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 שלום רב, 

"עצמאות של מדינת ישראל  והנושא יהיה    66-לכבוד יום העצמאות ה "  יזמון " אנו שמחים להגיש לכם גיליון חגיגי של  ה 
 תעסוקתית" .

אני עצמאית , הילדים שלנו עצמאיים, הקמתי עסק עצמאי אבל, מה זו בכלל   : "עצמאות" אנו מרבים לנקוט במילה  
 עצמאות? האם אנחנו עצמאיים? ומהי עצמאות תעסוקתית ?

 כל שנה המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות מפתיע אותי מחדש בעוצמות שלו. 

-תחושת השכול והכאב מתחלפים בתחושת שמחה וניצחון, דגל המדינה שעד לפני שעות ספורות הורד לחצי התורן, מונף אל
על בחזרה. החושך מתחלף בזיקוקי דינור, מפגשים עצובים סביב חלקת הקבר, מתחלפים במפגשים משפחתיים על כל פיסת 
דשא פנויה.  המעבר החד הזה, מסמל כי הקשיים המלווים אותנו עוד מימי טרום הקמת המדינה, הם אלו המובילים אותנו 

                                                           בדרך הנכונה להיות מי שאנחנו.                                                                                                 

אינה רק חופש, דרור ותחושת שליטה, עצמאות נקנית יום יום בקשיים, אך דווקא בגלל זה יש בה את אותה   –עצמאות  
 תחושה נהדרת ומסחררת.

כך גם בשיקום ובחזון ההחלמה  , אנו מגיעים לעצמאות דרך תהליך לא פשוט אשר מלווה בקשיים רבים, עליות ומורדות, 
 י אחרים.“אך כל זאת במטרה להיות עצמאי, עם יכולת ניהול עצמי וחופש משליטה ע

זה מזכיר לי סיפור על בתי בת השנתיים וחצי, שהראתה לי מה זו עצמאות בדרך הטובה ביותר: לפני כמה חודשים באחד 
וזה השלב שבו הבנתי יוצה לבד"     –" יוא יוצה אמא נעליים  הניסיונות לנעול לבתי את נעליה זה הסתיים בפסיקה מצידה  

 שבתי רוצה לעשות דברים בעצמה והתחילה את דרכה בעצמאותה האישית.         

הקטנטונת שלי, לומדת על בשרה יום יום מה זה להיות עצמאית ולי לא נותר אלא לאחל לה שתמשיך בדרכה בקלות ,ללא 
 קושי ושמלחמת העצמאות הפרטית שלה תעבור במהירות, שתגדל לתפארת הוריה וכמובן... "לתפארת מדינת ישראל".

זה נעסוק בעצמאות תעסוקתית, עצמאות עסקית ובחזון תעסוקתי נציע כלי שבעזרתו ניתן לבנות חזון אישי. "  יזמון " ב  
למה זה חשוב כל כך. וכמו תמיד נביא  סיפור הצלחה, הפעם סיפורו של מיכאל, שיצא  -נדבר על הזכות לעצמאות מאפשרת 

 לעצמאות עסקית והקים עסק עצמאי כמעסה.

 חג עצמאות שמח!!! 

 עורכת היזמון-מלי ויצמן רכזת דרום 

  mali.yozma@gmail.comאנו מקווים שתמצאו את היזמון מעניין ושימושי, תגובות והערות יתקבלו בברכה מייל: 

 

 עצמאות תעסוקתית

מהי עצמאות תעסוקתית? האם לכל יזם עצמאי יש עצמאות תעסוקתית? 

האם אפשר להיות שכיר בעל עצמאות תעסוקתית?  המילה עצמאות משורש 

 -מקור העוצמה יש יגידו ואחרים יפרטו  שעצמאות היא תמיד יחסית  –ע.צ.מ 

 ותלויה בעצימת עיניים, שכן תמיד יש מסגרת וכללים.  

אליעזר בן יהודה יצר את המילה עצמאות מהמילה "עצמי" )עמידה ברשות 

עצמי(, והיום אנו משתמשים בה בין היתר במשמעות תעסוקתית המתייחסת 

למעמד היזם העצמאי מול הרשויות. מהי אותה עצמאות תעסוקתית של היזם 

האם הוא פחות תלוי בגורמים חיצוניים? האם הוא פחות   -העצמאי 

"משועבד" לפעילויות היומיומיות ותמיד יכול לבחור ולשלוט בסביבתו? האם 

הוא מנהל את עצמו בצורה מיטבית, ומתמקד במימוש החלומות מבלי לדאוג 

לפרנסה? על מנת להאיר את המילה עצמאות, נחזור למקרה הראשוני, 

עצמאות של אורגניזם )למשל, לידת תינוק(, מדובר בתהליך של   -הבסיסי 

ניתוק מהסביבה החיצונית ויצירת זהות שונה, נפרדת.  ללא הפרדה אין סיכוי 

ליצור זהות ייחודית נפרדת וההפך, ללא זהות פנימית ייחודית אין כל טעם 

להפרדה וניתוק.  במובן האנושי, פרושה של עצמאות יכול להיות: היכולת של 

האדם לפעול במישורים שונים מתוך עצמו. לא נשלט, מונחה או מופעל 

 מבחוץ, אלא מתוך שיקול דעתו שלו, הכרעתו המוסרית שלו ומצפונו שלו. 

מכאן, עצמאות בתעסוקה יכולה להיות מוגדרת כתפיסת היכולת של האדם 

לבחור   -)שכיר או עצמאי( לפעול מתוך עצמו, ומתוך הזהות הייחודית שלו 

 ולקבל החלטות .                         

 יזם "יוזמה דרך הלב"  -רובי שמעי 

 הזכות בעצמאות מאפשרת

לשוויון  ואוטונומיה  עצמאות  שבין  ההדוק  הקשר  את  לשכוח  נטייה  וישנה  נראה 
ורוכש  שנגמל מחיתוליו  תינוק  חיינו. למשל,  זוכים במשך  כולנו  בהן  זכויות  זכויות. 
של  בשירותים  להשתמש  זוכה  הוא  זכויות.  בשלל  עמה  יחד  זוכה  חדשה.  עצמאות 
התינוק  כמו  וכך,  מאליה.  כמובנת  כמעט  המגיעה  שלמה  ובאוטונומיה  המבוגרים 
הנגמל, בכל שלב בחיינו בו אנו רוכשים עצמאות חדשה, זו מזכה אותנו בשלל זכויות 

 חדשות והאוטונומיה של האדם מתרחבת עוד.

בוטה  איבוד  יחווה  השיקום,  תהליך  בתחילת  משבר  חווה  מתמודד  בה  פעם  בכל 
חייו  לאורך  זכה  להן  בחייו,  נרחבים  בתחומים  ואוטונומיות  זכויות  של  ומתסכל 

 כשרכש את עצמאותו.

הנחלת כלים לעצמאות יש בה כוח חיוני. עצמאות מאפשרת לאדם לקחת לעצמו את 
זכות הבחירה. את הזכות לאחריות. את הזכות באוטונומיה רחבה פנימית, חיצונית, 
חברתית וכל אלה יחד אף יביאו להפחתה משמעותית בסטיגמה הפנימית והחברתית. 
החברה אשר דוחפת ושואפת לעצמאות אישית מראשית חיי האדם ולמשך חייו, אינה 
לטובת  באחר  נעזרים  עצמם  מוצאים  אשר  לאלה  מלא  זכויות  שוויון  מעניקה 
בכלל  הלקויות  בבעלי  לראות  בוחרת  החברה  בו  מצב  נוצר  יומית.  היום  התנהלותם 
והשירותים  מהזכויות  בחלק  רק  להשתמש  שרשאים  כמי  בפרט,  ומתמודדים 

 הקיימים. וכי האוטונומיה שלהם מוגבלת מראש.

תעסוקתית,  לעצמאות  הזכות  איבוד  על  המתמודד  משלם  אותו  המחיר  אלה,  מתוך 
ככל  חייו.  שלמות  את  המרכיבים  נרחבים  במעגלים  הדברים  מטבע  ונוגע  עצום  הינו 
ותגרע  מזכויותיו  יותר, כך תשלול החברה מהאדם עוד  ו/או חריף  שהמשבר ממושך 
עוד מהאוטונומיה שלו, את הזכות להתעורר לעשייה משמעותית. את הזכות לעבודה. 

 את הזכות להתפרנס בכבוד ולא להזדקק. את הזכות להיתרם ולא להיתמך.

ככל שנצליח להנחיל ולקבע את הלגיטימציה לאחריות, בחירה ולעצמאות. כך תתנהל 
החברה בשוויון זכויות זהה. ככל שנדע להעניק למתמודד כלים ולהשיב לו חזרה את 
אחד  את  נממש  כך  בחייו,  האוטונומיה  להרחבת  הלגיטימציה  ואת  עצמאותו 

 .נורמליזציה –העקרונות החשובים בתהליכי השיקום 

 מאמן לתעסוקה ומנהל סטודיו "אבני דרך", יוזמה דרך הלב—עמרי מרידור

 

 

 

 

 עצמאות/ אירית לאזר

 קמתי מוקדם בבוקר

 החלטתי להסתדר לבד 

 לבשתי את המכנסיים 

 רחצתי את הפנים 

 ואפילו הסתרקתי

 רציתי לתת לאימא 

 הזדמנות לישון עוד קצת

 רק ניגשתי כל רגע

 להסביר לה 

 .איך אני מסתדר
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 צמיחה מתוך חזון—עצמאות עסקית

של  מערך  בתוך  היזם  של  והשליטה  הבחירה  יכולות  לתפיסת  המתייחס  יחסי,  מושג  הינה  עסקית  עצמאות 
אילוצים והזדמנויות. ניתן להתייחס לעצמאות במגוון התחומים העסקיים,  למשל, עצמאות כלכלית התלויה 
בפער שבין תזרים ההכנסות להוצאות, עצמאות שיווקית התלויה במיצוב וביכולות ההגעה ללקוח, וכן עצמאות 

השפעה  יש  בהן  היזמי,  בתהליך  זמן  נקודות  שלוש  לאפיין  ניתן  וכו'.  כוח האדם  במבנה  תפעולית, תשתיתית, 
 מכרעת על רמת העצמאות של העסק בטווח הארוך:   

 עם התווית חזון ייחודי ותכנון נפרד.  -בתהליך ההקמה

 באמצעות מיצוב ייחודי ובעל ערך לפלח השוק.  –בתהליך השיווקי 

 כדרכים להפחתת התלות.  -בתהליכי צמיחה 

בקבלת  העצמאות  את  ולהגביר  שלו  התלות  את  להפחית  ליזם   מאפשרים  העסק,  של  הצמיחה  תהליכי 

ההחלטות. למשל, חדירה לפלחי שוק חדשים מפחיתה את התלות בשוק אחד הקיים. אחד הכלים השימושיים 
 ביותר לעודד צמיחה אצל יזמים הוא שימוש במודל צמיחה בתהליך חשיבתי הנובע מתהליך החזון.

פי   רווחיות  חזון  שלהן  שחברות  מראים  )למשל,    51מחקרים  חזון  ללא  מחברות   )!(J.C. Collins and J. 

Porras, Built to Last (New York: HarperCollins, 1994). מהו אותו משפט חזון? האם כל יזם שיכתוב חזון .)

 מיד יהיה ריווחי יותר וישרוד יותר שנים מהמתחרים? 
שהלקוחות  חזון  לבחור  או  המוצלחים,  מהמתחרים  להעתיק  ניתן  החזון  שאת  לחשוב  טועים  חדשים  יזמים 
יאהבו. החזון העסקי חייב לבוא מליבו של היזם,  ולא כצעד שיקדם אותו למטרה נכספת נוספת. החזון הוא 

עצמאות  ליזם  מאפשרת  החזון  שהגשמת  כך,  תמורתה,  משאבים  לאבד  מוכן  שהיזם  פנימית,  אישית  בחירה 
 מרבית לפעול בתחומים שבאמת חשובים לו. 

יותר   החזון וברורה  קלה  תהיה  הדרך  כך  וממוקד  ברור  יהיה  שהחזון  ככל  לנו.  הרצויה  העתיד  תמונת  הוא 

ובפרשות דרכים ובמצבי קונפליקט יהיה לנו קל יותר לבחור את הדרך המקדמת והנכונה לנו. אמרו חז"ל: "סוף 
מעשה במחשבה תחילה". החזון הוא המחשבה ההתחלתית המהווה בסיס למעשינו בדרך לעצמאות תעסוקתית. 
בנוסף, החזון משדר תדמית ציבורית חשובה, מהווה בסיס לבידול מהמתחרים ולבדיקה פנימית מתמדת.  כפי 

הם המאפשרים לנו    -שמודגש בכלי החזון במאמר מימין, הרגשות המתעוררים בנו בתהליך הדמיון של העתיד
 לזהות את החזון האישי שלנו.

עם  כשנפגשנו  לנו  שהתעוררו  לרגשות  התייחסות  הכולל  אינטואיטיבי",  "דמיון  על  דיבר  איינשטיין  אלברט 

 העתיד המדומיין בצורה ברורה. לפיו, זו הדרך לגילוי המצאות.
דוגמה מצוינת לכך היא חברת צ'ק פוינט, אחת החברות המעולות ביותר בישראל מאז ומעולם )מיד אחרי טבע(. 

עוד לפני שבכלל היה אינטרנט, מתוך פחד עתידי.   -אחד היזמים סיפר שהם הגו את הרעיון להגן על מחשבים  

הוא סיפר שכשהם דימינו את העתיד, הם פחדו )רגש מעולה להמצאות( מהפגיעות שמחשב )והאדם( יכול להיות 
 חשוף להם. 

היו חוקרים שיצרו היררכיה ל"אינטלגנציה רגשית", כך שבשלב הגבוה ביותר )שלב רביעי, "אלכימיה רגשית"(  

כלומר היכולת של האדם לדמיין את העתיד ולהיות שם! לא רק   -יש מה שנקרא יכולת "העתק זמן במחשבה"
ברמת הפרטים, התפאורה והמילים, אלא להרגיש רגשות ביחס לכך, וכך, להיות מסוגל לפעול טוב יותר בהווה 

 בכאוס, להיות בפרופורציות, לזהות הזדמנויות מהר יותר ולהיות בעל ראייה ארוכת טווח.

אחד הדברים המקסימים בתהליך, זה שאנשים בשלב הרגשי של כלי החזון, מפסיקים לדבר ולחשוב על כסף 
על  החזון(,  בכלי  נובל  לפרס  הסיבה  )שאלת  בעולם  ליצור  רוצים  שהיו  השינוי  על  לדבר  ומתחילים  ויוקרה, 
חשיבות הקשר עם הלקוחות והערכים האמתיים שהיזם רוצה לתת להם וכמובן, שני ההחלטות הכי חשובות של 

מכוונות אותו להחלטות   -היחס למשאב האנושי )נציג עובדים( ומשפחתו שלו. הברכות שהוא עצמו דיבר  -יזם
 הנכונות. בשלב הזה ניתן לראות את העיניים של היזם פקוחות יותר ובהתלהבות גבוהה יותר.

 יזם "יוזמה דרך הלב"  -רובי שמעי 

 סיפור הצלחה אישי 

שנים למדתי עיסוי ופתחתי עסק עצמאי בכדי לעבוד בתחום , העסק לא הצליח מפני שלא ידעתי לנהל אותו כמו שצריך , צברתי חובות במס   9  -לפני כ
ה וזמהכנסה ובסופו של דבר נאלצתי לסגור אותו ולשלם את החוב. לפני כשנתיים, אחרי ניסיונות רבים וללא הצלחה להשתלב בשוק העבודה, הגעתי לי

כדי לצאת שוב לעצמאות תעסוקתית ולקדם את עיסוקי כמעסה . בהתחלה לא היה בכוונתי לפתוח “  עבודה נתמכת של משרד הרווחה”במסגרת תוכנית  
 עסק וזאת בשל הניסיון הכושל שהיה לי בעבר עם מס הכנסה ועם ניהול עסק עצמאי.

 עסקבמסגרת הפעילות ביוזמה עברתי שני קורסים, הראשון  "בדרך לעסקים" והשני "יוזמים עסק" שעזרו לי להבין בצורה מקצועית את ההתנהלות של  
ם שייפרטי ואת היתרונות שבהקמת עסק עצמאי , במקביל לקורסים לוויתי באופן פרטני ע"י מלי. בתהליך ביוזמה למדתי איך להתמודד עם הפחדים והק

פתחתי עוסק פטור במס הכנסה. כיום יש לי הכנסות מהעסק ואני מעריך   3152ולהתגבר עליהם , איך לפנות ללקוחות ולעשות שיווק נכון. בחודש ינואר  
 שבשנה הקרובה הכנסותיי יגדלו  לפי התחזית והתוכנית העסקית  שבניתי. 

הן וכל עליאני אדם שיש לו מגבלת ראייה וקושי בשפה העברית , מבחינתי לנהל עסק עצמאי  הוא יתרון , זה מאפשר לי לעבוד בשעות גמישות שאני מחליט 
 ניהול העסק הוא באחריותי ויוצר לי עצמאות ניהולית ואישית.

בכל מה ת והיום יש לי בטחון במה שאני עושה , אני אוהב את מה שאני עושה ואני יודע שיש לי את יוזמה שעומדת  מאחורי ומדריכה אותי בכל ההתלבטויו
 שקשור לניהול העסק .

 בברכה,

 מיכאל חסקלסקי ,עיסוי  מקצועי מכל הלב 

858-0117118 

 מציאת חזון תעסוקתי—כלי

להלן כלי המאפשר למצוא את חזון העסק שלכם )מומלץ 
שותף/שותפה(.   עם  אותו  מחלק לעשות  מורכב  הכלי 

ראשון המפעיל את החלקים השכליים לגבי תמונת העתיד 
היזם  לחלקים הרגשיים של  שני המתייחס  וחלק  הרצויה 

 לגבי אותה תמונת עתיד : 

ראשון:   אתכם שלב  המעביר  קסם  מטה  שיש  דמיינו 
עליו  הקריירה/העסק  קדימה.  שנים  עשר  הזמן  במנהרת 
אתם  שנים.  עשר  כבר  ומצליח  חי  כיום,  חולמים  אתם 
פוגשים בקפה חבר שלא פגשתם כבר עשור ומספרים לו על 

דקות  איך   1-עצמכם ועל הקריירה/העסק שלכם, תארו ב
נסו  העסק...  את  או  העבודה  את  נראים,  שלכם  החיים 

האישי/תעסוקתי   את המעמד  שיותר:  כמה  כיצד   -לפרט 
הלקוחות  מיהם  אותו,  מפעילים  אתם  איך  נראה,  העסק 
איך  לכם,  יש  סניפים  כמה  מרוויחים,  אתם  כמה  שלכם, 
אתם מרגישים וכדומה. בקשו בחבריכם להציג את העסק 
החזון  את  לשמוע  היא  )המטרה  להם  שסיפרתם  כפי 
ככל  תיאור מפורט  לבקש  יש  מבחוץ(  ע"י מישהו  מהדהד 

 האפשר.

דמיינו כי זכיתם בפרס נובל על פועלכם! בטקס   שלב שני:
בפרס נובל ומסביר את הזכייה  פרס  נציג   -המרכזי, עולה 

אנא פרטו את דבריו. הלקוח הגדול שלכם עולה לברך שני 
המברכים  של  דבריהם  את  כתבו  אנא  ברכתו.  את  כתבו 

 האחרונים: נציג העובדים ובן/ בת הזוג 

שלישי:   ושמעתם שלב  לעצמכם  שדמיינתם  לאחר 
עוד   יראה  שלכם  העסק  כיצד  נסחו   51מחבריכם  שנים, 

להתייחס  ניתן  לעצמו.  אחד  כל  שלכם,  החזון  את  לכם 
לעבודה,  בית  בין  איזון  כגון  נוספים  מרכזיים  להיבטים 

 ערכים מרכזיים וכו'.

האם אתם יכולים לזהות נקודות החוזרות עליכם למצוא: 
על  לענות  ולנסות  עבורם?  מרכזיים  וערכים  עצמן  על 

 השאלה "מדוע" ביחס לכל משפטי החזון שלכם.

התרגיל אותו ביצעתם מציג בפניכם את התהליך סיכום:  
התהליך  את  להמשיך  ממליצים  אנו  החזון.  ליצירת 
את  שינחו  הערכים  מהם  לכם,  חשוב  מה   , ולחשוב 
עסקית/ הצלחה  יהווה  מבחינתכם  ומה  עבודתכם. 

ואת  צעדיכם  את  לבחון  תוכלו  כך  ואישית.  תעסוקתית 
בחלק  להתמקד  מאוד  חשוב  לחזון.  ביחס  ההתקדמות 
שאנחנו  בעתיד  הרגשי  החלק  שהוא  התרגיל  של  השני 
מציירים, הוא היכולת העיקרית, שכן, עם השלב הראשון 
של הכלי נוכל לעצב מטרות )שיובילו אותנו למאה סניפים, 

 למשל(, אך רק עם החלק השני נוכל ליצור חזון וערכים.

 הכלי נלקח מהקורס "בדרך לעסקים"(בהצלחה !!!! ) 

 


