מאבטלה

לרפואה

סנאא סעיד אבו כליב

דווקא ממקום של אבטלה מתמשכת ,ביטחון
עצמי נמוך ותחושה של היעדר הזדמנויות,
מסמנים לעצמם לעתים אנשים יעד מקצועי
שנראה לכאורה בלתי מושג ,להשתלב בעבודה
בתחום הבריאות ,הטיפול והרפואה .מתוך
הרצון לתת בחזרה ,לסייע ולטפל ,הם מצליחים
גם להגשים את החלום ,במסגרת תכניות
התעסוקה של ארגון "בעצמי"
עשרות אנשים שפנו לארגון "בעצמי",
הפועל לשילוב וקידום אוכלוסיות
מעוטות  -הזדמנויות בתעסוקה,
הצליחו להגשים לאחרונה חלום
שנראה רחוק והשתלבו ,בסיוע וליווי הארגון ,בעבודה
בתחום הבריאות והרפואה ובכך שינו את מסלול
חייהם למקום של נתינה ועוצמה.
סנאא סעדי אבו כליב ( ,)31אם לשלוש בנות ,הגיעה
לאחר תקופת אבטלה ממושכת לתכנית "אשת
חיל" ,המופעלת מקצועית על ידי ארגון "בעצמי".
ללא תעודת בגרות ועם ביטחון עצמי נמו ,ך היא
החלה בתהליך להשתלבות בתעסוקה" .התחתנתי
בכיתה י"א ,אני דתיה וגדלתי לתוך מציאות שהנשים
מסביב נשארות בבית ובמחשבה כזו -לשם מה
אני צריכה להשקיע וללמוד? זו הייתה המחשבה
שלי .גם כשרציתי לעבו ,ד תמיד קיננה בי התחושה
שאף אחד לא ייתן לי הזדמנות" .היא מספרת.
במסגרת תכנית התעסוקה ,היא עברה תהליך של
בחינת השאיפות המקצועיות שלה ,בירור החסמים,
השלימה תעודת בגרות ,עברה קורסים שונים,
כשהחלום עומד לנגד עיניה -להשתלב בתחום
רפואת השיניים" .הבת הקטנה שלי סבלה שנים
מהשיניים והתחום מאוד עניין אותי .ראיתי אותה
סובלת ורציתי להיות זו שיודעת מה הבעיה ואיך
לעזור לה .בסיוע של אנשי תכנית התעסוקה הלכתי
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ללמוד אתה מקצוע ,וכיום אני מפענחת סי .טי במכון
רנטגן .לא פעם נשברתי ורציתי לפרוש מהתהלי ,ך
אבל בתכנית חיזקו אותי להמשי .ך מילדה חסרת
ביטחון ,הפכתי לאשת מקצוע שעוזרת לאנשים,
מסתכלת על צילומי השיניים שלהם ויודעת בדיוק
מה הבעיה ואיך לעזורל הם".
במשך שנה וחצי הייתה מלכה אסקיאס ( ,)43אם
לחמישה ,מובטלת ,אז הוצע לה על ידי גורמי רווחה
להשתתף בתכנית "מיפנה" של "בעצמי" ,במסגרתה
קיבלה את ההזדמנות והכלים להגשים חלום ישן
ולעסוק בתחום הבריאות" .מגיל קטן חלמתי לעסוק
בתחום הבריאות .כשהייתי מובטלת ,התחושה

לא פעם נשברתי
ורציתי לפרוש
מהתהליך ,אבל בתכנית
חיזקו אותי להמשיך .מילדה
חסרת ביטחון ,הפכתי לאשת
מקצוע שעוזרת לאנשים,
מסתכלת על צילומי השיניים
שלהם ויודעת בדיוק מה
הבעיה ואיך לעזורל הם"

שאני רוצה לתת מעצמי התגברה .רציתי להוות
דוגמא ,להצליח ובעיקר לעזור לאנשים .במסגרת
התכנית למדתי את מקצוע סייעת לרופא שיניים
וכיום אני עוסקת בזה וגם עובדת כמטפלת בבית
אבות .תמיד חשבתי שאני לא יכולה ,אבל בתכנית
עזרו לי לדחוף את עצמי ,להאמין ביכולות שלי
ולקבל ביטחון .והנה ,אני מצליחה" .היא מספרת.
"פעמים רבות אנו עדים לכך שהמשתתפים
בתכניות שלנו שואפים להשתלב בתחומים בהם
יוכלו לתרום ,לסייע ,לתת ולטפל ,כמו תחום
הבריאות .הם מעידים שאחרי שנים במהלכן היו
מובטלים ולעיתים נזקקו בעצמם לסיוע ,הכוונה
ותמיכה ,כעת הם רוצים להיות בצד השני ,בצד
שבא במגע עם אנשים ,מטפל בהם ותומך בהם.
במסגרת התכניות השונות שלנו ,אנו מסייעים
להם לממש את השאיפות שלהם ולהשתלב,
בין הית ,ר גם בתחום הבריאות והרפואה ,תחום
שפעמים רבות נראה קשה ובלתי מושג ,אבל
הם מוכיחים בכל פעם מחדש שהכל אפשרי .יש
לנו סיפורי הצלחה של נשים ,בעיק ,ר שהשתלבו
כסייעות לרופאי שיניים ,ליצניות רפואיות ,מזכירות
רפואיות ועוד" .אומר מנכ"ל ארגון "בעצמי" ,צביקה
גולדברג .ארגון "בעצמי" ,פועל מזה למעלה מ20 -
שנה לשילוב וקידום אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות
בתעסוקה יציבה והוגנת ,התואמת את שאיפותיהם.
בין המשתתפים משפחות המוכרות לשירותי
הרווחה ,עולי אתיופיה ,בני הקהילה החרדית ,בני
המגזר הערבי ,אימהות יחידניות ,גילאי  40+ועוד.
הארגון מלווה אלפי משתתפים בשנה ופרוס במעל
 100מוקדים ברחבי הארץ.
"בעצמי" פיתח השנה שיתוף פעולה בתחום
הבריאות ,בין תכנית התעסוקה "אשת חיל" לבין
בית חולים גריאטרי-פסיכיאטרי ,במסגרתו ,עברו
כמה ממשתתפות התכנית ,הכשרה כ''סייעות
מאומנות לאחיות" ,המקנה תעודת מקצוע מטעם
משרד הכלכלה.
תכנית "אשת חיל" מיסודה של ג'וינט ישראל-תבת,
מובלת ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים
בשותפות עם המשרד לשוויון חברתי  -הרשות
לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים ומופעלת מקצועית
עלידי ארגון "בעצמי" .

