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                מידעון מ"בית יוזמה"       

 
 
 
 

 "לקבוע מטרות זה הצעד הראשון בהפיכת הבלתי נראה לנראה".  )טוני רובינס(                                               4102, ספטמבר 8גיליון מס' 

 
 שלום רב,

 

 .חופשת הקיץ הסתיימה )ועוד איזה קיץ...( ואוטוטו מתחילה שנה חדשה

תחילתה של כל שנה חדשה מאופיינת בהתחדשות וצמיחה ולכן היא מובילה אותנו להרהר בשאלה מה אנחנו באמת 

בהיותנו חדורי מוטיבציה, נחושים ומלאי כוונות טובות, מומלץ להכין רשימת מטרות ויעדים  .רוצים להשיג בחיים
 עתידיים. 

 
כדי להגיע ליעד,  - "אדם בלי מטרה הוא כמו ספינה בלי הגה "למה צריך להציב לעצמנו יעדים?  תומס קרלייל אמר 

לפעמים אנו מקבלים החלטות חשובות לגבי חיינו האישיים והעסקיים מבלי להגדיר לעצמנו בצורה מסודרת את  .לדעת לאן הוא הולך אדם חייב
 המטרות שאנו רוצים להשיג. 

 
הצבת יעד מתחילה בחלום, שאיפה להשיג משהו שאתה רוצה. התכנון הוא מפת הדרכים המובילה אותך ליעד שקבעת לעצמך. המוטיבציה היא הדלק 

 אשר יעזור לך להגיע ולהשיג את היעד שלך. אבל כל התהליך מתחיל בהצבת יעד מוגדר וספציפי.
ה ביזמון זה, נספק לכם כלי שיכול לעזור לכם להציב לעצמכם מטרות ונספר את סיפורו של פיני שבהצבת מטרות ספציפיות הגיע למקום בו הוא רצ 

 להיות.
 
 

 שנה טובה ומלאת עשייה!
 עורכת היזמון-מלי ויצמן רכזת דרום 

 

  mali.yozma@gmail.comתגובות יתקבלו בברכה מייל: 

 
  
 לקוחות, קולגות ושותפים יקרים, 

 

 "שנה הלכה, שנה באה" אומר השיר.  
 בפתחה של שנה חדשה, אנחנו מתבוננים בשנה שחלפה: עושים סיכומים, מפיקים לקחים ולמידה ממה שעשינו   
 וממה שלא עשינו, ולא שוכחים לאסוף את כל ההישגים ולקחת אותם איתנו לשימוש בשנה החדשה, לקראתה אנו בונים  
 תוכניות, מתרגשים, מצפים, ומאחלים: 

 
 שהשנה שבפתח, תביא איתה אך ורק דברים טובים, 
 המון סיבות לחייך ולצחוק,  
 הזדמנויות לתת, להעניק בשמחה וברצון. 

 

 ליזום, ליצור, לחדש ולהתרגש, לצמוח ולהתפתח  
 וכמובן, לא לשכוח לעצור מידי פעם ולהתבונן במעשים ובהישגים  
 ולהרגיש מסופקים ומרוצים. 

 
 שנזכה ונגיע בשנה החדשה לשלום ולשלווה.  
 שנה טובה,              
 בלהה גולן וכל צוות "יוזמה דרך הלב"         

 



 

 התעוררות, רצון, מטרה, נחישות

את פיני אני מלווה כבר שנתיים. אין ספק שהקשר בינינו הניב התעוררות רבת משמעות. כך פיני מתאר את ההתחלה: "התחלנו כאשר מצבי היה 
ברמת התכנון והערפול ללא דבר ממשי." ואמנם כך זה היה: אפילו משפט מילולי מסודר ומאורגן היה קשה להוציא ממנו. אולם עד מהרה פיני  

 התגלה כבעל יכולות ובעיקר יוזמה. 

תחילה  הייתי צריך לעורר אותו לתשוקותיו. לעיתים אדם מסתיר את תשוקותיו מעצמו, אם מחמת חוסר ביטחון, הדרכה לקויה, מודל שאינו 
כבר אי  –ולמה אני אומר בורך? כי יותר מאוחר, כאשר הסכים לראות את עצמו כבעל כיוון  –בנמצא, עיוורון פסיכולוגי ועוד. פיני בורך בכל אלה 

אפשר היה לעצור אותו; המטרה עוררה את הרצון ואת החשק להצליח בחזון: להופיע על הבמה. פיני רצה לשחק. אולם במשך כל השנים גנז את 
 הרעיון, כי כולם אמרו לו, שהוא לא יצליח ופרנסה בטח שלא ימצא. 

לכן,  לאחר שהחזון הובהר והמטרה נכתבה התחלנו את התהליך, עבדנו על בטחונו, על אמונותיו, על הידע שכדאי לרכוש בתחום. נדרשו בדיקות 
 אמתיות, כמו כושר משחק, תנועה, יכולת אלתור, דיבור ברור, יכולת לצחוק בקול רם, והפוך מזה, מרץ, רצון להתחדש ועוד.  המטרה הראשונה 

שפיני עמד בה היה גיוס המשמעת : פינוי מקום ביומן לקריירה של שחקן. היינו: הכנסת תכנים חדשים ליומן אשר מעידים על הנחישות ועל  
 ההשקעה. כאשר פיני נרשם הן ללימודי משחק והן ללימודי פיתוח קול הבנתי שהוא מוכן לאפשר לפרחים שבגנו לפרוח.

ם  פיני התגלה כבעל משמעת, המחובר למטרתו, נענה לאתגרים, בעל תושייה ובעיקר נחישות. הוא היה מוכן להתמודד עם קשיים ולראות בהם תרגילי
 המאמנים אותו להיות נחוש.

החל פיני להכיר את עולם השיווק, עולם היחסים הסינרגיים שכל כך הרתיעו אותו. באותה הקפדה טיפח  –תוך כדי תרגול עבודת הבמה והתמדה בה 
פי תוכנית שנקבעה מראש, שהייתה מספיק גמישה לתנאי -ובעיקר: יישם וצא לדרך על –וסיגל כלים שיווקיים חיוניים לעבודתו ולהתפתחותו 

 המציאות המשתנה.

לאחר שהשתלט על עבודת הבמה והשיווק התחילו להגיע ההזמנות הראשונות ופיני נדרש להכין תפאורות, ללמוד טקסטים חדשים, לארגן תאורה,  

 לסגור חוזים, להיענות לדרישות משתנות ועוד.

נות. ייטכעבור זמן כבר היו רשומים ביומנו הזמנות על בסיס שבועי. הוא הופיע בעיקר בגני ילדים, וכשהגיע הקיץ התמלא יומנו בהזמנות להופעות בק
ובמילותיו "יצרתי קשרים עם אנשים שעבדתי איתם והצלחתי להופיע לפחות פעם בשבוע לאורך זמן רב. בתוך כך צברתי ביטחון ומיומנות 

 ת."משמעותית. בקיץ שלפני שנה הופעתי באופן אינטנסיבי מאוד לטווח של חודש, הרווחתי הרבה וצברתי מיומנויות וביטחון במגוון רחב של הופעו
 כן, האינטנסיביות כללה עשרות הופעות בטווח זמן קצר של חודשיים. 

פיני רב הכישורים, נזקק לפנס שיאיר כל פעם חלק מהדרך, ובכך למקד את האנרגיות ובכך, מטרות קצרות הטווח סללו את הדרך להגשמת המטרה 

 ארוכת הטווח, והוא בדרכו לממש את חזונו.

 פיני הצליח בדרכו הנפלאה והמרתקת, לא רק לרצות את האוצר של הייעוד, אלא גם לחיות את הייעוד.

 בברכת שנה טובה

 מאמן עסקי יוזמה דרך הלב  -מיכאל אדם 

 
 כלי יישומי להצבת מטרות 

 
 תחילת שנה ותקופת החגים הם זמן לחשיבה על היומיום והסתכלות על הישגים ודברים שקרו במהלך השנה הנוכחית.

 להפיק תחושת סיפוק והישג גדולה יותר מהשנה שמסתיימת, להוקיר בטוב שהיה ולהתחיל את השנה החדשה מתוך תכנון וידיעה. -המטרה
מרכיב חשוב, בהשגת הצלחה בחיים האישיים והמקצועיים, הינו להגדיר לעצמך יעדים אותם אתה שואף להשיג, הם משקפים את מה שחשוב לך, 

 מה אתה רוצה להיות, לעשות או להשיג בחיים.
 בתהליכי השיקום וההחלמה, אנו מסייעים לאדם לראות מאין בא ולאן מופנות פניו, וכל שנה אנו עוצרים יחד עם האדם, להסתכל קדימה ואחורה,

 תוך התחשבות בהווה. 
 

 אז איך עושים אתה זה? 
מצורף לשימושכם כלי שאילת שאלות ממוקדות לניתוח השנה שחלפה. בעזרת המענה לשאלות והבנת המצב המצוי, נוכל לרשום לנו את כל הנקודות 

 לעשייה, לשיפור, לשימור ולחידוש בשנה הבאה שתבוא עלינו לטובה ולתכנן אותה מראש, עם הכוונה, כדי שתהיה יותר מכוונת מטרה והצלחה.
ישיר למה שהיה  ומתכנן את השנה שתבוא. מגדיר ומתאים מטרות ביחס  עץ, שאנו מלווים, ממפה כל שנה את הצלחותיו  לדוגמה: אומן בעבודות 

 ולמה שרוצה שיהיה, מתוך התחשבות והיכרות עם עצמו, יכולותיו, כישרונותיו ומגבלותיו.
 בהצלחה !

 מאמנת עסקית "יוזמה דרך הלב" –רויטל אולשטיין 



 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.

 . 18-6655264, משרד ראשי , פרידה www.yozma4u.co.il-לפרטים ומידע נוסף 

 

 התחלות

זה הזמן להישיר את מבטנו ולמקד את העדשה כך שנוכל להסתכל מקרוב ומרחוק, מבעד למחוגי ציר הזמן שהשלימו סיבוב  –חגי תשרי כבר בפתח 
 דפים ביומן, המכיל בתוכו כל תיעוד ופרט בדרך לאותם היעדים והמטרות שהצבנו לעצמנו בעמוד האחרון של היומן הקודם.  563נוסף של 

תשרי, הוא חודש מיוחד בו אנו מושיבים בצוותא הן את המטרות והיעדים שלנו לשנה החדשה והן את הפקת הלקחים, במסגרת חשבון הנפש האישי,  
 של כל אחד ואחת מאתנו, מתוך כוונה אחת  ברורה וחשובה : למידה.

דף למידה כדי לדעת לשמר את החזקות , היכולות והכלים שסייעו לנו לייצר את ההצלחות, להכיר בחולשות שלנו ולקבל אותן בסבר פנים יפות, לדפ
 66בעמודים הריקים ביומן ,לתת גם להם מקום ,להבין את משמעותם ולדעת שבכל תהליך כל צעד נוסף הוא התחלה חדשה גם היא נמצאת בעמוד 

 .  563או  212,

ממש עוד מעט נפרוש מפה לבנה על שולחן החג , כל אחד מאתנו יחליט באילו צבעים הוא צובע את המפה, היכן הוא בוחר להניח ולמקם את מיטב 
ות יכולותיו  וכישרונותיו, באילו אזורים נוספים במפה יש מקום להפריח את השממה, ולא לשכוח לפזר את ההצלחות הקטנות לאורך וסביב כל גבול

 המפה .

מלאו אותו בכל המטרות והיעדים שאותם  אתם מבקשים להציב לעצמכם השנה )כולל אלה שלא הספקתם/הצלחתם להשיג    -פיתחו דף חדש ביומן  
 תצליחו !!!  –מקסימום   -השנה( תכננו ותפרשו כל יעד ומטרה בהתאם לציר הזמן הנכון והמותאם לכם, הצטיידו במדבקות סמיילי וצאו לדרך  

 התמר עטופה בקליפה שזופה אשר טומנת בחובה גרעין.  -"בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד"   

תרשו לעצמכם השנה לקלף עוד קצת מאותה הקליפה, לחוות את הטעם המתוק של ההצלחה ולשמר את הגרעין החזק שלכם בדיוק עבור אותן 
 ההתחלות . 

 שנה טובה ופורייה לכולכם !!! 

 יוזמה דרך הלב  -פזית עמר מאמנת לתעסוקה 

בוטיק משובחות המיוצרות על פי קונפיטורות    -  "מרקחת" 

   מתכון והדרכה של השפית רוני נבו.

 פרי. 637 -הקונפיטורות  ללא חומרים משמרים ומכילות כ

מהווה קבוצה קואופרטיבית של בעלי נכויות   "מרקחת" 

הנמצאים בעיצומו של תהליך שיקום אישי, מתוך מטרה 

 להשתלב באופן הטבעי והיציב ביותר בחזרה בקהילה.

 פועלת בליווי והדרכה של "יוזמה דרך הלב". "מרקחת" 

 ניתן לבצע הזמנות גם באריזת מתנה !!!

 להזמנות:

 אלונה פלג 

152-5677066 

 )ברוריה מקבלת לווי ואימון עסקי בתוכנית "יוזמה" (

החנות הינה תוצר של שיתוף פעולה בין "ציפור הנפש" וסטודיו 
לתת  ורצון  צורך  מתוך  הלב",  דרך  "יוזמה  מבית  דרך"  "אבני 

 מענה ללקוחות מבריאות הנפש והרווחה. 

 

 

 

 

 " 
 

 
 חנות יד שנייה למוצרי תינוקות, ילדים ונוער -"מיד ליד" 

 בחנות ניתן לרכוש מוצרים באיכות טובה מאוד ובמחירים מוזלים. 

   10:11-06:11החנות פתוחה בימי ראשון ושני בין השעות 

 151-6017565לצורך תאום הגעה בזמנים אחרים, נא להתקשר 

 בעיר העתיקה, באר שבע. 4כתובת: רחוב הפלמ"ח 

 הינכם מוזמנים להגיע ולהזמין אחרים  
 בברכה ,  

 ברוריה בוזגלו, מנהלת החנות .


