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פתח דבר
עובדות יקרות,

לפניכן גיליון "משלנו" חדש ,המסכם עבורכן את העשייה
באגף בחודש החולף ,עם תוכניות ופעילויות מהשטח.
בגיליון זה נעדכן בעניין "קבוצת ה ,"30-לשימור כוח
האדם שלנו בויצו ,קורס עזרה ראשונה להורים,
חדשות המרכזים הפדגוגיים בארץ ועוד תוכניות שונות
המתקיימות במעונות .נשפוך אור גם על כמה מאירועי
חנוכה השנה במעונות.
נשמח להמשיך לקבל מכן רעיונות והצעות לכתבות
ולשתף את כולכן .אנא שלחנה את ההצעות והתמונות
המייל .dcc@wizo.org
קריאה מהנה וחודש טוב,
צוות 'משלנו'.

עזרה ראשונה
במסגרת התוכניות "ויצו בקהילה" ו"-ויצו פלוס" ,שבהן
אנו מציעים שירות להורים במעונות ולהורים מהקהילה
הרחבה שבסביבת כל מעון ,אנו שמחים לעדכן כי
נפתחה סדנא חיונית ומומלצת לכלל ההורים  -סדנת
עזרה ראשונה והחייאת תינוקות ופעוטות.
ציפי לוי ,מנהלת מעון בית דגן בחסות פדרציית מקסיקו,
מהסנוניות הראשונות שהפעילו את התכנית המיועדת
להורים לילדים במעון ומחוצה לו ,מספרת:
"קיימנו סדנא בנושא חשוב מעין כמותו להורים.
ההורים מאד נהנו ונשארו במעון עד  11בלילה .אני
מתכוונת להוביל סדנא נוספת להורים בקהילה."..

לקיום הסדנא במעונכן ,ניתן לפנות למפקחת האזורית.

הקבוצה לשימור כוח-אדם במעונות ויצו
קבוצת ה 30-התכנסה בתחילת חודש דצמבר
בהשתתפות  30מפקחות ומנהלות מעונות ,מובילות
התכניות השונות בכל אזור :קפה עם מנהלת האגף,
מודל מטפלת מרחבית ,סידור עבודה ותקינה,
תכניות הדרכה ומסלולי קריירה למטפלות (מטפלות
יזמיות ,טפלות חונכות ולימודים אקדמיים למנהלות
ולמטפלות).
במפגש מופו המעונות והוכנה תשתית להתאמת
תכנית לכל מעון בארץ .הפורמט כולל דרכים לחיזוק
הקשר בין המטפלות-מחנכות למעונות ,כדי להיטיב
את שימור כוח האדם במעונות .אנו מתמקדים
בפעילות שהינה תהליך ,תוך ליווי המעונות עד לשלב
הביצוע.
על כך נמשיך ונעדכן בגיליונות הבאים

בתמונה :הורים במעון בית דגן בחסות פדרציית מקסי־
קו בסדנת החייאה ועזרה ראשונה.

קורסים במרפ"ד חיפה
אני שמחים לשתף כי קורסי הסיווג ממשיכים בהצלחה
ברחבי הארץ

מרפ"ד נייד – קורס באור עקיבא

עם סיום קורס סיווג  1בחיפה ,מתוכנן להיפתח קורס
סיווג  1נוסף .נכון להיום ,קורס סיווג  ,2בו משתתפות 25
לומדות ,פועל במלוא המרץ ונמצא כבר בשליש האחרון
של הקורס.

החודש הסתיים קורס סיווג  1שהתקיים לראשונה באור-
עקיבא ,אליו הגיעו מטפלות מאזורי פרדס-חנה כרכור,
חדרה ואור-עקיבא .הקורס הינו חלק מ"מרפ"ד נייד",
שאותו מרכזת טלי פייר ,מנהלת מרכז ההדרכה בתל-
אביב.
מפקחת האזור ,רגינה טרנרוצקי ,מפקחת מעונות האזור,
ציינה בהתרגשות:
"תענוג לראות את המטפלות שהתמידו ואת
המנהלות שתמכו .זה הקורס הראשון שנפתח קרוב
לביתן והמטפלות לא צריכות לנסוע רחוק...אני שמחה
על כך מאד .המטפלות קיבלו ציונים גבוהים במבחן
הפנימי .מאחלת להן בהצלחה במבחן הקרוב!".

תודה למאינה פיימר ,מנהלת מעון פרדס חנה כרכור ע"ש
נטע בחסות פדרציית ארגנטינה ,שריכזה את הקורס.
תודה מיוחדת גם לאורית תעיזי ,מנהלת מעון אור עקיבא
ע"ש ריטה גהל ,שהעמידה את המעון לרשות הלומדות
בקורס ודאגה לסידור הכיתה לאורך השנה.

בתמונה :משתתפות קורס סיווג  1בחיפה חוגגות את
סיום הקורס ואת חג החנוכה במרכז ההדרכה חיפה.

קורסים במרפ"ד תל-אביב
במרפ"ד בתל אביב נפתחו קורסים חדשים :קורס סיווג
 1בימי רביעי וקורס סיווג  2בימי שלישי .נשמח להמשיך
ולפתוח קורסים נוספים ,בהתאם לביקוש .המעוניינות
יכולות לפנות ללידיה נוה במזכירות המרפ"ד בטלפון
.03-6923873

מרפ"ד באר-שבע
קורס סיווג  1בעיצומו.
קורסים נוספים בבאר שבע :השתלמות ריתמוזיקה,
סדנת חנוכה מטפלות מלמדות ומפעילות ,סדנא חד
פעמית למובילות תחום ספריית פיג'מה על ידי איריס
צור במעון האוניברסיטה ע"ש פאני כהן בחסות פדרציית
וונצואלה.

בתמונה :מסיימות קורס סיווג  ,1שהתקיים במעון אור-
עקיבא עם מנהלות המעונות והמפקחת רגינה טרנרוצקי.

בתמונה :צוות מעון האוניברסיטה בסדנא למובילות
תחום ספריית פיג'מה שהועברה על-ידי איריס צור.

חנוכה באילת מעונות ויצו באילת  -מעון השחמון
ע"ש הוטקר בחסות פדרציית ונצואלה ומעון התמרים
ע"ש קרייטמן ופורטר בחסות פדרציית בריטניה,
ערכו הדלקת נרות מרגשת וחגיגית במיוחד .באירוע
השתתפו ראש עיריית אילת מר מאיר יצחק הלוי,
מפקחת המעונות גליה בקשי ,מתנדבי עמותת
"אור ירוק" וכמובן הורים וילדים משני המעונות.
לאחר הדלקת הנרות החגיגית ,נהנו הילדים והוריהם
מתחנות הפעלה של תנועה ויצירה ברוח החג.
עינת דור ,מנהלת מעון שחמון סיפרה:
"היה מדהים! ההורים היו מרוצים ואני מרוצה
בהחלט!"

חנוכה בקרית-אתא בתמונה:
קישוט מיוחד למבואה שהוכן לקראת
חג החנוכה במעון קרית אתא ע"ש
ריבר בחסות פדרציית ארצות-
הברית בניהולה של טובה שטרית.

בהזדמנות זו נודה ונאחל לטובה
שטרית הנאה והצלחה בהמשך
דרכה עם פרישתה לגמלאות.

חנוכה בקרית-טבעון

בתמונה :מטעמי המבשלות במעון
טבעון ע''ש סטון בחסות פדרציית
אקוודור שהוכנו באהבה לכבוד חג
החנוכה להורי וילדי המעון.

בתמונה :מימין עינת
דור ,מנהלת מעון
שחמון ,מאיר יצחק
הלוי ,ראש עיריית
אילת וישראלה
חנוכה בירושלים כבכל שנה ,ההורים במעון מקור
קוטק ,מנהלת מעון
חיים בירושלים ע"ש גולדקורן בחסות פדרציית בריטניה,
התמרים באילת.
קיבלו משימה להכין חנוכיות .השנה בלטה במיוחד חנוכייה
שהוכנה על ידי אם ,בת העדה האתיופית ,שצרפה את
ההסבר הבא" :החנוכייה עשויה מקופסא של נס קפה
העומדת על כוס שהובאה מאתיופיה .לחנוכייה יש ידיים
מחבקות והמשמעות" -נס גדול היה פה" שמתרחש במעון
מידי יום עם החיבוק שאני זוכה לקבל"..
בתמונה :מימין עינת דור ,מנהלת מעון שחמון ,מתנדבי
עמותת "אור ירוק" וישראלה קוטק ,מנהלת מעון
התמרים באילת.

חנוכה בפתח-תקווה

בתמונה :חגיגות חנוכה בכיתת הגנון במעון הדר גנים
בפתח-תקווה בחסות פדרציית שוויץ.

בתמונה :שלל החנוכיות שהכינו ההורים והילדים במעון
מקור חיים בירושלים ע"ש גולדקורן בחסות פדרציית
בריטניה
בתמונה משמאל:
חנוכייה בסימן "נס גדול
היה פה" של אם במעון
מקור חיים בירושלים
ע"ש גולדקורן בחסות
פדרציית בריטניה.

ספריית פיג'מה  -הספר הראשון
"יום נפלא" הוא הספר
הראשון מבין שמונה
ספרים שחולקו לכל ילדי
הגנון והגן במעונות ויצו.
"יום נפלא" מספר את
יומם של הגיבורים
מבוקר לא כל כך מוצלח
אל יום נפלא והוא מלווה
באיורים יפיפיים ובמסר של שמחה ואופטימיות .לא
תמיד דברים מתנהלים כפי שציפינו ולפעמים אפילו
תקלות קטנות מעוררות אצלנו דאגה" ,יום נפלא"
מאפשר לפתח שיח עם הילדים בנושא הדאגות
הקטנות וההתייחסות לדברים לא צפויים.
רותי ירושלמי ,מחנכת-מטפלת ממעון דורה נתניה
בחסות פדרציית בריטניה ע"ש זיידן ונאומן ,שיתפה:

אנו שמחים לבשר כי תפריטי ויצו
עברו שדרוג לאחרונה והותאמו
לדרישות עדכניות של משרד
הבריאות .בניית התפריטים
נעשתה בשיתוף דיאטנית מומחית
לתזונת תינוקות וילדים ,תוך
התחשבות בהערות והצעות
לשיפור שהעלו צוותי המעונות.
כחלק מהליך הטמעת התפריטים ,מתבצעות הדרכות
של מנהלות המעונות ואחראיות הכיתה .בהדרכות
אלה ,מקבלות המשתתפות רקע מקצועי באשר
לתזונת תינוקות ופעוטות ,תוך הדגשת העקרונות
הבולטים לבניית התפריטים ,ונושא הבטיחות והבריאות
האישית של המבשלת בסביבת העבודה עובר רענון.

"הילדים מכירים את הסיפור בעל-פה ,נהנים ממנו
ושמחים לשמוע אותו שוב .המלל קליט ,האיורים
צבעוניים ומרהיבים .לאחר הקראה חוזרת
אני מפתחת ומרחיבה את הסיפור בהתאם
להתעניינות של הילדים ,מעודדת שאלות ומענה
עליהן ,מרחיבה לעולמות אחרים ,היוצאים מהסיפור.
בסוף החודש כל ילד מקבל את הספר כך שיוכל
להמשיך וליהנות ממנו גם בבית".

בתמונה :כריכת הספר "יום נפלא" שכתב ואייר קוין
הנקס ,בהוצאת מטר.

בתמונה :צוותי המעונות באזור ירושלים במפגש
ההדרכה בנושא תזונת ילדים במעונות.

פותחים עתיד למעונות בשכונת התקווה
תכנית "פותחים עתיד" בשיתוף הסוכנות היהודית החלה
את עבודתה החינוכית עם נאמנים מטעם הסוכנות ,המ־
גיעים למעון ולבתי המשפחות לתכנית שתימשך חמש
שנים .הרעיון החדשני והייחודי של "פותחים עתיד" ,הוא
שימוש במודל הנאמן :הנאמן משמש כבוגר משמעותי,
מנהיג ומודל לחיקוי עבור משתתפי התכנית .הקשר של
הנאמן עם הילד ומשפחתו מבוסס על הקשבה ,נוכחות
ותמיכה.
תכנית זו הינה במסגרת פיילוט ארצי ,שלוקחות בו חלק
שכונות מארבעה ישובים ,ביניהם שכונת התקווה בת"א
במעונות בית פורג' בחסות פדרציית צרפת ובית מורצקי
בחסות פדרציית יוון ותקווה.

בתמונה :הורים במפגש פתיחה בו השתתפו 15
משפחות במעון בית פורג' בחסות פדרציית צרפת

