
מערך חוץ מפעלי
ר'– סיפור הצלחה כפ"ס

ר' בן 57 נשוי +4, מתגורר עם משפחתו בכפר סבא. נקלט
בשווים ב 2017 לאחר טיפול ממושך בשלוותה במטרה לחזור

להרגלי עבודה ולצאת לעבוד בשוק החופשי. הוא קיבל ליווי
תעסוקה נתמכת אולם לא הצליח להשתלב בשוק החופשי ולכן
הגיע למפעל. במפעל התגלו כישוריו הרבים, הוא קיבל תפקיד

של עוזר מדריך ואחראי איתור וטיפול בתקלות טכניות. לפני כ 3
שנים החל בלימודי משפטים. כאשר התחיל את הלימודים סייענו

לר' לבקש הכרה מבטל"א למימון לימודים באמצעותם. בטל"א
לא מיהרו להסכים משום שר' החל את לימודיו בגיל מאוחר

יחסית והם הביעו ספק ביכולתו להשתלב בשוק החופשי בגיל
מבוגר. סייענו לר' ולחצנו על בטל"א לאשר את מימון הלימודים

ולבסוף התקבל האישור.
ר' סיים את לימודי התואר הראשון בהצטיינות, והמשיך מיד

לתואר שני. רכז התעסוקה הנתמכת סייע לו לחפש מקום
להתמחות. ככל הנראה מפאת גילו נדחה ממקומות רבים, אולם

לבסוף נמצא לו מקום והוא החל בהתמחות שלו בתחילת מרץ
ועובד במסגרת הסטאז' במשרה מלאה.

הסיפור של ר' מראה  שדווקא המשבר הביא אותו בסופו של
דבר לנסות ולהצליח במקום שאפילו לא חלם עליו בעבר.  

אם אינך רואה מייל זה לחץ/י כאן

ניוזלטר שווים  - חודש מאי 2021

חודש מאי הסתמן כמאתגר עבור חלקנו - מצד אחד חזרנו לשגרה, מלאי כוחות ואנרגיות לעשייה. מצד
שני מרכזים מאזור השרון דרומה התמודדו עם מצב ביטחוני מאתגר אשר השבית את הפעילות שלנו
לשבוע ימים. הצוותים, כמו מקבלי השירות, שבו להסתגר בבתיהם מתוך חשש לחייהם אך גם הפעם

שילבנו כוחות, היינו בקשר תדיר ולבסוף חזרנו לשגרה הברוכה. 

מאחלת לכולנו חודש נעים ושיגרתי!



שווים קרית שמונה 
קבוצת פיתוח המוצר שמוביל אלחי הסטודנט, הגיעה בימים אלה

לשלב הכנת אבי-טיפוס למספר מוצרי נוי שנוכל להכין למכירה
במרכז בקרית שמונה. 

הקבוצה עברה תהליך של סיעור מוחות, איתור טכנולוגיות
וחומרים, איתור ערוצי שיווק אפשריים ועוד. 

במפגשים האחרונים החלו החברים בקבוצה ליצור אב טיפוס
לשלושה מוצרים ראשונים פשוטים אפשריים. 

הקריטריונים העיקריים שהקבוצה קבעה למוצרים שהיא מתנסה
בהם:

פשטות הייצור והיעדר צורך בכלי עבודה מורכבים / יקרים. 
שימוש מקסימלי בחומרי גלם ללא עלות ו/או ממוחזרים. 

אסתטיקה ויכולת לגוון ולהמשיך לפתח ליין מוצרים.
בימים אלה הקבוצה יצרה אב טיפוס של בקבוקי זכוכית צבועים

ועציצים מפחיות שימורים (שלא צולמו כאן כי צביעה ראשונית
התגלתה כלא מספקת ותידרש בחינה מחדש של הטכניקה). 

בעוד כשבועיים הקבוצה אמורה ליצור פרזנטציה לצוות ולהציג
את התוצרים שלה ואת ההמלצות להמשך. לאחר מכן, תציג

הקבוצה את התוצרים למליאת המפעל, 
זאת במטרה לגייס מועמדים לעסוק בייצור המוצרים מתוך

המפעל בשלב הראשוני. 
לאחר מכן, מתוכננת הפצה של פלייר - קול קורא לגורמי השיקום

להפנות אלינו מועמדים לעבודה זו כחלק מפעילות המפעל
המוגן. 

מצורפת תמונה של בקבוקים.

שווים טבריה
 

חודש מאי התאפיין בעבודת שיווק של שווים טבריה עם דגש על תעסוקה מעברית ותעסוקה נתמכת..
זה בא לידיי ביטוי בביקורים שלנו אצל גורמים מפנים , ושל גורמים מפנים אצלנו: 

ביקרנו במרפאה לבריאות הנפש בטבריה , בחברת נתן, לחונכות וסמכות , נפגשנו עם נציגת דיאלוג
באזור. ביקרו אותנו : כנרת שרותי רווחה, מנכ"ל קניון ביג בטבריה עם מנהלת התפעול שהיו בסיור

במפעל והתלהבו מאוד. 
במקביל לכל אלה , היתה השמה של עובד שווים בשוק החופשי, התקיימו ראיונות של 2 מתמודדים

שלנו ועוד אחת שהגיעה דרך דיאלוג.

שווים חיפה
 

החודש התחלנו להתכונן לבקרה המתוכננת בחודש יוני. 
במפעל נערכות אין ספור בקרות : משרד הבריאות, משרד הבטחון, משרד העבודה, פלקס... בקרות אלו

נערכו בעצם על הצוות והמשתקמים לא לקחו בהן חלק , הם אפילו לא היו מודעים לקיומן. 
הפעם החלטתי שלבקרה שתערך ע"י העמותה ב 21.6 גם המשתקמים יהיו שותפים. 

ערכנו ישיבת מפעל , ביקשנו 2-3 מתנדבים מכל מחלקה. 



שווים פתח תקווה 
ב 25.5.21 התקיים בזאר שירותים של סל שיקום בבית חולים
גהה בפתח תקווה. בבזאר השתתפו ארגונים רבים המספקים

שירותים של סל שיקום בתחומי: תעסוקה , דיור, פנאי, השכלה.
מרכז "שווים" פ"ת הקים עמדה וייצג את העמותה ואת מרכזי

השירות באזור פ"ת וכפר סבא. היו מתעניינים רבים בדוכן שגם
היה מזמין וצבעוני, ביניהם אנשי מקצוע מגהה, גורמי שיקום

ומאושפזים ובני משפחותיהם שמתעניינים בשירותי סל שיקום.    
 

שווים חולון 
מפעל שווים חולון- התחדשנו!  

כחלק מתוכנית שיפור נראות המפעל, הוחלפו שולחנות האוכל
בחדר אוכל וכן הווילונות ברחבי המפעל. המשתקמים נרגשים

ומתלהבים מאוד! 
  

כמו כן, כחלק מתוכנית הפיתוח במפעל, הקמת כיתת המחשבים
נמצאת בשלביה הסופיים! ההתרגשות בשיאה!

שווים קרית גת 
-בין התאריכים 11.5-23.5 המפעל היה סגור, עקב המצב

הבטחוני. 
-נמשכים פגישות פרונטליות עם קהילות הדיור מקרית גת

ואשקלון, במגמת שיתופי פעולה והמשך שימור אופן הטיפול
וקידום המשתקמים.  

-הרחבת צוות המפעל, בקליטת מדריך שיקום חדש. 
-המשך פגישות שיווק, הפעם בקרית מלאכי עם כל הסגל

השיקומי של שירותי "שלו".
-לראשונה הדפסת פלאיירים חדשים למפעל קריית גת. 

-השתתפות בהקמת דוכן מידע ביריד משפחות של "יחד,
במלון יערים, מעלה החמישה. 

-היערכות לכנס מנהלים באמצע חודש יוני.

ק ק ,
המשתקמים שיתנדבו  יהיו שותפים מלאים בהכנה לבקרה, מלבד, כמובן, לתוכנת הנתיב. נסביר להם
מהי בקרה, מה חשיבותה, נעביר להם את טופסי הבקרה, נבקש מהם להצביע על ליקויים שיש לתקן.

הם יהיו שותפים מלאים ובעת קיום הבקרה הם יסתובבו עם הבקר/ים במפעל ויענו על שאלות. 
דו"ח סיכום הבקרה ייחשף בפניהם. 

על עבודתם זו הם יקבלו בונוס ותעודת הוקרה.



שווים באר שבע
 

מפעל שווים באר שבע משתדרג. התוכנית להכשרת מפעילי קוי ייצור יצאה לדרך: מתוך עובדי המפעל
נקלטו שני עובדים ומחוץ למפעל נקלטו שלושה עובדים חדשים. עובדים אלו מוכשרים להיות עובדים מן

המניין ויישתלבו לאחר שנה בשוק החופשי. בקיצור, שיקום כמשמעו. 
בחודש מאי התמודדנו במפעל, כמו יתר תושבי הדרום ורחבי הארץ, עם מטחים ואזעקות. המשתקמים

העובדים במפעל הוכיחו את חוסנם הראוי לציון לשבח.
המפעל חזר לפעילות רגילה מיד עם החזרה לשגרה.  


