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פתח דבר
עובדות יקרות,

מועדי הרישום לשנת הלימודים הבאה הסתיימו ואנו
בפתחן של וועדות הקבלה בחלק גדול מהמעונות שלנו.
זו ההזדמנות לעצור ולהציג טעימות מהעשייה העניפה
באגף בחודש החולף ,הכוללת פעילויות מהשטח,
תהליכים ותוכניות כלל אגפיות ,כגון :תוכנית לשותפות
הורים בשגרה ובחירום יחד עם הקואליציה הישראלית
לטראומה ,הצצה על אירועי פסח ו"יום המעשים הטובים"
במעונות וזרקור על העשייה במעונות ויצו ברמת השרון.
נשמח להמשיך לקבל מכן רעיונות והצעות לכתבות .אנא
שלחנה את ההצעות והתמונות למייל
ortalzr@wizo.org
קריאה מהנה וחודש טוב,
צוות 'משלנו'

יוצאים לדרך לקראת תואר אקדמי
במסגרת תוכנית סולמות קידום ,שאנו מפעילים יחד עם
ג'וינט תבת ,אנו מציעים לכם תוכניות מגוונות לקידום
אישי ומקצועי .והפעם על מסלול אקדמיזציה.
"אקדמיזציה" היא תוכנית לימודים אקדמיים לעובדי
חינוך המעוניינים בתואר ראשון במוסד אקדמאי מוכר
(בית ברל /מכללת ספיר /מכללת דוד ילין) .מדובר
בתכנית ייעודית למחנכות -מטפלות העובדות במעונות
ויצו.
לפרטים ולהרשמה לשנת
הלימודים האקדמית הקרובה
ניתן לפנות לאורית בן טוב ,
לטלפון ,052-8977102
mfhim008@wizo.org

במרכז ההדרכה (מרפ"ד) בתל אביב ממשיכים לקיים
קורסים חדשים לעובדות שלנו:
בימים אלה מתקיימים שלושה קורסים :שניים לקראת
סיווג ( 1ת"א וחיפה) וקורס לקראת סיווג ( 2ת"א) .בקרוב
ייפתח קורס בוקר בחיפה להכשרת מחנכות-מטפלות
שיסייע לדורשות עבודה חדשות להשתלב במעונות.
בחודש מאי עתידים להתקיים:
•קורס "מובילות כיתה" באזור ירושלים וקורס
"חונכות" (עבור מטפלות וותיקות החונכות
מטפלות חדשות) באזור דרום.
•שני מפגשי הדרכה לקראת המבחן המעשי
במסגרת המבחנים לקבלת סיווג מקצועי
למטפלות .אנו מזמינות עובדות העומדות לפני
המבחן המעשי לקבל הדרכה מהגב' אביבה גונן,
בוחנת וותיקה של משרד העבודה והרווחה.
מועדי ההדרכה 28/5 ,21/5 :בשעה 17:00
במרפ"ד תל אביב.
להרשמה יש לפנות לטלפון מספר 03-6923873
•בתאריך  16/5יתקיים יום אוריינטציה ארצי
לעובדות חדשות במעונות .זו הפעם השנייה
שמתקיים יום במתכונת זו ,לאחר הצלחת המפגש
הראשון ,שהתקיים בנובמבר האחרון .מתוכננים
מפגשים נוספים במתכונת זו.
השתלמות למטפלות מפעילות
אחרי החגים הגיע והשתלמות למטפלות מפעילות
חדשות יוצאת לדרך .ההדרכה נועדה לתת למשתתפות
כלים שאיתם יציעו את עצמן להפעלת חוגים ופעילויות
במעונות כבר בשנת הלימודים תשע"ח (כחלופה טובה
ואיכותית למפעילי חוגים חיצוניים) .במהלך מאי יתקיימו
 3מפגשים ,שבמסגרתם יעסקו המטפלות המפעילות
בנושאים כגון :ניהול עצמי ,הצבת יעדים ,שיווק עצמי וכו'.
אתן מוזמנות לפנות ולהעלות צרכים לקורסי הכשרה
נוספים ולהשתלמויות ברחבי הארץ ואנו נערך בהתאם.

חג האביב נחגג במעונות ויצו בדרכים
יצירתיות ומקוריות:
בתמונות •  1+2אופים מצות במעון האוניברסיטה בבאר
שבע ע"ש פני כהן ,בחסות פדרציית ונצואלה •  :3שולחן
הסדר במעון ויצו בתל-מונד •  :4מושים את משה מן
המים במעון ויצו בתל-מונד
"תרבחו ותסעדו"
 :5המימונה במעון בית פורג' ,תל אביב בחסות פדרציית
צרפת  :עדנה רופא מנהלת מעון בית פורג' הלכה עם חגיגת
המימונה צעד קדימה והפיקה מימונה לתפארת מרקש
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שותפות הורית בחיי המעון בשגרה
ובחירום.
במסגרת שיתוף הפעולה המתמשך עם הקואליציה
הישראלית לטראומה ,הוחלט לבנות תוכנית לשיתוף
ההורים בשעת חירום .עד מהרה התברר כי ללא
יצירת בסיס שותפות גם בשגרה לא ייווצרו התהליכים
המתאימים גם בחירום.
לפיכך ,במהלך שנת הלימודים הקודמת התגבשה קבוצה
של  11מנהלות ראשונות מאזורי פיקוח שונים ,לדיון
בשותפות הורים בתהליכי עבודה במעון בשגרה ובחרום.
התפיסה המנחה היא שיצירת שותפות הורית בקבלת
החלטות תאפשר הזדמנות לדיאלוג משתף ומקרב של כל
הגורמים המשמעותיים בחיי הילד ולטובתו.
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המנהלות המשתתפות בפורום הונחו על ידי הקואליציה
הישראלית לטראומה ,שאפשרה יצירת קבוצת חשיבה
וסייעה למנהלות בגיבוש תוכנית עבודה ,שתאפשר שיתופי
פעולה עם ההורים בתחומים
שונים בחיי המעון בשגרה
ובחרום.
בימים אלה המנהלות
השותפות בפורום מקדמות את
עקרונות השיתוף בהטמעת
תוכנית העבודה שגיבשו ,כל
אחת במעון שלה ,כשמטרת
העל היא שכל מנהלת שותפה
בפורום תוכל להיות סוכנת
שינוי באזור פיקוח שלה בתחום
מאתגר זה ולהובילו באזור כולו.

אסיה חנניב ,מעון הלוטוס כרמיאל
החודש התקיים המפגש השמיני של "קפה עם מנהלת
האגף" ,דר' נעמי מורנו ,והמפגש השלישי לשנת הלימודים
הנוכחית .במפגש השתתפו כ 30-עובדות ממעונות
שונים באזור הפיקוח של המפקחת נירה תמיר  -קריית
שמונה ,קריית מוצקין ,צור שלום (רפא"ל) ,נהריה ,מעלות,
כרמיאל ,כפר חנניה ובית הלל.
מיזם "קפה עם מנהלת האגף" נולד כחלק מקידום שיח
וחשיבה משותפת בין העובדות שלנו ברחבי הארץ לבין
הנהלת האגף לגיל הרך .וכפי שציינה מנהלת האגף:
"פעם נוספת נוכחנו עד כמה סוג מפגשים זה חשוב לכל
המשתתפות בו ,דווקא בימים אלה ,בהם אנו מתמודדות
עם אתגרים לא פשוטים ,ועד כמה הוא מחבר ויוצר הכרות
טובה יותר בין כולנו".

"אני  20שנה בארץ 6 ,שנים עבדתי כמבשלת ואח"כ
נכנסתי כמטפלת לכיתה ,אני עם סיווג  1וסיווג ,2
וכיום משמשת כסגניתה של מובילת כיתה .עוברת
הרבה השתלמויות" :מטפלת מפעילה"" ,לראות את
הנולד" ,הדרכות עם מיכל שטראוס ועוד .דנה המנהלת
דוחפת אותנו ללמוד .כל רעיון שאנחנו מעלות היא מקבלת
ומוציאה לפועל .אני גדלתי בויצו כעולה חדשה ,עשיתי
הסבת מקצוע מאחות למטפלת .החום והאהבה שהילדים
מעבירים אלינו שווים הכול".

המפקחת נירה תמיר הוסיפה" :התכנסנו על מנת
להוקיר את תפקידכן המרכזי בדמות ובהוויית הילד תוך
ראיה והזדהות עם ערכי הארגון .בנאמנות וברגישות
אתן נושאות דגל על מנת שילדינו יגדלו להיות בריאים
ושלמים".
להלן מקצת מהדברים שעלו במהלך המפגש -
אתי סבג ,מנהלת מעון קרית מוצקין ,נווה גנים
"אמא ל 4-ולילד אחד כמשפחה אומנת וסבתא לנכדים.
התחלתי לעבוד במעון כמבשלת ולאחר מכן הפכתי
בויצו
אחראית כיתה בפעוטות .בהמשך נפתחה לי דלת
בתמונות :למעלה  -ממעון צור שלום רפא"ל ע"ש האריס
את
קיבלתי
 עבדתי כמטפלת  3שנים ובשנה הרביעיתבחסות בריטניה :ביוש כהן אברה ,סיגל שני ,רחל וקנין ,קיטי
ולהתקדם".
להתפתח
תפקיד מנהלת המעון .מאחלת לכולן
ביטון ,נירה תמיר ופנינה אוחיון .למטה  -דר' נעמי מורנו,

נירה תמיר ,מרים עמר ויפה שטרית ממעון עכו צפון ע"ש
שוורצפלד בחסות קנדה.

העצמה לאמהות בסיכון עם קרן אריסון
חמישה מעונות רב תכליתיים ישתתפו בתכנית של קרן
אריסון לפיתוח והעצמת אימהות בסיכון.
המעונות :אשדוד ו' ,יבנה גלבוע ,סרנגה רחובות ,מעון
יד ושם ומעון הגיל הרך בבאר שבע  ,יובילו תכניות
עבור אימהות בדגש על יצירת פנאי לפיתוח וטיפוח
עצמי ,למחשבה ולגיוס כוחות להתמודד עם המציאות
היומיומית המורכבת.

באמצעות קבוצות תמיכה ,סדנאות והשתלמויות לצד
ליווי טלפוני של צוות היועצות של "קול להורה" (הקו
הפתוח להורים) ,יזהו הנשים את הכוחות הפנימיים ,את
מעגלי התמיכה בסביבתם (כמו גם מעגלי תמיכה שייווצרו
במהלך התוכניות עם אימהות נוספות) .הפעילות תהיה
מהנה וחווייתית ותבחר בכל מעון על פי צרכי באימהות
אותם מזהה הצוות.

מעון מרדכי ע"ש פיליפס בחסות פדרציית ארה"ב

מעון שבטי ישראל ע"ש אלברטה ,בחסות פדרציית קנדה

מעון מרדכי הינו מעון וותיק ברמת השרון ,נמצא במרכז
התוכנית החינוכית "לאהוב ג'יג'י" ,עוסקת בהתפתחות רגשית
ובנושאים כמו נשיכות,
העיר ומשרת את אוכלוסיית רמת השרון והרצליה .המעון
משתתף בתכנית "מעון ועוד" ,בה הילדים מקבלים העשרה פרידות והסתגלות ,הרגלי
של התפריט ומגוון חוגים ,כגון :תנועה לגיל הרך ,ריתמוסיקה ,ניקיון ,גמילה ושינה והכול,
ליווי התפתחותי ,וסיפור בהמחשה.
מנקודת מבטו של הילד.
במעון צוות ותיק ומנוסה בעל ידע רב בהתפתחות ובעבודה
עם ילדים בגיל הרך
בתמונה :צוות המעון
בפעילויות פורים
במעון מרדכי ,ע"ש
פיליפס ,בחסות
פדרציית ארה"ב

המחנכות עוברות הדרכה
ומיישמות בכיתה עם
שירים ובובת החבר ג'יג'י .התוכנית נכתבה ופותחה על ידי
מנהלת המעון רחל כוכבי.
בתמונה למעלה :צוות
המעון • בתמונה
מימין :מנהלת המעון,
רחל כוכבי ,בפעילות
"לאהוב ג'יג'י"

בתמונה :מתנדבי יום
יום מעשים טובים במעונות ויצו
המעשים הטובים צובעים
יום המעשים הטובים הוא אירוע בינלאומי בחסות עמותת את מעון רמת ויצמן ביבנה,
"הרוח הטובה" של שרי אריסון ,המעודד עשייה חיובית.
שהוקם ע"י קרן קלור
למען
למעלה ממיליון וחצי ישראלים משתתפים בו כתרומה
באמצעות קרן היסוד בחסות
שלנו,
הקהילה והסביבה .על פי המסורת הנהוגה במעונות
פדרציית אנגליה
ביום המעשים הטובים אנו קולטים מתנדבים שמסייעים
בצביעה ,גינון ועושים הפעלות לילדים .במקביל ,בחלק
בתמונה :צוות מעון בית דגן
מהעונות הוטמעה גם מסורת מבורכת על פיה צוות המעון
בחסות פדרציית מקסיקו,
עצמו מתגייס ומתנדב ,מסייע ותורם לקהילה בה הוא פועל.
שלכבוד יום המעשים הטובים
הגיע לבית אבות מקומי
להעביר פעילות מוזיקלית
לקשישים

בתמונה :מתנדבים מחברת "תנובה"
מסדרים ומטפחים את גינת מעון בית שאן

בתמונה :מתנדבי
קופ"ח כללית הגיעו
להעביר פעילות
בנושא בריאות וניקיון
לילדי מעון מקור חיים
בירושלים ע"ש גולדקורן בחסות פדרציית אנגליה

