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פתח דבר

ליווי התפתחותי למטפלות ולמנהלות

עובדות יקרות,

לפניכן גיליון חדש של "משלנו" ,הפורס בפניכן את
העשייה באגף שלנו בחודש החולף ,עם תוכניות
ופעילויות מהשטח .בגיליון זה נספר על כנס ליווי
התפתחותי ,נציג את ספר החודש ונטעם מאירועי ט"ו
בשבט ויום המשפחה ,כפי שצוינו בחלק מהמעונות.
הוספנו פינה ובה זרקור לעיר נבחרת ,במטרה לחשוף
את כלל המעונות בארץ .הפעם נטעם מהעשייה בחולון.
כתמיד ,נשמח לקבל מכן רעיונות והצעות לכתבות .אנא
שלחנה את ההצעות והתמונות למייל
ortalzr@wizo.org

קריאה מהנה וחודש טוב,
צוות 'משלנו'
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יום עיון בנושא ליווי התפתחותי למטפלות ולמנהלות
מכ 20-מעונות באזור חיפה נערך לאחרונה
באוניברסיטת חיפה .זו השנה הרביעית להפעלת
תכנית עומק לשיתוף פעולה בין האגף לגיל הרך בויצו
למרכז הקליני הבינתחומי ,בו נוטלים חלק מעונות
ויצו באזור חיפה .תוכנית הליווי ההתפתחותי כוללת
שלושה שלבים :כניסה של צוותים מקצועיים למעונות
לביצוע תצפיות והדרכת הצוותים בשלב ראשון ,סדרת
מפגשים של המנהלות עם פסיכולוג ובשלב השלישי
הפעלת קבוצת הורים.
השנה פתחנו את התוכנית ביום עיון פתוח לכלל
מעונות האזור .יום העיון החל בהרצאות בנושאים
התפתחותיים מפי אנשי מקצוע פרא-רפואיים
ובהמשך ,נערכו  3סדנאות שהתבססו על שאלות
שהעלו מטפלות מהשטח .את הסדנאות למנהלות
הנחה פסיכולוג ואת הסדנאות למטפלות ,קלינאית
תקשורת ומרפאה בעיסוק.
המשוב מהמשתתפות הבהיר את חשיבות הנושא ואת
הצורך בהשתלמויות עומק לצוותי המעונות.

אם יש לך חברה :חרוצה ,מסורה ,אמינה ,בעלת לב רחב
ואהבה גדולה לילדים
הזמיני אותה להצטרף למשפחת ויצו...

וקבלי תלושי קניה בשווי  200ש"ח*
לפרטים ניתן לפנות למנהלת המעון
או לענת03-6923762 :
* המבצע בתוקף מ 16.2.17-ועד  * 31.3.17לאחר  3חודשי
עבודה במעון * המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך מיועדת
לשני המינים

ויצו ממש כמו משפחה ,כבר מעל  95שנה

בתמונה :משמאל לימין -מטעם אונ' חיפה :רחל שחורי
מרכזת התוכנית ,פרופ' רבקה יהב ראש המרכז הקליני
בין תחומי .דליה דרסלר מפקחת ,ורגינה טרנרוצקי
מפקחת

חג האילנות נחגג במעונות ויצו בדרכים יצירתיות ומקוריות:

בתמונות •  :1הדחלילים של מעון
בירנית ,תל אביב בחסות ידידי ויצו •
 :2+3חצר הכניסה ועץ המשאלות של
מעון בית פורג' ,תל אביב ע"ש סיימון
פורג' בחסות פדרציית צרפת • :4
יוגה במעון היוגיסטי הראשון ,נווה זאב,
באר שבע .כיתת הבוגרים מתרגלים
תנוחה של עץ עם המפעילה סבטלנה
•  :5יום ירוק לכבוד ט"ו בשבט במעון
נשר האלון ,נשר
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הרצאות להורים
"להיות הורים" פרויקט
ההרצאות של "קול להורה"
מרחיב את תחומי ההרצאות בהתאם לביקוש ולצרכים
העולים במעונות.
ביום המשפחה התקיימה בקרית מלאכי סדנה לאימהות
שעסקה בחוויית האימהות ,זיהוי הצלחות בתפקידים
השונים בחייהן ובפרט בתפקיד העיקרי והמאתגר ,אמא.
הרצאה חדשה נוספת ,עוסקת בקשר בין "ילדים
ומסכים" .הידעתן שילדים עד גיל שש מקדישים
בממוצע  60שעות בחודש לצפייה בטלוויזיה? שאדם
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צובר עד לגיל  70כעשר שנות! צפייה בטלוויזיה?
ההרצאה עוסקת בנושא שההורים מאוד אמביוולנטים
לגביו .המסך מספק נוחות ,אך הוא נוח מידי ,לא מבוקר
מבחינת התוכן והשעות ונעשה לרוב ללא תיווך הורי.
המשיכו והציפו את האתגרים בהורות שאתן מזהות
בעבודתכן היומיומית עם הילדים וההורים ואנו נשמח
לעמוד לרשותכן ולענות על הצרכים.
את ההרצאות ניתן להזמין דרך "מעון ועוד"" ,ויצו
בקהילה" ולפי הצורך.
** להצעות חדשות ופרטים נוספים ניתן גם לפנות לנורית
ינקלביץ' במספר 052-5661222

תורקמאן פרחה ,ממעון בת גלים ,חיפה" :בדואית
אמא ל 5-ילדים .סיימתי לימודי במכללת עמק
יזרעאל בעפולה .עבדתי במקומות רבים במגזר
המפגש השביעי של "קפה עם מנהלת האגף" ,דר' נעמי הערבי ובמגזר היהודי .בעלי כל הזמן רוצה
מורנו ,והמפגש השני לשנת הלימודים הנוכחית ,התקיים שאפסיק לעבוד ,הוא קבלן עם פרנסה טובה.
החודש בהשתתפות כ 30-עובדות ממעונות שונים
אך אני סירבתי ...הצלחתי גם לעבוד וגם לגדל 5
ילדים מצטיינים .עובדת במעון ויצו למעלה משנתיים
באזור הפיקוח של המפקחת רגינה טרנרוצקי  -אור
כאחראית גנון .בזכות המנהלת יש עבודת צוות.
עקיבא ,חדרה ,חיפה ,נשר ופרדס חנה-כרכור.
עכשיו התחלנו בתוכנית "ספרית פיג'מה" וביקשתי
"קפה עם מנהלת האגף" נולד כחלק מקידום שיח
שהילדים יגיעו עם פיג'מות .ההורים שמחו .הביאו
האגף
וחשיבה משותפת בין העובדות שלנו לבין מנהלת
בובות וכריות היה ממש מדהים .התחלנו עם מעט
העשייה
לגיל הרך ובמטרה להכיר וללמוד מניסיון
ילדים ואנחנו עכשיו עם  3כיתות מלאות".

במעונות ולהציג מגמות ואתגרים שעל סדר היום.
במילות סיכום המפגש אמרה דר' מורנו" :קיימים דברים
המפגש נפתח בסקירתה של המפקחת רגינה טרנרוצקי משותפים בין האזורים ,אך ,אני רואה גם ייחוד בכל אזור.
שאמרה בין השאר" :מפגש זה מאפשר לי להגיד תודה יש פה ,בעיני ,אזור המצליח להביע את עצמו באווירה
מכל הלב ולהביע הערכה לעבודתכם במעונות .אני
מאוד משותפת ,מכבדת ורגועה .תודה רבה לכולכן,
רואה את ההשקעה והמסירות האינסופית" .במפגש
הצלחה והמשך עשייה מתוך אהבה ותחושת משמעות".
שלה
הציגה כל אחת המעובדות את החוויה האישית
עוד הוסיפה "פעם נוספת נוכחנו לדעת ולחוש עד כמה
בויצו:
סוג מפגשים זה חשוב לכל המשתתפות בו ועד כמה
אלה ברשדסקי ,ממעון אור עקיבא" :עליתי מרוסיה לפני הוא מחבר ויוצר הכרות טובה יותר בין כולנו".
 20שנה .הייתי מורה ,עבדתי  9שנים בגן עירייה.
עברתי למשפחתון ע"מ לקבל שכר גבוה יותר
וחיפשתי מקום מסודר עם תנאים ועברתי לויצו.
כבר  4שנים במעון ,מאוד אוהבת את העבודה
ועם כל הקשיים שיש בחיים אני באה מקבלת
חיבוק ונשיקה מילד שלא רוצה ללכת הביתה בסוף
היום,אני מרגישה שמחה ...המעון נקי ומסודר,
מאוד כיף לי בעבודה שלי".
בתמונה :רגינה טרנרוצקי עם סתיו הלוי ולילך רבייב מעון

חדרה פאר ,בחסות פדרציית שוויץ

ספריית פיג'מה -נשיקות
כתבה :רותי קינן
איירה :אורה איל
סיפור מחמם לב ,מתאים
ליום המשפחה ,על אם ובת
שמחפשות אחר נשיקות
שאבדו ומגלות אוצר של אהבה.
נשיקות הן דרך להביע אהבה ,קרבה ,קשר חם .כשאנו
מרעיפים אהבה ,אין אנו מחסירים אהבה מעצמנו אלא
מוסיפים .כשאנחנו משמחים אדם אחר ,אנחנו מוסיפים
שמחה גם לעצמנו.
במעון פרדס חנה ,נווה פרדסים סיפרו:

"הילדים נהנו מאוד לתת נשיקות אחד לשני
ולמטפלות .ההורים שיתפו שבבית לא הפסיקו
לנשק".

במעון נווה דוד ,חיפה :בשעת יצירה הכינו הילדים נשיקות
בהתאם לצבעים בסיפור והדביקו על גבי דף לבן .ביום
המשפחה כל ילד קיבל את הספר עם נשיקה ואיגרת
להורים עם תמונת
ילדם.
בתמונה :המתנה
ליום המשפחה במעון
נוה דוד ,חיפה ע"ש
גולדשמיט בחסות
פדרציית שוויץ.

אנחנו שמחות לשתף בפינה חדשה ,בה בכל חודש
נאיר על מעונות ויצו בעיר נבחרת .זהו המקום בשבילכן
להציג את עשייתכן הנהדרת והמבורכת ,ובמקביל
לקבל רעיונות ממעונות אחרים .והפעם :העיר חולון.
*תודה לשרה צל ,מנהלת מעון יריחו ,בחולון על עזרתה
באיסוף וריכוז החומר.

מעון תל גיבורים ,בחסות פדרציית ונצואלה
מעון רב תכליתי ותיק מאוד .במעון משולבת כיתה של
אלו"ט .זהו המעון היחידי של ויצו בחולון בו כיתת גן.
בתמונות :סוחטים תפוזים ואופים עוגה במעון.

מעון רמז ע"ש גילדרד בחסות פדרציית שוויץ:
מעון ותיק מאוד ,השוכן
בלב חולון .בקיץ האחרון
עבר שיפוץ יסודי בכל
כיתות וחצרות המעון.
המעון משתתף בתוכנית
"מעון בריא" וברוח זו
נערכות מסיבות ימי ההולדת והחגיגות.
בתמונה למעלה :דוגמא לכיבוד בימי הולדת במעון
בתמונה מימין  :אביטל
בלומנטל ,יו"ר האגף לגיל
הרך בויצו העולמית ,אווה
ויילר ,נשיאת ויצו שוויץ
ואירן ,נציגת פדרציית
שוויץ

מעון ג'סי כהן ,בחסות פדרציית הולנד
מעון רב-תכליתי המשלב אוכלוסיות מגוונות .במעון
נפתחה קבוצה להנחיית הורים על פי גישת אדלר
העוסקת בנושאים המשמעותיים להורים :גבולות ,מריבות,
אחים ,חיזוק ביטחון עצמי אצל הילד ועוד .את הקבוצה
מנחות בהתנדבות
שתי סטודנטיות של
מכון אדלר .הורי
המעון מקבלים
באהבה גדולה מתנה
שתלווה אותם שנים
רבות.
מעון יריחו ע"ש וארן בחסות פדרציית שוויץ

מעון ששת הימים ע"ש מנדלמן ,בחסות פדרציית קנדה
המעון שוכן בקריית שרת .בכיתה המשולבת תינוקות-
פעוטות מארחים את ההורים לטקס קבלת שבת מידי
יום שישי ,וכל משפחה משתפת בדרך שבה נהוג לקבל
את השבת אצלה .החודש אירח המעון את נציגות
הפדרציה של קנדה לאפיית חלות עם הילדים.

מרבית הילדים במעון הם ילדים לעולים חדשים מחבר
העמים וגיאורגיה .חלק גדול מהילדים לא שומעים עברית
בבית ולפיכך אנו שמים דגש רב על הקראת סיפורים,
דקלומים ומוזיקה מגוונת .כמו כן ,חלק גדול מההורים
אינם יהודים ומכאן ,אינם מכירים את חגי ישראל ,חשוב
לנו מאוד לערב
אותם ולאפשר
לחלקם ללמד
אותנו על החגים
או המאכלים
הנהוגים
במשפחתם.

