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 "יכולת ללא הזדמנות אינה שווה דבר".  )נפוליאון בונפרטה(                                               4102, נובמבר 9גיליון מס' 

 שלום רב,
 סוף סוף אפשר לנשום לרווחה, הגענו באמת ל"אחרי החגים", חזרנו לשגרה ואפשר לעבוד ברצף.

 "אחרי החגים" טומן בתוכו הרבה הזדמנויות הן במישור המקצועי והן במישור האישי  . 
וי להפריע או עש   ביזמון הקודם דיברנו על הצבת מטרות ויעדים, בכדי להשיגם , חשוב  להבין מה יש בי/בידי שיסייע לי להצליח ולממש את המטרות שהצבתי ומה 

ורמים הסביבתיים הג   למנוע זאת ממני . לרובנו, לא תמיד קל, להבחין בין המשאבים הפנימיים העומדים לרשותנו לבין הגורמים הפנימיים המפריעים לנו , או לבין 
ם, על מנת לעזור ניי בעלי פוטנציאל הקידום עבורנו או פוטנציאל ההפרעה. ובעניין זה, חשוב לשים לב ולבחון את הדרך כיצד ניתן להצליב משאבים פנימיים וחיצו 

 לנו לגרום לדברים לקרות.  
זאת   עשה ביזמון הנוכחי נעסוק בבחינת הסביבה, מה היא מזמנת לנו, מה הם המשאבים שיש לנו וסביבנו, ומהם המעכבים והאיומים החבויים בסביבתנו. נ 

 . כמו כן  נביא את  סיפורה של יהודית, שהלמידה על החוזקות שלה קידמה אותה במטרתה התעסוקתית.    SWOT-באמצעות מודל ה
 

 קריאה נעימה !
 עורכת היזמון-מלי ויצמן רכזת דרום 

  mali.yozma@gmail.comתגובות יתקבלו בברכה למייל: 

  S.W.O.T-מודל ה

 =איומים( Threats=הזדמנויות,   Opportunities=חולשות,  Weaknesses=חוזקות,Strengths)ראשי תיבות: 

ור עב הינו כלי מאוד נפוץ ברחבי העולם לניתוח, תכנון וניהול עסקי אסטרטגי, אנחנו מאמצים כלי זה לניתוח, למידה ותכנון אישי עבור עצמינו ו    -SWOTה  
 לקוחותינו.  

ת האישי מאפשר לנו לזהות את הכוחות והיכולות, להכיר את החולשות, לבחון רעיונות, שינויים, אסטרטגיות, להכיר את המצב העכשווי ולתכנן א    -SWOTה  
 העתיד.   

ות מפ האישי , הינו כלי ויזואלי, המאפשר לכל אחד לנתח באמצעותו את המציאות  והסביבה בה הוא חי. הכלי פשוט מאוד לעבודה, יצירתי ומאפשר  ל   -SWOTה 
 ולראות את כלל הגורמים אשר יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות וההערכה שלנו.  

ואת כיוון   דים יתרונות המודל הם שיש ביכולתו לשמש אמצעי חשוב לתכנון יעדים היות והוא מאפשר להתבונן על התמונה הכוללת שעוזרת לנבא את עמידתנו ביע 
 היעדים שלנו.  

ליבים בניסיון לבנות מצ   תמונה זו נוצרת הן מהתבוננות פנימה )יכולות וחולשות( והן על ידי זיהוי גורמים חיצוניים )הזדמנויות ואיומים(. את המרכיבים הללו אנו 
 את התמונה הגדולה אל מול המטרה.   

 היא שיש לנו איזו שהיא מטרה שאנו רוצים להשיג.   SWOT-הנחת העבודה עם ה

 : ציירו על נייר/לוח /מחשב  או על מה שבא לכם, ריבוע וחלקו אותו לארבעה ריבועים )כמו בדוגמה(. SWOTיצירת הריבוע המפורסם של

 דוגמה לשינוי קריירה(., SWOT –נשאל שאלות המתייחסות להמטרה שלנו ונמקם אותה במקום הנכון בלוח )מוצג מבנה ה

 הריבועים בחלק העליון מופנים לסביבה הפנימית שלי:

 מה אני עושה הכי טוב? מה מייחד אותי? מה יש לי: כישרון, ידע, ניסיון, כושר , כסף, תמיכה משפחתית? וכדומה...מהם החוזקות שלי? 

מה מונע ממני מלהתקדם? מה אני עושה פחות טוב? מה אני צריך לשפר? מה חסר לי )וניתן להשלים(: ניסיון, חוסר ידע, בטחון עצמי, חוסר מהן החולשות שלי?  
 בתמיכה משפחתית, כסף?  

 הריבועים בחלק התחתון מופנים אל הסביבה החיצונית שלי:

 האם יש איזו משרה שבדיוק נפתחה? האם יש או מתוכננים אירועים חדשים/מיוחדים בסביבתי, משפחתי? פיננסי? ועוד...אילו הזדמנויות מחכות לי? 

 אילו דברים יעצרו אותי ? מקום מגורים? מתחרים? שינויים במצב הביטחוני, פוליטי, כלכלי ועוד...אילו איומים יש בדרך? 

 ,מאפשר לאדם לראות את התמונה כולה מול עיניו ולהשתמש בחוזקות לטיפול באיומים, לניצול ההזדמנויות ולהתמודדות עם  החולשות.    SWOTהשימוש ב 

 עקרונות מנחים:

 הרציונל של המודל הוא שכאשר אני רואה משהו מול עיני, הסיכוי שאני אתייחס אליו ואכניס אותו למערך תשומות הלב שלי הוא גבוה.  

 הסיכוי שדברים יקרו גם כן עולה. 

 אם אתם באמת רוצים להוציא מן הכוח אל הפועל ולממש מטרות, וודאו שאתם רואים  

 את התוצאות שלכם מול עיניכם.  

 מידי פעם, לאחר איסוף אינפורמציה עכשווית מהסביבה והמציאות,  SWOT-חיזרו אל ה

 שנו והתאימו אותו אם יש צורך בכך. 

 האם חולשות הפכו לחוזקות? האם גיליתם עוד הזדמנויות? האם צץ איום חדש?  

 שיפור ושינוי יבואו כאשר נסגל רוטינה של שינוי ובחינה וחוזר חלילה.

תמיד התחילו בקטן! פן אחד של האמירה זו, הוא שאין צורך לנתח ניתוח מעמיק של כלל 
 המציאות שלכם לפרטי פרטים מכל כיוון.  

נתחו והבינו "מספיק" על מנת להתחיל לזוז. חלק מהפידבקים ממילא יגיעו תוך כדי 
העשייה. דבר נוסף הוא, שאם בחרתם משימה הקשורה לחוזקות או לחולשות, עשו זאת 
בשלבים. למשימות קטנות וברורות יש סיכוי רב יותר להתבצע, לספק אינפורמציה ולבוא 

 לכדי סיום. יש לכך גם השפעה חיובית על המוטיבציה להמשך.                                          

                                                             

 בהצלחה                                                                          
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 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 

 סיפור אישי

 ריפוי בעיסוק, כשמו כן,  הוא מרפא ומסיח את הדעת בעזרת העיסוק. 

שמי יהודית ועסקתי שנים ביצירת אומנויות כדרך להתגבר על המחלה. במשך שנים, השתתפתי בחוגים פעמיים ביום וכך  
הייתי עסוקה וסדר היום שלי היה מלא. נהנתי מהתכנים, גם מהחברה, בשיעורים והשיחות שקלחו בזמן הלימוד. הכול היה 

לבנות משפחה וגם לזה זכיתי. כך המשכתי ליצור, אך בעיקר להקדיש את כל זמני לעבוד  -לי, חוץ מהדבר הכי חשוב בחיים 
 ולהיות למען המשפחה. אצלי יצירה ואהבה הולכים תמיד ביחד וזה גורם לי לאהוב את החיים ולשמוח בחדוות היצירה.

כשאדם הורס, הוא מרגיש אדישות, כשאדם גומר ליצור, הוא מרגיש התעלות הרוח. באומנות צריך להיות כנה. אם אתה לא  
מראה את האמת שלך בציור, הציור לא מצליח. אני חושבת שהעיסוק והיצירה עוזרים לאדם ומענגים אותו. על אחד כמה  

 וכמה אצל אדם מתמודד. הכישרון שנולדתי איתו, לפעמים מפתיע אותי. 

 כל יצירה היא בשבילי כמו להביא עוד ילד לעולם. מה אומר "רק על עצמי לספר ידעתי" )מתוך שירת רחל(. 

ללא מסגרת, אתה לא מתקדם לשום מקום. המפגש עם יוזמה, פתח לי צוהר לחזור לתלם האומנות ולחשוב על אפיקי פרנסה  
נוספים. בהתחלה, לא ידעתי לאן אני צועדת ולא הייתי ממוקדת. לא ידעתי איך להתקדם באומנות שלי. בפגישות עם סברינה, 
התחלנו לעבוד על זה ואני מרגישה הרבה יותר חזקה ועם רצון להתקדם הלאה. הלכתי לחוג ציור אחרי הרבה שנים והתחלתי 

 לצייר מחדש, חזרתי לעצמי ומרגישה עם זה כיף גדול. זה נתן לי ביטחון לסמוך על עצמי ולהמשיך הלאה לשלב המכירה. 

 אני שמחה שזה כך ואני מודה לסברינה שהולכת איתי, מכבדת אותי ורוצה בקידומי. 

 יהודית                     

יהודית, פנתה ליוזמה, במטרה לקבל הכוונה ותמיכה במימוש כישוריה האומנותיים ושימושם כמקור לפרנסה ולתעסוקה 
 עצמאית. 

יהודית, אישה חיובית ואופטימית. ליהודית כישרון בתחומי אומנות שונים וכן ידע נרחב על סמך שנים רבות של שיעורים 
 וחוגים. ליהודית יש מוטיבציה ורצון לשינוי "אין לי כוחות אך עושה כוחות" . 

 כחלק מהתהליך, יהודית למדה את החוזקות והחולשות שלה  וכך ידעה למנף את זה לרצונות ולמטרות שלה.

                                                                                                                 

 יוזמה דרך הלב  -סברינה סלזניאק מאמנת לתעסוקה         

 

 

 

 

 

 

 

 החיים בטבע... 

ם לשרוד גליהטבע מתחדש ומתאים את עצמו לסביבה באופן תדיר. לדוגמא, דובים נמים שנת חורף ארוכה, במטרה לשרוד את תקופה  ללא מזון. צמחי מדבר מסו
 ללא טיפת מים במשך חודשים ארוכים, ואז הנביטה מתחדשת רק לאחר שתנאי הטמפרטורה, הלחות והאוורור מתאימים לכך. 

 קרי, בעלי חיים וצמחים בטבע הצליחו במהלך האבולוציה להתאים את עצמם לסביבה.  

 מה נדרש על מנת להתאים את עצמינו לסביבה המשתנה?עתה נשאלת השאלה, 

 מה הם התנאים הסביבתיים? בשלב ראשון  עלינו להבין 

לקוח שלי נוהג לומר "נשים נהנות לרכוש תכשיטים, רק צריך למצוא את התכשיט הנכון למכור להן" לחלופין, "הביקוש לעבודות עץ מה יש לסביבה להציע לנו?  
 גדל, זה מאוד באופנה."  

"בגלל החורף פחות אנשים מגיעים ליריד... אזי פוטנציאל המכירה יורד..". "לאחרונה אני רואה מה הם אותם האתגרים שהסביבה מציבה?  עתה, עלינו לשאול,   
 עבודות עץ דומות ברשתות השונות, הם מוכרים את זה הרבה יותר זול ממני".

 מה הם הכוחות שאנו מגיעים איתם? לאחר שהבנו באיזו סביבה אנחנו מצויים, עלינו לחשוב 

אני משלבת מגוון ם ולמשל, אחת הלקוחות שלי אמרה לי "אני יודעת שאני מקצועית מאוד, אומנות העץ שלי היא שילוב של דמיון וביצוע ". "אני יודעת לטפל בילדי
 כלים"

 מה האתגרים העומדים בפני?

 ללו.." ת ה"לאחר שאני מקבל את הזריקה קשה לי לתפקד במשך יומיים" . "אני לא מצליחה לתפקד בבקרים, חלק מהלקוחות מבקשים ממני להיפגש דווקא בשעו

 לאחר שניתחנו את הסביבה ואנו מודעים ליכולות והצרכים שלנו עלינו לשלב בין השניים.  

 רצוי שנשתמש ביתרונות שיש לנו ולסביבה להציע, על מנת להתנהל במציאות המשתנה.  

רון, יש להם ית  לדוגמה בטבע, נראה שבימי החורף הקרים,  העצים משירים את העלים שלהם על מנת לעבור את החורף בשלום. שלא כמו בטבע, ללקוחות שלנו ישנו
 אתכם בעלי המקצוע, שיכולים לא רק לנתח את המציאות, אלא גם, להסתכל קדימה ולספר כי האביב כבר באופק.  

           

  מאמנת ומלווה לפיתוח העסקה עצמאית ופיתוח קריירה  -לרה איצקוביץ'          


