
 
 

  
 
 
 

 לבחינה עצמית: האם תעסוקה גמישה מתאימה עבורי? ןשאלו

, לצורך שאלון לאבחון עצמי טרם הגשת הבקשה לשילוב במודל תעסוקה גמישה ךלרשות

  .לעבודה במסגרת המודלודיוק היבטים שונים ביחס למעבר חידוד 

                                                        סמן את התשובה המועדפת לכל אחת מהשאלות הבאות:

 שינויים או שגרה

 אליהם במהירות ת/שינויים ומסתגל ת/אוהב .1

 כשצריך ת/שהעבודה והמציאות דינמיים, מסתגל ה/מבין .2

 קבועה וברורהשגרה  ת/שינויים, חייב ת/לא אוהב .3

 שילוב בית עבודה

 לעבודה ת/במטלות הבית בזמן העבודה בבית, נשאב ת/כמעט ולא עוסק .1

 להשלים את הזמן ת/קצת במטלות בית, אבל דואג ה/משקיע .2

 שעברה שעה ת/לעיתים קורה שהכביסה קוראת לי ופתאום מוצא .3

 עמידה בזמנים

 בזמנים ת/משימות, תמיד עומד ת/ממוקד .1

 במשימהבזמנים, תלוי  ת/לא תמיד עומד .2

 לבקש עוד זמן למשימותיי ת/שהזמן ברח לי ונאלץ ה/לעיתים קרובות מבין .3

 תכנון משימות

 רוב המשימות שלי מוגדרות / מתוכננות מראש .1

 כמחצית מהמשימות שלי מוגדרות / מתוכננות מראש והמחצית השנייה היא בלת"מים .2

 תוכננו מראשמרבית המשימות שלי צצות לפתע ולא  -עובדים לפי מה שקורה ודחוף  .3

 הערכת זמנים

 מראש כמה זמן להקדיש למשימה ת/ברוב המשימות אני יודע .1

 לנבא מראש כמה זמן יימשכו ה/רק בחלק ממשימותיי אני באמת מצליח .2

 במרבית המשימות אין לי מושג מראש כמה זמן ייקח להשלים אותן .3

 תהליכים או תוצרים

 ולעבור הלאה Vלעשות  ת/מה שמעניין אותי זה התוצר, חייב .1

חשוב לי לעשות תהליך נכון ולא לעגל פינות, אבל באותה מידה חשוב לי להגיע לקו  .2

 הסיום בזמן ולהגיע לתוצאה ברורה

חשוב לי מאד שתהליך העבודה יהיה סדור ורציני, כדי למקסם את איכות התוצאה וגם  .3

 זה נכון בעיני –אם זה לוקח זמן רב 



 
 

  
 
 
 

                                                        סמן את התשובה המועדפת לכל אחת מהשאלות הבאות:

 עצמאות או שיתוף פעולה

צורך להתייעץ  ת/שלרוץ קדימה בקצב שלי זה הכי יעיל ולא מוצא ת/קרובות מוצאלעתים  .1

 חברי הצוות שליעם 

להתייעץ  ת/שלוש בשבוע אוהב-עם המשימות השוטפות שלי, אבל פעמיים ת/מסתדר .2

 עם אחרים בצוות ולהיעזר בהם

שעבודה משותפת היא תמיד נכונה יותר ונוטה להתייעץ ולהיעזר בחברי הצוות  ה/מאמין .3

  ר פעמים ביוםשלי מספ

 מפגשים עם עובדים אחרים

אין לי בעיה לעבוד מרחוק, לא דחוף לי להיפגש פיזית עם אנשים. רואה אותם מספיק  .1

 בזום.

 לפגוש אנשים פיזית בעבודה ת/לעבוד מרחוק, אבל פעמיים בשבוע חייב ת/אוהב .2

בוע, פעמים בש 3-4אנשים לפחות  ת/פוגשיש יתרונות בלעבוד מרחוק, אבל אם אני לא  .3

 ת/אני נכבה

 סיוע מאחרים

 חומרי עזר באופן עצמאי ת/מחפש .1

 הכוונה נוספת מהמנהל שלי ת/מבקש .2

 פונה ישירות לעמיתים בבקשה לסיוע .3

 ציוד לעבודה מרחוק 

 זמינים לי ה/הציוד והמערכות להם אני זקוק .1

 לציוד מיוחד ה/לא זקוק .2

 ה/אין לי בבית את הציוד הנדרש או הגישה למערכות, להן אני זקוק .3

 חיבור למערכות מרחוק

 ללא בעיות, העבודה עוברת בצורה חלקה רוב הזמן .1

 לעיתים רחוקות יש תקלות .2

 בתקלות חיבור לעתים קרובות ת/אני נתקל .3

 מסיחי דעת בבית )בני משפחה, מטלות וכד'(

 להתנתק ולהתרכז ה/לא מפריעים לי כלל, אני מצליח .1

 פתרונות ת/כשמפריעים לי, מחפש .2

 להתרכז ללא שקט ת/לא מסוגל .3

 



 
 

  
 
 
 

 כישוריםל מודל תעסוקה גמישה מתאיםנראה כי , 2או  1תשובות ב בחרתאם במרבית השאלות 

 .שלך אופן הפעילותלו

או  לצמצם את העבודה מרחוק מומלץ לשקול, 3מספר  בתשובהבחרת אם במרבית השאלות 

לשפר את אופן (, על מנת 3 נבחר היגד מספרבהן ההיבטים החלשים יותר )לחזק את  לנסות

  במודל התעסוקה הגמישה. השילוב

 

 


