אוקטובר 2016
מרימים כוסית באגף לגיל הרך

פתח דבר
עובדות יקרות,

גיליון זה של "משלנו" עומד בסימן השנה החדשה
 שנת לימודים חדשה ,רענון פיסי במעונות וכמובןהדרכות ותוכניות שתוצענה במהלך השנה.
בפני האגף לגיל הרך ניצבים אתגרים רבים ואנו מקוות
שתהא שנה טובה ומקדמת לגיל הרך בישראל .אנו
מייחלות כי תחום הגיל הרך יעמוד השנה במרכז
העשייה הציבורית-חינוכית וכי כל עשרות אלפי
הילדים וההורים הבאים בשערינו ,יזכו לטיפול ולחינוך
מותאמים לצרכיהם.
שתהא השנה הבאה עלינו לטובה שנה ברוכה ,שנה של
בריאות ויצירה לכל אחת ואחד מכם.
		
מועדים לשמחה,
		

צוות 'משלנו'

צוות המטה והשטח של האגף לגיל הרך נפגש לרגל
פתיחת שנה במטה האגף בתל אביב .את המפגש
פתחה דר' נעמי מורנו ,מנהלת האגף לגיל הרך ,בסיכום
האתגרים ,הקשיים (סגירת  9מעונות!) וההצלחות של
השנה שחלפה ,ובהמשך סיפרה על המגמות לשנה
הקרובה.
פעילות האגף בשנה זו תתמקד בהמשך פיתוח רשת
מעונות היום שלנו ,גיוס ,הדרכה ושימור כוח אדם,
תהליך ההתייעלות ,תכניות רוחב פדגוגיות וטיפוליות,
עבודה עם הורים ולקוחות ,קידום מנועי צמיחה ופיתוח
וניהול ידע ארגוני-מקצועי.
המפקחת שרון זיגדון הציגה מצאי תוכניות בתחום
שימור כוח האדם במעונות .ברכות מצולמות של
מנהלות מכל רחבי הארץ וכן של צוות הפקוח והמטה
הוצגו בסרטונים שהופקו מראש והעלו חיוכים
והתלהבות.
אביטל בלומנטל ,יו"ר האגף ,רחל מירון ,יו"ר ארגון
העובדים ואורלי ברוך ,יו"ר וועד המנהלות ברכו את
המשתתפות.
המפגש נחתם בהרצאה של ניב פארן בנושא 'מפתחות
להצלחה' ,על מנהיגות ואושר במציאות היומיומית.
צוות משלנו מאחל שאווירת השותפות הטובה במפגש
תלווה אותנו במהלכה של השנה כולה.

בתמונה :מאינה פיימר ,מנהלת מעון פרדס חנה כרכור-
נטע ,יעל ירום ,מפקחת מעונות באזור המרכז והשרון,
לבנה גפן ,מנהלת מעון המשתלה בתל -אביב ומירב
פלדמן ,מנהלת מעון מרדכי ברמת השרון.

מתחדשים
לקראת
השנה החדשה!
מעון בשכונת נווה שאנן בחיפה
תרומה נדיבה לשיפוץ מאסיבי התקבלה הקיץ במעון
ויצו נווה שאנן ע"ש שושנה רפפורט בחסות פדרציית
שוויץ ,בניהולה של עינת גרבר .מדובר במעון ותיק
שהוקם בשנת  .1974המעון שוכן בבניין במרכז שכונת
נווה שאנן הוותיקה בחיפה ,בצמוד לתחנת טיפת חלב.

מעון בבית החולים הדסה עין כרם
מעון הדסה עין כרם ,בחסות פדרציית ארצות הברית,
פתח את השנה במראה משדורג של כלל חצרות המעון.
החצרות החוליות שינו את פניהן ,כולל יציאה מרוצפת,
דשא סינטטי וכן הותקנו מתקנים חדשים לילדים .מימון
השיפוץ התאפשר הודות להירתמות הנהלת הרכבת
הקלה בירושלים ,מכיוון שהמסלול המתוכנן של הרכבת
אמור לעבור בסמיכות למעון ותידרש התאמה של
המתווה .בהקשר זה סוכם על תרומה חשובה זו.

הודות לתרומה הנדיבה שופץ המבנה מבחוץ ומבפנים.
השיפוץ כלל חיזוק יסודות הבניין ,צבע חיצוני ופנימי,
החלפת ריצפת החדרים ,הקמת דלת חירום ,שדרוג
החצר ועוד ,הכול לטובת הילדים במקום ולהנגשת
המעון לאוכלוסיית השכונה והעיר בכלל.

בתמונה :החצרות המשופצות במעון הדסה עין כרם
בחסות פדרציית ארצות הברית

שותפות מקדמת במעון מילצ'ן ברחובות
בתמונה :פינה בכיתת הגנון במעון ויצו נווה שאנן ע"ש
שושנה רפפורט בחסות פדרציית שוויץ
בתמונה :ילדים
משחקים בחדר
הסנסו מוטורי
המשודרג במעון
ויצו נווה שאנן ע"ש
שושנה רפפורט
בחסות פדרציית
שוויץ

שתי החצרות בכיתת הגנון ובכיתת התינוקות במעון
מילצ'ן ע"ש מאיירוף ,בחסות פדרציית ארצות הברית,
שברחובות ,שופצו במימון משותף של המגבית
המאוחדת לישראל והפדרציה של המעון .מנהלת
המעון ,לימור אקוע אמרה:
"השיפוץ שינה את פני המעון לחלוטין
וההורים מאד מרוצים".

בתמונה  :החצרות המשודרגות במעון מילצ'ן ברחובות

כיתה חרדית במעון רמות אשכול
בירושלים
כיתה חרדית נפתחה השנה במעון רמות אשכול ע"ש
מלמוד ומירלמן בחסות פדרציית צ'ילה ,בה גם הילדים
וגם המטפלות משתייכים לחברה החרדית המתגוררת
בשכונה .הכיתה נפתחה לאחר מאמץ מתמשך
של מפקחת המעון ,חנה אברהם ,ומנהלת המעון,
שולמית קופצ'יק למול נציגי הקהילה החרדית באזור,
שאוכלוסייתו השתנתה בשנים האחרונות .לכבוד
פתיחת השנה החדשה ערכה המנהלת הרמת כוסית
במעון ובמהלכה אמרה" :מטרתי היא שהמעון ברמת
אשכול יהיה מיקרוקוסמוס של החברה בישראל.
אני חושבת שכולנו צריכים ללמוד לחיות יחד."...

צוות לומד במעון נשר האלון בנשר
בהשתלמות בת שלושה מפגשים ,שבמרכזה "עבודה
עם הורים" בהדרכתה של כרמית כפתורי ,יועצת
ומדריכת הורים לגיל הרך ,פתח צוות מעון נשר האלון
את השנה.
ההשתלמות במתכונת סדנא ,כללה חומר תאורתי
ושיח עם המטפלות .במהלך ההשתלמות המטפלות
משתפות ,מדברות וצוחקות ,מה שמהווה הפסקה קלה
ליום עמוס במיוחד בימי תחילת השנה .זהו זמן גיבוש,
שמאפשר לבנות הצוות להכיר זו את זו ולבלות יחד.
החשיבות שיש לעבודה עם הורים היא רבת משמעות
והדרכה מקצועית יכולה לתת מענה מקיף ומגוון כלים
לאנשי הצוות במעון.

ימים ראשונים -קבלת פנים

בתמונה :צוות מעון נשר האלון בפעילות קבוצתית
בהנחיית כרמית כפתורי

ר-שבע ע"ש קן
ה :צוות מעון בא
בתמונ
בפתיחת השנה
פדרציית שוויץ

השלום בחסות

בת
מונה :הילדים והצוות במ
עון בית פורג' בתל אביב
חסות פדרציית ויצו צר
פת בפעילות תחילת שנה

עון האורגים
צוות במ
בתמונה :הילדים וה סות פדרציית
'ודה בח
בבת-ים ע"ש ג תחילת שנה
ה בפעילות
בריטני

ביקור בבית החמישי של נווה ויצו
בוורלי גמזו ,חברת ויצו אביב מיוהנסבורג ,דרום אפריקה
וחברתה ,טרייסי ויטפילד ,הגיעו לארץ במסגרת טיול
הנציגים של "ארגון הנשיאים הצעירים" וביקרו בבית
החמישי של נוה ויצו ,שנפתח בשנה החולפת .אביטל
בלומנטל ,יו"ר האגף לגיל הרך ,ליוותה את האורחות
בביקורן זה .מנהלת נווה ויצו ,ירדנה נוף ,סיפרה להן על
הקשיים של הילדים ,ההורים הביולוגים והורי הבתים
שעושים שליחות מעוררת התפעלות.

בתמונה מימין לשמאל :טרייסי ויטפילד ,אביטל
בלומנטל ,יו"ר האגף לגיל הרך ובוורלי גמזו ,חברת ויצו
אביב מיוהנסבורג

מה חדש בשנת תשע"ז?

אור ירוק

פתיחת קורסים במרפ"ד

הרחבת תכנית אור ירוק ,הפועלת זו השנה הרביעית
במעונות ויצו לכלל ההורים לילדי המעון .עד כה נהנו מן
התכנית החשובה מרבית ילדי כיתת הגנון והגן במעונות
ויצו .התכנים הותאמו לגיל הרך והפכו להיות חלק
בשגרה החינוכית המועברת לילדי ויצו.
במהלך השנה הנוכחית נבנתה יחידת תוכן נוספת
והפעילות תכלול מפגשי הורים בהם יוצגו תכנים
רלוונטיים בתחום בטיחות בדרכים וכן פעילות חווייתית
משותפת להורים וילדיהם.

קורסים חדשים להכשרה ורווחת העובדות יפתחו
בנובמבר והפרטים ישלחו למעונות בקרוב .האגף לגיל
הרך בויצו ,פועל לקדם קורסי הכשרה מקצועית לכל
העובדות כחלק מה"אני מאמין" של האגף.
הקורסים מועברים במרכזי ההדרכה האזוריים
ובמעונות שמבקשים לקיים את הקורס בקרבה
גאוגרפית הנוחה יותר לעובדות.
עד כה הוצעו קורסים באור עקיבא ,חיפה -בת גלים,
ובנס ציונה ואנו ערוכים להעמיק את הנגשתו של
שירות חשוב זה במקומות נוספים.

נאחל לכל ילדי ויצו ולהוריהם שנה טובה
ושיהיו בטוחים בדרכם!

ספריית פיג'מה
שמונה ספרים חדשים יחולקו לילדי ויצו במסגרת
פרויקט ספריית פיג'מה ,הפועל זו השנה השלישית
במעונות ויצו .גם בשנה הנוכחית נמשיך לשתף פעולה
עם קרן גרינספון ואת הספר הראשון יקבלו הילדים מיד
לאחר חגי תשרי .בנוסף יקבלו תיק ספר אישי לנשיאת
הספר הביתה .מומלץ לקיים פעילות חגיגית סביב קבלת
הספר הפותח את השנה וליהנות מהקראה חוזרת של
הסיפור .בכל ספר מופיעות המלצות לפעילות הורים
וילדים כך שיוכלו להמשיך את חווית הקריאה וההנאה
גם בבית.
"יום נפלא" שכתב ואייר קוין
הנקס ,בהוצאת מטר
יחולק לילדים בנובמבר/חשוון

"קול להורה"  -יוצא אל ההורים
"קול להורה" ,קו הייעוץ להורים לילדים בגיל הרך של
ויצו ,המייעץ מידי שנה לכ 3,000 -הורים מעמיק את
שירותיו.
לפני כשנתיים הוחלט לפתח מענה נוסף שיאפשר
להגיע ליותר הורים ולהנגיש להם ידע עד למעון .לאחר
פיילוט מוצלח שנערך אשתקד ,שבו השתתפו כ1,500-
הורים שהגיעו למעונות ושמעו הרצאות מפי היועצות
של "קול להורה" ,יתרחב המיזם השנה ויכלול גם
הורים בקהילות שונות ברחבי הארץ עם מגוון נושאים
רחב ,החל מסמכות הורית ,שינה ,גמילה ,מעברים
והסתגלות ,דרך סדנאות בנושא כניסה להורות,
קבוצות הורים ועוד.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת תחום ההורות
באגף נורית ינקלביץ' בטלפון03-6923861 :
ובמייל nurity@wizo.org

