מוגש בשיתוף עם "קרן מעגלים"

חדשה" .לפני כשנתיים שמעתי על 'קרן
מעגלים' ,שבאמצעותה אפשר ללמוד בקורסים
שונים המיועדים לעובדים ותיקים ,המחזיקים
במשרות שוחקות" ,היא מספרת" .הגשתי מו־
עמדות ,ולאחר שהתברר שאני עומדת בקרי־
טריונים התקבלתי ,ובחרתי בקורס של תפירה
ועיצוב אופנה ,כי אני מתחברת מאוד ליצירה.
אני לא מצטערת ,אני מודה ל'קרן מעגלים'
על המתנה ,ממש כך".
הקורס ,שנערך במדרשה לאופנה בתל־
אביב ,נמשך שנה וחודשיים" .למדנו עיצוב
וציור אופנה ,תפירה מהיסוד ,גזרות ועוד",
מתארת כהן" .אמנם למדתי תפירה לפני כ־30
שנה ,אבל עכשיו זה נעשה ברמה מקצועית
אמיתית .התכנים העשירו אותי ונהניתי מאוד.
"נכון לעכשיו ,אני עדיין עובדת במשרה
מלאה ובזמני הפנוי  -תופרת ועושה תיקונים
שבעבורם משלמים לי .הכוונה שלי היא לפתוח
עסק לתפירה ,אולי כאשר אתפנה לכך יותר,
ובוודאי כשאצא לפנסיה ,בעוד כמה שנים".
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השלמת הכנסה ,בדיוק כמו שרציתי כשניגשתי
לקורס" ,היא אומרת.
"יש מקרים רבים בקליניקה שמרגשים
אותי .למשל ,נערה בת  16שסובלת מבעיית
אקנה חמורה בפנים ,ובעזרת הטיפול שלי
וההנחיות שלי להמשך טיפול בבית ,הפנים
שלה חוזרות אט־אט לעצמן ,וזה מחזיר לה את
הביטחון העצמי שאיבדה .זה מעניק לי סיפוק
עצום .כיף לי לעזור לאנשים".

"הכוונה שלי היא לפתוח עסק".
אילנה כהן

†††

אילנה כהן עבדה במשך 25
שנה עם ילדים מוגבלים עד
שבסיוע "קרן מעגלים" למדה
תפירה ועיצוב אופנה ,ופתחה
עסק משלה; מירה קבליק
היא אחות רפואית שהודות
לקורס קוסמטיקה שבו למדה
בסיוע הקרן מצליחה לייצר
הכנסה נוספת .גם המעסיקים
מפרגנים" :רוב העובדים האלו
חוזרים אלינו עם עוד ידע,
כלים וכוחות מחודשים"
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יובל גמליאל

זה

 255שנה שאילנה כהן ( )59מרעננה ,נו�ס
עת מדי יום לעבודתה בבית איזי שפירא
בעיר ,שם היא משמשת כסייעת לילדים
עם מוגבלויות ונכויות קשות .על אף הקשיים והאתג־
רים הכרוכים בתפקיד ,אילנה מאושרת שנפלה בחלקה
הזכות לטפל בילדים.
ובכל זאת ,אחרי חצי יובל של עבודה שוחקת ,שעם
השנים הפכה לקשה פיזית ונפשית ,ביקשה כהן לעשות
שינוי ,ללמוד דברים חדשים ואולי לפתוח בקריירה

בעבור מירה קבליק ( ,)55אחות רפואית
במרכז השיקומי־גריאטרי פלימן בחיפה ,קורס
הקוסמטיקה שאותו סיימה ב"קרן מעגלים"
מספק השלמת הכנסה ,מאחר שהיא מועסקת
במשרה חלקית.
קבליק היא תושבת קריית־חיים ,וזה 35
שנה היא מחזיקה בתפקיד החשוב ,אך השו־
חק ,של אחות רפואית" .עשיתי שינוי בחיים
באמצעות 'קרן מעגלים'" ,היא מתארת" .הובא
לידיעתי שאני יכולה לעשות קורס מקצועי
בחינם דרך הקרן .מהמגוון הרב המוצע ,בחרתי
בקורס לקוסמטיקה ,זה מיד משך אותי".
הקורס נמשך שנה וחצי ,בבית הספר נאוה
קולאז' בחיפה" .הקוסמטיקה די מתחברת למ־
קצוע שלי כאחות ,ואכן ,ברגע שנכנסתי לזה
פשוט התאהבתי.
"למדנו באופן מקצועי ומקיף נושאים כמו
אנטומיה ופיזיולוגיה של העור ,ובין לבין
רכשנו גם היבט מעשי בנושאים כמו טיפול
בפציינטים ,התמודדות עם בעיות ומחלות
עור שונות שעלולות להופיע בפנים ועוד .זה
מעניין ,והיה כיף ללמוד ולהעשיר את עצמי".
אחרי השלמת הקורס פתחה מירה קליניקה
ביתית מצליחה בשם "מירה קוסמטיקס" ,והיא
מטפלת בפציינטים ביחד עם בתה ,גם היא
קוסמטיקאית במקצועה" .יש לי הרבה מטופ־
לים ולשמחתי ,הקליניקה מצליחה ומספקת לי

"למדנו באופן מקצועי ומקיף".
מירה קבליק

"העובד משתדרג מקצועית
וכספית" .ד"ר נעמי מורנו

†††
קורסי "קרן מעגלים" לא מסתיימים רק
בעובדים המבקשים ללמוד .במקרים רבים,
מי שמעודד לצאת לקורסים הם דווקא המ־
עסיקים ,שהבינו את יתרונות הקורסים ואת
השפעתם המקצועית והנפשית על עובדים
שחוקים .ד"ר נעמי מורנו ,מנהלת האגף לגיל
הרך בארגון ויצ"ו העולמי ,היא אחת מאותם
מעבידים" .יחד עם החשיבות הרבה של הטיפול
בגיל הרך ,שהיא ברורה ומובנת ,בסופו של יום
העבודה במעונות ויצ"ו היא מאתגרת ,ובמשך
השנים גורמת לשחיקה" ,היא מסבירה" .אנו
רוצים לתת לעובדים דרך להתגוון ,להתרענן
ולאפשר להם למצוא הזדמנויות נוספות ואופק
מקצועי .לאור זאת ,אנו מקיימים זה כמה שנים
שיתוף פעולה פורה עם 'קרן מעגלים' ,ומפ־
נים עובדים ועובדות ותיקים שלנו לקורסים
מקצועיים דרך הקרן.
"במקרים רבים ,מדובר בעובדים שפונים
לקורסים הקשורים לעולם המקצועי שממנו הם
באים ,כמו חינוך וטיפול בגיל הרך  -לגננות
ולסייעות ,או קורסים בטבחות ובקונדיטוריה
 למבשלות."מנקודת מבטה של ויצ"ו ,כמעסיקה ,העו־
בדים האלו חוזרים אלינו עם עוד ידע ועוד
כלים ובכוחות מחודשים .אנו כמובן לוקחים
בחשבון שיש עובדים שבוחרים בקורסים מק־
צועיים שלא קשורים כלל לעיסוקם אצלנו,
ושהם אף יבקשו למצוא לעצמם קריירה חדשה
לאחר מכן .זה בהחלט לגיטימי מבחינתנו .אותו
עובד יקבל מאיתנו תמיד את ברכת הדרך.
"אני בהחלט מברכת על התוכנית של 'קרן
מעגלים' .יש בה יתרון עצום בעבור העובדים.
במקרים מסוימים העובד משתדרג  -מקצועית
וגם כספית .למשל ,מבשלת שלמדה קורס קו־
נדיטוריה ויכולה כעת להפעיל קורס לאפייה
לילדים או למבוגרים .דבר כזה ישדרג את
מעמדה כמפעילת חוג אצלנו ,וזה יבוא לידי
ביטוי כמובן ,בשכר גבוה יותר".
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