מאי 2017
קבלת פנים מרגשת לעובדות חדשות

פתח דבר
עובדות יקרות,

בימים אלו אנו עובדים על גרסה מקוונת של "משלנו".
בקרוב תוכלנה להתעדכן ולקרוא את העלון גם ישירות
מהנייד.
סיימנו חודש גדוש פעילויות באגף ובגיליון זה תקראו על
חלקן ובין השאר על יום אוריינטציה למטפלות חדשות,
סדנאות מעשירות בנושא התמודדות עם אלימות ,סדנא
להקניית מיומנויות לפרסום בפייסבוק ,וכן אודות פתיחתו
של קורס מקדמות בריאות במעונות .כמו כן ,רשמים
מהכנס הבינלאומי של תוכנית "ספריית פיג'מה" ואיך
אפשר בלי להציג את ספר החודש?! הצצה על חגיגות
יום העצמאות ,שצויין במעונות ברחבי הארץ וזרקור על
העשייה בחלק מהמעונות בירושלים.
נשמח להמשיך לקבל מכן רעיונות והצעות לכתבות .אנא
שלחנה את ההצעות והתמונות למייל
ortalzr@wizo.org
קריאה מהנה וחודש טוב,
צוות 'משלנו'

סדנת פרסום פייסבוק למנהלות
בחודש אפריל התקיימה
סדנת הקמת עמוד פייסבוק
מעוני למנהלות המשתתפות
בפרויקט מעונות בצמיחה
ולמנהלות מגייסות שתפקידן
גיוס עובדות למעונות ברחבי
הארץ.
בסדנה למדו המנהלות כיצד להקים עמוד פייסבוק
עסקי ,כיצד להעלות תמונות וסרטונים ,כיצד לחפש
ולהיכנס לקבוצות הורים ברשת ,מהו טקסט שיווקי
ואיך למנף שביעות רצון של הורים על מנת שיקדמו
את המעון ברשת .מרבית מנהלות המעונות שהשתתפו
בהדרכה כבר החלו ליישם את הידע שרכשו.

משתתפות רבות
מכל רחבי הארץ
הגיעו ליום הדרכה
השני שנערך
לעובדות חדשות
( 4-9חודשים
בארגון) שהתקיים
ביום שלישי ה .16/5-יום ההדרכה נוצר על מנת להגביר
את תחושת השייכות של העובדת ,לחדד את משמעות
תפקידה במעון ,לחשוף אותה למגוון הזכויות ומסלולי
הקידום ומתוך כל אלה לגרום להעלאת המוטיבציה
שלה להמשיך ולהתפתח בארגון.
היום נפתח בברכות חמות מאת יו"ר האגף גב' אביטל
בולמנטל ומנהלת האגף ד"ר נעמי מורנו.
ניצה כהן ,מנהלת מעון נתניה אגמים ,ורחל אורגד,
ממעון נס ציונה הגיא ,סיפרו על דרכן בויצו ועשו זאת
בהתרגשות אותנטית ועל כך המון תודה.
אינה בוחניק ,מנהלת מעון מוהליבר ברחובות ,הביאה
לידיעת העובדות החדשות את שלל הזכויות וההטבות
המגיעות להן ועמדה גם בפרץ השאלות שלהן.
המשתתפות נהנו מהרצאתה המצוינת של עינת בניטה,
מנהלת מעון מכון ויצמן ,שעסקה בחשיבות המקצוע
מחנכת-מטפלת.
את המידע על מסלולי הקידום בארגון הציגה ריקי
מרקוס ,מנהלת מחלקת תוכניות באגף ,ומהצצה
במשובים ,נראה שכבר גרמה לכמה מהמשתתפות
לחשוב על כיווני התפתחות בארגון.
את היום חתמה פעילות מוסיקלית תנועתית בהדרכתן
של חנה סתוי ושרונה חיו חמו.
המפגש
היה פורה
ומוצלח.

בתמונה :המשתתפות בפעילות המוזיקלית
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בתמונות •  - 1מעון בית פורג' ,תל אביב
בחסות פדרציית צרפת •  - 2צוות המעון
ברח' הרוגי מלכות-,קרית אונו בחסות
פדרציית ארה"ב •  - 3מעון אבן יהודה
ע"ש סידן בחסות פדרציית ונצואלה
•  - 4מעון ת"א המשתלה ע"ש איבצ'ר
בחסות פדרציית ארה"ב
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ספריית פיג'מה -
כנס בינלאומי
הכנס הבינלאומי השנתי של ספריית פיג'מה שאליו
הוזמנה דר' נעמי מורנו ,מנהלת האגף ,נערך בסוף חודש
אפריל.
ספריית פיג'מה מבקשת להנחיל לילדים אהבה לקריאה
ולעודד דיון בערכים ובמורשת יהודית-ישראלית בחיק
המשפחה ובמסגרת החינוכית .התוכנית נוסדה על ידי
קרן גרינספון המעניקה למאות אלפי משפחות בעולם
ספרי ילדים המעודדים שיח על מורשת וזהות יהודיים.
בספטמבר  2014הושקה התוכנית בכיתות הגן במעונות
ויצו בישראל וב 2015-הושקה ספריית פיג'מה לקטנטנים
בכלל כיתות הגנון שלנו.
מדבריה של נעמי" :הייתה זו הזדמנות מצוינת להכיר
טוב יותר את מטרות התכנית ,לראות את נקודת המבט
הרחבה ואת חשיבותה ותפקידה הייחודי בעולם היהודי.
ערכי הליבה של התכנית ,השותפות עם ההורים ונושאים
מרכזיים אחרים שהוכנסו במהלך הכנס ,עוררו בנו
השראה ופתחו דלתות כדי לחקור דרכים חדשות וטובות
יותר לשיפור האופן שבו אנו מפעילים את התכנית
במעונות של ויצו".

ספר החודש :יום שישי של יויו
כתבה :דתיה בן דור
אייר :אבנר כץ
הוצאת מודן
יויו עסוק מאד בהכנות לשבת .הוא
קונה אבטיח אחד ,שני מלפפונים,
שלוש עגבניות… עד שסל הקניות
שלו מלא בכל טוב .סיפור מחורז ומשעשע של אחת מסופ־
רות הילדים האהובות בישראל ,דתיה בן דור ,שמתאר את
ההכנות והציפייה לשבת.

בתמונות :פעילות בנושא ספר החודש במעון בית דגן,
בחסות פדרציית מקסיקו

די לאלימות

הכשרת מקדמות בריאות במעונות יצאה לדרך

מעונות היום מספקים שירות לכ 15,000-ילדים והורים.
במסגרת השירות ,מתמודדת מנהלת המעון מול הורי
הילדים בנושאים מעוררי מחלוקת כמו :גובה שכ"ל ,תזונת
הילד במעון ,איכות השירות הניתן על ידי המטפלות ועוד,
המגיעים לעיתים לידי קונפליקט.

התכנית 'מקדמות בריאות' הושקה במעונות ויצו בשיתוף עם
האגודה לבריאות הציבור ,ומטרתה להכשיר קבוצה נבחרת
של מחנכות-מטפלות כמקדמות בריאות במעון.

לאחרונה התקיימה הדרכה בת  4מפגשים להתמודדות
עם אלימות למנהלות ועובדות סוציאליות במעונות הרב
תכליתיים .מטרות ההדרכה :הגדרת מושג האלימות
ודיוק הנושא ,מתן כלים להתמודדות בזמן התרחשות,
דרכי תגובה לאחר סיום האירוע ,ובניית נוהל מגובש
להתמודדות עם אלימות.

בהכשרה ירכשו המשתתפות ידע על יצירת אורח חיים
בריא ופעיל במעון ועל השפעתו .התכנית תעניק למחנכות-
מטפלות כלים להובלת תהליכים מקדמי בריאות במעון ,תוך
מיפוי צרכים ,הכנה ויישום תכנית קידום בריאות יעילה.
בכוונתנו להרחיב את התוכנית לכל מעונות ויצו ,כך
שבכל מעון תפעל מקדמת בריאות מקרב הצוות לרווחת
המחנכות-מטפלות ולכלל באי המעון.

המנהלות סיכמו" :ההדרכה ענתה על צורך בוער .סימון
גבולות של מותר ואסור שיתרחש במעון".
"ההדרכה הייתה מטלטלת ,אני מבינה שאני חיה
באווירה אלימה ומבינה שאני יכולה לעשות אחרת".

דר' נעמי מורנו ,מנהלת האגף ,ציינה "בכוונתנו להרחיב
את התכנית לכלל מעונות ויצו".

בתמונה :מפגש משתתפות

מעון קרית מנחם ,ע"ש אטלינגר ,בחסות פדרציית שוודיה.

מעון רמת בית הכרם

מעון ותיק ,המשרת בשלום ובאהבה
אוכלוסייה מעורבת של חילוניים
ודתיים כשחלק ניכר מתושבי השכונה
הם מקרב יוצאי אתיופיה .בשנה
שעברה השתתף המעון בפרויקט
"חיוכים" לבריאות השן וצחצוח שיניים
במעון הוטמע בסדר היום בכיתת
הגנון.

בימי שלישי אחת לשבועיים מפעיל צוות המעון סדנת "שף
צעיר" שבין מטרותיה :חשיפה לטעמים ,פיתוח חושים,
התארגנות סביב שולחן ,חשיבה מדעית (כמויות) ,שכלול
המוטוריקה העדינה ,למידת מושגים חדשים ושמות הכלים.
בכל פעילות נבחר שף מבין ילד הקבוצה שבאחריותו לסייע
למטפלת.

מעון רמת אשכול ,ע"ש מירלמן בחסות פדרציית צ'ילה
מעון ויצו רמת אשכול הוקם בשנת  1972בשכונה חדשה
שנבנתה מעבר לגבול הישן לאחר מלחמת ששת הימים.
המעון נמצא בלב שכונה שעברה שינוי דמוגרפי יסודי עד
להיותה היום שכונה חרדית.
לאורך השנים שירת המעון אוכלוסיות מכלל השכונות
הצעירות מצפון ירושלים ,בשל הימצאותו "על הדרך".
בשנים האחרונות נעשו מספר ניסיונות להציע שירות גם
לאוכלוסייה החרדית השכנה למעון -ללא הצלחה.
השנה ,לאחר הדברות עם נציגי הקהילה החרדית הצעירה
של רמת אשכול ,פתחנו מסלול גם לאוכלוסייה החרדית.
בכך אנו מחנכים את הילדים ומנסים להפיץ לחברה
הישראלית ערכים של סובלנות ,פלורליזם וקבלה וכבוד
לאחר.
מעון גילה המור ,ע"ש גרוס בחסות קוסטה ריקה

עד היום הילדים הכינו :ג'לי,
סלט גזר ,עוגיות בננות,
פשטידה ,מיץ תפוזים ואפו
חלות ואוזני המן.
לאחרונה ביקרה מנהלת
האגף במעון והשתתפה
בהכנת פלפל ממולא.

בתמונה :צוות המעון בביקורה של דר' נעמי מורנו עם
המפקחת חנה אברהם
מעון מקור חיים ,ע"ש גולדקורן ,בחסות פדרציית אנגליה
המעון ממוקם בלב אזור התעשייה בתלפיות בירושלים
ומגיעים אליו ילדים מכל רחבי העיר.
ביום המעשים הטובים הגיעו צוות של  10עובדי קופת חולים
כללית ,עשו עבודות יצירה מיוחדות עם הילדים ,רקדו איתם
וסיפרו להם סיפור חווייתי על בריאות השיניים.
בסיום הפעילות המתנדבים הודו לנו על ההזדמנות והעניקו
לילדים מתנה מברשת שיניים ומתקן תלייה למברשת .היה
יום פורה ,חוויתי ומעניין.

ביום המעשים הטובים הגיעו אלינו תלמידי כיתה ד' מבית
ספר טל"י בירושלים והפעילו באופן חופשי את ילדי המעון
בפעילויות כמו :משחקי כדור ,משחק במתקני חצר ויצירה.
הפעילות הייתה מקסימה ומהנה עבור ילדי המעון והן עבור פעילות זו מהווה עבורנו אמצעי נוסף לשיווק המעון
ללקוחות עתידיים
תלמידי ביה"ס.

בתמונה :מתנדבת בפעילות עם ילדי המעון

