יושב ראש הפ"י :
ד"ר מאיר נעמן

רשמי מכנס החלטות קריירה ,לזכרו של פרופ' אלחנ מאיר ,מכללת נתניה
ד"ר עדנה רבנו ,מארגנת ומנחת הכנס ,ביה"ס למדעי ההתנהגות מכללת נתניה.
שרית ארנו לרנר ,פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ,מנחת פאנל המומחי בכנס.

חברי הוועד המרכזי:
גב' אלסי מאמו
מר אשרף עכאוי
ד"ר דליה אלוני
גב' דנה רביי
ד"ר עומר פורת
מר עמוס ספיבק
מר עמיר סנדר
גב' פאולה סדובסקי
גב' שלי פרומברג-כהן
מר שמעון נסים
גב' רותי ברנשטיין-פרץ

יושבי ראש החטיבות:
גב' אורית בן-שאול -חב'
ד"ר עומר פורת -שק'
מר עמוס ספיבק -קל'
גב' פטריסיה מן-בוטבול -רפ'
גב' ציפי חייקין -חנ'
גב' רותי ברנשטיין-פרץ -מת'
גב' תמר מאיר– הת'

יושבי ראש הוועדות :
גב' דפנה רענן-כהן -ביקורת
גב' חנה בן-ציון– אתיקה
ד"ר יוכי בן-נון -פסיכואקטואליה

בעלי תפקידים :
מר דני כפרי-מנכ"ל
עו"ד ברוך אברהמי-יועמ"ש
מר אריק דן – רו"ח

בתארי  18.3.15נער במכללה האקדמית נתניה כנס בנושא החלטות קריירה לזכרו של פרופ'
אלחנ ישראל מאיר ,אבי הפסיכולוגיה התעסוקתית באר" .הכנס ,היה מלמד ומרגש כאחד
והורכב מהרצאות ,סרטוני ופאנל מקצועי .אורחי הכנס הרבי כללו את בני משפחתו של פרופ'
מאיר ,אנשי אקדמיה מובילי שלמדו אצלו ו/או עבדו עמו ,אנשי מקצוע רבי מעולמות
הפסיכולוגיה והייעו" לגווניו ,אורחי וסטודנטי.
הכנס החל ע דברי הפתיחה של נשיא המכללה האקדמית נתניה %פרופ' צבי ארד שסיפר כיצד
כחלק מתכנו הקריירה שלו בצעירותו הוציא רישיו כנהג משאית ולמד הקלדה עיוורת על מחשב,
בנוס& ללימודיו באקדמיה .לימי התברר כי אי צור במיומנויות אלה בקריירה האקדמית
המוצלחת שניהל.
פרופ' אהרו צינר %המשנה לרקטור ודיק בית הספר למדעי ההתנהגות מהמכללה האקדמית
נתניה וד"ר קרלוס פייזר%פסיכולוג תעסוקתי בכיר מאוניברסיטת חיפה סיפרו על פרופ' אלחנ
ישראל מאיר .דבריה היו מרגשי מאוד והעצימו את דמותו של פרופ' מאיר כחוקר ומורה דגול
שהעמיד דורות של חוקרי ואנשי מקצוע וכאד בעל יושרה אישית נדירה.
ד"ר אורניה יפה%ינאי %פסיכולוגית תעסוקתית וקלינית בכירה ,בעלת מרכז "לכל אד יש שביל"
הרצתה בנושא בחירות של קריירה%בחירות של תשוקה .בהרצאתה הסבירה כיצד כאב עשוי
להפו מקור כוח ואנרגיה לבחירה בעיסוק שמשתוקקי אליו ושמהווה יעוד .עוד הסבירה על
ההבדל בי צור ותשוקה .לבסו& ד"ר יפה%ינאי הדגימה כיצד בתהלי הייעו" התעסוקתי מזהי
היכ ומדוע קיימת "תקיעות" ומסייעי לנוע" לשחרר אותה ולהבנות את דרכו להגשמה.
פרופ' איתמר גתי מהחוג לחינו ולפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלי ,הרצה על בחירת
לימודי ומקצוע במאה ה %21אתגרי ודרכי סיוע .פרופ' גתי הציג נתוני לפיה רוב מכריע של
צעירי מדווחי על קשיי בקבלת החלטות תעסוקתיות וכרבע מהלומדי באקדמיה מתחרטי
על בחירת מקצוע הלימוד שלה .פרופ' גתי הסביר מדוע קשה לקבל החלטה תעסוקתית והציג
את אתר "כיווני לעתיד" שנועד לסייע לצעירי לקבל החלטות טובות יותר באשר לעתיד
התעסוקתי.
פרופ' שושנה שילה מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב הרצתה בנושא "
שכל ורגש בקבלת החלטות%הילכו שניי יחדיו ביתי א נועדו?" .בהרצאתה הסבירה כיצד רגשות
משפיעי על קבלת החלטות והדגימה למשל כיצד כעס לעומת פחד מובילי לקבלת החלטות
שונות .פרופ' שילה התמקדה ברגש החרטה שהוא רגש ייחודי בהקשר של קבלת החלטות .החרטה
גוברת ככל שיש עושר רב יותר של חלופות .כמו כ חרטה שאנו חושבי שנחוש בעתיד משפיעה
רבות על החלטותינו בהווה .לבסו& ,פרופ' שילה התייחסה לקבלת החלטות קריירה .למשל,
מסתבר כי תחושת ההחמצה על בחירות תעסוקתיות שלא בחרנו רבה יותר מאשר על בחירות
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קריירה שעשינו .כמו כ ,נשי מתחרטות יותר על החלטות בזוגיות מאשר על החלטות קריירה

וגברי בדיוק להפ.
לסיו הכנס נער פאנל מומחי בנושא ייעו" קריירה בעול משתנה .את הפאנל הנחתה שרית ארנו
לרנר ,פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ,בעלת מכו לייעו" ואבחו תעסוקתי בנתניה.
בפאנל השתתפו מומחי מהאקדמיה ,המגזר הציבורי והפרטי %ד"ר דנה פרג%פסיכולוגית תעסוקתית
וארגונית,מכללה אקדמית ת)א-יפו והמרכז הבינתחומי הרצליה ,אורלי צדוק לוית%הפסיכולוגית
הראשית של שרות התעסוקה ,יובל שפיר%יו"ר איל"ת ומנכ"ל  I decideהמרכז לפיתוח קריירה ואפי
אריאלי להב%מנהלת אג& פיתוח משאבי אנוש והדרכה בבזק .בפאנל נדונו מספר סוגיות מרכזיות
בייעו" קריירה מהזויות השונות של היועצי ,הנועצי והמעסיקי כגו%
מקצועות העתיד ועתיד העבודה %אילו כיווני תעסוקתיי שמישהו בוחר היו יהפכו למבוי סתו
מחר? אילו סוגי עבודות בני אד עדיי יבצעו בעוד  20שנה?
דרכי לניהול קריירה בעול שקצב השינויי בו גובר
ניהול קריירה של דור ה Y
פרויקטי לקידו תעסוקתי של אוכלוסיות מוחלשות
ואיזוני בית עבודה
הכנס לווה בשאלות מהקהל.
הכנס נחת בדברי התודה המרגשי של האלמנה רחל מאיר.
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