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 פסיכולוגיה תעסוקתית בימי קדם
 שמואל בלאו

 

ן שְֹׁפִטים" יָך-ְלָך ְבָכל-ְושְֹׁטִרים ִתתֶּ פי ? האם על השופטים והשוטריםנבחרו  כיצדהקב"ה למשה בפרשתנו. מורה " ְשָערֶּ
הוא אדם ה םקד ימיהאם בו השכלה וכישורים? ואולי דווקא על ידי קשרים? האם היו "מרכזי הערכה" בימים ההם?

? האם בתקופת אבותינו אמרה אם עברייה "מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול"בחר את עיסוקו? האם נער נשאל ש
ימי כיצד עסקו בבחירה ומיון תעסוקתיים ב בחןנ לןלה ?"הבן שלי יהיה רועה צאן כשיהיה גדול"בגאווה לשכנתה לאוהל 

 לנושא.  נוגעיםמושגים ה המכנבהיר אך תחילה . תנ"ך ובחז"לעל פי הנכתב ב םקד
הפסיכולוגיה בכלל היא פסיכולוגים תעסוקתיים.  ובחירתם הם נחלתם שלמיון עובדים ועוץ בבחירת מקצוע ייהיום 
ענף ה 1אבי תורת הפסיכואנליזה.(, 6581-6191וינאי זיגמונד פרויד )הוהודי פסיכולוג הראשון הוא הרופא היהמדע חדש. 

שני  עניינו 2.תעסוקתית פסיכולוגיהנקרא  ,ואישיותיתעסוקתי יעוץ יהתפתח לעסוק במבחנים, במיון ובשבפסיכולוגיה 
במלחמת  להתפתחהחל  תחום)אישי או ארגוני(. ה וייעוץ)ללימודים, לצבא ולעבודה(  וברירה מיון תחומים עיקריים:

א נושא יימינו בחירת לימודים וקריירה הב 3.לתפקידים צבאיים על פי סדרבעת שהיה צורך למיין אנשים  ,העולם השנייה
שיקולים עשרות במוחו עולים  ,כאשר אדם נותן דעתו בנושא .או בת זוג לא פחות מבחירת בן זוגחשוב שמעסיק אותנו 

עד כמה אני מוכשר בתחום ועוד. חשיבות השיקולים הללו  ,האם אצליח ,שאעשהב את מה האם אוה   :לוחשובים ש
יעוץ ילהרבים ניתן לקבץ את השיקולים משתנים. עוד במשתנה מאדם לאדם וקשורה כמובן באופיו, באופן חינוכו ו

 וכדו'(, יבציההתעניינות, משיכה לתחום, מוט) נטיות: עיקריים לשלושה אשכולות)בבחירת מקצוע( ולמיון )לתפקיד( 
תכונות אופי ו אישיות ואמפתיות,-ןיכולות בי) אישיותוכדו'( וניהוליים  ,ידניים, , כשורים שכלייםיכולות למידה) יכולות

בונים "דרישות עיסוק" ובו הקריטריונים הקוגניטיביים והאישיותיים לעיסוק  במיון גםכמו סבלנות, קפדנות וכדו'(. 
 לתפקיד.מועמד התאמתו של ה תפקיד מסוים, ועליהם תיבחןו

 
 במקראוברירה מיון 

הוא בחירתו של בצלאל בן אורי לבניית  טורייכולות מקצועיות בפ ותזכרנבהם שאחד המקומות הראשונים בתורה 
  :המשכן

ן ְרֵאה ְלֵאל בֶּ ֵלאאּוִרי -ָקָראִתי ְבֵשם ְבצ  תוֹׁ רּוח  ֱאֹלִהים ְבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּו ... ָוֲאמ  ת ּוְבָכלאֹׁ ע  ְחשֹׁבְמָלאָכה-ְבד   . ל 
ת שֶּ ְנחֹׁ ף ּוב  סֶּ כֶּ ָזָהב ּוב  ת ב  ֲעׂשוֹׁ ת ל  ֲחָשבֹׁ ת  מ  שֶּ ֲחרֹׁ ת ְבָכל ּוב  ֲעׂשוֹׁ ת ֵעץ ל  שֶּ ֲחרֹׁ ֹּלאת ּוב  ן ְלמ  בֶּ  ה(.-לא:ב' שמ) ְמָלאָכה-אֶּ

 
 

                                                           
   פסיכולוג במרכז לייעוץ לימודים ולפיתוח קריירה בדקאנט הסטודנטים. –שמואל בלאו 
הם כנראה שני הספרים הראשונים בתחום  6511בשנת  פשר החלומותו 6518שהתפרסם בשנת  מחקרים על היסטריההספרים   1

 שייקרא מעתה פסיכולוגיה.
 Vocational Psychologyאו  Counseling Psychologyתחום זה בפסיכולוגיה בספרות העולמית נקרא   2
בנו הצרפתים בינה וסימון מבחן אובייקטיבי עבור מערכת  6198. בשנת לכן הבסיס למבחני יכולת קוגניטיבית הונח שנים קודם 3

במבחן היה שאינו בוחן ידע מוקדם  החינוך הצרפתית להערכת יכולות שכליות של ילדים בהשוואה לבני גילם. החידוש הגדול
מבחן זה הבסיס למבחן האינטליגנציה. יהיה ושתוצאותיו יחסיות לנורמות של נבחנים בני אותו הגיל. לימים  ,אלא הבנה ושיפוט

מבחן הפסיכומטרי של היום הוא אחד . .I.Q – ובקיצור ,Intelligence Quotient – הם קראו לתוצאה המתקבלת מנת משכל
 .I.Q-יו של המגלגול
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י אומר: "דומה. רש דרךפרשנים ברוב ה אצלמוסברות  4,שמופיעות בעוד מקומות בתנ"ך ,כמה, תבונה, דעתח המילים
על  5.רוח הקודש -מבין דברים מתוך לבו מתוך דברים שלמד. בדעת -מה שאדם שומע מאחרים ולמד. בתבונה -בחכמה

דעת כוללת את היכולות הלימודיות והידע ה: ציע הסבר נוסףפי מונחי הפסיכולוגיה התעסוקתית נראה לי שאפשר לה
האנליטי של  חלק השמאלישמקובל לשייך ל ,מדעי ההנדסהלמשל, ומיומנויות הידיים. הידע הטכני  זה כללבהמקצועי, 

מדעי העיצוב או החלק הימני היצירתי והאינטואיטיבי של למשל, יצירתיות, חוש טעם ואסתטיקה.  –המוח. תבונה 
  והניהוליות.אישיות -משלבת בין שתי התורות וכוללת גם את היכולות הבין –המוח. והחכמה 

אלא בחרו שופטים ושוטרים? מה היו דרישות העיסוק לתפקידים אלו? התורה אינה עוסקת בכך נחזור לפרשתנו. כיצד נ
אופי של המועמדים הכישורים ואת ה מסכם ומרחיב את דברי התלמוד ומפרטהרמב"ם בדיני סנהדרין  6.התלמוד
  :לסנהדרין

ופלגין בחכמת התורה, בעלי דיעה מרובה, יודעים קצת אלא אנשים חכמים ונבונים, מ .אין מעמידין בסנהדרין..
 . משאר חכמות, כגון, רפואות וחשבון ותקופות ומזלות

 : הרמב"םכותב שופטים זוטרים  ובעניין
בית דין של שלושה, אף על פי שאין מדקדקין בהם בכל אלו הדברים )כפי שמדקדקים בסנהדרין( צריך שיהיה בכל 

ם: חכמה וענוה ויראה ושנאת ממון ואהבת האמת ואהבת הבריות להם ובעלי שם אחד מהם שבעה דברים ואלו ה
  7טוב.

מופלגין בחכמת  –בחירה ובמיון תעסוקתיים: נטיות יום בה יםמקובלהאשכולות השלושת את  זכירהרמב"ם מ אם כן,
ר חכמות וכדו'. וכמובן, ים קצת משאעיוד ,חכמים ונבונים –יכולות התורה )שהתעניינותם המרכזית היא תורה והלכה(. 

על בחירת שוטרים הרמב"ם אינו מציע "דרישות מעניין שאהבת האמת ואהבת הבריות וכדו'.  ,וה ויראהוענ –אישיות 
אלו בעלי מקל ורצועה והם עומדים לפני הדינין המסבבין  –שוטרים  – אלא כפי שנדרש בדייניםמפורטות עיסוק" 

  8השערים והמידות ולהכות כל מעוות וכל מעשיהם ע"פ הדינים. לתקן ,בשוקים וברחובות ועל החנויות
 .עוסק בתיאור תפקידו( רא)ויקספר שלם  .כהן בבית המקדשהא בתורה הורוט הנרחבים ימקבל את המקום והפהעיסוק ש

שות את הדריבקצרה ניתן לבחון ? ונהכהתאים לבן לוי מהאם כל אבל . אליונולד  אלאכידוע, כהן לא בוחר בעיסוקו 
יה לעבודת יובדת אך גם נט התעניינות ברוח – נטיות :בבחירת מקצוע עיקרייםעל פי שלושת השיקולים הלעבודת הכהן 
הכהן אמור  – אישיות יכולות ביצועיות, ידיים "טובות" ודייקנות. – יכולות .נטייה לעבוד עם אנשיםו ידיים "טכנית"

בן לוי שאינו מתאים  בדברמה ו .רותישמסוגל לתת ותית וגם , להיות דמות סמכםילתקשר עם כל שכבות האוכלוס
ָיֻמתּו-ִלְפֵני "ְבָקְרָבָתם  – האם זה מה שקרה לנדב ואביהו בני אהרוןלעבודת הכהן?  טעותם האם  ?)פר' שמיני( "ה' ו 

ופרשני המקרא אמונית? חז"ל -ערכיתתה יבשיקול דעת? ואולי בכלל הטעות הייתה "מקצועית"? ואולי טעות יההטרגית 
 חוסר הפרופורציה לכאורה ביןהסבר של ל חז"ל ברושים מרמז אולי על המבוכה שיריבוי הפ .רבים מביאים נימוקים

הפער הזה הביא כנראה את הפרשנים להרבות בהסברים כדי . שקיבלו חומרת העונשבין ובני אהרון  והטעות שעש
עויות לאחר שמסכם את חמש הט. זאת אברבנאל בטאיב למיטוצדיק את העונש הכבד. תשהכמות )מספר הטעויות( 

ומביא נימוקים משלו. אבל אולי המשפט שכותב  מעלה ספקות באותם הסבריםהוא  9,על פי חז"ל שעשו נדב ואביהו
  10.תה מיתתם על עוון כי אם יסורים של אהבה"ימורה שלא הי"הוא:  דעתואת ביותר אברבנאל ומייצג 

 
 בתנ"ךאישיותי מיון 
שה עש"גיבוש" צבאי ספר שופטים מסופר על בפרי התנ"ך יש אזכורים רבים למיון וברירה. נזכיר שניים מפורסמים: בס

ד"ין: ימלחמתו במדלוחמים נבחרים מתוך אלפי מועמדים לבהוראת הקב"ה כאשר בחר גדעון  רֶּ יוֹׁ ת ו  ל-אֶּ ָמִים -ָהָעם אֶּ ה 
ל ר ה' אֶּ אמֶּ יֹׁ ר-ו  ל ֲאשֶּ ן כֹׁ נוֹׁ ִמןָיֹלק -ִגְדעוֹׁ צִ -ִבְלשוֹׁ ב ת  לֶּ כֶּ ר ָיֹלק ה  ֲאשֶּ ִים כ  מ  ר יגה  ל ֲאשֶּ תוֹׁ ְלָבד ְוכֹׁ ל-אוֹׁ ע ע  ת-ִיְכר  " ִבְרָכיו ִלְשתוֹׁ

מצודת דוד: בחר במלקקים ומאס בכורעים, לפי שהכורעים הורגלו לכרוע לעבודה זרה ולא מסביר זאת  .ז: ה( )שופטים
 11.כן המלקקים

שכללה גם את  ,ממלכתו. הוא הורה למיין בכל מלך בבל צראשל נבוכדנ ושליחי ועשל גם הכשרה שכלמורכב יותר מיון 
  – יהודהמלכות 

                                                           
ת-ְוָאִביו ִאיש" :למשל, בבניית המקדש בתקופת שלמה 4 ִיָמֵלא אֶּ ת ו  שֶּ ֵרש ְנחֹׁ ִרי חֹׁ ת-צֹׁ ָחְכָמה ְואֶּ ת-ה  ְתבּוָנה ְואֶּ ת ָכל-ה  ֲעׂשוֹׁ ת ל  ע  ד         -ה 
ת    שֶּ ְנחֹׁ  יד(.:ז 'מלכים א) ."ְמָלאָכה ב 
 .ד"ה: בחכמה ,ג:לא 'רש"י שמ  5
6
"א"ר יוחנן: אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי  :רים סנהדריןלמשל, איך בוח  

 .ז ע"א("כשפים ויודעים בע' לשון שלא תהא סנהדרין שומעת מפי מתרגם" )סנהדרין י
7
 ז. ,ספר שופטים, הלכות סנהדרין פרק ב' הלכות א ,משנה תורה  
8
 שם: פרק א, הלכה א.  
9
ית, לפי השליש .נית, שהורו הוראה בפני משה רבם.הש .ת: האחת, לפי שהביאו האש מדירתם."ומצינו לחז"ל בזה חמש דיעו  

ביהם ממעשה הרביעית, לפי שהיו בני שחץ ולא נשאו נשים בגאוותם.. החמישית, שמתו בעוון א .שנכנסו שתויי יין למקדש.
 שמינית, ד"ה: למה מתו האנשים האלה.פרשת שמיני, השאלה ה ',העגל" )אברבנאל, ויק

 שם.  10
 ד"ה: המלקקים. ,ז:ז 'שופמצודת דוד לספר   11



3 

ר ֵאין ְיָלִדים ם ָכל-ֲאשֶּ ְׂשִכִלים ְבָכל-ָבהֶּ ה ּומ  ְראֶּ ֵבי מ  ח  -מאּום מּום ְוטוֹׁ ר כֹׁ ֲאשֶּ ָדע ו  ת ּוְמִביֵני מ  ע  ְדֵעי ד  ם  ָחְכָמה ְויֹׁ ָבהֶּ
ד בְ  ֲעמֹׁ ְׂשִדיםל  ן כ  ר ּוְלשוֹׁ ְמָדם ֵספֶּ ְך ּוְלל  לֶּ מֶּ ל ה  ְיִהיֵהיכ  ְרָיה ... ו  ֲעז  ם ִמְבֵני ְיהּוָדה ָדִנֵיאל ֲחנ ְנָיה ִמיָשֵאל ו  -)דניאל א: ד ָבהֶּ

 ו(.
  (.נבוכדנאצר?)מסלול "תלפיות" של ארוכים מורכבים ומיון והכשרה מדובר ב

עבודה . דעתו הנחרצת בדבר הצורך בעמדת הרמב"ם בנושא זכיר אתלי להפרנסה בהעבודה ותחום האי אפשר לעסוק ב
דירוג הצדקה ת מתן ומצואת מדרג הרמב"ם  בהלכות מתנות עניים זהיותר מאך ידועה. ונגד התפרנסות מלימוד תורה 

 וקובע דבר שנראה היום מופלא ואקטואלי מתמיד: איכותי 
זה )כלומר, מעלת הצדקה הכי גבוהה(, ולה שאין למעלה ממנה מעלה גד .נה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזוושמ

המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו 
12. עד שלא יצטרך לבריות לשאול

 
 

                                                           
 משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מתנת עניים, פרק י הלכה ז.  12

 


