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“כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן”
האגף לגיל הרך ומערכת העלון מודה לכל מי סייע בעדנו
באיסוף ובגיבוש תכני העלון.
אנו מקווים שתמשיכו לעשות זאת גם במהלך השנה,
ולהאיר את פנינו בפעילותכן המבורכת.
בהזדמנות זו נודה גם לשמחה סחר וגוני בלכר ,מהן
נפרדנו לפני מספר שבועות ,על תרומתן המקצועית
רבת השנים כמפקחות באגף ,וכן על פעילותן כמנהלות
המרפ”דים בירושלים ובתל אביב וכמובן כחברות מערכת
העלון .נאחל להן המשך הצלחה בדרכן החדשה.
חג חנוכה שמח
צוות מערכת העלון

גינת הבקבוקים במעון גבעתיים
בהמשך לפעילות הירוקה במעונות תל מונד ,אבן יהודה ,תל גיבורים בחולון ,כרמיאל
הלוטוס ונס הרים שתועדה באתר ויצו ובעלונים קודמים ,ממשיכים המעונות בעשייה
ירוקה .במעון גבעתיים מקדמים השנה את הנושא הירוק במלוא המרץ .מלבד להצבתם
במעון של מיכלים להשבת בקבוקים ,נייר וקרטון ,מתקיימת פעילות יצירה מחומרים
ממוחזרים ובכיתת הגן יצרו הילדים ערוגות מקופסאות פלסטיק מהירקן .אולם ,גולת
הכותרת הירוקה במעון הנה גינת בקבוקים ייחודית שמקשרת בין ילדי המעון לטבע
ולסביבה“ .מדובר ביוזמה שעושה לא רק שימוש חוזר בבקבוקים אלא גם חוסכת במים
ומגנה על הצמחים מפני רוחות ומזיקים” מסבירה עינת דורון ,מנהלת המעון.
וכך זה עובד בשטח :כל נבט בגינת הירק מכוסה בבקבוק פלסטיק של ליטר וחצי ,שנגזר
ממנו הבסיס והוצא ממנו הפקק .הבקבוק משמש כחממה לצמח ,שומר על לחות
וטמפרטורה יציבה ומסמן את מיקומו כדי שהילדים יוכלו לעקוב אחרי התפתחותו .יש
להסיר את הבקבוקים רק כשנראה שלצמח מתחיל להיות צפוף בבקבוק.

לפני....

אחרי....

חדשות חמות מהתנור
תפריט בשרי במעון מוטה גור ברחובות .במסגרת תוכנית “מעון ועוד” שודרג התחום הקולינארי במעון לבקשת ההורים
ובמימונם“ .הפכנו את המטבח לבריא” מספרת מנהלת המעון ,נורית רוסמן ,ומדגישה כי המטבח עבר למתכונת
בשרית ,מהלך שכלל הוספת כיור חדש עם משטח בשרי וכן כלים נפרדים“ .הילדים אוכלים פעמיים בשבוע בשר
כתחליף למוצרי הסויה שהוגשו בעבר .נבנה תפריט ייחודי המכיל עוף בצורותיו השונות אותו הילדים מאוד אוהבים .כמו
כן ,הוצאו המטוגנים מן התפריט והוכנסו ירקות מאודים ,שקשוקה בימי שישי בתוספת מג’דרה ,אבוקדו בעונה ,דבש
וממרח תמרים ואף הוחלף שמן הסויה בשמן קנולה” .לדבריה של רוסמן ,המטבח ערוך להפליא ואמון בידיה המקצועיות
של מזל לוי ,מבשלת המעון בוגרת תדמור ,המנחה גם אחת לחודש סדנאות בישול לילדים בכיתת הפעוטות והגנון.

חומרים:
 1ק”ג קמח לבן
 5כפות סוכר
 5כפות שמן
 5כפות קוניאק
 5חלמונים
 2כפות שטוחות שמרים יבשים
 1אבקת אפייה
 1אבקת וניל
 1קליפת תפוז מגורר
 2כוסות מים פושרים -לפי צורך ספיגת הבצק

מלבד לפעילותם של  172מעונות יום ברחבי הארץ ,מפעיל האגף
מספר מסגרות קהילתיות לילדים ו/או להוריהם דוגמת צהרונים,
מרכז הורים וילדים נייד ,ובנוסף גם מסגרות חוץ ביתיות לטיפול
בילדים בסיכון .מפגש היכרות משולב של מסגרות אלה התקיים
לאחרונה בנווה ויצו בהרצליה .המפגש כלל היכרות עם נווה
ויצו ,מסגרת טיפולית ארוכת טווח לילדים בסיכון ,ועם מרכזי
חירום לטיפול קצר טווח באגף דוגמת בית שרמן ,בית רעים
ובית פעמונים וכן עם לב הדסים ,המופעל באמצעות אגף בתי
ספר בויצו העולמית .ירדנה נוף ,מפקחת נווה ויצו ,תיארה
את המפגש כמוצלח“ :הביקור היווה חוויה חשובה לכל
המשתתפים בכך שניתנה הזדמנות להיכרות בין המסגרות
ולמידה משותפת לגבי סוגיות הקשורות להתמודדות
עם ילדים בסיכון המאופיינים בחויות טראומתיות קשות,
נטישות ופגיעות רגשיות” .לאור הצלחת המפגש ,מעידה
ירדנה ,מתוכננים בהמשך מפגשים נוספים שישלבו גם
ביקורים בבתי האומנה.

הכנה:
ללוש הכול יחד ,את המים להוסיף בסוף ולהטפיח כשעה.
לרדד ,לקרוץ צורה עגולה בעזרת קופסת שימורי זיתים ועיגול
קטן יותר בעזרת כוסית קטנה כדי ליצור צורת “בייגל” .לטגן בשמן
עמוק ולהניח על נייר סופג .לטבול כל סופגנייה ברוטב המתוק
כשהוא חמים ,לסנן ולהגיש.
רוטב מתוק:
חומרים:
 2כוסות סוכר
 1.5כוסות מים
מקל קינמון
חצי לימון סחוט
הכנת הרוטב:
יש לבשל על אש קטנה עד לצמיגות עדינה ונוזלית ולהניח בצד.

איך תזהו נורות אדומות בהתפתחות ילדי המעון?
במקרים רבים ,לא פשוט לזהות ילדים המוגדרים כבעלי איחור התפתחותי .יוזמה משולבת של המפקחת במעונות
חיפה ,אורית בן טוב ,ומעון היום השיקומי “אלווין ישראל בסניף חיפה” לילדים מגיל שנה ועד שלוש הולידה יום
עיון שהוקדש כל כולו לנושא .למפגש המיוחד ,שהתקיים בהתנדבות מלאה ,הוזמנו צוותי חמשת המעונות בחיפה
לאחר שעות העבודה על מנת שיוכלו לקבל כלים לזיהוי התפתחות לקויה וצרכים מיוחדים .המפגש הונחה על ידי
עדי שטרן בכרך ,מרפאה בעיסוק במעון אלווין ,ולווה בסיפורה המרגש של אם מהמעון השיקומי .המפקחת בן טוב
ממליצה בחום על הסדנא ומדגישה כי “המפגש תרם רבות לצוותים ,נסך בהם בטחון ועורר בם מודעות לילדים עם
צרכים מיוחדים העשויים לעיתים ‘ללכת לאיבוד’ בתוך המסגרות הרגילות”.
דליה קדרון ,מנהלת מעון קריית אליעזר בחיפה ,אף הגדילה לעשות ויצרה קשר עם התחנה לטיפול פסיכולוגי
בלשכת הבריאות והרווחה בעיר על מנת לשלב אנשי מקצוע במעון על בסיס שוטף .יוזמה זו של דליה הביאה
לפתיחת סדנת משחק מודרכת בשם “בגובה העיניים” להורים וילדים במעון .הסדנה הונחתה על ידי צוות פסיכולוגי
ומטרתה הייתה ליצור שיח משותף להורים וילדים סביב נושאים התפתחותיים שונים באמצעות משחק ועבודה
בחומרי יצירה.
* תודות למעון גבעתיים ולמעונות נחלת יצחק ופיינשטיין בתל אביב על התמונות היפות ששלחו אלינו.
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הידעת?
שעות פעילות קו הייעוץ להורים בגיל הרך מתרחבות ועוברות גם
למתכונת לילה .החל מהחודש ניתן להתקשר לקו בנוסף לשעות
הפעילות הרגילות גם בימים א’ וג’ בין השעות
 .20:00-22:30שעות הרחבת הקו הן תולדה של כניסתם לתפקיד
של  17מתנדבים חדשים שסיימו זה מכבר את קורס ההכשרה,
שבוצע על ידי מנחים ממרכז הסמכות החדשה והיחידה להדרכת
הורים בבית החולים שניידר.

