
        יזמון 
                מידעון מ"בית יוזמה"       

 
 
 
 

                                               4102, אוגוסט 7גיליון מס' 
"נשאלתי פעם מדוע איני משתתפת בהפגנות נגד מלחמה. עניתי שלעולם לא אשתתף בהפגנה כזו,                   

 אך ברגע שתהיה לכם הפגנה בעד שלום, אבוא".  )אמא תרזה(

 שלום לכולם ,
 ו.בימים אלה אנו מנסים לחזור לשגרה. בימים הראשונים של החזרה לשגרה, עלינו להפעיל שיקול דעת ורגישות ולווסת את העשייה בהתאם ליכולתנ

 .  במעבר ממצב חירום למצב של שגרה עלינו להיות מודעים לחשיבות תפקידנו כאנשי שיקום ולחזק את תחושת המסוגלות והביטחון עבור לקוחותינו 
 זה הרגע לחבר יחד כוחות ולהעצים את משמעות תפקידנו.

דות, לאח בחודש האחרון נדרשנו להתמודד עם מצבים קשים מחד, אך גם נחשפנו לצדדים המאוד יפים של אזרחי המדינה בכלל ואנשי השיקום בפרט. נחשפנו  
תקופה ה    לשותפות ולדאגה הדדית. התמודדנו עם מתקפות טילים ואזעקות רבות בדרום הארץ ובמרכזה, חלק מאתנו עזב את ביתו לחלק מהזמן או אפילו לכל 

ו. רובנו עדיין מרגישים תינ והרגיש איך זה להיות חסר בית בארצו. ההורים שביננו נהיו צוות הווי ובידור ובכולנו קיננה דאגה העמוקה לשלום ילדינו, יקירינו, לקוחו 
 את הלחץ של התקופה הזאת ולצערנו עדיין  לא ידוע מתי תסתיים. האיום עוד לא הוסר ועדיין אין תחושת ביטחון מלאה.

 ב"יזמון" החודש, נדבר על יצירת תחושת שליטה וחוסן נפשי, נביא את המודל גש"ר מאח"ד להתמודדות בשעת דחק  
 המסמל חוסן וסיפור ניצחון אישי. אני מקווה שזה יעזור לנו להמשיך ולנסות לנהל  שיגרה,  ‘ ונשמע את סיפורה האישי של א

 כל אחד על פי יכולתו והלוואי שכולנו נצא מחוזקים ומצוידים בתקווה רבה יותר.
 

 בהצלחה לכולנו 
 עורכת היזמון-מלי ויצמן רכזת דרום 

  mali.yozma@gmail.comתגובות יתקבלו בברכה מייל: 

 יצירת תחושה של שליטה על ידי "מעגל ההשפעה".

לישית, בכל הש   תוכנית "יוזמה" התחילה את פעילותה בדרום )והרי מדרום תבוא הבשורה(, ומכאן אנו גוף שיקומי שלמד ולומד מערכות מבצעיות בדרום זו הפעם 
א מסוכנת הי   פעם מחדש אנו נתקלים בתחושות בלבול כשהילדים בבית, והלקוחות צריכים יותר מתמיד את הפגישות ושמירה על כמעט שיגרה, לעיתים ההסתובבות 

 באופן קיומי, לעיתים פשוט אין תחושה של ביטחון.  
ועם איזה משבר יתקשר אלינו   איפה "נתפס" בעת היירוט? איך הילדים מגיבים למצב?   אך המשותף לכל זה, הוא חוסר השליטה על הנעשה, מתי תשמע האזעקה? 

 לקוח? האם נפגע כלכלית מהמצב הביטחוני?  מתי זה יגמר ???? 
בהם,   טים אחד המאפיינים של מצבי לחץ  ודחק היא התחושה של אובדן שליטה. בדרך כלל אנו נוטים להילחץ הרבה יותר ממצבים שאנו מרגישים שאיננו שול 

מה ביכולותינו לעשות? במקום לפעול מתוך "מעגל הדאגה" ולהיכנס לעמדה של "קורבן" חסר אונים של המצב, נפעל  מ"מעגל  מאשר מדברים הנמצאים בשליטתנו. 
"מהן ו:  אקטיבית ופעילה, המחייבת את האדם לשאול את עצמ -ההשפעה" ונכנס לעמדה של "יוזם" שבוחר כיצד להתמודד עם המצב. עמדת ה"יוזם" היא עמדה פרו

. מהמקום הזה צומחת חשיבה יצירתית המאפשרת יציאה מהקיבעון המחשבתי האפשרויות העומדות לרשותי כדי להשפיע על הסיטואציה, למרות המגבלות? " 
 המאפיין מצבי לחץ, והעלאת אלטרנטיבות לא שגרתיות לפעולה, אשר מעניקות תחושת שליטה במצב.  

 דוגמא למיקוד שליטה ניתן לראות בסיפור הבא: הסיפור מופיע בספרו של אורי נשר "מטאפורות בניהול":   
ו ישבו בכלא על בני "לאיכר זקן, אב לשני בנים הייתה חווה בה גידל תפוחי אדמה. האיכר הזקן הלך ונחלש והתקשה לעבד את השדה בכוחות עצמו, אך מכיוון ששני  

לאביו הקשיש, ור  שוד בנק, נותר ללא עזרה. בצר לו כתב האיכר מכתב לבניו וביקש את עצתם. מיד פנה הבן הבכור לשלטונות הכלא וביקש חופשה מיוחדת כדי לעז 
וד. למחרת הש   אך נענה בשלילה. לעומת זאת הבן הצעיר הרהר מעט ואז שיגר לאביו מכתב בו הוא מזהיר אותו לא לחרוש את השדה, משום ששם הוא קבר את כספי 

או. כתב שב   הגיעו עשרות שוטרים לשדותיו של האיכר, והחלו לחרוש את השדה לאורכו ולרוחבו, כדי לחפש את שלל השוד. לאחר שלא מצאו דבר, חזרו כלעומת 
 לעשות! ".  לתיהאיכר לבנו וסיפר לו מה קרה. מיד קיבל מכתב תשובה מהבן: "עכשיו אתה יכול לזרוע את תפוחי האדמה. מהמקום שבו אני נמצא, זה המעט שיכו

להשפיע   לים סיפור זה מדגים היטב את ההבדל בין פעולה מתוך "מעגל הדאגה" לבין פעולה מתוך "מעגל ההשפעה". כאשר אנו שואלים את עצמנו כיצד אנו יכו 
 למרות המגבלות שמציבה בפנינו המציאות, אנו מצליחים להפתיע אפילו את עצמנו.

להצחיק   תם, בנימה אישית , אספר שלאחר מספר ימים של אזעקות, כשילדיי שלי התחילו להגיב בתגובת לחץ, וחשש, כעס ומיאוס, ולאחר שלא הצלחתי לבדר או 
בום אל   אותם יותר, צצה בראשי מחשבה, הכנסתי את ארגז התחפושות לממ"ד ובכל אזעקה עשינו תחרות מי מתחפש ראשון, ולבסוף עמדנו לצילום מצחיק... 

 המלחמה שלנו יזכיר לנו ימים יפים ומצחיקים של זמן משפחתי ביחד.  
 וכמה המלצות ניהוליות להתכונן בשגרה לימים אחרים:  

זאת לפעם   מור לשבת עם הצוות ולחשוב וללמוד למה היו זקוקים בזמן החירום, וכיצד ניתן יהיה לשפר זאת לפעם הבאה? מה היה מוצלח ועבד לכל אחד, כך שיש 
ות לכתיבת כצו הבאה? למדו עם הלקוחות מה  עשה להם טוב בזמן המצב הביטחוני, רשמו זאת בתיק וזכרו להזכיר להם אם שוב ניתקל באותו המצב? היו שותפים  

עם יומן ולקבוע   שבת נוהל עבודה לשעת חירום, ובכך תצרו מודל שליטה על ידי ידע לפעמים הבאות. בימים אלו כשאנו חוזרים לשגרה, זה הזמן להשיב לנו שליטה, ל 
ניהול זמן(, אך חשוב ביותר  להכניס לנו ביומן גם זמן   –מחדש פגישות, להסתכל על התכנים של פגישות קודמות, ולעשות תיעדוף של דחוף, חשוב )לפי הכלי מיזמון  

 לעצמינו, של כיף.    
 )קרדיט למאמרה של הגב' רונית גולדברגר "חוסן נפשי בזמני לחץ ואיום קיומי"(

 מנהלת מקצועית יוזמה –היאלי קודסי נבו 

 כלים לחזרה לשגרה.
חסרה לי   יתה השגרה היא דבר מבורך. זאת המסקנה שאליה הגעתי בחודש האחרון. אם להעיד על עצמי, לרוב אני טיפוס ששונא שגרה, אך בחודש האחרון היא הי 

 מאוד.
 כעת כשכולנו מנסים לחזור לשגרה, אני רוצה להביא מספר כלים שיכולים לסייע לכם מאוד:

  ו השתמשו בטכניקות הרגעה שמתאימות לכם, שיעזרו לכם להתגבר על החששות והפחדים שנותרו מהתקופה הקשה שעברנו. האזינו למוזיקה מרגיעה, עש
 אל תשכחו לנשום! הנשימה היא חשובה ביותר עבור כל המערכות בגופנו.   –פעילות גופנית, עשו מדיטציה גם אם יש לכם רק חמש דקות פנויות לכך וכמובן 

 .צאו מהבית. תפגשו חברים, תבלו עם הילדים ואפילו תטיילו לבד עם עצמכם. העיקר שלא תמשיכו להיות סגורים בתוך הבית 

 .צפו בחדשות בהתאם ליכולת הסיבולת שלכם 

 .הציבו לעצמכם מטרות לטווח הקרוב, דבר זה יעזור לכם להתמקד ולהגיע לאיזון מחדש 

   שובות לכו לקניות, עשו סידורים, גם אם החשש עדין מקונן בליבכם, פעולות אלה ח   -חיזרו לעשות את פעולות היום יום אותן נהגתם לעשות לפני המבצע
 ורך החזרה לשגרה.צביותר ל

  ר ידו חיזרו לעבודה. עבודה היא אחד הגורמים החשובים ביותר שמסייעים לתחושת היציבות שלנו ומעודדים אותנו לחזור לשגרה )באם יש צורך מצאו ס
 לילדים(.

 והכי חשוב... היו קשובים וסובלניים כלפי עצמכם!
 מאמנת לתעסוקה יוזמה דרך הלב. -אלונה פלג 



 תעסוקתי, במספר מסלולים: -שיקומי–תכנית 'יוזמה' מספקת שירותי הדרכה, ליווי  ואימון

 )מסלול להעסקה עצמית )הקמה וניהול של עסק 

  פיתוח קריירה –מסלול אימון להתפתחות תעסוקתית 

 )מסלול עבודה נתמכת )ללקוחות המופנים מהרווחה בלבד 

 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 

 מודל וכלי יישומי להתמודדות עם מצבי לחץ ואי ודאות וחזרה לשגרה

ד מהמציאות נפר כלי זה פותח על ידי מולי להד ועפרה אילון ומבוסס על ההנחה שבכל אדם טמון הפוטנציאל להתמודד עם משברים ומצבי לחץ המהווים חלק בלתי  
 .  ריםבה אנחנו חיים. ניתן לזהות אצל כל אדם דפוסי התמודדות הייחודיים לו. אין דפוס התמודדות אחד שהוא טוב לכולם, ואין דפוסים טובים מאח

 כל אחד מהדפוסים המשרת את האדם ברגע נתון, הוא הנכון עבורו.
 מימדי משתתפים מספר ערוצים, בהם מתקשר האדם עם עצמו ועם העולם שמחוצה לו, חווה מגיב ומתמודד.   -במודל  החוסן הרב

 במודל הזה נכיר את הדפוסים המאפיינים סגנונות של כל התמודדות ודוגמאות לתרגול.  
 אין מדובר בדפוס התמודדות אחד בלבד, לחלקנו יש מספר דפוסי התמודדות הפועלים  במקביל.

 
 גש"ר מאח"ד:

 
ים רכי : חוויות לחץ משפיעות על המערכת העצבית של המוח ומעוררות תגובות לחץ אופייניות, כגון כאבים, סחרחורות ובחילה, הזעה ורעידות, פיק ב רכיב גופני -ג

 ועוד.
נמרצת עה  במצב זה חשוב להחזיר את המערכת הגופנית לאיזון הרצוי, זאת באמצעות הפעלת מיומנויות שחרור, הרפיה שרירית, הרפיה נשימתית, הרפיה תנו 

 ושליטה על תגובות הגוף.  
 

החשיבה מתערפלת ומשתבשת תחת לחץ. כדי להקטין את תחושת חוסר האונים ולפתח גישה חיובית של התמצאות ושליטה, יש לבחון את המציאות   שכל:   -ש 
 ולארגן את המחשבות והתפקודים שלנו מחדש, גם בחינת המציאות וארגון מחודש של סדר עדיפויות יסייעו לחיזוק הרגשת השליטה.

 
. יש ית מגוון רחב של רגשות מתעוררים עקב מצבי לחץ )כעס, עצב, אדישות ועוד(. עצירת הביטוי הרגשי עלולה להיות מסוכנת לבריאות הנפשית והגופנ   רגש: -ר 

ל חזק הבעה ביצירה בצבע, בתנועה, בצליל )צעקה או השמעת צלי   -דיבור וכתיבה והן באמצעים בלתי מילוליים   -לאפשר ביטוי רגשי הן באמצעים מילוליים 
 "מהבטן"(. שחרור וביטוי רגשי ברמה אישית וברמה בין אישית )שיתוף אחרים( תורם להפחתת תחושת הלחץ והמצוקה.

 
מערכת הסביבה הקרובה )משפחה, חברים( היא מערכת חברתית ראשונית החיונית לפיתוח כישורי התמודדות עם לחצי החיים. היא מסוגלת להעניק  משפחה: -מ

מפגש עם   ית, אהבה, תמיכה וסיוע, היוצרים את הבסיס להישרדות ולהרגעה במצבי מצוקה. פעולות הקשורות בשייכות למערכת משפחתית או חברתית )שיחה טלפונ 
 חבר או איש משפחה, בילוי ועוד( מחזקות את החוסן האישי ותחושת הביטחון של האדם.

 
. :  האמונה שייכת למימד הרוחני של האדם, לתחום החיפוש אחר טעם החיים וסדר היקום. האמונה מעניקה תקווה ומשמעות  גם במצבי סבל ומצוקה אמונות-א

תפילה , ל מערכות אלו עלולות להתערער בזמני משבר. במצבים אלו חשוב לחזק ולהתחבר לערכים הפנימיים ולאידיאולוגיה המפעילה את האדם, לאמונה דתית 
 )אישית וקבוצתית( וחיפוש מודע של משמעות החיים.

 
תמיכה חברתית בעלת חשיבות ראשונה במעלה בהתמודדות בלחצים ובמשברים. היכולת למלא תפקיד חברתי ולהשתלב בקבוצה מסייעת לרכוש ביטחון   חברה:-ח

 התנדבות או עבודה בזמן משברים מסייעת פעמים רבות להתמודדות(. -גם במצבי לחץ ואי ודאות )למשל
 
 
דמיון ב   פעולת הדמיון מאפשרת דיאלוג בין גוף, שכל ורגש. היא חיונית לכושר המצאה, לחשיבה יוצרת, לפתרון בלתי שגרתי של בעיות ולהומור. הפלגה   דמיון: -ד 

 )מדיטציה, קריאת ספר, סרט( מאפשרת הסחת דעת והפוגה במצבי מצוקה מתמשכים.
 

כל הכבוד זה תודה רבה לגילה רשף שהעבירה לצוות יוזמה )ולצוותים נוספים בדרום( סדנת הפוגה על בסיס המודל הרב מימדי וכל זאת בהתנדבות מלאה  ועל 
 ויישר כוח. 

 שתהיה לכולנו תקופה רגועה ומעצימה.

  "למצוא את מנהיג הלהקה"

 בתחום של מתמודדים עם לקויות, ובפרט בבריאות הנפש, הלקוחות שלנו כל יום מתמודדים עם מצבי דחק, בשל מצב רגשי עדין,  
 כל שינוי עלול להיות מטלטל. הליווי ב"יוזמה", מבוסס על תהליך שמותאם  לקצב של הלקוח,  ולכוחות שהוא מביא לפגישות.  

 אנו שמחים להביא מכתבה של לקוחה, שניתן ללמוד ממנה חוסן מהו:  
 

 היי זאת אני מהדרום! עם השנים חייתי בצל המחלה הנפשית ועברתי סדרה ארוכה של שיקום, טיפולי תרופתי, פסיכולוגים ומדריכים . 
 אף פעם לא באמת מצאתי את המזור של  הנפש, מכיוון שלא באמת סמכתי על אנשים, כי אנשים הריי פגעו בי בעבר ולא יכולתי לראות  

 שיש אנשים שפועלים לטובתי. ומכאן טבעתי את המושג "נפגעי נפש" ולא "חוליי נפש", מתוך הבנה עמוקה שרוב "חולי הנפש"  
 לא באמת מזיקים לחברה אלא נפגעו מהחברה וכך הפכו לחולים. היום אני נזהרת מאנשים אך מבינה אותם.  

 
 בכל אופן כל חיי ליוו אותי תחושות שבעלי חיים אף פעם לא יפגעו בי, וכשנשכו אותי הבנתי שמשהו גורם להם לעשות כך.  

לפרט ולכלל, נה  וכך הגעתי להבנה  ש"לאלף" נמר  זה אפשרי אך הכול תלוי במנהיגות שכוללת: הדרכה נכונה, אסרטיביות, אנרגטיות נכונה, סבלנות, אהבה, הב 
י בחזרה כוח והכי חשוב, לאמין בעצמי וגם להבין שעומדת לפניי נשמה שנותנת ל    -האצלת סמכות, דבקות במטרה, תגמול נכון, אחריות, מילוי צורכה של החיה  

קצוע. למדתי למ   נפשי ואהבה אחרת. כל חיי גידלתי בעליי חיים ולמדתי להבין  אותם כי ראיתי אותם שווים לי. כך הגעתי למסקנה שאת התחביב אהפוך יום אחד 
נהיג הכי טוב למ   במכללה ויצאתי לדרך אך היה קשה להפוך את התחביב למקצוע.  וכאן נכנסת חברת יוזמה וסברינה הרכזת, שמכוונת אותי ומדריכה אותי . כן גם 

 יש מדריך ויועץ.   
ות מנהיג להי היום אני מיישמת את הלימודים שלא באמת נגמרו )תמיד לומדים דברים חדשים בחיים( בכלביה ומקווה למצוא לכול הכלבים בית.  כל אחד יכול  

 '  אלהקה! בתנאי שיאמין בעצמו ויטפל בחיה שהוא מתחבר אליה לכל צרכיה. ולזכור שגם אתם מקבלים בחזרה ממנה, בזכות הנתינה.  
 

מעותי בתחום לימודיה. בתחילת העבודה המשותפת, זיהינו צורך מש   -א' פנתה ליוזמה על מנת לקבל ליווי ואימון אישי שיסייעו לה להשתלב בשוק הפתוח  
התנסות. היום א'   –בתעסוקה ועשיה, לצד חששות והתלבטויות לגבי היכולת שלה להתמודד עם השוק החופשי ודרישותיו. כתוצאה מכך, יצרנו יחד שלב מעבר  

 רוכשת ניסיון בכלביה ציבורית,  וצוברת בטחון במקצועה כתהליך הכנה להתמודדות מוצלחת ועצמאות תעסוקתית.  
 רכזת אזור אשקלון אשדוד והסביבה -סברינה  סלזניאק  


