
 כששיקום ואימון נפגשים...
הינו תהליך שמטרתו להחזיר את האדם   שיקום 

לאיתנו, לשפר את תפקודו, סביבתו ומצבו באופן 
 משמעותי.

הינו תהליך שמטרתו לעזור לאדם   אימון אישי 
להפוך מגבלות לאתגרים ולתת בידיו את הכלים 
והתמיכה כדי להתמודד איתם ולהתגבר עליהן 
באמצעות גילוי היכולות והמשאבים המצויים 

 בתוכו והעצמתם.
ב"יוזמה", בחרנו, לאחר למידה מעמיקה, פיתוח 
והתאמה, לשלב מתודולוגיות מעולם השיקום 
ולשזור אותן יחד עם כלים מעולם האימון וכך 
יצרנו תהליך ייחודי המותאם אישית לטובת 
השיקום והקידום התעסוקתי של כל אחד ואחת 

 מלקוחותינו. 
התהליך ב"יוזמה", מתמקד בעולמו התעסוקתי/

עסקי של הלקוח, במטרה למצוא את מה שנכון, 
חשוב ומתאים לו. התהליך מתחיל בהיכרות 
מעמיקה ומקיפה,  בירור הכיוון התעסוקתי, 
הרצונות והיכולות של הלקוח, בדיקה ובחירת 
התחום העסקי ועד למימושו, תוך כדי בחינה 
ולמידה של ההיבטים העסקיים.  בתהליך האימון 
השיקומי, אנו שמים דגש על  מתן כלים המניעים 
לשינוי, לפעולה ולחיזוק האמונה ביכולת. חשוב 
לציין, כי בעקבות זאת, יכול האדם לזהות, תוך 
כדי התהליך כי מתחוללים שינויים גם בתחומים 
נוספים בחייו . המאמן השיקומי והלקוח עובדים 

ביחד כצוות לטובת המטרות והתכנית של הלקוח.  
תהליך האימון השיקומי עסקי, הינו תהליך 
מתמשך ומתפתל שיש בו עליות ומורדות ואפשר 
להמשיל אותו לנהר זורם.  יהיו בו תקופות של 
התקדמות מהירה ופריצות דרך , תקופות של מים 
סוערים, יהיו ימים של תקיעות ושקיעה ותקופות 

 של זרימה נינוחה ובטוחה. 
המאמן השיקומי נמצא שם כדי לעודד את הלקוח 
ולתמוך בו בזמנים של שפל, לעזור לו בניווט 
לפריצת דרך ולהיות אתו בהצלחות הקטנות 

 והגדולות. 
 בלהה גולן

 סיפור הצלחה אישי 
 שלום,

מאזור הדרום, בוגרת תואר הנדסאית בלימודי צילום ומדיה דיגיטלית   33אני בת  
ממכללה בדרום, סיימתי בהצטיינות. לפני כן למדתי צילום במכללה בבאר שבע ובמרכז 
הישראלי לאומנות הצילום בת"א. לפני כשנה למדתי עיצוב אלבומים דיגיטליים 

 האקדמיה לעיצוב גרפי ואומנות דיגיטלית. – dk7בסטודיו 

 הגעתי ליוזמה עם עסק פתוח ורשום כ"עוסק פטור" ברשויות המס.
כשהתחלתי את הליווי העסקי ב"יוזמה" לא ידעתי לשווק את עצמי בצורה טובה 
ואפקטיבית . הגעתי ליוזמה בכדי ללמוד איך לשווק ולנהל את העסק שלי בצורה טובה 
יותר ובכך להגדיל את הפעילות העסקית שלי. השתתפתי בקורס "יוזמים עסק" על 
מנת לשפשף את המיומנויות העסקיות שלי. בתהליך הליווי של יוזמה בניתי מחירון 
ריאלי, עשיתי סקרי שוק, יצרתי שיתופי פעולה עם בעלי מקצוע מהתחום ובעקבות 
פעולות אלו הגדלתי את עבודתי. אני מרגישה שהיום הליווי ביוזמה עוזר לי לחזק 

 ולשמר את הביטחון המקצועי שלי ובכך להמשיך לשגשג ולהצליח בפיתוח העסק . 
היום אני מצלמת אירועי בר/בת מצווה, בריתות, חינות, חתונות,  צילום תיעודי, ימי 

 הולדת, צילומי בוק, אלבומים דיגיטאליים, צילומי ילדים ועוד...
בשנתיים האחרונות עברתי שינוי מהותי מבחינה אישית וגם מקצועית, צברתי ניסיון 
מאוד גדול מול אנשים, למידה מבעלי מקצוע, התמודדות עם תנאי לחץ, לא מפחדת 
 מעבודות חדשות, בגלל ניסיון זה הביטחון המקצועי שלי עלה ואני מרגישה שהתבגרתי.

 בברכה ק.י.  
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מלווה את לקוחותיו בתהליך   -  " יוזמה " צוות  
שיקומי ,  תוך שמירה על עקרונות של  -אימוני 

, הקשבה לצרכי  , רגישות  אתיקה, כבוד 
 הלקוח, התחשבות ביכולותיו , צרכיו ורצונותיו.

מספקת שירותי הדרכה, הכשרה,   " יוזמה " 
 אימון ולווי במספר מסלולים:

 העסקה עצמית. 

 פיתוח תעסוקתי/פיתוח קריירה.

 עבודה נתמכת רווחה. 

 מיזמים קבוצתיים. 

לפרטים ומידע נוסף 

www.yozma4u.co.il 

 80-6655566-משרד ראשי, פרידה 

   858-3116333-אזור דרום, מלי 

 855-5611336-ירושלים, מיכאל 

 858-3116355-מרכז והשרון, רויטל 

  סקוץ עונות -מוצר חדש 

פיתוח רעיון וייצור בסטודיו "אבני דרך" 
 המוצר עשוי מחומרים ממוחזרים.

 

 שלום רב ,

ן  אנו שמחים  להגיש לכם את המידעו
בו נביא לכם מידע   " יוזמה " הראשון של  

בתחום העסקה עצמית ומעולם התעסוקה 
בכלל , נשתף אתכם בסיפורים אישיים, 

 עדכונים חדשים ועוד. 

 נושא החודש הוא: יזמות.

נשמח לקבל מכם תגובות, הערות, הארות 
למידעון ולתת במה לסיפורים מהשטח. 
אנו מקווים שתמצאו את הידיעון מעניין 

 ושימושי .

 : ל י י מ ל ח  ו ל ש ל ר  ש פ א ת  ו ב ו ג ת
mali.yozma@gmail.com 

  

 

"חשיבה לוגית תוביל אותך 

 , הדמיוןBלנקודה  Aמנקודה

 יוביל אותך לכל מקום". 
 אלברט איינשטיין

 
 חנות יד שניה לתינוקות ,ילדים ונוער 

 4102פתיחה: פברואר 

 למה יזמות?

העסקה עצמית עבור אנשים עם מוגבלות 
נפשית, פיזית או חושית, הינה אפיק 
תעסוקה, המאפשר להתאים את סביבת 
ו  ולשלב בין שאיפותי העבודה לאדם, 

 ויכולותיו לבין פעילותו הכלכלית. 

העסקה עצמית, הכוללת תמיכה, ליווי 
והכשרה מותאמת, עשויה להביא ליצירת 

יציבה   -הצלחה שיקומית  תעסוקתית, 
צוות "יוזמה" מלווה את וארוכת טווח.  

לקוחותיו תוך שמירה על עקרונות אתיקה, 
כבוד, עזרה לזולת ללא משוא  פנים, הקשבה 
לצרכי הלקוח, תוך התחשבות ביכולותיו, 

 צרכיו ורצונותיו.


