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≤ˇ במת האישה

להכין לתינוקך
את המחית
האמיתית!

מליוני אמהות בעולם מכינות לילדהם את הדבר האמיתי Æמחית טריה
מפרות טריים עם מוט הבלנדר המהיר והאיכותי של בריוויל ÆאמיתיÆ

מושלם למרקים ˇ רטבים ˇ מחיות פרי ˇ מיצים טבעיים ועוד

להשיג בחנויות החשמל והאלקטרוניקה וברשתות המובחרות

דבר היו“ר

תנועה ציונית בינלאומית של נשים מתנדבות
לשיפור החברה בישראל

קוראות יקרות,
שנת תש“ע הבאה עלינו לטובה היא בסימן חגיגות  90שנה לתנועת ויצו.
התש“ע הוא מעגל מחזורי של למידה והסתגלות )תשעת ירחי לידה( וממנו פורצים החיים החדשים,
התש“ע מדבר על תהליך של חזרה למקור ,התקדמות והתפתחות.
שנת התש“ע היא שנה של השלמת המשימות והשתחררות מהעבר ,שנה של בחינה שקטה ושל צפייה
לעתיד.
שנת התש“ע הזו מעידה שכל שינוי או תחילת תהליך ייעשו תמיד בכיוון החיובי  -תמורה ,התחדשות
והצלחה.
יותר מאשר בכל שנה אחרת ,הגורל נתון בידיים שלנו ,וכמעט בטוח שכל מה שמתחיל בשנה זו יהיה
מוצלח ,כך שאין לפחד ולעשות את הצעד האמיץ הראשון.
זהו הזמן הטוב ביותר לנצל הזדמנויות ולהרחיב אופקים ,זה הזמן לנוע לכיוון המטרה.
בגיליון זה תמצאי סקירה מפורטת של פעולותיה הנרחבות של ויצו ,לצד הדיווחים והמדורים הקבועים.
תוכלי להכיר מקרוב את צוות סניף פתח תקווה ,שמנהיג פעילות מגוונת בעיר .בכתבה על הטרדה מינית
תוכלי להיחשף לתופעה שמטרידה את כולנו ,ולצערנו היקפה הולך ומתרחב .תוכלי לקרוא על פרויקט
למשפחות חד הוריות ,שנותן מענה לצרכיהן המיוחדים של משפחות אלו ,ופרויקט המנטורינג ,שאנו כל
כך גאות בבנות המשתתפות בו ,לאחר שעברו בהצלחה תהליך העצמה בניצוח האגף לרווחת המשפחה.
אחד הפרויקטים המיוחדים שאנו מפעילות בשנתיים האחרונות הוא מרכז ”שלנו“ ,שנותן מענה
למשפחות מטופלים וזוכה להישגים מרשימים ,גם עליו יש כתבה בגיליון זה של ”במת האישה“.
מהכתבות בגיליון תוכלי להתרשם מתהליך הצמיחה וההתפתחות האין סופי של ויצו ,שממשיכה לעמוד
באתגר להשגת שוויון בחברה הישראלית.
אני מאחלת לכל משפחת ויצו הנפלאה לראות את האור ,ההצלחה והחדשנות.
אני מאחלת לך ולבני משפחתך שנה טובה ,שנת יצירתיות ,זריעת זרעים ופתיחת הדלת להזדמנויות
חדשות ,מתוך תחושת בטחון.

”שתלתם ניגונים בי אימי ואבי
ניגונים מזמורים שכוחים
גרעינים גרעינים נשאם לבבי
עתה הם עולים וצומחים“
)פניה ברגשטיין(
שלכם,
יוכי פלר
יו“ר ויצו ישראל

 ˇ¥במת האישה

רשימת הכותבות
אברוצקי מרטה
אהרוני ריקי
אורן אביבה
אורן אסתר
אילן נורית
אליעז רבקה
אלירז מלכה
אפרתי נעמי
אפרתי ריבי
אקמן רחל
אושרת גילה
אשטוקר טניה
בירנברג טובה
בלאט פרלה
בן הלל עמליה
בן שמואל גלית
ברוור ציפי
ברעם חוה
גבאי חדווה
גבע ענת
גולני ענת
ג‘זתי מרים
גרבר דפנא
דולפין אלומה
דנטה לאה
דקל אורנה
הוימן סילביה
הופמן מדי
היימן רותי
הראל מלי
הרמן ריקי
וייצמן ציפי
ידלין עליזה
כהן נאוה
כהן רחל
לוי נורית
לוי ציפי
לונדנר רחל
לפידור רות
לשמן דליה
מיצ‘וניק סליה
מנחם אורה
מרום נטע
נאור עליזה
נאור ענת
נפחא נילי
סובוביץ‘ ניצה
סייג עמליה
עירוני אילה
צבן אדל
קובץ‘ חיה
קורלנסקי רחל
קלדנוב שרי
רן פנינה
רפפורט בלומה
שאין אביבה
שיף רימונה
שלייפר לאה
שמיאן רבקה
תירוש דפנה

בדרך להפוך
לעוד לקוח מרוצה

 -יבואנית בלעדית רח' הדפנה  2רשפון09- 9563172 ,

מותג העגלות המוביל בישראל

חדשות

קורס שגרירות תקשורת
הסתיים קורס להקניית ידע בעבודת התקשורת הישראלית והכשרת דוברים ומגיבים.
בעידן הרייטינג ,השיווק ותקשורת ההמונים ,גם ויצו אינה קופאת על שמריה .האגף להדרכה ,לפיתוח ותרבות בויצוישראל בראשותה של אתי
אשתר ובניהולה של ענת גבע ,יצר קשר עם ”המרכז הישראלי לתקשורת המונים“ ,בניהולו של העיתונאי נוח הלפרין ,ופתח קורס אקדמי לחברות
ויצו במטרה להכשירן לשגרירות תקשורת .לאחר סיומו תייצגנה בכבוד ובאופן מקצועי את ויצו באמצעי התקשורת השונים :עיתונות ,רדיו,
טלוויזיה ,פרסום ,שיווק ודוברות .לקורס היו שותפים כמה מחברי עמותת ”לנצח אחי“.
בקורס השתתפו כ 30-נציגות ויצו מכל רחבי הארץ ,מקריית שמונה שבצפון ועד באר שבע שבדרום .היו בו כ 100-שעות אקדמיות והוא כלל
הרצאות במפגש חד שבועי בן  4שעות אקדמיות באולם בית ויצו והשתתפות באירועים תקשורתיים .במשך הקורס המשתתפות קיבלו ארגז כלים
מעשי ומקצועי ובסיום הוענקו תעודות למסיימות והן אף קיבלו תעודת עיתונאי .במסיבת הסיום הקריאה לאה שלייפר מויצונתניה מקמה שכתבה
לסיכום הקורס:
”במשך  8חודשים באופן קבוע באנו לויצואחת לשבוע ,ומה שמצופה מאיתנו עתה ,ליישם את הידע הרב שנקנה ,לחדור לתקשורת המקומית
בדרך מתוחכמת ויצירתית“.
האגף להדרכה ,לפיתוח ולתרבות ימשיך גם בשנה הבאה להיפגש עם בוגרות הקורס לליווי ,הנחייה והעשרה בתחומים נוספים.

ועידת דרבן השנייה בז‘נבה
ועידת דרבן היא כנס פסגה בינלאומי המאורגן על ידי האו“ם למאבק נגד הגזענות ,רדיפות ופחד מזרים ואפליה .משתתפים בה נציגים של
כל המדינות החברות באו“ם כולל משלחות של ארגונים חברתיים בלתי ממשלתיים כגון ויצו .ועידת דרבן השנייה התקיימה הפעם בז‘נבה
שבשווייץ .כמו בוועידה הקודמת ,בדרבן ,התגלו במהלכה תופעות של שנאה קיצונית נגד יהודים ונגד ישראל על ידי משלחות מארצות
בעלות משטר אסלמי קיצוני ודיקטטורות שבארצותיהם מתקיים רצח עם .אחד המכובדים שנאמו בפתיחה החגיגית היה נשיא אירן מחמוד
אחמדינאג‘אד ולאות מחאה קמו משלחות רבות מהעולם החופשי ויצאו מן האולם.

משלחת ויצו העולמית בועידת דרבן בז‘נבה

גביע כדורסל לבנות הדסים
טורניר הכדורסל לזכרה של
דנה זמורסקי הוקדש השנה
גם לזכרו של רלף קליין ז“ל
שהיה מאמנה של נבחרת
הבנות בהדסים במשך עשר
שנים והסתיים עם זכייתה
של קבוצת הבנות ויצו ”דנה“
של כפר הנוער הדסים.
הן ניצחו את קבוצת בנות
תיכון אוסטרובסקי מרעננה
וזכו בגביע .הטורניר נערך
בנס ציונה בפעם החמישית
לזכרה של אוהדת הכדורסל
דנה זמורסקי ,בת העיר,
שנהרגה בתאונת דרכים.

חדשות מבית שאן
ראש עיריית בית שאן ז‘קי לוי נפגש עם יו“ר ויצו
ישראל יוכי פלר ויחד סיכמו על חידוש הפעילות
עם תנועת ויצו בבית שאן .בישיבה השתתפו גם
ממלא מקום ראש העיר רפי סוויסה ,יו“ר אגף
ארגון ומרכזי ויצו תירצה רובינסקי ,מנהלת ויצו
ישראל שרית ארבל ומנהלת מחלקת התרבות
במתנ“ס סמדר אלפסה המפעילה תוכניות לנשים
בעיר .בישיבה הוחלט על שיפוץ המועדון שלא
היה פעיל זמן רב וחידוש הפעילות ברוח חדשה.
ז‘קי לוי ייחס בישיבה חשיבות רבה לנושא
קידום הנשים .יוכי פלר אמרה שויצומתאימה
עצמה לצורכי השטח ונרתמת לסייע לאוכלוסיה,
מעצימה נשים ונערות ,מפעילה מועדוניות
וקייטנות ודואגת למעמד האישה בישראל.

∂ˇ במת האישה

מסע ”נפגשים בשביל ישראל“
תשע קבוצות של תלמידי כפרי
הנוער של ויצו  ,השתלבו בימי
המסע השונים של ”נפגשים
בשביל ישראל“ .המסע נערך
זו השנה החמישית והפעם
בסימן סיפור-דרך-סיפור,
במסגרתו צועדים המשתתפים
מעמק האלה ועד שאר ישוב
בעקבות סיפורי הארץ .המסע
מאורגן על-ידי רעיה ויוסי
אפנר מקימי עמותת א“בי,
לזכרו של בנם סמל ראשון אבי
אפנר ,שנפל באסון המסוקים.

חדשות

חוגגים  70באחוזה

”דרך התקווה“ השלט נתרם ע“י משפחת לואי מאוסטרליה
מימין :יו“ר הנהלת ויצו העולמית טובה בן-דב .ומשמאל:נשיאת
ויצו אוסטרליה ג‘ו גוסטין

תמונות מחזור

אחוזת ילדים חגגה ∞∑¨ אורנה נירנפלד ≠ זמן חיפה
אחוזת ילדים נבנתה בלב שכונת אחוזה בחיפה ,למען יתומי האונייה פאטרייה שטבעה מול חופי הארץ .המקום הפך עם השנים ,בחסות ויצו אוסטרליה,
לבית חם עבור ילדים ממשפחות הרוסות .לכנס שאורגן בחודש מאי הגיעו כ 290-בוגרים שבאו לחגוג  70שנה למקום שהיה להם לבית .בין הבוגרים
שהגיעו היו קשישים וזוגות נשואים שהכירו כשהיו תלמידי המקום .באירוע נחנך ”בית-החלומות“ – מבנה בן שלוש קומות תרומת ויצו אוסטרליה שבו
סדנאות לקרמיקה ,תכשיטנות ,חדרי טיפול וייעוץ ,משרדי הנהלה ומזנון לתלמידים .שגריר אוסטרליה בישראל ג‘יימס לארסן היה נוכח בעת גזירת הסרט
בידי נשיאת ויצו אוסטרליה ג‘ו גוסטין ,באירוע נוכחה וברכה יו“ר ההנהלה העולמית של ויצו טובה בן-דב.

תשעים שנה לויצואנגליה
ויצו אנגליה חגגה  90שנים להיווסדה במרכז למשפחה ע“ש רבקה זיו
בבית הכרם בירושלים ,שבחסות הפדרציה של ויצו אנגליה .בטקס
השתתפו יו“ר הנהלת ויצו העולמית טובה בן-דב ,יו“ר ויצו אנגליה לוריין
וורן ,נשיאת כבוד לחיים של ויצו אנגליה רות סוטניק יו“ר אגף גיוס
כספים בויצוהעולמית אסתר מור ואורחים רבים .המרכז למשפחה נחשב
ליהלום שבכתר מבין הפרויקטים הרבים של ויצו אנגליה ,והוא כולל
פעילויות מן העריסה ועד לגבורות

מכירת החמץ של ויצו ≠ פסח תשס“ט
יו“ר הנהלת ויצו העולמית טובה בן-דב ,הרב לאו ומנכ“ל ויצו העולמית
חיים זמורסקי מוכרים לפני הפסח את החמץ של כל מוסדות ויצו ברחבי
המדינה לרבנות הראשית על מנת שיימכר לידי נוכרי.

החגיגה בחצר מרכז המשפחה של ויצו ע“ש רבקה זיו בבית הכר בירושלים

תערוכת כרזות בקאמרי
בחודש מאי התקיימה תערוכת כרזות למחזות מופת ,שעיצבו
והכינו סטודנטים שנה ב‘
במחלקה לעיצוב גראפי של המרכז האקדמי ויצו בחיפה.
הכרזות הוצבו במבואה של תיאטרון הקאמרי בתל אביב.

∑ˇ במת האישה

ארועים

אירועי יום האישה בסניפים
יום האישה התקיים ב≠∏ בחודש מרץ¨ סניפים רבים ציינו אותו באירועים שוניםÆ

אופקים
מכיוון שחג פורים חל באותו שבוע ,חגג הסניף את יום האישה הבינלאומי ביחד עם
נשף פורים .האירוע נערך בשיתוף מתנ“ס אופקים וכלל תצוגת אופנת בגדי ערב ובגדי
כלות מבית היוצר של ”סלון יפית“ .התקיים מופע סטנד אפ שכלל בידור וחיקויים .כמו כן
התקיימו ריקודים סלוניים ,תחרות תחפושות נושאת פרסים והגרלות.

אילת
אילת .יום האישה הבינלאומי – בלהה תורן מצחיקה את החברות

ביום האישה הבינלאומי הוזמנה בלהה תורן ש“הפילה“ את כולן מצחוק במופע סטנד אפ,
אולם לא שכחה להזכיר את היום ,וכמובן גם נושאים אקטואליים בענייני נשים .בנוסף
הוקראו קטעי קריאה בנושא יום האישה .באירוע השתתפו  53איש .המתנדבות הכינו מזנון
עשיר של מטעמים מעשי ידיהן להתפאר.

אשדוד
ב 8-במרץ הקים הסניף דוכן ויצו בקניון לב אשדוד ועליו עלוני מידע לגבי זכויות הנשים.
מתנדבות הסניף חילקו את החומר לעוברות ושבות וקראו לנשים להצטרף ולהתנדב בוויצו.
כמו כן נערך בבית יד לבנים ערב רב משתתפים בשיתוף ויצו בראשותה של רבקה שמיאן,
ונעמ“ת בראשותה של זהבה אלימלך .את האירוע כיבדו בנוכחותם ראש העיר בוריס
גיטרמן חברי מועצת העיר ,יהודה פרנקל ,הלן גלבר ,משה בוטרשווילי ,מנכ“לית קניון לב
העיר )שנתן חסותו לאירוע( מרינה גמליאל ,סמנכ“ל החברה העירונית לתרבות אורן טוויל,
ומנהלת אגף הרווחה חווה בר יוסף .להקת הכנרות ”אינספיריישן“ הנעימה בווירטואוזיות.
נפתחה תערוכת נשים יוצרות ,והוצגה ההצגה ”סניורה אהובתי“ ,המספרת את סיפורה של
דונה גרציה נשיא שחיה בשלהי ימי הביניים והייתה במעשייה מופת נשי של עוצמה ויכולת.
אילת .יום האישה הבינלאומי  -מתנדבות הסניף עם היו“ר
אתי בן שושן

באר≠שבע
ב 18-במרץ ,לרגל יום האישה ,נערך בסניף ערב מהפך בתחום טיפוח השיער והפנים.
לערב זה הגיעו בהתנדבות שלושה מעצבי שיער מהמובילים בארץ וביצעו מהפך בשידור חי
בשלוש מחברות הסניף.

גבעתיים
לכבוד יום האישה הסניף היה מלא בחברות שבאו להשתתף בפעילות הראשונה של היו“ר
החדשה נילי הנדלר .קידמו אותה בברכה שתי חברות הנהלה וכן ניצה תפוחי חברת החוג
אשר הנדלר נמנית עליו .נילי מצידה ברכה את היו“ר היוצאת שרה נורנברג ,ואחר כך העניקה
תעודת הוקרה למתנדבות השנה של הסניף ,לאה ליכטנשטיין ,שמזה  12שנה מנהלת את
המועדון הישן; ולאיטה בוטק שמעורה בפעילות הענפה של הסניף .בחלק האומנותי הופיעה
השחקנית בלהה תורן בסיפורים משעשעים מהחיים ,הזמרת חגית מעוז הנעימה בשירים
מוכרים.

הרצליה
התקיים ערב חגיגי ,כשבחלק האומנותי הופעת מספרת סיפורים בתיה חרמון שסיפרה סיפורי
נשים מתובלים בהומור ובשירים.

הרצליה פיתוח
לכבוד יום האישה בחר הסניף להקרין את הסרט  Two States of Mindעל ”תלמה
ולואיז“ של המזרח התיכון .אין להן מושג על ג‘יפים או הישרדות ,אבל נעמי ואחסן ,ישראלית
ופלסטינאית ,להוטות להפיץ את מסר הדו קיום ומסכימות להשתתף בראלי ג‘יפים במדבר
סהרה במרוקו .עשרה ימים הן תקועות אחת עם השנייה בתנאי קור וחום קיצוניים ,חוקי
ראלי נוקשים .האם הן יסיימו אותו מבלי לפרוש מיאוש? האם תשרוד ביניהן החברות? האם
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קשר אנושי יכול ללמד אותנו על יחסים בין מדינות? הקרנת הסרט לוותה בהרצאתה של
הבימאית ויוצרת הסרט שירה ריכטר.

חדרה
יום האישה הבינלאומי חגג בסימן הצדעה לארגוני הנשים בעיר באולם ”רנה שני“ ,שהיה
מלא מפה לפה בנשות חדרה .יום זה הפך למסורת מכובדת בעיר .האירוע ,שנערך על ידי
מועצת הנשים של העיר ,צוין כערב ההצדעה לכל ארגוני הנשים בעיר .ראש העיר חילק
תעודות הוקרה והערכה לחמישה מהארגונים הפועלים למען תושבי העיר :הדסה ,ויצו,
אמונה ,ארגון האינרוויל )ארגון נשים בינלאומי( ונעמ“ת.
רויטל פוקס ,יועצת ראש העיריה לקידום מעמד האישה ,ציינה את שיתוף הפעולה ,התיאום
והפרגון בין כל ארגוני הנשים בעיר ,שעושים רבות למען ציבור הנשים בעיר ותומכים
בנשים עובדות ,בחד הוריות ,בנערות ,בגמלאיות ובנשים במשבר .לסיום ,צפה הקהל במופע
הקברט ”היי יפה“ ,שזכה בפרס היצירה המבטיחה בפסטיבל ישראל .המופע בויים על ידי
שיר גולדברג ,בת חדרה.
לציון היום הקים הסניף דוכן מכירה של מוצרי ויצו בקניון חדרה.

חיפה
ב 10-במרץ התקיים במרכז קרייגר אירוע לציון יום האישה הבינלאומי ,שיזמה חנה שרודק,
יועצת ראש העיר למעמד האישה ,עיריית חיפה ,ובשיתוף ארגוני הנשים בחיפה.
באירוע נערך מופע מוסיקלי ”סיפורו של חיל“.
יומיים לאחר מכן צוין יום האישה הבינלאומי בסניף בתוכנית שעסקה בנושא מעמד האישה
בהלכה .רב הקהילה הקונסרבטיבית בחיפה ,הרב דב חיון ,הרצה על הכתובה אז והיום .לאחר
מכן הוקרן סרטה של נאוה חפץ ”אשת כהן“ ,ובעקבותיו נערך פאנל בהשתתפות כבוד הרב
דב חיון ,טוענת רבנית ויוצרת הסרט.
חנה שרודק ,יועצת ראש העיר למעמד האישה ,ארגנה יומיים של נשים יוצרות ומתנדבת
ויצו ,הגיעה עם הנשים האתיופיות שיוצרות עבודות במועדון ויצו בנוה דור והן מכרו את
עבודותיהן.

חדרה .ראש העיר חיים אביטן מעניק תעודת הוקרה ליו“ר
הסניף רות לפידור ,עם היועצת למעמד האישה רויטל פוקס
ויו“ר מועצת הנשים שרה גובס

טבריה
לקראת סוף פברואר חגג סניף טבריה את יום האישה הבינלאומי ביחד עם יום האם בנופשון
בן ארבעה ימים באילת .אל ימי כיף וגיבוש אלו הצטרפו חברות חדשות שנרשמו לסניף.

ירושלים
נערך פאנל בנושא דימוי נשים בפרסומות בהשתתפות השופטת בדימוס דליה דורנר ,ורד
מוסנזון ומעין קרת בהנחיית ליאת רגב ,ובהמשך  -סרט על חיי המלכה ויקטוריה.

קניון חדרה .דוכן המכירה של ויצו .עומדות המתנדבות
דניאלה רוזן ,רות לפידור ,פנינה רובין ,זיוה טיקוצקי ,ויונה
ברעם

כפר סבא
הוקרן המופע ”אל החופש“ עם אור קמינסקי ,המספרת איך יצאה ממעגלה האלימות; כתיבה
וביצוע :מיכל צור .מיכל ,אישה חזקה ,יוצרת וכשרונית ,מספרת על מאבקה ליציאה ממעגל
האלימות המשפחתי שלה.

נהריה
ב 16-במרץ נערך אירוע חגיגי לכבוד יום האישה הבינלאומי בסניף ויצו נהריה .האווירה הייתה
נפלאה וחגיגית ,התוכנית הייתה סוחפת ומהנה והמשתתפים הביעו שביעות רצון והנאה רבה.
טבריה .החברות נופשות באילת וחוגגות את יום
האישה ויום האם

נס ציונה
פעילויות אירועי יום האישה נקבעו על ידי עיריית נס ציונה בקניון ”קניותר“ .חברות ויצו
השתלבו בפעילות שהתנהלה בקניון ,הקימו דוכן לגיוס מתנדבות חדשות ,מכרו מוצרים של
ויצו ,כגון אוגדן מתכונים ,תחתיות לספלים ,ספרי דיאלוג ,איגרות ברכה וכו‘ .כמו כן השתתפו
בהרצאות שהתקיימו באולם הקולנוע בקניותר לפני הצהריים ובערב.
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ארועים

נתניה
באמצע מרץ חגג הסניף ברחבה שבתוך קניון השרון את יום האישה הבינלאומי
בשיתוף עם הקניון והמקומון ”השבוע בנתניה“ .נציגת ראש העיר נתניה,
הממונה על התרבות בעיר ,שוש זילברברג ,ברכה .גם יועצת ראש הממשלה
לעניני רווחה ורד סוויד ,וסגנית יו“ר ויצו נתניה לאה שלייפר ברכו .על הבמה
הופיעו הזמרת נעמה פנחסוב בשירים מתוך אופרות ומחזות זמר ,לילך צור
הופיעה בסיפור תיאטרלי המשלב מסכות .במקום הוצב גם דוכן ויצו מקושט
בכרזות ועליו מוצרים למכירה של האגף לגיוס כספים.

סביון ובקעת אונו

סביון ובקעת אונו .יום האישה בקניון קריית אונו .מימין :יו“ר
עמית בסניף נילי עמית ומארגנת האירוע אביבה דורון

נשות ויצו סביון ובקעת אונו חגגו את יום האישה באולם הקולנוע של קניון
קריית אונו .לאירוע הוזמנו גם חברות חד הוריות והשתתפו בו כ 150-איש.
הנושא המרכזי היה הישגיהן של הנשים והיחס אליהן .בתחילה הופיעה אנה
שפיץ בשירים בנושא האישה בליווי נגינתו של ירון לוין .יו“ר הסניף נילי עמית
סיפרה על התקדמות האישה לקראת שבירת תקרת הזכוכית ולמען שוויון זכויות
מלא .אורנה בן דור הרצתה על מאפייני הסקס בישראל ,המגלמת עולם של צבא
ובטחון ,ועל השפעת ה“ביטחוניזם“ על היחס לנשים .בן דור ליוותה את דבריה
בקטעים מתוך הסדרות הטלוויזיוניות ”סקס ישראלי“ ו“בלונדיניות“ .את האירוע
ארגנה אביבה דורון בעזרת חברות מתנדבות.

עכו
נערך אירוע במרכז לתיאטרון אחר עם מופע תיאטרון מוסיקלי והומוריסטי על
נשים ,סקסיות ,מצחיקות וביישניות ולאחריו התקיימה מסיבת ריקודים.

פתח תקוה
האירוע התקיים יחד עם נשות ”מופת“ בראשותה של שרה אפטל באולם מופת
בעיר .חברות הסניף יחד עם חברות פורום נשות מופת מילאו את האולם .לאחר
כיבוד קל ,פתחה שרה אפטל את האירוע ,ולאחריה יו“ר הסניף בלומה ררפורט
שבדברי הברכה ציטטה משירו של עוזי חיטמן” :איתך אני כל היקום ,איתך ,אני
כל העולם .בלעדיך אני חצי בן אדם ,בלעדיך אני בעצם כלום“ .לאחר מכן הועלתה
ההצגה ”סיכוי אחרון לנישואים“.

קרית גת
השנה ציינו את יום האישה הבינלאומי במסגרת עירונית כשותפות לאירוע חגיגי
שהתקיים ב 12-במרץ בערב במתנ“ס בקריית גת .
רמת גן .יום האישה הבינלאומי .מימין :סימה ועקנין ,עדי
קמחי ,יו“ר הסניף רבקה גיל-אור ,לאה סורקין
ושחר חדד-דאוד

ראש העין
לציון יום האישה התקיימה ההצגה ”נשים מדברות נשים“ במרכז לתרבות על שם
קימרלינג שבראש העין .הסניף ,בשיתוף עם פורום הנשים המקומי ואגף הרווחה של
העירייה ,מכר  400כרטיסים .מנחת הערב הייתה יו“ר הסניף אסתר אורן ,ששילבה
בדבריה קצת ”ויצולוגיה“ וסיפרה על פעילות הסניף למען הקהילה .ראש העירייה
משה סיני כיבד את האירוע בנוכחותו .שחקניות ההצגה היו דורית פלד הרפז ורוחקה
הנגבי .ההצגה מומלצת בחום לסניפים אחרים.

רמלה
הסניף חגג את חג הפורים ואת יום האישה הבינלאומי במסיבה נהדרת בהשתתפות
כל החברות.
רמת גן .יום האישה הבינלאומי .יו“ר מעמד האישה בסניף
לאה סורקין וראש העירייה צבי בר

רמת גן
האירוע התקיים בחסות ראש העיר צבי בר ,בתיאטרון רמת גן .יו“ר הסניף רבקה
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גיל-אור ברכה את הקהל ,וציינה את עבודת הארגון שהשקיעה לאה סורקין יו“ר מעמד
האישה באירוע ובעבודת המחלקה במסירות מזה  20שנה .הופיעה להקת המחול של
בי“ס תלמה ילין בניהולו האומנותי של דוד דביר .נערך בוקר ראיונות בהנחיית דליה
מזור ,שראיינה את נורית הירש ,שחר חדד-דאוד ,סימה ועקנין גיל ופרופ‘ עדי קמחי -
כולן נשים פורצות דרך .המסר של הפאנל היה שעל כל אישה לבחור מטרה שמעניינת
אותה ולחתור ליישומה למרות הקשיים ובלי לנצל את נושא המגדר לטוב ולרע .על
הנשים להמשיך ולהעשיר את חייהן תוך כדי איזון בין קריירה לחיי משפחה וגידול
ילדים.

מרתון תרבות ≤∞∞π
ב 24-במרץ התקיים באולם בית ויצו ע“ש רבקה זיו בתל אביב מרתון תרבות ליו“ר
סניפים ,רכזות תרבות ,רכזות הגיל הבכיר ,רכזות חוגי בית ורכזות קליטת עלייה,
שבאו על מנת לראות ,לשמוע וליהנות ממגוון אמנים במטרה להעשיר את חיי התרבות
בסניפים .את המרתון ארגן אגף הדרכה ,פיתוח ותרבות בראשותה של אתי אשתר
ובניהולה של ענת גבע .אתי אשתר ברכה את הנוכחות ,ומלי הראל ,מתנדבת האגף
שהייתה אחראית על ליהוק האמנים ,הנחתה את האירוע.
בפתיחת המרתון הופיעו נערי ”הישראלי הנודד“ שמשלבים מוסיקת עולם אותנטית
וסיפורים על ישראלי הנודד ומטייל בעולם .אחריהם עלתה הזמרת ומספרת הסיפורים
בתיה חרמון מלווה במנגנת הגיטרה צלילה לוי ,שסיפרה בעסיסיות על ילדותה בניחוח
שכונות ירושלמיות עם שירים בלדינו .הכנר דוד ירון ,שהוא גם עו“ד פלילי ,טייס וכנר סולן
בתזמורת ,ניגן קטעים מתוך יצירות של בך ,פגניני ,קרייזלר ועוד .בהמשך הופיע דני נווה,
אנתרופולוג שריתק את הקהל בסיפורים מלווים בשקופיות מהג‘ונגלים בהודו.
לאחר הפסקה מרעננת הופיעה תמי סירקיס” ,הבת של“ ב ”סטנד אפ קולינרי“ משעשע
על ”עשרת הדיברות לאירוח קל“ .אחריה הופיעו הרקדניות אופאי וענת בקטעי מחול מתוך
המופע ”נשים פורצות דרך במחול“ .בעזרת יריעות בד יצרו צורות פיסוליות מעניינות.
לקינוח היום הופיעה לימור פרי ,זמרת נשמה בעלת קול אדיר ,במגוון סגנונות ושפות.
לימור שרה מחרוזת שירים וסחפה את הנוכחות לשירה וריקוד.

מרתון תרבות .אופאי וראש בובה רוקדת עם יו“ר אגף
הדרכה ,פיתוח ותרבות אתי אשתר

טקס יזכור ליום השואה
ביום השואה ארגן האגף להדרכה ,פיתוח ותרבות בראשותה של אתי אשתר ובניהולה של
ענת גבע ,טקס זיכרון לששת מיליון היהודים שנרצחו בשואה .האולם הגדול בבית ויצו היה
מלא בעובדים ובמתנדבות.
בראשית הטקס ,לאחר צפירת ההתייחדות של עם ישראל עם הזיכרון לשואה ולגבורה
ועמידת דום של הנוכחים ,הקריאה אתי אשתר את ”יזכור“ לזכר מיליון וחצי הילדים שנרצחו
בשואה .יו“ר הנהלת ויצו העולמית טובה בן -דב אמרה” :בכל דור ודור חייב כל אחד לראות
את עצמו כאילו הוא עצמו ניצול שואה“ .בן-דב הקריאה את שירו של יהודה עמיחי ”פצצת
הזמן היהודית“ המספר על שברי מצבות של קברי יהודים .יו“ר ויצו ישראל יוכי פלר הקריאה
את הבלדה ”עד הגיעי לתופת“ שנכתבה בידי ניצול שואה ,על שלדים כחושים שהזדקפו
בעוברם לפני הרוצח עת נחרצו גורלות.
בהמשך הטקס הושמעו סיפורים מרגשים על מויישלה הקטן שברח עם אחותו הצעירה
דרך תעלת ביוב ,על נכדה שכותבת כי מעולם לא הייתה לה סבתא כמו לחברותיה ,על נכד
שהלך לחפש את סבו במיידנק וגילה תללי עפר ואפר ,ועוד ועוד קטעי קריאה מצמררים שלוו
בשירה מרגשת מפיהן של ענת גבע ויערה צינמון מהאגף למעמד האישה.
הקהל באולם מחה דמעה לאורך כל הטקס ובסיומו הזדהה עם מילותיו של המשורר שלונסקי
שכתב” ,נדרתי הנדר לזכור את הכל לזכור ודבר לא לשכוח!“

ויצו מעצימה את עתודת הכוח הנשי
 107בנות בגילאי חטיבת ביניים מרחבי הארץ סיימו ביוני שנה ראשונה של השתתפות
בפרויקט ”עוצמה צעירה“ שארגן האגף לרווחת המשפחה בניהולה של מריאל הוברמן
המלווה את הפרויקט מקרוב .במסיבת הסיום ,שהתקיימה באולם הגדול בבית ויצו ע“ש רבקה
זיו בתל אביב ,ברכה יו“ר הנהלת ויצו העולמית טובה בן-דב את הבנות באמרה שויצומאמינה
ביכולותן להיות נשות קריירה בעתיד ולכן משקיעה בהעשרתן .סגנית יו“ר אגף רווחת
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מרתון תרבות .אופאי וענת בריקוד הצורות הפיסוליות מבד
הבגד

הקהל במרתון תרבות של אגף הדרכה ,פיתוח ותרבות

ארועים

סיום השתלמות מתנדבות בפרוייקט ”לדבר זה נותן לי
ת‘כוח“

המשפחה נינה שפירא ציינה” :לעיתים כל מה שנחוץ לנו על מנת להתקדם זאת
דחיפה קלה שתבוא מבחוץ“ .נציגת ”עוצמה צעירה“ מאופקים אמרה” :בקבוצה
אנו לומדות לתת .ויצו היא הבית שלנו ואנו מחכות בכל יום רביעי לפגישה בסניף“.
נערה מיהוד הסבירה” :לפעמים כשבבית אין מבינים אותי ,אז טוב שיש לי עם מי
לדבר ,ואנו לומדות להביע את עצמנו“ .שרי בנישטי מאופקים ,המתנדבת בסניף
כבר שנה תשיעית ,אמרה נהנית אוהבת בכל פעם לראות את השינוי המתחולל
בנערות מתחילת השתתפותן בפרויקט ועד לסיומו .בחלק האומנותי התקיים
המופע ”מי מפחד מריקודי בטן“ של הדר המוסיקאית והדר הרקדנית .הן לקחו
את הקהל למסע קסום אל מקורות האומנות של ריקודי הבטן ,החליפו תלבושות
ססגוניות ולסיום סחפו את הבנות לריקוד משותף.

סיום השתלמות למתנדבות בפרויקט ”לדבר זה נותן ת‘כח“

מפגש סוף השנה למתנדבות האגף להדרכה פיתוח ותרבות

ב 19-במאי התקיים באולם בית ויצו בתל אביב מפגש הסיום של ההשתלמות
בהתפתחות הילד ,שנבנתה במיוחד עבור מתנדבות הפרויקט המופעל בבתי ספר
שנקרא ”לדבר זה נותן לי ת‘כח“ או ”שעה טובה עם ילד“.
הפרויקט ,שאותו מוביל האגף לקידום מעמד האישה בויצוישראל ,הוקם לפני שלוש
שנים .במהלך הזמן צבר תאוצה רבה ,ומופעל כיום בהצלחה רבה בתשעה סניפים
ברחבי הארץ.
ההתנדבות בפרויקט זה אינה פשוטה אף כי מספקת ביותר ,נדרשת בה רמת אחריות
ומחויבות מאד גבוהה ,ואכן הודות להתמדתן של המתנדבות הושגו תוצאות טובות
מאוד.
המחנכות בבתי הספר דיווחו שהילדים המשתתפים בפרויקט רגועים ונינוחים
יותר ,וחל שיפור בצורת התקשורת שלהם עם חבריהם ועם מבוגרים .הילדים פחות
אלימים ויותר חברותיים ,הביטחון העצמי והדימוי העצמי שלהם עלה ,ואצל חלקם
חל שיפור גם ברמה הלימודית .תוצאה נוספת בלתי צפויה של פרויקט זה הייתה
הפחתה בהיעדרות של הילדים מבית הספר ,במיוחד בימים שבהם נפגשו עם
המתנדבות.
במפגש הסיום ניתנה הרצאה בנושא תקשורת מיטבית בין בוגר לילד.המפגש היה
חגיגי יותר מקודמיו ,ומכיוון שציין את סיום שנת הפעילות ,קיבלו כל המתנדבות כאות
הוקרה על פעילותן המבורכת איגרות תודה ופרחים.
יו“ר האגף למעמד האישה גילה אשרת הדגישה בדבריה שההשתלמות מהווה נדבך
נוסף בהכשרת המתנדבות ומטרתה להעשיר את המתנדבות בידע סביב עולם התוכן
של המרחב ההתנדבותי שלהן.
פרטים על הפרויקט ניתן לקבל אצל ענת בטלפון 052-7242516

מפגש סוף השנה למתנדבות האגף להדרכה¨ פיתוח ותרבות
לסיכום שנת הפעילות של מתנדבות האגף להדרכה ,פיתוח ותרבות בסניפים נערך
מפגש עבודה בבית ויצו .כ 130-חברות  -רכזות תרבות ,רכזות הגיל הבכיר ורכזות
קליטת עלייה -הגיעו למפגש מ 30-סניפים ברחבי הארץ .יו“ר הנהלת ויצו ישראל יוכי
פלר ברכה את המשתתפות והודתה להן על פעילותן ,באמרה שהן באות למפגשים
למען הפריה הדדית ועבודתן המסורה ,היום-יומית ,מצטרפת לעשייה ענקית .יו“ר
האגף אתי אשתר ציינה שהמתנדבות מגיעות אל אוכלוסיות מיוחדות הזקוקות לחיזוק,
והוסיפה שהמשבר הכלכלי מביא לכך שהצורך לעזור ולתת גובר והולך .אשתר הודתה
למתנדבות האגף שלה שנרתמו להכנת והפעלת הקבוצות שבאולם .כבר מתחילת
האירוע האולם היה מסודר בצורה שונה .במרכז היה עיגול כסאות גדול ובארבע פינותיו
קובצו שולחנות לעבודה בקבוצות .גם במבואה עבדה קבוצה נוספת .מנהלת האגף ענת
גבע הסבירה לחברות שיש שש תחנות משחק שונות ,בכל תחנה ניהלה מנחה מצוות
האגף משחקי יצירה ,חידות חשיבה ,משחקי תקשורת ועוד .כל המשתתפות קיבלו
חוברות המשמשות ”ארגז כלים“ להפעלת קבוצותיהן בסניפים בעלויות מינימליות.
בחלקו השני של המפגש דיווחו סניפים על פעילויות ורעיונות מיוחדים.
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בר מצווה

חגיגות בר מצווה
ובת מצווה בסניפים

מזה למעלה מ 40-שנה ויצו חוגגת בר מצווה ובת מצווה לילדי שארים ואלמנות של הביטוח הלאומי וילדי משפחות חד הוריות” .זוהי חוויה יוצאת
דופן ,מרגשת ומדהימה בכל פעם מחדש “,אומרת יוכי פלר יו“ר ויצו ישראל.
בשנה האחרונה ,עם כניסתה של הגב‘ אסתר דומיניסיני לתפקיד מנכ“ל הביטוח הלאומי ,הוחלט שלא לשתף את הארגונים החברתיים בחגיגה זו .זו
השנה השנייה שויצו חוגגת לילדי משפחות חד הוריות בלבד ,ולמרבה הפלא מספר החוגגים לא ירד ,אלא אף עלה.
כל סניף וסניף מהסניפים הפזורים ברחבי הארץ נותן צביון משלו לחגיגות בר המצווה ובת המצווה ,אם זה בשמורת טבע ,בכותל ,בסיס חיל הים,
מוזיאונים וכו‘ .מי שלא ראה את התארגנות המתנדבות ושמחתן בגיוס מתנות רבות ככל האפשר לילדי החגיגה ,לא ראה שמחה מימיו.
הפעם בחרנו להביא קומץ סיפורים של מספר סניפים שחגגו אחרת.

תל אביב
הדיווח
נלקח מאתר האינטרנט של ויצו
על אף
המשבר הכלכלי והקושי בגיוס
תרומות ,חגגו  46ילדים מעוטי
יכולת
בר
מצ
ווה בחסות ויצו תל
אביב .זו השנה ה 14-שהסניף
מא
רגן
באולמי רסיטל חגיגה אמיתית,
שכולה תרומות והתנדבות של
פעי
לות הסניף .בין הילדים היו הפ
עם גם  15ילדים ממוצא אתיופי
ה
מת
גור
רים
בי
פו ,אשר ויצו איט
ליה נתנה חסותה להם ולהוריהם.
או
רח
הכ
בוד היה הרב הראשי ל
תל אביב ,הרב ישראל מאיר לאו.
ה
שתתפו באירוע גם נשיאת ויצו
העולמית הלנה גלזר ,יו“ר ויצו
העול
מית טובה בן-דב ויו“ר ויצו ישר
אל יוכי פלר ,שברכו את הילדים.
יו“ר ו
יצו
תל
אביב מאירה דרורי קידמה
בברכה את המכובדים הילדים
ומשפחותיהם .לילדים הוענקו
מתנות ,כשגולת הכותרת הייתה
זוג אופנים .בנוסף למתנות קיבל
כל ילד למזכרת דיסק עם סרטון
האירוע.
פרויקט
בני המצווה כלל גם מפגשי גיב
וש וטיול לירושלים ,שבמהלכו
ביקרו הילדים ובני משפחותיהם
בכותל ובכנסת ישראל .הביקור
בבית המחוק
קים היה עבורם חוויה מיוחדת.

פתח תקווה
דיווחה עמליה בן הלל
מזה  14שנים חוגג הסניף בר מצווה ובת מצווה לילדי משפחות
חד הוריות בשיתוף עם מחלקת הרווחה בעיריית פתח תקווה.
הבוקר החל בבית הכנסת בברכות מפי יו“ר הסניף בלומה רפפורט.
בהדרכתו של הרב דייטש .בהמשך נסעו לפארק נחשונית שם
התקיים טקס בהנחיית פינה אהרונוביץ .רעיית ראש העירייה,
דליה אוחיון ,מורה לתנ“ך ,סיפרה על פרשת השבוע ועל הפתגם
”ואהבת לרעך כמוך“ .גם מנהלת מחלקת הרווחה בעיר שולי
ביתן בירכה .יו“ר אגף הדרכה בויצו ישראל אתי אשתר ציינה
את הנתינה של מתנדבות ויצו למען החברה .נציגת הורי הילדים
לאה גולן הודתה לכל הגורמים שתרמו וארגנו את האירוע .יו“ר
הסניף בלומה רפפורט הודתה למתנדבות ולתורמים .לאחר מכן
נהנו הילדים מהמתקנים שבפארק ,וההורים שרו ורקדו לצלילי
שיריו של כפיר עוז ושמעו הרצאה מפי המאמנת האישית מגנס.
עם שובם של הילדים מהפעילות ,הם צפו בפעלוליו של הקוסם
אליאן .וקיבלו מתנות אישיות שיזכירו להם את היום המרגש.

נתניה
דיווחה מירה טסלר
בתחילת יוני הסניף חגג בטיול לירושלים את מסיבת בר
המצווה ובת המצווה בשיתוף מחלקת הרווחה של עיריית
נתניה .כולם ילדי רווחה .כמו כן התלוו לטיול נציגות ויצו ונציגי
העירייה .הטיול אורגן ע“י מזכירת הסניף מירה טסלר והעובדת
הסוציאלית של העירייה ענת תווינה.
לפני הטיול הכין יוחאי מתנועת ”בראשית“ את הילדים לטקס.
הוא גם קידם את פני הילדים בירושלים עם להקת מתופפים.
הבנים הניחו ליד הכותל תפילין שקיבלו במתנה מקבוצת
דוברות הצרפתית של הסניף ויו“ר הסניף מריאל בן חמו .כמו
כן קיבלו הבנים טליתות ,סידורים וכיפות ,והבנות פמוטים,
ושרשרת ,מתנות שיו“ר מחלקת גיוס כספים של ויצו העולמית
אסתר מור דאגה להתרים עבורן .לאחר מכן הם ביקרו במנהרות
הכותל.
משם
נסעו
למלון רמת רחל וחגגו מסיבה בשירה ,ריקודים
וארוחת צהרים .וכל ילד קיבל מתנה :נגן  ,Mp4שעון ,תיק
גב ומחשבון מדעי .היום נערך הודות לתרומותיהם הנדיבות
של משפחת צרף מפרדסיה ,אליעזר טסלר חשמלאי מאזור
התעשייה ,מפעלי שנפ מאזור התעשייה ,יוסי דמרי ,מלכה
זיידן ,אסתר מלול ,מזל גוברמן ,הנדי אלנדר ופאני רותם
שתרמו לאירוע .כמו כן תרמו בעשייה חברות ויצו הצעירה.

 ˇ±¥במת האישה

סביון ובקעת אונו

בר מצווה

דיווחו דליה לשמן וטובה בירנברג
 25בנים ובנות ממשפחות
חד הוריות חגגו השנה בר מצווה ובת
מצווה עם בני משפחותיהם בח
סות ויצו סביון בקעת אונו .הפרויקט,
שאורגן בידי יו“ר רווחה בסניף
טובה בירנברג ,כלל מפגשים לגיבוש
הקבוצה ,אירוע מרגש ב
בית הכנסת של סביון ,ארוחה חגיגית
במסעדת שורשים שביהוד,
פיינטבול  -פעילות פנאי ואתגר עבור
הילדים ,וסדנת י
וגה צחוק וקוסמטיקה עבור האמהות.
בבית הכנסת התקיים
טקס עלייה לתורה בנוכחות הרב ברודמן,
חברת כבוד בויצו העולמית ו
יו“ר ויצו ישראל בעבר שולה ברוידא,
יו“ר ויצו ישראל יוכי פלר ,יו“ר
מחלקת גיוס כספים בויצו העולמית
אסתר מור ,יו“ר אגף ארגון ב
ויצו ישראל תירצה רובינסקי ,מתנדבות
ותושבים .פלר ברכה את
הנערות והנערים שייטיבו לבחור וללכת
אחר חלומם על מנת ל
הגשימו ,ואמרה” :כל עוד אתה נושם רוץ
אחריו עד שיתגשם“ .יו“ר ע
מית של הסניף נילי עמית ברכה בשמה
ובשם נילי קריבושה בעודדה
את הנערים והנערות להמשיך ללמוד
ולרכוש ידע .בירנברג סיפרה
על אחת האמהות שאמרה שהאירוע
נתן לה זמן איכות להכיר את
ילדתה מקרוב .אחת מבנות הקבוצה,
הודיה ,שרה את שיר
המעלות ,ותמר לשמן אסף שרה את ”מי
יברכך“ שהולחן בידי אחיה
אורי לשמן .הזמר שלומי שבת שר וחילק
לילדים תפילין וטליתות .א
סתר מור חילקה לבנות פמוטים ולמדה
אותן כיצד לברך על הנ
רות .האמהות וילדיהן ביטאו את אושרם
בהתרגשות .גם המתנדבות
אסנת ורדי ,דליה לשמן ,זהבה רייכמן,
ויולה סיגלר ,יהודית רוב
ינשטיין ורחל אוקנבק סיכמו את החוויה
כאירוע של
אחווה ואהבה שאותו יזכרו כל חייהן.

ויצו חיפה
דיווחה נטע מרום
”כיפק ויצו!
כיפק ויצו!“ שאגו הי
לד
ים
ב
או
טו
בו
ס
בדרך חזרה
בסיומו של יום ח
וויות מרגש ביותר.
בני
הנוער ממשפחות
חד
הו
רי
ות
מ
טו
פל
ות רוו
חיים התחיל
חה מחיפה וקריית
ות את היום המרגש
ב
עי
רי
ית
חי
פה
מ
לטקס בעי
לווים בהורה.
רייה הצטרף גם יע
קב
ג
לב
וע
שת
רם
הילד
למימון האירוע.
ים קיבלו מארז מתנ
ות
מוי
צו
ו
מה
עי
ריי
עם הכיתוב” :ה
ה ,לבשו חולצות
געתי למצוות“ ונס
עו
ל
תח
נת
הכ
וח
קיבלו הס
בחדרה .שם
בר על ייצור החשמל
וע
לו
על
המ
זח
ל
פחם מ
ראות פריקת
אוניה .באתר קיים ב
ית
כנ
סת
ש
בו
ע
לו
ה
קבלת הסברים
בנים לתורה לאחר
מפי הרב אבנר מל
כא
מ
מו
שב
מג
די
ם,
קיבלו טליתות ו
הבנים
סידורי תפילה והבנ
ות
שר
ש
רת
עם
לאחר ה
תליון מגן דוד.
טקס נסעו לפארק
הד
יג
מ
עין
צ
בי,
ע
שו
שתר
אתנחתא לארוחה
מו ועד עובדי חברת
הח
שמ
ל,
ו
בי
לו
בפ
מתנות מבנק די
ארק .הילדים קיבלו
סקונט ,ומויצו קיבלו
יל
קו
ט
ים
מל
אי
האימהות ו
מתנות .נציגי
הילדים הודו למארג
ני
ם.
יו
“ר
מ
חל
קת
החשמל
הרווחה בחברת
ליווה את החוגגים
כל
היו
ם.
רכ
זת
קרית חיים וקרית
הפרויקטים בעיריית
שמואל חנה וגנר ומ
תנ
דב
ות
וי
צו
היו
לארגון ולביצוע.
שותפות

חולון

דיווחה יו“ר הסניף ציפי וייצמן
נערך בויצו חולון במעמד ראש
קס בר מצווה ובת מצווה חגיגי
ט
יק ,יו“ר הנהלת ויצו ישראל יוכי
יית חולון מוטי ששון ,הרב גורל
עיר
ויצו ישראל ,המפקחת הארצית
חברות ההנהלה המצומצמת של
לר,
פ
המשפחה בויצו ישראל ,העובדת
על תחום הנשים באגף לרווחת
מרכז החד הוריות ,מנהלת אגף
ציאלית טלי ברנע שמרכזת את
הסו
ויצו חולון ציפי וייצמן וחברות
רווחה בעירייה טובה בר לב ,יו“ר
ה
בשיתוף עם אגף הרווחה בעיריית
הנהלת הסניף .הטקס מתקיים
נות יצאו הילדים והוריהם לטיול
לון .לאחר הטקס וחלוקת המת
חו
ציב ,ביקור חוויתי בכותל המערבי
ושלים אשר כלל סיור בארמון הנ
ליר
יווי אומן שניגן ודיבר על ערכים.
וטקס מרגש בעיר דוד בל

רמת גן
קריית ים
דיווחה יו“ר הסניף אורה מנחם
אירוע בר המצווה המסורתי בויצו קריית ים התקיים בתאריך .8.6.09
בירושלים .ילדי בר המצווה והוריהם עברו יום מרגש במיוחד ,אשר
התחיל בסיור מרתק במנהרות הכותל .הבנים עלו לתורה בבית
הכנסת שבמנהרות תוך התעטפות בטליתות מתנת ויצו והנחת
תפילין .רב הכותל ועוזריו ניהלו את הטקס בלוויית מתנדבים
ומתנדבות מהסניף .הילדים המשיכו את היום בביקור בכנסת
ישראל והתארחו אצל חברי הכנסת מולא וחסון ,שהסבירו להם
על תפקוד הכנסת וחשיבות החקיקה לחברה בישראל .הם צפו
בישיבת המליאה והתרגשו כאשר יו“ר הכנסת הפסיק את הדיון
וברך אותם.
נציגת ההורים אמרה בהתרגשות ”תודה שהגשמתם חלום לכל ילד
וילדה“ .בסוף היום קיבלו הילדים תיקים עמוסים במתנות.

דיווחה עליזה נאור
יום
חוויה מרגשת ומרשימה
ל 55-ילדים בני מצווה
המ
לווים בבני משפחותיהם.
היום החל בבית הכנסת
ה
גד
ול
בשכונת נווה יהושע
ברמת גן בנוכחות הרב
רא
ה שי של העיר ,הרב
יעקב אריאל ,שברך את
הילדים והסביר להם את
המשימות המוטלות על
מתב
גרים .הרב חילק לבנים
טליתות ולבנות סידורי
יל
תפ ה .צעירי חב"ד הנ
עימו את האירוע בשירה
ובר
יקוד .יו"ר ויצו רמת גן רב
קה
גי
לא
ור
ה
וד
תה
ל
צו
ות
שאר
גן ,ובייחוד לאסתי ירושל
מי שהשקיעה מאמצים
בא
יס
וף
התרומות והמתנו
ת .סגן ראש העיר ונציגי
ההור
ים ברכו את החוגגים .יו
"ר ויצו ישראל יוכי פלר
הצ
טרפה למברכים ועמדה
על תפקיד בית הכנסת
היו
צר
הת
עלות ביום כזה .כו
לם קיבלו ארוחת בוקר,
ו
לא
חריה נסעו לספארי שבר
מת גן ובילו שם יום עליז
ומענג.
לאחר ארוחת הצהרים
הנ
עי
מה
כ
רמ
לה
כ
רמ
לי
בתוכנית בידור ,ולסי
ום קיבלו הילדים מתנות.
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תדמיתה של ויצו צוברת הערכה בזכות הפרסומים במדיה Æבמדור זה פרסומים המבליטים את עשייתה
הברוכה של ויצו¨ בכל שטחי החיים¨ למען החברה בישראל
ויצו ישראל ויום האישה הבינלאומי
youtube

אף כי יום האישה הבינלאומי חל ב 8-במרץ ,האגף לקידום מעמד
האישה בויצוישראל בראשותה של גילה אושרת ובניהולה של רונית
ארנפרוינד כהן ,יזם כבר בסוף  2008קמפיין נגד פרסומות סקסיסטיות
המשתמשות בהצגת האישה כאובייקט מיני ומשדרת טקסטים עם
מסרים מיניים לקידום מכירות ולצרכנות .חשיפת עשרה קטעי וידאו של
הפרסומות שקבלו אות קלון על מנת שידורגו נערכה באתר youtube
בכתובת http://www.youtube.com/watch?v=ojyTRH8dKz4
הארץ  ¨±μØ≤Ø∞πפמיניסטיות ניקו את ת“א מפורנו
ארגוני הנשים התחילו בפעולת מחאה נגד חלוקת חינם של מגזיני פורנו
בעיר ,מאת ורד לוי :גדוד המונה  30נשים מעיר את התל-אביבים בשירה
רועמת במילים ”תל אביבים אדישים ,די לסחר בנשים“ .ההחלטה נפלה
בעקבות פרסום הקמפיין של ויצו .הקבוצה מגיעה לפיצוציה ,נכנסת
פנימה ואוספת את החוברות לשקית זבל שחורה.
מעריב  ¨±μØ≤Ø∞πמכה קשה לפמיניזם
מאת :שאנה שכטרמן ,אחראית על קשרי ממשל של ויצו” .יש ויכוח
אם ההצבעה לציפי ליבני היא ביטוי ראוי לפמיניזם .אין ויכוח על כך
שהוצאתה של זהבה גלאון מהכנסת היא מכה קשה למאבק בעד זכויות
נשים ,זכויות האזרח וזכויות חברתיות“.

 YNETמדור פנאי פלוס¨ תרבות ובידור
ב 25.2.09-התפרסמה כתבתו של שי פרץ על ערב ההתרמה החגיגי
והמפואר של ויצו ישראל ,בהנחייתם של גילת אנקורי ויובל כספין,
שנערך באנגר  11שבנמל תל-אביב .לכתבה צורפו תצלומיהן של שרון
חזיז ,גלית גיאת וכוכי מורדכי.
וואלה ≠ מדור אופנה
ב 29.3.09-תחת הכותרת ”כוכי מורדכי לומדת ללכת“ נכתב” :שמונה
דוגמניות לרגע ורשימת עשרת מעצבי האופנה הציגו בערב ההתרמה
של ויצו ישראל“.
עיתון ”חדשות חיפה“
פורסם בחודש מרץ שקמפוס ויצו חיפה הקים בקניון קסטרה דוכן
איפור ומרכז מידע על קורסים .האירוע כלל איפור גוף של דינוזאורים.
מעריב¨ ”הארוחות שלנו ≠ ליל שבת במעון לנשים מוכות“
בחודש מאי הופיעה במוסף סופשבוע של עיתון מעריב כתבתה של רותי
רוסו תחת הכותרת ”הארוחות שלנו  -ליל שבת במעון לנשים מוכות“.
הכתבה סיפרה על מקלט לנשים מוכות של ויצו אי שם בארץ .חלק

רשת א‘¨  ±במרץ בשעה ∞≥∫ ¨±±התוכנית של גבי גזית
רואיינה מנהלת האגף לקידום מעמד האישה רונית ארנפרוינד-כהן על
נושא משמורת ילדים ועל הוויכוח בעניין בין נשים וגברים.
רשות השידור¨ רשת ג‘
ביום האישה הבינלאומי ,ה 8-במרץ  ,2009העלתה רשת ג‘ על נס את
תרומת הנשים לתרבות ולמוסיקה הישראלית .ביום זה הקדישה הרשת,
ביזמתו של מנהלה נועם גיל-אור) ,בנה של יו“ר ויצו רמת גן רבקה
גיל-אור( ,את שידוריה לנשים ,על נשים ,עם נשים .במקביל הוגשו פינות
קצרות של נשים מרקע שונה ,שסיפרו בקצרה את סיפור ההצלחה
שלהן .פינות אלו נעשו בשיתוף ויצו ישראל ,כלת פרס ישראל בשנת
ה 60-למדינה ,על תרומה ייחודית לחברה במשך  85שנות קיומה.

נושאים שונים בתקשורת
 YNETערב התרמה וגיוס כספים של ויצו ישראל
מדור לאישה ≠ אופנה
ב 23.2.09-כתבה גילי קנלבאום ,תחת הכותרת ”בויצומזדקנים בחן“ ,על
תצוגת האופנה ענקית עם הצדעה לתל אביב בת המאה .לכתבה צורפו
תמונות ה“דוגמניות לשעה“  -גלית גיאת ,אוולין הגואל ,ענת בירן ,מירה
עוואד ,כוכי מורדכי ,מעיין קרת ,ודוגמניות הלבושות בבגדי וינטאז‘ של
בוטיקים יד שנייה שמתנדבות ויצו מפעילות.
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מהנשים עם ילדים וחלקן בלי ,מהן צעירות ,מעל גיל  ,40כמה חילוניות
וגם כמה דתיות .הן מגיעות מכל חלקי הארץ .לכולן מכנה משותף ,כולן
נפגעות אלימות ,מושפלות עם חשש ממשי לחייהן .תנאים הקשים
הביאו אותן להסתתר במקלט  .הן שיתפו אותה ואת הצלם איל פריד
בארוחת ערב השבת המשותפת למתגוררים במקום.
עכבר העיר≠צפון  ±במדור ”המדריך“
באמצע חודש מאי הודיע העיתון על ערב התרמה של ויצו נהריה ,למען
ילדים ונוער בסיכון ,שייערך בהיכל התרבות בעיר .בתכנית הופעת
להקת בית הבובות בלהיטים שחדרו לכל רשימות השידור ולמקומות
הראשונים במצעדים.
באותו עיתון במדור ”לתת“ תחת הכותרת ”אור לעולים“ נאמר על מלכה
כהן מעכו ,מורה בגמלאות אשר במשך עשר שנים הייתה יו“ר ויצו בעיר
ובשנת  2007קיבלה את תואר יקיר העיר ,שהיא ממשיכה ומלמדת את
העולים החדשים עברית.
חדשות חדרה
בחודש מאי ,תחת הכותרת ”נשים שואפות רחוק“ ,כתב יניב דהרי על
קורס הכשרת דירקטוריות ביזמת ויצו חדרה והעירייה .הקורס מתקיים
במרכז פיסג“ה שבבית אליעזר ל 30-נשים מחדרה והסביבה בגילאי 30
עד  65ובעלות תואר אקדמי ראשון.
באותו עיתון התפרסמה באמצע מרץ תחת הכותרת ”לאשה בהצדעה“
ידיעה על אירוע יום האישה שארגנה מועצת הנשים של חדרה ,ובו
הוענקה תעודת הוקרה לויצו יחד עם עוד ארבעה ארגונים.

במקומון זמן הקריות¨ מדור חינוך
מירית פנחס כתבה על חגיגת הבר/בת מצווה של ילדים ממשפחות
רווחה בקרית ים שארגן סניף ויצו בראשותה של אורה מנחם ,בירושלים.
הילדים עלו לתורה בבית בכנסת השוכן בתוך מנהרות הכותל והניחו
תפילין בטקס מרגש במיוחד שערכו רב הכותל ועוזריו בלוויית מתנדבות
ומתנדבי הסניף .כמו כן ,ביקרו הילדים בכנסת ישראל ,שמעו על
חשיבות חקיקת חוקים לחברה הישראלית וצפו בדיון במליאה .יו“ר
הכנסת הפסיק את הדיון וברך אותם ,והם השיבו בקריאות התלהבות
ושמחה.
ידיעות אחרונות
 - 03/07/09תחת הכותרת” ,שמונה צעירים בני אותו מחזור סיימו
מסלול בסיירת מטכ״ל“
שישה מהלוחמים הגיעו מביה“ס ויצו נהלל ,ושניים מהישיבה בשדה
יעקב.
על פי נתוני אגף כוח אדם בצה“ל ,נמצא בית הספר ויצו נהלל במקום
השלישי מבין כל בתי הספר בארץ ברשימת ”בתי הספר הקרביים“
בארץ.

חדשות חיפה והצפון
בחודש יוני ,תחת הכותרת ”ויצו חיפה מגייסת תרומות להמשך העזרה
לאוכלוסיות חלשות בעיר“ ,נכתב” :יו“ר המגבית לשנת  ,2009עמוס
אדן :פנינו למוסדות ציבור ולגופים כלכליים כדי שיעזרו לנו לשמור על
הקיים ולהמשיך באותה תנופה “.עמוס אדן ,בעבר חבר מועצת העיר
חיפה ומועמד לראשות העיר ,טוען שהמוסדות הממשלתיים הזניחו את
הטיפול בשכבות החלשות וכאן ויצו נכנסת לתמונה .ויצו והמתנדבות
לקחו על עצמן לטפל באוכלוסיות אלה לחזקן ולהעצימן.
אל≠צנארה ©עיתון בערבית®
באמצע יוני נכתב על הוועידה ה 16-של האישה הדרוזית ,שהפעם דנה
במשבר הכלכלי הפוקד את ישראל והעולם ועל החרפתו.
ידיעות אחרונות¨ מוסף החדשות
ב 29/06/09-התפרסמה הכתבה ”האחים השכולים לא יצאו לקייטנה“,
זה  42שנה מקיימת ויצו קייטנה לאחים שכולים ולילדים של נכי צה“ל.
השנה לא העביר משרד הביטחון את התמיכה השנתית בסך 50,000
ש“ח .עובדות השיקום של משרד הביטחון העבירו השנה שמות של 700
ילדים הזכאים להשתתף בקייטנה ,וחלקם כבר קיבל הזמנת השתתפות
ואף שילם עבורה .אך משרד הביטחון הודיע לויצושלא יעביר השנה את
השתתפותו חודש בלבד לפני פתיחת הקייטנה .הסבסוד לילד הוא בסך
 360ש“ח בלבד .בעבר תמיכת משרד הביטחון הייתה בסך  100,000ש“ח.
הקייטנה מתקיימת בתנאי פנימייה בכפרי הנוער של ויצו .יו“ר ויצו
ישראל יוכי פלר אמרה כי תנסה לגייס את הסכום על מנת להפעיל בכל
זאת את הקייטנה על מנת לא לאכזב את הילדים.

∑ ˇ±במת האישה

בזארים

אבן יהודה

אשקלון

בזאר יד שנייה
הבזאר התקיים במשך יומיים בשיתוף הספרייה במוזיאון
בית ראשונים ,למען שתי מטרות :גיוס כספים לנשים
וילדים בסיכון וחשיפת פעילות ויצו על מנת להרחיב
מאגר מתנדבות .מתנדבות הסניף הקימו דוכני מכירה
של בגדים יד שנייה וחדשים שנתרמו ,כמו גם נעליים
ואביזרים שתרמו מספר חנויות .ילדי המתנדבות תרמו
צעצועים .במקום התקיימה גם שעת סיפור לילדים.
מועצת היישוב עזרה בניוד הבגדים ,איציק רעני אפשר
להציג את בגדי המכירה בחנויותיו ומוקד לביא תרם
שומר לילה .בוגרי מגמת אמנות בכפר הנוער ויצו הדסים
הציגו בבזאר את עבודות הגמר שלהם .גם חברי הצופים
ובני עקיבא עזרו בבזאר .הסניף השיג תרומה לשיפוץ
הביגודית שתיקרא ”ויצו בסגנון אישי“.

בזאר לשבועות באשקלון
לקראת שבועות ארגן הסניף בזאר מעדנים ארגנטינאים
שבושלו ונאפו בידי חברות הקבוצה הלטינו-אמריקאית.
למען איחוד עדות השתתפו בהכנת מטעמי הבזאר גם
עולות מארה“ב  .כמו כן נמכרו ציורים מפרי מכחולה של
הציירת נדיה .ההכנסות ממכירת המאכלים לחג הועברו
לקופת ויצו לפעילות למען הקהילה .את הבוקר ליוותה
זמרת שהנעימה בשירים לטיניים ודרום אמריקאים.

אילת
עוגיאדה לשבועות באילת
חגיגה לעיניים ולחיך  -מתנדבות וחברות הוכיחו
כישוריהן באפיה וגם בתי המלון תרמו ממיטב העוגות,
קונדיטוריות נבחרות שלחו עוגות טעימות על טהרת
הגבינה .כמובן שהעוגות נחטפו ותוך שעתיים היו
הדוכנים ריקים.

חלביאדה לשבועות
ביככר שליד בנק הפועלים בגבעתיים התקיים לקראת
שבועות בזאר חלביאדה .נמכרו מאפים העשויים ממוצרי
חלב ,כגון עוגות גבינה ופשטידות.

אשדוד
שלושה ימי בזאר
בחודש יוני נערך בסניף בזאר
בן שלושה ימים של מלבושי
ביגודית היד השנייה.
מתנדבות הסניף סידרו
בחריצות את הדוכנים
השונים ומכרו את
ה“סחורה“ לכל המרבה
במחיר.

חולון .דוכני הבזאר בחצר הסניף  -הקונות והמתנדבות.

גבעתיים
עוגיאדה לפורים
לקראת חג פורים קיים הסניף בכיכר נח עוגיאדה
לפורים .נמכרו עוגות ,אוזני המן ומאפים ביתיים מעשי
ידי החברות .רבים מתושבי גבעתיים ורמת גן הסמוכה
באו וקנו .ההכנסות הוקדשו לפעילות הסניף למען
הקהילה.

בזאר בגדים ואביזרים
הסניף קיים בזאר בגדים ואביזרים חדשים שנתרמו.
במסגרתו נמכרו בגדי גברים ,נשים וילדים במחירים
מפתיעים וכן אביזרים שונים ומגוונים .רבים קנו ונהנו.

הרצליה
בזאר קיץ בהרצליה
בסוף יוני התקיים בסניף בזאר קיץ בהצלחה רבה.
פרסום הבזאר גרם להצפת הסניף בנשות העיר שבאו
ליהנות מקניות משתלמות.

עוגיאדה בנהריה .החברות מאמל“ט מוכרות מאפים.

∏ ˇ±במת האישה

בזארים

חולון

נהריה

יריד יד שנייה
מרכז ויצו חולון ומרכז ”פסגות“ )המתנ“ס השכן של הסניף(
חברו יחד ויזמו יריד יד שנייה במטרה למחזר בגדים וחפצים
על מנת לשמור על איכות הסביבה .בסניף ויצו התקיים הבזאר
למכירת בגדים יד שנייה ואביזרי אופנה וכן סדנאות לשדרוג
הבגד .בפסגות היו דוכני אומנות מחומרים בשימוש חוזר
והוקרנו סרטוני הסברה בנושא צרכנות ירוקה .כל ההכנסות
הוקדשו למען הקהילה .בויצולמען ילדים ונשים בסיכון ובפסגות
למען עמותת נאמן  -נפגעי אירוע מוחי.

בכל חודש מתקיים בסניף בזאר .לבזאר נתרמים בגדים
חדשים ,צעצועים וכלי בית ,מחנויות בנהריה .חלק מבגדי
הבזאר הם בגדי יד שנייה מהביגודית של הסניף .כל
ההכנסות מפעילות הביגודית והבזאר מוקדשות לעזרה
לקהילה ,למען נשים וילדים בסיכון ולהעצמת נשים.
בסניף נפתחה סדנה למתנדבות במטרה לשפר את
רמת השירות ואת צביון הביגודיות.

כפר סבא
יריד אומנים עולים
הסניף קיים יריד למוצרים שיצרו אומנים עולים .נמכרו תמונות,
עבודות גילוף בעץ ותכשיטים.
יריד הספר
לקראת שבוע הספר העברי נערכה בסניף מכירת ספרים יד
שנייה.

כרמיאל
מטעמי עמים
מזה עשור מתקיים בסניף ערב מטעמי עמים ,שגם ראש העיר
מכבד בנוכחותו .המטעמים השונים עומדים לתחרות והשופטים
מחליטים למי מגיעים הפרסים על שלושת המקומות הראשונים.
לאחר מכן נמכרים המעדנים לכל דורש והתמורה מוקדשת
לפעילות ויצו למען החברה בכרמיאל.

מודיעין

בזאר ב“בית החם לנערות“
עקב קיצוצי תקציב מטעם משרד הרווחה יש
חשש שהבית החם לנערות יאלץ להיסגר .לפיכך
הוחלט בסניף לקיים בחודש יוני בזאר גדול בבית
החם למכירת יצירות שהכינו הבנות השוהות בו,
עם פינת קפה ומאפה .מתנדבות הבית החם
החליטו להוסיף תחומים חדשים לפעילויות
המקום.
עוגיאדה בנהריה
על פי המסורת נערכה העוגיאדה
בסניף נהריה לקראת חג השבועות.
הענות חברות הסניף והקבוצה הלטינו
אמריקאית הייתה רבה והן תרמו מאפים
מעשה ידיהן להתפאר ועזרו בארגון
ובפרסום העוגיאדה .הייתה
זו חגיגה אמיתי כי הביקוש
היה רב והכל נמכר.
ההכנסות הוקדשו למען
נערות בסיכון.

בזאר לקראת פסח
החברות התבקשו להביא למכירה כלים ,תכשיטים וחפצי נוי
והמכירה התקיימה ברחבה שליד הקרוואן המשמש סניף ויצו
בעיר .החברות נענו לקריאה והביאו מכל הבא ליד .כמו כן
התנדבו למכור וגם קנו פריטים יפים.

עוגיאדה בנהריה.

עוגיאדה בנהריה .העוגות של ז‘קלין

 ˇ±πבמת האישה

בזארים

קריית גת
יריד מכירות
לקראת סוף מאי התקיים יריד מכירות בסניף .על כוס קפה ועוגה ניתן היה במשך יומיים לרכוש בסניף בגדים
חדשים ובגדי וינטאז‘ יד שנייה ,צעצועים ,תכשיטים ועוד .כל ההכנסות מיועדות לילדים ולנוער בסיכון.

ראש העין
בזאר אביבי
בסוף חודש מרץ התקיים בסניף שברחוב היערה פינת הפרחים בזאר בן יומיים שהכנסותיו הוקדשו לטובת ילדי
המועדונית הטיפולית .נמכרו ספרים ,קלטות ,חפצי נוי ,כלי מטבח ,מצעים ,מפות ועוד.

תל אביב
יריד קיץ של ויצו תל אביב
בסוף השבוע האחרון של חודש יוני התקיים באולם הגדול בבית ויצו יריד הקיץ של סניף תל אביב .ביום שישי
בבוקר ובמוצאי שבת נמכרו בגדי מעצבים :חדשים ויד שנייה ,בגדים לילדים ,נשים וגברים ,תכשיטים ,מוצרי
טקסטיל ,כלי בית ומתנות .הייתה גם קפטריה שמכרה מאפים מעשה ידיהן של המתנדבות .ההכנסות למען
ילדים ונשים בסיכון .בפוסטר ההזמנה ליריד הופיעה תמונת דוגמניות לבושות בגדי הווינטאז‘ מחנויות היד
השנייה של ויצו שעלו על מסלול תצוגת האופנה בערב ההתרמה של ויצו ישראל ,שהצדיע ל 100-שנות העיר.
תצוגת האופנה התקיימה באנגר  11בנמל תל אביב .

תל אביב.דוגמניות לבושות בגדי הווינטאז‘
מחנויות היד השנייה של ויצו

∞≤ˇ במת האישה

שנה חדשה
שמרת הזורעÆÆÆ
על פי
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מסיבות
אשדוד
פורים שמח¨ מחר הוא כבר בורח
הסניף ארגן מסיבת פורים רבת משתתפים .כיבדו את האירוע ראש העיר הקודם מר צילקר וראש העיר הנוכחי ד“ר לסרי ,יועצת
ראש העיר למעמד האישה ומכובדים רבים אחרים .המסיבה הייתה עליזה ואומנים רבים הופיעו בה בהתנדבות :שלוש זמרות ,נגן
סקסופון ,ליצניות ומארגן שירה בציבור.

מסיבת פורים בסניף .החברות מחופשות .במרכזן יו“ר הסניף רבקה
שמיאן

מסיבת פורים בסניף .החברות העליזות עם חברה מחופשת לרקדנית
פלמנקו ,מימין יו“ר הסניף רבקה שמיאן

פתח תקוה

שמחה וצהלה בויצופתח תקווה
הסניף חגג את פורים במסיבה של חברי האולפן לקליטת
עלייה בהנהלתה של המורה עדנה צוק והמתנדבות ריבי
אפרתי וציפי לוי .בחלק הראשון חגגו ל 6-מחברי האולפן ימי
הולדת ויו“ר הסניף בלומה ררפורט ברכה אותם ואיחלה להם
בריאות טובה ואריכות ימים .בהמשך הייתה שמחת פורים
אמיתית שכללה תחפושות ,שירים וריקודים .את המסיבה
הנעימה הזמרת לינדה תומר בשירי פורים ובשירים רוסיים
ועבריים.
מסיבה נוספת הייתה של חברות החוג ”נשים שרוצות יותר“
בהפעלתה של סמדר תנעזר .האולם קושט באווירה פורימית
והחברות הגיעו מחופשות ועמוסות במטעמים ובמתנות.
גם כאן הופיעה הזמרת לינדה תומר שהפליאה לנגן ,לשיר
ולשמח את כולן בשירי פורים.

חברי האולפן חוגגים מסיבת פורים

סדר פסח באולפן
בשבוע הראשון של חודש אפריל חגגו חברי האולפן ”סדר
פסח“ ליד שולחנות שעליהם סימני החג :חרוסת ,מרור,
ביצה קשה ,כרפס ,זרוע וכמובן מצות .כל ”תלמיד“ קיבל
הגדה מקוצרת שהוכנה במיוחד לאירוע והמורה לעברית,
עדנה צוק ,הסבירה על הכתוב בהגדה .צוות הטלוויזיה
המקומית צילם את כל מהלך הסדר על מנת לשדרו בערוץ
המקומי.
חברי האולפן חוגגים סדר פסח

אילת
מסיבת יום העצמאות
הסניף קושט בדגלי כחול לבן אופיר יוחאי שר וניגן על גיטרה וסחף את כולם לשירים
ישראלים.יו“ר הסניף אתי בן שושן ברכה את הבאים והנחתה את האירוע.לכיבוד הוגש
”המאכל הלאומי“ ,פלאפל בפיתה עם חומוס וסלטים אהובים.
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מסיבות
טבריה

מסיבת טו בשבט
בפברואר הסניף חגג את ט“ו בשבט בשולחנות עמוסים פירות הארץ
המסמלים את החג ,והחברות שמעו הרצאה בנושא תזונה נכונה.

פורים ספורטיבי
במרץ נערכה בסניף מסיבת פורים לחברות ולקבוצת הספורט .החברות
התחפשו ,שרו ורקדו ומאוד נהנו .את הכיבוד הכינו מתנדבות וכל ההכנסות
הוקדשו לגיוס הכספים של הסניף.

החברות מבלות ונהנות במסיבת פורים

רמלה

משנכנס אדר מרבים בשמחה
את יום האישה הבינלאומי חגגו בסניף יחד עם פורים כי החג חל באותו שבוע .החברות
הגיעו לבושות בתחפושות ססגוניות והרימו כוסית לכבוד החג .התקליטנית יולנדה ולנסי,
שמתנדבת ותורמת מזמנה לויצוובכל חג מגיעה לסניף להרקיד את כולם ,הלהיבה את
החברות ושמחת פורים הייתה מלאה.

רמת השרון

מדוע לא יחול פורים פעמיים ÆÆÆ
באמצע מרץ התקיימה בסניף רמת השרון מסיבת פורים ל 40-חברות חוג החד הוריות .מנחת האירועים הגר אורן ארגנה והנחתה את
האירוע .טלי נדיר מנהלת מחלקת הרווחה בעירייה כיבדה את האירוע בנוכחותה .אורגנו משחקי חברה משעשעים ,שירים וריקודים
עליזים ,מטעמים לפורים ,וכן התקיימה תחרות תחפושות .במקום ראשון זכתה החברה שהתחפשה לשמש .חברות אחדות התחפשו
בנושא מחזור נייר ובקבוקים וכוסות פלסטיק .המארגנות המתנדבות היו טוני וחנה וגם מוניקה אם הבית טרחה והכינה  -כל הכבוד!

במקום הראשון תחפושת השמש

מימין תחפושת דחליל מצחיקה ,באמצע מחזור בקבוקים ופסולת נייר
ומשמאל המנחה הגר אורן
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מכתבים

מכתב תודה לאגף להדרכה¨ פיתוח ותרבות
לכבוד ,אתי אשתר ,ענת גבע ומלי הראל ,האגף להדרכה,
פיתוח ותרבות
הנדון :מרתון תרבות בויצוישראל
שלום רב,
ברצוני להביע את תודתי והערכתי ליום מרתון התרבות
שקיימתן באולם ויצו בתל אביב.
התוכנית הייתה מובנית כהלכה ,מגוונת ,ממוקדת
ועניינית .היה זה יום של חוויה מרתקת עם מרצים שונים
שהתמקדו בזמן קצוב והצליחו להעביר מסר קצר ולעניין.
האווירה הייתה נפלאה .נחמד היה פרק הסיום בהופעת
השירה בציבור שארגנה לימור פרי.
ברכותי החמות.
ברכה דנוס ,רכזת תרבות סניף זיכרון יעקב
ורה פריד ,גזברית סניף זיכרון יעקב

מכתב תודה לויצו חדרה
מכתב תודה מהתאחדות עולי אמריקה הלטינית ,ספרד
ופורטוגל בישראל ,סניף חדרה.
לכבוד רות לפידור ,יו“ר ויצו חדרה.
בשם הנהלת ”עולי חדרה“ אנו מודים לכם מקרב לב על תרומת
מצרכי מזון לימי החג .עזרתכם לנזקקים הינה ביטוי לאחווה
ולקשרים הקרובים השוררים בין הארגונים שלנו.
המחווה שלכם הביאה נחת גדולה למשפחת העולים החדשים.
איחולים לאושר ובריאות לך ולמשפחתך,
אולדה פוקסמן ,יו“ר עולי חדרה ,וסוזן מלניק ,מזכירה.

מכתב הערכה לויצו חדרה
קרן אלגוב ,היועצת החינוכית של בית הספר עמל
למדעים ואומנויות ,העבירה ליו“ר ויצו חדרה רות לפידור
מכתב שקיבלה משתי בנות המשתתפות בפרויקט
”עוצמה צעירה“.
להלן המכתב שהתקבל במאי :2009
”אנו משתתפות בפרויקט הנקרא ”עוצמה צעירה“,
המיועד לנערות בלבד ,ומתקיים בסניף ויצו בחדרה.
מטרת הפרויקט להעצים אותנו .בכל יום שלישי אנו
עוברות פעילויות בעלות מסרים חשובים להתקדמותנו
ולהכרת עצמנו ויכולותינו .לעיתים מופיעות מרצות
מקצועיות ,למשל ,נומרולוגית שהסבירה לכל אחת
מאיתנו את משמעויות שמה; בימאית שהביאה תחפושות
ולימדה אותנו לגלם תפקידים; אמנית שלימדה אותנו
להכין יצירות .בנוסף אנו לומדות להכיר האחת את
השנייה ,להיפתח ולהקשיב .אנו בטוחות שכל אחת
מאיתנו תיקח משהו מהפרויקט שיעזור לה בעתיד.
)שמות הנערות שמורים בסניף(.

מכתב השיחון לויצו כפר סבא
נציגת קבוצת השיחון של ויצו כפר סבא כתבה בשם
חברותיה מכתב למדור ”קוראים כותבים“ של המקומון
שיוצא בשפה הרוסית .להלן תרגום הכתבה בידי אחת
התלמידות.
”אנחנו קבוצת שיחון עברית של ויצו ,רוצים להגיד כמה
מילים על מורה שלנו יפה סיגל .עלינו ארצה בלי לדעת
עברית ואחרי שלב א‘ דיברנו והבנו עברית מאוד מעט .אצל
יפה מבינים עכשיו הרבה יותר .השיעורים של יפה תמיד
מעניינים .היא מספרת על תולדות ישראל ,על גיבורים
יהודיים ועל חדשות היום .עשינו טיולים בכפר-סבא ,נסענו
למוזיאון התפוצות בתל-אביב ,לירושלים .יפה היא בן
אדם מלא טוב לב .אנחנו רוכשים ליפה כבוד גדול ,הערכה
ואהבה.
על התרגום בכתב ידה של המתרגמת חתמו  11חברות
הקבוצה.

לויצו נווה שאנן
למר שפי היקר,
רצינו להביע לך הערכתנו הרבה ותודתנו על אשר אתה עושה למען קיום הקבוצה .כולנו מחכות כל השבוע ליום הפגישה,
מאחר שהיא נותנת לנו הרגשה טובה להמשך השבוע .האוכל הטעים שאתה מביא לנו גורם לנו שמחה והרגשה טובה ,וגם
מתנותיך מתקבלות בברכה ,כי אכפת לך מאיתנו .איננו רואות את מעשיך הטובים כמובנים מאליהם ,ואנו מאחלות לך בריאות
טובה וחיים טובים ,ושאלוהים יגמול לך על מה שאתה עושה.
בתודה ובהערה כנה,
קבוצת ”עוצמה צעירה“ ,ויצו נווה שאנן.
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מכתבים

עוף גוזל ופרוש לך כנפיים
קטע ממכתב תודה בחרוזים למנחת סדנת ”עוף גוזל“ של
החד הוריות בסניף נהריה; ד“ר יהודית ריבקו.
”סוף שנה ,אז נפרדים
מהסדנה האיכותית.
מכל הלב אנו מודים,
למדנו להתמודד עם הקשיים.
להקציב יום יום זמן איכות לילדה,
לעודד אותה בהצגה,
לגלות כלפיה סבלנות
לתת סמכות ועצמאות,
וכעת כשאנו מלאי סיפוק
מודים עם נשיקה ועם חיבוק“.
עינת אפטקר )ברילי( אם חד הורית ,תלמידת הסדנה
נהריה .ילדי ”עוף גוזל“ עם ד“ר יהודית ריבקו

נתניה פורימית
לכבוד ,מריאל בן חמו  -יו“ר ויצו נתניה ,חברות ההנהלה
ומירה טסלר
הנדון :הבעת תודה
ברצוננו להודות לכן מעומק הלב על תרומתכן הנהדרת לילדי
המועדונית בשכונת ותיקים לרגל חג פורים .אביזרי הפורים
והתחפושות הנהדרות שתרמתן לילדים מלאו את ליבם שמחה
והתרגשות .אנו מודות על תשומת הלב המאמץ והתושייה.
אינגריד ברקוביץ רכזת עו“סיות אגפית וסמדר פרייבר-רכזת
מועדונים ותיקים.
נתניה .ילדי המועדונית מקבלים מתנות לפורים

עוד מכתב מאגף הרווחה בעיריית נתניה נשלח ליו“ר ויצו
ישראל יוכי פלר:
ברצוננו להביא לידיעתך את הפעילות המשותפת של ויצו
נתניה ואגף הרווחה והחינוך בעיר בנוגע לילדי המועדוניות.
בחג פורים תשס“ט אירח סניף ויצו נתניה אותנו למסיבת פורים
עליזה ושמחה ,שכללה חלוקת מתנות לילדים .כמו כן ,הודות
לכן נתרמו לילדים תחפושות ,בשיתוף עם חנות התחפושות
מיבנה ”פייסטה“ ,שהסבו לילדים ולמשפחותיהם אושר רב .אנו
מודים לכן מקרב לב על התרומה והעשייה המשותפת למען
הילדים.
בברכה,
יעל גרוס רכזת המועדוניות ,ויפעת אייכבאום מ“מ עו“ס
מועדוניות.

 ˇ≤μבמת האישה

¶§¶«ª´£¦¶£¶¸£®©£¯|¸£¡®¸¢¸£§®¬ £¡p£´§£ª·i ¦®§£·£ª¸£§®¬ £¡n§oª¸ªsrr¢®²£¸£®·srr

¸§¡£ §¢

±¯£§®¥£´§°

£´§£ª·¢§®·¡§¸£§£®¥¸·¶

«§¡ ¸·§©¶ª£¸£¬£¶¸ª
«§¸§¶µ
rvozywzvzx
rvozyrwwvz §µ´£¬¸§¶µ
rzozwzsxtr §©ª¬¸§¶µ
rvox{ruwtr ¢®£¬·¸§¶µ
¢¬¶
rvo{wzvxut
§°¢·¶
ruo{rusvzu
ruo{xwzyrw £§´ª£·¶
¸££¥¶
rzo{vwxu{w
rvox{vrrwt §ª¸²®¸£¬¶
¢ª¬¶
rzo{tsvvys
 ¸¬¶
ruoxyvryry
ruowvr{suw £¶·¢¸¬¶
¢®®°¶
r{oyvzuwwu
§ª¸
ruox{tuzur

®·¢£®
rvoztuvuwv
¢®£§´¯®
rzo{vrwyrv
¸§ª§°¸¶´®
rvoxwwvwws
¢§®¸®
r{ozxtzwzt
ruoxuwssyy £®£¸°µo£§¯
¢§²¯£°
rvozu{yrut
£©°
rvo{zswswy
¢ª£²°
rvoxwtuv{s
¢®¥¯¡¶²
rvoxuyuvyr
³©¯¡¶²
ruoxs{ywzx
¢££µ¸¥¸²
ruo{uvu{ts
¸²´
rvox{trrwx
¶£´o¢¬§¡µ
r{oz{{rrwr
¸ ¸§¶µ
rzoxzzstrx

www.wizo.org.il

r{o{wyr{sr ¥£¸§²¢§ª´¶¢
µ°§£¶©¤
rvoxu{ytyv
¢¶¡¥
rvoxutuwvr
£ª£¥
ruowwrtzzr
¢²§¥
rvozuzzzsy
¢§¶¦
rvoxytryvz
«§ª·£¶§
rtoxtwuxvs
¯¶²©
r{oyvvur{w
r{o{wxvuyx £¢§¶¬·¶²©
¶£©¶©
rvoxuyxyss
ª§¬¶©
rvo{{zw{{u
rvoxwvwvsw µ¬°¢ª¡ ¬
§°§¡£¬
rzo{yrzyzx
¢§¶¢®
rvo{{tuttv

r{oz{{yrvr
rvox{z{rtt
rzo{{tuzs{
ruoww{vt{u
rzoxuusxry
rzozwxwrus
rzoxyutwvs
rzoxtyyysv
ruowrztsww
ruoyuttv{r
rzoxwwr{tr
rvozu{ux{s
r{oyvsytxu
r{o{wvrswt

£©§¯«§·®£«§¡ª§°¬ª¸£¯®©¢¢

¢¡£¢§
«§§
«§µ²£
¶£¤
¸ª§
¡£¡·
£ªµ·
°·¶
«§o¸
«§§¸°
¢®£¬§¡
ª¬¶©ª¸§ª¡
£¶·¢¡£¢
¢§ª´¶¢

ברחבי הארץ
אופקים¨ יו“ר ריקי עזרא
עוצמה צעירה
זו השנה התשיעית ברציפות שמופעלת
בסניף הקבוצה של נערות ”עוצמה צעירה“
בגילאי  12עד  .15הבנות דורשות להמשיך
בפעילות הקבוצתית בכל יום רביעי.
המנחה לאה דנטה מעבירה את הפעילות
כבר שש שנים ,ואליה מצטרפת המתנדבת
שרי בניסטי .הפעילות מקדמת את הבנות,
מעצימה את כישוריהן ונותנת להן כלים
להתפתחות והשראה להתמודדות במטלות
היום יום .המשתתפות נהנות ,תורמות
ונתרמות.

אזור¨ יו“ר נילי פלר

אופקים .עוצמה צעירה

התרמה או מה øבניחוח ירושלמי
הסניף ערך את ערב ההתרמה השנתי בגינת
ביתה של היו“ר נילי פלר .בתיה חרמון,
מספרת הסיפורים בניחוח ירושלמי ,היא
תיאטרון של אישה אחת שמבצעת גם שירת
רומנסות בלדינו .היא סיפרה על שכונת ימין
משה שבה גדלה ,על מנהגי תושביה וסיפורי
המשפחות ,על שוק מחנה יהודה ספוג
ריחות התבלינים ושירת הרוכלים על טיב
סחורותיהם .חברות הסניף הכינו מטעמים
לאירוע וכולן נהנו .ההכנסות קודש לטיפול
בילדים בסיכון ולקידום נשים.

אילת¨ יו“ר אתי בן שושן

אילת .ראש עירית אילת עם אילנה קציר יו“ר גיוס כספים בערב
מגבית

פתיחת מגבית
אירוע פתיחת מגבית לשנת  2009התקיים
במלון מג‘יק פאלאס באילת באולם שנתרם
לויצועל ידי מנכ“ל המלון שלומי קורן,
שתרם גם את הכיבוד .בחלק האומנותי
הופיעו האחים עופר ודקל בהצגתם ”מלאך
עם תסמונת דאון“ .ראש העיר יצחק הלוי
ברך את הקהל ואמר שהעירייה תומכת
ותמשיך לתמוך בפעילות ויצו בעיר .אורחת
הכבוד באירוע הייתה יו“ר אגף גיוס כספים
בויצוישראל אילנה קציר.
לקראת הפסח
הסניף לבש חג ,והחברות התגייסו והכינו
מאכלי עדות לחג .יו“ר הסניף הרימה כוסית
וברכה את החברות והמתנדבות .הרב דניאל
פייטן מבית הכנסת הנעים במזמורי החג
בקולו הערב.

אשדוד¨ יו“ר רבקה שמיאן
אילת .פתיחת מגבית ,חברות הנהלת הסניף באולם

כוכבת השבוע
דינה נקש בת ה ,97-נבחרה בתחילת מרץ
להיות כוכבת השבוע של ”המגזין“ בשיתוף
”רדיו דרום“ .שר הרווחה יצחק הרצוג )בוז‘י(,
∏≤ˇ במת האישה

שהעניק ל 11-מתנדבים מצטיינים מרחבי
הארץ את ”מגן שר הרווחה“ ,מצא את דינה
נקש האשדודית ראויה לקבל את המגן .נקש,
שלמעלה משני עשורים היא אחת מעמודי
התווך של סניף ויצו אשדוד ,פעלה כיו“ר
מחלקת קליטת עלייה ,ובמסגרת תפקידה
סייעה לאלפי עולים חדשים להיקלט בארץ.
נקש ריכזה במשך השנים עבור העולים
קבוצת תיאטרון ,תזמורת ,מועדון זמר,
ספרייה ,ובמקביל דאגה לגיוס תרומות
לפעילות ויצו .נקש סייעה בהקמת מוזיאון
אשדוד ע“ש קרין ממן ז“ל ,הקימה ב1978-
את עמותת ”לילך  -לחיות ולמות בכבוד“ -
לקידום החקיקה שתאפשר לחולים סופניים
לא להתחבר למכשירי החייאה .דינה ממשיכה
למרות גילה המופלג לנצח על מקהלת
גמלאים ומשתתפת בהקמת המועצה הציונית
באשדוד.
קבוצת הדרום אמריקאיות
כבר  26שנים שדינה נקש ולוצ‘י קפלי מלוות
את קבוצת דוברות הספרדית של הסניף,
קבוצת ”גולדה מאיר“ .הן נפגשות בכל
יום שלישי וגם כמה גברים המגלים עניין
במפגשים מתלווים אל נשותיהם .הם חוגגים
יחדיו את כל חגי ישראל וגם ימי הולדת .ראוי
לציין את המסיבה שערכו ליום ההולדת ה92-
של חוזה ,אחד מהחברים .במסגרת המפגשים
השתתפו בסדנאות והרצאות ובדיקות
שמיעה וראייה מטעם קופת חולים כללית.
לסיום שנת הפעילות ערכו מפגש סיום בקפה
זוהרה באשדוד בנוכחות יו“ר הסניף רבקה
שמיאן.
”היי לי אחות“ ≠ קבוצת החד הוריות
במסגרת  12מפגשי הסדנה ”היי לי אחות“,
גובשה קבוצה של חד הוריות .הן מגיעות
לסניף במטרה להכשירן כמתנדבות למען
נשים חד הוריות אחרות בקהילה ,שזקוקות
למערך תמיכתי נוסף .הפרויקט נתן
למשתתפות חיזוק והעצמה .לקראת סיום
הפרויקט יצאו החברות לסדנת מנהיגות
בנאות קדומים.

אשקלון¨ יו“ר נכנסת ≠ אביבה שאין¨
יו“ר יוצאת ≠ דבורה מנשקו
פרידה מדבורה מנשקו
עיתוי הפרישה קשור במועד חנוכת הכיכר
על שם ויצו באשקלון ,אירוע שיזמה היו“ר
היוצאת דבורה מנשקו ,שאמרה” :לאחר ארבע
שנות כהונתי אני עוזבת את תפקידי מלאת
סיפוק על העשייה למען הקהילה .חוויות
רבות ומרגשות עברתי בתפקיד ,למשל ,סיפור
הכלה הענייה ,התינוק של מימי וחגיגות

ברחבי הארץ
בני ובנות מצווה לילדים יתומים ולילדי חד
הוריות “.דבורה הגיעה לויצולאחר עשרים
שנות עבודה בהוראת מבוגרים כאשר ליוותה
עולים מאתיופיה ומחבר העמים .בויצוראתה
גוף גדול חובק עולם שמסייע לקהילה בארץ
ופועל בהמון נישות ומגזרים.
הרצאות והנאה לחברות
בחודש מאי הסניף יזם הרצאות לחברות
בנושאים הבאים :טלפתיה מפי אסף
גזל שהרשים מאד את קהל השומעות,
הומואופתיה קלאסית מפי אורית הרמן; אימון
כמקור לעוצמה בחיינו מפי היועצת הארגונית
והמאמנת האישית ענבל אורון.

באר שבע¨ יו“ר גישרה שוורץ
להיות אישה השולטת בגורלה
עו“ד אלמוג חולות ,צעירה בשנות השלושים
לחייה ואישיות יוצאת דופן ומרתקת הן
בשמה והן בנשמתה ,סיפרה על ניסיונה
הרב והמיוחד בתחום שיקום ועזרה לנשים.
אלמוג ריתקה את החברות בהרצאה בנושא
”להיות אישה השולטת בגורלה“ .גם החברות
הוותיקות מהגיל הבכיר ,עם כל הניסיון
בחייהן ,קיבלו טיפים כיצד לנהוג אחרת.
בהרצאה השתתפו כ 60-חברות.

בת ים¨ יו“ר זילפה מנשה
מועדונית טיפולית בעיר
סניף בת ים מפעיל מתנדבות במועדונית
טיפולית ל 15-ילדים בכתות א‘ עד ד‘
ממשפחות קשות יום .הילדים עצמם ברובם
בעלי קשיי קשב וריכוז וקשיים רגשיים .הם
מגיעים למועדונית חמישה ימים בשבוע
לאחר שעות הלימודים ,ובחודש יולי היא
פועלת במתכונת קייטנה החל מהבוקר.

גבעתיים¨ יו“ר נילי הנדלר
פרידה והוקרה
הסניף ערך ערב פרידה והוקרה לשרה
נורנברג ,שהייתה היו“ר במשך חמש שנים
ויקירת העיר .השתתפו בו חברות ההנהלה,
ראשי חוגי הבית ומתנדבות מן השורה.
ראש העירייה הנוכחי ,ראובן בן שחר ,וראש
העירייה בעבר ,אפי שטנצלר ,שמכהן כיום
כיו“ר דירקטוריון הקרן הקיימת לישראל,
ברכו והודו לשרה על שיתוף הפעולה רב
השנים שבין הסניף לעירייה .יו“ר הנהלת ויצו
העולמית טובה בן-דב כיבדה את האירוע
בנוכחותה וברכה בשם הנהלת ויצו העולמית,
יו“ר אגף גיוס כספים בויצוישראל ,אילנה
קציר ברכה בשם יו“ר הנהלת ויצו ישראל ,יוכי
פלר שנבצר ממנה להגיע ועוד רבים .שרה

הודתה לכל מברכיה ,סקרה את פעולותיה
בסניף שהפך להיות מוביל ,והעניקה לחברות
הנהלה נושאות תפקידים תעודות הערכה
כהוקרה על פעילותן המסורה בתקופת
כהונתה .גם מזכירת הסניף שרה שפלן קיבלה
תעודה על שליוותה אותה לאורך כל הדרך
בעת פעילותה הענפה .הביגודית של הסניף
בניהולן של שרה יעקובוביץ וסגניתה אורנה
סברוב זכתה אף היא בתעודת הערכה.
לסיום היו“ר הנכנסת נילי הנדל הגישה לשרה
אלבום תמונות הממחישות את פעילותה
המבורכת למען הכלל.
אילת .יום העצמאות  -עם כיבוד ישראלי ודגלים

בוקר של ספרות
במפגש ”בוקר של ספרות“ בסניף דנו בספרו
של ד“ר משה גרנות מאוניברסיטת בר אילן,
”הנערה מכנרת – סיפורה של נעמי שמר“.
המשוררת ומבקרת הספרות דליס ראיינה
אותו .גרנות ,שהיה מפקח על בתי הספר
בגוש דן ,ראיין קרובים ומכרים של נעמי
שמר לצורך כתיבת הספר ונעזר בעיקר ברות
אחותה ,המתגוררת עדיין בקבוצת כינרת,
שפתחה בפניו את מאגר זיכרונותיה.
אקדמיה לסבתאות בגבעתיים
החברות נפגשו בסניף עם סיגל הורנפלד
מיסדת האקדמיה לסבתאות ושמעו ממנה מה
זה להיות סבתא .היא הציעה להן אפשרויות
לבילויים משותפים עם הנכדים ,כגון הליכה
משותפת להצגות לילדים ,למוזיאונים,
לסרטים ,לרחצה משותפת בים ,בבריכה
ובפארקי שעשועי מים ,טיולים משותפים גם
בארץ וגם בחו“ל .עם כל זאת ,הדגישה שעל
כל סבתא למלא את התפקיד לפי אישיותה
ובהתאם לסגנונה כי לא קיים מודל מוגדר
לתפקיד.

אשדוד .חברות קבוצת גולדה מאיר במפגש הסיום בקפה
זוהרה .במרכז יו“ר נהסניף רבקה שמיאן

דלית אל כרמל¨ יו“ר ע‘אדה כמאל
הוועידה ה≠∂ ±של האישה הדרוזית
הועידה ה 16-של האישה הדרוזית התקיימה
בחודש יוני בקבר יתרו אשר בכפר חיטין
שליד טבריה .יו“ר ויצו דלית אל כרמל ע‘אדה
כמאל ,אשר יזמה וארגנה את האירוע ,קרנה
מאושר על הגעת כ 1,200-נשים דרוזיות
למקום הקדוש .בתה ,הסטודנטית למשפטים
לינא כמאל ,פתחה את הועידה והזמינה את
יו“ר הוועידה ע‘אדה כמאל לשאת דברים על
המצב הכלכלי והשלכותיו מבחינה חברתית,
על מעמד האישה הדרוזית בעידן הכלכלה
הרעועה ,ועל השלכות המצב על קיום התא
המשפחתי ויציבותו .יו“ר ויצו ישראל יוכי פלר
ברכה את באות הוועידה בשם ויצו ישראל.
גם יו“ר ויצו חיפה ויו“ר אגפי ויצו ישראל
השתתפו בוועידה .את הפאנל של המושב
 ˇ≤πבמת האישה

אשקלון .יו“ר הסניף היוצאת דבורה מנשקו

הועידה הדרוזית ה ,16-יוני  .2009משמאל :יו“ר סניף דלית אל
כרמל ע‘אדה כמאל ,יו“ר ויצו ישראל יוכי פלר ,יו“ר ויצו חיפה
חיה קובץ‘

ברחבי הארץ

הועידה הדרוזית ה ,16-יוני  .2009מראה האולם המלא בנשים
דרוזיות

הראשון הנחתה מרצה באוניברסיטת חיפה,
ד“ר רביעה חסיסי-סאבק .השתתפו במושב
הכלכלן סאמי להיאני ,העובדת הסוציאלית
אלהאם אבו חיה והפסיכולוגית אנשראח
זגיר-שאנן ,סטודנטית שנה שישית בפקולטה
לרפואה .את המושב השני ,שבו השתתפו
אנשי דת מכובדים לצד אנשי הוראה ,הנחה
השיח‘ ג‘מיל זויהד מנהל בית ספר ,והשתתפו
יו“ר עמותת סאוויה ,שיח‘ בדר בדר ,היועץ
החינוכי שיח‘ יהודה חטיב והשיח‘ יקדאן
חלבי ,אשר השמיע פיוטים דתיים במהלך
האירוע.
ראוי לציין כי זו השנה השנייה שבה תורמת
חברת שטראוס את הכיבוד לטקס הפתיחה.
הוועידה זכתה לכיסוי עיתונאי נרחב
בעיתונות ובכלי התקשורת בערבית.

הוד השרון¨ יו“ר רוחה ברם

הוד השרון .יו“ר הסניף רוחה ברם )חמישית מימין( מעניקה
עציצי רקפות ל“דוגמניות“

הוד השרון .נשות ויצו מחבקות את תושבי ההדרום,
שלישית משמאל :יו“ר הסניף רוחה ברם,

הרצליה .ערב הוקרה לגב‘ רות רזניק ,כלת פרס ישראל מימין:
טובה רפאל חברת מועצת העיר ,רות רזניק ,טובה בן-דב יו“ר
הנהלת ויצו העולמית וראש העיר יעל גרמן

תצוגת אופנה לגיוס כספים
בוטיק האופנה היוקרתי ”טרוף“ מרמת
השרון החליט לתרום בגדים לתצוגת אופנה
בסניף הוד השרון .על השולחנות הוצב
כיבוד כיד המלך ,והערב נפתח בדברי ברכה
מפי יו“ר הסניף רוחה ברם ובנגינת פסנתר
ושירה בציבור .לאחר מכן התקיימה התצוגה
המרהיבה ,כאשר ה“דוגמניות“ שהופיעו
בבגדים המרשימים היו חברות ומתנדבות
פעילות של הסניף .לקינוח התקיימה הגרלה
נושאת פרסים.
חיבוק לתושבי הדרום
לאחר סיום מבצע עופרת יצוקה ,נרתמה ויצו
הוד השרון לעזור לסוחרי עוטף עזה .הסניף
הזמין בחודש מרץ סוחרים מהדרום למכור
את מרכולתם לתושבי העיר .למרות מזג אוויר
סוער וקר באותו בוקר שישי ,הגיעו רבים
מתושבי הוד השרון ,ובאולם שררה חמימות
ואהבה .ביריד נמכרו תכשיטים ,מצעים,
צעצועי ילדים ,עוגיות ,תיקים ,גבינות ,בגדים
ועוד.
הסוחרים יצאו מרוצים וקופת ויצו גם היא
התמלאה ממכירת עוגות ,כריות ומוצרי יד
שניה.
סיום מחזור קד“ץ לשנת תשס“ט
בתחילת יוני נערכה חגיגה בסניף למסיימות
הקורס הקדם צבאי .בטקס נוכחות רעיית
ראש העיר ,מנהלת בית הספר עמל שבו
הבנות לומדות מקצועות הנדרשים על ידי
צה“ל ,וכמובן ,מתנדבות הסניף האחראיות על
קבוצת הבנות ואשר ליוו אותן לאורך השנה
בפעילות ההעשרה שקיבלו מטעם ויצו.

∞≥ˇ במת האישה

הרצליה¨ יו“ר אלישבע לבבי
ערב הוקרה לגב‘ רות רזניק¨ כלת פרס ישראל
בתחילת יוני התקיים בסניף ערב לכבודה של
רות רזניק על פעילותה המדהימה ותרומתה
המופלאה לאירגוני נשים ולהקמת מקלטי
נשים ברחבי הארץ .את האירוע כיבדו
בנוכחותן ראש העיר יעל גרמן ,יו“ר הנהלת
ויצו העולמית טובה בן דב ,יו“ר אגף אירגון
בויצוישראל תירצה רובינסקי ,חברות ויצו,
עובדי אגפי הרווחה בעיריית הרצליה ,בני
משפחה וחברים.
את הערב הנחה משה נוסטלבאום בחן
רב .הערב לווה בסיפורים מרגשים מחייה
המרתקים של רות רזניק.
המגבית השנתית
בראשית חודש מאי התקיים ערב המגבית
השנתית בהיכל אומנויות הבמה בהרצליה
בחסותה של הגב‘ יעל גרמן ראש העיר
וכן ראשי הנהלת ויצו ישראל .האירוע נחל
הצלחה מדהימה והאולם היה מלא מפה
לפה .בחלק האומנותי הופיעה הלהקה ”ברוח
האנדים“ ,בכיכובה של גלית גיאת ,שהנעימה
במקצביה והקפיצה את ההיכל.
סדנה לנשים אתיופיות
עשר נשים אתיופיות השתתפו השנה בסדנת
העצמה ,שהעבירה מלכי סיפורן .הצלחת
הסדנה ותכניה גרמו למוטיבציה בלתי רגילה
ולרצון המשתתפות להמשיך ולהתקדם.
הקבוצה ביקשה להישאר בסניף כקבוצה,
ואחת לשבוע בימי שלישי לומדת החברות
עברית עם גב‘ יעל יוגב ,מורה מתנדבת.

הרצליה פיתוח¨ יו“ר עדנה רונן
”מיני אולפן“ באוטופיה
תלמידות ה“מיני אולפן“ יצאו לסיור בפארק
הסחלבים ”אוטופיה“ הנמצא בכניסה לקיבוץ
בחן שבעמק חפר .את הסיור ליוותה מדריכה
מקצועית שהסבירה על  500זנים שונים
של סחלבים מרהיבים שהגיעו ממקומות
אקזוטיים בעולם .היא יידעה את החברות על
 30מיני סחלבים הגדלים בשדות ארצנו.
המטבח היפני לחברות ה“מיני אולפן“
רכזת האולפן גילי מרקר הזמינה את
תלמידות האולפן לביתה לסדנת בישול
שהעבירה שפית מקצועית .השפית סיפרה
למשתתפות על סודות המטבח היפני וכולן
התנסו בחיתוך ,תיבול ובישול ,ולבסוף גם
בטעימת מעשי ידיהן.

ברחבי הארץ

פרויקט נעש“ה
 14משתתפות פרויקט נעש“ה  -נשים עושות
שינוי בהרצליה ,לשיקום תעסוקתי המתקיים
בסניף ,סיימו את שנת הפעילות ביום
כיף ב“חמי געש“ .במהלך השנה התגבשו
לקבוצה חברתית תומכת ובסיום הנפלא הודו
למתנדבות הסניף על הפינוק והיחס הטוב
שקיבלו במהלך השנה.
סדנת סבתאות
הסתיימה סדנת סבתאות בת עשרה מפגשים
בהנחיית רותי יפה-קוטלר .בסדנה למדו על
הסבתא המודרנית בג‘ינס ,על מערכות יחסים
בין דוריות ,איך ליהנות מהנכדים ולבנות
תקשורת של מעורבות ללא התערבות ,וכיצד
לפתור קונפליקטים.
שישי מוסיקלי
קונצרט מודרך לארבע ידיים עם צמד
הפסנתרניות הבינלאומיות קרני חלאבין וציפי
בן שפר התקיים בסניף .הקונצרט כלל יצירות
מאת ברהמס ,דביסי ,פורה ,וחצ‘טוריאן ,ולווה
בסיפור חייהם של המלחינים.

זיכרון יעקב¨ יו“ר מכביה קושלנסקי
גוונים של תרבות
באמצע מאי התארחה בסניף אורה נמיר,
שסיפרה על פעילותה כחברת כנסת ,כשרת
העבודה והרווחה וכשגרירת ישראל בסין .היא
נתנה את הרצאתה בהתנדבות מתוך הערכתה
לפעילות ויצו כארגון נשים למען החברה
בישראל .החברות הכינו כיבוד עשיר ,ויו“ר
הסניף סקרה את פעילות ההתנדבות של
הסניף במהלך השנה.
ערב גבינות ויין
בתחילת מאי ערכו המתנדבות בסניף ערב
גבינות ויין .את היין תרמו בעלי יקבים
מקומיים שגם התארחו באירוע .פסיכולוגית
העבירה הרצאה בנושא האלימות בחברה,
וכדי להמתיק את הגלולה הזמרת אביבה
עמרני שרה בקולה הערב.

כדירקטטוריות בארץ.
קמחא דה פסחא לעולים החדשים
הסניף מחלק פעמיים בשנה סלי מזון
לנזקקים ,לקראת ראש השנה ולפני פסח.
השנה חלק מסלי הפסח נתרמו למשפחות
עולים מאמריקה הלטינית בעידוד הקבוצה
על שם אופירה נבון ,המורכבת מחברות
יוצאות אמריקה הלטינית .החברות ששומרות
על קשר חם ותומך עם התאחדות עולי
אמריקה הלטינית ,ספרד ופורטוגל בישראל-
סניף חדרה ,קיבלו מההתאחדות שמות
משפחות עולים ומאז הן תומכות בהן.

הרצליה .ערב הוקרה לגב‘ רות רזניק ,כלת פרס ישראל

ה“עוצמות הצעירות“ של בית הספר המקיף
למדעים ואומנויות
זו השנה השנייה שבה מתנהל בסניף פרויקט
”עוצמה צעירה“ של בית הספר המקיף
למדעים ואומנויות בחדרה .אחת לשבוע
יוצאות תלמידות כתה ט‘ מביה“ס ומגיעות
לסניף לשעתיים של העשרה .המטרה
להעצימן ,שתוכלנה להאמין ביכולתן להצליח
בחיים.
מגבית שנתית לגיוס כספים
בחודש יוני התקיימה המגבית השנתית של
ויצו חדרה .האירוע התקיים באולם רנה שני
בתיכון חדרה ,ועיקרו מופע הנקרא ”נגה
בשבילכם“ .המופע הכולל שירים בעברית
ובלועזית בשירת אקפלה ובליווי פסנתר
בניצוחו של אבי כהן טריקה.

הרצליה .סיום קורס העצמת נשים אתיופיות

חולון¨ יו“ר ציפי ויצמן
מגן ראש העיר למתנדבים מצטיינים
בטקס רב רושם שהתקיים בתיאטרון חולון,
העניק ראש העיר את מגן העיר למתנדבים
מצטיינים לשנת  .2009ביניהם הוענקה
התעודה גם להדרה שלו ,חברת ההנהלה
המצומצמת של הסניף ,אשר אחראית
לפרויקטים מיוחדים .הדרה הקימה את
הקבוצה הראשונה למנהיגות צעירה ,שזכתה
לציון שבח ,והיא ממשיכה לרכז ולהנחות
פרויקט העצמה לנערות נגד תקיפה מינית.

הרצליה פיתוח .חברות המיני אולפן בסדנת בישול יפני

חדרה¨ יו“ר רות לפידור
קורס להכשרת דירקטוריות
ויצו חדרה על המפה  -בראשית חודש מרץ
נפתח בחדרה קורס להכשרת דירקטוריות,
בשיתוף ויצו חדרה והמרכז להשתלמויות
באוניברסיטת בר אילן ובברכת ראש העירייה
חיים אביטן .בקורס משתתפות  30נשים
בגילאי  30-65בעלות תואר אקדמי ראשון
לפחות ,וישנן גם בעלות תואר שני ושלישי.
הקורס מכשיר את המשתתפות לכהן

”גם אם נולדת“
פרויקט חדש בסניף ”גם אם נולדת“ מיועד
לאמהות צעירות לאחר לידה יחד עם
תינוקותיהן .יזמו את הרעיון מירי בן ארצי,
שרה מוסי ורחל אהרון ,והן מובילות אותו
בהתנדבות .ביניהן מנחת קבוצות מקצועית,
אחות מוסמכת מטיפת חלב ודולה .בסדנה
התקיימו חמישה מפגשים והשתתפו בה שש
אמהות עם תינוקותיהן.
 ˇ≥±במת האישה

הרצליה פיתוח .קונצרט מודרך לארבע ידיים

ברחבי הארץ

זיכרון יעקב .בנות הסניף מארחות את אורה נמיר

”אשת השנה“ של ליונס
פרס אשת השנה של ארגון הליונס הוענק
למתנדבת ויצו חולון אסתר שם טוב על
התנדבות במשך  20שנה בסניף חולון.
הטקס התקיים במתנ“ס בראש העין .אסתר
שימשה וממשיכה לפעול בתפקידים רבים
ושונים בסניף .בין השאר ריכזה קבוצת
נערות במצוקה ונשים בסיכון .בכל עת היא
מתנדבת ,עוזרת ומלווה פרויקטים כגון בר/
בת מצווה; חלוקת מזון בחגים למשפחות
נזקקות ,ונענית בשמחה לכל בקשת עזרה.
כיום היא מרכזת את קבוצת ”אמצע החיים“
ומתנדבת בפרויקט ”לדבר זה נותן לי ת‘כוח“.

חיפה¨ יו“ר חיה קובץ‘
עמוס אדן יו“ר המגבית
עמוס אדן ,לשעבר יו“ר ועד עובדי חברת
החשמל ויו“ר הועד למען החייל ,החליט
לתרום שנת התנדבות לויצו חיפה .אדן
התוודע לפרויקטים של ויצו למען נשים,
ילדים ובני נוער בסיכון ,ולמד על המועדוניות
של ויצו אחרי הלימודים והתמיכה לנשות
הקהילה האתיופית .כל זה הניע אותו
להתגייס לתפקיד יו“ר המגבית של הסניף.
חדרה .תמונה קבוצתית של משתתפות קורס
הדירקטוריות

חולון .אסתר שם טוב מקבלת את פרס אשת השנה של
ארגון הליונס על פעילותה רבת השנים בויצו חולון

קמפוס היופי בחיפה
ערב של כיף ופינוק נערך בקמפוס
למקצועות היופי בחיפה עבור מנהלות
ועובדות מעונות ויצו חיפה .העובדות זכו
ליהנות ממגוון פעילויות .מנהלת המרכז
דפנה תירוש פתחה בהרצאה על הקורסים
השונים של הקמפוס והסבירה על הקורסים
החדשים .מנהלת מחוז הצפון של האגף
לחינוך בגיל הרך של ויצו העולמית ,חוה
גילו ,ברכה על היוזמה היפה באירוח עובדות
המעונות.
בתום ההרצאה הבנות התפזרו לעמדות
שיאצו ,רפלקסולוגיה ,איפור ,מניקור ,פן
ותספורת ונהנו מטיפולים מפנקים .בהמשך
שמעו הרצאה מפי המאמנת העסקית דליה
איזק בנושא שפת הגוף ,וכן מהסטייליסטית
אתי תדמור בנושא הלבשת הבית ,תאורה,
טקסטיל ועוד .הערב הסתיים בהדגמת
איפור על ידי המאפרת אסתר הרשקו.
יום ירושלים בסניף חיפה
לכבוד יום ירושלים ארגנו יו“ר הסניף חיה
קובץ‘ ויו“ר תרבות אילנה גברון בוקר חגיגי
בסינמטק חיפה .אורחת הכבוד בתיה כרמון
הביאה סיפורם משעשעים על ימי ילדותה
בשכונות ירושלים ושרה שירים בלדינו.

חולון .פרויקט ”גם אם נולדת“
≤≥ˇ במת האישה

טבריה¨ יו“ר נאוה כהן
מפגש אזורי לסניפי הצפון
הסניף אירח בתחילת מאי את חברות
הנהלות הסניפים כרמיאל ,קרית שמונה ,כפר
ראמה ,וכמובן גם את חברות הנהלת ויצו
טבריה למפגש אזורי .למפגש הגיעו מהמרכז
יו“ר אגף ארגון בויצוישראל תירצה רובינסקי,
יו“ר אגף הדרכה בויצוישראל אתי אשתר,
מנהלת האגף ענת גבע ורחל לוי מהאגף.
התקיימה דינמיקה קבוצתית והדיונים היו
פוריים .הוחלט להמשיך ולקיים שיתוף
פעולה בין הסניפים .אם הבית עליזה לוי
הכינה בהתנדבות מטעמים מיוחדים.
תעודות הצטיינות למתנדבים
עיריית טבריה קיימה באמצע חודש מאי
בבית התרבות ”יד שטרית“ ערב הצדעה
למתנדבים בעמותות השונות הפועלות
בעיר .עליזה לוי וכניש ,אשר מתנדבת
בסניף במשך שנים רבות למען ויצו ולמען
הקהילה כאם הבית וכרכזת הסניף ,קיבלה
תעודת הצטיינות על נתינה ללא לאות בכל
התחומים .באירוע השתתפו כ 80-חברות
ויצו ,ונוכחותן עם הסמלים והדגלים הורגשה
במיוחד.
בנות קד“צ
בחודש מאי אירח הסניף את בנות הקד“ץ
ליום של כיף .הנערות שהגיעו בליווי מורתן,
התקבלו בארוחת בוקר חגיגית .הן זכו
להרצאות על סטיילינג ,קוסמטיקה ,איפור,
עיצוב שיער והיגיינה .הבנות למדו להכין
תכשיט מעשה ידן וקיבלו אותו למזכרת ,וכן
הוענקו להן תעודות על סיום שנת פעילות
קד“ץ בסניף.

ירושלים¨ יו“ר אריאלה פרסקי
ירושלים באינטרנט
הסניף פתח לאחרונה אתר אינטרנט
שכתובתו www.wizojerusalem.org
באתר ניתן לראות את עושר הפעילות
ומגוון הפרויקטים שהסניף מקיים .האתר
אינטראקטיבי ,ואפשר למצוא את הלינק
המוביל אליו באתר של ויצו ישראל.
נחמה חסון יקירת העיר ירושלים
בחודש מאי התקיים במוזיאון מגדל דוד
טקס הענקת אות יקירי ירושלים .נחמה
חסון ,שקיבלה את האות על פעילותה
ההתנדבותית למען עולים חדשים ,על
עשייתה לקידום נשים והעצמתן ,ועל
פעילותה לקירוב לבבות ולסובלנות ,היא
מתנדבת פעילה בסניף מאז  .1992היא

ברחבי הארץ

הייתה יו“ר בית הספר למנהיגות פוליטית,
וכיום היא חברת כבוד בהנהלה המורחבת של
הסניף.
עוצמה למתבגרות
הסניף הפעיל בשיתוף האיגוד הירושלמי
למאבק בסמים תוכנית עוצמה למתבגרות
בשני בתי ספר תיכוניים בירושלים .נערכו
מפגשים בנושאים העומדים במרכז תהליך
ההתבגרות של הנערות ,כגון תכונות נשיות
וגבריות ,סטריאוטיפים בחברה ,הקשר עם
ההורים ,הקשר עם בני המין השני ,אהבה
וחברות ועוד .כמו כן משתתפות הנערות
בסדנת טיפוח וסדנת תכשיטנות.
במקביל השתתפו בנות מבתי הספר
שמשתתפים בפרויקט התנדבות בקהילה
במעון של ויצו .המפגשים התקיימו בתום יום
הלימודים ועוררו תחושה של הצלחה ותרומה
רבה למשתתפות.
המתנדבת רחל חובב עטפה את הבנות בדאגה
ובתשומת לב ,ועם הזמן הפך קולה לקול
חשוב בקבוצה.
סיום שני קורסים להכשרת דירקטוריות
באפריל התקיים טקס סיום שני קורסים
להכשרת דירקטוריות לחברות ממשלתיות,
ציבוריות ותאגידים ,שהתקיימו בו-זמנית
בויצו ירושלים ,והשתתפו בהם  72נשים
אקדמאיות .יו“ר הסניף אריאלה פרסקי
אמרה שמכסת מינויי דירקטורים בחברות
ממשלתיות עומד על  76%וקראה לבוגרות
להציע עצמן למלא משרות שאינן מאוישות.
על כך הבטיחה סגנית מנהלת הרשות לקידום
מעמד האישה במשרד ראש הממשלה מרי
חדייר ,לספק לויצורשימה של דירקטוריונים
שבהם אין נציגות לנשים .סגנית יו“ר האגף
לקידום מעמד האישה בויצוישראל אתי
בורקין ,ברכה את הנוכחות בשם הנהלת ויצו
ישראל.
העצמה תעסוקתית
ויצו ירושלים בשיתוף עם לשכת התעסוקה
העירונית עוזרת לנשים שנפלטו ממעגל
העבודה והפכו למובטלות להתמודד עם מצבן
מבחינה אישית ,משפחתית וחברתית .הן
לומדות בסדנה כיצד לארגן תקציב משפחתי
על רקע הקטנת ההכנסות ,איך לכתוב קורות
חיים ,הכנה לקראת ראיון לקבלה לעבודה,
הצגת נתונים אישיים ושפת הגוף.

האנגלית בויצוכפר סבא לפני עשרים ושתיים
שנים .היא כיהנה כיו“ר החוג במשך שש שנים
בהפסקות של שנתיים לשנתיים .בכל יום
שלישי מרגרט מגיעה למפגשי החוג בבית
שחור בכפר סבא .לכבוד יום הולדתה ה90-
חגגו לה חברותיה ,וביתה הגיעה להנעים
ל“ליידיס“ בשירים באנגלית ובנגינת גיטרה.
החברות מאחלות למרגרט בריאות ואושר עד
.120
אקדמיה לסב©ת®אות
בסניף הסתיים קורס מיוחד לבני הגיל
השלישי בשיתוף עם העירייה .הקורס מלמד
סבים וסבתות כיצד להיות מעורבים בחיי
הנכדים מבלי לגרום לריבים משפחתיים.
המדריכה סיגל הורנפלד מלמדת איך מגדירים
גבולות ,מתי לומר לא ,וכיצד לבא ממקום
שאינו שיפוטי ומתנשא .הקורס נתקל באתגרי
העולם המודרני ,כמו שמירת הקשר עם
הנכדים שהוריהם גרושים.
שירה וריקודים.
חוג האזנה למוסיקה
אחת לחודש מתקיים בבתי החברות חוג
האזנה למוסיקה בהדרכת ד“ר בנימין יוסופוב.
במסגרת המפגש שומעים הרצאות בנושאים
כגון אופרה ,תולדות המוסיקה לפסנתר ,כנרים
מפורסמים ,וצופים בסרטים של הופעות
מוסיקליות מלוות בהסברים.

קמפוס היופי חיפה .עמדת טיפול

קבוצת צמרתØשורש
 35חברות קבוצת הגיל הבכיר צמרת/שורש
חגגו את ל“ג בעומר בפארק החדש של כפר
סבא .הן הביאו מאכלים טעימים מעשי ידיהן
ושרו סביב למדורה.

כרכור¨ יו“ר מיכל ישראל≠אוחיון
אולפן קריאה≠כתיבה
זו השנה השנייה שמתנדבות הסניף מלמדות
קריאה וכתיבה קשישים אתיופים הנפגשים
בסניף פעמיים בשבוע במסגרת מועדון
חברתי .בתחילה למדו כיצד מנהלים שיחה
במקומות ציבוריים )קופת חולים ,אוטובוס,
בנק ,סופרמרקט וכו‘( .ה“שיעורים“ התנהלו
כהצגות קטנות עם תרגום לאמהרית בעת
הצורך .בשלב מסוים ביקשו התלמידים
ללמוד לקרוא ולכתוב עברית .שיטת הלימוד
היא ”סולן ומקהלה“  -שיטת לימוד הנהוגה
באתיופיה.
צוות המתנדבות נעזר גם בתמונות להמחשה.

כפר סבא¨ יו“ר אסתי הורוביץ
מרגרט גליקסון בת תשעים
מרגרט גליקסון הצטרפה לקבוצת דוברות

חולון .ביקור גומלין בסניף קרית גת

איך אומרים פלדנקרייז באמהרית
קבוצה בת  20קשישים אתיופים מקבלת
≥≥ˇ במת האישה

טבריה .דוכן ויצו בערב הצדעה למתנדבים .מימין יו“ר הסניף
נאוה כהן

טבריה .בנות הקד“ץ סביב יוצרות תכשיט אישי

ברחבי הארץ

ירושלים.
הזמנה לאתר

כפר סבא .יום הולדת תשעים למרגרט גליקסון )משמאל(,
עומדת ביתה ששרה לכבודה ומנגנת בגיטרה

כרכור .כיתת אולפן ללימוד קריאה וכתיבה בעברית

כרכור .קבוצת האתיופים מתעמלים בשיטת פלדנקייז

בסניף מדי שבוע שיעור תנועה ברוח שיטת
פלדנקרייז .השיעור מועבר על ידי דפנא
גרבר ,מורה מוסמכת לשיטת פלדנקרייז .רוב
המתעמלים אינם מבינים עברית ,שמיעתם
לקויה וגם הסיכוי שישכבו זה בצד זו על
מזרונים על הרצפה נראה לא סביר במידה
זו או אחרת .העבודה בשיעורים נערכת
בישיבה על כסא ובעמידה .לעיתים המדריכה
מביאה כדורים למשחקי מסירות או בעיטות
והשמחה רבה .רכזת הקבוצה דוברת עברית
ואמהרית מתרגמת כאשר יש צורך בהסברים
בקשר לאופי התנועה והתועלת שמפיקים
מתנועות אלו בחיי היום יום.
תמונות בתערוכה
לאורכו של קיר אחר בסניף מוצגות עבודות
פסיפס ,עבודות ויטראז‘ ותמונות מעשי
ידיו של מתנדב ,בהמשך אקוורלים עדינים
ותמונות שמן ססגוניות פרי מכחוליהן של
חברות הפעילות בחוג ציור המתנהל בסניף
שנים רבות .על שולחן ערוכים בערבוביה
נעימה לעין יצירות חמר ,עבודות אריגה
ומוצרים שנתפרו במקום ,פרי עמלם של
קשישים אתיופים הנפגשים בסניף פעמיים
בשבוע במסגרת מועדון חברתי.

כרמיאל ≠ יו“ר ציפי פרידמן

מודיעין¨ יו“ר רחלי מנוחין
הגיל הבכיר ≠ תרבות בכל מחיר
בתחילת פברואר צפו בקומדיה הרומנטית
”כשהיא מצאה אותי“ ,ובט“ו בשבט שמעו
החברות הרצאה מעניינת מפי מדריכה בכירה
בנאות קדומים על עצים ופריחה בימי קדם.
על השולחנות המקושטים בירק הונחו פירות
העונה .נגן אקורדיון ניגן שירים לט“ו בשבט
והחברות שרו ורקדו .באמצע פברואר נסעו
החברות לראות את ההצגה המשעשעת
”פוטנציאל קומי“ בתיאטרון בית צבי ,על
אהבה בלתי אפשרית בין אדם לרובוט דמוי
אדם .לקראת סוף החודש ראו את הסרט ”מה
שקורה בווגאס“ .באפריל הרימו החברות
כוסית לקראת הפסח ,וחבר הסביר על
משמעות החג .בהמשך שרו הנוכחים שירי
פסח בליווית שקופיות .בסוף אפריל צפו
במסגרת מועדון הסרט הטוב בסרט ”נער
קריאה“ .לקראת ערב שבועות קיבלו הרצאה
ממדריכה בנאות קדומים על משמעות החג,
שרו שירי חג וטעמו ממטעמיו .גם הפעם שרו
שירי חג השבועות.

ערב גיבוש למתנדבות
הסניף מקיים ערבים לגיבוש חברתי עם בני
זוג שכולל מוסיקה לריקודים ,פינת איפור
ותצוגות אופנה מהביגודית של הסניף .באחד
מערבי הגיבוש הופיעה בחלק האומנותי
רקדנית פלמנקו .מטרת הערב לגייס חברות
חדשות שנהנות ומצטרפות.

נהריה¨ יו“ר ג‘ני וייס

ערב מטעמי עמים
מזה עשר שנים מקיים הסניף אחת לשנה
ערב מטעמי עמים .זהו ערב מהנה שבו
מוצגים מבחר מטעמי עמים שונים מכל גווני
האוכלוסייה המקומית .במקום מתקיימת
תחרות ,כאשר אחד השופטים הוא ראש
העיר .לאחר חלוקת הפרסים לשלושת
המקומות הראשונים נמכרים המאכלים
בסכום סמלי ,ההכנסות קודש לגיוס הכספים
של הסניף.

תיקון דפוסי חשיבה לא רציונלית
במסגרת פעולות העשרה לקידום מתנדבות
הסניף ,התקיימה סדנה בת שישה מפגשים
שניתנה בהתנדבות על ידי טל בוכריס בנושא:
”חשיבה לא רציונלית ,אמונות ודפוסים
המעוותים את חשיבתנו .הסדנה החווייתית
העלתה דפוסים שנטמעו בנו בעבר ואשר
כיום אינם משרתים אותנו ,אלא רק מפריעים
לנו .המנחה ,שהעבירה את הסדנה במיומנות
מקצועית נתנה למשתתפות כלים להפוך את
הדפוסים לחיוביים.

מגדל העמק¨ יו“ר נכנסת ≠ יהודית
יניב¨ יו“ר יוצאת ≠ איריס יחזקאל
כרכור .על שולחן ערוכים בערבוביה נעימה לעין יצירות
חמר ,עבודות אריגה ומוצרים שנתפרו במקום פרי עמלם
של קשישים אתיופים

יו“ר ויצו המקומי ,יחד עם חברות מארגונים
אחרים ותחת מטרייתה של רכזת המתנדבים
בעירייה ושל יועצת ראש העיר למעמד
האישה .היום נפתח בהתעמלות וארוחת בוקר
בריאותית .בהמשך הוקרן הסרט ”שושלת
אנטוניה“ ,ולאחריו התקיים דיון בסוגיות
חברתיות ופסיכולוגיות .לאורך כל היום
התנהל במקום בזאר נשים יוצרות מן העיר
ומישובי הסביבה.

אישה באביב
בתחילת יוני התקיים יום כיף לנשות מגדל
העמק בהשתתפות ארגוני המתנדבים
והעירייה .בהפקתו השתתפה יהודית יניב
 ˇ≥¥במת האישה

האולפן¨ ילדי העולים והציפור הלבנה
במחלקת קליטת העלייה בסניף ,בראשותה
של חווה וייזנגרין ,הפעילות רבה .בחודש
מרץ נפתח האולפן למבוגרים ללימוד עברית,
ומפאת הביקוש הגבוה נאלצו בסניף לפצל
את הנרשמים לשתי קבוצות לימוד .גם
הרעיון של התנדבות לעזור לילדי העולים

ברחבי הארץ

פועל ומתנהל בשני בתי ספר  -רמז וויצמן.
בפרויקט משתתפים  27ילדים ,וגויסו עבורו
מורים ומתנדבות שנותנים לכל ילד עזרה לפי
צרכיו תוך קשר רציף עם מוריו.
חבורת הזמר הציפור הלבנה בניהולה של
מרים שרון היא קבוצת עולים חדשים אשר
הסניף נתן להם חסותו והם מקיימים בו
חזרות אחת לשבוע .הופעת הבכורה של
החבורה התקיימה בסניף בנוכחות קהל בן
כ 130-איש .הקהל היה נלהב והודה לזמרים
בתשואות סוערות.
העצמה ממוקדת תעסוקה
 15נשים צעירות בגילאי  17עד  22המטופלות
בלשכה לשירותים חברתיים השתתפו
בקורס בן  25מפגשים בניהולן של יו“ר רווחת
המשפחה פנינה שטיירמן וסגניתה חנה
כהן .לאחר סיום הקורס ,יצאו שלוש בנות
מהקבוצה ללימודי השלמת השכלה והכוונה
מקצועית ,שתים יצאו לשוק העבודה והשאר
נמצאות בתהליך יציאה לעצמאות כלכלית.
נפגעי מלחמה
פנינה נדיב וזיוה גרינבלט הן החברות
האחראיות לפעילות המתקיימת בשיתוף עם
מחלקת ההנצחה של משרד הביטחון והן
מלוות מקצועית על ידי רכזת המתנדבים של
משהב“ט ,יונה דביר .בקבוצת המתנדבים
שלושה גברים ושש נשים המבקרים בבתי
משפחות שכולות ונותנים להם תשומת לב
חמה .כל מתנדב נמצא בקשר קבוע עם
משפחה ,שבחלק מהן נותר קשיש בודד
הזקוק לתשומת לב .המתנדבים מטים להם
אוזן קשבת ועוזרים בפתרון בעיות.

יחסים בין סבים לנכדים
קבוצת הלטינו-אמריקאית בראשותן של
דנוטה שטרן וברטה קירש הנפגשת בסניף
אחת לשבוע מזה  30שנה ,ארגנה הרצאה עם
פסיכולוגית בנושא יחסים בין סבים לנכדים.
תערוכת צילומים
קירות הסניף משמשים לתערוכות מתחלפות
שאוצרת חברת ההנהלה ציפי ברוור .במהלך
השנה היו על הקירות ציורים של אמני העיר,
ולאחרונה התקיימה תערוכת צילום של
אוסבלדו צ‘רן .יו“ר הסניף ג‘ני וייס פתחה
את התערוכה ,והאוצרת ציפי ברוור סיפרה
על הצלם ועל יצירתו .הערב החגיגי לווה
בנגינה ושירה של בוגרי הקונסרבטוריום של
עכו שמנהלו שמואל כהנא אמר” :ויצו נהריה
מהווה מרכז תרבותי ומוכר באזור הצפון.

סבתאות עכשיו
פרויקט חדש יצא לדרך ושמו ”סבתאות
עכשיו“ בניהולה של מרילה וייס .הוא נועד
ליצירת קשר בין מעונות ויצו בנהריה לבין
הסניף .המתנדבות מעניקות חום ואהבה,
מחבקות ,משחקות ,מקריאות סיפורים,
משתתפות בחגיגות המעון ומעניקות שי
לילדים.
ארבעים וחמש פלוס
קבוצת מועדון  + 45בניהולן של רחל מור
חיים וחנה אוחנה נפגשה שבע פעמים
לסדנה בהנחייתה של טל בוקריס ,שהרצתה
בפניהם על הנושא ”תקשורת יעילה בין בני
המשפחה“ .בחג השבועות חגגה הקבוצה
במאכלים מעשי ידי החברות ,ואחר כך יצאו
לסיור במושב יערה ולארוחת ערב במסעדה.

כרמיאל .החברות בערב מטעמי עמים

מידעון הסניף
הסניף מוציא מידעון אשר בו מרוכזות
פעילויות הסניף בתחומים השונים .את
המידעון עורכות שלוש חברות ההנהלה;
נורית לוי ,סילביה הוימן וציפי ברוור.

נווה שאנן¨יו“ר ניצה סובוביץ
בוקר הצדעה למתנדבות
לקראת סוף פברואר הוזמנו חברות הסניף
לבוקר הצדעה למתנדבות .יועצת ראש
העיר חיפה למעמד האישה ,חנה שרודק,
ברכה את הנוכחות וציינה את חשיבותה של
תרומת ויצו לקהילה .הוקרן סרט הסוקר את
הפעילויות המתקיימות בסניף .יו“ר הסניף
ניצה סובובויץ‘ דיווחה על הפרויקטים
שויצותומכת בהם במערכת החינוך בשכונה
לסיום חולקו למתנדבות תעודות הוקרה על
פעילותן.
מגבית של הדרום אמריקאיות
בסניף פועל חוג נשים ציוניות דוברות
ספרדית על שם דונה גרציה מנדס בראשותה
של רוזה אלזרדל העוסק בפעילות תרבותית
וגיוס כספים .לפני חג השבועות ,התקיים
בוקר ”המגבית“ של הקבוצה .יו“ר הסניף
ניצה סובוביץ ברכה את הנוכחות בציינה
את מסירותן לעשייה הציונית שהביאו איתן
ואת התחברותן לערכי הנתינה של ויצו .את
האירוע כיבדו בנוכחותן יו“ר ויצו ישראל
יוכי פלר ,יו“ר אגף גיוס כספים אילנה קציר
ויו“ר אגף הדרכה אתי אשתר .פלר הודתה
לחברות הקבוצה באמרה” :אתן היופי והאופי
של הטבע בהתגלמותו ,מקרינות אהבה וחום
לכל הסובבים ,סוחפות את כולם לעשייה
מבורכת למען הקהילה ועל כל אלה תבואו
 ˇ≥μבמת האישה

כרמיאל .החברות בהרצאה

נהריה .חברות אחוות נשים עם יו“ר הסניף ג‘ני
וייס במרכז

נהריה .העצמה נשית

ברחבי הארץ

על הברכה “.בחלק האומנותי הופיעה להקת
המחול של תיכון ויצו ליאו בק ,וחבורת הזמר
מתיכון עירוני ג‘ של נווה שאנן השלימה את
האווירה הנהדרת.

נס ציונה¨ יו“ר רחל קסלר

נהריה .תערוכת צילומים

נתניה .יום האם והנערה ,עומדת משמאל יו“ר הסניף
מריאל בן חמו

נתניה .נתניה .ילדי הבר/בת מצווה ברמת רחל עם
יו“ר הסניף מריאל בן חמו כורעת משמאל והמזכירה
מירה טסלר במרכז

נתניה .סיום קורס נגינה

ערב תמיכה והתרמה
באמצע פברואר קיים הסניף בהיכל התרבות
ערב התרמה ותמיכה בחסות ראש העירייה
יוסי שבו ובנוכחות קהל בן כ 500-איש.
המטרה בקיום מסורת זו היא הרצון להעלות
את המודעות לפעילות הסניף ולגיוס
מתנדבות ,וכן להעלות את מפלס המשאבים
על מנת להרחיב את השירותים החברתיים
שנותן הסניף למען הקהילה .בתחילה
נערכה קבלת פנים חמה עם יין ודברי מאפה
שנתרמו על ידי יקבי ברקן ,אייל מאפים,
משתלת האירוסים ,מגה סנטר ועוד .בהמשך
צפה הקהל במצגת שתיארה את הפעילות
המגוונת של הסניף לאורך השנים ,תוך מתן
דגש על פרויקט למניעת אלימות בית ספרית.
יו“ר הסניף רחל קסלר הודתה לתורמים
ולראש העיר .יו“ר אגף ארגון בויצוישראל
תרצה רובינסקי ציינה לשבח את פעילות
הסניף ותרומתו לקהילה .ראש העיר יוסי שבו
התייחס לחשיבות שהוא רואה בהתנדבות
למען הקהילה ובתמיכת הקהילה בסניף .כמו
כן ציין שהוא מקווה שבתוך שנתיים ייבנה
בעיר סניף ויצו חדש וגדול שיכיל בתוכו
פעולות רבות יותר .בחלק האומנותי הופיעה
ניצה טרמין בתוכניתה ”אהבה צוענית“ את
האירוע הנחתה רינה חמיש.
”הביגודית“¨ מחדשת פניה
חברת אפלייד מטריאלס תרמה סכום
ששימש לקניית מחסן שהפך לביגודית
חדשה .על גג החנות הוצב שלט ”בגדים
וחפצים מיד ליד“ שעיצבה בהתנדבות
שלומית ,והקבלן יוסי שיש התקין
בהתנדבות .חברות קבוצת ”אביב“ )דור
ההמשך של ויצו( רעננו את מלאי הבגדים
שבחנות יחד עם מתנדבות הסניף .הפדיון
מיועד להפעלת מועדוני מרכז יום לנערה -
הבית החם ,קבוצות העצמת נשים ,וקבוצות
”זינוק“ – השלמת השכלה והשמה מקצועית
לנשים צעירות .הקבוצות פועלות בשיתוף
עם אגף הרווחה בעירייה.
יום הולדת לחברות
הסניף חוגג מסיבת ימי הולדת למתנדבות
שמשלימות חצי עשור או עשור .לאחרונה
התכנסו החברות למסיבה עליזה בחצר
ביתה של המתנדבת מרסל נחום .כלות
∂≥ˇ במת האישה

השמחה זכו לברכה אישית ולמתנה צנועה.
הברכות והמתנות הוכנו כולן בהתנדבות על
ידי צוות החברות שדאגו להכנת מזנון עשיר
ואווירה מרוממת .את הערב ליוותה מספרת
הסיפורים בתיה חרמון שהפליאה בסיפוריה
ובשירתה .לקראת סיום השתתפו החברות
בשירה בציבור .כולן חשו התרוממות רוח
וסיפוק על כך שהנתינה המשותפת גיבשה
אותן לקבוצה שכיף להימנות עליה.

נתניה¨ יו“ר מריאל בן חמו
יום האם והנערה
יו“ר השירות לנערה במצוקה של אגף
הרווחה בעירייה יפה כהן ,בקשה מויצו
להשתתף בפרויקט החשוב לקידום נערות
מצוקה ,ואכן הסניף החליט לאמץ מועדון של
 20נערות.
כמה ממתנדבות הסניף הצטרפו לפעילות
למען הנערות במועדון ,עזרו על ידי אספקת
צרכי המועדון ,והזמינו את הנערות לאירועים
בסניף .בתחילת מרץ הוזמנו  40נערות בליווי
אימותיהן לבילוי משותף בסניף והתכבדו
בסדנת צחוק בנוסף על קפה ומאפה.
הנערות אף זכו לקבל שי ממתנדבות הסניף.
את האורחות ברכה סגנית יו“ר ויצו נתניה
לאה שלייפר בחרוזים ,ואמרה” :ויצו שמח
לפתוח בפניכן שעריו ,ושולח לכולכן חיבוק
רחב ,לכבוד יום האם והנערה ,נחגוג עימכן
שעה נעימה “.ובדברים שנשאה בדבר היות
כולנו אמהות טובות אך לא מושלמות ,אמרה:
”העיקר שיש בליבנו המון אהבה ,והכל נעשה
מתוך כוונה טובה“.
יום האם למתנדבות
הסניף קיים מפגש חברתי לכבוד יום האם
לחברות החונכות ילדים בפרויקט ”שעה
טובה עם ילד“ לשיפור האקלים הבית ספרי.
החברות האזינו להרצאה בנושא ”הדרך
אל האושר“ והחליפו ביניהן חוויות על רקע
ניסיונן בפרויקט .כל מתנדבת קיבלה ברכה
מודפסת ושי צנוע.
הרמת כוסית לפסח למתנדבי הלשכה
המשפטית
יו“ר הלישכה המשפטית בסניף לאה שלייפר,
ארגנה לכבוד חג הפסח טקס הוקרה והרמת
כוסית לפסח למתנדבי הלשכה המשפטית.
שלייפר ברכה את הנאספים כדרכה בחרוזים,
ולאחר מכן האזינו כולם להרצאה בנושא
”האושר בחיים“ .על השולחנות היו צלחות
עם כיבוד ,ולקראת סיום קיבל כל אחד שי
לחג שנרכש בויצוישראל.

ברחבי הארץ

על הברכה “.בחלק האומנותי הופיעה להקת
המחול של תיכון ויצו ליאו בק ,וחבורת הזמר
מתיכון עירוני ג‘ של נווה שאנן השלימה את
האווירה הנהדרת.

נס ציונה¨ יו“ר רחל קסלר

נהריה .תערוכת צילומים

נתניה .יום האם והנערה ,עומדת משמאל יו“ר הסניף
מריאל בן חמו

נתניה .נתניה .ילדי הבר/בת מצווה ברמת רחל עם
יו“ר הסניף מריאל בן חמו כורעת משמאל והמזכירה
מירה טסלר במרכז

נתניה .סיום קורס נגינה

ערב תמיכה והתרמה
באמצע פברואר קיים הסניף בהיכל התרבות
ערב התרמה ותמיכה בחסות ראש העירייה
יוסי שבו ובנוכחות קהל בן כ 500-איש.
המטרה בקיום מסורת זו היא הרצון להעלות
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מתנדבות ,וכן להעלות את מפלס המשאבים
על מנת להרחיב את השירותים החברתיים
שנותן הסניף למען הקהילה .בתחילה
נערכה קבלת פנים חמה עם יין ודברי מאפה
שנתרמו על ידי יקבי ברקן ,אייל מאפים,
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המגוונת של הסניף לאורך השנים ,תוך מתן
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יו“ר הסניף רחל קסלר הודתה לתורמים
ולראש העיר .יו“ר אגף ארגון בויצוישראל
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הסניף ותרומתו לקהילה .ראש העיר יוסי שבו
התייחס לחשיבות שהוא רואה בהתנדבות
למען הקהילה ובתמיכת הקהילה בסניף .כמו
כן ציין שהוא מקווה שבתוך שנתיים ייבנה
בעיר סניף ויצו חדש וגדול שיכיל בתוכו
פעולות רבות יותר .בחלק האומנותי הופיעה
ניצה טרמין בתוכניתה ”אהבה צוענית“ את
האירוע הנחתה רינה חמיש.
”הביגודית“¨ מחדשת פניה
חברת אפלייד מטריאלס תרמה סכום
ששימש לקניית מחסן שהפך לביגודית
חדשה .על גג החנות הוצב שלט ”בגדים
וחפצים מיד ליד“ שעיצבה בהתנדבות
שלומית ,והקבלן יוסי שיש התקין
בהתנדבות .חברות קבוצת ”אביב“ )דור
ההמשך של ויצו( רעננו את מלאי הבגדים
שבחנות יחד עם מתנדבות הסניף .הפדיון
מיועד להפעלת מועדוני מרכז יום לנערה -
הבית החם ,קבוצות העצמת נשים ,וקבוצות
”זינוק“ – השלמת השכלה והשמה מקצועית
לנשים צעירות .הקבוצות פועלות בשיתוף
עם אגף הרווחה בעירייה.
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הסניף חוגג מסיבת ימי הולדת למתנדבות
שמשלימות חצי עשור או עשור .לאחרונה
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ידי צוות החברות שדאגו להכנת מזנון עשיר
ואווירה מרוממת .את הערב ליוותה מספרת
הסיפורים בתיה חרמון שהפליאה בסיפוריה
ובשירתה .לקראת סיום השתתפו החברות
בשירה בציבור .כולן חשו התרוממות רוח
וסיפוק על כך שהנתינה המשותפת גיבשה
אותן לקבוצה שכיף להימנות עליה.

נתניה¨ יו“ר מריאל בן חמו
יום האם והנערה
יו“ר השירות לנערה במצוקה של אגף
הרווחה בעירייה יפה כהן ,בקשה מויצו
להשתתף בפרויקט החשוב לקידום נערות
מצוקה ,ואכן הסניף החליט לאמץ מועדון של
 20נערות.
כמה ממתנדבות הסניף הצטרפו לפעילות
למען הנערות במועדון ,עזרו על ידי אספקת
צרכי המועדון ,והזמינו את הנערות לאירועים
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הנערות אף זכו לקבל שי ממתנדבות הסניף.
את האורחות ברכה סגנית יו“ר ויצו נתניה
לאה שלייפר בחרוזים ,ואמרה” :ויצו שמח
לפתוח בפניכן שעריו ,ושולח לכולכן חיבוק
רחב ,לכבוד יום האם והנערה ,נחגוג עימכן
שעה נעימה “.ובדברים שנשאה בדבר היות
כולנו אמהות טובות אך לא מושלמות ,אמרה:
”העיקר שיש בליבנו המון אהבה ,והכל נעשה
מתוך כוונה טובה“.
יום האם למתנדבות
הסניף קיים מפגש חברתי לכבוד יום האם
לחברות החונכות ילדים בפרויקט ”שעה
טובה עם ילד“ לשיפור האקלים הבית ספרי.
החברות האזינו להרצאה בנושא ”הדרך
אל האושר“ והחליפו ביניהן חוויות על רקע
ניסיונן בפרויקט .כל מתנדבת קיבלה ברכה
מודפסת ושי צנוע.
הרמת כוסית לפסח למתנדבי הלשכה
המשפטית
יו“ר הלישכה המשפטית בסניף לאה שלייפר,
ארגנה לכבוד חג הפסח טקס הוקרה והרמת
כוסית לפסח למתנדבי הלשכה המשפטית.
שלייפר ברכה את הנאספים כדרכה בחרוזים,
ולאחר מכן האזינו כולם להרצאה בנושא
”האושר בחיים“ .על השולחנות היו צלחות
עם כיבוד ,ולקראת סיום קיבל כל אחד שי
לחג שנרכש בויצוישראל.

ברחבי הארץ

סביון בקעת אונו¨ יו“ר עמיתה נילי
עמית ונילי קריבושי
אירוע ההתרמה השנתי
באמצע יוני התקיים באולם בגני תקווה אירוע
גיוס הכספים בארגונן של אראלה מאירי וויוי
דורון ובהנחייתם של שרון קידון ויוסי שדה.
הזמרת מרינה מקסימיליאן בלומין שרה,
והסופר רם אורן הרצה .יו“ר עמיתה של הסניף
נילי עמית ברכה את הקהל וסקרה את פעילות
הסניף למען הקהילה .לאחר ההפסקה
הופיעה להקת הגבעטרון במיטב שיריה,
והקהל הצטרף ושר עמם .האירוע התקיים
תודות לנותני חסויות ,והכנסותיו הוקדשו
לטובת ילדים בסיכון.
העצמת נשים אתיופיות
חברת הסניף דורית גן מור ומתנדבות נוספות
מלוות את פרויקט העצמת נשים אתיופיות
המתקיים באור יהודה .הנשים לומדות עברית
על מנת לקדם אותן לסוגי תעסוקה שונים.
בעת שהן לומדות מתנדבות ויצו משגיחות על
ילדיהן ומפעילות אותם.
חוג הצעירות החדש בסניף
באפריל הוקם חוג בית חדש בביתה של
עו“ד איריס גורן ,ששכנעה  20נשים בשנות
השלושים והארבעים לחייהן להצטרף לחוג
ויצו חדש .יו“ר עמיתה של הסניף נילי עמית
הציגה לנוכחות את פעולות ההתנדבות של
הסניף .אחריה דיברה יו“ר מחלקת הארגון
ורדה בראל ,שליוותה את איריס בהקמת החוג
והציעה לקרוא לו חוג הצעירות .מנהלת אגף
הדרכה בויצוישראל ענת גבע הפעילה את
תהליך ההיכרות ,והמחיצות הבלתי נראות
בחדר החלו להתפוגג ככל שהתקדם תהליך
ההיכרות בין המשתתפות ,כולן נשים פעילות,
משכילות ובעלות מקצועות חופשיים .עם הון
אנושי כזה ניתן להגיע רחוק.
עוצמה צעירה ביהוד
פרויקט עוצמה צעירה לנערות בסיכון
מתקיים עם יועצות בתי הספר ביהוד .אחת
לשבוע נפגשות הנערות עם מנחה מקצועית
ושתי מתנדבות מהסניף ומקבלות הרצאות
וסדנאות מעשירות.

עכו¨ יו“ר מטילדה מרקוביץ‘
צעדת עכו
כבכול שנה באמצע מאי ,השתתפו קבוצת
חברות הסניף בצעדת העיר.

הרצאות¨ תרבות ושיעור ביהדות
בחודש מאי קיים הסניף הרצאה בנושא
”מתנת החיים“ מפיה של ציפי קוגן .שבוע
לאחר מכן למדו שיעור ביהדות על פרקי
אבות מפי רב העיר והמחוז הרב ישר .החברות
נפגשו לראות הצגה במרכז לתיאטרון אחר
במסגרת מבצע ”הצגה עם ארוחה“ .בחודש
יוני אורגנה בסניף פעילות חברתית בהנחיית
אסתריקה ,ולאחריה הרב ישר העביר שיעור
שבועי.

פתח תקווה¨ יו“ר בלומה רפפורט

נתניה .טיול ביקב

תצוגת אופנה והתרמה
בסניף נערכה תצוגת אופנה מקולקציית
”אירן ליין“ .יו“ר הסניף בלומה רפפורט פתחה
בדברי ברכה ,והסבירה לנוכחות על פעילות
ויצו ועניינה אותן בחוגים שנפתחו לאחרונה
בסניף .הזמרת הדר כהן בליווי יובל עוז
התנדבו להנעים בשירים .לסיום נמכרו בגדים
במחירים מוזלים .כל ההכנסות הוקדשו למען
ילדים בסיכון ולמניעת אלימות במשפחה.
גיבוש והעצמה להנהלה פתח תקווה
באמצע פברואר הסתיימה סדנת העצמה
לחברות הנהלת הסניף .את הסדנה הנחתה
סיגלית תמיר במקצועיות ובהומור .היא
נתנה לחברות כלים לעבודת צוות ,הביאה
אותן לתקשורת טובה יותר ,לקרבה והיכרות
מעמיקה שעוזרת לפעילות הסניף .הן העלו
רעיונות חדשים ותוכניות פעולה למען
הקהילה.
כתוצאה מההעשרה שקיבלו החליטה
הנהלת הסניף להרחיב את פעילות הלשכה
המשפטית והוסיפו סדנת גישור ,סדנת הורים
לילדים מתבגרים ,סדנת אלמנים ואלמנות
וסדנה לנשים גרושות.
”בנות הנועם“ בפתח תקווה
חוג הבית ”בנות הנועם“ בראשותה של פינה
אהרונוביץ סיים שנת פעילות במסיבה יוצאת
דופן שאליה הוזמנו גם בני זוגן .המסיבה
התקיימה בחצר ביתם של יהודית ואיציק
שפר במושב בן שמן .החברות הכינו מטעמים
לכיבוד ,אך הנושא שבו בחרו היה הרצאה
על הבירה וייצורה .במשך למעלה משעה
וחצי למדו כל מה שניתן על בירה וגם טעמו
חמישה סוגי בירה שונים שהעלו את מצב
הרוח ואת הצחוק לשיא.

קרית גת¨ עליזה הרשקוביץ
אירוח חברות ויצו חולון
בימי מבצע עופרת יצוקה הוזמנו חברות ויצו
∑≥ˇ במת האישה

סביון .ורדה בראל  -יו“ר ארגון וחוגי הבית ,טובה
בירנברג  -יו“ר רווחת המשפחה ,נילי עמית  -יו“ר
הסניף ,דינה אלדר – יו“ר הלשכה המשפטית ,דליה
לשמן  -כתבת מקומית

ברחבי הארץ

ראשון לציון .סבתא זפטה

מקריית גת עם חברות מסניפים אחרים שבקו
העימות ,להתרגעות ומילוי מצברים בסניף
חולון .באמצע חודש מאי הגיעו כ 40-חברות
ויצו חולון לביקור גומלין בקרית גת .בהמלצת
הנהלת ויצו המקומית ביקרו החברות
ב“נווה חנה“  -בית לילדים בסיכון ובמאפיית
“ילדודס“ שם אופים ילדי המקום לחם
ומאפים מיוחדים .בהמשך התארחו בסניף
ויצו והתקבלו בארוחת צהרים טעימה מעשה
ידי מתנדבות הסניף ,שמעו הרצאה בנושא
רפלקסולוגיה מפי המתנדבת מירי פרז ,ויצאו
לסיור אנדרטאות בעיר של הפסל חנוך בר
יוסף שהסביר לאורחות את הרעיון מאחורי
כל יצירה ותהליך העבודה .רעייתו חביבה
וביתו עופרה הן חברות בויצוקרית גת.

קרית ים¨ יו“ר אורה מנחם
חגיגת פורים לילדי ”כלנית“
כמסורת הפעילות למען ילדי מועדונית
הרווחה של העיר ,אירח הסניף את ילדי
מועדונית ”כלנית“ .השנה הצטרפו לחגיגה
סטודנטים מחופשים מאוניברסיטת חיפה,
שהפעילו את הילדים בשירה ובמשחקי
חברה .המתנדבת אסתריקה כהן סחפה את
הילדים בעליזות פורימית .האגף לשירותים
חברתיים בעירייה הביע הערכתו לסניף
במכתב תודה מרגש.

קרית מוצקין¨ יו“ר ריקי אהרוני

ראשון לציון .ביקור חברות ויצו מכפר ראמה בחוף הים

הסנוניות והפנתרות
לסניף הפועל במקלט יש מגבלות מקום ואין
לחברות אולם לקיים בו פעולות תרבות .שתי
קבוצות חוגי הבית נפגשות בחסותה של
הרכזת לימור בבתי החברות אחת לחודש
להרצאות ופעילות חברתית .קבוצת סנונית
בגילאי  45עד  55וקבוצת פנתרות בגילאי
 55עד  .80החברות משתתפות גם בטיולים
שהסניף מארגן וביזמת הרכזת לימור ,החלו
במפגש שבועי בטיילת קרית ים לצעידה
משותפת ,בכל יום א‘ בשעה  .19:00החברות
מגיעות באופן עצמאי לנקודת מפגש
קבועה .אורך מסלול הצעידה כ 3-קילומטר.
המוגבלות בהליכה יושבות בבית קפה במקום
וממתינות לשבות מהצעידה .כך מתקיים
גיבוש חברתי ,לפעמים גם עם בני זוג.
פעילות החד הוריות
בכל יום שני מתכנס בסניף חוג החד הוריות
שמקבל סדנאות העצמה.
לאחרונה התחילה סדנת העצמה לקבוצה
נוספת.
∏≥ˇ במת האישה

חבורת זמר ”ויצו רון“
בכל יום חמישי פועלת בסניף חבורת זמר ויצו
רון בניצוחו של יאיר שפיגל.

קרית שמונה¨ יו“ר נכנסת ≠ חוה
ברעם¨ יו“ר יוצאת ≠ רחל שוקרון
מועדון חברות
אחת לשבוע מתכנס בסניף ”מועדון נשים“
בהנחיית אחראית התרבות בסניף חנה כהן.
במסגרת זאת מתקיימות הרצאות במגוון
נושאים ,וחנה מגייסת את נותני ההרצאות
בהתנדבות .החברות המשתתפות משלמות
 10שקלים לכיסוי הוצאות וכתרומה לסניף.
לסיום שנת הפעילות של הסניף חגגו בו
שישים שנה להקמת העיר קריית שמונה.
שזירת זרי פרחים
יו“ר הסניף החדשה חוה ברעם הכניסה רוח
חדשה ופרחונית לסניף ,ויזמה חוג שזירת
זרים בהנחייתה.
חוג מחשבים למבוגרים
הסניף חידש את חוג המחשבים לאוכלוסייה
מבוגרת בסיוע ”עילים“ – סטודנטים מתנדבים
למען הקהילה.
ספרדית לכל דורש
נפתח חוג חדש בסניף ללימוד ספרדית.
המורה ,מתנדבת פעילה בסניף ,שמחה ללמד
את חברותיה והחברות נהנות ומתלהבות.

ראש העין¨ יו“ר אסתר אורן
סדנאות תום ≠ תמיכה ומשחק
הסניף קיים שתי סדנאות תום ל 30-ילדים.
הילדים הגיעו לסניף מכל בתי הספר בעיר,
מהמגזר הממלכתי ומהמגזר הדתי .מלוות
הקבוצות היו מתנדבות הסניף תלמה אשכנזי
ואנה יחיאל .המנחה הייתה עירית ניסימי.
סדנה ייחודית שבה המנחה גם הייתה
עירית ניסימי ,הועברה להורי התלמידים של
סדנאות תום .המפגשים עם ההורים עדיין
נמשכים.
סדנת מנהיגות לנערות
בסדנה זו משתתפות שבע נערות ,והיא
מתנהלת בשיתוף פורום הנשים העירוני
”מצילה“ .זו השנה השנייה שהסניף חובר
יחד לפרויקט החשוב .במהלך הקורס ביקרו
הנערות במוזיאון חולון וחוו חוויה מרגשת
ב“עולם הדממה“ ,מפגש עם חרשים אילמים.

ברחבי הארץ

סדנת ”עוצמה צעירה“
סדנת ”עוצמה צעירה“ היא פרויקט חדש
בסניף ומשתתפות בו עשר נערות .החברות
המתנדבות ללווי פרויקט זה הן איריס חביב
ורותי גולן.
אימון אישי לקידום מקצועי בראש העין
במשך שלושה חודשים התקיימה בסניף,
אחת לשבוע ,סדנת אימון אישי למציאת
קריירה וקידום מקצועי בהנחייתה של
המאמנת האישית-עסקית גלית בן שמואל.
מגמת האימון מסתכמת במוטו ”אני משפיעה
על החיים שלי“ ,תוך הצבת מטרות ויעדים
בדרך ממוקדת תוצאות ,לצורך מימוש
הפוטנציאל האישי והגשמתו .המפגשים
התקיימו באווירה פתוחה ונעימה ויצרו גיבוש
חברתי מפרה .גם לאחר סיום הסדנה נמשך
הקשר עם המאמנת בן שמואל בתמיכה,
ייעוץ והקשבה ובמפגשים אחת לחודש.

ראשון לציון¨ יו“ר שלוה כהן
סבתא זפטה
בחודש מאי הסתיימה בסניף ויצו איתמר
שבראשון לציון סדנה בת שלושה מפגשים
להגנה עצמית ,שמעבירה עמותת ”אל הלב“
עבור נשים .יו“ר מחלקת מעמד האישה
בסניף שרה נוה יזמה את קיום הסדנה על
מנת לחזק את הביטחון העצמי ולהטמיע
דרכי התגוננות .בקורס למדו ששפת הגוף
של הנתקפת חשובה ואם היא מפגינה
סמכות וביטחון קיים סיכוי שהתקיפה
תיעצר .הנשים תרגלו טכניקות התגוננות תוך
הכרת נקודות תורפה אצל גברים ונשים .כל
אישה חייבת שיהיה בידה ”ארגז כלים“ שבו
תגובות התגוננות הניתנות לשליפה מהירה.
אירוח חברות ויצו דרוזיות מכפר ראמה
 50חברות ויצו דרוזיות מן הכפר ראמה באו
ביוני לביקור גומלין בסניף ויצו ראשון לציון,
לאחר שחברות הסניף ביקרו אותן בראמה
בקיץ האחרון .מתנדבות הסניף קיבלו את
האורחות בחמימות ובשתייה קרה ,שארגנו
אריאלה סניור סגנית יו“ר הסניף וטובה
אברמוביץ‘ רכזת המתנדבים .יו“ר אגף
ארגון בויצוישראל תירצה רובינסקי ברכה
את האורחות וכך גם יו“ר הסניף שלוה כהן.
אחר כך יצאו האורחות לסייר באתרי העיר
בהדרכת שוש אבוטבול מאגף מורשת של
העירייה .בתום הסיור שבו האורחות לסניף
לארוחת צהרים עשירה שהכינו המתנדבות.
האורחות שמעו סקירה על מגוון הפעילות
של מתנדבות הסניף למען הקהילה.

בוקר תרבות עם השחקנית ליה קניג
באמצע מרס הוזמנה השחקנית ,כלת פרס
ישראל ליה קניג לסניף לבוקר שישי של
תרבות .יו“ר תרבות מיקי קוזי ברכה את
הקהל הרב .פניה גרוס ויהודית לזר נגנו קטע
על הפסנתר.
קניג סיפרה את דבר הולדתה בפולין להורים
שחקנים .לאחר מלחמת העולם השנייה
הגיעה לרומניה ,שם עמד חברה ,לימים
בעלה ,על כשרון המשחק שלה ועודד אותה
להיבחן לתיאטרון הממלכתי הרומני ומיד
התקבלה .אמה הזהירה אותה ש“החיים הם
כמו גלגל מסתובב שפעם נמצאים למעלה
ואחר כך למטה ולכן יש לשמור על צניעות“.
ב 1961-עלתה עם בעלה ארצה ולמדו
באולפן .דרכה של קניג בתיאטרון צלחה ,עד
כי זכתה בפרס ישראל למשחק.

ראשון לציון .השחקנית ליה קניג בבוקר תרבות

המעשה הטוב של אמא תרזה
תרזה קפלינסקר ,חברת הקבוצה הדרום
אמריקאית שבסניף היא אלמנה ,אם ,סבתא
וגם סבתא רבה .תרזה מתייצבת מזה 26
שנים בכל יום ראשון במחלקת ילדים ב‘
בבית חולים אסף הרופא ,מאכילה ,מטפלת,
מסייעת ועושה כל מה שנדרש .תרזה
מתנדבת במשרד הביטחון באגף המטפל
במשפחות שכולות ואחת לשבוע היא
מבקרת שתי אימהות שכולות קשישות בבתי
אבות.

רחובות¨ יו“ר אורה פיש
ישיבת פורום יו“ר סניפים בסניף רחובות
המשופץ
ב 23/3/2009-התקיימה באדיבותה של יו“ר
הסניף אורה פיש וחברות הנהלתה ישיבת
פורום יו“ר סניפים והנהלה מורחבת .לסניף
המשופץ הגיעו יו“ר סניפים מרחבי הארץ,
והבוקר נפתח בשירה בציבור שארגנו
חברות הנהלת הסניף .יו“ר ויצו ישראל
יוכי פלר הודתה על קבלת הפנים החמה
ועל השולחנות העמוסים בכיבוד שארגנו
מתנדבות הסניף .פלר המשיכה בדיווח על
תרומת  1,000מארזי משחק הרכבה של
חברת לגו הדנית עבור מעונות ויצו ,על
הענקת מגן שר הרווחה הרצוג למתנדבת
ויצו מאשדוד דינה נקש ,על אירוע גיוס
הכספים השנתי .עוד דיברה פלר על
הקמפיין שיזם האגף לקידום מעמד האישה
נגד פרסומות המבזות את הנשים ובחירת
הפרסומת שאמורה לקבל אות קלון ,גם זה
לווה בהקרנת קטעי הפרסומות האמורות
ופעילויות יום האישה בסניפים :על מרתון
 ˇ≥πבמת האישה

ראשון לציון .תרזה קפלינסקר

רחובות .בנות הקד“ץ עוסקות בבישול במטבח

ברחבי הארץ

תרבות ,הדרכה למתנדבים ,מחשוב הסניפים
ועוד .לאחר מכן הציגה סגנית יו“ר האגף
לרווחת המשפחה נינה שפירה מצגת על
ייעודי האגף ומטרותיו בתחומים הרבים.
לקינוח ארוחת הצהרים הקלה הרימה יוכי
פלר כוסית וברכה את הנוכחות שהאביב יביא
עמו התחלות חדשות ושיהיה לכולן חג פסח
נפלא.

רמלה .חברות הנהלת הסניף בכובעים פורימיים עם אוזני
המן ורעשנים ,וילדי הגן המחופשים

רמת גן .ערב התרמהה בתיאטרון ראסל משמאל יו“ר הסניף רבקה
גיל-אור ולידה יו“ר תרבות חוה שניאור

רמת השרון .ערב יווני  -ניסים אלחנטי שר ומנגן אריס סאן

רמת השרון .ערב יווני  -החברות רוקדות .במרכז יו“ר הסניף
עליזה ליכטנשטיין.

ערב המגבית השנתית
בפברואר התקיים באולם ”מופת“ בעיר ערב
המגבית בנוכחות ראש העיר שוקי פורר
ותא“ל במיל‘ רן פקר ,יוזם ויו“ר פרויקט צהלה,
שמהווה גולת הכותרת של פעולות הסניף.
יו“ר הסניף אורה פיש ברכה והודתה לנוכחים
וסקרה את הפרויקטים שהסניף מוביל .ראש
העיר ציין את התרומה העצומה של ויצו
להצלחת פרויקט צהלה .גם תא“ל פקר העלה
על נס את העובדה שבפרויקט שויצורחובות
תומך ובו פועלים מתנדבים רבים רוב מוחלט
של חניכיו מסיימים ומתגייסים .בחלק
האמנותי הופיעה הזמרת סי היימן במיטב
שיריה בליווי זמר נשמה .על מנת להגדיל את
ההתרמה ,נמכרו לקהל שירים כבקשתכם
בביצועם של ראש העיר או הזמרת היימן.
כמה מנערי צהלה עלו לבמה ונשאו שלמי
תודה לויצורחובות .את האירוע ארגנו
מתנדבות הסניף .הנהלת מופת תרמה כבכל
שנה את המקום והמתנדבת נעמי אפרתי
הציבה תפאורה על הבמה .כל ההכנסות
קודש לילדים בסיכון.
יום הולדת שישים
הפעם לא למדינה אלא ליו“ר הסניף אורה
פיש .החברות ארגנו לכבודה חגיגה בסניף
המשופץ .נאמרו ברכות חמות ממתנדבות.
צוות הבידור של הסניף ארגן מערכון
משעשע ,ובו חיקוי לתכונותיה ופעילותה
היומיומית והלחוצה של אורה .הן שרו שיר
על אורה שחיברה החברה בלהה מלוביצקי,
וכולם צחקו ונהנו .אורה התרגשה והודתה
במילים חמות.
בנות קד“ץ מתגייסות
בתום תשעת חודשי הריון מטפוריים יצאה
קבוצת בנות קד“ץ לכבוש את היעד הבא –
הגיוס לצה“ל .בתחילת חודש יוני התייצבו
בנות הקד“ץ בלשכת הגיוס על מנת לעלות
על מדים .אתי ברכה ,מתנדבת הסניף
שליוותה אותן במשך תשעת חודשי ההכשרה
וההעשרה שקיבלו אחת לשבוע בסניף,
ליוותה את בנות טיפוחיה אל לשכת הגיוס
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בהתרגשות ובתחושה של הצלחה.

רמלה¨ יו“ר תמר בן נון
רמלה פורים בגנים המאומצים
כמו בכל חג ,הנהלת הסניף מתארגנת למען
הגנים המאומצים .לכבוד פורים הגיעו
החברות עמוסות באוזני המן ורעשנים לגן
ריינס וגן רימונים ,והילדים צהלו ושמחו
לקראתן .יו“ר הסניף תמר בן נון ברכה את
הילדים ,וכולם רקדו לצלילי שירי פורים.
בהמשך הגיעו גם לגן ארבל ,של החינוך
המיוחד ,עם אוזני המן ורעשנים.

רמת גן¨ יו“ר רבקה גיל≠אור
מרתון מרצים ברמת גן
בערב ראשי חוגים בתחילת מרץ ,התקיים
בסניף מרתון מרצים מס‘  .2את הערב פתחה
יו“ר הסניף רבקה גיל-אור בברכה ,וסקרה
את מחצית שנת הפעילות .היא סיפרה על
החוג החדש ”להעביר את זה הלאה“ שמתנהל
במרכז למניעת אלימות במשפחה.
מזכירת הסניף אהובה שפי דיברה על חידוש
כרטיסי חברה ,גיוס חברות חדשות ,ועל
תרומות החוגים למגבית הסניף .יו“ר מחלקת
מעמד האישה סיפרה על קורס אימון אישי
)קואצ‘יג( שינוהל בסניף על ידי מכון אדלר.
ערב זיכרון לשואה ולגבורה
יו“ר תרבות בסניף חוה שניאור ארגנה ערב
זיכרון לשואה ולגבורה .לאחר שקידמה
בברכה את הקהל ,נשאה גם יו“ר הסניף רבקה
גיל-אור דברי ברכה ,וציינה שהסניף מציין את
היום כבר למעלה מעשור .כלת פרס ישראל
לספרות דבי סהר הקריאה שיר שכתבה
לאביה .מקהלת צעירי רמת גן בניצוחה של
אירית ערמוני ובניהולו המוסיקלי של חגי
אלקיים הופיעה בשירה .חבר קיבוץ העוגן,
הצייר ומאייר הסיפורים יעקב גוטרמן ,סיפר
את מאורעות השואה שעברו הוא ואביו .היה
ערב מרגש ביותר.
ביקור הקנדיות של ויצו
בתחילת מאי ביקרה בסניף משלחת מהדסה
ויצו קנדה בראשה של הנשיאה מרלה דן.
את הקבוצה ליוו נשיאת ויצו העולמית הלנה
גלזר ,יו“ר האגף לקידום מעמד האישה
בויצוישראל גילה אושרת ,סגנית יו“ר מחלקת
תיירות בויצוהעולמית ג‘נין גלי ומנהלת
מחלקת התיירות אורנה רף .יו“ר הסניף רבקה
גיל-אור קידמה בברכה את האורחות וסקרה
את פעילות מחלקות הסניף וסיפרה על

ברחבי הארץ

האירוע המסורתי שהסניף מקיים מדי שנה
– טקס בר/בת מצווה .השנה ישתתפו בטקס
כ 50-ילדים.
יפים הלילות בכנען
לסיום שנת הפעילות התקיים בתיאטרון
ראסל ערב התרמה חגיגי של הסניף עם
המופע ”יפים הלילות בכנען“ של להקת גאיה.
הכנסות הערב מוקדשות למימון חגיגות הבר/
בת מצווה לילדי החד הוריות .יו“ר תרבות
בסניף חוה שניאור הנחתה את האירוע .יו“ר
הסניף רבקה גיל-אור ברכה את האורחים,
וציינה שראש העיר צבי בר נתן חסותו לערב.
יו“ר ויצו ישראל יוכי פלר שיבחה את הסניף
על חשיבות הפעילות הנעשית בו למען
הקהילה ועל עזרת ויצו לאנשים שגורלם לא
שפר עליהם .חברת מועצת העיר ציפי חיזקי
הודתה על פעילות הסניף וציינה את שיתוף
הפעולה המלא בין העירייה לסניף .הלהקה
הופיעה במופע שכולו ממחיש את ארץ
ישראל הטובה.

רמת השרון¨ יו“ר עליזה ליכטנשטיין
ערב יווני
בחודש מאי התקיים באולם הסניף המקושט
בצבעי כחול לבן כצבעי הדגל היווני
והישראלי ערב שהוקדש לשיריו של אריס
סאן .הזמר ונגן הבוזוקי ניסים אלחנטי שר
בלדות בעברית וביוונית ,שריגשו את הקהל.
בין השירים הוסיפה טובה יוסף קטעי
קישור בנושא תרבות יוון ,המוסיקה היוונית
והישראלית .גם הארוחה הייתה יוונית ,ומשקה
האוזו היווני הוסיף שמחה ומצב רוח מרומם.

רעננה¨ יו“ר יפה חומש
פעילות הקבוצות דוברות הספרדית
בכל יום רביעי אחר הצהרים נפגשת הקבוצה
בראשותה של מרטה אברוצקי בסניף ,שומעת
הרצאה בספרדית או חוגגת חגים וימי הולדת.
החברה פרלה קורנשטיין הרצתה בפניהן על
הגנים היהודיים ועל עברית ויידיש ,מלכה
שוורץ דיברה על חייו ועבודתו של המלחין
פליקס מנדלסון ,מרטה לרמן סיפרה על חייה
של גולדה מאיר ,רוסיטה אלקום הרצתה על
תיאוריית הפנג שואי.
החברות חגגו בסניף את מסיבת יום
העצמאות בחסותה של יו“ר הסניף יפה חומש
התומכת בקבוצה ובפעילותה החברתית.
בויצורעננה קיימת גם קבוצת צעירות דוברות
ספרדית המהוות את דור ההמשך.

תל אביב¨ יו“ר מאירה דרודי
קורס דירקטוריות בתל≠אביב
בחודש פברואר הסתיים קורס הכשרת נשים
לדירקטוריונים של סניף תל אביב בשיתוף עם
מכון מגיד מיסודה של האוניברסיטה העברית
בירושלים .הקורס מהווה נדבך נוסף בפעילות
של האגף לקידום מעמד האישה בויצוישראל
לקידום נשים למרכזי כוח והשפעה בחברה
הישראלית.
קונצרט ההתרמה השנתי של הקבוצות
דוברות הספרדית
הפעילות של חברות הנהלת הקבוצה
המרכזית של הדרום אמריקאיות מויצותל
אביב בראשותה של פרלה בלאט מתקיימת
בכל יום רביעי בבוקר ,כאשר הן מתכנסות
לעניינים שוטפים ,אך לא מוותרות על רבע
שעה של תרבות ורגע של עברית .במהלך
השנה הקבוצה מארגנת מגבית בין בתי
החברות והתורמים ,מקיימת ארבע הרצאות,
מביאה את האופנאית שושנה בן צור לבית
ויצו למכירת בגדי אופנה בין העונות,
משתתפת בבזאר החורף של ויצו תל אביב
וגם בשוק הקיץ ותורמות לספר הזהב תרומות
לציון אירועים חשובים כמו ימי הולדת
ועוד .בצורה כזאת הן מגייסות כספים רבים
לסניף ומקבלות תמיד תעודת הצטיינות על
הסכומים הנאים שהשיגו.
כמו בכל שנה מסיימות חברות הקבוצה
בשיתוף עם קבוצת עתיד בראשותה של מבל
אקסברד ,שגם היא מויצותל-אביב ,בקונצרט
חגיגי שהתקיים ב 22/6/09-בבית יד לבנים
שברמת השרון ואשר כל הכנסותיו הם
קודש למען ילדים בסיכון .יו“ר ויצו תל אביב
מאירה דרורי ברכה את הנוכחים ובמיוחד את
המתנדבות המארגנות .פרלה בלאט הודתה
לתורמים שהגיעו ואמרה” :הילדים אשר אינם
נמצאים במסגרת זועקים לעזרה ,ואז מעורר
בלב האנשים הצורך הנשגב של הנתינה.
אנחנו ,חברות ויצו יודעות שעלינו להתגייס
על מנת שילדים אלה יראו גם את הצד הטוב
של החיים .אנו מקבלות המון סיפוק מהיכולת
לפתוח עוד בית חם על מנת לאסוף אליו
נערות מהרחוב“.
בקונצרט הופיעה תזמורת ”הקמפוס“
בניצוחה של טליה אילן ,הושמעו היצירות
הבאות .האירוע נערך בעזרתו של איציק
דקל ,נגן התזמורת שמקשר בין הקבוצות
ל-הקמפוס.

רעננה .חגיגת יום הולדת משותפת בקבוצת דוברות הספרדית

רעננה .מסיבת יום העצמאות של דוברות הספרדית.

תל אביב .קונצרט אמל“ט

תל אביב .קונצרט אמל“ט  -אמריקה לטינו אחראית קבוצת דור
ההמשך לאורה אידסס
 ˇ¥±במת האישה

טיולים
כמה טוב ומה נעים לבלות בטיולים¨ עם מדריך וחברות להכיר עוד
מקומות¨ כך יוצאים מהשגרה ומגייסים עוד חברהÆ

אשדוד .חברות הסניף בגן הבאהי בעכו

אשדוד

טבריה

טיולים לירושלים לעכו ולתל≠אביב החוגגת
∞∞±
במהלך השנה ביקרו החברות בירושלים ואף
טיילו לאורכן של מנהרות הכותל.
בטיול לעכו ביקרו החברות ב“חאן אל
עמדן“  -אכסניית העמודים של פעם ,באולמי
האבירים שמתחת לאדמה ,בבית הכנסת
התוניסאי ,שכל קירותיו כולל תקרתו מכוסים
בפסיפסים מדהימים ,ובגן הבאהי היפיפה בו
נמצא קברו של הבאהא מייסד הכת.
בטיול לתל אביב בקרו החברות במוזיאון בית
התפוצות ובבית דיזנגוף ועברו חוויה מרגשת
כשחזו בהצגה של טקס הכרזת המדינה.

טיול לקברי צדיקים
בתחילת מאי יצאו  50חברות סניף טבריה
לטיול מודרך לקברי צדיקים .הן ביקרו בקברו
של חוני המעגל בעמוקה ובקבר רבי שמעון
בר יוחאי במירון .אכלו ארוחת בוקר בחיק
הטבע וארוחת צהרים במושב חוסן וצפו
בנוף הנהדר.

הרצליה
סיפורי נחלת משה בירושלים
חברות חוגי הבית של סניף הרצליה יצאו
לטיול לירושלים לשכונת נחלת משה.
את הטיול ליוותה והדריכה ברכה חרמון
בסיפורים משעשעים ושירה על תולדות
השכונה .לקינוח ביקרו בשוק מחנה יהודה
העליז וססגוני.

אשדוד .חברות הנהלת הסניף בגן הבאהי בעכו.
משמאל יו“ר הסניף רבקה שמיאן

מאה שנה לעיר הלבנה
לקראת סוף השנה קיים סניף הרצליה
לפעילות ולמתנדבות סיור ערב בתל אביב
החוגגת  100שנה להיווסדה .הסיור נועד
לסכם עוד שנה של פעילות ולהודות לכל
אלה שנטלו חלק פעיל בהגשמה וקידום
הפרויקטים הברוכים שמתקיימים בסניף.

זיכרון יעקב

כרמיאל .חברות הסניף בביקור בכותל
המערבי בירושלים

טיול לחאן בחדרה
בתחילת מאי ארגן הסניף טיול לחאן ולבית
אבשלום פיינברג בחדרה .מנהלת המוזיאונים
בחדרה אורה רוזנפלד הדריכה את הסיור
בחאן והסבירה על ראשית ההתיישבות
בחדרה והקשיים בהם נתקלו החלוצים וכן
על בניית העיר .גם בבית אבשלום פיינברג
שנחנך לאחרונה הדריכה רוזנפלד .המבנה
שהיה בית הוריו של אבשלום ,הפך למוזיאון
המספר על תולדות משפחתו ופועלו.
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מרכז טנא
כעבור שבוע נסעו החברות לבית החולים
פוריה לבקר ב“מרכז טנא“ לטיפול בנפגעי
אלימות מינית מאזור הצפון .כמו כן שמעו
במקום הרצאה מפי הגניקולוגית מנהלת
המרכז ד“ר לנג ,בנושא אלימות מינית כלפי
ילדים.

כרמיאל
במשך השנה יצאו מתנדבות הסניף לטיולים
ולימי כיף מעניינים .הן בקרו ברמת הגולן,
בירושלים ,ובחמת גדר.

מודיעין
רחובות ¨ רמלה ולוד
בפברואר יצאו חברות הגיל הבכיר לטיול
בשפלה .התחנה הראשונה הייתה בעיר
העתיקה של לוד עם ביקור בכנסיית סן
ג‘ורג‘ .ברמלה ביקרו במוזיאון העירוני ,בבית
הקברות הצבאי הבריטי ,בעיר העתיקה,
בשוק ,בכנסיות ובמסגדים .בהמשך עלו על
גבעת חמרה לראות פריחה עשירה ומגוונת.
משם הגיעו לרחובות ,למכון וייצמן ולביתו
של הנשיא הראשון למדינת ישראל חיים
ויצמן .כמו-כן ביקרו במפעל התת-קרקעי
לייצור נשק מהתקופה שלפני הקמת
המדינה.
נופש וגיבוש בים המלח
חברות הגיל הבכיר יצאו לקראת סוף פברואר
לחמישה ימי נופש וגיבוש חברתי במלון בים
המלח.
חדרה וסביבתה
באמצע אפריל יצאו לטיול לחדרה וסביבתה
עם המדריך ערן תירוש וביקרו בבית
משפחתו המשוחזר של אבשלום פיינברג.

טיולים
בהמשך הגיעו למוזיאון חדרה החדש .משם
נסעו לבקר בגבעת חיים במוזיאון לזכר קהילת
טרזין שנספתה בשואה.
טבריה וסביבתה
ביוני נסעו החברות לנפוש שלושה ימים במלון
גולדן טוליפ שבטבריה וגם טיילו בצפון .הן
ביקרו בקצרין ,בקיבוץ פרוד ,בפארק מעיינות
מי עדן ,שטו על ספינה בכינרת וטיילו רגלית
בעיר התחתית של טבריה.

נווה שאנן
סובב כינרת
באמצע פברואר נסעו החברות לטיול סובב
כינרת וביקרו בחוות העלמות בכנרת החוגגת
 100שנים להקמתה .המסלול החל במצפה
חוקוק ומשם המשיכו אל הישוב הקהילתי
לבנים .על מנת לאכול ארוחת צהרים נסעו
לקיבוץ הראשון בעולם  -דגניה .לאחר
הארוחה נסעו לאנדרטת הטייסים התורכים
שבקיבוץ האון ,עלו על האי שבכנרת וביקרו
בבית הקברות של המושבה כינרת .לסיום
נסעו להשקיף על הכינרת מיער שוויץ הירוק.
אצבע הגליל
בחודש מאי יצאו החברות לבקר ב“ציפורן“
של אצבע הגליל בעקבות ההיסטוריה,
הארכיאולוגיה ,הנוף והבטחון .את המסלול
החלו במטולה בתצפית דדו וברחוב האיכרים,
משם נסעו למוזיאון האדם הקדמון של אסף
שבמעיין ברוך .בהמשך עלו למשגב עם ושמעו
את סיפורן של קריית שמונה וחלסה .משם
הגיעו לכפר יובל ושמעו את סיפור קהילת
הקוצ‘ינים  -יהודי הודו .ארוחת צהרים אכלו
החברות באסניית תל-חי.
ירושלים פנים רבות לה
לסיכום עונת הטיולים נסעו החברות
לירושלים וביקרו בחפירות הכותל .בהמשך
נסעו לפסל הסובלנות שבטיילת גולדמן  -אתר
חדש ומרשים .משם נסעו לגן הבוטני שבגבעת
רם ובספריה הלאומית צפו בויטראז‘ים של
ארדון .ארוחת צהרים הן אכלו בקפטריה של
הקמפוס כמו סטודנטים והמשיכו למוזיאון
הרצל ,לשכונת ממילא שבה ביקרו בבית שטרן
שבו לן הרצל בעת ביקורו בארץ .לקינוח נסעו
לשכונת טלביה ושמעו סיפורי בתים.

נס ציונה
טיול לסיום שנת הפעילות
בתחילת יוני יצאו  3מועדוני החברות של ויצו
נס ציונה לטיול מסכם את שנת הפעילות
והפעם היה היעד צפת .תחנה ראשונה הייתה
במרכז המבקרים של קיבוץ פרוד הנקרא
”סבא חביב“ ולמדו על לתהליך ייצור שמן
זית ,מוצרים שונים משמן ,טחינה ומוצרי
קוסמטיקה .הן ביקרו גם ביקב רימון של
הקיבוץ ונחשפו לתהליך ייצור יינות ושמן
כולם על טהרת הרימונים.
בצפת ביקרו בבית הכנסת ”הארי“ ובית הכנסת
ע“ש קארו ,ואחר כך במחלבת ”המאירי“ לייצור
גבינות .לארוחת הצהרים נסעו לקיבוץ עמיעד.
משם נסעו לבקר ב“דומוס גלילי“ מרכז נוצרי
בעל מבנה ארכיטקטוני מרשים במיוחד
שנבנה מתרומות נוצרים ומשמש מקום עלייה
לרגל לבני כל הדתות .במקום אולם תפילה,
אודיטוריום וספריה מיוחדת הכוללת ספר
תורה גדול.

עכו
לגליל העליון נצעד באון
בראשית חודש יוני יצאו החברות לטיול בגליל
העליון .תחנה ראשונה עשו במושבה ראש
פינה סיירו בגיא אוני שם החלה הקמת היישוב
בידי החלוצים שהגיעו מרומניה .במבנה
ששימש את פקידי הברון הן צפו במופע
האור קולי המספר את תלאות ההקמה .משם
נסעו לתל חי וסיירו בבית הקברות של מקימי
השומר ופסל האריה השואג סמל גבורתו של
טרומפלדור .בהמשך נסעו לבקר בחורבות תל
דן ובשמורת נחל דן .לאחר ארוחת הצהרים
ביקרו ביקב ובחוות התבלינים.

קרית מוצקין
גיבוש וכיף בחמת גדר
בחודש פברואר נערך למתנדבות ויצו קרית
מוצקין יום כיף וגיבוש בחמת גדר.
רמת הגולן
בחודש מרץ נערך טיול לרמת הגולן .החברות
ביקרו בתצפיות על הכינרת ,במפלים בהר
בנטל ,בנחל סער במיצג הגולן שבעיר קצרין
ובאנדרטת אסון המסוקים שליד קיבוץ שאר
ישוב.

הבדווים ותרבותם
בחודש אפריל נסעו חברות הסניף לטיול
בנגב .הן בקרו בעיירה הבדואית רהט במפעל
”רקמת המדבר“ שהקימו הנשים הבדואיות
ושמעו על על מאבקן לקידום מעמדן בחברה
הפטריארכלית .כמו כן בקרו במוזיאון הבדווים
על שם ג‘ו אלון ולמדו על ההיסטוריה של עם
נוודים זה.
זיכרון יעקב ועתלית
בחודש מאי התקיים טיול לזיכרון יעקב
ולעתלית .החברות ביקרו במוזיאון ההעפלה
ובבית אמה ברגר ראש קהילת בית אל .לסיום
הגיעו ליקנעם ליקב מורד לטעימות יין.
בולגריה ומקדוניה
בחודש יוני יצאה קבוצת חברות לטיול בן 8
ימים בבולגריה ובמקדוניה.

ראש העין
צפונה אל תל דן
חברות הסניף נסעו באפריל לטיול בתל
דן וסיירו בעתיקות המקום בהדרכתו של
חיים מטר .בהמשך טיילו בשמורת נחל דן
בצל הצמחייה הסבוכה ולקול פכפוך המים
השוצפים .את ארוחת הצהרים אכלו בקיבוץ
מנרה וצפו מנקודות תצפית על הסביבה
הפורחת.
”אתרי טבע בניחוח אתני“
החברות יצאו לטיול הכרת דרום הארץ .הן
ביקרו בכפר הבדווי לקיה אצל ”הרוקמות
במדבר“ ושמעו סיפורי העצמת הנשים
הבדואיות בצל התנגדות הגברים למפעלן.
בשיא ההתנגדות הוצת המועדון שבו
מתכנסות הנשים להאזין להרצאות מקדמות.
משרד המועדון משמש למכירת מוצרי הרקמה
עליהם הן עמלות .בהמשך ביקרו בעין יורקעם,
הנמצא בקצהו המזרחי של המכתש הגדול
וחתמו את הטיול בביקור בקיבוץ העירוני
”שומרי שלום“ ,מקום מושבם של הכושים
העבריים בדימונה .הן שמעו הסבר על עליית
הקהילה לארץ והאזינו לשירתה בעברית
ובאנגלית של אחת מזמרות הקהילה.

טיולים

מושב בני עטרות
בחודש יוני יצאו חברות הסניף
לביקור במושב בני עטרות .בועז
סנדלר ואמו רות ילידת המקום
קידמו את פניהן וסיפרו להן על
הנסיבות שאילצו את המתיישבים
הראשונים לנטוש את המקום עקב
האירועים הטרגיים של התקופה.
בהמשך סיירו החברות במושבה
הטמפלרית ווילהלמה ושמעו את
סיפור התיישבות הטמפלרים במקום.

לילות בית שאן
במהלך ביקור בעמק המעיינות
שבאזור ברכות הדגים של כפר רופין,
התוודעו החברות לסיפור התנשמת
שחיה במקום ,אוכלת נברנים ,ועוזרת
לאיכרים להילחם בהם .לאחר
שירדה החשיכה הגיעה הקבוצה
לגן הארכיאולוגי של עתיקות בית
שאן הרומאית .הסיור באתר המואר
ובו תחנות של חזיונות אור קוליים
היה מרשים ושיווה למקום מראה חי
ותוסס.

סובב כינרת במבט נוצרי
את הטיול סובב כינרת במבט נוצרי
עם המדריכה ראדה  -ערבייה נוצרית
שהסבריה מתובלים בהומור ושירה
כנסייתית .החברות בקרו בדומוס
גליליי ,בכניסיית הלחם והדגים,
בכפר נחום ,באתר ביתו של פטרוס
וחורבות בבית הכנסת שבכפר נחום.

יום ירושלים
בשבוע בו חל יום ירושלים עלו
החברות לבקר בעיר הקודש .הן
סיירו בממצאים הארכיאולוגיים של
עיר דוד ,וראו את ניקבת השילוח
והניקבה הכנענית .בעיר העתיקה
בקרו בקרדו הרומי וברובע היהודי.
ומהישן עברו לחדש; סיירו בשכונה
הציורית טלבייה שבבתיה היפים גרו
מנהיגים ,סופרים ואנשי רוח ,ולכל
בית סיפור משלו.

ראשון לציון

מורדות הכרמל
החברות בקרו בחוות ”עץ השדה“
 ביתה של משפחת טפרברגממייסדי גבעת עדה .משם המשיכו
לסיור בשמורת אלוני יצחק,
בפירים הרומאיים שנחפרו בכרמל
לפני כ 2000-שנה כמעברי מים
לכיוון העיר קיסריה ,בכרם מהר“ל
ובמוזיאון תיבות הנגינה שבעין הוד.
ניצנה שבנגב
החברות הגיעו לגבול מצרים לבקר
בחורבות העיר הנבטית ניצנה ,כמו
כן בקרו בחוות הנוער שהקים במקום
לובה אליאב וגם בישוב המבודד עזוז
בו גרות רק שבע משפחות.
אוטופיה של סחלבים
בגן הסחלבים אוטופיה שבקיבוץ
בחן התפעלו החברות מיופיים של
סוגי הסחלבים הגדלים בחממה.
בהמשך ביקרו בזיכרון יעקב
ב“ענבלים“ למראה עיניים ולמשמע
אוזניים.

ראש העין .הקבוצה בטיול במכתש הגדול

ראש העין .החברות מקשיבות לסיפורו של
בועז סנדלר על תולדות היישוב בני עטרות.

רמת השרון
אל מאחורי הסורגים
בסוף מרץ יצאו חברות הסניף
לטיול שאורגן על ידי המתנדבת
לאה רמון אל מאחורי הסורגים של
כלא ”חרמון“ .המדריכה מירי שרוני
סיפרה על הכלא הנמצא בבקעת
צלמון שבגליל התחתון בתוך נוף
עוצר נשימה .הכלא ,הנראה כבית
מלון ,הנו כלא שיקומי ומטופלים בו
עברייני סמים ומין .נועה ,העובדת
הסוציאלית של הכלא ליוותה את
הקבוצה למפגש עם אסירים שסיפרו
על הנסיבות שהביאו אותם למקום
אשר בחרו להגיע אליו מרצונם על
מנת להשתקם .משם נסעו החברות
לקיבוץ פרוד וביקרו במרכז לייצור
ולמכירת שמן זית .בהמשך הגיעו לגן
הפסלים בכניסה לכרמיאל ולפארק
הגליל שהוקם בתוך אתר של מחצבה
שנעזבה.

ראשון לציון .החברות מבקרות בבית שאן

רמת השרון .החברות באוטובוס בדרך אל
מאחורי הסורגים  -משמאל יו“ר הסניף
עליזה ליכטנשטיין
 ˇ¥¥במת האישה

לזכרן

רנה אוטייה ז“ל
גורן סימה ז“ל
דברים לזכרה של סימה גורן ז“ל
סימה גורן ז“ל ,שכיהנה כיו“ר האגף
למעמד האישה וכסגנית יו“ר ויצו
ישראל ,הייתה חדת תפיסה ,פקחית,
טמפרמנטית ובעלת יכולות שכנוע וביצוע
מדהימות .סימה תמיד נתנה תחושה של
הקשבה ,ועם זאת עודדה מאוד יצירתיות
ואקטיביות אצל עובדי האגף ובפרויקטים
השונים .היא מינתה מנהלות צעירות
לתפקידי ניהול ,לדוגמה ,רבקה נוימן
כמנהלת המקלט לנשים מוכות הצעירה
בארץ ,בלה כהן מנהלת האגף למעמד
האישה ,וכד‘ .אישיותה המיוחדת פילסה
בויצודרך לקידום נושאים מקצועיים
ופרויקטים חדשניים ,כגון הפקת
הסרט ”הוא מת עלי“ ,העוסק בסימנים
המקדימים אלימות עוד בתקופת החיזור.
הסרט מופץ אף היום ברחבי הארץ בקרב
תלמידי בתי ספר תיכוניים ובקרב חיילי
צה“ל ,והקרנתו מלווה בדברי מרצים
מקצועיים.
סימה גורן דיברה תמיד בנועם ובגובה
העיניים ,והציגה את הדברים בצורה
הגיונית .תמיד הציעה את עזרתה ,בכל
נושא שרק עלה .שום דבר לא היה קשה
מדי עבורה ואף פעם לא אמרה ”לא“ ,תמיד
עם חיוך על הפנים ומצב רוח טוב.
כואבות אנו עבורכם בני משפחתה את
האובדן של בת-זוג ,אם וסבתא כה
מיוחדת.
מיכל הלפרט ,בשם העובדות והמתנדבות
באגף לקידום מעמד האישה בויצוישראל.

לזכר רנה אוטיי באבי
רנה אוטייה באבי מנווה שאנן
שבחיפה ,נולדה בארגנטינה ולמדה
שם עבודה סוציאלית ומשפטים.
עם עלותה לארץ ,הקדישה את רוב
זמנה לעזרה לזולת והתנדבות למען
קשישות עריריות .רנה נבחרה ליו“ר
חוג דוברות הספרדית של סניף נווה
שאנן בחיפה .החוג נקרא כיום על
שמה של דונה גרציה מנדס .רנה
הייתה שופעת שמחת חיים ויזמה
פעולות חברתיות כמו גם מגביות
לטובת ויצו ויעדיה .יהי זכרה ברוך.

קניגשטיין
חנה ז“ל
מילים מהלב לזכרה של חנה
קניגשטיין ז“ל
חנה ,שהייתה מתנדבת בויצוחדרה
ובמקביל להתנדבותה באגודה למען
החייל ,הייתה בין מייסדות התאחדות
עולי דרום אמריקה בחדרה .היא
לימדה עברית לעולים חדשים ועזרה
להם להתערות בארץ .חנה הייתה
חברה בקבוצה הלטינו אמריקאית על
שם אופירה נבון ז“ל ,והייתה מלאת
חזון ואהבת הזולת.
יהי זכרה ברוך.
סופיה ליסט-בשם חברות הנהלת
ויצו חדרה.

מלכה אנג‘לה הנאו קוראה ,בשם
חברות חוג גרציה מנדס ,סניף נווה
שאנן – חיפה.

שמואלזון יפה ז“ל
בן יעיש נעמי ז“ל
לזכרן של יפה שמואלזון ונעמי בן יעיש
יפה ונעמי היו חברות הגיל הבכיר בקבוצת ידי זהב בסניף חדרה ,קבוצה שנפגשת
פעמיים בשבוע על מנת לסרוג סריגים הנמכרים בבזארים של הסניף .יפה הייתה
מעמודי התווך של הקבוצה במשך כ 17-שנים ,סרגה סריגים יפיפיים ונתנה לחברות
הוראות סריגה מדויקות .נעמי הייתה חברה בקבוצה במשך  27שנים בנאמנות
ובדייקנות .השקט והצניעות אפיינו אותה ,והיא תמיד נענתה בנכונות לכל פנייה מבלי
לבקש תמורה.
יהי זכרן ברוך.
דרורה רויכמן יו“ר קבוצת הגיל הבכיר-בשם חברות הקבוצה.
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מליאת ויצו

פאנל נשים פורצות דרך .מימין :רינה שיינפלד ,פרופ‘ ורדה רוטר ,שחר דאוד ,אל“מ עינת גולדשטיין
יו“ר הנהלת ויצו העולמית
טובה בן-דב נושאת דברי
ברכה

מליאת ויצו ישראל
במליאת ויצו ישראל השנתית המבטים¨ כתמיד¨ הופנו קדימה ונשים פורצות
דרך מתחומים שונים השמיעו את קולן
דוכן ההרשמה
בכניסה לסניף
הרצליה פיתוח

≤∞∞π

חברות הנהלת הסניף המארח ,הרצליה פיתוח

יו“ר הנהלת ויצו ישראל יוכי פלר סוקרת
את פעילויות אגפי ויצו השונים
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מליאת ויצו ישראל ,שנערכה ב 5-במאי ,ומטעמי קיצוצים ארכה יום אחד
בלבד ,התקיימה הפעם בחצר סניף ויצו הרצליה פיתוח .על המדשאה
הוצבו שולחנות מתחת לשמשיות צחורות והאוויר היה מבושם ואביבי.
יו“ר ויצו ישראל יוכי פלר פתחה בדברי ברכה ותודה ליו“ר סניף המארח
עדה רונן ולצוות המסור שדאג לכל פרט התורם לאווירה נעימה ,וכן
לחברות הנהלות הסניפים שנקבצו מרחבי הארץ .היא ציינה שלמרות
הצמצום בתרומות בשל המצב הכלכלי ,הסניפים עבדו במסירות
ובעיקשות ,חלקם אף עברו את יעד הסכום שנדרש מהם .היא דיווחה
על האירועים המרכזיים של השנה החולפת ופירטה את פעילות אגפי
ויצו ישראל השונים .יוכי ציינה את הצטרפותן של  1,840חברות חדשות
לסניפים ברחבי הארץ ,והמליצה לחברות לרכוש כרטיס חברת זהב
בויצושזה כרטיס חברה לכל החיים.
יו“ר הנהלת ויצו העולמית טובה בן-דב קידמה בברכה את החברות,
וסיפרה איך בהיותה בת  27גויסה לחברות בסניף הרצליה פיתוח עת
ביקשו ממנה לאפות עוגת שוקולד לישיבה .לאחר שגויסה לפעילות
ההתנדבותית ,התקדמה מתפקיד לתפקיד .היא הכריזה שהחברות
הפעילות של ויצו ישראל הן עמוד השדרה של ויצו העולמית ,ושעבודת
הקודש ההתנדבותית שלהן לא תסולא בפז .היא הבטיחה שההנהלה
העולמית תתמוך ותעזור למתנדבות ויצו ישראל לעמוד במשימות
ולהתחזק ,כי המדינה הייתה נראית אחרת לולא עבודתן המסורה.
נערך פאנל של נשים פורצות דרך בתחומים שונים.
הראשונה ,פרופ‘ ורדה רוטר ,ראש היחידה לביולוגיה מולקולרית במכון
ויצמן ,החמיאה לויצועל הסיסמה ”נשים למען אנשים“ .לדעתה הנשים
נלחמות במהלך חייהן למען השגת דרך בחיים לעצמן ,לילדיהן ולתא
המשפחתי .רוטר ,בוגרת ביה“ס לחינוך גבוה במכון ויצמן ,למדה לתואר
שני ושלישי באוניברסיטות יוקרתיות בארה“ב ,עוסקת בחקר הסרטן.
היא חונכה על המדע הישראלי והכלל עולמי” .הקשר של המדע לעולם
הוא חשוב ביותר ואין לו גבולות“ .רוטר ציינה שבישראל יש תשתית
נכונה ותומכת לנשים לפתח קריירה שאינה נופלת מזו של הגברים.
רוטר עוסקת במחקר הגנים המגנים מפני התפתחות גידולים ובדרכים
לשקמם אם הם נהרסים .רוטר היא אם לשלושה וסבתא לשבעה נכדים.
הדוברת השנייה הייתה הרקדנית המחוננת רינה שיינפלד ,ממייסדות
להקת בת שבע ,כוריאוגרפית ,מנהלת להקת מחול ומורה ,שסיפרה
כי בנושא כוריאוגרפיה וניהול להקות מחול לא הייתה דריסת רגל
לנשים .בבאלט הקלאסי שימשו הנשים קישוט .שתי נשים רקדניות,
איזידורה דנקן ומרטה גרהם ,פרצו מכבלי הבלט הקלאסי ויצרו שפת
מחול משלהן ,את הבלט המודרני .שיינפלד החלה ללמוד ריקוד קלאסי
בגיל  12בסטודיו של מיה ארבטובה ,אולם שבע שנים לאחר מכן
ראתה הופעה של מרטה גרהם בישראל ,קיבלה הלם תרבותי ועברה
למחול מודרני .מהאקדמיה למחול בירושלים נסעה לניו יורק והמשיכה
בג‘וליארד ,זאת על מנת להביא את כל הטכניקות והחידושים לארץ .כאן
יסדה את להקת בת שבע מטעמה של הברונית בת שבע דה-רוטשילד
וניהלה אותה במשך  17שנה .לאחר מכן הקימה להקה ,פיתחה שפת
מחול משלה המשלבת שימוש בחפצים כגון גומי ובדים .שיינפלד בראה
 70יצירות מחול שונות ,הופיעה עם להקתה ברחבי העולם .שיינפלד היא
אם וסבתא לנכדים.
שלישית הייתה אורנה אנג‘ל ,אשת עסקים וארכיטקטית ,שציינה את
התרומה החשובה והמשמעותית של ויצו לחברה בישראל בכך שהיא
משחררת את האישה להתקדם ולתרום .אנג‘ל למדה בבצלאל עיצוב
הסביבה וארכיטקטורה בטכניון ,ועבדה במשך שנים בוועדה המחוזית

לבנייה בעיריית ירושלים .רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז“ל גרם
לה להירתם לפעילות התנדבותית במחנה של אהוד ברק בפריימריס
לראשות מפלגת העבודה ,ואחר כך בהתמודדותו לראשות הממשלה.
כמו כן שירתה כצירה בשגרירות צרפת במשך  12שנים .בשנת 2000
פנה אליה ראש עיריית תל אביב רון חולדאי ובחר בה לנהל את פיתוח
מתחם נמל תל אביב .היא תכננה בנמל אזורי מסחר ובילוי תוך קבלת
הסכמה מוועדי הסוחרים והשכנים .היא מעלה על נס את הצורך
בהתחשבות בסביבה ובחברה למען הדורות הבאים .אנג‘ל נשואה ואם
לחמישה ילדים.
סיפורה של שחר דאוד ,לוחמת ומנהיגה ,שזור במאבקים בדיכוי האישה
הערבית בארץ .דאוד ,המנהלת המקלט היחיד לנשים מוכות מהמגזר
הערבי ,הופיעה בפני החברות בויצורמת גן בסיפורה האישי על עמידה
מול אביה שדרש שתלמד משפטים ,והיא התעקשה ללמוד עבודה
סוציאלית .היא נאבקת במסרים של החברה שבה היא חיה ,ששמה
לה גבולות ,והייתה פורצת דרך בתחומים רבים .היא הייתה האישה
הראשונה בכפר ששיחקה על במה בהצגה ,הראשונה שנסעה לחו“ל,
הראשונה שנישאה באולם שבו ישבו גברים ונשים יחד ,הראשונה שלנה
מחוץ לבית בעת לימודיה בבי“ס לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה
העברית ,הראשונה שמנהלת מקלט ועוזרת לנשים להתמודד עם
תהליך גירושין .כל זאת בתוך חברה שמפלה נשים לרעה .זהו מאבק
והתמודדות יומיומית שמגובה באמונתה ביכולות ובכישורים של האישה
שאינם נופלים מזה של הגבר .היא נשואה לרופא התומך בעמדותיה
ופעולותיה ,ואם לילדים.
אל“מ במיל עינת גולדשטיין שירתה בצה“ל  29שנים ולפני מספר
חודשים השתחררה מהשירות .במהלך שנים אלה חלה פריצת דרך
משמעותית בתפקידים שבהם כיהנה ואשר לפניה שירתו בהם רק
מפקדים גברים .הקורסים למסלולי הפיקוד היו נפרדים לבנים ובנות.
בהיותה סא“ל ביקשה להיות מועמדת לתפקיד מג“ד אולם לא הצליחה.
מכיוון שהרגישה ממודרת לנושאים שמעבר לטקטיקה ,לימדה את
עצמה אסטרטגיה יישומית דרך האינטרנט ובעזרת ספרים ולמדה
מדעי המדינה .בין תפקידיה הייתה מפקדת בה“ד  ,12הייתה מדריכה
במכללה לביטחון לאומי ושירתה כנציגת צה“ל בנאטו וכנספחת צבאית
בבלגיה ובהולנד .לקראת עזיבתה את הצבא ,עברה גולדשטיין קורס
לדירקטוריות שכלל סדנאות העצמה בויצורמת גן .היא ציינה שנשים
צריכות לעבוד קשה פי כמה מהגברים על מנת להוכיח את יכולותיהן .גם
גולדשטיין נשואה ואם לילדים שהצטרפו אליה בשליחותה בנכר.
נשיאת הכבוד של ויצו העולמית רעיה יגלום הודתה ליוכי פלר על הרמה
התרבותית הגבוהה של הנושאים שנבחרו כתכני המליאה ,וסיפרה
שהגיעה לגיל תשעים בזכות פעילותה ההתנדבותית רבת השנים בויצו.
היא הכריזה שהתמלוגים שיתקבלו ממכירת ספרה שתורגם לעברית
יימסרו ל“קרן החברה“.
בחלק האמנותי הופיעה הסטנדאפיסטית אלינור שהצחיקה את הקהל
באמרה ש“החיידק הויצואי“ מדבק כמו הרפס לכל החיים ,ושהשכר זה
הסיפוק שמקבלים מההתנדבות והנתינה.
לאחר ארוחת הצהרים התחלקו החברות לקבוצות שלמדו את קורותיהן
של מנהיגות העבר של ויצו  -ליידי רבקה זיו ,חנה מייזל שוחט ואסתר
זמורה .לאחר שהתכנסו בחזרה למליאה ,כל קבוצה הציגה וסיפרה על
דמות המייסדת שעליה נסב הדיון בקבוצתה .התוצאה הייתה הצגה
מלווה באביזרים ומשעשעת.
לקינוח הופיעה הזמרת לימור פרי שסחפה את החברות לריקודים.
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מדי ערב היא הייתה נפגשת עם החבר‘ה .היא נערה והם מבוגרים ממנה
בכמה שנים .מישהו היה מביא כמה בקבוקי וודקה והם היו מתחילים
לשתות .בבוקר היה אפשר לספור ארבעה או חמישה בקבוקים ריקים
ולפעמים יותר מכך .לעתים היא הייתה חוזרת הביתה רק כדי לישון
מעט ולשוב אליהם בערב ,לעתים היא פשוט נשארה שם .עם הזמן ,מה
שהתחיל כמפגש חברתי עליז הפך להתמכרות ,אלכוהוליזם ,והיא רק
בת שמונה-עשרה שנים.

בידיים

שלהן
התוכנית ”מנטורינג ≠ נערות למען
נערות“ מעצימה נערות בוגרות
שהיו במצבי מצוקה Æהיא מאפשרת
להן להביט בעברן¨ לא להתבייש בו
ולהשתמש בחוויות הקשות שחוו
כמנוף לעזרה לאחרות
אמיתי גזית

אולי קרה שמישהו ניסה להוציא אותה מזה ,אבל בגיל הזה כשהחברה
כל כך חשובה ,מי בכלל מקשיב להורים או למבוגרים אחרים? יום אחד
בעודה פיכחת‘ לקחה אותה דיאנה לסיבוב בעיר .הן הגיעו לחבורה
שלה שכבר הייתה שיכורה” .תראי אך הם נראים“ ,אמרה לה דיאנה .היא
הייתה מזועזעת כי הם נראו כל כך עלובים .דיאנה לא ויתרה והדגישה
את מה שכבר היה ברור” ,כך בדיוק גם את נראית כשאת א ִתם“.
היום היא לא נפגשת א ִתם עוד .כשמשעמם לה והיא שוקלת לקפוץ
אליהם ”רק לפעם אחת“ ,דיאנה עוצרת בעדה” .אם משעמם לך בואי
אליי“ ,היא אומרת לה בטון אימהי אך סמכותי .לפעמים דיאנה לוקחת
אותה לטיול בעיר ,לבית קפה או סתם לסיבוב חנויות .לפעמים היא
מזמינה אותה אליה הביתה ,העיקר שתשכח מהחבורה.
דיאנה אינה עובדת סוציאלית ,היא גם לא המורה שלה ואפילו לא קרובת
משפחה .דיאנה בת העשרים הייתה שם בעבר ,גם היא נשרה ממערכת
החינוך ושוטטה ברחובות חסרת מעש .בשנה האחרונה היא לקחה את
עצמה בידיים ,סיימה את התוכנית ”מנטורינג  -נערות למען נערות“,
ולצד העזרה שהיא מושיטה לנערות אחרות היא גם מתכוננת לבגרויות.

בגובה העיניים
התוכנית ”נערות למען נערות“ מכשירה צעירות כדיאנה לתפקיד
מנטורית שמסייעת לנערות אחרות במצוקה .זוהי תוכנית משותפת
ל“אשלים“  -העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער
בסיכון ,לקרן לילדים בסיכון של ביטוח לאומי ,למשרד לקליטת העלייה,
לשירות לנערות צעירות במשרד הרווחה ,לקרן לדו קיום ,ולויצו.
את התכונית פיתחו ד“ר מיכל קומם יחד עם ד“ר מרים גולן מבית הספר
לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם ויצו מתחילת
הדרך ,והיא פועלת בהצלחה כבר שבע שנים .בשנה שחלפה פעלה
לראשונה התוכנית במכללת ספיר והשתתפו בה צעירות בנות שבע
עשרה עד עשרים ושלוש מיישובי הנגב .השנה בכל שבוע נפגשו הבנות
במכללה והשתתפו בקורסים ובסדנאות מעשיות שנועדו להכשירן
לתפקיד .באווירת הלימודים של ספיר הנערות מהרהרות על כיוונים
שונים מאלה שמסלול החיים הבטיח להן .השלמת בגרויות ואפילו
לימודים אקדמיים כבר אינם מילים גסות עבורן.
מה היא מנטוריתø
ד“ר קומם” :זו דמות שכבר אינה נערה אך גם אינה עובדת מקצועית.
זוהי דמות מעבר שמקלה על המפגש בין הנערה הנזקקת לעובדת
הסוציאלית .נוכחותה משדרת תקווה ,מכיוון שהיא סבלה ממצוקה
בעצמה“.
נור שמעי ,רכזת מקצועית של התוכנית ,מוסיפה ,שתפקידה של
המנטורית הוא להדריך בגובה העיניים” .בזכות הגיל הצעיר וההיסטוריה
הדומה לא מתקיימת בין הנערה למנטורית מערכת יחסי כוח .הנערה
מבינה שהמנטורית באמת יודעת מה היא מרגישה .אנחנו מכוונות אותן
להשתמש בידע שיש להן ,ובמקום להתעלם מהחוויות הקשות שעברו,
אנחנו מאפשרות להן לחזק את סיפור החיים .זה תהליך מאוד לא קל ,כי
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מי שעבר משברים רוצה להתרחק מהם  -ואנחנו מבקשות מהן לחזור
אליהם .בגלל מורכבות התהליך ,עם הזמן נוצרת תחושה של אחווה
נשית“.
האחווה מעצימה את הבנות ,ומעמדת חולשה הן צוברות כוח וביטחון
עצמי ומרגישות שהן יכולות להשפיע .עוד בטרם הסתיימה התוכנית,
פנו שלוש מהן למרכזים קהילתיים בשכונת המגורים שלהן והציעו להם
להקים שם קבוצת בנות .אחת מהן הקימה קבוצת בנות בכפר הבדואי
שבו היא מתגוררת ,והיום היא עובדת שם כמדריכה בשכר .נערה אחרת
פנתה לקרן החדשה לישראל וקיבלה מימון לקבוצה שהקימה ברהט.
כוחן של הבנות ניכר גם בסיפור הזה :אחת הבנות המתינה בבית החולים
להפלה מהיריון לא מתוכנן .כשבן זוגה בושש לבוא ,היא סירבה לעשות
את ההפלה .אף אחת מהצוות המקצועי לא הצליחה להשפיע עליה
ולא עזרו כל ניסיונות השכנוע .אז ,אחת מחברותיה לתוכנית תפסה את
מקומן .היא שיתפה אותה בהפלה שהיא עברה בעצמה ובזכות האמון
שצברה היא עודדה אותה ואפשרה לה לעבור את ההפלה.
דיאנה הציגה זאת מנקודת מבטה” :אני עברתי כמה דברים בחיים ולכן
קל לי לעזור .אני לא שופטת ,אלא מקשיבה ונותנת לנערה שבמצוקה
להרגיש הכי חופשייה .אני יכולה להגיד לה שגם אני עברתי את זה .אם
אני עשיתי צעד ונפלתי ,אני מנסה לעשות את אותו הצעד בלי שהיא
תיפול“.
מהן המצוקות שחוו המנטוריותø
ד“ר קומם” :יש בהן נערות מיישובי קו העימות שחיו בשנים האחרונות
תחת קסאמים ואיום ביטחוני מתמשך .יש נערות שסיפור חייהן קשה.
אחדות הוצאו ממסגרות חינוכיות ,אחרות חיות בחברה מסורתית
המונעת מהן לצאת מהבית או כופה עליהן להתחתן“.

נור שמעי” :מבלי לפרט יותר מדי ,אפשר לומר שהן חוו דברים לא קלים“.
דיאנה הסבירה לי כי העובדה שכולן הגיעו מרקע קשה דחפה אותה
להישאר בתוכנית ,אף על פי שבתחילת הדרך הייתה סקפטית וחשבה
לא לבוא למפגשים” .מקבלים אותך כמו שאת ,לא משנה מה היית בעבר.
בשביל כולן כל אחת היא מושלמת“.
במה התוכנית שינתה אותךø
דיאנה” :עזרו לי להתגבר על כך שלא יכולתי לשלוט בעצמי“ היא אמרה
לי והסבירה” :צעקתי ,קיללתי ,וזלזלתי באנשים .בתוכנית לימדו אותי
להיות יותר רגועה ,והבנתי כמה זה מקל לי על החיים .היום אפשר לומר
לי הכול ואני לא מתרגזת“.
עם סיום השיחה אני שואל את דיאנה האם לא נמאס לה להיות זמינה
עבור הנערה עשרים וארבע שעות ביממה ”.מה פתאום?“ היא מתפלאת
על השאלה ”אני שמחה שאני עושה את זה .אני לא מרגישה שזאת חובה
אלא שזה כיף“.
למה ויצוø
”אנחנו מאמינות ביכולתן של הנערות לקחת את החוויות הקשות
שעברו בחיים ולהפוך אותן לכוח “,אומרת מריאל הוברמן ,מנהלת האגף
לרווחת המשפחה בויצו ישראל” .ברגע שמאפשרים להן לרכוש כלים
בדרך לא שיפוטית ועם הרבה אמון ,יש בכוחן של המנטוריות להוות
מורות דרך לנערות אחרות ,לעודד אותן ולכוון אותן .שילוב מנטוריות
בעבודה עם נערות בסיכון גורם לכל הצדדים לצאת נשכרים ,הנערות
מקבלות דוגמה חיה שיש סיכוי ואפשר גם אחרת .המנטוריות מחזקות
את האמונה בעצמן ועצם הנתינה נותנת כוח .בנוסף ,לא פחות חשוב,
אנשי המקצוע מגלים שגם הם הרוויחו .המנטוריות מצליחות לכסות
רובד נוסף בעבודה עם נערות ,שרק מי ש‘היה שם‘ יכול להזדהות איתו“,
מסכמת הוברמן.
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מרכז ”שלנו“ ,ששוכן לו בשקט בין חדרי בית ההורים של ויצו ברחוב
דוד המלך בתל אביב ,הוא ביתם השני של הורים ובני משפחה לנפגעי
נפש .המרכז נולד מתוך ההבנה ההולכת ומתחזקת ששיקומם של
המתמודדים עם מחלות נפש קשור במידה רבה למערכת היחסים של
האדם החולה עם בני משפחתו ולתפקודה הכללי של המשפחה .כעת,
להורים ,לאחים ,לבני הזוג ואפילו לסבים ולסבתות של נפגעי הנפש יש
מקום שבו הם יכולים גם לקבל עזרה  -רגשית וטכנית  -וגם להושיט
עזרה לאנשים אחרים .הייעוץ במרכז מתייחס לטווח רחב של אבחנות -
מחרדה ,דיכאון ופוסט טראומה ,עד מחלות כרוניות קשות.
מרכז ”שלנו“ ,שמופעל על ידי האגף לרווחת המשפחה בויצו ישראל,
פועל החל משנת  , 2006לאחר שויצו זכתה במכרז שהוציא משרד
הבריאות למתן שירותים למשפחות נפגעי הנפש באזור גוש דן.
”בתחילת הדרך “,נזכרת מריאל הוברמן מנהלת האגף” ,לא היינו בטוחים
שעלינו לאמץ את הפרויקט ,אך מהר מאוד התבהר לנו שהעבודה עם
המשפחות מתאימה למהות ולליבת העשייה של ויצו “.בארץ קיימים
ארבעה מרכזים דומים שמופעלים על ידי עמותת אנוש ,ובשל הצלחת
המיזם יהיה בקרוב מכרז נוסף שגם בו תתמודד ויצו .אחת הסיבות לכך
שויצו קיבלה את ניהול המרכז בגוש דן ,היא העובדה שויצו כארגון אינה
מזוהה עם תחום הפסיכיאטריה ,אלא עם התנדבות ונתינה לקהילה,
מה שמשחרר את הפונים ל“שלנו“ מהחשש מפני סטיגמה ,גם סטיגמה
עצמית ,ותורם לנגישות ולנכונותו של קהל היעד להגיע ולקבל את
השירותים שניתנים חינם אין כסף.
”שלנו“ שייך ,כאמור ,לתחום רווחת המשפחה בויצו והוא מופעל על
ידי נשות מקצוע :ריקי לביא  -מנהלת המרכז ,רחל הוברמן ורותי
רוזן ,שלושתן עובדות סוציאליות ולכולן התמחויות בבריאות הנפש
ובתחומים נלווים כמו שיקום ,ייעוץ משפחתי ופסיכולוגיה .אבל מה
שיפה בדרך העבודה של המרכז ,הוא שהעבודה נעשית לא רק על ידי
הצוות המקצועי ,אלא גם על ידי בני המשפחות שמגיעים לשם ומגלים
שיש להם הרבה מה לתת לחבריהם .כך הם למעשה מפיקים מהמקום
הרבה יותר ממה שהקצה עבורם משרד הבריאות.
השירותים שנקבעו על ידי משרד הבריאות כוללים עד ארבעה מפגשי
ייעוץ אישיים ,שבהם הפונים מקבלים מידע בכל הנוגע לזכויות בן
המשפחה נפגע הנפש ,וכן הפנייה ועזרה ביצירת הקשר עם הגורמים
המטפלים בקהילה .במרכז מתקיימות קבוצות בגישה פסיכו-חינוכית
שבה גם מקבלים מידע על המחלה או המשבר הנפשי ,על מאפייניו
ועל השפעתו על האדם ,לומדים כיצד לתקשר עמו ואיך לעזור לו ,וגם
משתפים זה את זה בקשיים ובהתמודדות עמם .עצם האפשרות לפגוש
בני משפחה של חולים אחרים ,כך סיפרו לי ההורים שעמם שוחחתי,
היא הזדמנות לחלוק ,להשתחרר מעט מהמועקה ולצאת מהערפל
המחניק שיכול לעטוף את המשפחה שנכנסה בעל כורחה למשבר
ולתחום בריאות הנפש  -מהצד החולה שלו .מטעם המרכז נערכים גם
ביקורי בית בהתאם לצורך לאחר אשפוז ראשון ,מתקיימים הרצאות וימי
עיון ומתארגנות קבוצות לעזרה עצמית.

העצמה והחלמה
העבודה ב“שלנו“ ,פרט לקשר עם משפחות המתמודדים )כך מעדיפים
ב“שלנו“ לקרוא לנפגעי הנפש( ,כוללת גם את שיווק המרכז ופרסומו,
עבודה מול נותני השירותים בקהילה ומול המערך השיקומי הארצי,
שכולל את מערך הדיור המוגן ,הוסטלים שיקומיים ,ארגוני משפחות
ומפעלים מוגנים .כל כמה חודשים מתכנסת ועדת היגוי שכוללת נציגים

מטעם ועד ההורים ,הרשויות המקומיות ,משרד הבריאות ויצו ,שמטרתה
ליצור שיתופי פעולה ותכנים חדשים.
”הגישה היא העצמה והחלמה של המשפחות “,אומרת לביא” .חלק
מההעצמה הוא לשלב את בני המשפחות לא רק כמשתתפים ,אלא גם
כפעילים “.לשם כך הוקם ועד הורים שמוצא דרכים חדשות לשיתופי
פעולה עם גופים שונים ומפעיל פרויקטים כמו מועדון בית פתוח
שיהיה בו מרכז מידע עם גישה לאינטרנט ,ספרייה שתכיל ספרות
מקצועית וספרות יפה )אחד ההורים כבר השיג תרומה של רבי מכר
ואחת האמהות היא ספרנית במקצועה( .במועדון יתקיימו מפגשים
חודשיים שוועד הפעילים ייקח חלק בארגונם ,יהיו הרצאות ולא פחות
חשוב  -המועדון יהיה מקום למפגש חברתי ולהטמעת השירות של
”שלנו“ בצורה לא פורמלית .החזון של הצוות הוא יצירת מערך של
משפחות ותיקות שיתנדבו לסייע למשפחות שנמצאות בתחילת דרכן
בהתמודדות עם הבן או הבת המאובחנים כסובלים מפגיעה נפשית ,זאת
תהיה מעין רשת חברתית שמפעילה את עצמה.
איזה נושאים עולים בפגישות הקבוצתיותø
ריקי לביא :צריך להבין שגם אם משפחה מתמודדת שנים רבות עם אדם
חולה ,יש התמודדות עם קבלה של המחלה .ישנן תחושות של האשמה
עצמית ,כעס ,בושה .בקבוצה עובדים הרבה על הנושא של תקשורת
בין בני המשפחה לחולה .כשפורץ משבר כרוני ,כל המערך המשפחתי
נפגע או משתנה  -נושאים של זוגיות ,השפעה על האחים .למשל ,הגיע
זוג בשנות ה ,40-עם שלושה ילדים מתבגרים שאחד מהם חולה .הזוג
הגיע עם משבר גדול מאוד במשפחה כתוצאה מההכרה של המערכת
הפסיכיאטרית בבעיה נפשית כרונית של ילדם ונוצר משבר בזוגיות.
ישנו צורך בקבלה ובהכרה בקשיים ובמגבלות של הילדים ,צורך לדעת
איך לתקשר ,להבין ממה הילד סובל ,איך להגיב .עולה הרבה הנושא
של דאגה לעתיד – מה יקרה כשכבר לא יהיה מי שיטפל ומי שידאג.
המפגשים במרכז עזרו לבני הזוג להבין שקצב וצורת ההתמודדות של
כל אחד מהם שונה ,דבר שהשפיע על הזוגיות.
יש איזשהו תהליך אופייני שעוברים בני המשפחה שמגיעים למרכזø
יש תהליך אבל שהאדם עובר כחלק מההבנה שיש כאן מצב כרוני
שלא יחלוף .אנחנו רואים ,ומחקרים מעידים על כך ,שמתן מידע וכלים
להתמודדות עוזרים לבני המשפחה .הגישה הפסיכו-חינוכית מדברת
על מתן מידע על המחלה ,הסימפטומים ,דרכי ההתקשרות ,כי ככל
שמבינים ,יודעים ומכירים במגבלות ,באים ממקום של יכולת להגיב
ולעזור .אנו רואים עדויות לכך שההורים עוברים שינוי שעוזר באופן
משמעותי.
שני הורים שעברו תהליך מעבר מהכחשה או חוסר ידיעה לקבלה ,כל
אחד עם ילדו שלו ,הסכימו לשתף את קוראי ”במת האישה“ בחוויות
שלהם .למרות שבניהם כמעט באותו גיל ובעלי אבחון דומה ,הסיפורים
ששמעתי היו שונים לחלוטין .המשותף להם הוא השלמה עם המצב,
וההבנה שלמרות המשבר יש לאן להתקדם ,ויש חיים שצריכים ויכולים
להימשך.

תום עידן ההכחשה
משה )שם בדוי( ,בן  ,66הוא אב לשלושה .בנו הצעיר ,היום בן  ,34אובחן
לפני שמונה שנים כחולה בסכיזופרניה פרנואידית” .במשך הרבה שנים
ביקרתי אותו באשפוזים וליוויתי אותו עם הסימפטומים הקשים של
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המחלה ,אבל הייתי בהכחשה “,מספר משה” .כי המחלה ,למרות שהיא פעילה
כמעט כל הזמן ,לא פגעה בו אינטלקטואלית וקוגניטיבית ,והוא יכול לשכנע
שהוא בסדר ,הוא מצא הסבר הגיוני לכל הפעולות הפסיכוטיות שהוא עושה“.
משה מספר שכאבא ,היה לו נוח לקבל את ההסברים של הבן ולא לקבל את
העובדה שמדובר במחלה קשה וחשוכת מרפא” .גם אחרי שהוא הוכר על ידי
הביטוח הלאומי ,המשכתי להסתובב בהרגשה שהכל בסדר “.כדי להדגים את
יכולותיו הגבוהות של הבן ,שלא נפגעו למרות המחלה ואפילו מתעצמות כשהיא
פעילה ,משה מספר על הבריחות המתוחכמות שבנו מבצע כשהוא נכנס למצבי
חולי קשים .הכל פעם הוא מתנתק ,יוצר קשר עם אנשים משולי החברה ,ומגיע
רחוק יותר  -זה התחיל בכפרים ערביים ,המשיך לאילת ולבדואים שאיתם
היה מתחבר ,והכי רחוק שהגיע זה שווייץ .אורן )שם בדוי( פשוט עלה לטיסה
לאיטליה .מכיוון שלא לקח איתו כלום למסע ,הוא הפך לנטל וגורש מאיטליה
לצרפת ומשם לשווייץ .הוא גמע מרחקים עצומים ברגל ,פשוט שאל אנשים
איך להגיע ממקום למקום והצליח לשרוד .במקרה מסוים נותר חצי עירום ,כי
ההזיות שמעוררת המחלה גרמו לו לזרוק את החולצה שלו .הוא ישן בגן ציבורי,
התחיל לרדת גשם ,היה לו קר ,אז הוא לקח שקית ניילון מפח אשפה ,עשה בה
פתחים ולבש אותה כדי לא להירטב.
משה שמע על האפשרות לקבל ארבע פגישות ייעוץ ,לפני כשנתיים וחצי ,בערך
מתי ש“שלנו“ הוקם .הוא עדיין היה אז בהכחשה ,אבל הגיע לפגישות ”שהיו
טובות מאוד ,כי המטפלת הייתה בתוך העניין של מחלות נפש .זה לא היה
טיפול פסיכולוגי רגיל“ .משה מספר שבניגוד לטיפולים שבהם התנסה בעבר,
הפעם הוא דיבר רק על הבעיות שיש לו כתוצאה ממחלת בנו” .היא הייתה יותר
ממטפלת ,היא הייתה גם יועצת ומלווה .התחלתי להבין שאצטרך להתמודד עם
זה כל החיים ,שזו לא תופעה ,מקרית ,זמנית או חד פעמית“.
לאחר סיומה של סדרת הפגישות האישיות הקצרה ,משה הצטרף למפגשים
הקבוצתיים” .עצם השהייה שעה וחצי פעם בשבועיים במחיצת עוד 20-15-
אנשים עם בעיה משותפת  -זה כבר נותן הרגשה של פחות בדידות ,של
שותפות ,כי הטיפול בבן החולה מאוד מבודד מהעולם “,הוא מספר” .אי אפשר
לשתף כמעט אף אחד חוץ מהמשפחה הקרובה“.
משה מאוד פעיל ”בשלנו“  -הוא חבר בוועדת ההיגוי ,בוועד ההורים ,משתתף
בקורס חיצוני שמכשיר בני משפחה של פגועי נפש לעבודה בתחום השיקום,
וכעת גם מנחה קבוצה של הורים ממשיכים שסדרת הפגישות שקיבלו ממשרד
הבריאות הסתיימה .הוא מדבר בלהט גדול ,עם ברק בעיניים ,ניכר בו שהוא גאה
מאוד בדרכו ,למרות שהיא התחילה ממקום של קושי והכחשה .הוא גרוש כבר
 20שנה ,ילדיו הבריאים בחו“ל ,הבן החולה גר אצלו עד לפני שנתיים וכעת גר
בדירה שכורה בצמוד אליו -נטל שללא כל ספק אין זה פשוט לשאת לבד.
”בקבוצה ראיתי שאני יכול לדבר על הכל ,הקשיים ,האכזבות ,הפחדים .נעזרתי
בהורים יותר ותיקים ממני ,שמתמודדים יותר שנים .מצאתי את עצמי עוזר
להורים שרק מתחילים את הדרך ,וזה מחזק .שני הדברים מחזקים  -לקבל
ולתת“.
ההצטרפות לקבוצה¨ החשיפה של הקשיים שלך וההיחשפות לקשיים של
אחרים¨ זה כמו יציאה מהארון Æזה לא הוסיף קושי על הקשיים שקיימים
ממילאø
משה :להפך .אני באופן אישי לא סובל כל כך מסטיגמה ,אני מקבל את זה
כעובדה ,אבל לא שש לספר על המחלה מפאת כבודו של הבן וגם אמא שלו
מאוד חוששת מסטיגמה ,ואני מחויב לשמור על כבודה .בקבוצה אין סטיגמה
– הנושא הזה נעלם .השעתיים האלה הן כמו קסם .בעצם ההגעה לכאן אין
סטיגמה.
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צריך להבין שגם אם משפחה מתמודדת
שנים רבות עם אדם חולה¨ יש התמודדות
עם קבלה של המחלה Æישנן תחושות של
האשמה עצמית¨ כעס¨ בושה Æבקבוצה
עובדים הרבה על הנושא של תקשורת בין
בני המשפחה לחולה

משהו השתנה בך או בבן בעקבות הפעילות ב“שלנו“ø
אני הרבה יותר סובלני אליו ,משתדל להיות מעורב פחות בחיים שלו.
זה מאוד קשה ,אבל זה חלק מהתפישה שקיבלתי בקבוצה .זה יוצר
פחות תלות  -שלי ושלו .לי זה לא טוב להיות אובססיבי בקשר למה
שהוא עושה ,קם או לא קם ,לקח או לקח את התרופה .לבן זה נותן יותר
הרגשה של אחריות אישית .זה לא קל ,לפחות במקרה שלי ,ואני שומע
את זה גם מאחרים .המתמודדים נוטים לפתח תלות בהורים ,ולתלות יש
שתי פנים עיקריות :חיובית ,כשהמתמודד אומר ,מה אעשה בלעדייך?,
ושלילית  -האשמה של ההורים במחלה .לפחות במקרה שלי ,ולא רק
אצלי ,כמה שנמצאים פחות ביחד ,זה יותר טוב .הקשר השתפר ,אין
סכנה של נתק .הבן יוצר את הקשר כל הזמן.
משה מספר שההצטרפות ל“שלנו“ השפיעה בברור על החיים שלו,
ובצורה חיובית .גם בנו הבהיר לו שהוא שמח על כך שהוא כה פעיל
בקרב המשפחות של נפגעי הנפש” .אמרתי לו שזה כדי לשפר את
הקשר שלי איתו ,להיות מסוגל יותר לעזור לו ,שזה בעצם לעזור
לעצמי “,משה אומר.

בכיתי ים של דמעות
גם בנה של רבקה )שם בדוי( אובחן כחולה בסכיזופרניה פרנואידית.
לרבקה ,בת  ,72שלושה ילדים .בן הזקונים שלה ,בן  ,35החל לגלות
סימני חולי לאחר שסיים את לימודיו בטכניון ב ,2001-אבל אובחן רק
ב” .2003-עד אז לא הבנתי שגם ילדים כאלה ,אקדמאים ,יכולים להיות
חולים “,רבקה מספרת” .הלכתי לפסיכיאטר ,וכשסיפרתי לו את הדברים
הוא אמר שהגענו בדקה ה “.90-לאחר שסיים את לימודיו ,אסף )שם
בדוי( חיפש עבודה עד שבשלב מסוים נשבר .הוא היה מסתובב בלילות
וישן בימים ונפגע כשבני המשפחה אמרו לו שמשהו אצלו לא בסדר .עד
היום אינו מוכן להכיר בכך שהוא חולה .רבקה מספרת שאסף קרע את

הטפסים של הביטוח הלאומי שהביאה הביתה על מנת שיוכל לקבל קצבת
נכות” .החזקנו הכל בבטן “,היא מספרת .לא יכולתי לדבר עליו מרוב שהייתי
מלאה “.ב 2007-רבקה הגיעה למרכז ”שלנו“” .כשישבתי עם רחל )הוברמן,
העו“ס ,ש.ש( ,בכל פגישה בכיתי ים של דמעות .ככה התחזקתי והצטרפתי

דלת לחיים טובים יותר
”הפעם הראשונה שבה נחשפתי לפרויקט השייך לאגף לרווחת
המשפחה הייתה לפני כעשרה חודשים ,בערב קסום שבו הופיעו שחקני
תיאטרון המתמודדים עם בעיות נפשיות יחד עם שחקנים ’רגילים‘
בהצגה יוצאת דופן’ :כל אחד והשריטה שלו‘ “,מספרת נינה שפירא,
סגנית יו“ר לרווחת המשפחה ,שמרכז ”שלנו“ הוא באחריות האגף
ובטיפולו.
”התרגשתי וחשתי שזכות גדולה ביותר נפלה בחלקי להיות חלק מאגף
שכולו לב ונשמה ,ושכל נגיעה שלו בבני אדם רגילים מן הישוב וכן
בבעלי צרכים מיוחדים פותחת צוהר ודלת גדולים לאפשרות לחיים
טובים יותר.
אחת המטרות החשובות של מרכז ’שלנו‘ ,מעבר לטיפול ומענה
למשפחות ,היא להביא את סיפורם של המתמודדים למודעות החברה
הבריאה ,תוך רצון לשלב אותם בכל תחום אפשרי ,ובכך לתת להם ולבני
המשפחה תחושה של הבנה ,חוזק וכוח להמשיך להתמודד עם מצבם
הקשה.
את ההצלחה אפשר לראות בכל כינוס של ’שלנו‘ שבו משתתפים הורים
ובני משפחה רבים ,ובמקום עצמו ,שם הם מוצאים בית חם ומענה
לצרכיהם “,אומרת שפירא.
”נאמר כבר כי את הדברים הטובים ביותר ,הנאצלים והיפים ביותר
בעולם ,לא חייבים לראות וגם לא למשש  -יש רק להרגיש אותם בלב“,
היא מסכמת.
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ראיתי שיש אנשים עם ילדים שלמדו ושיש
להם בעיות זהות לאלה שיש לבן שלי או
בעיות אחרות Æלאט לאט למדתי שזה המצבÆ
אותי לפחות זה תיקן¨ אם לא את הבן שליÆ

לא ידעתי שבן אדם אקדמאי יכול להיות
חולה נפש פתאום Æאמרתי לו דברים שהיום
אני מצטערת עליהם¨ כי לא ידעתי שהוא
חולה Æאני שמחה שהיום יש מודעות¨ מדברים
על זה Æטוב שגם אנשים אחרים ידעו

לקבוצת התמיכה .ראיתי שיש אנשים עם ילדים שלמדו ושיש להם
בעיות זהות לאלה שיש לבן שלי או בעיות אחרות .לאט לאט למדתי
שזה המצב .אותי לפחות זה תיקן ,אם לא את הבן שלי“.
בנה של רבקה ,שבעבר היה עצמאי לחלוטין ,מתגורר כעת עמה והיא
מתארת אותו ”כחי מת“ .הוא חזר בתשובה דרך האינטרנט ואינו יוצא
מהבית אלא לשם קניית ספרי קודש .הוא אינו דואג בעצמו לצרכיו
הבסיסיים ,מסתגר בחדרו ונמנע מפגישות עם אחיו ואחייניו .רבקה
מצרה על כך שאינו מתאשפז ודואגת לעתידו ,אך בינתיים מקבלת כלים
להתמודדות עם המצב הקיים.
מה השתנה אצלך מאז שהתחלת להשתתף המפגשים הקבוצתייםø
רבקה :היום אני יכולה לדבר עליו .ריקי עזרה לי עם הביטוח הלאומי.
עזרו לי בתהליך של ההכרה בנכות .למדתי מההורים האחרים גם מה
לא לעשות ...זה עוזר לי לחיות קצת מחדש ,עוזר לי להבין שצריכים
לחיות עם זה .זה המצב .בכל פעם שמסבירים לנו מה זה חולה ומה זה
מתמודד ,אני מצטערת שהוא אומר שהוא לא רוצה שיקראו לו ’משוגע‘.
הוא לא רוצה לקחת תרופות .הוא מאשים את כל העולם בגלל שהוא לא
מאוזן.
היא מספרת שלו ידעה שבנה חולה בשלב מוקדם יותר ,ייתכן שהייתה
מתנהגת אליו אחרת ,פחות כועסת ,יותר מבינה .למרות הנתק שבו חי
בנה ,היא מספרת שהוא שמח על כך שרבקה משתתפת בפעילויות של
”שלנו“ .הוא אומר לה” ,כשאת הולכת לשם את מתנהגת יותר טוב” “.בכל

פעם שאני נכנסת לפה אני מברכת את האדם שהקים את ’שלנו‘ “,היא
אומרת” .הבן והבת שלי )הבריאים( גם באים לפה ,למרות שאסף לא
מדבר איתם“.
להורים במצב דומה רבקה מציעה” ,קודם כל תבינו אותם ,את הילדים
שלכם .זה כבר חצי עבודה .כי גם אני לא הבנתי אותו .לא הבנתי למה
הוא כל היום ישן ובלילה מסתובב .לא ידעתי שבן אדם אקדמאי יכול
להיות חולה נפש פתאום .אמרתי לו דברים שהיום אני מצטערת עליהם,
כי לא ידעתי שהוא חולה .אני שמחה שהיום יש מודעות ,מדברים על זה.
טוב שגם אנשים אחרים ידעו“.
מפגשי הקבוצות ,שבהתחלה הוגבלו על ידי משרד הבריאות ל15-
הורחבו בלחץ ההורים ל 30-מפגשים .אנשים כמו רבקה ומשה לא
עצרו ב ,30-ויחד עם חברי הקבוצות שלהם ממשיכים להיפגש באופן
קבוע ביוזמתם ,זאת בנוסף להשתתפות בפעילויות אחרות כמו ימי
עיון ,ירידים והרצאות ,שמוצעים על ידי ”שלנו“ וגופים אחרים מהמערך
השיקומי ומארגוני המשפחות .המסגרת החדשה ,כפי שמתארת זאת
ריקי לביא ,מורידה מהנטל האובייקטיבי ועוזרת לפתור בעיות פרקטיות
יום-יומיות ,אבל אולי חשוב יותר – היא מפחיתה מהנטל הסובייקטיבי,
מהקשיים הרגשיים והחברתיים שחווים הורים ,אחים ובני זוג שלמדו
שיקיריהם חולים במחלה שככל הנראה לא ניתן להבריא ממנה ,אלא רק
להחלים ולהסתגל אליה ,לקבל אותה כמציאות חדשה.
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לא צריכות

דג זהב

ההצגה ”באותה סירה“ של מועדון האימהות החד
הוריות ביפו הוצגה בבית ויצו בתחילת יולי Æחייהן
של השחקניות אינם פשוטים¨ אך הן אופטימיות
ומאמינות בכוחן ≠ הן לא זקוקות לשום דג הזהב
אמיתי גזית

לו פגשתן דג זהב מה הייתן מבקשות? לשחקניות ההצגה ”באותה
סירה“ יש תשובה ברורה .הן לא צריכות ממנו דבר .את מה שהן
צריכות הן ישיגו בעצמן .לא פשוט להיות אם חד הורית .אנשים
נועצים בה מבטים ,המשפחה לא תמיד מבינה למה היא לבד,
והבירוקרטיה רק מערימה קשיים .אך הנשים ממועדון החד הוריות
ביפו לא מוותרות ,הן מסתכלות למציאות בפנים ויכולות לה ,ומי
שצפה בהצגה מבין שהן גם מוצאות בה הומור.
את ההצגה הן העלו בתחילת חודש יולי השנה ,לאחר שעבדו
עליה בשנה האחרונה במסגרת פרויקט התיאטרון הקהילתי,
שיתוף פעולה מרשים בין ויצו לחוג לאמנות התיאטרון
של אוניברסיטת תל אביב .למועדון החד הוריות ביפו
מגיעות בדרך כלל למעלה ממאה נשים ,אך בהצגה
השתתפו עשר מהן בלבד .רונית לינקובסקי ,רכזת
המחלקה לרווחת המשפחה של סניף ויצו תל
אביב ,מסבירה מדוע” :הצענו לכולן להשתתף.
בהתחלה הגיעו יותר נשים ,אבל רבות מהן
פרשו ,כי זהו תהליך לא פשוט של חשיפה
ולא לכל אחת נוח על הבמה“.
ורדה הלל ,מפקחת ארצית על תחום
החד הוריות בויצו ,מוסיפה” :יש
שחששו מהחשיפה לפני קהל חיצוני.
אחרות התקשו למצוא לכך זמן ”.

∏ ˇμבמת האישה
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התיאטרון הקהילתי
את התיאטרון הקהילתי פיתח יוסי אלפי בשנות השבעים .תיאטרון זה
מספק כלים לביטוי אישי ויוצר דינמיקה קבוצתית שנרקמת לכדי הצגה.
זוהי דרמה בימתית שנוצרת ומגולמת על ידי הקהילה ומוצגת לפניה.
איש תיאטרון מנוסה מנחה את הקבוצה ,מכוון אותה ,מספק למשתתפים
כלים אמנותיים לביטוי ,ומסייע להם להרכיב יצירת תיאטרון שלמה.
שלומית סנדרס ,תלמידת תואר שני לתיאטרון קהילתי ,עשתה זאת
במועדון היפואי .היא הפכה את סיפורי החיים של הנשים החד הוריות
למחזה וביימה אותו .תפסתי אותה רגע לפני שכבו האורות והשחקנים
עלו לבמה ,וביררתי עמה איך עבד התהליך” .המשתתפים סיפרו על מה
שעובר עליהם והציגו זאת באימפרוביזציה .אספתי את כל החומרים
ועיבדתי אותם להצגה שעוסקת בחד הוריות ,בהתמודדות לבד ,בגידול
הילדים ובתגובות של החברה“ ,מתארת סנדרס.
איך התמודדת עם הקונפליקטים והדילמות שצצו תוך כדי עבודהø
”לצדי עבדה יהל ,סטודנטית לעבודה סוציאלית ,שעזרה לי ולקבוצה
מאוד“.
רונית מסבירה שתפקידה של יהל היה להבטיח כי דברים שנפתחו על
הבמה לא נותרו פתוחים והיא עושה זאת בעצה אחת עם ויצו והרשויות
הרלוונטיות.
שאלתי את סנדרס מדוע בחרה בתיאטרון קהילתי” .אני מפיקה
הרבה סיפוק מהתיאטרון שמטפל בנפש ובגוף ורציתי להעביר את
התחושה הזאת גם לאחרים“ ,היא השיבה .בסוף ההצגה סנדרס הודתה
בהתרגשות לקבוצה על שלימדו אותה מהי אופטימיות ואיך אפשר
להתגבר על כל קושי.

הים הוא דימוי לעולמו הנפשי של האדם Æהוא יכול
להיות סוער וגבה גלי או שקט ומלטףÆ
האורות כבים¨ הקהל משתתק כשהחד הוריות מסבירות
להוריהן כי הן לא יכולות ”לחיות בים של שקרים“ ולכן
לא אכפת להן מה אומרים על אישה גרושה
בכיתי עם הילדים
לצד הנשים הופיע גם אבי ,אב יחיד לארבעה ילדים בני  16עד ,27
שסיפר לי כי נכנס לפרויקט מתוך שעשוע בלי לדעת לאן זה יגיע.
”היום אני מרגיש הנאה ,סיפוק ותחושה של הגשמה עצמית .זה כיף
להרגיש את הצד שבו נמצא השחקן .זה נותן לי הרבה כוח ואפשרות
להתבטא“ .אבי מרגיש כי הוא גם שיפר את יכולותיו הרטוריות.
רגעים לפני שהקהל נכנס תהיתי האם הוא מתרגש” .יש התרגשות קלה
אך לא היסטרית .חשוב לי להיראות טוב בעיניי ילדיי ובעיניי צילה ,בת
זוגי זה שמונה שנים“.
שוש ,שחקנית נוספת בהצגה ,התרגשה פחות ,כי הקהל הם חברים שלה

מהמועדון .לה היה קשה ללמוד את הטקסט ,היא חושבת שזה בגלל הגיל.
אבי¨ האם יש הבדל בין אב לאם חד הורייםø
”היום אני כמו הנשים וחווה חוויות דומות .לכן אני מבין מאוד לל ִבן.
בהתחלה היה לי קשה למלא את תפקיד האמא .אני יכול לומר שהיום אני
מעריך את הנשים פי שבעה ומבין כמה הגברים קטנים בכל מה שקשור
לבית ולמשפחה“.
הוא התאלמן מאשתו לפני ארבע עשרה שנים ותיאר לפניי תהליך
התמודדות קשה .כשהיה ברור כי מחלתה סופנית ,היה לו קשה להכין את
הילדים לאובדן הצפוי ולפעמים רצה להאמין כי היא תתגבר על הכול.
לאחר השבעה הרגיש שהחלונות בבית נסגרים והוא מגשש באפילה מבלי
לדעת כיצד למלא את תפקידה של האם .הוא מתאר רגעים שבהם הילדים
בכו ורצו את אימא ,והוא בכה איתם.
היום הוא גאה בכולם ומציין בסיפוק כי סייע לכל אחד מילדיו ,אפשר להם
ללמוד ולהגשים את עצמם .אחד מילדיו מסיים את לימודי ה MA-וכולם
עושים חייל בלימודים ובעבודה.

בסירה אחת
הים הוא המוטיב המרכזי בהצגה ,שכן כפי שביטאה זאת רלי מכנס ,יו“ר
המחלקה לרווחת המשפחה בויצו תל אביב ,הים הוא דימוי לעולמו הנפשי
של האדם .הוא יכול להיות סוער וגבה גלי או שקט ומלטף.
האורות כבים ,הקהל משתתק כשהחד הוריות מסבירות להוריהן כי הן לא
יכולות ”לחיות בים של שקרים“ ולכן לא אכפת להן מה אומרים על אישה
גרושה.
הן מצמידות קונכיות לאוזן ,הגלים שהן שומעות הן גלי הבירוקרטיה
והמבטים שנועצים בהם .הנה בא גל גדול  -הביטוח הימי החליט לצמצם
את פעילותו ולהיפתח לקהל רק פעמיים בשבוע.
בים יש גם כרישים ואלה מעמיסים על החד הוריות טפסים ומבקשים
שיחתמו כאן ,כאן וכאן ,כי הם רק רוצים בטובתן.
הנה בא לחוף הים גבר שמוכר ערכה לאמא חד הורית הכוללת קרם הגנה
מפני מבטים ,מאוורר לתורים הארוכים ועט עם דיו כפולה שתספיק
לחתימה על כל הטפסים.
אבל דבר לא מייאש את החד הוריות של יפו ,ולדג הזהב ,שבפעם
האחרונה נכשל בהגשמת החלומות אך מבטיח אחריות לכל החיים,
הן מודיעות לקול תשואות הקהל כי הן לא צריכות ממנו כלום” .אנחנו
מגשימות בעצמנו את המשאלות“ הן מכריזות.
השתחוות מרגשת והסתיימה ההצגה .הקהל אהב אותה ,ויותר מכך הוא
אהב את השחקניות.
”כולנו בסירה אחת “,אמרה טובה בן דב יו“ר ויצו העולמית לקהל לפני
ההצגה ”כשכל אחת לחוד הבעיות מתעצמות אבל ביחד יש לנו את הכוח
לעמוד מולן“.

 ˇμπבמת האישה
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אין אפור¨
זה שחור
או לבן
החוק למניעת הטרדה מינית נכנס
לתוקף לפני כעשור Æפרשיות
שעניינן הטרדה מינית מתפרסמות
באמצעי התקשורת¨ ולמרות זאת
עדיין אפשר לשמוע אמירות
המעידות על בורות בנושא Æאבל¨ אין
דבר כזה תחום אפור¨ ואפשר לדעת
אם המעשה נחשב כהטרדה גם
בעיני החוק
אמיתי גזית

נעמי )שם בדוי( אוהבת מאוד את מקום העבודה
שלה .האווירה משוחררת ואפילו נטיותיו החד
מיניות של המנהל שלה ידועות .הם משוחחים על
כך בפתיחות ומתלוצצים אתו על הנושא שהפך
לחלק מהווי הצוות .אך גם באווירה חופשית שכזו,
המנהל הצליח להביך אותה כשהתיישב על ברכיה
כדי להדגים פעולה שיש לעשות במחשב .אז מה
הסיפור?!
עורכת הדין עירית גזית ,אחראית מערך הסיוע
המשפטי בויצו ,חושבת כי התשובה לכך אינה
חד משמעית ,וכי המעשה יכול להיחשב להטרדה
מינית משום שהמנהל חדר למרחב הפרטי של
נעמי תוך ניצול של יחסי המרות ביניהם .הדבר
מתחדד על רקע היותה דתייה  -עובדה שהייתה
ידועה לכול ,שכן היא מתלבשת על פי קוד הלבוש
הדתי .אפשר להבין מדוע נעמי הרגישה שלא בנוח
וביקשה להתייעץ עם הצוות המשפטי של ויצו.
∞∂ˇ במת האישה
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שאלתי את עורכת הדין כיצד אפשר להתמודד עם דילמות שצצות
במצבים אפורים כאלה” .בעיני המחוקק אין תחום אפור ,זה שחור
או לבן“ מסבירה גזית ,ומוסיפה” :כל דבר שהוא בעל אופי מיני
ייחשב להטרדה .החוק הגדיר במפורש מה היא הטרדה מינית
והגדרותיו זכו גם לפרשנות בהירה של בתי המשפט“.

אתן לא לבד
בחוק למניעת הטרדה מינית תשנ“ח  1998מתוארות חמש
צורות התנהגות הנחשבות להטרדה מינית :סחיטה באיומים
לביצוע מעשה בעל אופי מיני ,מעשה מגונה ,התייחסות חוזרת
למיניותו של אדם לאחר שזה הבהיר כי אינו מעוניין בכך ,הצעות
חוזרות בעלות אופי מיני לאחר שהמוטרד הבהיר כי אינו רוצה
בכך ,והתייחסות מבזה את מינו או מיניותו של אדם .את סך כל
הפעולות הללו אפשר לתאר בלשון ממצה ולומר שהטרדה מינית
היא התנהגות בעלת אופי מיני שיש בה כדי לפגוע באדם אחר.
כיצד נשים יכולות להיעזר בויצוø
גזית :המחלקה המשפטית באגף לקידום מעמד האישה מעניקה
ליווי וייעוץ ראשוני ללא תמורה לנשים שמרגישות כי הוטרדו
במקום עבודתן .אם הדבר מגיע לכדי תביעה ,אנו מסייעות גם
בכך.
כיצד אפשר ליצור אתכן קשרø
אנחנו מפעילות טלפון המיועד לנשים עובדות ומספרו הוא
 .03-6923825אפשר להתקשר אלינו בימים ראשון ושלישי .אפשר
גם ליצור איתנו קשר דרך פורום זכויות נשים באתר www.
starmed.co.il

נלחמים בבורות
אחת הסיבות להטרדה מינית היא היעדר מודעות לנושא
ולחשיבותו .ביטא זאת היטב חבר הכנסת נסים זאב )ש“ס( ,שטען
במהלך ישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ,כי מה שבעיני
נשים מסוימות ייחשב להטרדה ,ייחשב בעיני אחרות למחמאה.
כיצד עורכות הדין בויצו מתמודדות עם התופעה? ”אנחנו
פועלות להגברת המודעות באמצעות הרצאות במקומות העבודה
ובבסיסי צה“ל “,אומרת גזית” .אני שמחה לציין ,כי הרצאות רבות
מתקיימות בזכות פנייה יזומה של מקום העבודה .פרשיות הטרדה
מינית שמתפרסמות באמצעי התקשורות מגבירות את המודעות
לכך והמעסיקים מבינים כי גם עליהם מוטלת אחריות במידה
שהם ימצאו כמי שנכשלו במילוי חובותיהם על פי חוק“.
מצד אחד אתן מייעצות לנשים שהוטרדו במקום העבודה¨ ומצד
שני את מספרת לי כי אתן מקיימות קשרים גם עם מקומות
העבודה Æהאם אין כאן ניגוד אינטרסיםø

הנושא גם באמצעות חקיקה והשתתפות פעילה בוועדות הכנסת
הרלוונטיות .לאחרונה הן הגישו הצעות חוק ,יחד עם הקליניקה לזכויות
נשים במכללה למינהל ,שלפיה הביטוח הלאומי יכיר בנזקים פיזיים
ונפשיים כתוצאה מפגיעה מינית בעבודה ,ויחויב לשלם גמלת תאונת
עבודה למתלוננות שהוכיחו כי נגרמו להן נזקים .עורכת הדין גזית
מסבירה כי החוק נועד בראש ובראשונה להקל על נשים ,משום שהוא
מאפשר להן לנהל תביעה מול מוסד ציבורי ולא מול מקום העבודה.

את קובעת מהו הגבול
החוק קובע כי על מקום העבודה מוטלת אחריות למניעת הטרדה מינית.
לשם כך הוא חייב לנקוט באמצעים סבירים .הוא חייב ליצור ערוץ
יעיל להגשת תלונה בנושא ,לטפל בה ביעילות ,ולתקן פגיעות שנגרמו
כתוצאה מכך.
במקרה של דגנית )שם בדוי( ,מקום העבודה שלה שגה בטיפול
בתלונתה ,ובית המשפט הורה לו לתקן את העוול .המנהל של דגנית נהג
לשלוח אליה מיילים עם שפע מחמאות .ייתכן שבנסיבות אחרות הדבר
היה נחשב לחיזור לגיטימי ,אך מאחר שהתקיימו ביניהם יחסי מרות,
מעשיו אינם נאותים .לאחר בירור שנערך במקום העבודה ,נקבע כי זוהי
אינה הטרדה אלא חיזור לא ראוי .החלטה זו שגויה ,אך חמורה ממנה
ההחלטה להעביר את דגנית לתפקיד ולסניף אחר ..המשפטניות של
ויצו לא ויתרו ,ופנו לבית הדין לעבודה ,שפסק כי יש להחזיר את דגנית
לתפקידה וקבע שאם מישהו צריך להחליף מקום עבודה  -הרי זה דווקא
המנהל המטריד.
אולי יש מי שיטענו כי הגבולות היטשטשו ומעשים שבעבר היו
לגיטימיים נחשבים היום לעבירה .עורכת הדין גזית מזכירה לי כי
טשטוש הגבולות הוא בעיה חברתית שהחוק מתייחס אליה באמצעות
הסבר מפורט שממנו ניתן ללמוד מהו יחס ראוי ומכובד” :יש קודים של
התנהגות שהם ראויים בנסיבות מסוימות ,אך אינם ראויים בנסיבות
אחרות .גם יחסי ק ִרבה לא יכולים להיות תירוץ להטרדה מינית .כך גם
לגבי עבירת האונס  -החוק קובע כי אונס יכול להתקיים גם בין בעל
ואישה .אדם צריך להיזהר בדבריו במיוחד כאשר מתקיימים יחסי מרות.
יש אלמנטים שהמחוקק רואה בחומרה – למשל ,התייחסות לזהות
המינית – ויש אלמנטים שהמחוקק מבין שלפעמים הם מקובלים ולכן
הוא יראה בהם הטרדה רק אם הם יחזרו על עצמם לאחר הבעת אי
הסכמה מאחד הצדדים“.
עם סיום הריאיון עולה השאלה האם לאחר הטיפול בתלונה על הטרדה,
כשהאישה תשוב לעבודתה ,היא עלולה להרגיש שלא בנוח .עו“ד עירית
גזית מסכימה שיש כאן בעיה ,ומציינת שהחוק לא מחייב את המעסיק
לפטר את המטריד ,וכתוצאה מכך נוצר מצב שמתלוננת מתבקשת
להמשיך לעבוד אתו” .במקרים כאלה אנחנו מבקשים מהממונים לתת
את דעתם למצב ובדרך כלל הארגון קשוב ומציע פתרונות ראויים“.
אם אתן חשות שלא בנוח ,יש לכן כתובת .המחלקה המשפטית באגף
לקידום מעמד האישה בויצו קשובה ותשמח לסייע לכן.

אנחנו לא מעניקות ייעוץ משפטי לארגונים ולמעסיקים ,ומייחדות
את השירות הזה למי שהוטרדה .אנו בקשר עם מקומות עבודה רק
כאשר הם מבררים אתנו מה הן הפעולות שהם צריכים לנקוט כדי
לעמוד בדרישות החוק ,אחת מהן היא הגברת המודעות ,ולכן אנו
שמחות לקיים את ההרצאות האלה.
לצד ההרצאות הרבות ,האגף לקידום מעמד האישה פועל לקידום

עורכת הדין עירית גזית
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זרקור

חזונות מתגשמים
המושבות
באם
זרקור על סניף פתח תקווה
שחר שילוח

אני נכנסת לסניף ויצו פתח תקווה באמצע השבוע ,בצהרי היום ,והוא
הומה אדם :ישיבת פעילות ,הצוות הקבוע שטורח סביב ,חוג ברידג‘
שמתקיים שם כחלק ממקורות ההכנסה הנוספים .הממלכה הקטנה
מופעלת על ידי  35מתנדבות ומנוהלת על ידי היו“ר בלומה רפפופורט,
שיודעת עד כמה חשוב להשקיע בצוות מגובש  -המשאב היקר של
ביותר של הסניף .היא מפרגנת להן בכל הזדמנות ומתעדת את פועלן
באלבומי תמונות עבי כרס שמנציחים כל אירוע ואירוע שהתקיים
או נולד בין כתלי הסניף .יחד המתנדבות מגיעות לקשת רחבה של
אוכלוסיה שנהנית ממה שיש לויצו להציע ,החל בנערות מהמגזר הדתי
ועד לעולים חדשים בני גיל הזהב .זה לא פשוט  -ויצו מתחרה ב70-
ארגונים התנדבותיים נוספים שפועלים באם המושבות.
הסניף ברחוב כ“ט בנובמבר בעיר קיים במקומו הנוכחי מחורף ,1999
אך הוא פועל מ ,1962-אז הוקם על ידי יושבת הראש הראשונה שושנה
גיסין .המבנה התקבל בתרומה מלידי לילי זיו ,ממיסדות ויצו בלונדון,
המגרש נתרם על ידי עיריית פתח תקווה .בלומה רפופורט ,היו“ר
הנוכחית ,היא החמישית במספר .פרט לבלומה ולמתנדבות ,הסניף
מופעל גם על ידי אירית משולם המזכירה ויד ימינה של בלומה ,אם
הבית פנינה שמעוני ועובד בשכר שמשמש כעוזר לאם הבית ,שהוא
תמיד אחד מדיירי הוסטל לבעלי צרכים מיוחדים שהסניף נמצא איתו
בקשר  -עוד אפיק של תרומה לקהילה .כולם יחד מחזיקים סניף פעיל
ודינאמי שמיזמיו משתנים ומתאימים עצמם על פי צרכי הקהילה
המקומית.
”כשנכנסתי לתפקיד היה לי חזון לחדר מחשבים “,מספרת בלומה.
”אחרי טלטלות רבות ובקשות רבות ,קיבלתי את התרומה ’מהבית‘,
כלומר מויצו העולמית ,והיום יש לנו חדר מחשבים לתפארת מדינת
ישראל “.ייעודו המקורי של חדר המחשבים היה מקום למידה למשפחות
חד הוריות ,אך המטרות השתנו בהתאם לרוח הזמן .בשנתיים האחרונות
נשים יוצאות אתיופיה לומדות להשתמש במחשב בהצלחה גדולה
במסגרת העצמה אישית .כאשר הנשים לומדות ,ילדיהן מועסקים
במשחקייה .הפרויקט פועל בשיתוף מחלקת הרווחה של עיריית פתח
תקווה .בלומה מספרת שהיא מקווה ,בנוסף לשיעורי המחשב ,להקים
סדנה שבה הנשים יוצאות אתיופיה יעסקו במלאכות יד מסורתיות” .אם
אני לא אעשה את זה ,תעשה את זה מי שתהיה אחרי “,היא מבטיחה.

בחדר המחשבים מתקיימים קורסים נוספים ,למשל לאנשים בעלי
צרכים מיוחדים בעלי דרגות פיגור שונות .את הקורס מעביר המורה
למחשבים של הסניף ,בני בן לולו ,שלמרות שאינו בעל התמחות בעבודה
עם אוכלוסיות מיוחדות ,השיעורים שלו ,שנפתחים בקורס בסיסי בן 12
מפגשים ,נוחלים הצלחה גדולה” .זו גאווה שלי וגאווה של המורה “,אומרת
בלומה רפפורט.

עברית בפה¨ חג בלב
הסניף פועל ,כמובן ,לא רק מול המסך והמקלדת .כשבלומה מספרת לי על
הפעילויות השונות שמתקיימות במסגרתו ,נראה לפעמים שהתוכן הוא רק
”תירוץ“ .הדובדבן האמיתי הוא ההזדמנות להרחיב את המעגל החברתי
ולהתחזק באמצעות הכלים לחיים שמעניקים אנשי המקצוע ,אבל גם
תודות לחום ולחיבור לקהילה .בסניף מתקיים אולפן לעולים חדשים
ממדינות חבר העמים בני הגיל השלישי ויותר ,שמופעל על ידי המתנדבות
ריבי אפרתי וציפי לוי .ריבי וציפי מלוות את משתתפי האולפן ,הרבה
פעמים גם באופן פרטני ,בבעיות עם הממסד ,ביקורים בבתי חולים וביקורי
בית 25 .תלמידי האולפן מגיעים לסניף ”עם חג בלב “,לדברי בלומה” .הם
באים לבושים יפה ,בשמחה ,עם המון אהבה והמון הערכה .זה נעשה מקום
לא רק ללימוד עברית ,אלא גם מקום חברתי “.הקבוצה חוגגת ימי הולדת
פעם בחודש ומקיימת מסיבות בחגים בהשתתפות אמנים ועם כיבוד
שמביאים מהבית ומקבלים מהסניף .בפסח ,למשל ,הם ערכו שולחן חג
מסורתי והביאו זמרת ששרה והרקידה” .זה כיף אמיתי “,בלומה מתמוגגת.
”הם יודעים להעריך בצורה נפלאה .בסוף כל שנה מביאים בונבוניירה
ופרחים ,מתנות יום הולדת לצוות“.
במשך שנים סמדר תנעזר לימדה עברית את אנשי האולפן ,השנה החליפה
אותה עדנה צוק ,אך סמדר מובילה קבוצה נוספת של ”נשים שרוצות
יותר“ .זוהי קבוצה של נשים בנות  40עד  60ומשהו ,שנפגשות פעם
בשבוע להרצאות בנושאים מגוונים .החוג הפך ,כמו קבוצות אחרות בסניף,
לקבוצה חברתית שעושה ארוחות ערב משותפות ,יוצאת מדי פעם להצגה
או לטיול וחוגגת חגים יחד .תהליך הגיבוש של הקבוצה היה איטי ,אך היא
פועלת כבר שש שנים ולוקחת חופש רק באוגוסט ,גם זה רק כי מכריחים
אותן” .הייתי צריכה לומר לסמדר בפקודה’ ,את סוגרת באוגוסט!‘ “,בלומה
אומרת” .גם הדברים הכי טובים צריכים חופש“.
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זרקור
 ±¥שנות בר מצווה
פרויקט הדגל של הסניף הוא מסיבות הבר/בת מצווה .מזה  14שנים
ברצף ,הסניף מארגן מסיבות בר מצווה ,מה שהתחיל כמסיבות לילדי
אלמנים ואלמנות בשיתוף עם הביטוח הלאומי .בשנתיים האחרונות
סניף ויצו פתח תקווה מארגן את המסיבות בשיתוף עם העירייה
עבור ילדי משפחות חד הוריות שנעזרות בשירותי הרווחה .הפרויקט
ממומן מכספים שנתרמים על ידי חברות הסניף” .כולן משתתפות
ועוזרות במתנות ,תרומות ,עשייה ,ואני מרגישה נפלא “,אומרת בלומה.
המתנדבות מקבלות מהעירייה את רשימת המשפחות ודואגות לכל יתר
פרטי האירוע ,שבדרך כלל מתקיים בין מאי ליוני ,רגע לפני שנהיה חם
מדי :בבוקר נפגשים בבית הכנסת ,שם הרב דייטש מחב“ד פתח תקווה
מברך את הילדים ועולה איתם לתורה .כולם אוכלים יחד ארוחת בוקר
בבית הכנסת ואז נוסעים לפארק ”נחשונית“ בקיבוץ נחשונים .בפארק
הילדים נהנים מפעילות בליווי מוזיקה וההורים נהנים מהצגה ומתוכנית
אמנותית שניתנות בהתנדבות .לאחר מכן עורכים ארוחת צהריים
ומחלקים מתנות” .זה יום מעייף מאוד ,אבל עם המון סיפוק ,המון
תודות ,המון ברכות “,בלומה מספרת .בנחשונית מקיימים טקס ברכות
בהשתתפותם של אשת ראש העיר ,נציגי עיריית פתח תקווה ,נציגות
ויצו ישראל ,וכמובן ,צוות סניף ויצו פתח תקווה.
אחת ההצלחות הגדולות של סניף פתח תקווה היא הסדנאות לאלמנות
שמתקיימות כבר שש שנים .בלומה מציינת שלצערה יש אלמנות רבות,
ולפעמים משתתפים בסדנאות גם אלמנים” .זאת אמורה להיות סדנה
של  12פגישות “,היא אומרת” ,אבל אחריה יש עוד  12ועוד  ...12הן
מגיעות לסדנה חלשות ,שפופות ,לא מחייכות ,ויוצאות ממנה חזקות,
אסרטיביות ומוכנות להמשך חייהן בחיוך ובשמחה ,מבינות שהן צריכות
לחיות את החיים ולא לידם .זה ציטוט שאמרה אחת המשתתפות באחד
האירועים “,בלומה מפרגנת .את הסדנאות מנחה אירית הרמן-קפליוק.
”אין לה מנוחה .היא בקשר טלפוני איתם ,ואחרי כל כך הרבה שנים וכל
כך הרבה סדנאות ,הצליחו להקים חוג של אלמנים ואלמנות .הם הולכים
לסרטים ,הצגות ובתי קפה ביחד “,בלומה מספרת” .אחת מהן אמרה לי,
’בלומה ,את לא יודעת כמה קשות השעות של ימי שישי אחר הצהריים
עד הערב .אלה שלוש-ארבע שעות קשות מנשוא ‘.אחר כך בא הערב,
הילדים יוצאים כל אחד לדרכו ולבילוייו ,והקבוצה נפגשת בסניף או
בבתים“.
לא רק חגיגות .בסניף פועלת לשכה משפטית ”לתפארת מדינת ישראל“,
כפי שמגדירה אותה בלומה .את הלשכה ,שהיו“ר שלה היא רויטל
הורוביץ ,מפעילות ארבע עורכות דין מתנדבות ועוד חמש מתנדבות
נוספות שמסייעות להן .הלשכה מספקת ייעוץ משפחתי בסכום הלא
יאומן של  50ש“ח לשנה בלבד .הלשכה מטפלת גם בהסכמי ממון,
צוואות וחוזים אחרים  -הכל לפי תעריפי ויצו הנמוכים משמעותית
מאלה הנהוגים בארץ .הלשכה מספקת בנוסף שירותי גישור על ידי
עורכת דין ופסיכולוגית .הלשכה פתוחה פעמיים בשבוע ,ומטפלת
בארבעה עד שמונה מקרים בשבוע.

פורים בסניף במרכז :בלומה רפפורט

יום הולדת באולפן.יושבות מימין :ריבי סמדר ,ציפי ובלומה

הסניף קיים במשך מספר שנים סדנאות העצמה לנערות מחטיבות
הביניים בעיר ,שפעלו בהצלחה רבה ,מה שהתבטא בקשר עם המורות
שדיווחו על שיפור וכן בקשר עם ההורים .בלומה מספרת שגם
המתנדבות ראו שיפור אצל הנערות בסוף השנה לעומת תחילתה,
שניכר בהתנהגותן של הבנות ובשקט הנפשי שלהן .בשנתיים האחרונות
הפעילות התרחבה למגזר הדתי ,וכעת מועברות סדנאות העצמה
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החברות בטיול של הסניף

זרקור
לנערות בכיתה ח‘ בפנימיית רעות מהמגזר הדתי-לאומי ,שם לומדות בנות רבות
מהעדה האתיופית ומחבר העמים וכן ילידות הארץ .יעל רוס ,מנהלת חטיבת
הביניים בפנימיית רעות ,כתבה למתנדבות” :רוצה להודות על הזכות שזכינו
לסדנה להעצמה אישית בכיתה ח‘ על ידי הפסיכולוגית הגב‘ אלה שפי ,שתרמה
להתפתחותן האישית’ .רצה הקב“ה לברוא עולם חסר כדי שאנו בני האדם בעלי
הבחירה יתקנו את החיסרון הזה) ‘.הרמב“ם ,מורה נבוכים(“ .המתנדבת שליוותה
את הסדנאות היא שרה בילסקי .הפעילות במגזר הדתי התרחבה גם לאולפנת
ישורון ,שם הועברה סדנה לבנות להורים גרושים .בסדנה השתתפו נערות,
שהתאספו למפגשים מדי יום ו‘ בשעה  08:00בבוקר .הנערות לא השתתפו
בשיעור הראשון ,והבטיחו למורותיהן ולמנהלת שיאמרו את תפילתן בבוקר כדי
לאר לבזבז זמן  -וכך היה .הסדנה הונחתה על ידי הפסיכולוגית אלה שפי .סימה
אבוחצירא ,מנהלת שכבת ז‘-ח‘ באולפנה ,כתבה לשפי” :תרומתך לבנות הייתה
לאין ערוך בגיבוש זהותן ,ביטחונן העצמי ואמונה בעצמן .הענקת להן כלים
להתמודדות ,והתווית דרך בטוחה וסלולה למרות המציאות המורכבת שלהן“.
שתי הסדנאות ,בישורון וברעות ,קוימו בשיתוף עם הגברת רחל קומרצ‘יק
מעיריית פתח תקווה ,וכעת הסניף נמצא בתהליכים לקראת המשך הפעילות
עם אולפנת ישורון בעזרת ויצו ישראל ,המחלקה לרווחת הקהילה ,ועיריית פתח
תקווה .המטרה היא להרחיב את הסדנאות ולפתוח סדנת המשך לבנות להורים
גרושים ,סדנה לנערות מהעדה האתיופית ,סדנאות העצמה אישית לנערות עם
רקע קשה במיוחד ופיתוח מנהיגות צעירה.

הובלה מחד¨ עבודת צוות מאידך
על מנת לגבש את הצוות שעומד מאחורי הפעילות הענפה שהוזכרה לעיל,
בלומה ארגנה במשך שש שנות כהונתה שלוש סדרות של גיבוש להנהלה
המורחבת .הפגישות הלא פורמליות הוכיחו את עצמן” .במפגשים כאלה אפשר
להכיר יותר ,וזה חשוב “,מסבירה בלומה” .כל אחת באה ממקום אחר וצריך
לבנות צוות ,צריך לדעת להגיד תודה ,כי זה הדבר היחידי שיש לי לתת “.בסוף
השנה הצוות מארגן בדרך כלל טיול או אירוע עם אמן ,השנה זה היה אירוע קטן
בסניף ,ברוח המיתון.
בסניף פועלים חמישה חוגי בית ,שנפגשים פעם בחודש ,בכל פעם בבית אחר.
לחוגים שתי מטרות :הרחבת מספר החברות בסניף והגדלת ההכנסות על
ידי תרומה של עודפי הכסף בסוף השנה .רוב חברות הסניף פעילות באחד
מהחוגים .מלבד זאת יש בסניף אירועי תרבות וטיולים בניווטה של פינה
אהרונוביץ .אירוע לגיוס כספים התקיים השנה באולם ”שרת“ בנושא ”סיפור
אהבה ארצישראלי .יו“ר הכספים והדוברת של הסניף היא עמליה בן הלל
והגזברית היא טובה חולי.
הסניף מפעיל גם ”ביגודית“ ברחוב שפירא בעיר ,שהיו“ר שלה היא שוש כהן.
העבודה בביגודית קשה מאוד ,סיזיפית ,לדברי בלומה ,אבל המתנדבות עובדות
ברצון ובאהבה למען מטרה קדושה.
לצד הפעילות הקבוצתית מתקיימת גם עבודה פרטנית .למשל ,טובה חולי ,שעד
לא מזמן הייתה יו“ר כספים וכעת הגזברית” ,מאמצת“ נערה מבית הספר ”גן
ונוף“ של ויצו מאז שהייתה בת  .16היום הנערה כבר אחרי שירות צבאי .טובה
נתנה ועדיין נותנת לנערה שבאה מרקע קשה בית חם ,אהבה ,ביגוד והדרכה
לחיים נכונים .כנראה שגם בעזרת החום הזה היא הצליחה לסיים את התיכון עם
ציונים טובים .מתנדבת נוספת ,מירי כהן ”,מאמצת“ אף היא נער מ“גן ונוף“ ,והוא
מקבל אצלה בית חם ומתארח בחופשים.
בלומה אומרת שאחת הסיבות להצלחת הסניף היא היחסים הטובים בין
הפעילות” .אני אומרת מדי פעם לחברות ,אני בדיוק כמוכן ושווה לכן ,לא
הבוסית שלכן .כולנו מתנדבות ,אבל הכישלון הוא רק שלי והאחריות כלפי ויצו
ישראל היא רק שלי “,בלומה מספרת” .ביזור הסמכויות במאת האחוזים הוא
מתכון להצלחה“.
לפני שאנחנו נפרדות ,היא לא שוכחת לפרגן למזכירה אירית משולם ”שעובדת
במסירות ,אהדה ,אחריות ואהבה“ ולאם הבית פנינה שמעוני שגדלה בויצו ,כבר
למעלה מ 30-שנים בארגון.
 ˇ∂¥במת האישה

פרויקט בר/בת מצווה

משפחות הברמצווה ב“נחשונית“

ממתקים

מגשים מעוצבים¨ גלריית ג‘וג‘ו¨ בן יהודה ∑ ¨πתל אביב

טבעת הקססיה סיליקון ¨
תמרה בן אברהם ∂∞μ≤≠μ∞±≥¥¥

חולצה לבנה שכולה תחרה¨
חנויות הבוטיק ’סיליז‘

תליון פרח רקוע¨ תכשיטי תמר
תמר סילברשטיין
∏≥∞μ≤≠∑∂¥π±
טבעת נרוונה¨ סוורובסקי¨
קניון רמת אביב

עונת החגים
מתנות ופינוקים להתחלת שנה חדשה וטובה
שעון טיסו¨ רשת אמפרס¨
צילום∫ קרין קיש

המזוודה הקלה ביותר בעולם¨
קוסמונייט מבית סמסונייט¨
בהזמנה אישית דרך
סמסונייט ישראל
תיק משולב עור¨  ¨Movillaבצרה
 ˇ∂μבמת האישה

הטבות

עדכונים וחידושים בעלון ההטבות
מגהלאן
הזמנת כרטיסים לפארקים ואתרים ,תאטראות ,מופעי
בידור וסטנד אפ ,פסטיבלים ,ספורט אתגרי ,טיולים ,ספא,
צימרים ,מסעדות ועוד...
מחירים בהנחה באתרwww.megaleanco.il:
קוד רכישה 368800

חופשות ובילויים

נאות קדומים
 10%הנחה .שמורה לאומית של טבע הארץ ,ליד יער בן שמן .מציגה את הטבע
והחקלאות של ארץ ישראל ,כפי שנמצאו בתקופת התנ“ך ,המישנה ,המדרש
והמסורת .טיולים לפי נושאים ,בישול תנכ“י ,ניווט ומתקנים .ניתן גם לעשות אירועים
משפחתיים .טל‘.08-9770761 :
הגן הבוטני האוניברסיטה ירושלים
 ₪ 20במקום  .25לגמלאי ויצו  10ש“ח במקום  .15הגן נמצא בגבעת רם.
טלפון 02-6794012

תיאטרון

אמירים ≠ המעגל של חוני
שלושה לילות באמצע השבוע בחדר מפואר עם ג‘קוזי ,יין ,פירות ,שוקולדים וחלוקי
רחצה ב) .₪ 1750 -ההנחה קרוב ל  10% (30% -בסוף השבוע אמירים 04-6989989

תיאטרון קרית מוצקין
מחירון מיוחד לחברות ויצו .מנוי באמצע
השבוע בעלות
 ₪ 376-566ובמוצ“ש .₪ 408-616
טל‘.04-880600 :

נס עמים ≠ מלון כפרי בגליל המערבי
 10%הנחה לכל שהייה .בית ההארחה נמצא בגליל המערבי04-9950000 .

תיאטרון הצפון
 15%הנחה בקניית מנוי בן  7הצגות.רח‘
בלינסון  ,41קרית-חיים ,ליד בית העם.
04-8814814

מרכז קנדה המחוד מטולה
 15%הנחה מדמי הכניסה לחברות ויצו ולעד  5מבני משפחתה שמגיעים בליווי
החברה .הכניסה כוללת החלקה על הקרח כולל נעלי החלקה ובריכה מקורה,
ההנחה תינתן על כרטיס הכניסה לילד או למבוגר ,הנחה תינתן ע“י הצגת כרטיס
חברה בתוקף .ילד מגיל  3חייב בתשלום .תוקף ההטבה עד  .31.12.09אין כפל
מבצעים והנחות .טל‘ .04-6950370 :אתר אינטרנטwww.canada-centre.co.il :

היכל אומנויות הבמה הרצליה
 20%הנחה ,מיטב הצגות התיאטרון ממגוון
ההצגות בארץ .חניה חינם ובשפע
1-700-70-2929

חלום של מקום ≠ ראש פינה
 10%הנחה .טלפקס04-6801195 :

תיאטרון הבימה
מנוי ל  6 -הצגות :מנוי זוגי  ₪ 936מנוי יחיד
 .₪ 516כרטיסים 15% :הנחה למעט מחזות
זמר ו“המוח הגברי“ )קוד (2522
טל 03-6295555:או *5008
תיאטרון היהלום רמת≠גן
הנחה ספציפית לכל הצגה לחוד.
טל‘ 03- 6121050
תיאטרון גבעתיים
מחירים מיוחדים  30% - 10%בהתאם למופע
)לא כולל מופעי הצגות אורחים( 03-7325340
קב‘ התיאטרון הירושלמי
 25%הנחה לכרטיס .מופעי תיאטרון ומוזיקה
מקוריים WWW.TCJ.ORG.IL 02-6244585
קרית התרבות נס ציונה
כרטיס ביציע בלבד במחיר של ₪ 45
טל08-9304001:

כנען ספא
 10%הנחה.המלון מפואר ללא עישון ,מציע טיפולים ,בריכה חצי אולימפית ,ג‘קוזי,
חדר כושר ,סאונות ,חמאם ,טניס ,כדורסל ,סדנאות ופעילויות במלון
 www.canaaspa.comטל04-6993007/13 :
רשת מלונות פתאל
 10%הנחה בעת ההזמנה על בסיס מקום פנוי 03-5110000
מלון אלסקה אין
 5%הנחה .המלון נמצא במטולה 04-6997111
חמי טבריה
 15%הנחה 04-6728500 .ניסים.
פורמה קלאב ≠ מועדון בריאות וכושר
מנוי חודשי  199במקום  .₪ 240דמי הרשמה  ₪ 100במקום  .₪ 200שערי חדרה
04-6222595
פארק נחשונית
הפארק נמצא בקיבוץ נחשונים ויש בו  3עולמות :עולם המים ,עולם הרפתקאות
ועולם מוטורי ,מתקני שעשועים ייחודים לפעוטות ,ילדים ,נוער ומבוגרים ₪ 45 .עד
 6נפשות.03-9386586 .
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הטבות
פינגוין
 10%הנחה ,לא כולל עסקיות ,הגעתון  ,29נהריה

מתוקים

יופי ואסטטיקה
רונית רפאל
 15%הנחה .מרום באז“ל ק‘  1תל-אביב,
1-800-858-484
אצל עמליה ≠ קוסמטיקאית
 10%הנחה .אם חשקה נפשך בפינוקים כמו
טיפולי פנים ,מסג‘ לגוף ,אפילציה ,שעווה,
איפור קבוע ואיפור לאירועים  -אני בשבילך עם
המון סימפטיה ,מקצועיות ווותק של  26שנה.
רחוב הרדוף  4רמת-אפעל 050-5726060

אידה
 10%הנחה ,לא כולל עסקיות ,הגעתון ,נהריה
דניאל‘ס
 10%הנחה ,לא כולל עסקיות ,הגעתון ,נהריה

איל מקיאג‘
 10%הנחה ברשת מכללות איל מקיאג‘ בת“א,
ב“ש ,ירושלים וחיפה

אל≠פונצ‘ו
 10%הנחה ,לא כולל עסקיות ,הגעתון  ,33נהריה
ויצמן ≥∂
 10%הנחה ,לא כולל עסקיות ,ויצמן  ,63נהריה

סטודיו לאמנות הפילאטיס
 15%הנחה ב“ “HAPPY HOUERרחוב הדליות
 56א‘ רמת פולג נתניה טל‘052-8415311 :

קפה גרג
 10%הנחה ,לא כולל עסקיות ,וייצמן  ,נהריה
לה גופרה
 10%הנחה ,לא כולל עסקיות ,הגעתון ,נהריה

ד“ר פידלמן ≠ רופא שיניים
עד  40%ממחיר מחירון קופ“ח .רח‘ תרנ“א 31
קומה א‘ חדרה 052-3740383 04-6389781

העוגות של לילך
 5%הנחה בהזמנת עוגה ו/או  5%הנחה בהפעלת יום הולדת  /סדנא
רחוב נחל דלתון  25כפר יונה טל077-5255259 054-7681168.

מספרת יאיר ורות
 17%הנחה על כל שירותי המספרה .רח‘
מונטיפיורי  3פ“ת 03-9347070

מתנות
פרחים
אורית פרחים
 10%הנחה .פרחים לכל מקום בארץ
ובעולם .עכו04-9910688 .
אלינור ≠ פרחים¨ מתנות ועיצוב
 5%הנחה ,מתנות ,כלי בית ,מוצרי ספא,
מבחר זרים ,פרחי משי ,בלוני הליום,
שוקולדים ויינות מובחרים .קומת גלרית
מעצבים של מתנות מקוריות ומיוחדות.
רח‘ ירושלים  ,121צפת04-6999883 .
zer¥u
כרטיס מועדון ב  .₪ 19.90 -הנחה קבועה
 10%על כל זרי הפרחים/סידורים/
עציצים מהקטלוג כבר באותה רכישה
ולמשך שנה.
1-700-500-800
חנות פרחים ”נגולה“
 10%הנחה ,הרצל  ,59נהריה
אתי פינת הפרח ©פינגוין®
 10%הנחה ,הגעתון  ,29נהריה

דן אופטיק
 30%הנחה על כל מסגרות הראייה
והשמש וכן על עדשות אופטיות.
קניון רננים אזור התעשיה רעננה.
09-7438056
הצורפים
 15%הנחה החל מ.1/8/09 -
אין כפל מבצעים והנחות.
ענק הספה והמזרון
 10%הנחה על מבחר ריהוט .רח‘
אלכסנדר ינאי  6פתח-תקוה
03-9346627
גחלילית
אפקטים ואביזרים לאירועים
ולשמחות 10% .הנחה על קונפטי
חשמלי באירוע .מתאים לאולמות
ולגנים .דרך קיבוץ גלויות  75ת“א
03-6830393
אתנחתא ≠ מתנות
 10%הנחה ,הגעתון  ,2נהריה
דברי סופרים
 10%הנחה הגעתון  ,29נהריה
∑∂ˇ במת האישה

מספרת אבי פדידה
 10%הנחה על כל שירותי המספרה כולל
שירותי הקוסמטיקה והציפורניים ,למעט
תכשירים .רח‘ וייצמן  25ת“א 03-6968163
סודות היופי ≠ מספרה
 10%הנחה רח‘ ויצמן  ,40נהריה
סקאלפ ≠ מספרה
 10%הנחה ,רח‘ הרצל  79א‘ ,נהריה
קובי קדוש ≠ מספרה
 10%הנחה רח‘ הרצל  79ב‘ ,נהריה

ועודÆÆÆ
המכללה האזורית צפת
 15%הנחה ביחידות לימודי חוץ והכשרה מקצועית
איילת גרינברג ≠ לצאת מהבלגן
 10%הנחה לארגון וסידור בתים מקצועי 054-4313231
www.nobalagan.com

גיא מוסכים
 15%הנחה לעלות העבודה 5% .הנחה על עלות חלפים.
אפשרות לשלוח נהג ללא תשלום נוסף .המוסך נמצא
ברחוב הירש  20ב“ב 03-6185133

