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 שלום רב,
 

  " זה אחד מהשמות הרבים שניתנו לחג השבועות, האגדה מספרת כשעלה משה לשמים "חג מתן תורה 
בינינו?" במלים  לילוד אישה  עולם, מה  "ריבונו של   , בכדי לקבל את התורה, אמרו המלאכים לאלוהים 
תמותה  בן  יכול  כיצד  כמותנו?  מושלמים  יצורים  בסביבת  מושלם  הבלתי  האדם  עושה  'מה  אחרות, 

 להתרומם לדרגת מלאך?'
המלאכים לא ידעו מה כתוב בתורה. כל מה שהם ידעו הוא שאלוהים שומר אותה בגנזי מרומים במשך 
זמן רב, ועדיין לא מצא את המתאים למלא את המשימה שהיא נושאת; על כן הבינו שהיא חשובה ויקרה 
המשימה  על  שמעו  תמיד  לגמרי.  המומים  אפוא  היו  הם  התורה,  את  לקבל  משה  כשעלה  מאוד.  לו 
המדהימה והרוחנית הזאת, ועל מי בסופו של דבר בוחר אלוהים להטיל אותה? על בן אדם! זה מגוחך. בני 
אדם הם יצורים כל כך ירודים, מלאי תאוות ונכשלים בחטאים. והנה, דווקא בני האדם עומדים לפעול 

 בשם אלוהים?
התורהמהי,   שנושאת  הרע  המשימה  ייצר  על  להתגבר  היא  המשימה  מתוך ולבחור  ?  טוב  עשיית  בטוב. 

שאנחנו  משום  התורה,  למשימת  ביותר  המתאימים  הטוב. אנחנו  של  ביותר  הגבוה  הביטוי  היא  בחירה, 
גם  אך  להרוס,  יכולים  אנחנו  להצליח.  גם  אבל  להיכשל,  יכולים  אנחנו  ולהסתות.  לפיתויים  נמשכים 

 לבנות. אנחנו יכולים לבחור לעשות את הגרוע שבגרועים, אבל גם לבחור בטוב שאינו ניתן לשיעור.
למשימת  להתאים  יכולים  היינו  לא  כאלה,  היינו  אילו  מושלמים.  להיות  מאתנו  מצפה  אינו  אלוהים 

 התורה. התלמוד אומר: "אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם נכשל בהן".  
להחליט,  להתחרט,  להיכשל,  הוא  מהדרך  הכרחי  חלק  השיקום,  בעולם  גם  כך  התורה  במשימת  כמו 

 בטוב ולהצליח.   לבחורלשנות, 
הביכורים  לבין  החג  ביכורי  בין  נקשר  הפעם  התעסוקתי  בהקשר  עצמאות  על  דיברנו  הקודם  ביזמון 

בין מגילת רות לביננו כאנשי   האישיים שלנו, נביא  סיפור אישי מנקודת המבט שלנו כמאמנים,  נקשר  
 שיקום  וזה הזמן לספר שהרחבנו את השירות והוספנו מסלול המותאם למגזר החרדי.  

 
 חג שבועות שמח!!! 

 עורכת היזמון-מלי ויצמן רכזת דרום 

 

  mali.yozma@gmail.comתגובות יתקבלו בברכה מייל: 

 

 
 כ"ב(-"בחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים " )שמות לד'

 
 כמדי בוקר, עם האור הראשון שמפציע ,מטבע הדברים אנחנו יודעים כי הנה עוד יום חדש מתחיל .                             

 האם עצרנו פעם לשאול את עצמנו מה היום הזה יכול לזמן עבורנו ?  מה אנחנו טומנים בחובו של אותו בוקר מתחיל ?   
 אילו ביכורים כבר קצרנו ואילו צריכים עדיין להבשיל ?  אילו תוצרים נאסוף לטנא ? ואילו נבחר להשליך? 

בי האופק על תעסוקתי ויזמות,  ניתנת זכות הבחירה לאדם לפרוש ולהניח כמצע את חזון ההחלמה האישי שלו ולזרוע את ניצניו במרח  -בתהליך של אימון שיקומי
 מנת שיוכל לקצור אותם ביום מן הימים.

חדש לבחור האם חשבתם פעם כיצד תיראה ערוגת הגינה שלכם ? איזה פרי תבחרו להשריש ולהצמיח ? האם תוכלו כל פעם  מ   -ואם בביכורי קציר חיטים עסקינן 
עניק ולה פרי אחר?  כיצד תדעו מה הכי טוב עבור תהליך הצמיחה וההבשלה ? כיצד תדעו  להסיר מסביב את כל העשבים שמאיימים להפריע בתהליך הצמיחה  

 לפרי את תנאי הגידול ההולמים ביותר? לשמר  את ניצני הנביטה שזה רק עתה הפציעו ? ובעיקר לשקוד ולטפח את פרי עמלכם . 
 אז מאיפה מתחילים ?  

 .""ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלוהיך נותן לך  ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוהיך לשכן שמו שם 
י =  יוזמה, יונ "ראשית כל פרי האדמה"  שאוסף האדם לטנא, אינו חייב להיות בהכרח התוצר הסופי של פרי עמלו,  אלא דווקא להיות ראשיתו של יצירת פרי רע 

היוזמה   תוח אשר מביא אתו האדם מתוך החזון ובוחר בשלב הראשון להניחה בטנא, ומשם הוא יעשה את דרכו אל אותו המקום שבו יבחר האדם לשקוד על רזי פי 
 על מנת להגיע לתוצרים = תנובת היבולים.  

ליטה הח   כך לדוגמא בחרה לעשות פטרישיה דיגן, כאשר יצאה מחדרו של הפסיכיאטר שהחליט באופן נחרץ שלעולם לא תהיה לה ערוגת גינה משלה. היא פשוט 
ו אות לאסוף את "ראשית פרי האדמה" שלה שנרקם ממש באותו הרגע  , מיהרה לשים אותו בתוך הטנא ולרבות הימים דאגה לטיפוחו צמיחתו והבשלתו של  

ן כך נכו "ראשית פרי האדמה" ובכך הגשימה את חלומה האישי כפי שרק היא יכלה לתאר זאת :"אני אהיה ד"ר דיגן ואשנה את מערכת בריאות הנפש שתעבוד  
 שאף אחד לא ייפגע בה יותר" .  

 חשוב לזכור, לדעת ולהבין שבכל נקודת זמן יכול האדם לבחור ולקצור את ביכוריו באשר הם  או לחילופין להמשיך לשמר ולשקוד על טיפוחם.  
צמוח ולגדול  בכל  , ל ובסופו של יום עוד בטרם יום חדש יופיע ... כל  אדם יוצר ונושא באמתחתו אוסף ביכורים משלו . אוסף של פרי עמלו  שיוכל להמשיך להבשיל 

 תעסוקתי ויזמי שבו יבחר לצעוד.-אפיק שיקומי
 אז בכל יום שהבוקר מפציע ולאו דווקא רק בחג השבועות...תעשו לעצמכם ביכורי קציר חיטים , גם אם הם קטנים ועדיין לא 

 הם מקור ההשראה ,הכוח ליצירת החזון וההצלחה . -תופסים את מלוא הטנא 
 אימון תעסוקתי ועסקי , לווי והדרכה לקבוצות. -פזית עמר 

 

ן ּתֹוָרה     אהרון אלחנן -ַמּתַ

ָלף חֹר ַעל קְּ יֹו ש ָ ן ּתֹוָרה, ּדְּ  ַמּתַ

ַלף חְּ תּוָבה ַוֲאמּוָרה, לֹא ּתֻּ  ּכְּ

ַהר ִסיַני  ּבְּ

ָפַני ה ּבְּ ּלָ ּגַ  ִנתְּ

ל ָהֵעָדה, ָהָעם ָהָיה ִליִחיָדה ֵני ּכָ  ּוִבפְּ

ַמת ָאָדם  ִניצֹוצֹות ִנש ְּ

ֶֹרש  ָלנּו ֶאָחד  ש 

ִליַח ָהָעם ֲעָדם, ש ְּ ה ָעָלה ּבַ  מֹש ֶ

 הֹוִריד ָלנּו ּתֹוָרה, אֹוָרה ֲאמּוָרה!

ם  תּוָנה ִחּנָ ִיּטֹל-ּתֹוָרה נְּ ל ָהרֹוֶצה ָיבֹא וְּ  ּכָ

ּגֹם! ָנה! ִללְּ ר ַמּתָ ּבָ ָין ִמדְּ עְּ ּמַ  ּבַ

ּבֹל ִלטְּ  וְּ

 )אלחנן משתתף במסלול יזמות(

 חדש ביוזמה- שירות מותאם לאוכלוסייה החרדית
 

השירות כולל ליווי ואימון אישי, שיקומי לרכישת כלים 
ומיומנויות להשתלבות בעולם העבודה ופיתוח תעסוקה 

עצמית, כל זאת תוך שמירה על אורח חיים חרדי 
 ובדיסקרטיות מלאה

השירות מיועד לגברים ונשים המתמודדים עם נכות 
נפשית, פיזית , חושית, זכאי סל שיקום משרד הבריאות, 

 מופנים מלשכות הרווחה ולקוחות פרטיים.
  

052-7621988רכז המגזר החרדי: דב רוזנשטרוך    



 

 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.

 . 10-6655264, משרד ראשי , פרידה www.yozma4u.co.il-לפרטים ומידע נוסף 

 מנקודת מבט אחרת, שלי כמאמנת –סיפור אישי 

הכושר.   חדרדור, משתתף ביוזמה במסלול לפתוח קריירה, הוא עובד בשתי עבודות במשרה חלקית, מתנדב פעם בשבוע, ממשיך ללמוד בקורסים שונים ולהתאמן ב

עב רחוקות,  לעיתים  שלמד.  במקצוע  רק  לעסוק  הוא  מעוניין  כי  החליט  השני  התואר  את  סיים  שדור  לאחר  הראשונה,  בפגישתנו  היה  הדבר  כך  לא  באך  עבודות ד 

ועסק בעיקר במטל למצוא עבודה בתחום, הסתגר אט אט בביתו  הזמן כשלא הצליח  לא במקצוע עצמו. עם  היום ות  מזדמנות הקרובות למקצוע שלמד.  עם זאת, 

 יומיות.

נה למעסיקים ר פבתחילת העבודה המשותפת שלנו, התרכזנו בסדר יום וניהול זמן. במקביל התמקדנו במה ירצה לעבוד? מה החלום שלו?  ניתחנו משרות שונות ודו

קצרות. כמו ת הבהתאם. למשל, דור כתב קורות חיים וחיבר מכתב אישי למעסיק. כתיבה זו,  חשפה בפני דור את היכולות שאפשרו לו להתקדם בלימודים ובעבודו

תרמה ליצירת   בותכן, מתוך סקירה של ערכים ומטרות, עלה כי דור מעוניין להתנדב למען מיעוטי יכולת וכך עשה, התחיל  להתנדב בעמותה על בסיס קבוע. ההתנד

כמפקח על ית  סדר היום ולחידוד התחומים בהם מעוניין לעסוק. עם הזמן, הבין  כי הנוכחות  והתרומה שלו חשובה מאוד. לאחר תקופה החל לעבוד במשרה חלק

החיפוש זאת,  עם  ארוך,  לטווח  קריירה  אחר  בחיפוש  ממשיך  דור  כיום  עבודה(.  לו  הציע  )שלראשונה  אביו  של  במרפאה  חלקית  ובמשרה  בגרות  עתה נע  מבחני  שה 

ך? על הליממקום בטוח כאשר הוא כבר מרוויח מדי חודש ולומד מתוך עשייה מה הרצונות שלו להמשך. באחת הפגישות שאלתי, מה לדעתך אפשר לך להתקדם בת

השלם והצמיחה ך מכך ענה כי המקום הבטוח, הפגישות היו מפתח להצלחה. חשוב לציין כי דור עדיין בתהליך והדרך עוד לפניו, כאשר כל העשייה בתחום הינה נדב

 הינה תהליך מתמשך. כך, גם אי ההצלחות, שמהם ניתן ללמוד ולגדול. 

 מאמנת ומלווה להעסקה עצמאית ופיתוח קריירה - 'לרה איצקוביץ 

 בס"ד
 מגילת רות, אנשי שיקום והקשר ביניהם

 
שנה נוהגים לקרוא את מגילת רות בחג השבועות בבית הכנסת. המנהג   0,311  -מזה כ

לספירה. למנהג זה יש הסברים שונים, וכולם מבוססים על   8  -נקבע בבבל במאה ה

 .סיפורה של רות המואבייה –הסיפור במגילה 

 

 מגילת רות:
מגילת רות נפתחת בתיאור קורות משפחתו של אלימלך מבית לחם יהודה: בעקבות 

רעב בארץ החליט אלימלך לעבור למואב עם אשתו נעמי ושני בניו. במואב פוקדת את 

הבנים.  שני  מתים  כך  ואחר  אלימלך,  האב,  מת  תחילה  נוראה:  טרגדיה  המשפחה 

המואביות   כלותיה  שתי  עם  נשארת  הרעב   –נעמי  הסתיים  בינתיים  ועורפה.  רות 

בארץ יהודה, ונעמי מחליטה לחזור לארץ. כלותיה המואביות מלוות אותה, אך היא 

אבל רות מתעקשת, ואומרת לנעמי: "עמך   –מפצירה בהן להישאר. עורפה משתכנעת 

ואלוקיך    – האלמנה   ."אלוקי  –עמי  חמותה  עבור  מעצמה  לוותר  החליטה  רות 

והשכולה, ואומרת לה  אני נשארת עמך, אני ממשיכה ללוותך. בזכות מעשה חסד זה 

 זכתה רות שיצא ממנה דוד מלך ישראל )שיום פטירתו חל בחג השבועות(.

 

 למה נכתבה מגילת רות, ללמדך שכרן של גומלי חסדים".מבואר "
 

 אנשי שיקום:
היא  וזו  נפשיות,  התמודדויות  בעלי  אנשים  ביומו  יום  מדי  מלווים  שיקום  אנשי 

גמילות חסד, מכיוון שמלאכת הליווי לא קלה ולא פשוטה, והיא דורשת הרבה מאוד 

חיים  ולחיות  עצמו  את  לבנות  להשתקם,  יוכל  שהמתמודד  המטרה,  אך  כוחות, 

 עצמאיים ברמה האישית והתעסוקתית, שווה את כל המאמץ וההשקעה.

 איך נסייע למתמודדים להגיע לעצמאות בחיים האישיים והתעסוקתיים ?

והמסוגלות  היכולות  את  להם  שיש  ואמונה  תמיכה,  מסירות,  הרבה  לכך  נדרשים 

כשמגיע  כך  והתעסוקתיים.  האישיים  בחיים  לעצמאות  ולהגיע  תהליך  לעשות 

אדם  של  למצב  נתמך  אדם  של  ממצב  עובר  הוא  עצמאות,  של  למצב  המתמודד 

פרודוקטיבי, יוזם ואקטיבי, וזוהי גמילות חסד עצומה שאנחנו מסוגלים לעשות עם 

 המתמודדים, לתמוך ולהאמין בהם שהם יכולים ומסוגלים.

האישיים  בחייהם  לעצמאות  להגיע  למתמודדים  ולעזור  חסד  לגמול  כולנו  שנמשיך 

 .והתעסוקתיים

 
 שמח-חג

 רכז מגזר חרדי, לווי אישי שיקומי לתעסוקה עצמאית   -דב רוזנשטרוך 

 כלי יישומי  -פירמידה אישית  
 

כלי המייצר תמונת מצב עכשווית ומסייע לנו להתקדם, להתכונן לעשייה חדשה, לשינוי ולהשגת 
כישורים  ולפתח תכונות,  יכול לרכוש  כי האדם  בפירמידה היא  מטרות. הנחת היסוד לשימוש 

 וידע לאחר שזיהה מה קיים ומה עוד צריך. 
בתהליך העבודה על הפירמידה, הלומד מצייר לעצמו את מפת הפירמידה האישית שלו, מעמיק 

 ומחדד את מודעותו לגבי יכולותיו. 
חיובית  הבסיס גישה  כגון:  אישיות  ומאפייני  תכונות  רצון  ,סקרנות ,אכפתיות ,כולל   ,כוח 
  .ביטחון עצמי ועוד ,גמישות ,יצירתיות ,אומץ ,נחישות

הבסיס הוא השכבה הרחבה ביותר של הפירמידה ולכן החשובה ביותר. על האדם לחוש ביטחון 
 .ביחס לתכונות אלה ולהכיר בהן כבסיס טוב להמשך התפתחות עצמית ויציאה לדרך בה בחר

 
האמצעית   תכנוןהשכבה  הנרכשים:  הכישורים  את  כוללת  בינאישית  ,בפירמידה   ,תקשורת 

ויכולת קבלת   ,הקשבה ,למידה ,סדר וארגון ,ניהול זמן ,ניהול משא ומתן יכולת לפתור בעיות 
כישורים אלו יהיו עבור כל אדם לעזר  .החלטות. כל אלה ועוד מאכלסים את השכבה האמצעית

 .בתכנון מהלכים עתידיים ובמציאת פתרונות למצבים ולאתגרים המשתנים
 

העליונה   המטרההשכבה  הרעיון,  ליישום  הנדרש  הספציפי  הידע  את  לידע  .מייצגת  הכוונה 
צורפות   כגון:  לקדם  רוצה  שהאדם  למטרה   רלוונטי  והוא  הזמן  עם  שנלמד/נרכש   ,מקצועי 

 .קוסמטיקה ועוד ,נגרות ,יישומי מחשב, שפות, בישול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל השכבות חשובות לקיום הפירמידה ויש להתייחס אליהן כמכלול בעת היציאה לשינוי.
 בסיס יציב ורחב הוא תנאי חיוני להתקיימות הפירמידה. 

לכן מומלץ להרחיב ולבסס את הפירמידה עוד ועוד במהלך החיים, אבל קודם כל צריך לבנות 
 את הפירמידה הראשונה:

 
 : הצב מטרה ספציפית )מציאת עבודה, לימודים, משפחה וכדומה...(.שלב ראשון

: מלא את השכבות של הפירמידה, לפי המצב העכשווי: אלו תכונות ומאפיינים יש לך, שלב שני
הספציפית?  המטרה  לטובת  בך,  יש  ויכולות  כישורים  אלו  המטרה הספציפית?  שמיטיבים עם 

 ולבסוף, האם ואיזה ידע יש לך המשרת את המטרה הספציפית? 
את שלב שלישי להגדיל  ניתן  אותה? האם  לעבות  ניתן  על הפירמידה המלאה. האם  : הסתכל 

ארכוש  כישורים  אילו  הזה,  הידע  לי  וכשיהיה  לי?  חסר  ידע  איזה  עצמך:   עם  בדוק  הבסיס?  
 ואבסס ? וכשיהיה לי כישורים אלו, מה הם התכונות שאחזק בתוכי? 

ובכל שבוע בדוק האם הבסיס התרחב? האם שלבי הפירמידה שלב רביעי  , יעדי עשייה  : הצב 
 גדלו.
עוד :  טיפ אפשר  לדעתם  מה  הפירמידה,  מבנה  פי  על  לכם,  שיאמרו  מכרים  משלושה  בקשו 

 להוסיף לכל שכבה. ) הכלי מתוך בדרך לעסקים(

 תכונות ומאפייני אישיות

 כישורים ויכולות 

 ידע ספציפי

 מה אני יודע ?

 מה אני עושה?

 מי אני ?


