
מערך חוץ מפעלי
ש' - סיפור הצלחה מחולון!

ש' עבד במשך 12 שנים במפעל המוגן בחולון, הוא ניסה
לצאת לעבוד בשוק החופשי במשרת ניקיון, בליווי רכז

התעסוקה, אך למרות התיווך הרב, הוא פוטר עקב חוסר
התאמה לתפקיד וחזר למפעל. כאשר נפתחה המעברית
הקבוצתית בויקטורי, למרות היותו כמעט בן 60, הוצע לו

ל

אם אינך רואה מייל זה לחץ/י כאן

ניוזלטר שווים  - חודש אפריל 2021

בחודש אפריל התחלנו להרגיש קצת חזל"ש - הנחיות  חדשות יצאו שהתרו הורדת מסכות בשטחים
פתוחים, בוטלו תשאולים ומדידת חום, עוד ועוד מקבלי שירות התחסנו ושבו למפעלים.  

גם אצלנו הרגשנו קצת חזרה לשגרה - אחרי שנה של מפגשים בזום, בחודש אפריל התקיימו שני
מפגשי מנהלים פרונטאליים: האחד -פורום מנהלים בטבריה שם אורחנו על ידי אלין וצוותה בצורה

נפלאה, והשני - מפגש פיתוח מנהלים עם סיגל שביט אשר עסק בנושא הערכות עובדים. 

המפגשים היו מרגשים, ניכר שכולנו התגעגענו להפגש ב"תלת מימד" :)



הפרויקט והוא רצה לנסות. אף אחד מהצוות במערך
ובמפעל, לא באמת חשב שיצליח להתמיד לאורך זמן וכולנו

היינו בטוחים שיחזור למפעל בהקדם. המעברית פועלת מזה
כחודש. הוא השתתף בהכשרה, ועובד כמו כולם במעברית,
בצורה טובה, במהירות וביעילות מעוררת השראה. הוא אינו
מחסיר יום עבודה אחד, ומבצע את העבודה לשביעות רצון

המעסיק. 
בשביל הפתעות כאלו אנחנו קמים בבוקר!! 

 

 
 
 

שווים קרית שמונה
 

בחודש אפריל התחילו לפעול במרכז בקרית שמונה שלוש קבוצות שונות: 
1) קבוצת הכנה לשוק החופשי, אשר מונחה על ידי אופק, מתאמת התעסוקה. 

הקבוצה התחילה עם השתתפות של 12 אנשים ולאחר נשירה של מי שלא מצא את עצמו, התייצבה על
השתתפות של 9 אנשים, כולם מקבלי שירות במפעל, או מקבלי שירות בתעסוקה חוץ מפעלית שאינם

עובדים כרגע. 
למרות הציניות וסקפטיות של חלק מהמשתתפים לפני תחילת מפגשי הקבוצה, הם "מצביעים ברגליים"
וגם מי ש"עשו טובה" כשהצטרפו לקבוצה, ממשיכים להגיע, להשתתף באופן פעיל ולרכוש כלים וגישה

להשתלבות בעבודה.  
  

2) קבוצה שניה, ממוקדת בתהליך איתור מוצרי נוי אותם נרצה בהמשך לייצר ולשווק במפעל.  
הקבוצה מונחה על ידי אלחי, סטודנט לעו"ס שריכז קבוצה של בעלי עניין והם עושים תהליך של סיעור

מוחות ובחירה של מוצרים ראשוניים לייצור. הקבוצה התחילה מסיעור מוחות לגבי מוצרים אפשריים
ובמפגשים הקרובים מתחילה לבנות לכל מוצר אפשרי "תיק מוצר" הכולל את הטכנולוגיות, המשאבים

הדרושים, קהל היעד, דרכי השיווק וכו'. התהליך אמור להסתיים בתחילת חודש יוני עם תוצר של
המלצת הקבוצה על שלושה מוצרים נבחרים להתנסות. 

  
3) קבוצה שלישית באוריינטציה חברתית, מונחית על ידי מיכאל ולודה, שני סטודנטים נוספים.  

הקבוצה עוסקת בחיזוק הקשרים החברתיים ועידוד קשר בין מקבלי השירות במפעל, דרך פעילות
קבוצתית של משימות, משחקי אתגר ושיחות. 

  
בחודש מאי תתחיל לפעול קבוצה נוספת שתונחה על ידי סטודנט ותעסוק בלמידה מהצלחות, סביב

ההתמודדות אם אתגרי הקורונה בשנה האחרונה.  



  
נוכחות הסטודנטים במפעל דורשת תשומות של זמן ואנרגיה, אבל מביאה איתה ערך רב ברמה

הפרטנית והקהילתית (וכן, המרכז גם המרכז הוא קהילה) ובנוסף יש לכך תהודה חיובית אצל הגורמים
המפנים באזור.

שווים טבריה
 

במהלך חודש אפריל קרו כמה דברים טובים בשווים טבריה: 
נוסף לצוות רכז תעסוקה אחרי שבחודש מרץ קלטנו מתאמת שיקום , חודש אפריל היינו במצבת כוח

אדם מלאה. 
מעבר לכך נערכנו יחד לביקור של כל צוות ההנהלה בשווים טבריה. 

בהיבט הפיזי: ארגנו את המפעל על כל שלוחותיו עם דגש על הנראות והבטיחות. 
בהיבט הרגשי : נתנו דגש על אופי הפעילות וחידדנו הגדרות תפקיד לכל מקבלי השרות וכמובן לצוות 

דבר שגרם לשקט ויציבות.. 
  

הביקור היה מוצלח וקיבלנו משובים חיוביים הן על המקום והן על האווירה. 
  

בהצלחה בהמשך.  
 

שווים קרית ביאליק
 

בחודש אפריל ציונו כמה אירועים: 
1. נערך טקס יום השואה במפעל (מצורפות תמונות). 

2. גוייסו עובדים חדשים לתעסוקה מעברית קבוצתית. 
3.נקלטה רכזת תעסוקה חדשה - שיר סודרי - ברוכה הבאה. 

4. נריה ,קרמקאית המפעל, התחתנה - מזל טוב. 
 

שווים חיפה
 

התרגשות גדולה במפעל חיפה. 
המעברית הקבוצתית הראשונה , ליקוט סחורה בסניף רמי לוי בנשר ,הוקמה ויוצאת  לדרך. 

בקבוצה 10 אנשים, 3 מהמפעל ו 7 שגויסו מבחוץ. 
זהו צעד ראשון במסע של אלף מילין שעבור מפעל חיפה הוא המסע הראשון. 

הקבוצה לא הייתה קמה לולא מסירותן ומחוייבותן של עדי , ליאת וליהיא, רכזת התעסוקה של המפעל. 
קיומה של הקבוצה יוצר באזז חיובי במפעל , במסגרות הדיור ו במחוז ומושך אנשים נוספים להתעניין

בתעסוקה חוץ מפעלית ובמפעל. 
סוף כל סוף גם מפעל חיפה מגשים את חזון העמותה! 

 

שווים חולון
 



כחלק מהתוכנית השנתית 2021 שמנו דגש מיוחד כצוות על העצמת המעורבות של המשתקמים
בתהליכים השיקומיים ובכל הקשור לפעילויות הרווחה במפעל, במטרה להביא אותם להיות פעילים יותר

בתכנון וההוצאה לפועל של פעילויות אלו. כחלק מכך הקמנו ועדות היגוי אשר מורכבות מצוות של
משתקמים ומדריך אחראי על כל אחת. ועדות ההיגוי אחראיות על שלושה נושאים במפעל: ימי הולדת,

חגים ונראות המפעל. לאחר ניסיונות רבים להפעיל את הועדות ברצף עקב הקטיעות הרבות של
הקורונה, בשיחה החודשית האחרונה במפעל, בה השתתפו כל המשתקמים וצוות המפעל העביר סיכום
חודשי, 2 ועדות היגוי השתתפו כחלק בלתי נפרד מהצוות, כאשר ועדת היגוי "חגים" העבירה תוכן על

ל"ג בעומר והסבירה למשתקמים את מקור ומהות החג, וועדת "ימי הולדת" ציינה וחילקה מתנות
למשתקמים אשר חגגו יום הולדת באפריל. חשוב לציין כי המשתקמים בנו את כל תכנית ההסבר

והחלוקה בעצמם והעבירו את התכנים ללא מעורבות הצוות. ישר כח! 
היה מרגש ומעצים מאוד!    

 

שווים קרית גת
  

1) ביקור מנכ"ל עמותה במפעל. בביקור מנכ"ל יטופלו נושאים כמו: תקשורת במפעל, פיתוח תוכנית
שיווקית והתייעלות בהכנסות. 

2) קלטנו עובדת שירות נוספת ומשתקם אחד. 
3) מיסוד ישיבת מפעל שבועית עם משתקמים. 


