מחזאי
מנהל הפקה ,פרסום
מעצב תערוכות
עורך טכני ואקדמי
עורך ספרותי
פזמונאי
קומיקאי )כתיבה(
אמן ,רישום
מורה לאמנות
מורה לדרמה
מורה למחול
מורה לפיסול
מלחין
מנהל הצגות ומופעים
אמן ,ויטראז'
מנהל מחלקה
מנהל רישום וקבלה במוסד חינוכי לימודי
עובד סוציאלי רפואי
צוער במשרד החוץ
שופט
לוביסט )שדלן(
מנהל אישי של אמן )אמרגן(
מנהל השמה
מנהל כנסים
מנהל עבודה ,תחום פנאי ובילוי
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מנהל שיווק ,מסחר אלקטרוני )(e-commerce
מנהל ,איגוד
מנהל ,מחלקת חדשות
מנהל ,סטודיו למחול
מנהל ,שירותי רווחה
מפיק ,סרטים
מתורגמן
נציג ארגון עובדים
נציג שוויון הזדמנויות
סוכן ספרותי
ספק סיטונאי
עורך ראשי
פוליטיקאי
מנהל ,משתלות וחממות
נציג מכירות ,הנעלה
נציג מכירות ,מכשירי חשמל ביתיים
סוכן מכירות
דייל אויר
נציג מכירות ,אביזרי ספורט
נציג מכירות ,כלי נגינה ואביזרים נלווים
נציג מכירות ,סחורה כללית
נציג מכירות ,קוסמטיקה ותמרוקים

EAS

AES
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מנהל ,תכניות לגימלאים
עורך מוסיקלי
מנהל אופנה
סוכן השקעות ,מוצרי חקלאות
כרוז מכירה פומבית
מנהל עבודה ,עובדי חקלאות בשדה
נציג מכירות ,ביגוד ואביזרי אופנה
דוגמן ,אופנה
מומחה להפקות אור-קוליות
אמן ומנהל אומנותי ,מוסיקה
ארכיונאי
כוריאוגרף
כתב ,מאמרי מערכת
מומחה ליחסי ציבור
מנהל אמנותי
מנהל לוח שידורים ,תכניות בידור
מנהל מוזיקלי
מנהל עבודה ,תפאורנים
מנהל קריאייטיב
מנהל ,מקהלה
מנהל ,סוכנות פרסום
מנצח )תזמורת(
מעצב אתרי צילומים
מעצב פנים
מעצב תעשייתי
משורר
נער)ת( תסריט
עורך כתבי עת ומגזינים
עורך ספרים
עורך עיתון
ראש מערכת חדשות
תקציבאי )משרד פרסום(
אמן ,הדפסים
במאי צילום
במאי ,תאטרון
יועץ ומפיק חתונות
מורה למוזיקה
נציג מכירות ,אמנות גרפית
עורך סרטים ווידאו
צייר קומיקס /אנימציה
זמר
ְמסַ פֵּ ר
מורה לציור
מנהל תצוגה
קומיקאי )הופעה(
קוסם
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שחקן
דוגמן ,צילומים

SEA

דיקן סטודנטים
יועץ לכלכלת המשפחה
מנהל מחקר
במאי ,תוכניות טלויזיה
מגשר
מדריך ,בעיות התמכרות
מנהל מוסד לחינוך המיוחד
מנהל ,ארגון קהילתי
מנהל ,שירות ציבורי
מפיק ,רדיו וטלוויזיה
משאבי אנוש ,מנהל תחום רווחה
עובד סוציאלי ,בריאות הנפש והתמכרויות
עובד סוציאלי ,תחום המשפחה
קבלן ,חקלאות
קוסמטיקאי

מהם המקצועות שעליהם חלמת?
כאשר השלמת את שאלון ה ,SDS-נתבקשת לרשום מקצועות ששקלת כשחשבת על הקריירה העתידית שלך .נתבקשת לציין הן מקצועות
שחלמת עליהם והן כאלו ששוחחת עם אחרים לגביהם .המקצועות שבחרת מופיעים בטבלה הבאה ,לצד הקוד המסכם המתאים לכל אחד
מהם .בנוסף ,חושב עבורך קוד מסכם לחלומות התעסוקתיים ,המייצג את השאיפות המקצועיות שלך.
חלומות תעסוקתיים
מקצוע

קוד מקצוע

הלימה בין מקצוע לקוד שהתקבל

פסיכולוג קליני

SIA

24

מעצב גרפי

ARS

14

פסיכולוג חינוכי

IES

6

צלם סטילס

AER

12

מורה ,בית ספר יסודי

SAE

28

קוד מסכם של החלומות התעסוקתייםASI :
קוהרנטיות החלומות התעסוקתיים :נמוכה

כמה צעדים נוספים
להלן מספר צעדים שיוכלו לסייע לך לשפר את
איכות קבלת ההחלטות תעסוקתיות שלך:
 1ה SDS-יעיל ביותר כאשר הוא מחזק את החלטתך לגבי המקצוע שבחרת ,או
כשהוא מעלה אפשרויות חדשות שכדאי לשקול .אם תוצאות ה SDS-אינן
מתאימות למקצוע שבחרת או להסבה מקצועית שתכננת ,אין צורך לשנות מיד את
תכניותייך .יש להמשיך בבדיקה מעמיקה על מנת לוודא שהבנת את מאפייני
העבודה שחשבת עליה ,ואת המקצועות שהתקבלו ב.SDS -
 2מומלץ להשוות את הקוד המסכם שלך עם הקודים של המקצועות שכתבת בחלק
של ”חלומות תעסוקתיים“ .הם צריכים להיות דומים ,אך לא בהכרח זהים .כך
למשל ,אם הקוד המסכם שלך הוא  ,RIEייתכן שהמקצוע שחלמת עליו יהיה בעל
קוד  .IRCאם אינך רואה קשר בין הקוד המסכם שלך לבין קוד המקצוע שחלמת
עליו ,כדאי להתייעץ עם יועץ תעסוקתי או עם חברים לגבי הסיכוי שהמקצוע אכן
יספק אותך.
 3כדאי לבדוק מהן דרישות הלימודים של המקצוע שמעניין אותך; היכן ניתן לקבל את
ההכשרה הנדרשת? האם זה אפשרי עבורך מבחינה כלכלית? האם זה הגיוני
מבחינת יכולות הלמידה שלך ,גילך ,ומצבך המשפחתי? בנוסף ,יש לבדוק האם
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קיימות הגבלות בריאותיות או פיזיות שעשויות להשפיע על הבחירה שלך ,וכיצד
ניתן להתמודד עמן.
 4רצוי לחפש מידע נוסף על המקצוע שמעניין אותך באינטרנט .ניתן למצוא מידע
מפורט באנגלית לגבי המקצועות המופיעים במדריך זה ,באתר של ארגון התעסוקה
הבינלאומי ,ה .(O*NET (www.onetonline.org-בישראל קיימים אתרים
שונים שמספקים מידע תעסוקתי ,כמו למשל אתר ”רייטינג לעבודה“ של משרד
הכלכלה ,המספק נתונים על הביקוש למשרות שונות בישראל:
http://ovdim.gov.il/Report.aspx.
 5כדאי גם לשוחח עם אנשים שעובדים במקצועות שמעניינים אותך .רוב האנשים
אוהבים לספר על עבודתם .יש לזכור ,עם זאת ,שיכולות להיות הטיות אישיות;
לכן ,כדאי לדבר עם מספר אנשים שעובדים באותו מקצוע.
 6מומלץ לנסות לעבוד באופן התנדבותי או זמני בעבודה שדומה למקצועות שבחרת,
כדי לחוות את אופי העבודה .ניסיון כזה יוכל לסייע לך לחוש מה אופי העבודה
במקצוע.
 7יש לזכור כי תוצאות ה SDS-מושפעות מגורמים רבים ,כמו המגדר והגיל שלך,
המקצועות של הוריך ,והרקע התרבותי שלך .לדוגמה ,מכיוון שהחברה לעתים
קרובות מעודדת נשים וגברים לכיווני קריירה שונים ,נשים בדרך כלל מקבלות יותר
קודים המכילים את האותיות  A, Sו ,C-ואילו גברים מקבלים יותר קודים המכילים
 R, Iו .E-עם זאת ,כל מקצוע יכול להתאים לנשים ולגברים .אם הקוד שלך שונה
מהקודים שהתקבלו בעבור החלומות המקצועיים שלך ,יתכן שההשפעות הללו הן
שמסבירות את ההבדלים ,כך שכדאי אולי להחליט לדבוק בחלומות שלך.
 8חשוב לזכור :אף אחד מלבדך לא יוכל להחליט לגבי המקצוע שלך .אין מקור מידע
או מבחן יחיד שיכול לספק תשובה אחת ”נכונה“ ,אך ה SDS-יכול לסייע לך
להתמקד בכמה מן האפשרויות המתאימות ביותר.

מידע נוסף
מהו ה?SDS-
ה SDS-הוא מדריך לתכנון לימודים וקריירה .הוא פותח לראשונה על ידי ד"ר ג'ון הולנד
בשנת  ,1971ועודכן מאז  4פעמים .ה SDS-והדוח שבידכם מבוססים על מחקר מקיף
אודות האופן שבו אנשים בוחרים קריירה מקצועית .ה SDS-הוא הכלי הנפוץ ביותר
בעולם להערכת נטיות תעסוקתיות.

אילו טיפוסי אישיות דומים לך ביותר?
ניתן להשתמש באותיות ה RIASEC-על מנת לתאר את התחומים הדומים ביותר לנטיות
ולתחומי העניין של כל אדם .למשל ,ניתן לומר כי אדם מסוים דומה ביותר לטיפוס
הביצועי ) ,(Rואילו אדם אחר קרוב יותר לטיפוס החברתי ) .(Sכמו כן ,ברוב המקרים,
לכל אדם יש מספר טיפוסים שדומים לו ,ולא רק אחד.
מודל המשושה משמש על מנת לבטא את הדמיון וההבדלים שבין ששת טיפוסי האישיות.
אותיות שסמוכות זו לזו על פני המשושה ,מייצגות את הסוגים הדומים ביותר .איור
המשושה המצורף ממחיש את הקשר בין ששת הטיפוסים .הטיפוס הביצועי והטיפוס
החקרני ,לדוגמא ,קרובים על פני המשושה ונוטים לחלוק תחומי עניין דומים .לעומת זאת,
הטיפוס הביצועי והטיפוס החברתי נוטים להיות שונים זה מזה .אנשים המשתייכים לטיפוס
המנהלתי קרובים ביותר לטיפוס היזמי ולטיפוס הביצועי ,קרובים פחות לטיפוס החברתי
ולטיפוס החקרני ,ונוטים לתחומי עניין שונים לחלוטין מאלו של הטיפוס האמנותי.
איור המשושה מציג גם מספר מקצועות מועדפים עבור כל אחד מן הטיפוסים ,וכן את
האופן שבו קרוב לוודאי יתואר על ידי אחרים .להלן מפורט מידע נוסף בנוגע לכל טיפוס
אישיות:
אנשים מהטיפוס הביצועי ) (Rהם לרוב בעלי כישורים מכניים ויכולות פיזיות ,והם אוהבים
לעבוד בחוץ עם כלים ומכונות .הם בדרך כלל מעדיפים עבודה עם חפצים על פני עבודה
עם אנשים.
אנשים מהטיפוס החקרני ) (Iאוהבים עיסוקים שקשורים למחקר ,כמו ביולוגיה ,כירורגיה,
וטרינריה ,תרגום ,רוקחות או סטטיסטיקה .לרוב יש להם כישורים מתמטיים ומדעיים ,והם
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נוטים להעדיף עבודה עצמאית על פני עבודת צוות .הם בדרך כלל אוהבים לחקור ולהבין
תופעות ,יותר מאשר לשכנע אנשים או למכור.
אנשים מהטיפוס האמנותי ) (Aהם בדרך כלל בעלי כישרון אמנותי ,הם נהנים ליצור
עבודות מקוריות ,ויש להם דמיון מפותח .אנשים מטיפוס  Aמתוארים כיצירתיים ,לא
מאורגנים ,אמוציונאליים ,אקספרסיביים ,אידיאליסטיים ,בעלי דמיון ,לא מעשיים,
אימפולסיביים ,עצמאיים ,אינטרוספקטיביים ,אינטואיטיביים ,נון-קונפורמיסטיים ,פתוחים
ומקוריים.
אנשים מהטיפוס החברתי ) (Sבדרך כלל אוהבים להיות בקרבת אנשים אחרים,
מתעניינים בשלומם של אחרים ,ואוהבים לעזור לאנשים בפתרון בעיותיהם .הם אוהבים
לעזור ,ללמד ולייעץ לאחרים ,יותר מאשר לעסוק בפעילות מכנית או טכנית.
אנשים מהטיפוס היזמי ) (Eהם בדרך כלל בעלי כישורי מנהיגות ויכולת ביטוי גבוהה ,הם
מתעניינים בפוליטיקה וכסף ,ואוהבים להשפיע על אנשים .הם לרוב מעדיפים לשכנע
אנשים או לנהל אנשים ,יותר מאשר לעסוק בנושאים מדעיים או מורכבים.
אנשים מהטיפוס המנהלתי ) (Cהם בדרך כלל בעלי יכולות אדמיניסטרטיביות ומתמטיות,
והם אוהבים לעבוד בתוך משרד ולסדר דברים .הם לרוב אוהבים לעבוד בצורה מסודרת
ושגרתית ,לפי כללים ברורים .הם יעדיפו להימנע מביצוע מטלות עם הנחיות לא ברורות.

ציונים לפרשנות בסיסית
 .1הלימה – רמת ההתאמה בין הקוד המסכם לבין קוד החלומות התעסוקתיים ,או
הלימה בין קודים של מקצועות ,אנשים או חלומות תעסוקתיים
 .2קוד מסכם של אישיות – תיאור כללי של תחומי העניין ,התכונות ,המטרות והערכים
של האדם ,שמתקבל באמצעות פרופיל ה.SDS -
מדדים נוספים
ציון
הקוד המסכם

SAE

עקביות הקוד המסכם

גבוהה

גובה הפרופיל
הבחנה )צורת הפרופיל(
שכיחות הקוד בקבוצת הגיל
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הערות

95

נמוך

4

נמוך

2.7%

טבלת מבוגרים
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מדדים לפרשנות נוספת
 .3ניתן להעמיק את פרשנות הציונים הבסיסיים באמצעות בחינת שישה מקורות מידע
)ציונים גבוהים בפריטים  3-6מביעים יציבות ,קביעות והתמדה בעבור אישיות ,קריירה
וחלומות התעסוקתיים(:
א .קוהרנטיות בחלומות התעסוקתיים או בהיסטוריה המקצועית – רמת הלימה בין הקוד
הנוכחי לבין קודים קודמים.
ב .עקביות – מיקום שתי האותיות הראשונות של הקוד על פני המשושה )רמות גבוהות
של עקביות יתבטאו בסמיכות על פני המשושה ,רמות ממוצעות – בקרבה עם רווח של
אות אחת ,ורמות נמוכות – בקצוות הופכיים(.
ג .גובה הפרופיל – חיבור של הציונים המסכמים בששת חלקי שאלון ה) SDS -ציונים
גבוהים מצביעים על מוכנות לחוויות חדשות ולמידע חדש(.
ד .הבחנה – צורת הפרופיל – שטוח או עם עליות וירידות .פרופילים מובחנים היטב הם
בעלי הבדלים גדולים יותר בתוכם.
ה .שכיחות – קודים שכיחים הם יותר יציבים; קודים נדירים נמצאו קשורים לשינויים.
ו .חוות דעת מקצועית – התרשמות מראיון ומנתוני הערכה נוספים .פרשנות של דברי
המשיב ,יחד עם הגיל ,המגדר ,ההשכלה והמצב הסוציו-אקונומי שלו.
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