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מה זה היי-טק? שאלו בתוכנית ההכשרה לתעסוקה לחרדיות
מאת מיכל גרי נברג

ע שר נשים מתוך  26המשתתפות בס דנה מצאו עבודה
"תגידי מנוחה ,זאת ב עיה שלי ש עדיין
אין לי מזו מנים?" ,שואלת חני את
המדריכה שלה בתוכנית ההכשרה
התעסוקתית ל חרדיות בקרית גת .כל
הנשים מחייכות .מדובר באירו ע
הפרידה שנערך לפני כשבועיי ם.
למקום נכנסות מעל  20נשים חרדיות,
מטופ חות ,יפות ,מתרגשות מהמעמד
וחשות אי-נו חות ל מרא ה נציגת כלי
התקשורת .על השולחן מונחות
המתנות ש הביאו למנחות התוכנית.

מירי דהן )מימין( ,ש גיבש ה את הקבוצה ו מנה לת
עמותת ידיד בק רית גת ,הילה גונן-ב רזילי ,בשבוע
שעבר .את הקורס פירסמו בעיתונים הח רדיים
תצ לום :לי מור אדרי

חני הצליחה להגשים את חלומה
והת חיל ה לשווק סדנאות לאמהות .יש
לה רק דקות מועטות ,היא חייבת
לחזור הביתה ,אבל לא לפני שהיא מודה על הכלי ם שקיבלה בתוכנית ההכשרה ו על
האומץ שהקנו לה .על הרצפה הילה גונן-ברזילי ,מנ הלת עמותת "ידיד "בקרית גת,
מפזרת חפצים .כל אחת צריכה לקחת את אחד העצמים ולו מר משהו על החוויה
ש עברו בארב עת החודשים האחרוני ם.
למכור קרמים טבעיים
דנ ה )שם בדוי( מרימה מש קפיים מרצפ ה ואומרת" :אלו מש קפי הש מש שאני צריכה,
כשאני הולכת ברחובות לחפש עבודה" .יעל )ש ם בדוי( מנצלת את המש חק לשיווק,
היא מרימה טלפון נייד ומדמה את השיחה על מכירת קרמים טב עיים המיוצרים
בא זור .גננת היא כבר לא רו צה להיות  -מכירות זה הייעוד .טל )שם בדוי( מרימה
כוס ו מספרת כיצד נתנ ה לעצמה להיות כלי בחודשי ם האחרונים "ולקבל את מה
שנתנו לי".
הפרויקט השתלבות תעסוקתית ל 26-נשים חרדיות נוצר בשותפות של "ידיד" עם
חברת "שיפור"" .ידיד" ביקש ה לקיים פרויקט בת חום הת עסו קה שיקנ ה כלים
למשתתפות להגיע לשוק העבודה .דרך משרד הת עשיי ה ,המסחר והתעסוקה נוצר
קשר עם "שיפור" ,המעניקה שירותי הדרכה ופיתו ח משאבי אנוש ו מעבירה סדנאות
למסוגלות תעסוקתית בכל הארץ .כך נפתח הקורס הראשון לחרדיות בדרום.
את הפרויקט הנ חתה מנוחה גלברט ,בשותפות עם מירי דהן ,שהית ה א חראית
לשיווק ויצרה את הקבוצה .כל זאת ת חת ניהולה של מנ הלת "ידיד" בקרית גת ,גונן-
ברזילי .בקרית גת אוכלוסייה חרדית הולכת וגדלה .מתוך  26הנשים ,עשר מצאו
עבודה .השאר מלאות מוטיווציה לעשות זאת.
חיפשו ע בודה בבית
דהן אינה חרדית ,אך חש ה מקורבת" .אני מהציונות הדתית ,אבל אני גרה בתוך
הקריה החרדית בקרית גת .בשלב הראשון פירסמנו את הקורס בעיתונים החרדים
ומיינו מי מתאימה ומי לא .צריך להכיר את המנטליות השונ ה בחברה החרדית .יש
קושי של ש עות ,של סביבת עבודה שתתאים .יש הרבה גברים שלא תו מכי ם ביציאה
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לעבודה.
"בסדנה הנשים קיבלו כוחות להתמודד עם זה .בנוסף לכך ,סדר היום ב חברה
החרדית הפוך .הנשים הולכות לישון מאוחר כי עיקר חיי החברה שלהן הם אחרי
ש הילדים הולכים לישון .החנויות פתוחות עד חצות .כשמוצאים עבודה ,כל לוחות
הזמנים משתנים".
אחד הדברים הבולטים בין הנשים שמצאו עבודה היא העובדה כי רבות חיפשו
עבודה בבתיהן .אחת מהן ,למשל ,החלה ללמוד צילום ועריכה .לדברי מירי ,מגמה
זאת ,שמהווה פתרון לרבות מהב עיות שאתן מתמודדות הנשי ם ,היא תופ עה מוכרת
בחברה החרדית" .בקריה החרדית מקובל ש מוכרים דברים ועובדי ם מהבתים .כך
יש בניין שבו מוכרים טיטולים ,בא חר בגדים ובשלישי מו צרי אפייה .זה פותר הרב ה
בעיות".
"הגעתי לקורס דרך עיתון מקומי" ,סיפרה מיכל )ש ם בדוי( ,בת  ,24נשואה וא ם לשני
ילדים מקרית גת" ,כבר שנ ה שאני לא עובדת .הייתי מזכירה והמקום נסגר .הג ענו
לפ ה מבני ברק ולא היתה עבודה .בקורס לימדו אותי לא לחכות למודעות 'דרושים',
אלא ללכת ממשרד למשרד .לדעת ב מה אני מיוחדת ואת זה למכור .העלו לנו את
הערך העצמי.
דרש ל בוא במכנסיים
"אצלנו יש הסתייגות מהמגזר החילוני .לדוג מה ,אותי פעם קיבלו לעבודה ,אבל ביום
הראשון ,המעסיק שלי אמר לי שאצלו לא באים לעבודה עם חצאית .אמרתי לו שלא
אלך עם מכנסיים ואז הוא פיט ר אותי".
גלברט מבהירה את עיקרי תוכנית ההכשרה" .אנ חנו מדברים על העובדה כי ב עולם
המערבי שאנו חיי ם בו השוו קים השתנו ויש להתרגל לכך .לחו סר הביט חון הזה יש
הרבה יתרונות ,לדוגמה ,עובדים מפתחים יכולות כדי ל הוכיח את עצמם ,כל הזמן.
אנשים צריכים ללמוד למכור את עצמם".
בקורס כותבות הנשים יחד את קורות החיים שלהן ,מתקשרות מהמרכז למקומות
עבודה ולעתים מלווים אותן עד לראיון .הליווי הוא צמוד ומותאם לקצב של כל אחת
ואחת ,ללא ל חץ" .הרעיון הוא לזהות את הכוח של כל אחת ולבנות אתו דברים",
אומרת גלברט .כך קרה שרבות מן הנשי ם למעשה ב חרו עבודה עצמאית מבתיהן.
גלברט מודה כי שוק העבודה כיום הינו בעייתי .לש ם כך היא מעודדת לא ללכת
לחברות אדם ,אלא שנשים יילכו לבד למצוא את עבודתן ,עם זאת ברגש של
השלמה עם הקצב ואי-היציבות ,היא מתנ חמת ש היא מכשירה אנשים להתמודד עם
מאפיינים אלו .בשל דמיון המטרות המוצהרות עם תוכנית ויסקונ סין בתחילה רצת ה
להשתלב בפרויקט ,אך עקב הבי קורת נ מנעה מלעשות זאת.
"צריך לעזור לאנשים להשתלב בתחום המתאים להם ,לא להכריח אותם לעשות
דברי ם שהם לא רלוונטיים .בכוח אי -אפשר להכריח מיש הו ל עבוד" ,ציינה .בינתיים,
בערב הפרידה ,לצד הנשים ש הציגו את הצלחותיהן ב השתלבות בשוק העבודה,
אחרות מביעות חשש" .אבל מה נ עשה ,אין עבודה בקרית גת " ,אומרת אחת .עיני ה
של גונן -ברזילי בורקות והיא מספרת על אפשרות שמפ על היי-טק יעסיק נשים
חרדיות במקום .כולן נסחפות ב התרגשות" .מה זה היי -ט ק?" ,שואלת אחת" .מה הם
מבטיחי ם עבודות?" מתפרצת אשה אחרת ,ושלישית צו חקת" :מיש הו מבטיח לך
חיים?" היא אומרת לה" ,עבודה וחיים ,רק בעזרת השם".
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