
 

 

 

 

 

 הכירו את האנשים שאתם עובדים איתם

 

 _______________________ __ שם העובד

בשיחה אישית, על כלומר, אלו שאלות שתוכלו לשאול אנשי הצוות שלכם. עם  בסיס לשיחהאלו הן  שאלות 

מנת להיטיב להכיר את אנשי הצוות שלכם ולפתח שיחה על שביעות הרצון שלהם בעבודה, המוטיבציות, 

 לעתיד ועוד.    , התוכניות שלהםהקריירה, הלחץ ,השחיקה, החוסן

בין מה שאתם יודעים , אם קיים, זהות את הפערלפני השיחה )ככה תוכלו להשאלות  לענות עלאני ממליצה 

 .(, וללמוד גם מזההמציאות ןלבי

את פו כיצד תאסותכננו תשבו לשיחה, איתו/ה שאדם הספציפי  על הם יודעים מה אתם כתבו לעצמכ

   . לכםהאינפורמציה החסרה הדרושה 

שתמש בתשובות אלו בעתיד לבניית לה)יהיה קשה לזכור את הכל(, ומומלץ לכתוב לעצמכם את התשובות 

האנשים ושל של ושחיקה ופיתוח של חוסן אישי תת לחץ , הפח , מסלולי קריירה, הנעה והנאה תוכניות פיתוח

   . כולוהצוות 

 כל המגדרים.  ך מכוון כמובן ללאה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, א* מכאן וה 

 

 צרכים

 ? ולקבל ממקום עבודת לומה חשוב  במקום העבודה? שלומה הם הצרכים  ▪

 ________________________________________________________________________ 

 מחפש למלא ולהגשים?   הואמה  ▪

 ________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 מוטיבציה 

 מה גורם לעיניים שלו להבריק? מה דוחף אותו קדימה? ?ומה מניע אות ▪

 ________________________________________________________________________ 

 ?ומה מעניין אות ▪

 ________________________________________________________________________ 

 כרגע?   שלומהי רמת המוטיבציה  ▪

________________ ________________________________________________________ 

 ?ואוהב בתפקיד  הואמה  ▪

 ________________________________________________________________________ 

 ד? באיזו סיטואציה? על מה הוא עב ?בעבודה Flowמתי בפעם האחרונה הוא חווה תחושה של  ▪

 ________________________________________________________________________ 

 

 יכולות וכישורים 

 הבולטות שלו?מהן היכולות  ▪

________________________________________________________________ ________ 

 הוא טוב? מהן נקודות החוזק שלו?במה  ▪

 ________________________________________________________________________ 

 ? ומהם הכישורים של ▪

 ________________________________________________________________________ 

 ?הוא לא יודע? מה הוא יודעמה  ▪

___________________ _____________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 שאיפות 

 יות בעוד שנה מהיום? הוא רוצה להאיפה  ▪

 ________________________________________________________________________ 

 להתפתח?הוא היה רוצה מהם הכיוונים המקצועיים והאישיים שאליהם  ▪

__________________________ ______________________________________________ 

 

 ושחיקהלחץ 

 ?)גבוה מאד( 5-)נמוך( ל  1לחץ היומיומית שהוא חווה בעבודה בין מהי לדעתך רמת ה ▪

 ________________________________________________________________________ 

 ובהקשר הרחב יותר בכלל? מהם גורמי הלחץ שלו?  ץ אותו בעבודה בפרטלחי מ מה ▪

 ________________________________________________________________________ 

 ?)גבוה מאד( 5-)נמוך( ל 1היומיומית שהוא חווה בעבודה בין   השחיקה מהי לדעתך רמת  ▪

 ________________________________________________________________________ 

חיקה או לטפל , למנוע ש, כמנהלים, כדי להפחית את רמות הלחץ של העבודהתם יכולים לעשותאמה  ▪

 בשחיקה אם היא כבר קיימת? 

 ________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 ? אילו הזדמנויות ואפשרויות עומדות בפניך?  אדם זהכיצד תעמיק את ההיכרות עם 

 הכנה והערות מתי?  איפה? 

   פגישות עבודה  

   מעקב אחר ביצועים והתקדמות

   שיחות משוב

   תצפית 

   פגישות בלתי פורמליות 

   פגישות אישיות

   חניכה ואימון 

 

 והתייחסויות  ן ולזכור, החלטות שקיבלנו, בקשותציידברים נוספים שחשוב ל 

 ____ _______________________________________________________________________ 

____ _______________________________________________________________________ 

____ _______________________________________________________________________ 

____ _______________________________________________________________________ 

____ _______________________________________________________________________ 

____ _______________________________________________________________________ 

____ _______________________________________________________________________ 

____ _______________________________________________________________________ 

____ _______________________________________________________________________ 

 


