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פתח דבר

"אחרי החגים" כבר כאן  -החופשות מאחורינו ועשייה רבה
עומדת בפתח .בעלון זה נחשוף בפניכן חלק מהעשייה
הענפה במעונות ובפרויקטים השונים ברחבי הארץ ,כמו גם
תהליכים וארועים כלל אגפיים.
במהלך חודש זה התחלנו בסדרת מפגשים משותפים
למטפלות חדשות והושקה תכנית "ויצו בקהילה" ,הפותחת
את שערי המעונות לאוכלוסייה הרחבה.
כמו כן ,החל לראשונה קורס הכשרה מקצועית מיוחד
למבשלות במעונות.
האגף לגיל הרך שם לנגד עיניו את שימור העובדות בארגון
וכפועל יוצא מכך גובשו תוכניות שהחלו לפעול לאחרונה.
אנו מחוייבות להמשיך ולעסוק בנושא חשוב זה ללא לאות.
לסיום נאחל שהעשייה הרבה של כולכן תוביל לתוצאות,
תמלא אתכן בסיפוק ותהיה משמעותיות עבור כל הבאים
בשערינו.
כתבות ותמונות לגיליונות הבאים אנא שלחנה לכתובת
המייל  .zehavitm@wizo.orgנשמח להמשיך לקבל מכן
רעיונות והצעות ולשתף את כולכן.
קריאה מהנה וחודש טוב,
צוות 'משלנו'.

בתמונה :חנה סתוי ,מורה לריתמוזיקה ושרונה חיוחמו,
מדריכת תנועה לגיל הרך בפעילות יחד עם המטפלות
החדשות.

יום הדרכה למטפלת החדשה
החודש התקיים יום הדרכה וליווי לקבוצה גדולה של
עובדות ויצו מכל רחבי הארץ העובדות בארגון מזה 4-9
חודשים .יום ההדרכה נועד לחיזוק תחושת השייכות של
העובדות באמצעות חשיפתן לזכויותיהן כעובדות ולמגוון
אפשרויות הקידום העומדות לרשותן בארגון.
המפגש התנהל באווירה נעימה ,לווה בכיבוד קל ,כלל
פעילות חווייתית במוזיקה ותנועה וחלוקת שי לכל
משתתפת.
בתום המפגש חולקו משובים מהם היה נעים לגלות כי
מעל ל 90%-מהמשתתפות סיכמו את היום כמעניין ,ברור
ומסייע להן לבצע את תפקידן טוב יותר:
"מאוד נהניתי ,היה יום מוצלח ,מהנה ומלמד".

"תודה רבה על ההבהרות ועל היום הערוך היטב!
נראית ההשקעה והחשיבה .כן ירבו!"

"המון תודה על הכל .היה מקסים!"

אנו מתכננות מפגשים נוספים בעתיד ,כך שנוכל לפגוש
ולהפגיש עובדות רבות בשנת העבודה הראשונה שלהן
בויצו ,להביא בפניהן מידע ולחשוף אותן לאפשרויות
העומדות בפניהן ואף לאפשר חוויה מגבשת ומהנה.

בתמונה :דר' נעמי מורנו ,מנהלת האגף לגיל הרך ,בפתיחת
יום ההדרכה למטפלות החדשות.

מפיצים את הבשורה  -ויצו בקהילה
יריית הפתיחה להשקת התוכנית "ויצו בקהילה" נערכה החודש
בבית ויצו ,בהשתתפות  35מנהלות ומפקחות מעונות ויצו בכל
הארץ.
"ויצו בקהילה" הינה תכנית פיילוט עם חזון לפתיחת שערי
המעונות לקהילה הסובבת ושימוש בתשתיות ובמוצרים
שהאגף לגיל הרך מפתח לטובת האוכלוסייה הרחבה .במפגש
הוצגה התוכנית השנתית ונערכה סדנא לפיתוח חשיבה
פרואקטיבית למשתתפות ,אותה העביר היועץ אור רז .במהלך
השנה צפויים מפגשי ליווי פרטניים ומפגשים כלל ארציים לכל
המשתתפות בתוכנית.

הקבוצה לשימור כוח-אדם במעונות ויצו
שימור כוח האדם הוא חלק עיקרי מהאג'נדה המקצועית
של האגף לגיל הרך .בשנים האחרונות עובדות רבות
מגויסות לעבודה באגף לגיל הרך ,אך" ,האתגר האמיתי",
כפי שמציינת ד"ר נעמי מורנו ,מנהלת האגף" ,הוא הישארותן
במערכת והתמדתן בתפקידן" .בצד העבודה הרבה הנדרשת
מכל מנהלת במעון בהקשר זה ,נדרשת גם התגייסות
מערכתית ,בניית "מפת דרכים" המציגה כיוונים ואפשרויות
עבור כלל העובדות שלנו".
באמצעות שיתופי פעולה מטה-שטח גובשו רעיונות מגוונים
למטרה זו ובכלל זה אקדמיזציה ,קפה עם מנהלת האגף,
חניכה ,הדרכה ,טיפים בניהול שעות תקינה וסידורי עבודה
(ניתן לקרוא על כך גם בעלונים הקודמים).
חשוב לנו כי הרעיונות הללו יועברו כהלכתם לשטח כמו
גם שכל מנהלת תבחר בתוכנית כלשהי שחורטת על דגלה
שימור כוח אדם .לכך נועדה קבוצת ה 15 - 30-מנהלות ו15-
מפקחות שתכרנה את התוכניות על בוריין במפגש החשיפה
ותסייענה בהטמעתן באזורי הפיקוח השונים .המנהלות
תקבלנה כלים נוספים עם פעילויות יזומות בנושא כוח
האדם ושימורו ,לרבות המנהלות עצמן ורווחתן המקצועית.
המפגש הראשון עתיד להתקיים בתאריך .1.12.16

בתמונה :מנהלות ומפקחות מכל הארץ בסדנא לפיתוח
חשיבה פרואקטיבית עם היועץ אור רז.

מה עוזר כשקשה? בובותרפיה במעונות הרב תכליתיים
תכנית חדשה מצטרפת לתוכניות הקיימות במעונות הרב
תכליתיים ובחלק מהגנים במעונות שלנו " -מה עוזר כשקשה
לי" .התוכנית מתמקדת בפיתוח מיומנויות התמודדות בגיל
הרך באמצעות תיאטרון בובות וסיפורים ,נותנת כלים יישומיים
ופשוטים לצוותים החינוכיים ,לילדים ולהוריהם.
התכנית כוללת שלושה מפגשי הדרכה לצוות המעון ,שישה
מפגשים עם הילדים ומפגש אחד עם ההורים.
השנה מגיעה התכנית גם לויצו .נעם פלג-דגן ,עו"ס מעון
יבנה גלבוע ע"ש אדלשטיין-סיטרין אמרה כי" :דרך הכרת
סיפור על חיות יער המתמודדות עם משבר ומסגלות
דרכי התמודדות מיוחדות להן ,אנו נחשפים לסגנונות
התמודדות שונים ולומדים להביע את הקושי ,להבין
את עצמנו ולדעת מה הכי עוזר כשקשה לנו"...

נשמח לקבל מכן פידבקים ולשמוע איך הילדים ,ההורים

והצוותים במעונכן ,הושפעו מהתכנית.
בתמונה מפגשי הדרכת צוות מעונות רב תכליתיים
בבאר -שבע ורחובות.

לרוגע ושלווה .תודה גם לגליה המפקחת כמובן .במעון
יש לנו אחדות שאני לא מכירה בכל מעון .אנחנו משפחה
אחת ,אם יש אירוע למישהי -כולן יחד עוזרות ומתלכדות
וזה מחמם את הלב .לא נתקלתי בקושי מלבד נושא
התקינה .אנחנו מקוות שזה ישתפר"..
 30עובדות ממעונות
שונים באזור הפיקוח של
המפקחת גליה בקשי
והממונה המנהלית
ירדנה אמיר מבאר-שבע,
ערד ואילת ,השתתפו
במפגש שישי (וראשון לשנת תשע"ז) של "קפה עם
מנהלת האגף" ,דר' נעמי מורנו.
קפה עם מנהלת האגף הינו מפגש שמאפשר שיחה בלתי
אמצעית בין עובדות המעון לבין מנהלת האגף לגיל הרך,
במטרה לחזק תחושת שייכות ומחויבות ארגונית ,תחושה
של נראות אישית וכלי ללמידה על הלכי הרוח בשטח.

אורית מאור ,ממעון נווה זאב" :אני עובדת  9שנים בויצו.
התחלתי כתלמידה במכללה למנהל לסיווג  1ומאז
אני שם  9שנים .השנה קיבלתי תפקיד כמובילת כיתה
ומאוד התרגשתי .אני שמחה שזכיתי להכיר את הבנות
והמנהלת -בן אדם חם ,אוהב ,מבין ומתחשב ..תמיד
מחייכת ומפנה זמן .בבוקר כשאני נכנסת אני מחבקת
את טטי ,מקבלת ממנה חיזוקים ולומדת ממנה הרבה"...
התכנית תורחב גם ל"קפה עם מפקחת המעון" ,מה
שיאפשר לצוותי המעונות באזורי הפיקוח השונים
להיפגש באווירה אינטימית ומשמעותית עם מפקחת
המעון .רשמים ממפגשים אלו נחלוק עימכן בעלונים
הבאים.

העובדות מגיעות נרגשות ,מברכות על היוזמה ,משתפות
בחיי המעון ,בסיפור אישי ,הצלחות וקשיים .לפניכן כמה
ציטוטים:
יפה חדד ,ממעון טבנקין בבאר-שבע" :אני עובדת  26שנה
במערכת ,עבדתי עם
מזל (המנהלת) כ 6-שנים
ואח"כ קיבלתי את תפקיד
מובילת הכתה ומזל את
הניהול .היא גורמת לנו
ולכל מי שנכנס למעון

בתמונה למעלה :דר' נעמי מורנו ,מנהלת האגף לגיל
הרך ,אביטל בלומנטל ,יו"ר האגף לגיל הרך ,מזל בראל,
מנהלת מעון טבנקין ע"ש זינמן בחסות פדרציית צ'ילה,
יפה חדד ,מטפלת במעון ומירי נגר ,מטפלת במעון.
בתמונה מימין :זיוה אזולאי ,מדריכה חינוכית במרכז
לגיל הרך  ,בת-שבע בנצ'מלק מבשלת במעון הגיל הרך
וג'קלין חסון אחראית כיתת צהרון בוגר במעון הגיל הרך.

חדש מסוגו בארץ  -תוכנית הכשרה מקצועית למבשלות
במעונות היום .קורס חדש ,שגובש בשיתוף פעולה בין משרד
העבודה והרווחה והאגף לגיל הרך ,החל לפעול בביה"ס
המרכזי למלונאות' ,תדמור' ,בהרצליה.
הקורס נפתח בהשתתפות צביקה שפיס ,מנכ"ל החברה
וורדית ליבוביץ' ,מנהלת המחלקה המנהלית באגף .ורדית
מתארת" :זו התגשמות חלום של ויצו בשדרוג הידע המקצועי
של המבשלות" .בקורס משתתפות  18מבשלות מכל רחבי
הארץ ,שתרכושנה ידע עיוני ומעשי בתחום הבישול לאורך
השנה.
נאחל לכל המשתתפות למידה מעשירה ומהנה!

בתמונה :מבשלות בתכנית ההכשרה המקצועית בבית
הספר המרכזי למלונאות 'תדמור' שבהרצליה.

'קול להורה' מתרחבים!
שנת התנדבות בויצו

מתנדבות מחו"ל מגיעות למעונות ויצו
השנה הצטרפו לצוותי מעונות ויצו ברחבי הארץ כ30-
מתנדבות מגרמניה וצרפת שביקשו להתנדב בארגוני
רווחה ,בריאות וחינוך בישראל דרך "האגודה להתנדבות".
שמענו ממקור ראשון על החוויה:

מצד המתנדבת

קטרינה אירינג ,מעון עקיבא-ברון בתל -אביב
איך הגעת להתנדבות במעון? הגעתי דרך "האגודה
להתנדבות" מגרמניה .רציתי לבקר בישראל ולהכיר אותה"..
איך את מתארת את החוויה שלך בויצו?
"חוויה מאד טובה! דואגים לנו מאד ...בהתחלה היה קצת
קשה כי לא הרבה מדברים אנגלית בקבוצה ,אבל לאט לאט
אני לומדת עברית ויכולה לדבר יותר עם הילדים...לומדת
איתם".
מה את אוהבת במיוחד בעבודתך במעון?
"אפילו שהילדים לא מבינים ,הם מדברים אליי ...אני שמחה
שהגעתי לכאן .כולם מאד דואגים ...ההורים מתעניינים
ועוזרים".

מצד המנהלת

"קול להורה" קו הייעוץ הטלפוני להורים לילדים בגיל הרך
קורא לכן להמשיך ולהמליץ עליו להורים .הידעתן שהפנייה
של הורים על ידכן נמצאה כגורם משמעותי לקבלת ייעוץ
בקו?
קול להורה פותח את שעריו לעשרים מתנדבות חדשות.
המתנדבות ,נשות מקצוע מתחומי הטיפול והחינוך ,יעברו
הכשרה בת חצי שנה על ידי צוות הקו ,ויצטרפו לצוותים
הוותיקים בתל אביב ובשדרות .קורס נוסף יפתח בקרוב
גם בשלוחה הדתית חרדית של "קול להורה" בירושלים.
 60מתנדבות הקו בשלוחות תל אביב ,באר שבע ושדרות
נותנות מענה לכלל האוכלוסייה .בשנה הקרובה נגדיל
את היקף השירות הניתן להורים רבים ככל שניתן על ידי
חשיפה של הקו גם באמצעותכן.
בנוסף ,נרצה להגיע לאוכלוסיות מתקשות בנגישות
לקבלת עזרה מבחינה פיזית והן אוכלוסיות שמתקשות
לקבל מענה טלפוני כדוגמת הורים לקויי שמיעה או עולים
חדשים שאינם דוברי עברית .אנו נתאים את המענים גם
עבורם.

דנה מאיר ,מעון שטרן בקרית -אונו

"יפים ואופים" -שפים צעירים במעון נשר התאנה

איך את מתארת את המתנדבות? "מדהימות! בחורות
אחראיות עם מוטיבציה ,מוסר עבודה .ממש מקסימות
		
ורציניות"...

חוג השף הצעיר במעון
נשר התאנה בחסות
פדרציית צ'ילה פועל זו
השנה השנייה בהנחייתה
של מירי זברוב ,מבשלת
המעון .כיום לוקחים חלק
בחוג  23ילדים ,כולל
ילדים שאינם רשומים
למעון.
במהלך החוג הילדים מתנסים בהכנת מאכלים שונים ,מה
שמעודד את חשיפתם לטעמים ומרקמים חדשים ,מעודד
הבנת הוראות וחיקוי ומאפשר תחושת הצלחה והישג.
בתום כל שיעור הילדים מקבלים את המאכל שהכינו יחד
עם מתכון להכנה בבית ותמונה להוריהם ,שמועברת דרך
אפליקציית רמיני .הילדים נהנים ,ההורים מרוצים והצוות-
נהנה אף יותר!

מה דעתך על הפרויקט? "פרויקט מבורך .גם הרכז שלהן
מקסים .הכל מאורגן ומסודר .פשוט תענוג" .
איך הן מסתדרות עם הפער השפתי? "את המילים הבסיסיות
הן יודעות .הן מגיעות עם רצון רב ללמוד עברית .אני מדברת
איתן קצת עברית וקצת אנגלית"...
איך שמעת על התכנית הזו? "היה לי חוסר במטפלות
וכשפניתי לענת סוסן ,אחראית גיוס צוות למעונות היום,
היא הציעה לי את האופציה .כשידעתי שהפרויקט עומד
להיפתח ביקשתי ממנה שתי בנות...אני כל כך מרוצה"...
מנהלות המעוניינות לצרף מתנדבות למעונותיהן יכולות
ליצור קשר עם ענת סוסן ,אחראית גיוס צוות למעונות היום
בטלפון.03-6923762 :

בתמונה :מירי זברוב ,מבשלת המעון ,יחד עם ילדי כיתת
הבוגרים בחוג "השף הצעיר".

