
 זה מה שיש ?????

לעיתים המושג "זה מה יש" שגור בפינו, כאשר אנו רוצים לציין כי מה שיש אינו טוב דיו ואין אנו 
 מעוניינים לעשות כל שינוי ועל כן נצטרך להסתפק ב"מה שיש".

להבדיל מכך, באימון שיקומי תעסוקתי, "מה שיש" הינה נקודת ההתחלה האופטימאלית של 
לצמוח ולהתפתח. נקודה זו מורכבת מחוזקות שהאדם מגיע איתם כמו:   הלקוח, ממנה יוכל 

אינטליגנציה, ידע מקצועי, אהבה למקצוע וכו' ומעכבים כמו: מצבי רוח משתנים, חרדות תפיסת 
 עצמית ירודה ועוד.

במהלך האימון השיקומי, נדע להעצים ולתעל את החזקות ובעזרתן, לעיתים, אף נצליח להתגבר 
על המעכבים השונים. בדיוק כמו בשיקום בעולם הספורט, לא תמיד ניתן לשקם את הפציעה 

 עצמה, אלא לחזק את השרירים התומכים מסביב.

תוך כדי זיהוי ואבחון ה"מה שיש" נזהה יחד עם האדם גם את הערכים המניעים אותו. הערכים 
ישמשו כרשת מגינה ומקפצה להגשמת ומימוש החלום. בשלב הבא, מתוך התחשבות בחזקות 
ובערכים, האדם, בליווי המאמן, יגדיר את החזון ומתוך כך יגזור את המטרות והיעדים. במהלך 
הליווי נחזור למטרות, היעדים ואף החזון שהוגדרו ונבדוק האם הם רלוונטיים למקום בו האדם 

לטובת בנייה והפיתוח   נמצא. כל אלו משמשים בסיס לפרואקטיביות ועשייה של האדם 
 התעסוקתי.

ה"מה שיש" ימשיך להיות הבסיס שממנו צומח התהליך כאשר החזקות הינם הפנס   בעצם, 
 המאיר את הדרך.

 מאמנת ומלווה לפיתוח העסקה עצמאית ופיתוח קריירה -לרה איצקוביץ'  

 "מרקחת" הינה קבוצה יוזמת, המייצרת קונפיטורות טבעיות, 
 פרי טרי.   %07-ללא חומרים משמרים, המכילות כ

 קו המוצרים של "מרקחת" הינו טבעי וייחודי המשלב 
 פירות ותבלינים ויוצר טעמים ארומאטיים ייחודיים ורעננים. 

 הקונפיטורות מיוצרות תוך הקפדה ושמירה על איכות וטעם 
 בליווי השף רוני נבו.

 
 מוצרי "מרקחת":

 תפוחים, קליפות הדרים וקינמון.  -קונפיטורה  
 עגבניות שרי, פלפל גרוס, וציפורן. -קונפיטורה  
 אגסים וכוכבי אניס. -קונפיטורה  

 "מרקחת" פועלת בליווי והדרכה של "יוזמה דרך הלב". 
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 סיפור הצלחה אישי

 שלום ,

מקיבוץ בדרום הארץ. למדתי במכללה תואר ראשון מעניין ומהנה, אך   13אני בת  
הביקוש אליו הוא מאוד נמוך. לאחר מכן למדתי מקצוע וקיבלתי תעודת הסמכה. 

חמש עבודות קטנות   -כשהתחלתי את תהליך פיתוח הקריירה ב"יוזמה" עבדתי בארבע 
במקביל, שהסתכמו בלא יותר מעשרים שעות שבועיות. רציתי לצאת לעבוד מחוץ 
לקיבוץ , רציתי עבודה אחת קבועה במשרה מלאה ולעסוק במקצוע שלמדתי. יחד עם 
המאמנת שלי ביוזמה מיקדנו את רצונותיי ויצרנו תכנית עבודה. שיפצתי את קורות 
ו  נ כ ר ע י  ל ש ת  מנ א מ ה ם  ע ד  ח י , ה  ד ו ב ע ת  ו נ ו אי ר ל י  ת נ נ ו כ ת , ה י  ל ש ם  י י הח
סימולציות ,הדגשנו את היתרונות שלי ואת מה יש לי להציע המקצוע שלי הוא די ספציפי 
והביקוש אליו מצומצם, הלכתי למספר ראיונות, גם מרוחקים מהבית. השתדלנו להסיק 
מסקנות ולשפר דברים בעקבות כל ראיון עבודה. במהלך התהליך הייתה תקופה בה קצת 
התייאשתי וחשבתי לפנות לתחומים אחרים אבל מצאתי כוחות לחזור ולחפש עבודה 
בתחום שאותו רציתי. בחודש מאי האחרון נפתח מכרז למשרה שרציתי מאוד ולאחר שני 

משרה , בתפקיד "אחראית  %57 -ראיונות התקבלתי לעבודה. היום אני עובדת עירייה ב
מדור"  שהוא מאוד משמעותי עבורי. סיימתי את כל עבודותיי המשניות פרט לאחת ואני 

מרוצה מאוד במקום עבודתי החדש. למרות שהתקבלתי לעבודה , המלאכה לא תמה,  
אני והמאמנת שלי ביוזמה עובדות על האתגרים שעולים בדרך ,מיומנויות תקשורת 

 בעבודה, בירוקרטיה, טפסים מהעירייה והתנהלות מול הביטוח הלאומי.

 אני רוצה להודות לסברינה וליוזמה, ומאחלת הצלחה לכולם. 

 www.yozma4u.co.il -לפרטים ומידע נוסף 

 00-5555056משרד ראשי, פרידה 

 050-6%%6767אזור ב"ש והדרום, מלי 

 050-6%%6706דימונה ירוחם וערד, עמרי   

 050-55%%760נגב מערבי וצפוני, גילה  

 050-55%%765ירושלים, מיכאל 

 050-6%%6700שפלה ומרכז דרום, רויטל 

 050-55%%765הוסטלים ושפלה, פזית 

 050-6605620מרכז והשרון, לרה  

 050-6%%6760אשקלון ואשדוד, סברינה 

צריכים עבודות חשמל קטנות, 
התקנת גופי תאורה , התקנת 

ברזים, התקנת מדפים ,ועוד ... 
 ש“השרות ניתן בב

 056-6605000סלביו 

 שלום רב,

 אנו שמחים להגיש לכם את הגיליון השני שלנו , נשמח  לקבל תגובות ולתת במה לסיפורים מהשטח.                                  

קחו לכם כמה דקות עם עצמכם, לחלום ולחשוב קדימה , דמיינו ,  עוד שלוש שנים: במה אני עובד ? איך 
אני מרגיש שם? איך אני נראה? האם אני אוהב את מה שאני עושה?  כמה מאתנו חושבים קדימה לשנים 

 תעסוקתי. -אימון שיקומי ... הבאות? אז בואו נתחיל 

 ? מה זה ביוזמה דרך הלב אנו מפעילים מסלול  אימון שיקומי תעסוקתי, 

אימון אישי מיועד להוביל את האדם אל הגשמת מטרותיו מתוך היכולות הקיימות בו ולא נועד לשנות אותו 
 ולכן עיקר התהליך הוא להכיר ביכולותיו של האדם, באמונותיו, ערכיו ואמונותיו המגבילות.

 התהליך מותאם לשלבים השונים שהאדם נמצא בתהליכי השיקום ובתהליך ההחלמה.

תהליך האימון השיקומי מטרתו לסייע לאדם לממש את הפוטנציאל התעסוקתי שלו, לבחון  את תחום 
העיסוק ודרכי העיסוק המתאים ליכולותיו ולרצונותיו, פיתוח מיומנויות תעסוקתיות, שיפור מיומנויות 

 קיימות , ופיתוח תחושת מסוגלות להשתלבות באופן עצמאי בעולם העבודה.

שבה אנו בוחנים ומזהים עם הלקוח את צרכיו, רצונותיו, איך עושים את זה ? פגישה אימונית שבועית  
ומסוגלותו,  דרך הכלים האימוניים , בוחנים את הפערים, ושואפים למימוש מקסימלי של הלקוח בעולם 
העבודה, תוך הקנית ידע רלוונטי, יצירת שיתופי פעולה, ובניית תכנית עבודה הוליסטית יחד עם גורמי 

 השיקום הנוספים. 

-ליצירת הצלחות קטנות ותוכנית  ארוכת טווח  -את המפגשים מלוות  תכניות עבודה:  קצרת טווח  
 להתפתחות תעסוקתית, עד למימוש החלום. 

 מאמנת שיקומית לתעסוקה ורכזת אזור דרום -מלי ויצמן  

 

 mali.yozma@gmail.comתגובות אפשר לשלוח למייל: 

 "העולם הוא במה ואנחנו שחקנים"

כולנו מתנהלים בעולם עם מסכות ותחפושות, אנו לובשים 
מסכות שונות במצבים שונים ועם אנשים שונים . למסכות 
שאנו לובשים יש תפקיד, הן מגינות עלינו מלחשוף את 
עצמנו, הן משרתות את הדימוי שאנו רוצים ליצור לעצמנו, 
הדרך בה אנו רוצים להיתפס בעיני הסביבה, וכך יוצרים 

 שליטה על התקשורת שלנו.

 אז עם איזו מסכה יצאתם היום מהבית? 

האם היא נכונה לכם? האם היא משרתת אתכם? האם 
 אתם מודעים לה?

לא תמיד המסכה משרתת אותנו, לעיתים היא מונעת 
 מהסביבה להכיר את מי שאנחנו באמת. 

אך לרובנו, יש מקום אחד או מקומות , בהם אנו מורידים 
את המסכות, נותנים לשרירי הפנים לנוח ופשוט מרשים 

  לעצמנו להיות אנחנו.

מה מאפשר לכם את זה? 
 איפה המקום הזה נמצא?

מאחלים לכולם לשחרר קצת 
את שרירי הפנים ולצחוק עד 

 דה לא ידע... 

 

 חג פורים שמח !!!!


