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 )אלן לקיין(  עכשיו! ".  -"תכנון הוא הבאת העתיד להווה כדי שנוכל לעשות משהו בנידון                                                 4102, דצמבר 01גיליון מס' 

 "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש..."
 

וצרים יחגגו את והנחודש דצמבר, הינו חודש רב סמליות: בתחילת החודש צוין היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות ובחודש זה אנו חוגגים את חג החנוכה 
 חג המולד ואת ראש השנה הנוצרי/הכללי.

ני. העואת חגי דצמבר מסמל האור: הלפידים, הנרות והאורות הצבעוניים שמאירים ומקשטים את הבתים. אור שבעזרתו נגרש את החושך, את הסטיגמה, את 
אפשרויות ת הבואו ונרים את האור, את הלפיד, נראה את האחר, את השונה ונכבד אותו. נאיר את הדרך בה נלך ונעזור לסובבים אותנו וללקוחותינו לראות א

 הרבות שמחכות להם.
ות יד שנייה, חנ -בגיליון זה, נביא כלים לתכנון ובניית תוכנית אישית,  את סיפורה האישי של ברוריה על התהליך היזמי אותו עברה, עד לפתיחת "מיד ליד" 

 .  44/04/4102שהפתיחה החגיגית שלה תתקיים בתאריך 
 וינט ישראל ומכון ברוקדיל.  ‘ולכבוד היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שצוין בשלישי בדצמבר, נביא סקירה קצרה של הג

 
 שיהיה לכולנו, חג שמח ומואר !

 עורכת היזמון-מלי ויצמן רכזת דרום 

  mali.yozma@gmail.comתגובות יתקבלו בברכה למייל: 

 לכבוד היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות: 
ברוקדיל, סוקר את תמונת המצב של -ג'וינט  -מסד נכויות ומכון מאיירס -דו"ח "אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים" של ג'וינט ישראל 

 אנשים עם מוגבלות בישראל במגוון תחומי חיים: דיור, מעורבות בחברה, תעסוקה, השכלה, חיים עצמאיים ועוד.

מסד נכויות, שותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן, מפתחים שירותים חברתיים לאנשים עם -בג'וינט ישראל

אנשים עם מוגבלות בגילאי עבודה מתוכם             088,888-מוגבלות בגילאי העבודה. מן הדו"ח "אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים" עולה כי בישראל כ 

 חיים במסגרות מוסדיות. המשמעות היא כי מרבית האנשים עם מוגבלות בישראל חיים בקהילה ונחוצים להם שירותים תומכי חיים עצמאיים. 08,888-כ

של משק הבית בהשוואה         מהאנשים עם מוגבלות אינם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות   %45עוד עולה מן הדו"ח כי קיימת הלימה בין עוני למוגבלות: 

בקרב   %05-מהאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה מועסקים, בהשוואה ל   %85 רק  בקרב אנשים ללא מוגבלות. כאשר בוחנים את נתוני התעסוקה, עולה כי   %65-ל 

מהאנשים עם מוגבלות מדווחים כי אינם   4%5 מהמעסיקים מדווחים כי הם מעסיקים אנשים עם מוגבלות.   45.%רק   אנשים ללא מוגבלות. כמו כן, 

 בקהילה. כלל מעורבים

קת אנשים עם עסו לדברי ארנון מנטבר, מנכ"ל ג'וינט ישראל: "יציאה ממעגל העוני לא תתאפשר ללא שילוב בתעסוקה. יחד עם זאת, לא ניתן להסתכל על סוגיית ת 

כל אלה הם   –ות  מוגבלות, מבלי להסתכל על התמונה הרחבה יותר. דיור עצמאי בקהילה, רשתות חברתיות, השכלה, כישורי חיים, ביטחון עצמי, היעדר דעות קדומ 

 ".קריטיים להשתלב כיום במעגל העבודה ולהתפרנס כראוי. חובתנו לפתח שירותים חברתיים המאפשרים חיים עצמאיים, זו החשיבות של ציון יום זה

נלאומי לזכויות הבי ג'יי רודרמן, נשיא קרן משפחת רודרמן, מצטרף לדבריו של מנטבר ומוסיף: "אני מקווה שנגיע ליום בו החברה שלנו לא תצטרך לציין את היום  

 (www2.jdc.org.il  -וינט ‘מתוך אתר הגאנשים עם מוגבלות כיוון שאנשים עם מוגבלות יהיו כבר משולבים בה באופן מלא". )

 עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות 

 במערכת החינוך, במקומות עבודה ובקהילה הרחבה. -עמדות שליליות, סטיגמות ודעות קדומות פוגעות בהכלה של אנשים עם מוגבלות בחברה 

 וי.הסטיגמה פוגעת באיכות החיים של אנשים עם מוגבלות ומתבטאת באפליה בדיור ובתעסוקה, בניכור ובמרחק חברתי, ולעיתים אף בטיפול רפואי לק 

 .בשל הסטיגמה, אנשים רבים עם מוגבלות מעדיפים להסתיר את מוגבלותם, בעיקר אנשים עם מוגבלות נפשית ומוגבלויות אחרות שאינן נראות 

 %05 .מהציבור סבורים כי אנשים עם מוגבלות הם מטרידים ומסוכנים לחברה 

 ( לעומת זאת, מידת הנכונות לגור בשכנות                                         005( לאדם עם מוגבלות פיזית או להשכיר לו דירה )065רוב הציבור מגלה פתיחות ונכונות גבוהה לגור בשכנות .) 

 בהתאמה(. %95-ו %%5לאדם עם מוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם או להשכיר לו דירה נמוכה הרבה יותר )            

  מהן הובעה התנגדות פעילה של תושבים ו 08מסגרות דיור חוץ ביתי של משרד הרווחה עבור אנשים עם מוגבלות. לגבי  %8%נפתחו  08%% - 0886בשנים-%      

 מסגרות נוספות לא נפתחו כלל בשל התנגדות כזו.            

(http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/FACTS_FIGURES2014-HEB.pdf    -דו"ח "אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים"  מתוך) 

 שלום רב , 

לפני כשנתיים הגעתי לקורס יזמות עסקית ב"יוזמה דרך הלב", בחלק מהקורס היה 
התנסות מעשית בשטח שבו גיליתי את הפוטנציאל  הגדול שבי לעסוק בשיווק 

 ומכירות, וכך נפתח בפניי עולם אחר שקשור ליזמות. 

לאחר הקורס המשכתי  לקבל  לויי ואימון עסקי אשר הוליד את הרעיון לפתיחת 
החנות בניהולי ובכך לאפשר לי התנסות מעשית בכול הקשור לניהול חנות 

 והתמודדות עם השוק החופשי, לפני היציאה לחנות משלי . 

היום אני מאוד גאה על הדרך שעברתי ובמיוחד על השילוב של עשייה למעני ולמען 
הלקוחות שייהנו ממגוון רחב של ביגוד איכותי במחירים נמוכים לתינוקות ונוער. 

אשמח לשיתוף פעולה מצדכם בהפניית לקוחות, לבוא וליהנות ממגוון רחב של 
 מוצרים לתינוקות ונוער במחירים נמוכים .

 בברכה ,

 "מיד ליד"מנהלת חנות יד שנייה  -ברוריה בוזגלו 

151-5617595 



 תעסוקתי, במספר מסלולים: -שיקומי–תכנית 'יוזמה' מספקת שירותי הדרכה, ליווי  ואימון

 )מסלול להעסקה עצמית )הקמה וניהול של עסק 

  פיתוח קריירה –מסלול לפיתוח תעסוקתי 

 )מסלול עבודה נתמכת )משרד הרווחה 

 מסלול של מיזמים קבוצתיים 
 התכנית, מותאמת במיוחד לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, פיזית או חושית, 

 המעוניינים להשתלב בשוק העבודה כמשתתפים פעילים, מתפרנסים ותורמים.

 . 10-9955294, משרד ראשי , פרידה www.yozma4u.co.il-לפרטים ומידע נוסף 

 בניית תכנית אישית / ארגונית
 למה צריך?

 כשאנחנו מתכננים נסיעה למקום שעדיין לא היינו בו, אנחנו בודקים לפני היציאה כיצד להגיע אל היעד. 
 זו בדיוק הסיבה לבניית תכנית: לסלול את הדרך אל המטרה. 

את  –נת העתיד תמובניית התכנית דורשת מאתנו לחשוב מה אנחנו רוצים להשיג, איפה אנחנו רוצים להיות בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד חמש שנים ולשרטט לנו את 
 החזון.

 מה בתכנית העבודה?

 הגדת ייעוד וחזון√ 

 בניית מטרות √

 הגדרת יעדים √

 הגדרת לוח זמנים √

 הקצאת משאבים √

 קביעת מדדי הצלחה √

 בתכנית אירגונית –הגדרת אחראים/ חלוקת תפקידים  √
 החזון –תכנית העתיד 

 לצורך בניית החזון נשאל את עצמנו:
 מה אנחנו רוצים להיות? •

 לאן אנחנו רוצים להגיע? •

 מה אנחנו רוצים לקבל/לתת? •

 מה אנחנו רוצים ליצור? •
 איך אנחנו רוצים להראות? •
 כיצד אנחנו רוצים להרגיש? •

 אחרי שהבהרנו לעצמנו את החזון, נבנה את המטרות. בשונה מהחזון שהוא לטווח הארוך,  המטרה חייבת להיות ברת השגה בטווח זמן מוגדר.

 מטרה

ח והן טוו -תפקיד המטרה/מטרות הוא להכווין אותנו למימוש החזון ולשמור שאנחנו בכיוון. חשוב שלתכנית האישית תהיינה הן מטרות אופרטיביות קצרות
 כזו שיש לנו את היכולת להשיגה., מאתגרת ומלהיבה .המטרה תהייה מוגדרת וברורה, טווח. חיבור אישי למטרה כדי שנוכל להתחייב אליה-ארוכות

 יעדים / אבני דרך

 היעדים הם האמצעי שיביא אותנו אל המטרה.

 נפרק את המטרה ונציב לעצמנו משימות, אבני דרך שהשגת כל אחת מהן מקרבת אותנו אל המטרה.

 יעד צריך להיות מוגדר בפעילות, תחום בזמן וניתן למדידה.

 –איזה משאבים? מי יכול לעזור לנו  –למימושו. מה עומד לרשותנו  ביותר היעילים האמצעים ומהם אותו לממש כיצד את עצמנו כשנגדיר את היעד, נשאל
 מדדים -שותפים? כיצד נדע שהגענו/השגנו את היעד

 איך נראית תכנית עבודה? להלן דוגמא: 

 משתתפים מרוצים. ואני רזה!! 411קבוצות פעילות במרכז ובדרום ומעל ל 5החזון :  אני מנחת קבוצות להרזיה, יש לי -תמונת העתיד 

 :  ללמוד הנחיית קבוצות הרזייה.0מטרה 

 

 
 
 
 
 
 
 

 : בדיקת השוק והמתחרים. 4מטרה 
 

 
 
 

 
 :טיפים

 תהליך התכנון ועצם קיומה של התכנית מסייע למימוש המטרות והיעדים שנקבעו. •
 מומלץ לפרק את התכנית ליעדים ברי השגה בזמן קצר כדי לא להתייאש, ולפרגן לעצמינו על השגת היעד. •
 חשוב לבצע מעקב והערכה לתכנית ולביצועה: לקבוע מראש מועדים לבדיקה כדי להעריך את יעילותה,   •
 אם לא מסתדר/מצליח משהו בתכנית, לא להתייאש, כל תכנית היא בסיס טוב לשינויים והתאמות, שמרו על גמישות!   •

 בלהה גולן, מנכ"ל יוזמה דרך הלב 
 

 מדדי הצלחה שותפים משאבים ז“לו משימות יעד

הרשמה לקורס 
הנחיית קבוצות 

  הרזייה

. מיפוי הקורסים המוצעים ותנאי קבלה.1  

. פנייה לגורמים שיכולים לסייע במימון הלימודים2  

. בחירת הקורס המתאים/המועדף3  

. מילוי טופס, הרשמה ושליחתו.4  

בדצמבר 20. עד ה 1  

. עד סוף דצמבר2   

. עד סוף ינואר3   

לפברואר 5. עד ה4   

 ביטוח לאומי

 שוברים משרד הכלכלה

 אני יכולה לממן מהמשכורות 

 ההורים יעזרו לי 

 המלווה שלי 

 ס “עו

 הורים 

 קבלת אישור למימון 

הסכמת ההורים 
 להשתתפות במימון

 שליחת טופס הרשמה 

 אישור קבלה לקורס

 מדדי הצלחה שותפים משאבים ז“לו משימות יעד

     עריכת סקר שוק. בדיקת השוק


