
מערך חוץ מפעלי
ג' מפתח תקווה - סיפור הצלחה

 
ג' עבד שנים במפעל מוגן . כל בוקר הוא היה מגיע למשמרת ועובד מספר שעות

בלבד. תקופה ארוכה הוא גר עם אותם שותפים כמעט 7 שנים תמימות. בעבר
היה מאושפז 12 פעמים בבית חולים גהה. מצבו הנפשי לא היה קל בכלל. הרבה

מחשבות וחרדות אפפו אותו בתקופה זו.
לאחר שכל שותפיו לדירה עברו ונעלמו מחייו בחר ג' לעבור דירה, אך מצב רוחו

לא שפר עליו. בהחלטה עם אביו ומשפחתו הוחלט שיעבור לעיר אחרת ויתחיל
דרך חדשה. ג' הצטרף לעמותת שווים לפני כשנה. לג' ניתנה ההזדמנות לעבוד

בחברה מאוד מאוד מפורסמת.... ג' חיי היום לבד, מתנהל באופן עצמאי. הוא
מגיע יום יום לעבודה רגילה בשוק החופשי.

עובד שעות המותאמות במיוחד עבורו ומצבו הנפשי והבריאותי השתנו לאין ערוך.
 

אם אינך רואה מייל זה לחץ/י כאן

ניוזלטר שווים - אפריל 2021

חודש מרץ היה עמוס כל טוב

התקיימו שלושה פורומים עם סיגל שביט, היועצת הארגונית- שניים למתאמות ואחד, המשך למנהלים.

המפגשים היו מעשירים ומעניינים מאוד.

יותר ויותר מקבלי שירות התחסנו וחזרו לעבוד במרכזים השונים, כולם התגעגעו מאוד לשגרה. 

במקביל לעבודה התקיימו גם פעילויות הווי שונות במהלך החודש: יום המעשים הטובים, ערב חג, פסח, מימונה.

זו השנה הראשונה שכל העמותה השתתפה בהרמת כוסית ארצית, מקרית שונה ועד באר שבע במיוחד לחג הפסח. 

השתתפות כולנו היתה מרגשת במיוחד!

נתראה בחודש הבא



שווים קרית שמונה

במרכז ההכשרה והתעסוקה בקרית שמונה, אנחנו משתדלים לגייס בכל שנה
תרומות לצורך שי לחג צנוע, ללא קשר לתווי הקניה מהעמותה. 

השנה חשבנו למצוא מקור לתרומת שתילים, אותם רצינו לתת כחלק מהשי לחג,
יחד עם מצות, פירות ומוצרי קוסמטיקה (תרומת רוני ממרכז חיפה). 

לקראת הרמת הכוסית לפסח ראינו שכמות השתילים שגייסנו לא מספיקה כדי
לחלק לכל המתמודדים ועשינו שינוי ייעוד: 

השתילים הועברו לאדניות שמוקמו בפינת הישיבה הצמודה למפעל. 
אביה, מתאמת השיקום עם זיו הסטודנט, גייסו מספר מתמודדים לשתילה ולאחר

השתילה, האדון יצחק (שבתמונה) קיבל מינוי של אחראי על האדניות. 
הוא קיבל הוראות להשקייה וניקיון שלהם (מה לעשות, יש מי שחושב שמדובר

במאפרה) ורואה בתפקיד הזה ערך רב.  
לאור המינוי שקיבל, הוא גם מקבל בונוס חודשי סמלי על תפקידו וגאה בו מאד. 

והבונוס לנו - הקשר שנוצר עם בעל המשתלה שתרם את השתילים הוביל
לקביעת פגישה בהמשך החודש (אפריל) לצורך תכנון משותף של מוצרי נוי שנוכל

לייצר ולמכור אצלו במשתלה.

שווים טבריה
ביום מעשים הטובים, שהתקיים ב 16/3, שווים טבריה יצר שיתוף פעולה עם מס הכנסה.

היה יום נפלא! הם הכירו ועבדו ביחד עם מקבלי השרות ויצאו מאיתנו מסופקים מאוד! 
גם לנו הם עזרו ביצור ובשינוי אווירה. 

 

שווים חיפה
 

חודש מרץ היה החודש הראשון לאחר סגר שלישי בו חזרנו לעבודה בתחושה שחוזרים לשגרת חיים  כמו שאר המדינה.  
דהיינו : הפסקת מדידת חום ותשאול , הגדלת הקפסולות ל 20 איש, פתיחת חדר האוכל . 

מה רבה היתה הפתעת המשתקמים ומה גדולה היתה אכזבתם שבמפעל ממשיכים לנהוג על פי ההנחיות המחמירות . תחושת
המשתקמים, כפי שהם ביטאו  אותה  באוזני , היא שהם חסרי חשיבות ולכן אף אחד במשרד הבריאות אינו טורח להקדיש מזמנו

לניסוח הנחיות חדשות עבורם.  הבדיחה במפעל היא : מדידת חום בכניסה זה כל כך 2020... 
 

שווים פתח תקווה
העסקת צנ"ש במפעל שווים פ"ת

 
להעסקת צנ"ש במפעל יש משמעות רבה, גם מבחינת התדמית של המפעל בעיני סל שיקום והגורמים המקצועיים וגם מבחינת

המסר שמועבר למשתקמים עצמם. 
אנו שמחים לבשר שהתחלנו בתהליך של הכשרת צנ"ש כמדריך במפעל וכולנו תקווה כי תהליך זה יצלח. 

במסגרת זו, משתקם שהגיע אלינו כמשתקם לפני ארבעה חודשים להתלמד לתפקיד מדריך שיקומי במפעל החודש. 
מדובר בבחור שעבד בעבר בשוק החופשי ויש לו רקע עם אוכלוסיית בריאות הנפש ואוכלוסיות אחרות עם מוגבלות, והוא אף

עובד היום גם כחונך שיקומי. 
הוא הגיע למפעל שלנו לתקופת ביניים, כאשר במקביל לעבודה במפעל קיבל גם ליווי של רכזת השמה בחיפוש עבודה בשוק

החופשי. לאחרונה החל לעבוד במאפיה בסופר, אך העבודה הייתה אינטנסיבית וקשה לו פיזית ויותר מדי שעות.
כאשר הצענו לו לעבוד כמדריך שיקומי במפעל, תחילה לחודש ניסיון עדיין בסטטוס של משתקם עם דמי שיקום כמעט בגובה שכר

המשתקמים. אוכלוסיית עם לעבוד מאוד אוהב הוא לדבריו לו. שניתנה ההזדמנות על מאוד שמח הוא מינימום,



שווים קרית גת 
אביב הגיע ואיתו חזרה לשגרה מלאה במפעל:

במהלך החודש המשכנו לגדול וקלטנו עובד שירות ושני
משתקמים. 

התחלנו להשמשת  מכונת ה"צץ רץ" בשיתוף ב"סט טישו". 
קיימנו ישיבת צוות מוצלחת, למטרת תיאום ציפיות, מול

צוות דיור "מרפא לנפש" אשקלון. 
ערכנו הרמת כוסית לכבוד חג הפסח, בה ציינו עובדים

מצטיינים ושי לחג.  
קלטנו עבודה מלקוח חדש "מבריק"

מצ"ב תמונות מהרמת כוסית..

ם.  ת המשתקמ ו הוא אוהב מאוד לעבוד עם אוכלוס תנה לו. לדבר מום, הוא שמח מאוד על ההזדמנות שנ נ מ
כמשתקם במפעל הוא התקשה להתמיד וניכר היה שכאשר הוא מגיע הוא ללא מוטיבציה כלל, למרות שידענו שהוא בעל

אינטליגנציה גבוהה ויכולות תפקוד טובות. 
במהלך השבוע הראשון של ההתלמדות שעבר בהצלחה, באו לידי ביטוי אצלו תכונות כגון: כושר מנהיגות, יוזמה, אחריות,

סבלנות, עבודת צוות, וכן גישתו האישית והמכבדת למשתקמים. 
אפשר לראות ולהרגיש שהעסקה של צנ"ש במפעל עושה גלים בקרב המשתקמים אשר מסתכלים אחרת על האפשרות לעבוד

בשוק החופשי ויותר פתוחים לאופציה הזו עבורם או לחילופין מביעים עניין לעסוק בתפקיד הדרכתי במפעל. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שיתוף פעולה בין מפעל שווים פ"ת לבין הוסטל מונטיפיורי 
בקידום השיקום התעסוקתי של הדיירים, במסגרת מיזם "שווים עד הבית" 

 
מיזם "שווים עד הבית" יועד לאוכלוסיית משתקמים אשר על רקע משבר הקורונה, מסיבות שונות, לא הגיעו לעבודה במפעל.

במסגרת זו התגבשה קבוצה של 7 דיירים בהוסטל מונטיפיורי בפתח תקווה, אשר עובדים בעבודות של המפעל בין כותלי
ההוסטל. ארבעה מתוכם הם עובדים ותיקים במפעל שבתקופת הקורונה בחרו לעבוד מההוסטל, שלושה הם עובדים חדשים

שהצטרפו למיזם "שווים עד הבית" לפני שלושה חודשים. 
שיתוף הפעולה בין צוות המפעל לבין צוות ההוסטל, אפשר לקדם את החשיפה של הדיירים בהוסטל לתעסוקה והרגלי עבודה.

הם, אף הסכימו לבקר במפעל, למרות שחלקם ישבו שנים רבות בהוסטל מבלי שיצאו אפילו ליום עבודה אחד, ולמרות
שהמוטיבציה שלהם לעבודה הייתה נמוכה מאוד עד אפסית. 

העבודה בהוסטל חוללה שינוי משמעותי לפחות מבחינת חלק מהדיירים אשר עובדים בעבודות של המפעל. לדוגמא, אחת
הדיירות הוותיקות בעבודה במפעל משמשת יד ימינה של מתאמת השיקום בהוסטל ומסייעת לה בהפעלה ובהדרכה של הדיירים

בעבודות. העבודה בהוסטל היוותה הזדמנות עבורה לגלות בעצמה תכונות של הובלה והדרכה. 
דוגמא נוספת היא שלושת הדיירים מההוסטל שהצטרפו למיזם שווים עד הבית. המוטיבציה שלהם לעבודה הייתה נמוכה, שניים
מהם לא עבדו שנים רבות והם לא רצו בתחילה לקחת חלק בעבודה בכלל והיום הם עובדים ארבעה ימים שעתיים לפחות כל יום

בהוסטל, כאשר אחד מהם מביע כבר נכונות להשתלב באופן הדרגתי בעבודה במפעל. השלישי, נפלט מהשוק החופשי והיה חסר
בטחון לגבי יכולתו לחזור לעבוד. דייר זה הוא בעל תפקוד גבוהה וסוכם עימו שיעשה תהליך הדרגתי שבסופו יקבל ליווי בשוק

החופשי במקביל לעבודה במפעל. בתאריך 9.3.21, הגיעו שישה דיירים מההוסטל לביקור במרכז השיקום שווים פ"ת, שניים מהם
הם עובדים וותיקים שעבדו במפעל, שלושה הם חדשים שנקלטו לעבודה מהבית בזמן משבר הקורונה ואחד שהגיע להתרשם

מהעבודה במפעל. בביקור הדיירים שיתפו מהחוויות שלהם מהעבודה בהוסטל. הם דיברו על תחושת הסיפוק: "העבודה נותנת לי
סיפוק" ; על ההתמדה: "כשיש עבודה אני תמיד עובד" ; על העדפותיהם: "אני אוהב קיפולים"; על הקשיים: "אני לא מסוגל

לעשות כל עבודה"; על העידוד: "אני עובד בימים שהמתאמת נמצאת, היא מעודדת אותי". הם סיפרו על האווירה הנעימה: "אין
לחץ, שומעים מוסיקה, מדברים ומרגישים שיש עבודת צוות".  לאחר מכן הקבוצה עשתה סיור במפעל, ובין עמדות העבודה

השונות, תוך הסבר על העבודות. לאחר הסיור יכלו הדיירים להתנסות בעבודות שלא עבדו בהן בהוסטל. לבסוף, כל אחד
משלושת הדיירים שהחלו לעבוד בהוסטל לפני שלושה חודשים ישבו עם מתאמות השיקום של המפעל ושל ההוסטל לצורך עריכת

תוכנית שיקום אישית. 
מתאמת השיקום של ההוסטל מציינת כי העבודה בהוסטל עזרה לדיירים לבנות תחושת מסוגלות, ללמוד דברים חדשים, ללמוד

האחד מהשני, לשפר מיומנויות חברתיות, לנהל שיח בונה, פחות להעביר ביקורת אחד על השני, ויותר סבלנות וקבלה האחד של
השני. 

מהאמור לעיל אנו עדים להזדמנות שיצר משבר הקורונה ושיתוף פעולה של שני גורמי שיקום, עם יצירתיות מקצועיות והמון רצון
לסייע למתמודדים, לפריצת דרך בתהליך השיקום של מתמודדים שבסיטואציות אחרות ספק אם היה קורה. 

 



שווים באר שבע
במהלך חודש מרץ התחלנו לקיים ראיונות קבלה לתכנית

החדשה של ה OJT- פרויקט הדגל של מרכז באר שבע בה
יתקיימו הכשרות למקבלי שירות בהפעלת מכונות ייצור

תעשייתיות. 
בנוסף, חגגנו החודש את פסח עם כל הצוות ומקבלי

השירות. מצ"ב תמונה מהרמת כוסית.
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