הזדמנות שנייה
'וולפסון'
לעובדי
עובדי המשק במרכז הרפואי 'וולפסון' חוזרים אל ספסל הלימודים ‰במהלך
משמרת עמוסה ומעייפת ,לומדים העובדים ,עולים מחבר
האחרונים ,לאחר
ואתיופיה ,לקרוא ולכתוב בעברית

הכיתה של

העובדים.

השכלה

לשילוב

מוצלח |

כעשרים עובדי משק בבית
חולים 'וולפסון' ,רובם עולים
ממדינות חבר העמים לשעבר
ומאתיופיה ,לומדים לקרוא ולכתוב במ ־
סגרת עבודתם בבית החולים.
מדובר בעובדים שנקלטו במהירות
בישראל ,והחלו מיד עם הגיעם לארץ
לעבוד למחייתם ולפרנסתם ,ועד כה לא
מצאו את הזמן ללמוד אוריינות בשפת
המקום הרשמית :עברית .חוסר היכולת
לקרוא ולכתוב בעברית מהווה עבור
עובדים אלה מכשלה משמעותית בחיי
היומיום שלהם ,הן בעבודה והן מחוצה
לה ,אך עד כה לא ניתן לאתגר זה מענה
הולם.
לנוכח זאת ,החליטו בהנהלת המרכז

צילום :מתן

השבועות
העמים

דוידסון

הרפואי 'וולפסון' ,בשיתוף עם עמותת
אר"צ (אקדמאים לרשות הציבור) אשר
ייסד שי גול ,לפתוח קורס ייחודי ,בשי ־
תוף עם מנהלת המשק אהובה כהן ומ ־
נהלת ההדרכה טל בונדי ,אשר שמטרתו
להביא לשיפור ביכולות הקריאה והכ ־
תיבה של עובדי המשק ,המתקשים בק ־
ריאה ובכתיבה ברמת הבסיס .וכך ,לאחר
משמרות עמוסות ,ממהרים העובדים אל
כיתת הלימוד בבית הספר לסיעוד ע"ש
'וולפסון' ולומדים את רזי השפה.
כבר כעת ,לאחר שישה מפגשים של
לימוד בסיסי ,עובדי משק שלא הכי ־
רו כלל את הא'-ב' של השפה העברית,
החלו לכתוב את שמם לראשונה.
"התלמידים מוכיחים רצינות רבה",

אומרת טל בונדי ,מנהלת ההדרכה במרכז
הרפואי" .הם לא מחמיצים מפגשי לימוד
ועושים מאמץ רב כדי ללמוד ולהתקדם.
כעת ,השאיפה היא לפתוח כיתת מתקד ־
מים ולהגיע לעובדים נוספים בתוך בית
החולים ,אשר אינם יודעים קרוא וכתוב".
"על מנת לקלוט עובדים בבית החו ־
לים ,חובה עלינו לסייע להם במיומנויות
החיים הבסיסיות ביותר ,ביניהן מיומנויות
השפה העברית" ,הוסיף ד"ר יצחק ברלו ־
ביץ ,מנהל המרכז הרפואי" .במידה והן
חסרות ,עלינו לעשות כל שיש בידינו על
מנת להשלים את החסר .מטרתנו היא לא ־
פשר לאותם עובדים השתלבות טובה יותר
בחברה הישראלית בכלל ,ובמרכז הרפואי
'וולפסון' בפרט".

