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רשימת
הכותבות

חברות וקוראים יקרים,
השנה תנועת ויצו מציינת  95שנים להקמתה 95 ,שנים האוצרות בחובן סיפור
מפואר של התנדבות ,שכולו שזור באהבה ,מסירות ומחויבות לחברה.
לפני  95שנה הגיעה לארץ קבוצת נשים צעירות ,בראשה עמדו רבקה זיו ,ורה ויצמן
ואדית אדר וחברותיהן ,וטמנו את זרע הפעילות הראשון של ויצו ביישוב הציוני.
מאז ,הזרע הפך לעץ עצום ,מצלו נהנים מאות אלפי ישראלים .במשך השנים הוקמו
עשרות סניפים ופרויקטים לקידום החינוך ,הרווחה ומעמד האישה .לצדם ,הוקמו
סניפים המהווים את הכוח והעוצמה של התנועה .חלקו הראשון של גיליון חגיגי זה
יספר בקצרה את סיפורה של התנועה.
גיליון "במת האישה" מגיע אליכם ערב פתיחת הוועידה הארצית הכ"ה של ויצו
ישראל המסכמת ארבע שנות פעילות .היו אלה ארבע שנים של מסע בו פגשנו את
ארץ ישראל היפה ,לצד ארץ ישראל המוכה והכואבת .שנים בהן פגשנו בסניפים
מתנדבות עם לב ענק ובעזרתן עמדנו ברוב היעדים שהצבנו בפנינו .היו לנו הישגים
בתחום שינוי מדיניות וקידום חקיקה ,פיתוח והפעלת תוכניות עבור ילדים ,נערות,
נשים וקשישים להם פתחנו דרך לחיים טובים יותר .נאבקנו באלימות ,בהדרת
נשים ובחוסר ייצוג הולם לנשים ,וזה לא כל הסיפור.
גם גיליון זה של "במת האישה" ,פותח צוהר קטן אל הפעילות הענפה הנעשית
באמצעות אלפי מתנדבות מסורות ,צוות עובדות נאמנות והודות לסיוע ולתרומות
של שותפים חיצוניים .לכולכם אני שולחת את תודתי והערכתי על המסירות,
הנאמנות והתרומה למען החברה הישראלית.
בפרוס השנה החדשה ועם צאתנו לתקופת כהונה נוספת ,אני נושאת תפילה שויצו
תמשיך להיות תנועת נשים חברתית מובילה ומשפיעה על החברה ושכולנו יחד
נמשיך בעשייה פורייה ,באחוות רעות וידידות ,באהבה ונתינה.
בברכת קריאה מהנה,
גילה אשרת

יו"ר ויצו ישראל
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סיכום והתחלה חדשה

"גם עוד ארבע שנים
לא יספיקו כדי
לעשות את כל מה
שצריך"
בתקופת כהונתה הראשונה כיו"ר
התמקדה גילה אשרת במיתוג ויצו לא
רק כתנועה של נשים מתנדבות אלא
גם כגוף אקטיביסטי | היא הובילה את
הקמפיין נגד תחפושות סקסיסטיות
בפורים ואת הענקת "אות הקלון"
לפרסומות העושות שימוש פוגעני
בגוף האישה ,ופעלה למען ייצוג
הולם של נשים בכנסת | בתקופתה
ויצו חנכה מוקד לגברים אלימים
והחלה להפעיל פרויקטים להפחתת
האלימות בבתי הספר ,למניעת הזנחה
והתעללות בקשישים ,למתן סיוע
משפטי לנערות במצוקה ,ועוד | כעת
היא מסכמת ארבע שנים בתפקיד
ונערכת לקדנציה הבאה
כתבה :כרמית ספיר ויץ
ארבע שנים תמימות מכהנת גילה אשרת בתפקיד יו"ר
ויצו ישראל .ארבע שנים של התנדבות אינטנסיבית,
 .24/7מה זה אומר? התפקיד הוא תפקיד ביצועי
ותפקיד ייצוגי .זהו אחד התפקידים המרתקים
והמאתגרים ביותר בויצו.
ניהול הפדרציה כולל תקציב ,תוכניות עבודה ,ישיבות
הנהלה ,ביקורי עבודה בסניפים ,טיפוח ועידוד
מתנדבות ברמה כללית וברמה הפרטנית ,השתתפות
באירועים בסניפים ,התמודדות עם שאלות ובעיות
הצצות מן השטח ,השתתפות בישיבות בכנסת,
כתיבת ניירות עמדה ותגובות לתקשורת .ואם זה לא
מספיק ,היא חברה בוועד המנהל של ויצו העולמית,
בוועדת כספים ובוועדת משאבי אנוש ,ובכל רגע
שצריך היא משווקת את התנועה ,ובפיה "עושה
ויצולוגיה".
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ויצולוגיה?
"'ויצולוגיה' זה לספר על גודלה ועוצמתה של ויצו,
לספר מה זה ויצו ומה תרומתה הרבה לחברה.
ויצו זו עשייה הנמשכת  95שנה ,זו תנועה חובקת
עולם .ויצו זה עשייה לקידום מעמד האישה ,למען
אוכלוסיות בסיכון ,מאבק באלימות .זו הזדמנות
שווה בחינוך במעונות יום ,כפרי נוער ובתי ספר.
ויצו זו שמירת הקשר עם התפוצות וזו הסברה.
"ויצו נמצאת שם בעתות של שגרה ובעתות של
משבר ומלחמה והיא נדבך נוסף בחוסן של החברה.
ואז ,כשאני מסיימת לדבר ,אני שומעת 'וואו ,לא
ידענו."'...

חשוב להישאר רלוונטיים
אלה היו ארבע שנים לא פשוטות ולפרקים טעונות,
טעונות מאוד .אבל אשרת לוקחת נשימה עמוקה
בדרכה אל קדנציה נוספת .זמן קצר לפני הריאיון
התבשרנו כולנו על הרצח המזעזע של שירה בנקי ז"ל
במהלך מצעד הגאווה בירושלים.
גם בימים כתיקונם מנפיקה השגרה בישראל צורך
בתגובה מיידית .כך למשל הובילה אשרת את הקמפיין
נגד תחפושות סקסיסטיות בפורים ואת הענקת "אות
הקלון" במסגרת מאבק בפרסומות הסקסיסטיות
העושות שימוש פוגעני בגוף האישה ובדימוי הנשי.
"לאורך השנים אנחנו מתחילות לראות שינוי .כשאת
רוצה לייצר שינוי זה לוקח המון זמן ,אבל כשאת
רואה שהזרע שזרעת מתחיל להוציא ניצנים ,את
יודעת שהמאבק כדאי ויש סיפוק בעשייה".
גם בתחום הטיפול באלימות חל שינוי בשיח" .לאחר
שנים שמוקד הטיפול היה בקורבנות ,היום אנחנו
מבינות שכדי לחולל את השינוי אנחנו צריכות לגייס
את כל החברה למאבק ולטפל גם בגברים" ,אומרת
אשרת" .ולכן שינינו את השיח .הסתכלנו לגברים
בעיניים וקראנו להם לקחת אחריות על עצמם ועל
משפחתם ולהגיע לטיפול .לראשונה פתחנו קו לגברים
אלימים ,היכולים לפנות אליו גם בעילום שם ,לקבל
ייעוץ וסיוע כשלב מקדים לטיפול .היום אנו רואות
שזו המגמה גם בארגונים אחרים".
הרשימה לא מסתיימת כאן" .יש לנו פרויקט נפלא
בשם 'שעה טובה עם ילד' ,שמטרתו צמצום האלימות
בחצר בית הספר ושיפור האקלים הבית ספרי.
לאחרונה ,הודות לתרומה מיוחדת שקיבלנו מויצו

"כדי להמשיך
להתקיים הפדרציה
הישראלית חייבת
לצמצם את התלות
בקבלת כספים
מגורמי חוץ ולייצר
ערוצי הכנסה שלנו,
כמו הביגודיות,
יזמויות עסקיות-
חברתיות ,מכירת
שירותים וכדומה"
"גם עוד ארבע שנים לא יספיקו כדי לעשות את כל מה שצריך" .יו"ר ויצו ישראל ,גילה אשרת

שווייץ ,פתחנו את התוכנית 'אריכות ימים' ,שמטרתה
מניעת הזנחה והתעללות בקשישים .התוכנית מופעלת
כבר בעשרה סניפים.
"פרויקט נוסף ומאוד מיוחד הוא 'דיני רחוב' לנערות
בסיכון ובמצוקה ,כדי שיידעו כיצד לממש את
זכויותיהן המשפטיות" ,היא מספרת ובאותה נשימה
מציינת בסיפוק" :אגף רווחה ואגף מעמד האישה
התרעננו בכוח אדם חדש ופיתחו יוזמות חדשות .על
אף ההתמודדות עם קושי באיתור משאבים כספיים,
אנחנו מצליחות להכניס פרויקטים חדשים".
עם רשימה שכזו ,שלא העליתי את כולה על הנייר ,ניתן
היה לחשוב שאשרת תוכל לחשב מסלול מחדש ,לעצור
ולומר "אני את שלי עשיתי" ,אבל האמת רחוקה מזה.
על פי התקנון של ויצו ישראל ,הנגזר מתקנון ויצו
העולמית ,חברות הנהלה רשאיות להמשיך לקדנציה
נוספת באותו תפקיד ,ואשרת בחרה להמשיך.
"זוהי נקודת הזמן שבה צריך לעשות סיכום והערכה

של ארבע השנים שחלפו ,לבדוק איפה הצלחנו ,באילו
יעדים עמדנו או לא עמדנו ,לעשות הערכת מצב,
להגדיר את היעדים החדשים וגם לחשוב איך אנחנו
מתמודדות עם מה שקורה בתוך הבית .אני מרגישה
שיש עוד הרבה מה לעשות" ,היא מסבירה.
"אנחנו נמצאות בנקודת זמן קריטית בויצו ישראל.
מצפה לנו עבודה רבה בארבע השנים הבאות.
אחד הדברים החשובים הוא שויצו תישאר תנועה
רלוונטית ,חזקה ומשפיעה .סוד הקיום של התנועה
במשך  95שנה הוא היכולת להתאים את עצמנו
לשינויים בחברה ולתת מענה לצרכים שעולים בכל
תקופה ,כמו גם לעמוד באתגרים ולהתאים את עצמנו
לשינויים שקורים בתוך התנועה".
התנועה היא לא השתקפות של המתחולל בחברה?
"ממש לא .החזון של ויצו מדבר על יצירת חברה
שוויונית ובריאה ,חברה ללא פערים חברתיים
ומגדריים ,חברה שיש בה הזדמנות שווה לכל ילד,
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות
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סיכום והתחלה חדשה  -המשך <
נערה ואישה ,חברה שלא תהיה בה אלימות ,שלא יהיו
פערי שכר בין המינים ,שנשים לא תהיינה מודרות,
שיהיה להן ייצוג הולם ,ועוד .ויצו פועלת כדי לתת
מענה לכל אותם חוליים של החברה.
"הרציונל להקמת התנועה היה הנושא של צדק
חברתי .הרקע להקמתה היה חוסר ייצוג של נשים
במוסדות התנועה הציונית ומתוך הרצון לסייע לנשים
ולילדים ביישוב הציוני .כיום יש ילדים ,נערות ונשים
רבות שלולא ויצו לא היה להם סיכוי בחיים".
ואיפה בכל זאת תוכלי לטפוח לעצמך על השכם?
"גם עוד ארבע שנים לא יספיקו כדי לעשות את כל מה
שצריך .יש לנו מסע מאוד ארוך .כן ,אני מרוצה ,יש
הישגים ,אבל אני חושבת שגם כשיש הישגים צריך
להמשיך ,אי אפשר לנוח על זרי הדפנה".

מכל מלמדיי השכלתי .צריך לזכור שכיו"ר של הנהלה
מתנדבת ,אני חייבת להיות מספיק בטוחה בעצמי כדי
לעטוף את עצמי באנשים מקצועיים".

תסמונת היעדר סבתא

כאשר אשרת מתבקשת לבחון את האתגרים הניצבים
בפניה כיו"ר ויצו ישראל ,היא מונה כמה וכמה מהם.
הראשון הוא צמצום התלות של ויצו במשאבי חוץ.
"כולם שואלים אותי ממה חיה ויצו ,והנה התשובה:
מתרומות ,מתקציבים המועברים על ידי המדינה
ומגיוס כספים .בשנים האחרונות נושא גיוס הכספים
בארץ ובעולם הולך ונעשה יותר ויותר קשה .כדי
להמשיך להתקיים הפדרציה הישראלית חייבת
לצמצם את התלות בקבלת כספים מגורמי חוץ ולייצר
ערוצי הכנסה שלנו ,כמו הביגודיות ,יזמויות עסקיות-
חברתיות ,מכירת שירותים וכד'".
"עלינו להתייחס בכובד ראש לבחירת יו"ר.
אתגר נוסף הוא התמקצעות הסניפים" .את
כשם שמקבלים עובד לעבודה ובודקים
כל הפאזל של התנועה מרכיבים הסניפים
את יכולותיו ,כישוריו והתאמתו ,כך אנחנו
והמתנדבות .אני רואה בסניפים אבן שואבת
צריכות לנהוג עם יושבות הראש ,כי לנהל
לשינוי ולהעצמה .כדי שהם יהיו כאלה ,אנחנו
סניף זה לנהל עסק"
חייבות למקצע את עבודת המתנדבות ולהגביר
בואי נדבר על מה שמהווה סדין אדום מבחינתך.
את נפח פעילויות הליבה בסניפים .צריך לרענן את
תמהיל המתנדבות ולהצעיר אותן.
"הקו האדום שלי הוא היכולת של ויצו ישראל להמשיך
להיות פדרציה רלוונטית ובעלת עשייה משמעותית
"אנחנו בתחרות מאוד גדולה גם בתחום ההתנדבות
ותורמת לחברה הישראלית ,והיכולת של סניפי ויצו
וגם בתחום הפעילות .קשה לנו היום לגייס מתנדבות
ישראל להיות חלק מהעשייה הזו".
אחראיות ומחויבות .כדי לגייס כאלה הפעילוּת
שאנחנו מציעות להן צריכה להיות אטרקטיבית.
אשרת מקפידה לדבר בגוף ראשון רבים" :עשינו",
אנחנו צריכות להכשיר אותן לתפקיד ההתנדבותי.
"אמרנו"" ,פעלנו" .ומה בגוף ראשון? "אני חושבת
סוגיה נוספת היא איך אנחנו מרחיבות את גבולות
שאני מובילה את החזון ,את ה"אני מאמין" של
האחריות והמחויבות של המתנדבות.
התנועה ושלי .אני עובדת סוציאלית והכי טבעי היה
שאתעסק בנושא הרווחה ,אבל אחד הדברים שהיה
"לאחרונה התחלנו בתהליך מואץ של מיתוג תפקיד
לי חשוב כשנבחרתי זה לקדם גם את נושא מעמד
יושבות ראש הסניפים ,ולצד זה אנו ממשיכות ביישום
האישה ,למתג אותנו כתנועת נשים אקטיבית ,כנשים
המדיניות 'עם הפנים לסניפים' ,שעליה הצהרנו
שעושות ולא רק כנשים טובות ,כי העשייה המקצועית
עם תחילת הקדנציה והיא הפכה לחלק בלתי נפרד
והעשייה של המתנדבות למען החברה היא עשייה
מהתפיסה שלנו .יו"ר סניף הוא אחד התפקידים
ענקית.
החשובים ביותר שיש לנו ולכן עלינו להתייחס בכובד
ראש לבחירת יו"ר .כשם שמקבלים עובד לעבודה
"כדי לעבוד טוב את צריכה סביבך צוות של הנהלה
ובודקים את יכולותיו ,כישוריו והתאמתו ,כך אנחנו
מחויבת ומסורה ,צוות של נשים מקצועיות ומאמינות,
צריכות לנהוג עם יושבות הראש ,כי לנהל סניף זה
שבאות הנה לא רק לעשות את העבודה אלא מתוך
לנהל עסק.
ההכרה שזה מה שצריך לעשות ,וזה גם החזון שלהן
כנשים בחברה הישראלית .לכן רק אם יש צוותים
"אחד האתגרים החשובים הנוספים הוא להעצים
טובים סביבך את יכולה להגיע להישגים שאת מציבה
ולפתח את הסניפים ,לצמצם את המרחק ,לא רק
לעצמך .אני לא רואה איום באנשים חזקים סביבי.
הפיזי אלא גם הפסיכולוגי ,בין השטח למטה .כך נולדו
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אשכולות הסניפים .קיים קושי אובייקטיבי :יש 50
סניפים ויש עבודה רבה ואי אפשר להגיע לכולם ביום
יום .צריך לפתח מנגנון שמאפשר לכל סניף לקבל את
מבוקשו".
בארבע השנים האחרונות ,בהובלתה של אשרת ,קולה
של ויצו נשמע יותר ויותר בכלי התקשורת ,והתנועה
הייתה הרבה יותר אקטיביסטית בכל הפעילות
שקשורה לקידום מעמד האישה והשוויון המגדרי.
על קצה המזלג ניתן למנות את הלובי לשינוי מדיניות
וקידום חקיקה ,את המאבק באלימות ,הדרישה
לייצוג הולם של נשים ,ועוד.
"דוגמאות? במהלך הקדנציה פנינו בדרישה לשלב
חברות כנסת בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
הוועדה פעלה ללא ייצוג של נשים .בעקבות פנייתנו
והלחץ הציבורי שולבה בוועדה ח"כ זהבה גלאון .ועדת
לוקר ,אשר הייתה אמורה לעצב את תפיסת הביטחון
של מערכת הביטחון ולתכנן את תקציב הביטחון
לעשור הקרוב ,גם בה לא היה ייצוג לנשים .בעקבות

להגיב לכל פנייה המגיעה אליו.
כשאני שואלת על רוח גבית מבית,
היא שואלת בחיוך" :רוצה לדבר איתו? הוא לידי".
"איתו" ,כלומר שאול ,האיש שאיתה 45 .שנה שהם
חיים יחדיו ומצמיחים זה את זה ,הורים לשני ילדים
וסב וסבתא לארבעה נכדים מקסימים.
"הם חווים תסמונת היעדר סבתא ,אבל אומרים לי
'סבתא ,אנחנו יודעים שאת עושה עבודה חשובה' .הנה,
עכשיו רבות מחברותיי לקחו חופש לטפל בנכדים.
במהלך חופשת הקיץ הם יבלו איתי רק ארבעה ימים
ספורדיים .אין קייטנת סבתא כפי שהיה בעבר .אי
אפשר לעשות את זה בלי לקבל עזרה ,תמיכה והכלה,
לא רק מבן הזוג – מכל המשפחה".

איך עושים את זה?
"זה קשור בחינוך שמקבלים בבית .גם אני קיבלתי
בבית חינוך לערכים של אהבה ונתינה .אימא שלי
גם הייתה מתנדבת בכמה מקומות .אני זוכרת אותה
עם האוטו הקטן שלה בגיל
בוועדת לוקר ,אשר הייתה אמורה לעצב את תפיסת
 65מחלקת חבילות בחגים
הביטחון
הביטחון של מערכת הביטחון ולתכנן את תקציב
לנזקקים ,תומכת בקשישה
לעשור הקרוב ,לא היה ייצוג לנשים .בעקבות הפנייה של בתל אביב ועורכת ימי הולדת
לחברות שלי .את זה גם הנחלתי
ויצו לראש הממשלה ,לשר הביטחון ולשר האוצר והלחץ
לילדיי .בתי עוסקת בפרויקטים
הציבורי מונו שלוש נשים מומחיות כחברות בוועדה
חברתיים בהתנדבות .לכן הם
הפנייה של ויצו לראש הממשלה ,לשר הביטחון ולשר
יכולים להבין שאני עסוקה והעשייה הזו מאוד חשובה
האוצר והלחץ הציבורי מונו שלוש נשים מומחיות
לי ,אני מאוד מאמינה בה.
כחברות בוועדה.
"לא פעם ולא פעמיים עולים ויכוחים סביב השולחן
בארוחות ליל שבת על נושאים שבהם אני עוסקת,
"יצאנו לרחובות בעקבות אירועי הדרת נשים
בעיקר בתחום המגדרי והחברתי ,והם אומרים לי
מהמרחב הציבורי ,ופעלנו רבות בשיתוף חברות כנסת
'לא חשבנו כמוך .את פוקחת לנו את העיניים' .את
בגיבוש החוק לשוויון בנטל ,במטרה להבטיח שוויון
התמיכה הכי גדולה ,לא רק נפשית אלא גם כלכלית,
מגדרי בצבא ואי פגיעה בנשים בעקבות גיוס חרדים.
מעניק לי שאול .אנחנו בויצו מחנכות נשים לעצמאות
"קידמנו כמה חוקים :הצלחנו להעביר את חוק הבטחת
כלכלית ולמימוש הפוטנציאל שלהן ומדגישות שחשוב
הכנסה ,שלפיו כל אישה ששוהה במקלט לנשים מוכות
שלא תהיינה תלויות בבן זוגן .לי יש פנסיה של  30שנות
תהיה זכאית לגמלת הבטחת הכנסה .הצלחנו להכניס
עבודה בנוסף להכנסות של שאול .אשריי שמבחינה
תיקון לחוק פומביות הדיון ,שלפיו דיון בעבירות
כלכלית אני יכולה להרשות לעצמי לעשות את מה שאני
שקשורות באלימות יהיה בדלתיים סגורות .יזמנו
עושה.
וקידמנו תיקון להצעת חוק הביטוח הלאומי לעניין
"אך זה לא הכול .הכי חשוב זה שכשאני חוזרת הביתה
חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית וביטול האפליה
כעוסה ועצבנית וכאשר עולים בי הרהורי פרישה ,שאול
בדמי לידה בין עובדת עצמאית ועובדת שכירה .הצעת
מעודד אותי ומחזק אותי .הוא יכול לייעץ לי הרבה
החוק אושרה בקריאה טרומית".
ובהחלט מהווה גב תומך .הוא עוזר בבית ומלווה אותי
אמרנו אינטנסיביות ודינמיות? דף הפייסבוק של
בכל פעם שאני מבקשת ממנו ומאמין מאוד בעשייה
אשרת פעיל מאוד ובמסגרת פעילותה היא משתדלת
שלי .לא פלא ,כי הוא עצמו גם מתנדב".
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות

2015

9

תיעוד ארבע ש

מצעד המחאה של ויצו נגד הדרת נשים מהמרחב
הציבורי  -שהתקיים בשדרות רוטשילד בתל אביב.
רוקדות מימין נשיאת ויצו העולמית טובה בן-דב עם
יו"ר הנהלת ויצו ישראל גילה אשרת ,משמאל

חלוקת מלגות קק"ל באמצעות קרן פיי לאה
ג'ייקובסון ז"ל ,מאנגליה לנשים ששהו במקלטי
ויצו .משמאל :יו"ר הנהלת ויצו העולמית פרופ'
רבקה לזובסקי ,יו"ר ויצו ישראל גילה אשרת,
מקבלת המלגה ,נשיאת ויצו העולמית טובה בן-דב,
יו"ר הקק"ל אפי שטנצלר ויו"ר האגף לקידום מעמד
האישה אתי בורקין

משלחת הנהלת ויצו ישראל על רקע מחנה המוות
בירקנאו
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יום האישה בכנסת באולם הוועדה לקידום מעמד
האישה .צילום :יעל צור

רחובות .החבילות שארזו מתנדבות הסניף
ללוחמים מצפות לנציגי גדוד המילואים
 188שנלחמו במבצע צוק איתן

היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים .2012
נרות וורדים לזכר קורבנות הרצח עם מודעות האבל
של שמות הנרצחות

ע שנות קדנציה

עכו .נשות ויצו עכו משתתפות בצעדה
"צעד גדול בחיים"

חברות הנהלת ויצו ישראל שנבחרו בועידה הכ"ד .מימין:
נינה שפירא ,נילי פלר מלי הראל ,גילה אשרת ,אראלה
מאירי ,ריקי קלדס ואתי בורקין .צילם :אורי בורקין

רחובות .יום האישה הבינלאומי בסניף .מקהלת
הסניף "שרות מאהבה" על הבמה

 .21.11.2012כבכל שנה התקיים ערב ההתרמה
השנתי של ויצו ישראל .אולם תיאטרון הקאמרי
היה גדוש בקהל ,וגולת הכותרת הייתה הצגת
הבכורה של המחזמר "קזבלן" .צילם :סיון פרג'

יום האישה מרץ  .2015פאנל ח"כיות ומתמודדות

מליאת ויצו העולמית ינואר  .2013הופעת להקת
מחול מכפרי הנוער של ויצו בערב חגיגי

גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות
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 95שנה ,והיד עוד
נטויה
איך שומרים על עשייה נמרצת,
על רוח התנדבות ועל הלב הפועם,
הלוא הן המתנדבות? בערב חגיגי
לציון  95שנה לפעילות ויצו בארץ,
נחשפו חלק מהסודות

כתבה :מדי הופמן
במלאות  95שנים לפעילות ויצו בארץ ,נערך ערב
חגיגי באולם הגדול של בית ויצו על שם רבקה זיו
בתל אביב .יו"ר הנהלת ויצו העולמית פרופ' רבקה
לזובסקי ,שהנחתה את הערב ,קידמה בברכה את
כל החוגגות והחוגגים שהגיעו להשתתף באירוע.
רבקה סיפרה בהתרגשות על היוזמה של נשים
יהודיות באנגליה ,שייסדו ב 11-ביולי 1920
את התנועה בבית מלון בלונדון ,במטרה לסייע
לאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל ,וראו ייעוד
במאמץ ליישוב הארץ .היום עשרות אלפי מתנדבות
בישראל ממשיכות את דרכן ,ויחד עם חברות
בפדרציות ויצו ברחבי העולם הן מונות כ 250-אלף
חברות.

הלב הפועם של ויצו הם המתנדבות ו6,000-
העובדים ב 800-מוסדות ויצו ברחבי הארץ,
הנותנים שירות לעוללים מגיל ארבעה חודשים
ובהמשך בכל מעגל החיים .בזכות פועלה רב השנים
והצטיינותה הוענק לויצו פרס ישראל להתנדבות
בשנת .2005
גם בפדרציות ויצו ברחבי העולם תורמת ויצו
לקהילות היהודיות וזוכה להכרת תודה .התנועה
מקשרת בין יהודי התפוצות ליהודי הארץ
באמצעות פרויקטים חברתיים בישראל.
לאחר דבריה של רבקה הוקרנה ברכת ראש
הממשלה .בנימין נתניהו ציין בדבריו את העשייה
החברתית והתרומה החשובה לביסוס ,הרחבה
וקידום שוויון זכויות בכל התחומים ובייחוד
לנשים .הוא הביע "תודה והערכה עמוקה מעם
ישראל ומממשלת ישראל".
נשיאת ויצו העולמית טובה בן-דב אמרה שהיא
נרגשת לשאת ברכות בשם הפדרציות של ויצו
בעולם לסטארט אפ החברתי הראשון שהחל לפני
 95שנים במטרה לשפר את חיי החלוצות ,ועד היום
ויצו מטפחת את כל הבאים בצל קורתה.

מתנדבות רבות פועלות שנים רבות בתנועה,
ולרבות מהן הוענקו אותות הוקרה ממשרדי
ממשלה ומהרשויות בכל רחבי הארץ .טובה
הודתה למנהלים ולעובדים ,שהם עמוד השדרה של
התנועה ,ואמרה כי "זוהי תנועת
פתיחת אירוע "ויצו חוגגת  95שנה" .יו"ר הנהלת ויצו העולמית פרופסור רבקה הנשים הגדולה ביותר בעולם,
לזובסקי מברכת את הנאספים ומנחה את האירוע
מפעל עצום וחזק".
יו"ר ויצו ישראל גילה אשרת ציינה
את העשייה הנהדרת של מפעל
ויצו העצום ,המורכב ממתנדבות
מסורות ופעלתניות ואשר מתחדש
כל הזמן .העובדים המקצועיים
נענים תמיד לאתגרים של החברה
בחיבוק ובחיוך .כל סניף מתחזק
באכפתיות
הפרויקטים
את
ובאהבה .כל המתנדבות שותפות
ומחויבות לעשייה ונהנות מהסיפוק
של הנתינה.
בהמשך הוקרן סרט על השנים
הראשונות של ויצו ,לפני הקמת
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מימין :יו"ר סניף עכו מטילדה מרקוביץ ,יו"ר אגף קידום מעמד האישה אתי בורקין ,יו"ר מרחב חיפה ניצה סובוביץ ושתי חברות
הנהלה בסניף ,עו"ס איילין גודאי אברה ויו"ר ויצו ישראל גילה אשרת

המדינה ,ועל השתלבות ויצו ומנהיגותיה בקידום
פרויקטים חברתיים כגון קליטת עלייה והכשרת
נשים למקצועות מפרנסים .הסרט הראה את נשות
ויצו ששירתו בצבא הבריטי כנהגות ולאחר מכן
התגייסו לצה"ל .כמו כן הוא הציג את הפעולות של
ויצו למען צמצום פערים בחברה ,כל זאת כציונות
במיטבה.
לאחר מכן נערך על הבמה פאנל בהנחייתו של דן
שילון ,שפתח את דבריו הנרגשים בהתפעלות לשמע
הדברים שנאמרו ואשר מבטאים את התגלמות
ארץ ישראל היפה .הוא הקריא מקאמה שכתב
חיים חפר במלאות לויצו  75שנים ,שמתאימה גם
להיום.
משתתפי הפאנל היו פרופ' רבקה לזובסקי ,יו"ר
הנהלת ויצו העולמית; בן גליציאנו ,תלמיד בוגר
של ויצו אחוזת ילדים; שולי גוטווין ,מעצבת
אביזרי אופנה; מישל שאול ,זמרת בוגרת ויצו

גילה אשרת מברכת
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המשך <

הזמרת מישל שאול ,בוגרת הדסים שרה והנעימה
בקולה הערב .צילם :כפיר סיון
נשיאת ויצו העולמית מברכת את הנוכחים בשם
פדרציות ויצו ברחבי העולם .צילם :כפיר סיון

חברות ויצו מהעדה הדרוזית על רקע תמונות
התערוכה ההיסטורית של  95שנות ויצו .צילם:
כפיר סיון

הדסים; ע'אדה כמאל ,יו"ר ויצו דליית אל כרמל;
יפעת בשור דודאי ,מנהלת מעון יום בבית החולים
ברזילי באשקלון ,שהיה על כוונת הטילים מעזה

במהלך מבצע צוק איתן; ועו"ס גודאי אברה-
איילין ,מנחת קבוצות נשים ונערות בסיכון בויצו.
כל אחד ממשתתפי המעגל נשאל על ידי המנחה
מה ויצו מהווה עבורו .מזי איילון ,תושבת עוטף
עזה ,סיפרה את סיפורם של אנשי קיבוץ כפר עזה
במהלך צוק איתן ,וכיצד מצאו בית חם ואוהב בכפר
הנוער ויצו ניר העמק ,שבו הם הוזמנו לשהות על
ידי ויצו כקהילה שלמה בתחילת המבצע למספר
שבועות .היא ציינה כי בויצו ניר העמק הם מצאו
בית חם ולב אוהב ומחבק בתקופה קשה בחייהם,
ושהקשרים שרקמו עם ויצו יישארו לעד.
לאחר הופעה של להקת המחול והשירה של ויצו ניר
העמק הוענק "מפתח ויצו" לרעיה יגלום ,נשיאת
כבוד של ויצו העולמית ,על תרומתה הגדולה לויצו
ועל פועלה לאורך השנים למען התנועה.
היה זה ערב מרגש ומחמם לב ,בבית שלנו ,שהחל
את אירועי שנת ה ,95-ואנו מאחלים לויצו עוד
הרבה שנים של פעילות פורייה למען החברה
בישראל ועם ישראל בכל העולם.

כל חברי הפאנל משמאל שולי גוטווין ,בן גליציאנו ,פרופ' רבקה לזובסקי ,דן שילון,
יפעת בשור דודאי ,ע'אדה כמאל ועו"ס איילין גודאי אברה .צילם :כפיר סיון
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ויצו כאן  -מאז
ולתמיד
מאז היווסדה לפני  95שנה נותנת
ויצו מענה לצורכי הקהילה | סיכום
פעילות התנועה עשור אחר עשור
במילים ובתמונות

כתבה :כרמית ספיר ויץ

המדינה שבדרך
אירועים בולטים :עם ישראל שב לארצו .החלוצים
מפריחים את השממה ובונים את הארץ.
פעילות ויצו :ב 1920-מבקרות בארץ נשים ציוניות
מאנגליה ומחליטות להקים תנועה למען נשים
וילדים" :ויצו  -תנועת נשים ציונית התנדבותית".
קבוצות ויצו קמות בכל העולם ומאפשרות לתנועה
להקים שירותים חיוניים ביותר ,כמו תחנות טיפת
חלב הראשונות,
מרכזים לטיפול בתינוקות ,בתי ספר וכפרי נוער,
חנויות "בגד זול" לנזקקים ועוד.

1948

 .1923הנשיא חיים ויצמן במשק חקלאי של ויצו

אירועים בולטים :מתגשם חלום  -קמה מדינה
ישראל .על מגילת העצמאות חותמים  37חברי
מועצת העם ,מתוכם שתי נשים :גולדה מאיר
ונציגת ויצו  -רחל כהן-כגן )לוברסקי( ,יו"ר ויצו
ישראל.
פעילות ויצו בישראל :התנועה מקימה מפלגת
נשים ראשונה .כהן-כגן ,שנבחרת לכנסת ,מובילה
את חוק שוויון זכויות האישה ,שמהווה עד היום
בסיס לחקיקה לקידום זכויות נשים.

 .1930בית התינוקות בירושלים

 .1941חנה סנש בלול התרנגולות בכפר הנוער ויצו נהלל
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 .1941רבקה זיו בלונדון

שנות ה50-
אירועים בולטים :ישראל קולטת עלייה  -פליטי
שואת אירופה מחד ועולים ממדינות ערב מאידך.
פעילות ויצו בישראל :ויצו נרתמת למילוי
המשימה הלאומית ,ובין שאר פעילויותיה מקימה
מעונות יום ומרכזי מטפלות ,מפתחת תעשיות בית
ומסגרות להכשרה מקצועית ,מלמדת את העולים
עברית וקולטת באהבה ילדי עולים בכפרי הנוער
שלה.

שנות ה60-
אירועים בולטים :ישראל נבנית במהירות ,אך בו
בזמן ניצבת מול איום ממשי על קיומה ,שמסתיים
בניצחון המפואר במלחמת ששת הימים ב.1967-
פעילות ויצו בישראל :התנועה חונכת מחלקה לסיוע
לחיילי צה"ל ולמשפחות שכולות .ויצו מקימה
לראשונה מועדוני נוער ומועדוני נשים ומתחילה
ללמד תחום שטרם נלמד בארץ  -כלכלת בית.

 .1989משלחת ויצו בפולין

 .1992חנוכת מעון ע"ש מרגרט תאצ'ר

 .1948רחל כגן חותמת על מגילת העצמאות

 .1954בן גוריון בועידת ויצו באשקלון

 .1996מיכל מודעי במעון ויצו לילדים אתיופים
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שנות ה70-

 .2008שמעון פרס עם להקת כפר הנוער ויצו נחלת
יהודה

אירועים בולטים :בארץ שורר שבר עמוק בעקבות
מלחמת יום הכיפורים ב .1973-מתחילה מחאה
חברתית של בני הדור השני ,בעיקר של עולים
ממדינות ערב .שני אלה הם הגורמיים העיקריים
למהפך של  1977ולעליית הליכוד בראשות
מנחם בגין לשלטון .העשור נחתם בהסדר שלום
היסטורי עם מצרים.
פעילות ויצו בישראל :חברות ויצו ישראל
מתגייסות בהמוניהן לעזור לחיילים ולמשפחות
המגויסים .התנועה מקימה מחלקה לצמצום
הפער החברתי ומעמיקה את פעילותה בעיירות
הפיתוח .כמו כן היא פותחת מרכזים חדשים
לנערות במצוקה ובתים חמים ומקימה מועצה
למעמד האישה ולשכות משפטיות.

שנות ה80-
 .2010ויצו ישראל חוגגת בר מצווה בכותל ל500-
ילדים

אירועים בולטים :מלחמה קשה בצפון – מלחמת
לבנון הראשונה ב .1982-האינפלציה מכה במשק
ומגיע ל 400-אחוז .הבורסה מתמוטטת ומשקיעים
רבים נותרים חסרי כול .מבצע ראשון להעלאת
יהודי אתיופיה .האינתיפאדה הראשונה פורצת.
פעילות ויצו בישראל :בשל שינוי במדיניות הרווחה
של ישראל ,ויצו הופכת לזרוע ביצועית משמעותית
של המדינה ומגבירה מאמץ במשימות החברתיות.

 .2011ויצו ישראל בהפגנה נגד הדרת נשים

היא מקימה מסגרות לילדים בסיכון ,רשת של
צהרונים ,קבוצות תמיכה למשפחות חד הוריות,
מקלט ראשון לנשים מוכות ,בית אבות בתל אביב,
ועוד .כמו כן התנועה פותחת מחלקה לטיפול בגיל
השלישי.
במבצע משה ) (1984-5ויצו מושיטה יד לעולים
מאתיופיה ופותחת מוקדי סיוע במרכזי הקליטה.

שנות ה90-

 .2013ויצו ישראל ביום המאבק באלימות בכנסת
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אירועים בולטים :בתחילת העשור פורצת
מלחמת המפרץ ומיליוני תושבי ישראל יושבים
בחדרים אטומים .העלייה הגדולה ממדינות ברית
המועצות לשעבר בשיא בשנים האלה .ב1994-
נחתם הסכם שלום עם ירדן .אחד האירועים

המשמעותיים :ראש ממשלה נרצח על ידי יהודי
ממניעים פוליטיים .מאמצע העשור פורץ גל טרור
של דקירות ופיצוצים באוטובוסים.
פעילות ויצו בישראל :ויצו ,כמו תמיד ,נותנת
מענה לכל משימה העומדת בפניה .היא משכנת
במוסדותיה ילדים מהאזורים שבהם נפלו
הסקאדים ששוגרו מעיראק ,מקימה מעונות
מיוחדים לילדים בסיכון ,נאבקת באלימות
במשפחה ופותחת שלושה מרכזים לטיפול
באלימות במשפחה.

שנות האלפיים
אירועים בולטים :בתחילת העשור פורצת
האינתיפאדה השנייה )אל אקצא( .ישראל יוצאת
מרצועת עזה ב 2005-במסגרת תוכנית ההתנתקות
ואלפי תושבים מפונים מבתיהם .שנה לאחר מכן
פורצת מלחמת לבנון השנייה – תושבי הצפון
ישנים במקלטים .בעשור הבא הנטל עובר לתושבי
הדרום ,בעיקר לשדרות ,שמופצצת בטילי קסאם
מרצועת עזה .צה"ל יוצא לשלל מבצעים ברצועה.
בקיץ  2011מתחוללת המחאה החברתית הגדולה
ביותר בתולדות ישראל .ומשהו אופטימי לסיום:
מדענים ישראלים זוכים בפרסי נובל.
פעילות ויצו בישראל :התנועה ממשיכה בעשייה.
היא מקימה מעונות יום ומספקת שירות מעולה
במחירים שווים לכל נפש .היא פותחת מסגרות
משלימות לשיפור החינוך בגיל הרך ,פנימיות יום
ומשפחתונים לילדים ונוער במצוקה ,מפתחת
תוכניות חדשניות בכפרי הנוער ,מובילה בטיפול
באלימות במשפחה ומציעה לראשונה שירותי
סיוע לגברים אלימים.

מעון יום מוגן רקטות ע"ש ברוס ורות רפפורט בשדרות

 .2013משלחת ויצו ישראל לפולין

במקביל מקימה ויצו ישראל ארבעה בתי ספר
למנהיגות פוליטית ,פותחת תוכניות הכשרה
למנהיגות נשים ומפתחת את מערך הסניפים
והמתנדבות בישראל.
התנועה נענית כמובן לאתגרי צו השעה .היא
מסייעת במאבק להורדת יוקר המחיה ויוקר
החינוך בפרט ,ומארחת בכפרי הנוער מאות
משפחות מדרום הארץ במהלך מבצע צוק איתן.
השירותים שמעניקה ויצו מעצבים את זהותה
ודמותה לשנים הבאות.

היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד נשים
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ויצו בעלייה

מצרפת באהבה
עם העלייה במספר גילויי
האנטישמיות באירופה גבר זרם
העולים החדשים מצרפת
המדינה שבה התופעה ניכרת
במיוחד | העולים ,שרובם מגיעים
מבתים מסורתיים ומרקע סוציו-
אקונומי נמוך יחסית ,מקבלים
עזרה בסניף ויצו בנתניה ,המונה
 400חברות דוברות צרפתית | לאות
הערכה ,נבחרה לאחרונה מריאל בן
חמו ,האחראית על קבוצות דוברות
הצרפתית בארץ ויו"ר משותפת של
הסניף הנתנייתי ,בפעם השנייה
ברציפות ,לאשת השנה של העיתון
"ישראל שלנו" בצרפתית

כתבה :מדי הופמן
החל מיום הקמתה ולאורך כל שנות קיומה מסייעת
ויצו בקליטת העלייה .עוד בטרם הקמת המדינה,
כשהגיעו לארץ ישראל המעפילים מאירופה ויהודים
מתימן ,ואחר כך בעליות של שנות החמישים
מארצות ערב ושל פליטי השואה ,מבצע משה ומבצע
שלמה מאתיופיה והעליות מברית המועצות עם
התפרקות המעצמה הסובייטית ,ויצו תמיד עזרה
לנשים העולות להתאקלם בארץ ונתנה להן כלים
להתמודדות עם הבדלי השפה והמנטליות.
ידידה להב ז"ל ,שהייתה אחראית המחלקה לקליטת
העלייה בויצו בשנות השבעים והשמונים של המאה
הקודמת ,הקימה את הקבוצות דוברות הצרפתית.
לאחרונה ,בעקבות גילויי האנטישמיות ברחבי
אירופה ובעיקר בצרפת ,החלו להגיע משפחות עולים
דוברי צרפתית מצרפת ומבלגיה .כיום האחראית
בארץ בויצו על הקבוצות דוברות הצרפתית היא יו"ר
משותפת בסניף נתניה מריאל בן חמו.

נתניה 20 :אלף עולים מצרפת
מריאל נולדה במרוקו ובגיל שלוש הגיעה עם
משפחתה לפריז .היא גדלה ,למדה והתחתנה שם
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נשיאת הקבוצות הצרפתיות בסניפי ויצו ברחבי הארץ
ויו"ר משותפת בויצו נתניה מריאל בן-חמו ,בערב גאלה
והתרמה לדוברי צרפתית ,מבקשת מקהל התורמים "עזרו
לנו לעזור להם"

ולאחר חתונתה היגרה לקנדה ,שם נולדו שתי
בנותיה .לאחר עלייתה לארץ לנתניה ,ב ,1992-פגשה
באולפן נשים מבוגרות שהיו חברות ויצו בצרפת,
וביחד הן הצטרפו לסניף ויצו נתניה ,ל 40-החברות
שכבר היו שם .מריאל ושש חברותיה הצעירות
הצטרפו לסניף כקבוצת אביב חדשה דוברת צרפתית,
והיום הוא מונה כ 400-חברות .ב 2003-נבחרה
מריאל לנשיאת הקבוצה הצרפתית בסניף ,וב2006-
לנשיאת כל הקבוצות דוברות הצרפתית בסניפי ויצו
ברחבי הארץ.
מריאל היא גם חברה מייסדת של הקולקטיב
הצרפתי-ישראלי ,וב 2005-הוענק לה אות המתנדב
של עיריית נתניה .ב 2008-היא נבחרה ליו"ר עמית
של סניף ויצו נתניה והיא מנהלת אותו יחד עם לאה
שלייפר .בין שאר הפעילויות למען ילדי הרווחה
והחד הוריות הן מארגנות אירועי בר מצווה חגיגיים
וימי כיף לילדי המועדוניות של ויצו .לשם כך הן
עוסקות בהתרמה למימון הפרויקטים למען החברה.

חברות הנהלת הקבוצה הצרפתית של נתניה בערב גאלה והתרמה לדוברי צרפתית .רביעית משמאל :נשיאת הקבוצה מריאל בן-חמו ,שנייה
משמאל :מזכירת הסניף מירה טסלר

ב 23-בדצמבר התקיים ערב גאלה לדוברי צרפתית
בפיקודה של מריאל ,שריגשה את הקהל בנאומה,
כאשר תיארה את סבלם של חסרי המזל וביקשה
מקהל התורמים "עזרו לנו לעזור להם" .ואכן,
באירוע נאספו כ 160-אלף שקל.
כאשר התראיינה לעיתון לאחר בחירתה ,דיברה
על העבודה הבלתי נגמרת של ויצו למען החברה:
"בלי החברות" ,אמרה" ,ויצו לא הייתה נראית
כפי שהיא היום" .בשנת  ,2010בתקופת כהונתו של
ניקולא סרקוזי ,הוענקה למריאל מדליית שבלייה
של המסדר הצרפתי להצטיינות ,על ידי שגריר צרפת
בישראל .בינואר  2015נבחרה בפעם השנייה ברציפות
לאשת השנה של העיתון "ישראל שלנו" בצרפתית.
בפגישת פורום נושאות תפקידים לשעבר בויצו סקרה
מריאל בפני החברות את מצבם של העולים החדשים
המגיעים היום מצרפת לישראל .היא סיפרה שבנתניה
מתגוררים כ 20-אלף עולים מצרפת ,הוותיקים שבהם
הגיעו משכבות מבוססות ומטעמים אידיאולוגיים
והסתדרו בארץ בתוך כחמש שנים למרות בעיות

שפה ומנטליות .היום מגיעים אנשים במצב סוציו-
אקונומי נמוך יותר והם נתקלים בקשיים מרובים.
רבים מהם מגיעים מבתים מסורתיים ,ממשפחות
ברוכות ילדים ,שלמדו בבתי ספר יהודיים וקיבלו שם
תנאים סוציאליים טובים ,עזרה בדיור ציבורי ו/
או בדמי שכירות ,והפחד מעליית האנטישמיות
ומאלימות המוסלמים גרם להם לעלות לארץ.

סבין כהן ,יו"ר קבוצת הצרפתית
של ויצו תל אביב
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ויצו בעלייה  -המשך <
בקרב עולים אלה קיימת בעיית תעסוקה
קשה ,שנובעת מחוסר תקשורת בגלל
קשיי שפה ומנטליות שונה ,שגורמת
לירידה ברמת חייהם ,ורבים מהם חוזרים
לצרפת או מהגרים לקנדה הצרפתית.
 40מהעולות החדשות הצטרפו לויצו
עוד לפני שהחלו ללמוד עברית באולפן.
מריאל ,כמו גם מתנדבות ויצו דוברות
הצרפתית ,יושבות בוועדת הקליטה
של העירייה ועוזרות בקליטת הילדים
והנוער בבתי הספר .כמו כן הן הקימו,
יחד עם ארגונים דוברי צרפתית ,שדולה
בכנסת על מנת לא לפספס את העלייה.

²

תל אביב:
כאן החברות דוברות
הצרפתית מבוססות יותר
בפגישת הפורום השתתפה גם יו"ר הקבוצה
דוברת הצרפתית בויצו תל אביב סבין כהן.
סבין ,ילידת בריסל ,בת להורים ניצולי
שואה ,שאמה הייתה חברת ויצו בלגיה,
למדה בבלגיה ונישאה שם .בעקבות עבודת
בעלה עברו להולנד ל 35-שנה וב,2004-
עם פרישתו לגמלאות ,עלו לארץ .לאחר
עלייתה הצטרפה לויצו תל אביב והקימה
בסניף מחדש את קבוצת דוברות הצרפתית.
הקבוצה מונה  200חברות מבוגרות וכ300-
חברות אביב שאינן פעילות ,מאחר שהן
עובדות ויש להן ילדים הזקוקים לנוכחותן .הקבוצה
עוסקת בפעילות תרבותית ובפעילות שמכניסה כסף
לסניף .לאחרונה היא ארגנה ערב שירי קרליבך ובוסתן
ספרדי עם בני זוג ואורחים תורמים.
חלק מחברות הקבוצה מגיעות מבתים מסורתיים
וחוגגות עם בני הזוג מסיבות חגים ,מבקרות
במאורגן בסרטים ישראליים עם כתוביות בצרפתית,
שומעות הרצאות בשפתן ומטיילות ,אך קשה להן
למצוא מדריך דובר צרפתית לטיולים משותפים.
הן מקיימות אחת לשבוע אולפן עברית ,ואף
שהמורה מתנדבת הן גובות על כך סכום סמלי.
לאחרונה שיפצו את המועדון של ויצו ברחוב
ארלוזורוב פינת אבן גבירול ,והחל לפעול בו
מועדון ברידג' לחברות .כמו כן מתקיימים שם ערבי
ריקודי עם ,שירה בציבור וקריוקי למען אינטגרציה
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לורט גסמן עוזרת לילדי סניף ויצו בפרדס כץ בהכנת שיעורי
הבית

עם ישראלים ותיקים.
רוב החברות ובני זוגן הם גמלאים המקבלים את
הקצבה ביורו ומסודרים כלכלית .הקבוצה תומכת
בבית החם ביפו ומביאה לנערות השוהות בו מתנות
בחגים כמו חנוכה ופורים .המתנדבות ארגנו טיול
לנערות הרווחה בעזרת העובדת הסוציאלית .כמו
כן הן תומכות בילדים האתיופים של סניף פרדס
כץ ותרמו להם בתחילת השנה ילקוטים וציוד לבית
הספר .כעת הן מתכננות להוציא לדרך פרויקט
משותף עם הקונסוליה הצרפתית למתן שיעורים
בצרפתית לשתי קבוצות :לילדי העולים ,על מנת
שלא ישכחו את השפה ,ולעובדות ויצו ,במטרה לעזור
לעולים במוסדות התנועה.
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ריאיון עם השרה גילה גמליאל

"עבודתם של ארגוני
הנשים היא עבודת
קודש"
גילה גמליאל ,השרה לשוויון חברתי,
אינה נרתעת מתקרות זכוכית.
לכבוד ציון  95שנים לתנועת ויצו,
השרה הטרייה מספרת מה מניע
אותה ,שוויון ,על התכניות לעתיד ועל
תחושת השליחות
כתבה :מיכל בן דוד

שנהיה לראשת ולא לראש
עוד בימים בהם גילה גמליאל הייתה סטודנטית,
היה לה ברור שהיא יום אחד תכהן כשרה בממשלת
ישראל .היו מי שהסתכלו עליה אז מגבוה ,היו כאלו
שביטלו את דבריה לעתים גם בבוז ,אבל כל אלו לא
שינו לגמליאל כלל .לה הייתה תוכנית ברורה שכללה
כהונה במשרת רמת דרג .לאורך כל שנות העשייה שלה
לא הסתירה גמליאל את רצונותיה ,והנה ,בממשלה
ה 34-של מדינת ישראל שמה מתנוסס תחת התואר
"השרה לשוויון חברתי" .האם זה מקרי? ממש לא ,זו
תוצאה של עבודה קשה ,אמונה וסירוב עיקש להיכנע
לתפיסות שגויות.
"כאישה ,אני נתקלת בכל מיני סיטואציות בהן
עובדת היותי אמא ובעלת משפחה הן לי לרועץ",
מספרת גמליאל" .אני מדברת על מקומות עבודה שלא
מבינים את חשיבות השילוב בין אימהות וקריירה,
על מקומות עבודה בהם קיימים פערי שכר בין גברים
ונשים המכהנים בתפקידים מקבילים ,על מקרים בהם
חברות מעדיפות לקדם גברים על חשבונן של נשים
ועוד ועוד .אני משוכנעת שכמעט כל אישה נתקלה
באפליה זו או אחרת על רקע מגדרי ,ואחד התפקידים
שלי הוא להפחית את המקרים האלו עד למינימום".

אחד מסימני ההיכר של השרה גילה גמליאל
מאז ומעולם ,היה החיבור שלה לקהל הרחב .גם
ממרומי מעמדה כשרה ,היא לא שוכחת להקשיב
לרחשי הלב בשטח" .בתור שרה ,לא תמיד מגיעים
אלי הקולות בצורה ברורה ומדויקת" ,היא
אומרת" .לכן שיתוף הפעולה עם ארגוני נשים
ובראשם תנועת ויצו הוא מבחינתי לבו
הפועם של המשרד .מבחינתי מדובר "תנועה נפלאה
בשילוש קדוש :המשרד לשוויון מגדרי – כגון ויצו שחיה
ארגוני הנשים – הנשים .כאשר המשולש ונושמת את
הזה פועל בסינרגיה ,ארגוני הנשים השטח ,יכולה
בעצם מעלים את הצרכים מהשטח.
אני ליזום ולהעלות
מברכת על שיתופי פעולה בין המשרד
שלי לבין ארגוני נשים ברחבי הארץ .לסדר היום
בעיניי זו סיטואציה של  WIN-WINפרויקטים
ושני הצדדים יוצאים נשכרים ,כאשר לקידום נשים
המרוויחות הגדולות ביותר הן הנשים שיקבלו את
בכל המגזרים והגילים".
ברכתי כשרה"
"עבודתם של ארגוני הנשים היא עבודת קודש",
אומרת גמליאל" .תנועה נפלאה כגון ויצו שחיה
ונושמת את השטח ,יכולה ליזום ולהעלות לסדר
היום פרויקטים לקידום נשים שיקבלו את ברכתי
כשרה .כאשר צורך אמתי עולה מהשטח ומקבל
מענה כמעט מיידי מהמשרד הממשלתי ,אני יודעת
שעשיתי את שלי .אני יודעת שעזרתי לנשים למצוא
פתרון למצוקה אותה חוו .בדיוק בשביל הדברים
האלו אני כאן".
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גילה גמליאל אינה חדשה בנוף הציבורי
ואינה נרתעת מכל הכרוך בניפוץ תקרות
זכוכית .בשנת  2002מונתה ליו"ר אגודת
הסטודנטים בישראל והייתה לאישה
הראשונה שכיהנה בתפקיד זה .היא הייתה
חברה בדירקטוריונים רבים ,הייתה
חברה בוועדות ממשלתיות ,כיהנה תחת
שני ראשי ממשלה מטעם הליכוד ,הייתה
יו"ר מכללת "ג'יג'י אקדמי" למקצועות
הקוסמטיקה ,עשתה שני תארים ראשונים
ושני תארים שניים ויוזמת הצעות חוק
שמשנות בישראל את כללי המשחק ,בהם הצעת
חוק הורים וילדיהם ,שמטרתו להבטיח את טובתם
של כל ילדה או ילד באמצעות מימוש זכויותיהם
על ידי הוריהם ,בהתאם לעקרונות אמנת האומות
המאוחדות בדבר זכויות הילד; תיקונים להצעת חוק
לימוד חובה שעיקרו הוספת סייעת בגני ילדים והגבלת
מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי ,תיקון
להצעת חוק הלוואות לדיור שעניינו מענק לרוכשי
דירה ראשונה בפריפריה ועוד רבים .בד בבד ,היא

"במקביל
לקידום
השינויים
והצעידה לקראת
שוויון מגדרי
מלא בישראל,
חשוב גם לעבות
את מערך
האכיפה כך
שתהיה מסוגלות
לעקור מהשורש
תופעות חמורות
של אפליה על
רקע מגדרי
שלצערי הן
שכיחות מאוד
גם במאה ה"21-

"מבחינתי מדובר בשילוש קדוש :המשרד לשוויון מגדרי – ארגוני
הנשים – הנשים" .השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל

מגדלת שתי בנות ומטפחת זוגיות לתפארת.
גם כשרה ,נדמה כי גמליאל לא נחה לרגע ורשימת
היעדים שהיא שמה לעצמה ארוכה ומפורטת .באם
יעדים אלו יבשילו לכדי תוצאות ,כל אחד מהם עתיד
להביא איתו שינוי חברתי ותפיסתי מרחיק לכת.
מהם היעדים המרכזיים שהצבת לעצמך כשרה?
"היעדים המרכזיים שהצבתי לי כשרה הם שיבוץ
נשים רבות יותר בדירקטוריונים של חברות מובילות
במשק ,טיפול באלימות נגד נשים ברמה הכלכלית,
המילולית ,הפיזית והמינית ,צמצום פערי השכר בין
גברים ונשים וקידום נשים ערביות והכנסתן למעגלי
העבודה".
בנוסף ,גמליאל מתכננת לפעול על מנת להתאים
את המסגרות החינוכיות בישראל לשעות העבודה
המקובלות היום במשק במסגרות של צהרונים,
חופשות ועוד" .לדעתי ,לוח השנה הלימודי והיקף

שעות הלימוד מחייב את ההורים שרוצים לנהל
קריירה ולהגשים את עצמם למצוא פתרונות מאוד
יקרים לילדים ,ויש לפעול כדי לסייע גם במקום הזה",
היא אומרת.
יעד נוסף מרכזי וחשוב מאוד מבחינת השרה הוא
חתירה לחלוקת תקציב המדינה באופן שווה בין
גברים ונשים" .היום רוב התקציבים מופנים לגברים,
בין אם זה במערכת הביטחון ,בכלכלה ועוד .המטרה
שלי היא שהתקציב בישראל יהיה תקציב מגדרי",
מסבירה גמליאל" .פירוש הדבר שתהיה לי היכולת
לבחון כמה כסף מוקדש בכל משרד ממשלתי לקידום
עניינן של הנשים .אני מקדמת במרץ מצב שבו עד שנת
 2018התקציב שיוגש לממשלה ולציבור יהיה תקציב
מגדרי ובעשור הבא יחולק התקציב בצורה שוויונית
מבחינה מגדרית".
גם על שינויים שנעשים בשפה העברית לטובת הנשים
גילה גמליאל לא פוסחת" .אחד השינויים שהכניסה
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות
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ריאיון עם השרה גילה גמליאל  -המשך <
האקדמיה ללשון לא מזמן הוא התפקיד 'ראשת
ממשלה'' ,ראשת מפלגה' ,כלומר המקבילה הנשים
לראש ממשלה וראש מפלגה .זה עיוות ,כיוון שראש
ממשלה הוא תפקיד ,למה אישה לא יכולה להיות
ראש של משהו ,אלא צריך להמציא עבורה כינוי או
הגדרה אחרת? דווקא החידוש הזה עושה עוול לנשים.
אני חושבת שהשפה העברית היא שפה מאוד כוחנית
וגברית בהגדרתה ומטבע הדברים ,ברגע שהשיח
הוא גברי ,הגברים הם המושלים בכיפה .אני בהחלט
מתכננת לעשות שינויים גם במובן הזה ולקדם שיח
אחר מהמקובל ,אבל כזה שמתייחס לנשים בגובה
העיניים ולא יוצר בני כלאיים לשוניים חדשים".

השמים הם הגבול
גמליאל מכוונת גבוה ולא בכדי .המודלים שלה
להצלחה הן מדינות סקנדינביה בעיקר ,בהן התקציב
מחולק בצורה שוויונית ,מעמדן של הנשים זהה לזה
של הגברים ,תנאי השכר שווים ,הזכויות הסוציאליות
ועוד .מכאן שגמליאל לא יורה באוויר ,יש לה משנה
סדורה ,אסטרטגיה ברורה ורצון להעמיד את מדינת
ישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות
והמתפתחות ביותר בעולם.
גמליאל מודעת היטב לעובדה שללא אכיפה מוסדרת
של הדברים ,גם השינויים מרחיקי הלכת לא יצליחו
להפוך למציאות בשטח ולשנות את פני הדברים.
"בישראל האכיפה מאוד לוקה בחסר ואנשים רבים
מנצלים את הפרצות כדי לחסום נשים מהתקדמות
בסולם הדרגות והשכר ,מפעילים מניפולציות כאשר
האישה נדרשת בסופו של דבר להחליט אמהות
או קריירה ועוד .לכן ,במקביל לקידום השינויים
והצעידה לקראת שוויון מגדרי מלא בישראל ,חשוב
גם לעבות את מערך האכיפה כך שתהיה מסוגלות
לעקור מהשורש תופעות חמורות של אפליה על רקע
מגדרי שלצערי הן שכיחות מאוד גם במאה ה."21-
מה תאחלי לתנועת ויצו לרגל  95שנה להיווסדה?
"אני רוצה לנצל את הבמה ולאחל חג שמח ושנה טובה
לכל הנשים הנפלאות שהן חלק מהארגון המיוחד הזה.
היה לי העונג לשתף פעולה לאורך השנים ואני תקווה
כי בעתיד הקרוב והרחוק נרקום שיתופי פעולה נוספים
לטובת כלל הנשים בישראל .שנה טובה וחג שמח גם
לעומדות בראש הארגון שקידום הנשים בישראל הוא
נר לרגליהן והתוצאות ניכרות בשטח .מאחלת לכן ולנו
עוד שנים רבות של עשייה ברוכה".
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השינוי מתחיל בך
"אשתי מחליטה בדברים הקטנים כמו :מה
ללבוש ,מה לאכול ,איך לרהט את הבית
ולאיזה בי"ס נשלח את הילדים .אני מחליט
בדברים הגדולים :שאלות חוץ וביטחון,
ריבית ,ודוולואציה" כמו בבדיחות רבות גם
זו משקפת עולם חברתי שלם בו מוטמעת
הבניה לפיה התחום הפרטי "הקטן" משויך
לאישה והתחום הציבורי בו נעשים הדברים
ה"גדולים" שייך לגבר.
הפוליטיקה הפועלת מרמת הקהילה ועד רמת
מוסדות השלטון נתפסת כטריטוריה גברית.
התוכנית "סדר חברתי חדש" של ויצו ישראל
פועלת מחודש דצמבר  2012ובאמצעותה נפתחו
עד כה  10תוכניות בחברה האזרחית ואף בצבא.
מטרתה לחולל שינוי ,שכן התוכנית מתמודדת
כנגד מנגנון חברתי שמאז ומעולם הדיר נשים
מהעולם הפוליטי תוך ניסיון לשמר את תחום
השפעתן וכוחן לתחום הפרטי .ההצלחה
ברורה :שמונה מן הבוגרות בחרו להיכנס
לעולם הפוליטי בשלוש השנים האחרונות.
"סדר חברתי חדש" מכוונת נשים לעמדות
ניהול והשפעה בכל תחום :מקום העבודה,
פוליטיקה מקומית וארצית .האגף לקידום
מעמד האישה בויצו ישראל מאמין שיש לפעול
בנושא כניסת נשים למוקדי קבלת ההחלטות
בכל הרבדים-החל מרשת הנשים המוכשרות
שיוצרות התכניות ועד לרמת קשרי הממשל
ודעת הקהל.
"נושא ייצוג הנשים בבחירות  2015היה מאוד
נוכח בשיח הפוליטי ,אך לצערי לא בא לידי
ביטוי בייצוג הנשים בקרב הנבחרות לכנסת,
ראשות ועדות ,שרות ,מנכ"ליות המשרדים-
במנגנון השלטוני אנחנו עדיין חסרות",
אומרת מנהלת האגף לקידום מעמד האישה
רבקה נוימן ומוסיפה" :אני פונה לכל אישה
לקחת חלק בתוכנית 'סדר חברתי חדש' בשנה
הקרובה ,שכן תוכנית זו מייצרת שינוי מרמת
המיזם ,שינוי החקיקה ,העלאת נושאים לסדר
היום הציבורי ועד ל'תהליך האצה' ליצירת
נבחרת נשים המכוונות לעולם הפוליטי".

ד"ר גיל זליגסון
מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית

The Art of Plastic Surgery

ד"ר גיל  -התוצאות מדברות בעד עצמן
יופי ומראה טבעי
המשיכה לתחום הכירורגיה הפלסטית החלה לקנן בי עוד בהיותי סטודנט לרפואה.
תוך כדי הכשרתי ,למדתי להעריך עד כמה חשובה ראייתי המרחבית כמנתח פלסטי
ויכולתי להבין כיצד כל תפר ,חתך והחלטה ניתוחית ישפיעו על התוצאה הסופית
והמראה של המנותח.
מניסיוני במשך השנים ,חשתי בהשפעה הרבה של הניתוח על איכות חייו ,אישיותו
ובטחונו העצמי של המטופל ,אשר היה כה עסוק ומוטרד מפגם אסתטי כזה או אחר.
חוויות אלו ,המתבססות על קשר אישי וישיר ,הן הגורמות לי לאושר רב.
אני שואף להשגת תוצאה אסתטית בעלת מראה טבעי ככל האפשר.
אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלי ,לצפות בתוצאות רבות של מטופלי.
אשמח לראותכם במרפאתי.
לשירותכם,
ד"ר גיל זליגסון
מצורף סיפורה של תמי בר ,מטופלת שלי  ,אשר דבריה מדברים בעד עצמם.

סיפור אישי – תמי בר

"לפני כשמונה שנים הגעתי לבית החולים ללדת את בתי הראשונה.
הלידה לא התקדמה ונאלצו לבצע ניתוח קיסרי .הניתוח הסתבך
בדימום ,חוויתי מוות קליני ובמשך  3חודשים עברתי שבעה ניתוחים
וביניהם הסרת הרחם שלי.
רק כעבור כחודש וחצי מרגע לידת ביתי היחידה פגשתי בה לראשונה!
החוויה הפיזית הזו הותירה בי צלקות קשות בבטן לאורכה ולרוחבה ושקעתי בדיכאון במשך
כשנה .לא יכולתי לחזור לחיים תקינים ולהיות אישה ,אמא ורעיה.
עד לרגע מכונן אחד :הניתוח לשיקום מראה הבטן  ,אותו עברתי אצל המנתח הפלסטי,
דר' גיל זליגסון ,לו אני קוראת "הקוסם".
כיום ,אני אישה מאושרת .אני חולקת את הידע ,הכלים והניסיון שצברתי בעקבות החוויה
הקשה שלי באמצעות אימונים אישיים ,הרצאות וסדנאות שאני מקיימת כמאמנת להעצמה
אישית )קואצ'רית(.
אני מאמינה שהשינוי הפנימי מתחיל בשינוי החיצוני ,כפי שקרה ממש לי!
שלכם ,תמי בר

לתיאום תור :רונית 050-8713010
מומלץ להיכנס לאתר
ולצפות בתוצאות:
www.dr-gil.co.il
קליניקה ראשית  -רח' הנחושת  2רמת החייל ת"א
קליניקה דרומית  -ביה"ח אסותא באר שבע

הגדלה ,הרמה והקטנת חזה • מתיחת פנים ועפעפיים • שאיבת שומן • מתיחת בטן
קמטים ועיבוי שפתיים
בוטוקס • מילוי ק
ק
הזרקת
ק
אף •
הצמדת אוזניים • ניתוח ף

שיר פרידה
ארבע שנים חלפו עברו ביעף ושוב אנחנו
בסיומה של תקופת כהונתן של יו"ר סניפי
ויצו ברחבי הארץ .ניצה בר-נר הציגה
בפניהן שלוש שאלות זהות וביקשה מכל
אחת מהן שתענה עליהן לפי השקפתה
ופעילותה:
 .1מהי ויצו בשבילך?
 .2אילו תובנות את יכולה להעביר
לממשיכת דרכך?
 .3במה ויצו תורמת ויכולה לתרום
לרווחת הקהילה ולהעשרתה?
להלן התשובות:
עברו ארבע שנים של עשייה רבה ומגוונת בסניפי ויצו
ואנחנו מבקשות להודות לכול הפועלות במלאכה .מדור
זה מוקדש לכל יושבות הראש שסיימו את כהונתן
במהלך השנה.

ריקי עזרא – אופקים ,כיהנה במשך עשר שנים כיו"ר הסניף
וארבע שנים לפני כן כיו"ר תרבות
 .1ויצו בשבילי היא מקום של חמימות ,נתינה וקבלה ואכפתיות.
 .2לממשיכת דרכי אני ממליצה לבוא לתת עם כל הלב ולעשות הכל מתוך הנשמה
ולהמשיך בפיילוט שהתנהלו בסניף לחד הוריות ולנערות.
 .3ויצו שתורמת לנשים הנופלות בין הכיסאות ,לחד הוריות ,לנערות בסיכון ולכל
הגילאים יכולה לעזור גם לגברים לתת להם אוזן קשבת וסדנאות שיחה.

אילנה יגר – סניף אזור ,כיהנה בתפקיד שתי קדנציות
 .1בשבילי ויצו היא מודל לנתינה ולהעצמה ,לסיוע לקידום החלש ולשוויון בין המינים.
 .2ליו"ר הנכנסת :לכי לאור החזון שקיבלת משך התנדבותך והשמיים הם הגבול לעשייה
לטובת הקהילה .השתמשי בידע שנצבר בארגון והשפיעי בפעילותך.
 .3ויצו פזורה ברחבי הארץ עם מאגר של עתודת נשים מתנדבות גדולה ופעילה .עם
רוח נתינה ,ידע ,ניסיון ומשאבים ,עמותה שבכוחה להגשים את חזונה לקידום
האוכלוסייה החלשה בחברה.

רבקה שמיאן – אשדוד
)ראו זרקור על הסניף ,בעמוד (32
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אלישבע לבבי – הרצליה ,כיהנה בתפקיד שתי קדנציות
 .1לאחר שיצאתי לגמלאות ,הצטרפתי לויצו שבשבילי היא דרך להתנדב ולתרום
לאנשים שגורלם לא שפר עליהם.
 .2הממשיכה את דרכי צריכה לדעת להקשיב ,לשמוע ולהבין את הזולת והתכונות להן
היא זקוקה הן טוב לב ונדיבות.
 .3ויצו עושה ויכולה לעשות המון ,החל מהגיל הצעיר וכלה בקשישים .האוכלוסיות
האלה אינן חייבות להיות חלשות ומוחלשות ,ויצו יכולה לעבוד גם עם המעמד הבינוני
והגבוה ולתת קורסים שהתוצאה שלהם תקשורת בין אישית טובה יותר שבה לא רק
שומעים אלא גם מקשיבים.

עדנה זיידמן – חדרה ,כיהנה בתפקיד ארבע שנים
 .1ויצו מסמלת את מעמד האישה .זהו נושא שמייחד את פעילותה בכל האספקטים.
הקו שמוביל האגף למעמד האישה הוא טיפול בנשים וזהו נושא החשוב לי מאוד.
 .2לממשיכות דרכי אומר כי פעילות ויצו עומדת על שלושה נושאים עיקריים שיש
להמשיך ולפתח :הנושא הקהילתי תרבותי ,נושא הרווחה והעזרה למשפחות נצרכות
ונושא מעמד האישה.
 .3ויצו תורמת ותמשיך לתרום בעזרת המתנדבים והמתנדבות שלה ,לקידום מעמד
האישה ובעזרה לנזקקים בקהילה.

אסתי הורוביץ – כפר סבא ,כיהנה בתפקיד שבע שנים וחצי
 .1אני פעילה בויצו  12שנים ואמשיך את פעילותי .ויצו בשבילי היא בראש ובראשונה
ארגון נשים לעזרה ולסיוע.
 .2לממשיכות דרכי אומר כי יש צורך להמשיך ולנסות לעזור לנשים בקהילה .יש צורך
לאתר אותן ,להגיע אליהן ולהעצים אותן.
 .3ויצו תורמת בעצם העשייה בשטח .יש להמשיך וליידע את הציבור הרחב ,שאינו יודע
ואינו מודע לעשייה הרבה הנעשית למען הקהילה ולרווחתה.

מריאל בן חמו – יו"ר עמית סניף נתניה ,כיהנה בתפקיד
שמונה שנים
 .1אני גאה להיות חלק מתנועת ויצו בהיותה גם תנועת הנשים הגדולה בישראל.
כשנכנסים לעשיית בויצו מבינים שהקשר הוא לכל החיים .יש לי תפקיד חשוב בויצו
בריכוז קבוצות דוברות צרפתית .כיוון שאנו בתקופה של עלייה מסיבית מצרפת,
אעשה הכול על מנת לעזור להם.
 .2אני חושבת שבכוח ה"יחד" אנחנו יוצרות עולם טוב יותר לנו ,לילדינו ולנכדינו.
 .3הסיסמה "ויצו כל החיים" אינה רק סיסמה ,היא בעלת משמעות גם לחברי התנועה
ולגם לאלה הזקוקים לעזרתה.
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות
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נילי עמית – יו"ר עמית סניף סביון בקעת אונו ,כיהנה
בתפקיד תשע שנים וחצי
 .1ויצו היא הבית השני שלי .הצצתי ונפגעתי .נפלתי בקסמה של התנועה ומיד שמחתי
לקחת חלק בהתנדבות .הכרתי חברות איכותיות ואני ממשיכה לפעול איתן כבר
 20שנה .הפכנו לחברות נפש ,בשמחות וגם במצבים פחות נעימים .לקחנו על עצמנו
פרויקטים התנדבותיים למען הקהילה ונוכחנו לדעת שנתינה היא גם קבלה.
 .2בשיחה שניהלתי עם ממשיכות דרכי שטחתי בפניהן את תורתי .הצעתי להן לקדם
ולפתח פרויקטים בכול המחלקות ,לדאוג לטיפוח היחסים הבין אישיים בין החברות,
ליצור שיתופי פעולה עם העיריות ,להיות מודעים לכל הפעילות הארצית של ויצו
ולטפח את הקשר עם המרכז ,להשתתף במפגשים – לשמוע ,להשמיע ולהתעשר.
 .3ויצו תורמת ותמשיך לתרום לפרויקטים חברתיים .החל מטיפול בפרט ,במבוגר
הבודד ,בניצולי השואה ובילדים ,ועד ארגון קבוצות תמיכה גדולות יותר ,כמו נשים
חד הוריות או נשים שחוו אלימות .ויצו תורמת ואני מקווה שתמשיך לתרום בכל
הנושאים הללו הן בייעוץ ,הן בהכוונה והן באמצעים .אך יש עוד הרבה מה לעשות -
ואם נציל נפש אחת נציל עולם ומלואו.

ברכה ויצמן – יו"ר סניף קרית מלאכי ,כיהנה בתפקיד שש
שנים
 .1ויצו בשבילי היא בית שני.
 .2אני ממליצה ליו"ר החדשה להמשיך ולטפח את החוג של הנשים הבוגרות עם הרב
הרטמן ,אשר מגיעות לסניף מזה  40שנה בכל מזג אוויר מדי יום א' אחה"צ.
 .3מאחר ומטה ויצו מעוניין להצעיר את גיל החברות ולגייס כספים לפעילויות ,צריך
לקיים בסניף חוגים לרווחת נשים ,לחברות ולמתנדבות כגון חוגי ספורט ויוגה,
ריקודי עם וסדנאות להעצמה .כמו כן אני מאחלת למחליפתי ,לבנה ראשיד ,הצלחה
רבה בתפקיד רב האתגרים ולמזכירת הסניף מזה  25שנה ,אלנה אקסלגורן ,שפרשה
לגמלאות בריאות טובה ואריכות ימים.

אסתר אורן – ראש העין ,כיהנה בתפקיד שתי קדנציות
 .1ויצו עבורי היא ייעוד ושליחות .המשמעות היא לקום כל יום ולעשות למען הקהילה.
כיהנתי בתפקידי לאחר שנות פעילות רבות בויצו.
 .2ליו"ר החדשה אני מציעה – הציבי לעצמך חזון ומטרות להגשמה .האצילי סמכויות
והעניקי תחושה של אחריות ושותפות למתנדבות ,במלאכת העשייה.
 .3ויצו מהווה קטליזטור לקידום מיזמים משותפים עם הארגונים העירוניים בהיותה
קשובה לצורכי הקהילה .היא יוזמת פרויקטים להעצמת החברה שבה היא פעילה.
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אריאלה סניור – ראשון לציון ,כיהנה בתפקיד שתי קדנציות
 .1ויצו בשבילי הוא בית חם העוטף בחיבוק ילדים ,נערות ,נשים ,אזרחים ואזרחיות
ותיקים ,אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ,וכמובן בית חם לכל המתנדבות
האהובות.
 .2לממשיכות דרכי אני מציעה להמשיך לטפח את הקשר עם הקהילה תוך הקשבה
לצרכים המשתנים
 .3ויצו תורמת בעזרתן של המתנדבות המהוות אוזן קשבת ועין פקוחה לזיהוי צורכי
הקהילה והושטת יד לעזרה על פי הצרכים המשתנים .למשל ,בסיוע שנתנו במבצע צוק
איתן בהפעלת מסגרות לילדים ולנוער ,בהכנת משלוחים ובטיפוח ועזרה לנערות ונשים.

רבקה גיל-אור – רמת גן ,כיהנה בתפקיד שתי קדנציות
 .1ויצו בשבילי היא מפעל חיים .מעיין בלתי נדלה של הענקה לזולת ותמיכה בשכבות
החלשות .עשייה יצירתית ויוזמות תרבותיות לסוגי האוכלוסייה השונים ולחברה בכלל.
 .2ליו"ר החדשה – לב העניין הוא עבודת צוות .האצלת סמכויות ,הדרכה ,הערכה
והקפדה על כל פרט .טיפוח יוזמות חדשות ,שמירה על מפעלים קיימים ,גיוס תרומות
והעיקר – שמירה על יחסי אנוש תקינים וכבוד הדדי.
 .3ויצו תורמת רבות למען השכבות החלשות ,חיזוק התדמית של נערות צעירות ,של
נשים בגיל הבכיר ,של נשים חד הוריות ובכלל ויצו פועלת רבות למען חיזוק מעמד
האישה בישראל .ויצו היא תנועה התנדבותית לדוגמה ,המופעלת על ידי מתנדבות
שאכפת להן – וזוהי עבודת קודש למען הקהילה.

רעיה וייס – רמת השרון ,כיהנה בתפקיד חמש שנים
 .1ויצו בשבילי היא השתייכות לארגון ציוני תורם לקהילה במדינתי.
 .2לממשיכת דרכי אני מציעה לכלול בתוכנית העבודה שיתוף פעולה הדוק בין הסניף
שלה וחברות סניפים אחרים.
 .3התפקיד של ויצו היום במצב של שירותי רווחה מגוונים ,הוא להתמקד בנישות ללא
מענה חוקי לנשים וליצור לובי עבורן ,למשל עגונות.

אריאלה פרסקי  -ירושלים ,כיהנה בתפקיד שבע שנים
 .1תנועת ויצו יקרה וחשובה לי ,אך היא קצת ארכאית .זוהי תנועה שמתמודדת עם
אתגרים לאומיים ומסייעת לנשים בתחומים רבים ומגוונים.
 .2אני מאמינה ברוטציה ובמתן הזדמנות גם לאחרות ,ולממשיכת דרכי אני ממליצה:
לטפח ולהכשיר את המתנדבות בתחומי התנדבותן ולבנות זיקה עמוקה לסניף;
עבודה בצוות – טיפוח חברות ההנהלה המצומצמת והמורחבת; יצירתיות ,חדשנות,
התמקצעות והתמקדות בפרויקטים המותאמים והנדרשים לאוכלוסייה המקומית.
 .3מעבר להעצמת נשים המקובלת בויצו ,יש חשיבות רבה בטיפוח מנהיגות נערות ונשים
לקראת הנהגה קהילתית ,מוניציפלית וארצית  -חברתית ופוליטית .בנוסף ,בניית
פרויקטים להתמודדות עם גזענות ולקבלת האחר ובניית פרויקטים ליצירת תקשורת
שונה ,לקראת שיח חברתי מכבד ומנומס ולא מתלהם.
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות
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זרקור

נעים להכיר
סניף ויצו אשדוד לקח על עצמו
משימה :לשדך בין פנויי ופנויות
העיר | לאחרונה נפתחו במקום
שלוש קבוצות של פנויים-פנויות,
מהן שתיים )!( לגיל הזהב | פעילות
ייחודית נוספת בסניף היא של אמני
העיר ,שמציגים ומשווקים בו את
יצירותיהם | יו"ר הסניף רבקה שמיאן
מתכוננת לפרישה מהתפקיד ומצהירה:
צריך להצעיר את ויצו
כתבה :ניצה בר-נר
סניף ויצו אשדוד לא שוקט לרגע .כ 35-נשים
מתנדבות בו בקביעות וכ 600-חברות ויצו בעיר
מצטרפות לפעילויות שונות ,כולל ערבי מגבית
לסניף.
"הפעילות בסניף מגוונת ובחלקה דומה לזו
שבשאר הסניפים" ,אומרת יו"ר הסניף רבקה
שמיאן" .הקבוצות העיקריות הן זו של הגיל
הבכיר וקבוצת החד הוריות .זוהי קבוצה גדולה
ופעילה ונתמכת גם על ידי המתנדבות וגם על ידי
העירייה ,כולל ליווי אישי שלי .וכמובן הביגודית,
אשר עברה תהליך שדרוג מתרומת משפחתה של
יעל רבני ז"ל ,מזכירת הסניף שנפטרה בטרם עת
ועל שמה קרויה הביגודית.

יו"ר סניף אשדוד ,רבקה שמיאן
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"בסניף פועלת גם קבוצה לקידום נשים לתעסוקה.
במסגרת הקבוצה נערכת סדנת העצמה לנשים,
שבמסגרתה הן לומדות כיצד לשווק את עצמן בעת
ריאיון עבודה ואיך להכין קורות חיים למטרה
זו .הקורס מתקיים בסניף מאז התחלתי בתפקיד
והתבצעו בו עד עתה לפחות  40מחזורים".
מהי הפעילות המייחדת את הסניף?
"פתחנו שתי קבוצות של פנויים-פנויות לגיל
השלישי ,מעל גיל  .60הסניף מארח אותם פעם
בשבוע והמתנדבת נאוה נחמיאס דואגת לפעילות
תרבותית ,הרצאות וטיולים .לאחר שיצא בעיר
שמען של הקבוצות ,באה דרישה ופתחנו קבוצת
פנויים פנויות חדשה והפעם לגילאי ,40-30
במתכונת דומה.
"עוד קבוצה שנפתחה בעקבות בקשה מיוחדת היא
קבוצת תמיכה באלמנות ,המלווה במנחה מוסמכת
ובה  15נשים .חלקן הופכות למתנדבות הסניף.
אחת מהן ,??? ,הפכה ליו"ר הגיל הבכיר ופתחה
קבוצה לסריגה אמנותית".
פעילות מיוחדת נוספת וייחודית לסניף אשדוד
היא פעילות אמנותית .זו נולדה בעקבות פנייתם
של אמנים תושבי העיר ,שטענו כי אין להם מקום
להציג ולשווק את יצירותיהם .כמענה ,מתאפשר
להם לקיים תערוכות בסניף בימים קבועים .חלק
מההכנסות נמסרות לסניף ומשמשות תרומה לויצו
ולפעילות הענפה.

התלמידים מפתיעים
רבקה שמיאן נולדה באיראן בשנת  .1951בשנת 1958
עלתה ארצה בגיל שבע עם הוריה ,אחיה ואחותה
ממניעים ציוניים" .הגענו לבאר שבע ,שם גדלתי
ולמדתי ,כולל לימודים גבוהים באוניברסיטת בן
גוריון" ,מספרת שמיאן" .סיימתי תואר ראשון
בספרות ובהיסטוריה" .בשנת  1976עברתי לאשדוד,
נישאתי ונולדו לנו ארבעה בנים .שימשתי כמורה
לספרות ומרכזת המגמה בבית ספר תיכון וסיימתי
תואר שני בספרות באוניברסיטה העברית".
עם פרישתה לפנסיה מוקדמת הוצע לשמיאן תפקיד
יו"ר ויצו אשדוד" .שם בעצם התחילה ההיכרות
שלי עם ויצו .ינקתי את נושא התרומה החברתית
וההתנדבות בבית הוריי .אמי משמשת עד היום כראש
כל ארגוני המתנדבים בבאר שבע ,וקיבלה את אות

נושאות תפקידים בסניף
יו"ר :רבקה שמיאן
יו"ר קידום מעמד האישה :רחל פרנק
יו"ר רווחת המשפחה וחד הוריות :אתי עזריאל
יו"ר תרבות :רחל אבן צור
יו"ר ארגון :דינה נקש
אשדוד .בזאר בחצר הסניף .משמאל :מנהלת אגף
גיוס כספים בויצו ישראל טלי סולומון ,יו"ר הסניף
רבקה שמיאן ,מנהלת הביגודית רבקה לוזון וחברת
ההנהלה מירי בנישתי

יקירת באר שבע והנגב על פעילותה ההתנדבותית".
כיצד התחלת את התפקיד ללא רקע בויצו?
"מספר חודשי היכרות וחפיפה עם היו"ר הקודמת,
אורה אור-לב ,הכניסו אותי לנבכי הפעילות הענפה
והמיוחדת של ויצו .החל משנת  2007אני מכהנת
רשמית כיושבת ראש הנהלת סניף ויצו אשדוד,
וממלאת אותו במחויבות מלאה ,בהתמדה ובמסירות.
בקיצור ,בטוטאליות ,בהתאם לאופיי .בסוף השנה אני
מסיימת כהונה בת שתי קדנציות בתפקיד היו"ר".
יש לך פנאי לתחביבים או לעצמך?
"תחום הספרות והספר קרובים ללבי .אני מפנה לעצמי
זמן להשתתף בהרצאות בתחום היהדות ,הפילוסופיה
והספרות ומגיעה לכנסים וסדנאות בנושאים אלה".
מה גורם לך אושר?
"התלמידים הם אהבת חיי .זכיתי לאהבה ענקית
מתלמידיי גם במהלך עבודתי בבית הספר וגם אחריה.
הם ערכו לי מספר ימי הולדת גם בתקופת עבודתי
וגם לאחר פרישתי .אחת ההפתעות שעשו לי תלמידיי
הייתה ביום המורה ב 15-בדצמבר  .2014תלמידים
לשעבר הוזמנו לכתוב מכתב תודה והוקרה למורה
והם כתבו לי ,לאחר כל כך הרבה שנים .מכתבם
פורסם בעיתונות המקומית וביוטיוב )ראו מסגרת(.
אני גאה בכך שחלק מהם פעילים בסניף בהתנדבות".
מה היית רוצה שיקרה עוד בסניף?
"יש לדעתי צורך להצעיר את ויצו".

מנהלת הביגודית :רבקה לוזון

אשדוד .תמונה קבוצתית של משתתפות קורס
קידום נשים לתעסוקה יוני  2015עם יו"ר הסניף
רבקה שמיאן במרכזן

מה דעתך בנושא פמיניזם וקידום נשים?
"יש התקדמות במעמדן של נשים בחברה ,אבל עדיין
הגברים נושאים בעמדות הבכירות .אני מבולבלת
בנושא זה .בעבר מקומה של האישה היה ברור יותר
והיום המצב אינו ברור דיו והמחיר כבד".
מה את מתכוונת לעשות לאחר סיום תפקידך כיו"ר?
"לקחת קצת חופשה ופסק זמן ולהמשיך בהתנדבות
בתחום העניין שלי – ספרים ,פילוסופיה ויהדות .אחד
האפיקים להתנדבות שאני חושבת עליהם הוא נושא
השכול .אך הכול בגדר מחשבות כרגע .יש לי ארבעה
בנים ושני נכדים ,שלהם אני מתכוונת להקדיש יותר
מזמני לאחר סיום תפקידי".
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות

2015

33

זרקור  -המשך <

טקס חנוכת כיכר ויצו בעיר
העיר אשדוד ובראשה ראש העירייה ד"ר יחיאל לסרי
החליטו להביע הערכה והוקרה לפועלה של ויצו בכלל
וויצו אשדוד בפרט ,על ידי קריאת שמה של הכיכר
הראשונה בכניסה הצפונית לעיר  -כיכר ויצו .לקראת
הטקס הוצבו ליד הכיכר במה וכיבוד עשיר שקיבלו
את פני הבאים ,כמו גם חבורת זמר שהנעימה לכולם
בשירתה.
כיבדו את הטקס בנוכחותם :ראש העירייה ד"ר יחיאל
לסרי ,יו"ר ויצו ישראל גילה אשרת ,יו"ר גיוס כספים
אראלה מאירי ויו"ר מעמד האישה אתי בורקין .נכחו
גם חברי מועצה ,מנהל היחידה להתנדבות ,חברות
הנהלת הסניף ורבים ואחרים שבאו לכבד את המעמד.
יו"ר הסניף רבקה שמיאן ,שהנחתה את האירוע,
אמרה" :אני נרגשת וגאה להשתתף בחנוכת כיכר
ויצו בעירנו היפה אשדוד .ימיה של ויצו באשדוד
כמעט כימי העיר .אשדוד נוסדה בשנת  1956ושנה
בלבד לאחר מכן הוקמה ויצו אשדוד ,בסיוע פדרציית
ויצו אנגליה .מאז פועל הארגון ללא לאות ועל בסיס
התנדבותי בלבד ,לטובת אוכלוסיות רבות בעיר".
ד"ר לסרי הדגיש את פועלה ותרומתה של ויצו לתושבי
העיר והודה אישית ובאופן מיוחד ליו"ר הסניף,
שמסיימת את תפקידה לאחר שמונה שנים .גילה
אשרת הודתה לראש העירייה ולרבקה על פעילותה
כיו"ר הסניף ,וסיפרה על עמותת ויצו הפרוסה על פני
כל הארץ בכ 50-סניפים ,שבהם מופעלים פרויקטים
רבים שכולם לטובת תושבי העיר ,בעיקר ילדים ונשים
בסיכון.

אשדוד .גזירת הסרט בטקס חנוכת כיכר ויצו בעיר,
מימין :ראש העירייה ד"ר יחיאל לסרי ,יו"ר ויצו
ישראל גילה אשרת ויו"ר הסניף רבקה שמיאן

34

לקראת סיום הטקס הביאה רבקה את דברי ברכתה
של יו"ר ויצו העולמית פרופ' רבקה לזובסקי ,שציינה
כי "לאחר הקמת מדינת ישראל הפכה ויצו לתנועת
נשים עולמית כללית ומאז הוקמו  50פדרציות ברחבי
העולם ,שבהן מתנדבות כרבע מיליון נשים! ויצו הינה
הכוח ההתנדבותי הנשי הגדול והמרשים מכולם".
לסיכום הודתה רבקה שמיאן לכל השותפים בעשייה
של ויצו אשדוד.

אשדוד .הסרת הלוט מעל השלט בטקס חנוכת כיכר
ויצו בעיר ,מימין :ראש העירייה ד"ר יחיאל לסרי,
יו"ר הסניף רבקה שמיאן ויו"ר ויצו ישראל גילה
אשרת

אשדוד .אירוע יום האישה בסניף .מימין :מנהלת
כלא נווה תרצה בעבר ,גונדר משנה רונית מצליח,
יו"ר הסניף רבקה שמיאן והמתנדבת עו"ד טלי כהן

חדשות
חוק ההתיישנות חייב להתחדש
מרכז נאורה למנהיגות נשים של ויצו ירושלים
בשיתוף עם מנהל תרבות הפנאי של העירייה
והמינהל הקהילתי גינות העיר יזמו את "תוכנית
נ.ע.ה" – נערות ,עשייה ,הנהגה .בחודש אפריל נערך
כנס בנושא התיישנות עברות מין במסגרת שבוע
החינוך של עיריית ירושלים .כיבדה את האירוע
בנוכחותה מנכ"לית משרד המשפטים ,אמי פלמור.
בפתיחת האירוע הוקרן סרטון מאת נ.ע.ה .נמסרו
עדויות מפי עטליה חייט ומאור היימן .היועצת
המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה
מינית ,עו"ד ליאת קליין .לאחר מכן התקיים
פאנל מומחיות ,שבו השתתפו ,ח"כ מרב מיכאלי,
העיתונאית הדס שטייף ,עו"ד סימה סלע-פלקס,
שייצגה את הנפגעות מאיה גאיה וורד לב ,הפסיכולוג
הקליני יאיר גוטליב ,המתנדב במרכז הסיוע.

חדשות ויצו העולמית משאבי אנוש
בוקר העשרה לעובדים ביום המשפחה
את הבוקר פתחה והנחתה מנהלת אגף קידום

מעמד האישה בויצו ישראל ,רבקה נוימן .מנכ"לית
פורטל "ברטיפול" טל סמברג הרצתה על הקליניקה
הקהילתית ,מקומה בקהילה ופעילותיה .מזכ"לית
ויצו ירושלים ,פנינה עומר ,הציגה פרויקט ייחודי
של הסניף ובהמשך דיברה הנטורופתית תמר
תאומים-גורן ,האחראית על המגזין "באופן טבעי"
בפורטל ,על רפואה משלימה.
יוצאים לדרך לקראת תואר אקדמאי
האגף לגיל הרך של ויצו העולמית בשיתוף מרכז
השלטון המקומי ,תבת ג'וינט ישראל ומכללת
ספיר יצאו באישור משרד הכלכלה – האגף
להכשרה מקצועית ביוזמה לפתיחת תוכנית
ייחודית המקנה תואר A.B.בלימודים במדעי
הרוח והחברה לעובדות ויצו במוסדות החינוך
בגיל הרך .הלימודים במכינה החלו באמצע אפריל
ונערכו אחת לשבוע בימי רביעי במכללת ספיר.
שנת הלימודים תחל ב 18-באוקטובר.
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ברחבי הארץ
אזור – יו"ר :אילנה יגר
כמה טוב שבאת הביתה
בסניף התקיימה הרצאתו של מוטי בבלר מראשון
לציון ,שסיפר על נפילתו בשבי המצרי בפברואר
 1970ועל שחרורו לאחר מלחמת יום הכיפורים
ב.16.11.73-
אף כי עבר תקופה קשה ,שכללה בדידות רבה
בצינוק ,עינויים פיזיים והתעללות נפשית ,בחר
מוטי בחיים .הניצחון של מוטי הושג בזכות
משפחתו הקרובה ,אשתו ,ילדיו ונכדיו .בזכות
חוזקם ,תמיכתם ואהבתם מוטי נמצא היום
במקום אחר.

פעולה עם הסניף במהלך השנה לטובת מועדונית
הרווחה.
המנהלת אלה והעובדת אסנת ערכו לילדים חידון
בקיאות בנושא שבועות ,והפעם שיתפה פעולה גם
החיילת איב .לקראת סיום קיבלו הילדים מתנה
לחג תרומת סניף ויצו אזור.
לטיול יצאנו
מתנדבות הסניף יצאו לטיול בעמק יזרעאל .תחנתן
הראשונה הייתה גן הפסלים והמוזיאון ע"ש
אלכסנדר קירזנר במושבה יקנעם ,שבו מוצגים
פסלים בנושא מחול ומוסיקה.
בהמשך הגיעו לאתר רכבת העמק שסמוך
למושב כפר יהושע ושמעו על הקמת הרכבת על
ידי הטורקים .הרכבת ההיסטורית נסעה בין
חיפה לדרעא שבסוריה ומשם התחברה למסילה
החיג'אזית .במקום נמצאים שבעה מבני אבן
בסגנון טמפלרי ,כאשר באחד המבנים ישנה תצוגה
המשחזרת את סיפורה של רכבת העמק ותחנותיה
העיקריות.

אזור .מוטי בבלר מראשון לציון מספר על נפילתו
בשבי המצרי

בחג השבועות תעשה לך
מתנדבות הסניף ,שבמשך השנה עורכות אירועי חג
עם ילדי מועדונית הרווחה ואשר כוללות באירועים
גם הסברים על משמעות החג ומנהגיו ,הגיעו בחג
השבועות למועדונית והתקבלו בשמחה רבה .הן
החלו בפעילות יצירה ,שכללה בניית טנא ומילויו
בממתקים שהביאו נציגות בנק הפועלים ,שמשתף

אזור .חגיגת השבועות במועדונית הרווחה .משמאל:
יו"ר הסניף אילנה יגר
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אזור .חברות הסניף על רקע תחנת רכבת העמק
בסמוך למושב כפר יהושע .מימין :יו"ר הסניף אילנה
יגר

אזור .גן הפסלים בנושאי מחול ומוסיקה ע"ש
אלכסנדר קירזנר במושבה יקנעם

לאחר מכן ביקרו המתנדבות בחנות המפעל
של חברת "לבידו" בנהלל ,שמייצרת מוצרי
קוסמטיקה טבעית-אורגנית ומשלבת חדשנות
מחקרית בפיתוח טיפול וטיפוח.

אילת – יו"ר :רוחל'ה שפיגל
ליווי צמוד
פעילות מתנדבות הסניף בתוכנית "ליווי נשים
נפגעות אלימות למשטרה" מתרחבת מיום
ליום .משטרת אילת מאצילה סמכויות רבות על
המתנדבות ומשתפת אותן בפעילויות הבאות:
איוש נקודת משטרה בחוף הים ,אבטחה באירועים
עירוניים ובבתי הספר ,השתתפות בתרגיל העורף
הגדול ,ועוד .יישר כוח למתנדבות.

אילת .מתנדבות הסניף בפעילות שיטור בהדרכת
איש משטרה

סניף אילת מנגיש
סניף אילת הונגש לאחרונה לנכים בעזרת תרומתם
הנדיבה של חברי פדרציית אנגליה .ההנגשה
מסייעת מאוד לבאי הסניף המוגבלים להגיע

אילת .שביל גישה עבור נכים לעלייה לסניף

בקלות ובנוחות לפעילויות .החלק הציבורי,
שהוא באחריות עיריית אילת ,טרם הושלם וכולם
מחכים בכליון עיניים להנגשתו על מנת שהתמונה
תהיה מושלמת.
מבחר סדנאות
הנהלת הסניף שמה לעצמה כיעד מתן במה
למרצים ויוצרים מהעיר בתחילת דרכם .המאמנת
האישית תמי בר סיפרה סיפור אישי קשה ומרגש
שהוביל אותה לצמיחה והתחדשות .שם ההרצאה:
"הנוסחה להצלחה שלך" .ההרצאה עוררה עניין
רב בקרב הקהל הרב שהגיע והשאירה רושם עז על
הנוכחים ,אשר חלקם נרשמו לסדנאות שלה .חלק
מההרצאות יתקיימו בסניף.
בנוסף מעביר בסניף מארגן האירועים הקולינריים
מאור כהן סדנאות בנושאי מזון ,ובין היתר מצ'פר
את בנות ה"עוצמה הצעירה" מווילה מדר בסדנת
סושי להנאת כולן.
העולם שייך לצעירות
הנהלת הסניף החליטה לעבור תהליך הצערת
חברות .במהלכו הצליחו לגייס שלוש נשים בעלות
תפקיד להנהלה :הגזברית ריטה מויאל ,יו"ר גיוס
כספים דניאל אופיר ויו"ר תרבות אתי אלימלך.
החברות החדשות הגיעו עם הרבה מוטיבציה,
רעיונות ומרץ בלתי נדלה שהפיח בסניף משב
רוח רענן .שנת הפעילות הבאה תישא בחובה שלל
תוכניות מעניינות ומגוונות.
פעילות קבוצות ייחודיות
בסניף נערכת פעילות קבוצתית מיוחדת של יוצאי
רוסיה ,אנגלו-סקסים ולאחרונה הצטרפו יהודי
בוכרה .הסניף מהווה עבורם אכסניה נעימה
וקבועה לכל פעילויותיהם .הם נפגשים מדי שבוע
ודנים בנושאים כמו אקטואליה ,חגים ,ימי הולדת
וגיבוש חברתי .כמו כן הם מצטרפים לאירועים
נוספים בסניף.
קבוצת האנגלים מקיימת גם אירועים לגיוס כספים
לסניף בהובלתה הנמרצת של היו"ר הראשונה של
הסניף פיי מוריס .באחת מהם ארגנה פיי מסיבת
גן בביתה .הוצבו בה דוכני מזון ,תכשיטים וביגוד
וההכנסות מהמכירות הוקדשו לפעילויות הסניף.
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ברחבי הארץ  -המשך <

אילת .קבוצת דוברי האנגלית של הסניף בפעילות

משמרים את המתנדבות
הנהלת הסניף רואה חשיבות רבה בשימור פעילות
המתנדבות והמתנדבים ומקיימת לשם כך פעילויות
מגוונות לרווחתם והנאתם.
בכל חודש נערכת מסיבת יום הולדת משותפת
לילידי אותו חודש .הם מוזמנים להצגות ולמופעים
שונים ברחבי העיר ,לארוחת בוקר במלון ,לערב
גיבוש בנושא אפייה מרוקאית ,ועוד .כמו כן הם
מוזמנים לערבי זמר ולהרצאות בסניף ללא תשלום,
כהוקרה והערכה לפעילותם הברוכה במהלך השנה.

אשדוד – יו"ר :רבקה שמיאן
הנצחת שמה של יעל רבני ז"ל בביגודית
בטקס מרגש הונצח שמה של מזכירת הסניף
בשנים  2013-2008יעל רבני ז"ל בביגודית של
הסניף .בטקס השתתפו בני משפחתה של יעל,
אחיה אבנר ,שתי אחיותיה רותי וציונה ,אחיינים,

אשדוד .טקס פתיחת הביגודית המשופצת על שם
יעל רבני ז"ל .מימין :יו"ר הסניף רבקה שמיאן,
אחיותיה של יעל רותי וציונה ואחיה אבנר
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אחייניות ,חברותיה ומכריה של יעל וכמובן עובדות
ומתנדבות הסניף ובראשן היו"ר רבקה שמיאן.
יעל הייתה אהובה ומוערכת על כולם ובעיקר על
חברותיה לפעילות בויצו .היא הייתה צעירה ,יפה
ותוססת ,ג'ינג'ית אמיתית שמגיל צעיר סבלה
ממחלת הסרטן ,לחמה בה והחלימה ,אבל לפני
כשנה הוכרעה ונפטרה.
יו"ר הסניף ,שראתה ביעל הרבה מעבר למזכירה,
אמרה בפתיחת הביגודית" :יעל הייתה מלכת
הלבבות שלנו בויצו .לי היא הייתה חברה ,אחות ובת.
הבטחתי לאחיה ולאחיותיה ששמה יונצח בסניף".
ואכן ,בזכות תרומה ממשפחתה של יעל וסיוע נוסף
מויצו זכתה הביגודית של סניף אשדוד לשיפוץ
ושדרוג משמעותי ביותר .תמונתה ושמה של יעל
מונצחים היום במקום מרכזי בסניף.
מפרס באהבה
ביולי התקיימה בסניף הרצאתה של הסופרת פרי
סאני ,מחברת הספר "תרנגול פרסי" .הפעם הציגה
פרי את ספרה החדש "מכתבי אהבה מטהראן".
זהו סיפור על ארבעה דורות של משפחות יהודיות
מלפני כ 150-שנה ועד היום ,על תלאותיהן ,הרקע
ההיסטורי והגיאו-פוליטי.
את הערב ליווה בנגינה על הסנטור ,כלי נגינה עתיק
מפרס ,הילד גיא ישראלי בן ה.11-

גבעתיים – יו"ר :נילי הנדל
צמיחה מתוך משבר
בהרצאה שהתקיימה בסניף בנושא צמיחה מתוך
משבר בחיים ,סיפרה לימור הירשנבנד כיצד
התמודדה עם מות בתה הצעירה מדום לב בבית
הספר ושמה לעצמה מטרה לדאוג שבכל בית ספר
תהיה ערכת החייאה.
היא הקימה עמותה על שם בתה ,הדואגת ליישום
החוק שנתקבל בכנסת ועדיין לא נאכף ,להצבת
ערכות החייאה מצילות חיים במוסדות ציבור,
בפארקים ,בקניונים וכמובן בבתי ספר .בתום
ההרצאה הציגה לימור למשתתפות שני דגמים של
מכשירי החייאה.
סוגרות שנה
יו"ר הסניף נילי הנדל פתחה את המסיבה לסיום
שנת הפעילות וסיפרה שעיריית גבעתיים הציבה

לסניף אתגר ליזום פעילויות מיוחדות .נילי הודתה
לחברות החוג של תמי שארגנו את האירוע ולצביה
יוסיפון שתרמה להצלחתו .בהמשך נפרדה מעופרה
קרת ,שבמשך שנים סייעה בהתנדבות ללשכה
המשפטית ,והעניקה לה תעודת הוקרה מלווה בזר
פרחים.
מזכירת הסניף ורדה שפלן ,שאחראית גם על
הצהרונים ,קראה מכתב תודה ליו"ר על פועלה
למען הסניף ולמען הקהילה .בחלק האמנותי
הופיעה הזמרת סי היימן בשירה ובסיפור חייה.
בסוף האירוע נערכה הגרלה נושאת פרסים.

זכרון יעקב – יו"ר :ברכה דנוס
מצווה לחגוג
הסניף ערך מסיבת בר/בת מצווה ל 27-בני נוער
מזכרון יעקב .הילדים נהנו מהמסורת המרשימה
והמרגשת של הסניף בהנהלתה של היו"ר ברכה
דנוס .האירוע התקיים בנוכחות הורי הילדים
ובמעמד ראש המועצה אלי אבוטבול ,הרב פריימן
מחב"ד וד"ר אורלי דביר ,מנהלת מחלקת הרווחה
של המועצה המקומית.
ברכה סיפרה לאורחים הנרגשים כי זאת השנה
הרביעית שבה מתקיים האירוע בסניף ,וכי בתום
המסיבה יקבלו הנערים שי מיוחד מהנהלת ויצו
העולמית :טלית וסידור תפילה בנרתיק מהודר,
כיפה ושעון יד חגיגי לבנים; וסידור תפילה עם
נרתיק לבנות ,פמוטים לשבת וכמובן גם להן שעון
יד יפה.

זכרון יעקב .נערת בת מצווה מקבלת שי מראש
המועצה אלי אבוטבול

זכרון יעקב .מסיבת בר/בת מצווה ל 27-בני נוער

הרב שמואל ועימו הנגנים עמיעד ומיכאל
מ"הישיבה התיכונית" הוסיפו למסיבה מחרוזת
שירים ומנגינות מלהיבה ומרגשת .הרב פריימן
בירך את בני הנוער כשהוא מטעים בפניהם סיפור
על אודות רבי עקיבא ,שהמסר העיקרי בו הוא
ש"עלינו לזכור תמיד שהכול לטובה ועלינו לחיות
תמיד בשמחה".
שבוע לאחר מכן נסעו החוגגים לטקס עלייה
לתורה בכותל המערבי בירושלים ,ולאחריו כלות
וחתני בר המצווה ומלוויהם סעדו ונהנו .כל זאת
כחלק מהפעילות של הסניף למען הקהילה.

חולון – יו"ר :גיטה גופר
אורחות מהכרמל
בחודש אפריל הגיעו לביקור בסניף חולון 55
חברות מסניף ויצו דליית אל כרמל בהנהגת יו"ר
הסניף עו"ד ע'אדה כאמל .היה זה ביקור גומלין

חולון .חברות סניף דלית אל כרמל בתמונה קבוצתית
בעת ביקורן בסניף
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של חברות הסניף בליווי נשים נוספות מהיישוב.
עובדה מעניינת היא שיו"ר סניף חולון שירתה
בצבא עם בן זוגה של ע'אדה ,עו"ד זכי כאמל.
הנשים התכנסו בסניף לארוחת צהריים מעשי ידי
המתנדבות ולשיח בנושא פעילויות שני הסניפים.
בתום הביקור בסניף יצאה הקבוצה לסיור בעיר
בהדרכת ה"היסטוריון העירוני" יניב פכטר .הן
ביקרו בגן הקקטוסים ,בשכונת השומרונים ,שבה
הועברה הרצאה על העדה ,ובפילבוקס ,שבו שמעו
מעט על ההיסטוריה של העיר .כמו כן ביקרו בגני
סיפור ,במוזיאון העיצוב ובמדיטק .האורחות
התפעלו מהעיר חולון ומהאטרקציות שהיא מציעה
למבקרים בה והבטיחו לחזור שנית.
מסיבת שבועות
השנה ציין הסניף באופן מיוחד את חג השבועות.
כל המתנדבות לבשו לבן והביאו מטעמי חלב ,קראו
את מגילת רות ברוח נשית והתקיים שיח בהנחיית
גלית ביתן ,מנחת בית מדרש .היה זה ערב מרתק
אשר הביא לכלל ביטוי שלל דעות ותפיסות עולם
של החברות .כיבדה את האירוע בנוכחותה יו"ר
האגף לרווחת המשפחה בויצו ישראל נינה שפירא.
סיום שנת הפעילות
במסיבה לציון סיום שנת הפעילות נפרדו החברות
מהמזכירה הוותיקה שרה אברהם ,שפרשה
לגמלאות לאחר קרוב ל 30-שנות עבודה בסניף.
באירוע נכחו גם בני משפחתה ,יושבות ראש
ותיקות שכיהנו בעבר ואורחים נכבדים.
יו"ר הסניף גיטה גופר סיכמה את שנת הפעילות
תוך ציון שיפוץ הסניף ,ואיחלה לחברות חופשת

חולון .במסיבת סיום הפעילות נפרדו מהמזכירה
הוותיקה שרה אברהם .מימין לשמאל :גיטה
גופר ,יו"ר הסניף ,שרה אברהם ,המזכירה
הפורשת ,עדינה ארד ,יו"ר מחלקת ארגון
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קיץ מהנה ולשרה הצלחה בדרכה החדשה.
אז נגמור בשיר מזמור
המתנדבת רחל'קה גרינפלד כתבה מקאמה
בחרוזים והקריאה לחברות בערב מסיבת סיום
שנת הפעילות של קבוצת הגיל הבכיר:
אנחנו החברות  /מסיבת סיום היום עורכות /
שמחות ונהנות  /לשבת סביב השולחנות /
היום אומרים הרבה תודות  /לאתי ,רחל ,אסתר
וגיטה ,המתנדבות  /תודה על הרצאות מעניינות
 /שאת הזיכרון הן מפתחות  /תודה על משחקי
חברה  /ועל מורת ההתעמלות החדשה שעושה טוב
גם לגוף וגם לנשמה  /ולסיום נאחל לכולנו חופש
נעים ובריאות טובה  /ולהתראות עוד חודש בשנת
הפעילות הבאה.

טבריה – יו"ר :ג'וליה מורד
פעילות חברתית לשבועות
בחודש מאי התארגנו מתנדבות הסניף
ליריד מכירות שהכנסותיו הוקדשו למחלקה
האונקולוגית בבית החולים פוריה .בבוקר היריד
הרימו בסניף כוסית לכבוד החג ויצאו למכור את
המטעמים שהכינו.
ד"ש ליונית
באמצע יוני יצאו החברות לירושלים ,כשבדרך
ביקרו באולפני ערוץ  2בנווה אילן .בערב יצאו
לסיור תיאטרלי ברובע היהודי בהדרכת שחקן.
למחרת סיירו בעיריית ירושלים ובמוזיאון
המחתרות .כמו כן ביקרו באנדרטה לזכר אסון
מגדלי התאומים של ניו יורק ובשוק מחנה יהודה.

טבריה .חברות הנהלת הסניף בירושלים על רקע
הכותל המערבי .במרכזן :יו"ר הסניף ג'וליה מורד

נופש
לקראת סוף יוני נהנו החברות מנופש במלון
רימונים אילת .חוויותיהן כללו שיט במימי
המפרץ ,ביקור במצפה התת ימי וצפייה בהופעה
המרהיבה .WOW
תערוכת ציורים
בחודש יוני התקיימה בסניף תערוכת תלמידי החוג
לציור של האמן מיכאל גפן.
ביקור הנהלת ויצו ישראל
בחודש יולי ביקרו בסניף יו"ר ויצו ישראל גילה
אשרת ,מתאמת הכספים נילי פלר ויו"ר אגף גיוס
כספים אראלה מאירי .חברות הסניף ובראשן
ג'וליה מורד קיבלו אותן בברכה ובארוחת בוקר
עשירה .חברות הנהלת הסניף הציגו עצמן וסיפרו
על תפקידיהן ופעילויותיהן.
לסיכום הודתה גילה על קבלת הפנים החמה ,ציינה
את הפעילות החברתית הברוכה הנערכת במקום
והעלתה הצעות לפעילויות בתחומים נוספים.
בר/בת מצווה עם עמותת אור חנניה
 22נערים ונערות ממשפחות מעוטות יכולת חגגו
ביוזמת הסניף ובשיתוף עם עמותת אור חנניה
בר/בת מצווה .הבוקר נפתח בטקס הנחת תפילין
בקבר רבי מאיר בעל הנס ,ולאחר ארוחת הבוקר
נסעו הנערים ומלוויהם לטיול ברמת הגולן .בערב
התקיימה החגיגה באולם אצולת הים בנוכחות
יו"ר ויצו ישראל גילה אשרת ומתאמת הכספים
נילי פלר.
WOW

טבריה .ילדי בר המצווה בקבר רבי מאיר בעל הנס
חוגגים עם ספר תורה

ירושלים – יו"ר נכנסת :שרה קוברסקי,
יו"ר פורשת :אריאלה פרסקי
דורותי קן דו איט
נפתחה קבוצה ל 12-נשים שסיימו בסניף סדנה
להעצמה בתעסוקה וביקשו להעשיר את ידיעותיהן
בשפה האנגלית .דורותי ,מתנדבת ויצו ,נעתרה
להיות המורה לאנגלית של הקבוצה והן נפגשות
אחת לשבוע בהנחייתה.
מתחברות לאמת
קבוצת העצמת הנשים מקטמון סיימה את
פעילותה המוצלחת לשנה זו .באירוע הסיום
הנחתה הנומרולוגית זהבה וייס סדנה בשם
"להתחבר אל הלב" ,שבה למדו הנשים להתחבר
אל האמת הפנימית שלהן.
דנון או דנונה
איש התקשורת אייל ארד הגיע להרצות בקורס
"דוברות והכשרה פוליטית" במרכז נאורה .הוא
הסביר כיצד לבנות מסר שיווקי ,בין אם הוא מכוון
למכירת יוגורט או למכירת פוליטיקאי  -כלשונו.
פרידה בלב שלם
איילה שלם ,שהתמחתה בנושאים מגדריים במרכז
נאורה במשך השנה האחרונה וסייעה רבות בהפקת
הכנסים של המרכז ,נפרדה מהמרכז לטובת
לימודים במכינת "חברותא" של מכון הרטמן.
מסיבת שבועות בברדפילד
מסיבת שבועות המסורתית של נשות הגיל הבכיר
התקיימה במרכז ויצו ברדפילד להורות ומשפחה
בפסגת זאב .החברות חגגו בשירה בציבור
ובארוחת בוקר של כיף עם המאכלים הטעימים
לכבוד חג השבועות .יו"ר הסניף הנכנסת שרה
קוברסקי ויו"ר מרכז ברדפילד אורה אליהו נשאו
דברי ברכה.
בעקבות גולדה מאיר
למעלה מ 60-אישה ואיש הגיעו לסיור שעסק
באחת הנשים המרשימות בהיסטוריה של מדינת
ישראל .המדריכה עידית שכטר גרמה לכולם
להתאהב בגולדה מאיר  -המנהיגה ,אשת המעשה
הנחושה והמרשימה.
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הסיור החל בחצר המוסדות הלאומיים ,נמשך
בבית פרומין והסתיים ברחובות רחביה עד לביתה,
אשר בו פעל המטבחון המפורסם .הסיור המרתק
היווה הצצה אל הספר שכתבה עידית ,המספר את
סיפורן של שמונה נשים משפיעות.
נופש באילת
על מנת לגבש את חברות הסניף והמתנדבות נערך
באילת נופש בן שלושה ימים במלון אסטרל.
טיול סוף שנה
באמצע יוני התקיים הטיול השנתי של הסניף
למטרת גיבוש ופרידה מהיו"ר אריאלה פרסקי
וקבלת היו"ר הנכנסת שרה קוברסקי .הטיול נערך
לאזור רמלה וכלל ביקור במפעל המלט נשר ,שיט
בסירה בבריכת הקשתות שמתחת לאדמה וביקור
מודרך במוזיאון ההיסטורי של העיר.
בהמשך הגיעו החברות לפארק קנדה שבעמק
איילון ,ובחיק הטבע נפרדו מאריאלה והרימו
כוסית לכבוד שרה.
שיח גלריה
הציירת רות הורם ,שציוריה תלויים בגלריה
של הסניף ברחוב מאפו  ,1קיימה בסוף יוני שיח
גלריה .אורח הכבוד באירוע היה האמן ניהאד
דביט ,המפסל בחוטי מתכת ,שמשתף פעולה עם
רות בתערוכות ובמיצגים שונים.
משקיעה בעצמי
קורס ניהול השקעות למשקיעה נפתח בסניף עבור
נשים וחברות ויצו.
המרכז ברמת אשכול
המרכז התפתח למעין מרכז קהילתי ובו קבוצת הגיל
הבכיר המונה כ 50-חברות מהשכונה ומשכונות
נוספות .במקום מתקיימים חוגי התעמלות,
תנ"ך ,אנגלית ,ריקודי עם ,מועדון ברידג' ופעילות
חברתית תרבותית הכוללת הרצאות ,מסיבות,
יציאה להצגות ,לסיורי מוזיאונים ועוד.

מגדל העמק – יו"ר :יהודית יניב
קבוצת מבשלות דיאלוג
כ 25-נשים ילידות הארץ וממוצא אתיופי,
שמסיימות את השנה השישית לפעילותן ,נפגשות
ביחד מדי שבוע .הן מעצימות ומועצמות ,פועלות
בקהילה ומנהלות דיאלוג ושיח משמעותי על חייהן
ונשיותן .מסיבת הסיום התקיימה בביתא ישראל
בבית שאן.

מגדל העמק .מסיבת הסיום

תוכנית בנות מצווה
התוכנית מתקיימת זו השנה השנייה בשיתוף
ארגונים נוספים ,ובה פעילות משולבת לבנות כיתה
ו' במסגרת בתי הספר .גם בסניף נערכת פעילות
להן ולאמותיהן .הפעילות הסתיימה בחגיגת בת
מצווה משפחתית מעצימה ומיוחדת .מנהלות בתי
הספר ,המתנדבות ובנות כיתה ה' שעולות ל-ו' כבר
מחכות לפעילות השנה הבאה.

כפר סבא – יו"ר :אסתי הורביץ
כאן מסתיימת השיחה
אלה אלטונה ,המורה לאולפן השיחה בעברית,
שלימדה במשך חמש שנים בהתנדבות אחת לשבוע
בסניף ,פורשת .היא החליטה להמשיך בהתנדבות
בפרדס כץ ,שם תלמד אימהות אתיופיות לדבר
עברית.
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כיתוב .מגדל העמק .חגיגה מיוחדת

למען קהילת החירשים אילמים בעיר
מתנדבות הסניף אחראיות בשעת חירום לקהילת
החירשים והאילמים בעיר .כחלק מההתארגנות

למערך החירום עברו המתנדבות קורס בשפת
הסימנים והיה זה אך טבעי לסיים את השנה
בתפילה לשלום מחד והקרנת הסרט "משפחת
בילייה" מאידך.
הסרט ,שהוקרן לכל חברות ויצו ,משקף התמודדות
של בני משפחה חירשת עם בת שומעת ,כאשר כל
אחד מהם מגשים את חלומותיו .לפני ההקרנה
נערך דיון על קבלת השונה ועל אחריותנו כנשים
בחברה למימוש הקבלה בכבוד.

מודיעין .חברי החוג במפגש ללימוד התנ"ך בסניף

מתלבש להן
הביגודית פעילה בשעות הבוקר ואחר הצהריים
במשך כל השבוע .אחת לחודש מתקיימת מכירה
מיוחדת.
מגדל העמק .קבלת השונה

מודיעין – יו"ר :דינה אביגל
עוד לא מאוחר
אחת לשבוע מתקיים בסניף בוקר של מג"ל – מרכז
גמלאים לומדים .המשתתפים פותחים בארוחת
בוקר קלה ואחריה מתקיימת הרצאה ו/או סדנה
בנושאים מעשירים ומעניינים.

כיתוב .מודיעין .הכנת בגדי הביגודית לתצוגה
ולמכירה בבזאר

מרחב חיפה מוריה ונווה שאנן –
יו"ר :ניצה סובוביץ

מודיעין .הגמלאים לומדים בסניף במסגרת מג"ל –
מרכז גמלאים לומדים

ירח בעמק איילון
כבר שלוש שנים שאחת לשבוע מתקיים בסניף
באופן קבוע חוג תנ"ך .משתתפים בו כ 30-חברים,
כשהמרצה עושה זאת בהתנדבות.

חלוקת מלגות
השנה חולקו  84מלגות על ידי ויצו בטקס מרשים
בעיריית חיפה .חלוקת המלגות לתלמידים מכל
בתי הספר העל יסודיים בחיפה נערכת בשיתוף
המחלקה להעצמה חינוכית בעירייה בראשות
טלי שטיינברג .במהלך השנה חולקו מלגות גם
לתלמידות המיזם "מובילות לטכניון" ,תרומת חוג
הבית של ויצו ,אנשים פרטיים ,חברות ויצו ואנשי
עסקים.
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נהריה – יו"ר :ג'ני וייס

מרחב חיפה .חלוקת מלגות לתלמידים נבחרים מכל
בתי הספר העל יסודיים

בר/בת מצווה ל 70-נערות ונערים
השנה חגגו בר/בת מצווה כ 70-נערים ונערות
ממשפחות המטופלות בשירותי הרווחה של
העירייה ,בשיתוף המחלקה להעצמה חינוכית.
הטקס המרגש היה מכונן עבור תלמידים ובני
משפחותיהם .הוא נפתח בביקור בהיכל העירייה
ונמשך בפנימיית ניר העמק בטקס מרגש בבית
כנסת במקום .האירוע אורגן על ידי מתנדבות
ויצו במרחב.

פסיפס עץ החיים
מספר קבוצות ממתנדבות הסניף השתתפו במהלך
חודש מרץ בפרויקט פסיפס "עץ החיים" ,שיוצב
לאחר השלמתו באגף לבריאות האישה החדש
של המרכז הרפואי לגליל .המיזם נוצר במסגרת
הפרויקט "שותפות ביחד" של הסוכנות היהודית.
היצירה בבסיסה הינה ציור אמנותי המחולק
לשלושה חלקים ,שעליו מודבקים אריחי פסיפס
מזכוכית מיוחדת .שני החלקים שבצדדים הועברו
בין הקהילות בארה"ב השותפות למרכז הרפואי,
והחלק המרכזי של היצירה מוקדש כל כולו
לקהילת תושבי הגליל ,שאותה משרת המרכז
הרפואי .על ביצוע הפרויקט ממונות האמניות
ג'ואני רוטנברג ויעל בוקסבאום ולביצועו הוזמנו
תושבי הקהילה ,חברים וידידי המרכז הרפואי,
עובדים ,מטופלים ומבקרים.

ויש גם בוטיק
הביגודיות והבוטיק של ויצו בעיר פועלים
כמשאב חשוב לרווחת הקהילה ,בריכוזן של
חברות ההנהלה רחלי חזקיה ועדנה מאייר.
תודה ,בכל אופן
הסניף העביר תרומה מחברת אנגל – עשרה זוגות
אופניים לתלמידי בית הספר נירים בשכונת נווה
דוד .מנהל בית הספר עודד הרשקו שיגר מכתב
תודה ליו"ר ויצו מרחב חיפה ניצה סובוביץ
ולחברת הנהלת ויצו מוריה גילה פרידמן.
בשעה טובה
הפרויקט "שעה טובה עם ילד" מתקיים זו השנה
השנייה בבית הספר היסודי רמב"ם בעיר14 .
תלמידים זוכים לשעה של טיפוח ואוזן קשבת.
הפרויקט מתנהל בשיתוף עם ויצו ישראל
והמחלקה לחינוך חברתי בעיריית חיפה בראשות
אילנה טרוק ,סילבי בנירי ,המרכזת מאירה
פרדיס ומתנדבות מקצועיות.
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נהריה .הציור שעל פיו נוצר פסיפס עץ החיים שיוצב
באגף לבריאות האישה החדש של המרכז הרפואי
לגליל

נהריה .מתנדבות הסניף שהשתתפו במהלך חודש מרץ
בפרויקט פסיפס עץ החיים ,שיוצב באגף לבריאות
האישה החדש של המרכז הרפואי לגליל

"עץ החיים" היא יצירה המגלמת בתוכה אלמנטים
של היווצרות חיים חדשים ,כגון תקופת ההיריון,
הבאה לידי ביטוי על ידי דימוי עץ הזית עם בטן
הריונית ,על רקע הים התיכון מראש הנקרה ועד
למפרץ חיפה.
מתנדבות על המסלול
הביגודית של הסניף ,בריכוזה של המתנדבת רחל
רז ,פתוחה בימים א' עד ה' בבוקר וביום ג' גם אחר
הצהריים .המתנדבות דואגות לסדר את הבגדים
הנתרמים ולמכרם לכל דורש במסירות ובאדיבות.
הן כמובן גם משתתפות באירועים ובפעילויות
הסניף.
באירוע יום האישה ארגנה רחל את המתנדבות
לשמש דוגמניות הבית של הביגודית ,והן עשו זאת
בהצלחה רבה וזכו לתשואות רמות .לסיום הופיעה
הסטנדאפיסטית מרים ברנהרדט בתוכנית בידור
מרתקת ומצחיקה.

נהריה .מתנדבת הביגודית טרסיטה גרינר כדוגמנית
בתצוגת אופנת הסניף

"חדשות הבית" – מגזין המרכז הרפואי לגליל
)מרץ (2015
בגיליון חדשות הבית מחודש ניסן תשע"ה הופיעה
כתבה תחת הכותרת "הנהלת ויצו ישראל ביקרה
במרכז הרפואי לגליל" ,כחלק מהידוק הקשרים
שבין המרכז הרפואי לקהילה .יו"ר עמותת ידידי
המרכז ד"ר מיכל קולן יזמה את המפגש במטרה
לחשוף את המרכז ושירותיו לקהל הרחב ולארגון
ויצו ,שפועל שנים רבות למען הקהילה בגליל
בהצלחה רבה.
אל חברות ההנהלה של ויצו ישראל בראשותה
של גילה אשרת התלוו יושבות ראש הסניפים
נהריה ,עכו ,קרית ים ,קרית חיים וקרית מוצקין.

מנהל המרכז הרפואי ד"ר מסעד ברהום הדגיש
בדבריו את חשיבות הקשר עם ויצו .המנהלת
האדמיניסטרטיבית רותי יפרח סקרה את
התפתחות המרכז ואת התוכניות העתידיות
להכנסת טכנולוגיות מתקדמות.
נערך סיור מקיף בחדר המיון הממוגן ובאגף
לבריאות האישה הנמצא בשלבי סיום הקמתו.
כמו כן ביקרו החברות בתערוכה העוסקת ביהדות
קובה ,ולסיום צפו בחדר הנאה שבו נפגעי תקיפה
מינית זוכים לקבל סיוע דיסקרטי.
העצמה נשית למעגל נשים
בחודש מאי הסתיימה פעילותו של מעגל נשים,
שהתקיימה בסניף במשך שנה .הפעילות נערכה
אחת לשבועיים ובמרכזה עמד הנושא של העצמה
נשית 13 .משתתפות המעגל ,מרביתן גמלאיות
וסבתות ,צוידו בכלים מתאימים לעשיית שינוי
בדימוי העצמי שלהן ,בתהליך לקיחת החלטות,
התנהלות במצבי אי ודאות ,תכנון זמן יעיל ,טיפול
בכעסים ,ועוד נושאים רגשיים כמו מפגש עם הילד
שבי ,הזדהות ואמפתיה ,אושר ושמחה וכו'.
למעגל היו שתי מנחות ,שהיו קשובות לבקשות
ולציפיות הקבוצה .האווירה הייתה טובה מאוד,
הנשים שיתפו פעולה ויישמו את מרבית הכלים
לביצוע שינויים .הפידבקים היו מרגשים ומחממים
את הלב .במפגש הסיום נערכה התנסות בפעילות
אמנותית ולאחריה הוגשה ארוחת צהריים חגיגית
באווירה קסומה מול הים.

נהריה .סיום מעגל נשים
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נס ציונה – יו"ר :רחל קסלר
מסיבת סיום שנת הפעילות
את מסיבת סיום שנת ההתנדבות שהתקיימה
בסניף ויצו כיבדו בנוכחותן רעייתו של ראש
העירייה ורדה שבו ,חברת מועצת העיר טלי חייט,
ומנהלת מדור ההתנדבות באגף הרווחה יעל בן נון.
לאחר שכל האורחים היטיבו את לבם בכיבוד
העשיר שהוכן על ידי המתנדבות ,נישאו דברי
ברכה ותודה למתנדבות על פעילותן המסורה
בפרויקטים השונים המופעלים בסניף – המרכז
היומי לנערה ,קבוצות העצמת נשים ,שעה טובה
עם ילד ,קבוצת האולפן של הנשים מהקהילה
האתיופית והביגודית.
החלק האמנותי כלל הרצאה של ד"ר יסעור לנדאו
בנושא הומור .לקינוח חגגו החברות בשירה
ובברכות ימי הולדת למתנדבות.

בתקופת טרום המדינה ,ביניהם מרגמת הדוידקה,
שנקראה על שם המורה דוד ליבוביץ שלימד בבית
הספר .הן ביקרו בבית הכנסת ששוחזר ושמעו את
סיפורו ,צפו בפסלו של הרצל שפגש את הקיסר
הגרמני וילהלם השני בשערי בית הספר ,ובגן
הבוטני המוריק.
בהמשך הגיעו לשרונה והתוודעו לסיפורם של
הטמפלרים .במרכז המבקרים חזו בהשתלשלות
ההתיישבות בשכונה ,עד לגירוש לאוסטרליה בשל
תמיכת הטמפלרים בשלטונו של היטלר .כמו כן
למדו על שימור שרונה ,שכלל הזזת מספר בתים
בשלמותם על מנת לאפשר את הרחבת רחוב קפלן.
לסיום הלכו המתנדבות במנהרה שנחפרה במקום
לשימושו של היקב העתיק.

נס ציונה .החברות בתמונה קבוצתית בגן הבוטני
המוריק של בית הספר החקלאי מקווה ישראל
נס ציונה .הקהל במסיבת הסיום מאזין לברכות
ולהרצאה

טיול לציון סיום שנת הפעילות
לקראת סיום שנת הפעילות יצאו מתנדבות הסניף
לטיול שעמד בסימן הכרת ההיסטוריה ושימור
אתרים .הן ביקרו בבית הספר החקלאי מקווה
ישראל ובשכונת הטמפלרים שרונה בתל אביב.
בית הספר החקלאי מקווה ישראל נוסד בשנת
 1870על ידי קרל נטר בעזרת אגודת כל ישראל
חברים ,כשהמטרה המוצהרת הייתה "הקניית
חינוך חקלאי לנוער" .המבקרות צפו בסרט תדמית
על בית הספר וביקרו במבנים המקוריים של
המוסד ,ששוחזרו על ידי המועצה לשימור אתרים.
כמו כן התכבדו ביין במרתפי היקב המקורי.
במסגרייה הן ראו תצוגת כלי נשק שנבנו במקום
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נתניה – יו"ר משותפת :לאה שלייפר,
יו"ר יוצאת :מריאל בן חמו
בר ובת מצווה עם מופע טלפתיה
במסיבת בר/בת מצווה שנחגגה לאחרונה לילדי
העיר השתתפו  32ילדים 10 ,בנים ו 22-בנות.
שבוע לפני המסיבה הבנים הניחו בבוקר תפילין,
מתנת חברות הסניף ,בבית הכנסת ובמקביל
התקיים לבנות מפגש עם רבנית בליווי האמהות.
לאחר מכן הוזמנו כולם לארוחת בוקר עשירה
מעשי ידיהם של מתנדבות הסניף.
למסיבה עצמה הגיעו בני המשפחה של הילדים.
מתנדבות הסניף קיבלו בחיבוק ובשמחה את
הילדים .בירכו את הילדים :הרב הראשי של
נתניה קלמן מאיר בר ,סגנית ראש העירייה אביטל
לאופר ,חבר מועצת העיר יניב תעסה ,סגנית

נתניה .מסיבת בר/בת המצווה בסניף .החוגגים
והוריהם סביב השולחן החגיגי

מנהלת אגף הרווחה בעירייה חנה כהן ויו"ר הסניף
לאה שלייפר.
האורחים התכבדו בארוחת ערב עשירה ,בשמחה
ובריקודים ,צפו במופע טלפתיה עם עופר גורן ,וכל
ילד יצא עם שלל מתנות.

מסיבה לסיום שנת הפעילות
הנהלת הסניף בחרה לערוך את המסיבה לסיום
שנת הפעילות במלון מצפה ים בעיר.
כיבדו את האירוע בנוכחותן יו"ר ויצו ישראל גילה
אשרת ויו"ר ארגון ומרכזי ויצו ישראל ריקי קלדס.
את הבוקר פתחה יו"ר הסניף לאה שלייפר
בדברי תודה והערכה למתנדבות במילים "אתן
המתנדבות ,בחום ובאהבה שלכן ,ביכולת הנתינה
שלכן ,אתן מצליחות להביא שמחה ,אושר ואהבה
להרבה נשים ומוסיפות נדבך למען רווחתן
וקידומן של נשים מכל השכבות .עבודתכן המסורה
והנאמנה ראויה להערכה רבה ואני שמחה להיות
חלק מכן" .היא הודתה לויצו העולמית ,לויצו
ישראל ,ובמיוחד ליו"ר ארגון ומרכזי ויצו שעזרו
לשפץ את הסניף ולהפכו לבית חם ומזמין.
לאחר הארוחה נפרדו בטקס חגיגי מהיו"ר
המשותפת של הסניף מריאל בן חמו ,שסיימה
קדנציה בת שמונה שנים בניהול הסניף,
ומהמתנדבת יעל בן יוסף ,שפרשה מפעילות ,ולאה
העניקה להן תעודות הוקרה .גילה אשרת הודתה
למריאל על פעילותה והעניקה לה תעודת הוקרה
וכרטיס חברת עד בויצו .האירוע לווה בנגינה,
בשירה ובריקודים.

נתניה .מסיבת בר/בת המצווה בבית הכנסת.
החוגגים מתחת לחופת הטלית עטופים בתפילין

נתניה .בר/בת המצווה בבית הכנסת ,טקס הנחת
תפילין

נתניה .מסיבת סיום שנת הפעילות ופרידה מהיו"ר
המשותפת של הסניף מריאל בן חמו ,שסיימה
קדנציה בת שמונה שנים בניהול הסניף .משמאל:
יו"ר ויצו ישראל גילה אשרת ,מריאל בן חמו ויו"ר
ארגון ומרכזי ויצו ריקי קלדס
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סביון בקעת אונו – יו"ר:
נילי עמית ונילי קריבושה
מועדון לחד הוריות
בקרית אונו פועל מועדון ובו חברות בין  15ל20-
נשים חד הוריות מקשת רחבה של גילים ,הנפגשות
אחת לשבוע בשעות הערב ,במטרה לקבל ידע
וכלים להתמודדויות שונות בחיים ,יצירת קשרים
חברתיים ,תמיכה ,עידוד ואוזן קשבת .בנוסף
מקיים המועדון הרצאות במגוון נושאים כגון
התנהלות פיננסית ,העצמה ,הורות ,נשיות ועוד.
המועדון מופעל בשיתוף אגף הרווחה בעירית קרית
אונו ,האגף לרווחת המשפחה בויצו ישראל וסניף
ויצו סביון בקעת אונו .רכזת החד הוריות מטעם
סניף ויצו סביון בקעת אונו היא בילה רוטמן.

סביון בקעת אונו .יו"ר הסניף נילי עמית עם רכזת
החד הוריות בילה רוטמן

לא תמצא מקום כזה
חברות סניף סביון בקעת אונו יצאו לטיול בזכרון
יעקב ,בדרך היין וברמת הנדיב .בהמשך ביקרו
ב"בית אל" ,שבו מתגוררים כ 900-נוצרים אוהבי
ישראל .במתחם קיימים שישה מפעלים שבהם הם
עובדים וגם מעסיקים ישראלים.
באחד המפעלים הם מייצרים סננים עבור ממ"דים,
בתי חולים וחדרים נקיים לתעשייה .בנוסף הם
מייצרים מוצרי פלסטיק ,שמיכות ומצעים ,מוצרי
עיבוד שבבי ,ריבות וממרחים ועוד .הסיור היה
מודרך והחברות נהנו מהופעת מקהלה.
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סביון בקעת אונו .החברות בטיול על רקע המצבה של
הברון רוטשילד בזכרון יעקב

פעילות עד הגג
הביגודית הייתה סגורה עקב נזילות חמורות מהגג
והצפה של המבנה .לאחר תקופה ארוכה של שיפוץ
הגג חזרה הביגודית לפעילות מלאה עם הרבה
אנרגיות מחודשות ,בזכות כ 20-מתנדבות פעילות
שרואות בה אמצעי חשוב לגיוס כספים עבור
פעילות הסניף למען הקהילה.

סביון בקעת אונו .הרמת כוסית לכבוד הפתיחה
המחודשת של הביגודית לאחר שיפוץ הגג

 20שנה ללשכה המשפטית
ללשכה המשפטית של הסניף מלאו  20שנה .הלשכה
משרתת את כל אזור בקעת אונו מדי יום שלישי
בין השעות  16:00ל 20:00-ומטפלת בתחומים של
דיני אישות ,צוואות ,הסכמי גירושים ,דיני עבודה
ויתר תחומי המשפחה.
בלשכה פעילות חמש עורכות דין ועובדת סוציאלית
שמעניקה טיפולי גישור ופישור בין בני המשפחה.
קיים גם צוות מתנדבות פרא מקצועיות הנותנות
כתף ,אוזן קשבת ויד תומכת בעת הצורך .הייעוץ
והטיפול ניתנים במחיר סמלי כתרומה לויצו.

יש תקווה
חוג גני תקווה בסניף סביון בקעת אונו בחר לסיים
את השנה בהרצאה של ניצה סקולניק .ניצה,
שעברה התעללות משפחתית רבת שנים ,גוללה את
סיפור חייה הקשה ,שאותו תיעדה בספרה "שלום
לך מסה הקטנה".
אילו כוחות נפש נדרשו לילדה הקטנה והתמימה
הזו לעמוד בהתעללות אביה ,אחיה וסבה ,כשהיא
מבחינה באמה שעוברת במסדרון ורואה את אחיה
אונס אותה!
ניצה עברה תהליך ארוך של התפייסות עם עברה
והחליטה להיות גננת ולטפל בילדים.

סביון בקעת אונו .עטיפת הספר "שלום לך מסה
הקטנה" מאת :ניצה סקולניק

פרדס חנה כרכור – יו"ר :אורלי שניצר
פרויקט בר/בת מצווה
פרויקט בר/בת מצווה ל 22-נערים ונערות התקיים
במסגרת פעילות הסניף בשיתוף בית הספר חקלאי
והמועצה הדתית במושבה .במהלך חודשיים נפגשו
הבנים עם משה כוכב ,שהדריך ולימד אותם להניח
תפילין ,הכיר להם את בית הכנסת ואורחותיו
והסביר מהי דרשה.
את הבנות הדריכה ללי לסרי ,שהעבירה להן
קורס קצר של העצמה לגיל ההתבגרות .יחד למדו
והתנסו בהפרשת חלה .לסיום הפרויקט הוזמנו
ההורים והסבים להצטרף לטקס עלייה לתורה
בכותל המערבי .בלטרון נהנו כולם מארוחת בוקר.
בהמשך הגיעו לשער ציון ,שם קיבלו את פניהם

שתי בנות מעמותת "שישו את ירושלים" וחילקו
אותם לשתי קבוצות .הקבוצות סיירו ברובע
ההרודיאני שמתחת לאדמה ומשם המשיכו לכותל
המערבי .הבנות ערכו מעגל גדול והתפללו יחד,
בעת שהבנים עלו לתורה ,הניחו תפילין ,התפללו
ונשאו דרשה.
ויצו העולמית תרמה לבנים ערכה שכללה טלית,
סידור תפילה ,כיפה ונרתיק מהודר לטלית.
הבנות קיבלו פמוטים וסידור תפילה וחברות
הסניף פינקו את כולם במתנות נוספות.
לאחר הטקסים הוזמנו כולם על ידי חברי עמותת
"שישו את ירושלים" למסעדת מונטיפיורי לארוחת
צהריים .לאחר סיום הארוחה השתתפו בהפעלה
של מתופפים.
מטעם ויצו ישראל בירכה את הנוכחים סגנית יו"ר
אגף רווחה אלישבע לבבי .בשם הרבנות בפרדס
חנה בירך עו"ד הוד תנעמי .חיה רחמיאן ,שהייתה
אחראית על גיוס הילדים ,התרומות ,התכנים,
ארגון הטיול והעלייה לתורה ,חילקה לכל נער
ונערה תעודה אישית מהודרת ,שהונפקה על ידי
שישו את ירושלים ,המציינת את השתתפותם
באירוע בכותל.
תודות מיוחדות ליועצת השכבה בבית הספר
חקלאי ברנקו וייס פרדס חנה אתי זנסקי ,שגם
הצטרפה ועזרה בטיול ,ולתורמים :בסט קרטון,
יפאורה ,אילן מכלוף ,סופר רמי לוי ,עצמון פלסט,
עמותת "שישו את ירושלים" ,מאפיית אגמי וערוץ
הילדים פרדס חנה.

פרדס חנה כרכור .ילדי בר המצווה ליד הכותל
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פתח תקווה – יו"ר :עו"ד גנית אפרת
שיק או שוק
בתחילת מאי  2015התארחה קבוצה של כ35-
מתנדבות הסניף בביתו של מעצב האופנה יובל
כספין בערב מרגש ומעניין .יובל הכין במו ידיו
ארוחה עשירה וטעימה המבוססת על מאכלים
טבעוניים ,והחברות אכלו ומאוד נהנו .לאחר
מכן הרצה בפניהן על "מה לא ללבוש" ,סיפר על
ההיסטוריה של האופנה ונתן דוגמאות בליווי
הדגמות של בגדים.
ההרצאה הייתה מעשירה והמשתתפות קיבלו
טיפים מעניינים .בחלק האחרון של הערב שר יובל
שירים בליווי פסנתרן.
סוף המשפט
באווירה נעימה ,רגועה ותרבותית התכנסו כל
מתנדבי הלשכה המשפטית בסניף למפגש סוף
שנה .הם העלו חוויות ,סקרו את הפעילות ואכלו
ארוחת ערב טעימה שהוכנה על ידי החברות.
עו"ד אביה שטיין-קורלנד סיפרה בהרחבה על
המודל לגירושים בהסכמה ובשיתוף פעולה ועל
תהליך הגישור כהליך חובה שהועלה לאחרונה
בכנסת ישראל .האגף לקידום מעמד האישה בויצו
ישראל ייקח חלק משמעותי בקידום החוק ויסייע
לזוגות שיבקשו לקבל עזרה.
חגיגת בר/בת מצווה

זה  20שנה עורכות מתנדבות הסניף מסיבת בר/
בת מצווה לילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך,
בשיתוף עם מחלקת הרווחה בעיריית פתח תקווה.
האירוע כולל עלייה לתורה בבית כנסת ומסיבה
בפנימיית ויצו גן ונוף.
הילדים והוריהם נהנו מארוחות בוקר וצהריים,
ובעת ששיחקו במשחקי חברה שאורגנו על ידי
תלמידי שנת שירות ,שמעו הוריהם הרצאה על גיל
ההתבגרות .כל ילד קיבל מתנות שילוו אותו זמן
רב.
יו"ר הסניף עו"ד גנית אפרת ,יו"ר האגף לרווחת
המשפחה בויצו ישראל נינה שפירא וראש עיריית
פתח תקווה עו"ד איציק ברוורמן בירכו את
הילדים .בין הנוכחים היו אורחים נכבדים שבאו
ותרמו .האירוע היה מוצלח ומרגש.
מטיילים צפונה
באמצע חודש מאי יצאו חברות הסניף לטיול
בצפון ,והפעם אל עמק זבולון ובקעת עכו .הן
ביקרו בפארק הקישון המשוקם ושמעו סיפורים
על לוחמי השייטת שהתאמנו שם.
בהמשך הגיעו לסיור בשמורת הטבע עין אפק,
המשמרת נופי ומקורות נחל שרובם אבדו מן
הארץ ,וראו צמחיית גדות עשירה ,עופות מים
ססגוניים והמון דגי שפמנון .מראש טחנת הקמח
העתיקה נשקפו נופי עמק עכו ,ובגן המקלט
התרשמו מהצמחים הנדירים של מישור החוף.
כמו כן צפו החברות בסרטון הדרכה על האתר.
משם הן הגיעו למוזיאון יענקל'ס שטעטל בכפר
חסידים .מייסד המוזיאון גדי יעקב אסף ושימר
בתצוגה מרהיבה פריטים רבים ששימשו את
הקהילות היהודיות בעיירות מזרח אירופה .במשך
שעה ומחצה ריתק גדי את החברות בסיפוריו
ובמצגות הקשורות באיסוף החומרים המוקדשים
להנצחת הקהילות שהיו ואינן.

קרית חיים – יו"ר :יהודית שרגא

פתח תקווה .חגיגת בר/בת מצווה בפנימיית ויצו גן
ונוף .יו"ר הסניף עו"ד גנית אפרת )שלישית משמאל(
מברכת את ילדי בר המצווה .לידה חברות הנהלת
הסניף
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החוש השישי
בחודש מאי הגיעו  22חיילים וחיילות מאוניית
הצי השישי של ארצות הברית ,שעגנה בנמל חיפה,
לפעילות התנדבותית בסניף .מתנדבות הסניף
חנה ,מאשה ותמי ,יחד עם חברות ההנהלה ,קיבלו
אותם בחמימות והגישו להם ארוחת בוקר קלה עם

קפה ומאפה.
לאחר ששמעו על אודות ויצו ,הוגשה תקרובת
בארגונה של חגית פרץ ,מנהלת האירועים
והטקסים בעיריית חיפה .לאחר מכן הקבוצה
התארגנה לעבודת הצביעה החיצונית והפנימית
של הסניף ,הממוקם במקלט ציבורי בעיר .חלקם
צבעו ,חלקם פינו עשבייה בגינה של הסניף והכינו
את המקום לעבודת הצבע.
החבר'ה התנדבו מהשעה  10:00עד  .13:00היה זה
שיתוף פעולה מוצלח ומבורך בין המתנדבות וצוות
החיילים.

קרית חיים 22 .חיילים וחיילות מהצי השישי של
ארצות הברית שהגיעו להתנדב בצביעת הסניף
עומדים בחצר הסניף עם המתנדבות

הביגודית של מאשה
כ 20-מתנדבות מפעילות בימים קבועים את
הביגודית ,ועליהן מנצחת מאשה גורמן כאחראית
שנעזרת בגלינה וורשבסקי .הביגודית פתוחה כל
השבוע בשעות משתנות .תודה לכל המתנדבות
הפעילות בביגודית על ההתנדבות המבורכת.

קרית חיים .בגדים לכל דורש על קולבי הביגודית
בסניף ,המציעה גם כלי בית ומתנות

חלון לירושלים
בחודש אפריל יצאו חברות ומתנדבות ויצו ובני
זוגן לטיול בירושלים ,בהדרכתו של יוסי כפירי.
הם ביקרו במוזיאון המחתרות ,ולאחר מכן בבית
החולים הדסה עין כרם ,שם ראו את חלונות
הוויטראז' של מארק שאגאל בבית הכנסת של בית
החולים .בהמשך הגיעו לאוניברסיטת גבעת רם
וסיירו בספרייה הלאומית ,ולבסוף קינחו בארוחת
צהריים במסעדת גבעת רם וסיירו בשוק מחנה
יהודה.
הטיול היה ממש מעניין .תודה למארגנות חנה
שנער ומירי בינר.

קרית חיים .החברות ברחבת האוניברסיטה העברית
בגבעת רם

טיול לאזור המרכז
חברות הסניף ביקרו במרכז הבינתחומי בהרצליה.
לאחר מכן המשיכו לאוניברסיטת תל אביב ,שבה
סיירו בבית התפוצות ובמרכז למורשת היהדות.

קרית חיים .המטיילים בקמפוס של אוניברסיטת תל
אביב
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קרית חיים .המטיילים בבית הכנסת של
אוניברסיטת תל אביב

טיול לשפלת יהודה
בחודש ינואר יצאו החברות ובני זוגן לטיול בן
יום לשפלת יהודה ,בהדרכתו של דוד קומבליץ.
הם ביקרו בגן הלאומי בית גוברין ,ביער חולדה
 בית הרצל ובמושב ניר בנים המתמחה בגידולארטישוקים .את ארוחת הצהריים סעדו
המטיילים בעין צורים .היה טיול ייחודי ומוצלח.
תודות למארגנות ,חנה שנער ומירי בינר.

אל עמק איילון
בחודש מרץ יצאו החברות לטיול בעמק איילון,
בהדרכתו של יוסי כפירי .הן ביקרו ביד לשריון
שבאזור לטרון ,במנזר דיר ראפאת וביקב מוני,
אכלו ארוחת צהריים בקבוץ צובה ,המשיכו
לאנדרטת מגילת האש בכסלון ,ולסיום הגיעו להר
הטייסים ,שם ערכו טקס לזכר טייסי חיל האוויר
שנפלו במלחמות מערכות ישראל .היה מרגש.
שם הרי גולן
בחודש מאי יצאו חברות ויצו ובני זוגן לטיול בן
יומיים ברמת הגולן ,בהדרכתו של דוד קומבליץ,
שהרצה בין היתר על מורשת הקרב ברמה .הלינה
התבצעה בנווה אטי"ב .לסיום קינחו בתצפית
אופיר על הרמה והכנרת .תצפית מדהימה!
בעקבות שלוש הדתות
לסיום שנת הטיולים יצאו החברות לטיול בחיפה
בעקבות שלוש הדתות בעיר :נצרות ,יהדות
ואסלאם .בבוקר נערכה לכבודן קבלת פנים
מכובדת בעיריית חיפה .מנהלת אירועים וטקסים
בעירייה חגית פרץ ארגנה את האירוע.
בהמשך קיבלה את פניהם ברכה סלע ,מזכירת
העיר חיפה ,יחד עם ביאטריס מאגף קידום מעמד
האישה בעירייה .לאחר מכן ביקרו החברות בגנים
הבהאים ולסיום סיירו באצטדיון סמי עופר
החדיש.

קרית ים – יו"ר :שוש דוד
קרית חיים בטיול לשפלת יהודה .הקבוצה בבית
גוברין

קרית חיים בטיול לשפלת יהודה .הקבוצה בבית
גוברין
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דרך האוכל
הפרויקט נשים מבשלות דיאלוג ,שהחל בראשית
יוני ,יצא לדרך בעזרתה של יו"ר סניף מגדל העמק
יהודית יניב ,אשר בסניפה מתנהל מיזם דומה כבר
שש שנים .את הפרויקט בקרית ים מרכזת יו"ר
הסניף שוש דוד ומשתתפות בו שמונה נשים לא
קבועות יוצאות אתיופיה ושמונה מתנדבות של
הסניף .המטרה היא לקדם את הקרבה החברתית
בין הנשים האתיופיות לישראליות ,הנקראות
בפיהן פראנג'יות.
סדרת המפגשים כוללת סיפורים מהווי העלייה
האתיופית וסיפורי הישראליות ,והיכרות דרך
המאכלים .עד כה הוגשו מאכלים שמאפיינים
את העדה האתיופית כמו אינג'ירה ומאכלים
שמאפיינים את המתנדבות כמו מג'דרה וכיסונים.

המפגשים מתקיימים אחת לשבוע .לקראת ראש
השנה מתכננות החברות לקיים סדר ראש השנה.
ההיכרות עם הקבוצה הרצתה בפני המשתתפות
בנושא מיסטיקה .סדנה נוספת" ,אינטליגנציה
רגשית וחשיבותה לחיים" ,הועברה על ידי נירה
חצ'ק.
לסיום שנת הפעילות חגגה הקבוצה מסיבה עליזה
בהנחייתו של צביקה הר לב ובנגינתה הערבה
לאוזן של חן אייזנברג.
קרית ים .חברות קבוצת נשים מבשלות דיאלוג
מציגות את המאכלים שבישלו בסדנת היכרות
דרך מאכלים

בואי נקטוף רק תותים
החברות טיילו בקיסריה וברמת הנדיב וקטפו
תותים בקיבוץ גן שמואל .ביוני יצאו לגיבוש בעין
גב וביקרו שם בבית הבד גולן .בהמשך סיירו
ברחבי הקיבוץ ברכבת גלגלים ושטו בסירה בכנרת
בליווי הדרכה ושירה בציבור.

קרית ים .מסיבת סיום פעילות הגיל הבכיר ,ובה חן
אייזנברג מנגנת בחליל בפני המאזינים

ראש העין – יו"ר :סיגל טל-לוי

קרית ים .החברות בעת השיט בכנרת

קבוצת הגיל הבכיר
אביבה בנדקובסקי ,שעברה קורס מנחות של האגף
להדרכה ,פיתוח ותרבות של ויצו ישראל ,החלה
להנחות את קבוצת הגיל הבכיר של הסניף .במפגש

סדנה לאחים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
בחודש יוני הסתיימה סדנה לאחים לילדים בעלי
צרכים מיוחדים .הסדנה מתקיימת במשך שנתיים
ביוזמת הסניף ,במטרה לעזור למטופלי הרווחה
שלא מצאו מענה בעירייה .הסדנה מונה  15מפגשים
בנושא תרפיה בבישול ואפייה ,בהנחיית עובדת
סוציאלית בוגרת לימודי קונדיטוריה ומתמחה
בטיפול באמנות ,ומשתתפים בה עשרה ילדים בני
שמונה עד עשר.
את הסדנה מלווה מההתחלה המתנדבת פרל
רפפורט .הסדנה יצרה מקום בטוח לשיתוף
ולהבעת תחושות הילדים ולראייה שונה )חיובית(
של ההורים את ילדיהם ,ומכאן הצלחתה.
"פנינים" במועדוניות הטיפוליות
בסופה של שנת הלימודים תשע"ה הסתיימה לה
התוכנית "פנינים" של ויצו ישראל להעשרת ילדים
בסיכון .התוכנית התאפשרה בזכות תרומתה
הנדיבה של אישה יקרה אשר רצתה להישאר
בעילום שם ,ומתקיים בה שילוב של לימוד מדעים
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות
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והוראה מתקנת במועדוניות ויצו ברחבי הארץ.
גם ארבע כיתות המועדונית הטיפולית ,המאומצות
על ידי הסניף ,זכו להיכלל בתוכנית .המתנדבת
שוש אביטל מלווה מטעם הסניף את המועדונית
ואת התוכנית .מסיבת הסיום התקיימה בנוכחות
התורמת והייתה מרגשת ומעוררת השראה.
 Cהכיף
אחד המיזמים של סניף ראש העין לקראת סיום
שנת הפעילות היה הוקרה למתנדבות באמצעות
"בוקר של כיף" בסטודיו  Cבעיר .הבוקר נפתח
בכיבוד קל ובקבלת דוגמיות של מוצרי טיפוח
של חברות מובילות בתחום ,נמשך בהרצאה
של דיאטנית קלינית על דיאטה ותזונה לנשים
והסתיים בשיעור חיטוב בשיטת סטודיו .C
כ 50-נשים נכחו באירוע ויצאו ממנו מרוצות
ורעננות.

רחובות – יו"ר :כרמליה קמחי
ואתן רוקדות
בתחילת יולי נערך מפגש מתנדבות לסיום שנת
הפעילות .לאחר שיו"ר הסניף כרמליה קמחי
בירכה והודתה לכל העוסקות במלאכה ,הקשיבו
כולן לסיפור חייה המרתק של הרקדנית אסנת
אלמליח .בהמשך הערב השתתפו כולן בסדנת
ריקוד ,באווירה של שמחה והתרגשות .היה זה
ערב מתוק וטעים ,שמח ועליז.

שותפה מלאה בארגון בזארים וירידים.
מתנדבות רבות גדשו את אולם הסניף ובאו
להודות לה על פעילותה .כולן שרו ורקדו ,בליווי
הצמד עינת ואבי .כולן מאחלות לה בריאות ,שלווה
ואריכות ימים.

רחובות .פרישה של ברכה חסיד ,בתמונה עם יו"ר
תרבות רחל נחמיאס

יריד קיץ ססגוני
בחודש יולי נערך בסניף יריד קיץ גדול שכלל דוכני
מכירות באולם ובחצר .תושבים רבים גדשו את
המקום ,נהנו מהמבחר ,טעמו מאכלים בדוכני
האוכל המיוחדים וקנו מהמגוון הרב .במקום היו
אף דוכני הפעלה מיוחדים לילדים ,דבר ששימח
רבים.
תודה רבה ליו"ר גיוס כספים סוניה כהן על
היוזמה ,התכנון והארגון .יישר כוח לכל העוסקים
במלאכה.

רחובות .מסיבת סיום שנת הפעילות באווירה
שמחה ומחויכת

ברכה פורשת
בחודש יוני פרשה העובדת היקרה ברכה חסיד
לאחר  18שנות פעילות בסניף .ברכה המסורה
תרמה ממרצה גם לאחר שעות העבודה והייתה
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רחובות .יריד קיץ ססגוני .יו"ר גיוס כספים סוניה
כהן באחד מדוכני הספרים

רמת גן – יו"ר :רבקה גיל-אור
חגיגת בר/בת מצווה
כבכל שנה חגג הסניף את אירוע בר/בת מצווה
לילדי משפחות חד הוריות ,וגם הפעם בנאות
קדומים .סיורי הילדים עם הוריהם היו חוויה
מרתקת עבור המשפחות ,שבדרך זו הכירו את
החקלאות העתיקה של אבותינו ומורשת ישראל
לדורותיה .החוגגים קיבלו את ברכת הרב של
חב"ד ואת ברכות נציגי מחלקת הרווחה ויו"ר
הסניף רבקה גיל-אור.
בהמשך התקיימה חגיגה שמחה בליווי זמרת,
עם ארוחה מפוארת ושפע של מתנות .המשפחות
החוגגות יצאו מגדרן מרוב אושר ,שמחה והבעת
תודה .ארגנה את האירוע
כמדי שנה יו"ר חד הוריות בסניף אסתי ירושלמי,
שתמיד עורכת מבצע זה באהבה ובמסירות.
מרתון מרצים
בחודש מאי נערך בסניף מרתון מרצים בנוכחות
ראשי חוגים וחברות פעילות .יו"ר הסניף רבקה
גיל-אור בירכה את המשתתפות ,הודיעה על
אירועים עתידיים והודתה לחוגים שתרמו לאירוע
בר/בת המצווה.
מזכירת הארגון אהובה שפי ציינה את תרומת חוגי
הבית למגבית וסקרה את הפעילות התרבותית
שנערכת בסניף.

רמת גן .מנחת מרתון מרצים אהובה שפי

תצוגת אופנה מרהיבה
בחודש מאי התקיימה בסניף תצוגת אופנה
מקולקציות שונות לקיץ  .2015האורחות התכנסו
לארוחת בוקר עשירה סביב שולחנות ערוכים
והתקבלו בברכה על ידי מנהלת הביגודיות יהודית
מועלם ,שארגנה את האירוע .גם יו"ר הסניף רבקה

גיל-אור בירכה .היא הודתה לעושות במלאכה
וסיפרה שבעוד חודשיים ימלאו לויצו  95שנה .כמו
כן עדכנה את הקהל בתוכניות עתידיות של הסניף.
בהמשך הופיעה הזמרת יעל לירון מהצמד צחי
ויעל מ"הקול כלול" ,ששרה שירי נוסטלגיה.
הסטנדאפיסטית יעל קפיטולניק הצחיקה את
הקהל ,ואחריה החלה תצוגת האופנה הססגונית
שכללה בגדי אופנה ליום ולערב .את התצוגה,
שאותה הובילו דוגמניות מקצועיות ,הנחה יגאל
מבית האופנה "אירנליין" ,שכל הבגדים בתצוגה
ובמכירה בלובי היו מהחנות שלו ושל רעייתו אירן.
כל ההכנסות קודש למלחמה באלימות במשפחה.

רמת גן .דוגמניות תצוגת האופנה עם המנחה.
שלישית מימין אחראית הביגודיות יהודית מועלם
שארגנה את האירוע

סיימו "לגעת בתהילה"
אירוע סיום השנה של הקורס "לגעת בתהילה"
בבית התפוצות ,לחברות ויצו רמת גן והרצליה,
התקיים בפעם ה .16-הקורס עורך מפגשים בתחום
התרבות ,החברה והמדע עם חתני וכלות פרס
ישראל .את המפגשים מלווים מופעים אמנותיים
ומנחה אותם השחקן ,הבמאי ומנחה תוכניות
ברדיו ובטלוויזיה דליק ווליניץ.
במפגש הסיום רואיין פרופ' זאב שטרנהל – חתן
פרס ישראל לחקר מדע המדינה לשנת .2008
שטרנהל ,פרופסור אמריטוס בעל שם עולמי,
דיבר על עבודתו בחקר ההיסטוריה והפילוסופיה
הפוליטית והמאבק שלו באינטלקטואליות של
הליברליזם והדמוקרטיה.
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות
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בחלק האמנותי הופיעו חברי "בילינגו" במוסיקה
קובנית-לטינית .ההופעה כללה זמרים ונגנים
קובניים במגוון כלים ואווירה סוחפת בליווי
סיפורים על החיים שמאחורי השירים.

רמת גן .סיום קורס לגעת בתהילה של בית
התפוצות .מימין יו"ר הסניף רבקה גיל-אור
ומארגנת האירוע

אחרי  20שנה
בתחילת יולי התכנסו חברות מועדון תמר ובני
משפחה לחגוג  20שנות התנדבות למרכזת הגיל
הבכיר לילי פיין .יו"ר הסניף רבקה גיל-אור בירכה
את לילי וציינה את היותה אחראית ומסורה .יו"ר
הגיל הבכיר אילנה הופטמן סיפרה על העשייה
המופלאה של לילי .חתנה בירך את " אשת החיל"
בשם המשפחה.
ללילי הוענקה תעודת הוקרה על אכפתיות ,אהבת
הזולת והתנדבות מכל הלב .בחלק האמנותי
הופיעה הזמרת הילה איתן ,שהנעימה בשיריה
וסחפה את החברות לריקודים.

רמת גן .מסיבת סיום שנת הפעילות של מועדון
תמר
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ערב מגבית למען בני/בנות מצווה
בחודש יולי נערך ערב מגבית למטרת חגיגת בני
מצווה ,בחסות ראש עיריית רמת גן ישראל זינגר.
כיבדו את האירוע בנוכחותן נשיאת הכבוד של ויצו
העולמית הלנה גלזר ,יו"ר ויצו ישראל גילה אשרת,
נציגי עירייה ,חברות הנהלה ,מתנדבים ותורמים.
את הערב פתחה יו"ר הסניף רבקה גיל-אור ,שסיפרה
על החגיגה המוקדמת שנערכה בנאות קדומים
ותיארה את התגייסות הסניף לטובת שכבות
נזקקות .גילה אשרת אמרה שהיא שמחה להיות
בערב המסורתי שנחגג זה שנים לילדים במצוקה,
ציינה את העבודה המרובה להרמת פרויקט מרגש
זה והודתה לעושות במלאכה ולתורמים שהגיעו.
בהמשך צפו כולם במופע "הכניסיני תחת כנפך".
היה זה ערב מכובד ומהנה.

רמת גן .ערב התרמה לפרויקט בר מצווה של הסניף

סיום שנה
בערב סיום השנה של הסניף ,שנפתח בשירה,
בירכה יו"ר הסניף רבקה גיל-אור את האורחים,
סקרה את הפעילויות לאורך השנה והודתה לצוות

רמת גן .מסיבת סיום שנת הפעילות ,רבקה גיל-אור
ואהובה שפי

המסור ,לכל העובדים ולחברות .תמיר ,שחגג בר
מצווה השנה ,ריגש את הנוכחים וביקש שימשיכו
בפרויקט בני המצווה.
באירוע הוקרנה מצגת שערכה נורית סגל
מצילומיה של עמליה סייג וחולקו ,כמנהג הסניף,
תעודות הערכה למתנדבות :ליו"ר תרבות סימונה
פורת ,למרכזת הגיל הבכיר יפה ברקוביץ ,למרכזת
מועדון דרור דוריס דגול ולמתנדבות הביגודיות
קלרה אפרתי ,דניאלה גולדמן ושוש שעאר.

רעננה – יו"ר :שוש רביע ואתי יעקוביאן
פיאסטה ,פוראבר
כבכל שנה זה  27שנים חוגגות בסניף הקבוצות
דוברות הספרדית בראשותה של מרטה אברוצקי
חגים ,ימי זיכרון וימי הולדת של הקבוצה ושל
חברותיה .במסיבה בסניף השתתפו יו"ר ויצו
ישראל גילה אשרת ,ראש העירייה זאב בילסקי
וסגנו איתן גינזבורג.
כמו כן ,במסגרת פעולות תרבות שומעות חברות
הקבוצה הרצאות .לדוגמה :המרצה אנדראה
באוור הסבירה "איך לכתוב סיפור" ,מלכה שוורץ
דיברה על פוקושימה ומוזיאון אנדרטת השלום
בהירושימה של יפן ,הקוסמטיקאית גרסיאלה
אוטיס הציגה "מסיבה של מסכות" ,ועוד.
במסיבת יום העצמאות ה 67-חגגה הקבוצה עם
יו"ר הסניף אתי יעקוביאן ותזמורת כליזמרים
הלהיבה את האווירה.

רעננה .קבוצת דוברות הספרדית חוגגות יום
העצמאות ה .67-יו"ר משותפת של הסניף
אתי יעקוביאן )יושבת משמאל( ,יו"ר קבוצת
הספרדית )עומדת מימין( מרטה אברוצקי
וחברות הנהלת הקבוצה

רעננה .קבוצת דוברות הספרדית חוגגות יום
העצמאות ה .67-מימין יו"ר קבוצת הספרדית מרטה
אברוצקי עם יו"ר קבוצת תקווה מכפר סבא ,אסתר
בקנשטיין ולהקת כלייזמרים שליוותה את האירוע

תל-אביב – יו"ר :מאירה דרורי
ביגודית רמת אביב
לקראת חג הפסח נערך בביגודית של מועדון רמת
אביב יריד בימים חמישי ושישי.
האירוע היה מוצלח ביותר וההכנסות היו מעל
למצופה.
שמלה קלה

תל אביב .שמלות כלה להשכרה ב 100-שקל לכל
דורש בפינה הקטנה
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ברחבי הארץ  -המשך <
הפינה הקטנה בחצר בשדרות דוד המלך  38יצאה
במיזם חדש של השכרת שמלות כלה ב 100-שקל
ובמקום קיים מבחר של  35שמלות.

תל אביב .עלון הפרסום של בזאר הקיץ של הפינה
הקטנה

לבן במבצע
במהלך הלילה הלבן ב 25-ביוני פעלה הביגודית
בקינג ג'ורג' בין השעות  16:00ל ,2:00-וכל הבגדים
היו במבצע של  20אחוז הנחה .בחצר ,שהוארה
באורות צבעוניים ,נמכר כל פריט בעשרה שקלים.
החנות "קטנטונת" מכרה מוצרים מעבודות היד
שהוכנו על ידי חברות קבוצת הגיל הבכיר במועדון
רמת אביב .ברקע התנגנה מוסיקה ולקונים חולקו
שלגוני שלוקים.
היה זה לילה לבן ושמח ,שבמהלכו התווספו הרבה
לקוחות חדשים לחברי מועדון הביגודית.
מי פנוי בארלוזורוב
הביגודית המחודשת ברחוב ארלוזורוב נפתחה
מחדש לאחר שיפוץ .ביומיים של מכירות מוצלחות
ביותר ,במסגרת ההיכרות המחודשת עם הביגודית,
הגיעו לקוחות ותיקים וחדשים.
סדנת העשרה
במועדון יד אליהו התקיימה בשעות הערב סדנה
בת שמונה מפגשי העשרה .המשתתפות למדו על
נומרולוגיה ,תורת כף היד ,אסטרולוגיה ,קלפי
טארוט ,בריאות גוף-נפש ותמציות פרחי באך.
מופע בוקר יום שישי
בתחילת יולי נערך במועדון רמת אביב ,בשיתוף
מחלקת ארגון ותרבות ,בוקר של מוסיקת עולם
ושירי זמרת הארץ במגוון כלי נגינה עם הצמד שאול
ויוליה בן-הר .בהמשך התקיימה תצוגת אופנה.

חשיבות אימון איזון הגוף
סטודיו  Cהרשת הנשית לעיצוב חיטוב כושר והרזיה מזמינה אותך ליהנות מאימון איזון הגוף המהווה את אחד
ממרכיבי הכושר הגופני החיוניים ביותר בפעילות ספורטיבית וכמסייעת בחיזוק וחיטוב הגוף וכפועל יוצא
מכך בביצוע מכלול המטלות היומיומיות.
חשוב להבין שהגמישות יורדת עם העלייה בגיל וטווח התנועה של המפרקים יורד במידה ולא מתעמלים
ופועלים לשימורו .ירידה והגבלה בתנועתיות המפרקים עלולה להוביל לירידה באיכות החיים ותנועות בסיסיות
ויומיומיות תהפוכנה להיות פחות יעילות ונוחות.
בסטודיו  Cפיתחנו תכנית אימון איזון הגוף אשר משלבת פעילות מאוזנת של מתיחות כוח וגמישות ,אשר
מטרתה לשמר אנרגטיות חיוניות ,הרגשה טובה ,ותנועתיות חופשיה של הגוף.
הגמישות חשובה ביותר לתפקוד יומיומי ומהווה גורם מכריע באיכות חיינו
התפקודית במיוחד כאישה.
ענה
נת מענ
ענ
ותנת
שנה ,נות
עלת כבר  25שנהה,
פועל
ת ,פו
ריסה ארצית
צית
ריסה
בפרי
סניפפים בבפ
 35ס
סטודיו  Cמונה 35
אה☺
חטובה וברייאה
תהיה חטוב
יד הי
מיד
שתמ
לכל אישה בכל גיל וש
וש
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כתבו אלינו
חולון :שלוש ארבע ולעבודה
לאחר שעזבתי את עבודתי חיפשתי את הדרך
למקום טוב יותר ,ומהפקיד בלשכת התעסוקה
ביקשתי להירשם לקורס "יישומי מחשב" כי לא
היה לי הידע הזה בכלל.
מנחה הקבוצה בקורס "קידום תעסוקתי" ,צעיר בן
 ,30נתן טיפים טובים כיצד לגשת לריאיון עבודה
ואפשר למשתתפות לדבר
ואיך לכתוב קורות חייםִ ,
על מה שמטריד אותן .כמשתתפות עברנו תהליך
גיבוש קבוצתי והדבר חיזק אותנו ונתן לנו כוחות.
בתוך כל הטוב הזה נכנסה אלינו גיטה גופר ,יו"ר
ויצו חולון ,שכל עבודת הקודש שהיא עושה למען
נשים היא מתוך ליבה החם .גיטה סיפרה כי במהלך
הקורס נעבור שלושה ימי העצמה בסניף ויצו ,אחת
לשבוע ,והרגשנו מחובקות!!!
המנחה של ויצו הייתה זוהר ,אם לילדים ,שגם היא
חוותה תקופה ארוכה שבה לא עבדה במקצועה
ומצאה פתרונות יצירתיים לפרנסתה.
זוהר התמקדה בדרכים שמאפשרות לצלוח את הקושי
שיש בריאיון ,עברה על קורות החיים שלנו ונתנה
השלמה פנטסטית לכל החלק העיוני של הקורס.
בזכות הקורס הזה אני עובדת במקום עבודה
שבחרתי בו ואני מאוד מאוד מרוצה  -אני
משתמשת בכל יישומי המחשב שלמדתי .והכי
חשוב הוא שהבנתי שאין מגבלה בחוץ  -לא גיל ,לא
מראה ולא ניסיון .המגבלה טמונה עמוק בפחדים
שלנו ואני מבקשת כאן להודות לויצו על הקן
החמים הזה.
אתי שירזי

ברצוננו להודות לכן על הפקת ארגון מסיבת
בני המצווה שערכתן השנה בסניף ובה השתתפו
נערים ונערות ממשפחות חד הוריות בהמלצת אגף
הרווחה בעיריית נתניה .הארגון המוקפד והמכובד
החל כבר ביום ההכנה לאירוע ,ואז התקיים טקס
הנחת תפילין בבית הכנסת ולאחריו ארוחת בוקר
מפנקת לילדים ולהוריהם.
ניכר כי הושקעה מחשבה רבה בארגון ערב המסיבה
עם רגישות וכבוד שהפגנתן כלפי החוגגים ,כולל
ההופעה והמתנות המפנקות .האווירה הייתה
מרגשת ומתנדבות הסניף חגגו עם כולם מכל הלב.
חנה כהן ,סגנית מנהלת אגף רווחה.
מירב מור ,עו"ס,
מנהלת המרכז לשלום המשפחה,
רכזת מרכז משפח"ה

נתניה :בר מצווה מרגשת

נהריה :התנסות ראשונה בביגודית

מסיבת בר המצווה הייתה מאוד יפה ומושקעת.
היה בה שפע של אהבה נקייה ללא תנאי עבור
הילדים ,מה שהעצים את גודל ההתרגשות .לפגוש
אנשים שאכפת להם זה לא מובן מאליו.
זה עשר שנים שאני גרושה ,ואף פעם לא זכיתי
אפילו לדעת שיש גורם שיכול להפוך את ההורות
היחידה לחוויה שונה ,ואני מודה לאל שזכיתי
להכירכם ,ללמוד מכם וליהנות בזכותכם .החוויה
של לראות את בנינו שתפילין הדוקות על זרועם
ומצחם ,עומדים מתחת חופה לבנה ליד ספר תורה

התלמידות שלנו דניאלה ,דניאל וליאור החלו
לעבוד אצלכן בביגודית ,וזאת עבורן התנסות
ראשונה בעבודה במסגרת הקהילה.
צוות החנות שלכן קיבל אותן בצורה נעימה
ומכבדת ,המהווה אישור וחיזוק ליכולתן לתפקד
מחוץ לבית הספר .אנו מבקשות להודות לצוות
המתנדבות ובראשן ללובה ולג'ני ומקוות להמשך
שיתוף פעולה גם בשנה הבאה.
רותי פיסחוב ,מנהלת בית הספר אילנות.
שקמה לוי ,לילך בן חיים ,צוות כיתות בוגרות

פתוח ,כשארבעה גברים ניצבים אוחזים בחופה,
לא השאירה אף עין יבשה.
ולאחר מכן התבקשנו להגיע לסניף ויצו נתניה
ולקנח בארוחת בוקר קלה וקפה חם.
 כמה אהבה -שפע של תודה ממני אליכם.
אנצור זאת,
איתי

נתניה :מסיבת בר מצווה מרגשת 2
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כתבו אלינו  -המשך <
נהריה :אירוח מושלם
לג'ני ,לאסתי ולכל צוות ויצו,
תודה על האירוח הלבבי במשך ארבע שנים.
המשיכו בעבודתכן הברוכה
אריאלה ,מיכל וכל המשתתפות בתרפיה
באמנות,
האגודה למלחמה בסרטן

חיפה :טור דה נירים
ניצה וגילה יקרות,
ברצוני להודות מקרב לב על עזרתכן בגיוס תרומה
של עשרה זוגות אופניים לחוגים בשעות אחר
הצהריים ולפעילות בשיעורי החינוך הגופני.
תרומתכן חשובה ביותר,
מכיוון שלרוב ילדינו אין
אפשרות לרכוש אופניים.
נכונותכן לעזור תמיד מוערכת
מאוד ואני תקווה להמשך
שיתוף פעולה בעתיד.
עודד הרשקו,
מנהל בית הספר נירים

קרית חיים :בואו נכפיל

חיפה :בשעה טובה
ניצה יקרה,
זו שנה שנייה ברציפות שבה אנו מובילים יחדיו
את הפרויקט "שעה טובה עם ילד" ,שבו מגיעות
מתנדבות מסניף נווה שאנן לבית הספר רמב"ם
לפעילות שבועית עם תלמידים .המתנדבות
בהנהגתך מעניקות אהבה לתלמידים ואני שמחה
לשתף אותך במשוב החיובי של עבודתן וכן על
תוצאותיה החיוביות.
אני מודה לך ולמתנדבות על השותפות והעשייה
מחממת הלב .אנא מסרי הערכתנו הרבה לרכזת
המתנדבות מאירה פרדיס ,הפועלת יחד עם סילבי
בנירי במחלקה במקצועיות.
אילנה טרוק וצוות המחלקה לחינוך חברתי ערכי,
עיריית חיפה ,מערכת החינוך והתרבות
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חברות ומתנדבות יקרות,
בזכותכן הפכנו לסניף עם
פעילות ענפה למען הקהילה.
בעיקר עבור ילדים ,חד
הוריות ,נשים ונערות בסיכון.
החזון שלנו הוא להכפיל את
מעגל החברות והמתנדבות בכל התחומים שבהם
אנו פועלות ,וביחד איתכן נמשיך לתמוך בחברה
ובקהילה.
תודה לכל המתנדבות בפעילויות המגוונות וגם
לחברות הנהלת הסניף ,שבלעדכן לא הייתי מקבלת
כוחות להמשיך לעוד שנה .כולכן עושות עבודה
נפלאה .עם סיומה של שנת פעילות התנדבותית
פורייה ,ברצוני לאחל לכולנו חופשת קיץ נעימה.
יהודית שרגא,
יו"ר סניף ויצו קרית חיים

חולון :קפיצה קטנה לחולון
גיטה גופר ,יו"ר ויצו חולון ומתנדבות הסניף
היקרות,
אני וחברות ויצו דליית אל כרמל מודות לך
ולחברות ויצו חולון על קבלת הפנים החמה ,על
הכיבוד המכובד והטעים שערכתן למעננו ,המפגש
הנעים בסניף והסיור שתכננת לנו.
אי אפשר גם לשכוח את המדריך המסור והנאמן
שהיה לנו .אין ביכולתי לתאר את היופי והכבוד
שזכינו לו בעיר חולון היפה .תודה גדולה.
ע'אדה כמאל,
יו"ר ויצו דליית אל כרמל

ירושלים :רק מחוזות טובים
מתנדבות ,עובדות וידידות יקרות,
לפני כחודש נכנסתי לתפקידי כיו"ר ויצו ירושלים
במקומה של אריאלה פרסקי ,שבחרה לפרוש לאחר
שבע שנים טובות שבהן הנהיגה את הסניף והביאה
אותו להישגים מצוינים.

קיבלתי את התפקיד ברצון וגם ביראה ,ביודעי
שלצד העניין הרב והשליחות הגדולה ,קיימת
אחריות רבה לקידום נושאים שבחרנו ,ואחריות
לרווחתן של מתנדבות רבות ויקרות .אני מאמינה
ובטוחה שיחד נמשיך להוביל את ויצו ירושלים
למחוזות טובים ומקדמים למען נשים ,ילדים
וקהילת העיר ירושלים.
שלכן,
שרה קוברסקי,
יו"ר ויצו ירושלים

רמת גן :תודה לך ,לילי
לילי היקרה,
אנו רוצות לברכך על  20שנות התנדבותך ,שבהן
תרמת לנו ולכל הסובבים אותך בטוב לב וביחס
המבין את צורכי הזולת .תודה על הזמן ,היחס,
החיבה והסבלנות .את תמיד לצדנו לפתור כל בעיה
כי את עושה הכול באהבה ובמסירות.
אז המשיכי להיות כפי שאת .תבורכי בבריאות
טובה ,תזכי לשנים טובות ותמשיכי בפעילותך
ההתנדבותית עוד הרבה שנים.
מברכות ביישר כוח,
אורה וכל חברות מועדון ויצו תמר
של סניף רמת גן

אזור :נותנים יד
אילנה יגר היקרה,
אנו מבקשים להודות לך מכל הלב על תרומת ויצו
אזור ליד שרה  -כיסא גלגלים בעל גב הטיה לילד.
תרומתך מאפשרת לנו לסייע לכל פונה המתמודד
עם קשיים תפקודיים ונזקק לציוד רפואי בהשאלה
והיא מהווה תרומה לקהילה.
בשם האנשים הזקוקים לסיוע ובשם מתנדבי יד
שרה הפזורים בכמאה סניפים ברחבי הארץ ,הננו
לברכך בבריאות שמחה ונחת.
יד שרה ,מתנדבי סניף חולון
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עוצמה נשית

הפמיניזם הוא
מוטיבציה עיקרית
בהולדת רעיון
ההתחדשות היהודית
נגה ברנר סמיה ,סמנכ"ל ארגון בינה,
העוסק בהעמקת הזהות היהודית
בקרב הציבור הישראלי ,מזכירה כי
היהדות שייכת גם לנשים ,ואולי
בעיקר להן
במשך אלפי שנים נמנעה מנשים הגישה אל לימוד
התורה ופסיקת ההלכה ,על אף שבכל החיובים
והמצוות "השווה הכתוב אישה לאיש" .הדרה
זו הושפעה רבות מן החלוקה המגדרית הברורה,
וממצבן הסוציולוגי של הנשים בכל החברות ,שבו
הן היו אחראיות על משק הבית והטיפול בילדים,
ולא אחת נמנעו כמעט לחלוטין מיציאה מביתן אל
תחומי המרחב הציבורי ,במסחר ,בהנהגה ,בכלכלה
ובטקסים הדתיים .את המצוות הנוגעות לחייהן הן
למדו בעל פה מאמותיהן ,ולא נזקקו ללימוד מספר.
גורם נוסף לתופעה היה הטיעון ההלכתי האוסר על
נשים ללמוד תורה ,בשל בורותן בהוויות העולם.
כך היה .עולם ההלכה בוחן מחדש את האקסיומות
הישנות .כפי שהכלל שלפיו אישה אינה מעידה בבית
הדין מחשש לפגיעה בצניעותה נפרץ בראשית ימי
הביניים ,עם השתלבותן של נשים באירופה בחיי
המסחר והכלכלה ,בדורות האחרונים ביקשו נשים
להרחיב את מחויבותן ההלכתית למצוות נוספות
שהן פטורות מהן ,ולהעשיר את עולמן הרוחני
בלימוד תורה מעמיק .חשוב לציין :בניגוד למקובל
לחשוב ,הוראת הלכה על ידי נשים אינה אסורה,
כל עוד היא אכן יודעת אותה .כיום התחום הולך
ומתפתח ,ונשים נוספות בוחרות בלימודי ההלכה
כתחום עיסוק.
הפעילות חוצה מגזרים .למשל נשות הכותל,
קבוצת נשים מכל קשת הזרמים היהודיים בחברה
הישראלית ,מגיעות להתפלל זה  25שנה ברציפות
בכל ראש חודש עברי למעט ראש חודש תשרי ,בתוך
עזרת הנשים שבכותל המערבי ,המקום המקודש
ביותר לעם היהודי .הן נאבקות להכרה בזכותן של
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נשים להתפלל יחד כנשים בקול ובשירה ,כשהן
עטופות בטלית ותפילין – לנוהגות כך – ולאפשר
הכנסת ספר תורה לרחבת הנשים ,על מנת לקיים
קריאה בתורה כמקובל וכהלכה בראשי חודשים
ובכלל .המהלך נשא פרי ,ולאחר שנים ארוכות של
מאבק הוכרה לאחרונה זכות נשים להתפלל בשירה
וזמרה כקבוצה או כבודדות בכותל המערבי בעזרת
הנשים ,כולל הכרה במנהגן להתעטף בטלית
ותפילין.
גם ארגון בינה הוא דוגמה נפלאה :הארגון הוקם
לאחר רצח רבין במטרה להעמיק ולבסס את הזהות
היהודית בקרב הציבור הישראלי הרחב .האג'נדה
שלו היא יצירת דור שנוגע ביהדותו ומחובר אליה
על בסיס זהותי ותרבותי עמוק ,ולא על בסיס דתי.
בינה היא גוף חינוך שפועל בשיתוף פעולה הדוק
עם צה"ל ,עם משרד החינוך ועוד ,כשבין המורים
של בינה אנשים כמו דב אלבוים ,חיים באר ,יוכי
ברנדס ,ג'קי לוי ,מוקי צור ועוד .בבינה לומדים
מאות צעירים בשנה המשולבים במסלולים שונים,
כשהמשותף לכולם הוא לימוד ומעשה :לימוד
יהדות והתנדבות משמעותית בקהילה.
נגה ברנר סמיה ,סמנכ"ל הארגון ,מסבירה כי
בינה עבורה הוא בית אישי-זהותי ומקצועי כאחד.
"חיפשתי מקום שבו אני יכולה להרגיש יהודייה
שלמה ,מקום שבו אפשר לפגוש אנשים שמחפשים
זהות יהודית אחרת ממה שרואים בדרך כלל
בישראל ,אנשים שאכפת להם מהצביון היהודי של
המדינה ושאינם אורתודוקסים או דתיים בהכרח.
מקום שבו אני יכולה למצוא את החיבור בין
הערכים האוניברסליים שאיתם אני באה מהבית
 פמיניזם ,הומניזם ,פלורליזם ודמוקרטיה  -לביןהיהדות.
"מבחינה מקצועית חיפשתי מקום שבו אוכל
ליישם את הניסיון שצברתי בסקטורים האחרים
– העסקי והפרטי – בתוך עולם תוכן שהוא
חשוב ומשמעותי עבורי .בִ מקום למכור תרופות
או מוצרים טכנולוגיים ומערכות צבאיות ,כמו
שעשיתי בעבר ,היום אני רוצה "למכור" ,לקדם
ולהנחיל ערכים .התחלתי את דרכי בארגון כמנהלת
פיתוח משאבים ומאז חזרתי לספסל הלימודים,
עשיתי תואר שני נוסף בחינוך יהודי-פלורליסטי
באוניברסיטה העברית והיום אני סמנכ"ל הארגון
ומורה בישיבה החילונית".

מה מקומן של נשים בעולם התוכן של התחדשות
יהודית?
"לעתים תכופות הנשים הן מובילות דרך בחידוש
היהדות ,היות ונושא המגדר והשוויון המגדרי הוא
מוטיבציה עיקרית עבור הרבה גברים ונשים בקידום
התחום .אפשר אפילו לומר שנשים הן אלה שהובילו
ופרצו דרך בתחום הזה .כשאומרים התחדשות
ושואלים מה חידשנו ,אחד הרעיונות העיקריים
שחודשו הוא נושא מעמד האישה בדת ובתרבות
היהודית .אנחנו עוסקים ביהדות באופן שבו לנשים
יש מקום מרכזי ,שאינו פחות מזה של הגברים.
"גם באופן אישי אני יכולה לומר שעבורי זו אחת
המוטיבציות העיקריות לכניסה לעולם הזה.
כשהגעתי חזרה לארץ אחרי שנים רבות של חיים
בארה"ב ,שם נחשפתי לעושר תרבותי ,לפלורליזם
ולזרמי היהדות הליברליים ,נתקלתי בחוסר מטריד
בזירה הישראלית .למשל ,לא היה לי מקום שבו
הרגשתי נוח לעשות בו את קבלת השבת .במקום שבו
אני גרה ,תל מונד ,כמו ביישובים רבים בארץ ,היו
רק בתי כנסת אורתודוקסיים .לא יכולתי לבוא עם
המשפחה שלי ולעשות יחד שבת על פי דרכנו .כולם
יחד .התחלתי ביצירת חבורת קבלת שבת ביישוב ,וזו
מסורת שנמשכת עד היום ,שבה גם גברים וגם נשים
מובילי תפילה ,דורשי פרשת שבוע ועוד".

בת? מצווה!
ביטוי פמיניסטי נוסף הוא בתחום טקסי החיים
היהודיים .אחד הטקסים המרכזיים הזוכים לחידוש
הוא טקס בת המצווה .בקרב הציבור החילוני בנים
עוברים טקס בר מצווה כהלכתו בהגיעם לגיל .13
לעומתם ,בנות רבות לא עושות שום דבר משמעותי
בשלב הזה.
"נותר שם חלל ,הן נזנחות על ידי הדת דווקא באבן
הדרך הזו ,שהיא כה משמעותית .טקס בת המצווה
הפך לאחד החידושים היפים של ההתחדשות
היהודית" ,מספרת ברנר סמיה" .אנחנו בבינה
מפעילים קבוצות של אמהות ובנות ,בעיקר בשכונות
מוחלשות ברחבי הארץ ,שעוסקות בהתבגרות,
במנהיגות ובמקומן של נשים ביהדות .נוצרים
טקסי בת מצווה קהילתיים שאליהם יוצקים תוכן
יהודי-חברתי .התוכן המשמעותי מחליף מקום ריק
שנהג להתמלא במסיבות יומולדת ראוותניות .אבן
הדרך הזו ,כך אנחנו מאמינים ,משמעותית לזהותן,

סמנכ"ל ארגון בינה ,נגה ברנר סמיה

להתבגרותן ולהצטרפותן לקהילה היהודית כנשים
בוגרות".
הביטוי של הזהות היהודית שלנו ,על פי בינה ,הוא
בחתירה לצדק החברתי ובמעשה החברתי המשמעותי
שהוא בעל השפעה על האחר .גם באפיקים קהילתיים
נוספים בעשייה החברתית של בינה יש משקל לנושא
הנשי ,למשל במיזם "קהילה חוגגת" ,קבוצות "לימוד
ומעשה" הפועלות בשכונות דרום תל אביב ,יפו ,באר
שבע ,רמלה ,נצרת ועוד .המשתתפים בקבוצות הללו
עוסקים ,בהובלת אנשי בינה ,בלימוד מתוך המקורות
ונרתמים יחד כקבוצה ,שממנה הם שואבים כוח
וסולידריות ,ליצירת פעילות קהילתית בשכונות
שלהם.
הם עורכים חגים משותפים ,מסייעים לקשישים,
מלווים משפחות חלשות ,מעניקים תמיכה וסיוע הדדי
בינם לבין עצמם ועוד .רוב המשתתפים הם דווקא
משתתפות" .זה לא קורה במקרה" ,אומרת ברנר
סמיה" .נשים מודרות מהשיח הזהותי המתקיים
בבית כנסת או בבית המדרש ,ואילו פה הן מקבלות
מענה .כשמדברים על הובלה של פעילות קהילתית,
נשים הופכות מטבע הדברים במקרים רבים ללב
הפועם של העשייה ולקול מרכזי ואפילו מוביל
ביהדות .זה אחד החידושים העיקריים והמעניינים
בתחום ,שהולך ותופס תאוצה בחברה הישראלית,
במרכז ובפריפריה".
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות
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תרבות ופנאי
מוסיקה
עונת המוסיקה במוזיאון תל אביב
לאמנות
העונה החדשה בסדרות המוסיקה של מוזיאון תל
אביב לאמנות מביאה את טובי המבצעים מהארץ
ומהעולם במיטב המוסיקה הקאמרית של גדולי
המלחינים .כ 45-דקות לפני תחילת הקונצרטים
תתקיים ללא תוספת תשלום הרצאה על תוכנית
הקונצרט.

העונה החדשה מציגה את הסולנים הנבחרים
מרחבי העולם ,ביניהם גארי הופמן ,מגדולי
הצ'לנים של זמננו ,והפסנתרנית עטורת הפרסים
קתרינה טוטלר ,אשר תופיע במספר קונצרטים
מיוחדים וביניהם בקונצרט עם רביעיית אביב
האהובה .הקלרניתנית הנפלאה שרון קם תנגן עם
אחיה ,הוויולן אורי קם ,ועם הפסנתרן מתן פורת
ועוד רבים וטובים.
כמו כן יתקיימו קונצרטים קאמריים מצליחים מן
הארץ ומהעולם עם רביעיית היידן ,שלישיית וייס-
קפלן -סטומף ,ואמני פסטיבל קאזלס עם הכנר חגי
שחם.

מוזיאון תל אביב לאמנות
להזמנות ובירורים :טל' 03-6077070
http://www.tamuseum.org.il

תערוכה
היהודי הנודד :בראי האמנות
דמות היהודי הנודד ,החוטא הנידון לנדודי נצח,
הותירה את חותמה בתודעתם של יוצרים רבים,
אשר במשך מאות שנים נתנו לדמיונם להפליג
למחוזות רחוקים .באופן פרדוקסלי דמות זו,
שמקורה באגדה נוצרית בעלת אופי אנטישמי,
אומצה על ידי האמנות היהודית והישראלית.

איל אדלר-קלנר טבעת אש2010 ,

התערוכה בוחנת את האופן שבו האמנים התייחסו
ומתייחסים למושג "היהודי הנודד" בהקשרים
רחבים – החל מייצוג גרסותיו השונות שהוטמעו

אד )אדוארד( אדלר פליטים ,תחילת המאה ה20-
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תמיר צדוק וונדר ג'וּ2006-2002 ,

באמנות היהודית בתחילת המאה ה ,20-דרך
הציפייה למפגשם המיוחל של ישו והיהודי הנודד
כסמל לקץ הנדודים בארץ ישראל ,ועד לייצוגים
של "המשוטט" הישראלי העכשווי.
בתערוכה מוצגות עבודות של אמנים יהודים ,לצד
אמנים ישראלים עכשוויים שמתייחסים לנושא
כיום ,ובהם איל אדלר-קלנר ,חיים מאור ,פיליפ
רנצר ,אסי משולם ,ליאב מזרחי ,אנדי ארנוביץ',
ואחרים.
אוצרת :סבטלנה ריינגולד
מוזיאון מאנה-כץ ,יפה נוף  ,89חיפה
לפרטים נוספים :טל' 04-9119372
http://www.mkm.org.il

ספר עם הדור הצעיר
"אנונימוס בלפי הגדול"
מאת יוסי בנאי ,איורים :אביאל בסיל,
הוצאת עם עובד
כמעט  50שנה חלפו מאז שהספר המקסים הזה
יצא לאור לראשונה )מסדה ,1966 ,איורים :מיכל
לויט( והוא למעשה פרק ידוע פחות בגוף עבודתו
של יוסי בנאי ) ,(2006-1932מגדולי אמני ישראל,
שחקן ,מגיש שירים וכותב ,חתן פרס ישראל וחתן
פרס התיאטרון הישראלי.
עתה היצירה המרתקת הן בעולמה של ספרות
הילדים והן במורשתו הייחודית של אמן חשוב
זה זוכה ללבוש חדש ומרענן בהוצאה מחודשת.
והפעם עם איוריו של אביאל בסיל ,שזכה בציון

לשבח בפרס בן יצחק לאיור בשנת .2012
כך זה הולך ..." :ואם יבואו יום אחד אנשים ויגידו
לכם שאין כאלה מקומות ,וכאלה ארצות לא
קיימות ,ואין כאלה חכמים גדולים וגיבורים כמו
אנונימוס ,ויפות וקורנות כמו לילה ,אל תאמינו
להם ,הם ישנם :עובדה .אחרת לא היו סיפורים...
"הרבה סיפורים יפים ומוזרים מספרים עליו ,על
אנונימוס בלפי הגדול .מה אני אומר הרבה? הרבה
זה לא מילה .ומכל הסיפורים ,סיפור אחד אני
רוצה לספר לכם עכשיו".

הפתעה על המדף
"הנערה ברשת העכביש"
מאת דיוויד לגרקרנץ ,הוצאת מודן
בשורה לחובבי "מילניום" :הספר הרביעי בסדרת
המותחנים השוודית המצליחה ראה אור .זה קרה
בה בעת ב 26-מדינות בעולם וב 45-שפות שונות.
גיליון  188חגיגי  95שנות פעילות

2015

65

תרבות ופנאי  -המשך <

הספר ממשיך לעסוק בקורותיהם של ההאקרית
המבריקה והזועמת ליסבת סלאנדר והעיתונאי
מיכאל בלומקוויסט )"נערה עם קעקוע דרקון",
"הנערה ששיחקה באש"" ,הנערה שבעטה בקן
הצרעות"( ,אך עומד בפני עצמו .הספר הראשון
בסדרה יצא ב 2005-וזכה להצלחה גדולה .בעקבותיו
ראו אור גם שני הספרים האחרים ב 50-מדינות
ונמכרו בלמעלה מ 80-מיליון עותקים בעולם כולו.
הסדרה זכתה להצלחה מסחררת ,אך למרבה הצער
סטיג לרסון ,הסופר שהגה וכתב את "מילניום",
לא זכה לראות או ליהנות ממנה .הוא מת מדום
לב בהיותו בן  ,50מעט לפני שהסדרה החלה
להצליח .בשנת  2013פנתה ההוצאה השוודית של
"מילניום" ,נורשטאד ,לסופר מצליח בשם דיוויד
לגרקרנץ בהצעה להמשיך לכתוב על קורותיהם של
השניים .לגרקרנץ נענה לאתגר בהתלהבות ,ותחת
מעטה אבטחה וסודיות החל לכתוב את הספר
הרביעי בסדרה.
כרך זה אינו מבוסס על חומרים שכתב סטיג לרסון,
שנפוצה שמועה שהידועה בציבור שלו מחזיקה
בהם .הספר נכתב במחשב שאינו מחובר לרשת,
הוא לא הועבר בשום אמצעי אלקטרוני ,ונאסר על
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כל המו"לים שקיבלו לידיהם את העותק לתרגום
לחשוף פרטים או חלקים ממנו לפני שיראה אור,
אלא אם כן התקבלה רשות מפורשת מהמו"ל
השוודי .יציאת הספר לאור בשוודיה הפכה לחגיגה
מתוקשרת והיא מלווה בהרבה אירועים נוצצים,
ראיונות ,ספקולציות וסקרנות.
הנה פרטים ספורים על הספר שהותר לנו לחלוק:
בלומקוויסט נמצא במשבר .כבר אין הרבה קונים
לכתב העת האליטיסטי שלו" ,מילניום" ,והוא
מוצא את עצמו במגרש לא מוכר של העיתונות
הדיגיטלית הקלילה .הוא אפילו לא בטוח שברצונו
להמשיך לשחק את המשחק.
העיתונאי תוהה אם המידע בקשר לפְ ָרנס בַּ לְ ֶדר,
פרופסור שוודי בעל שם עולמי שנגנבה ממנו טכנולוגיה
סודית פורצת דרך ,ראוי לכתבה ב"מילניום" .הוא
משתכנע כשמתגלה לו מי עוד מעורבת :ליסבת
סלאנדר ,ידידתו ההאקרית הזועמת עם אמות
המוסר חסרות הרחמים הייחודיות לה .בלומקוויסט
היה רוצה לדעת מדוע היא מתעניינת בסיפור ,ולהבין
לאן נעלמה לתקופה כה ארוכה.
סלאנדר נמצאת כעת בעיצומו של מצוד .היא
חשבה שהארגון של אביה ואויבה המר ,הארכי
פושע אלכסנדר סלאצ'נקו ,חוסל יחד איתו .אך
רמזים מעידים כי חיילים מרשת הרשע הישנה
שלו עדיין פעילים ,ועתה במקום לסחור בנשים הם
סוחרים במידע שגנבו באמצעות חדירה למחשבים
של חברות טכנולוגיות.
בדרכה חסרת המעצורים היא מחליטה להשמיד
אחת ולתמיד את מה שנותר מהארגון .אבל
סלאנדר ,בבלי דעת ,מקימה עליה משהו שגדול
אפילו מיכולותיה .דמויות אפלות מעברה חוזרות
לרדוף אותה ,ואליהן מצטרפים גורמים רבי עוצמה
במנגנוני הביטחון החשאיים .אויביה סוגרים עליה
מכל עבר .ייתכן שהפעם היא הסתבכה ברשת
שממנה לא תצליח להיחלץ.
"הנערה ברשת העכביש" נענה לאתגר שהציבו בפניו
שלושת הספרים שקדמו לו בסדרת "מילניום",
שכולם רבי מכר עטורי שבחים .בעלילה מותחת
ומלאת תפניות ובכתיבה מהירה וקולחת ,הספר
זורק אותנו למציאות עוצרת נשימה :עולם של
האזנות סתר ,פריצות למחשבים וריגול טכנולוגי,
שבו הסודות של איש מאיתנו אינם מוגנים עוד.

לזכרן
לזכר שרה נורנברג

שרה נורנברג ז"ל

שרה נורנברג ז"ל כיהנה כיו"ר סניף גבעתיים במשך  15שנים .מסניף קטן
ברחוב המגדל היא ליוותה ב 1999-את הקמת הסניף היפה ברחוב בן גוריון
בעיר ,והסניף עתה שוקק פעילות ועשייה.
שרה התחילה את פעילותה בויצו גבעתיים כראש חוג בית ,המשיכה להתנדב
כיו"ר הלשכה המשפטית וכיו"ר גיוס כספים ,ומכאן הייתה הדרך לתפקיד
יושבת ראש הסניף סלולה.
במשך השנים הפכה שרה את הסניף למשגשג בזכות מסירותה ,השקעתה
הרבה ורעיונותיה ומעל לכול בזכות הנתינה שלה .בשנת  ,2009עת סיימה את
התפקיד ,נערכה לכבודה מסיבה.
מדברי הפרידה שכתבתי לה למסיבת הסיום:
"תודה שזיכית אותי לראות מהי התמדה  /שידעת לתת ללא תמורה /
שבזכותך אני יודעת שהשמיים הם הגבול  /שהוכחת שהמאמץ משתלם /
שהראית שרק המעז מצליח  /והוכחת שיש שכר ליגיעה  /שידעת לסלול,
לשתף ולהלהיב  /לחלוק את השמחה ולפעמים גם לנגב דמעה".
שרה נפטרה ב 30-ביוני בעקבות מחלה קשה ,כשהיא מותירה אחריה בעל,
שני ילדים ,נכדים ומשפחה גדולה ועצובה של חברות ויצו גבעתיים.
היי שלום!
נילי הנדל ,יו"ר הסניף

אם אתם חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי ,אנחנו הכתובת:
בחברתנו עורכים ,מעצבים ,מדפיסים ,כורכים ושולחים אליך עד הבית,

ספרים שנשארים במשפחה
ביוגרפיה משפחתית
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה ,תמונות,
אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם ,ראיונות אישיים עם בני המשפחה
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