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 מציאת מקורות פרנסה נוספים - שכיר, פרילאנס ויזםוובינר 

 

: כאלו שמקורם בחסם תפיסתי, 3-רוב החסמים הוגדרו ע"י המילה חשש או פחד. בגדול ניתן למיין את החששות ל
 לכוון את הנועץ בהמשך התהליך. , האבחנה עשויה לעזור לנו חסם שנובע מחוסר ידע, או כזה שנובע מחוסר מיומנות

 

תפיסתי / ידע/   -מנטלי  תרון אפשריפ הערות
 החסם/ האתגר מיומנות

יועץ מקצועי, מעוף, 
קבוצות מקצועיות,  

סקירות ענפיות  
במדורים כלכליים 

 וכו'

חקר שוק מקיף על התחום התנסות 
 מעשית 

 מנטלי, ידע ) נתונים על השוק( 

  פחד, השוק מוצף
קורס במעוף, קורס מיתוג בקמפוס  לקורס מיתוג אישי

שיקל על השיווק כשידוע הערך  
 .המוסף ואיך למתג

 מנטלי, ידע 

 פחד משיווק עצמי
מקצוע; ללמוד להתייעץ עם איש  

ולרכוש ידע, להתייעץ עם אנשים  
שכבר עשו את הדרך )עדיף בענף בו  

 אני רוצה לפעול( 

 מנטלי, מיומנות 

 ידע וכלים כדי לעשות את השינוי 
תיאום ציפיות כבר בשלב הראיון  

והארגון צריך להתייחס לאימהות לא 
על ידי מספר שעות ביום כמו עמידה 

ביעדי העבודה. )ושתהיה להן 
פשרות להשלים בשעות הערב א 

 באופן עצמאי(

 ( WLBמיומנות )ניהול עצמי, ו 

אימהות וקריירה איך משלבים 
  במקום העבודה

לגלות חוזקות, לעשות מיפוי של   
משאבים וכיווני תמיכה אפשריים, 

קבלת ידע מה נדרש בתהליך הקמת 
עסק, לקבל יעוץ מקצועי, להצטרף 

ועצמאיות כדי לקבוצות של עצמאים 
לא להיות לבד, לקחת יועץ שיווקי,  

 קבוצות נטוורקינג 

 מנטלי

פחד משינוי, חשש כלכלי, חשש 
שיווקי: איך לשווק את עצמי, חשש 

 להיות לבד 
להנגיש חומר בשפה  -שפה  ידע  להנגיש חומר בשפה הערבית 

 הערבית 
  קושי במציאת בידול מיומנות עבודה עם טבלה לנושא זה  
קורס ניהול זמן. קורס במעוף. תכנון   

 שבועי
 מיומנות

 פחד מניהול זמן כעצמאית 
לבנות תוכנית כלכלית לפני השינוי.  

 תכנון לפני ביצוע
 מנטלי, מיומנות 

 חשש מכשלון כלכלי 
להכווין ליועצים/קורס שיכול לתת  

כדי לדייק  ק" קדם עס"הכוונה בנושא 
 את העסק

 איך לעבור משלב המחשבה מנטלי
לפעולה ביכולת להיות גם עצמאית 

 וגם שכירה 
, ם רלוונטייפגש עם אנשי מקצוע ילה 

 לעשות מערך של שיעורים ומשימות
חוסר ידע : על חוקים, על זכויות ועל   ידע 

 יעוץ מקצועי  עולם העבודה, לקחת
הסוכנות לעסקים  

 קטנים ובינוניים 
 

חשיפה לכל הידע הזה )אפילו  -
סדנאות,  -בשלב מוקדם יותר( 

 חשיפה לזכויות, לתפקיד כל רשות

  -חשש ופחד לפתוח תיק ברשויות  ידע, כלים
לא יודעים איך להתעסק עם כל 

הפרוצדורות החשבונאיות. חוסר 
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שידבר   -להביא נציג של הרשות  - אתרים ממשלתיים
ערבית ויראו אותו בעיניים, מס  ב

לא  -הכנסה הוא כמו משרד הפנים 
 מפחיד

 

ידע בסיסי לגבי המקום/אחריות של  
כל רשות + התעסקות עם בנקים 

 )בנוגע להלוואות(

  פחד כללי נטלימ יצירת מעגלי תמיכה  
המלצה על רואה חשבון, קורס   

 .במעוף
 ידע, כלים

 פחד מפתיחת תיקים ברשויות 
מציאת אנשי המקצוע שישלימו את  

 הדברים שאני מספיק טובה בהם
להבין איפה הכוחות שלי, אני לא   ידע 

 מומחית בכל הערוצים 
לתת מידע סדנאות שקשורות  

לתמחר מול יכולות, הצעת מחיר 
טובה גם מבחינה שיווקית איך להקרין  

לא לצאת  " את הערך שלי החוצה
 "פרייר מול הלקוח

 

 ידע 

 איך אני יודע כמה אני שווה כעצמאי
על מה   לבחון את האמונות הקדומות, 

 זה יושב, לנסות לפרק את האמונות
אמונות קדומות על עולם העבודה   מנטלי

למשל: ועל פתיחת עסק עצמאי )
 מתאים לנשים(לא 

 ליווי וחשיפה לזכויות למקורות מימון - 
 עוגן של שכיר -להדגיש גם וגם  -

  - התנהלות כלכלית / בטחון כלכלי  ידע, מנטלי, 
חשש מחוסר הבטחון והסיכונים של 

פרנסה ובטחון כלכלי. בחברה  
כשרוב  -הערבית בעיקר 

יה נמצאת מתחת לקו יהאוכלוס
 .העוני
 


