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ת י נ ה ואהבה
תנ
קורס הכשרה ייחודי
למתנדבים בקו הייעוץ

מר חגי אבישר ,פסיכולוג מאוסטרליה שתרם להקמת קו הייעוץ,
הגדיל לאחרונה את תרומתו ובעזרתו האדיבה אנו מרחיבים את
התנסויות
שעות הפעלת הקו ומשפרים את הכשרת המתנדבים.
שנת
בשיתוף מרכז הסמכות החדשה והיחידה להדרכת הורים בבית
סובלנות
החולים שניידר ,בניהולו של הפסיכולוג הקליני עידן עמיאל ,פותח
שנת
קו הייעוץ של האגף לגיל הרך קורס המיועד להכשרת יועצים
נת יצירה
ש
ויועצות טלפוניות על מנת לסייע להורים הפונים לקו הייעוץ.
ת בריאות
הקורס הבנוי משמונה מפגשים יתמקד בנושאים הקשורים
שנ
בטקס חגיגי שנערך בבית ויצו בפתיחת השנה חולקו
לתפקיד היועצת הטלפונית ,יעניק אינפורמציה וידע מקצועי
שנת כיף
פרסי הצטיינות ואותות מצוינות לעובדות שהפגינו
ויערוך סימולציות שיאפשרו ליועצות לתת מענה ושרות
בעבודתן מקצועיות ונשמה יתרה.
איכותי להורים הפונים.
הזוכות:
תודה אישית מהנהלת האגף לכל
הקורס ילווה במחקר אקדמי אשר יחקור את יעילותו
תוכנית לשילובן של נשים בתעסוקה בתחום הטיפול והחינוך בגיל
ויישומו בפועל של מודל הכשרה.
זוכות בפרס מצוינות  -ויצו העולמית
הרך יוצאת לדרך.
אתן מוזמנות להמשיך ולהפנות הורים המתמודדים עם
רחלי (לודמילה) זוזין ,גננת במעון מכבי ברחובות
האגף לגיל הרך ,המתמחה מזה שנים רבות בפיתוח המשאב
שאלות והתלבטויות בתהליך גידול ילדיהם בנושאים
רוחמה משה ,מנהלת מעון נווה דוד בחיפה
האנושי בתחום הגיל הרך באמצעות קורסי הכשרה והדרכה
כגון :בעיות שינה ,גמילה מטיטולים ,פרידה ,קשר בין
מגי ממיסטבלוב ,מטפלת במעון גבעת זאב
למעון בית פורג' בתל אביב יש פתרון יצירתי עבורכן -
למטפלות ,יחל השנה בפרויקט מיוחד לאיתור והשמה בעבודה
אחים ,גבולות וסמכות ,להתקשר ליועצות הקו בטלפון
צוות מעון התמרים באילת (צוות מעון מצטיין)
"מחברת מטיילת" .מדי שבוע מקבלת משפחה אחרת
בתחום הגיל הרך .פרויקט זה ילווה ויתמוך בעשרות נשים
*6968

והזוכות הן...

ת אחדות

ת למידה

שנ

שנ

דבר המערכת
השנה אנו חוגגים  90שנות פעילות ועשייה בויצו .לרגל
ציון האירועים שבפתח החלטנו לעצב את עלון האגף
הראשון לשנה"ל תש"ע ברוח חגיגית .בעלון הנוכחי
בחרנו להבליט את פעילותינו בתחומי החברה והקהילה
לצד פעילותינו החינוכית והסביבתית המעוררת בנו
שמחת עשייה וגאוות יחידה .נשמח אם גם השנה
תמשיכו לשתף אותנו בפעילויותיכן
השונות ולספר לנו על אירועים
המתקיימים אצלכם במעונות כדי
שנוכל לפרסמם בעלונים הבאים
וגם באתר האינטרנט של ויצו
בכתובתwww.wizo.org.il :

02-6233307

בברכת שנת פעילות פורייה
ועשייה מרובה,
האגף לגיל הרך
וצוות מערכת העלון.

חדשות חמות מהתנור

רוצים לחזק את הקשר
בין משפחות המעון?

במעון את המחברת שבתוכה נאספים על ידי הורי הילדים
סיפורים ,חוויות ותמונות מחיי הילד והמשפחה .עדנה
רופא ,מנהלת מעון בית פורג' ,מדגישה "שהמחברת
מוסיפה לא רק זמן איכות של ההורה עם הילד המקדיש
עצמו לכתיבה במחברת ,אלא גם מקרבת בין משפחות
המעון ויוצרת תחושת מעורבות חזקה בין ההורים".
עוד על פעילויות בית פורג' תוכלו לקרוא באתר המעון
החדשwww.gan4u.co.il/porag :

במהלך תקופת השמתן הראשונית ,ויביא לשילובן מחדש במעגל
העבודה.
התוכנית התאפשרה הודות למענק של הקרן למפעלים מיוחדים
של הביטוח הלאומי ,שאישרה ועתידה לממן את התוכנית.
ד"ר נעמי מורנו ,מנהלת האגף" :אני מאמינה כי הפרויקט יתרום
הן ברמה החברתית  -הסרת המחסומים לשילובן של נשים
בעולם העבודה ,והן במגרשנו הביתי  -איתור מטפלות באופן
שוטף למעונות.

מלבד לזוכים מקרב המעונות ,זכו גם:
רוני מזרחי ,ויקטור דגן ושולה קמרי מאגף חינוך.
סופי זפס מאגף כספים בויצו העולמית
בהירה חסון מויצו ישראל.

מעון חדש נולד
בחודש ספטמבר נפתח בפינת הרחובות
רמז וארלוזרוב בתל אביב מעון היום
הראשון של ויצו שנבנה באוריינטציה
סביבתית .המעון שנקרא על שם תורמיו
האדיבים ,מינה ואווררד גודמן ,קיים
אירוע פתיחה מפואר בהשתתפות בני
הזוג גודמן ובמעמד שר החינוך ,גדעון
סער ,ראש עיריית תל אביב ,רון חולדאי,
הרב הראשי של תל אביב ,הרב ישראל
מאיר לאו ,ובכירי הנהלת ויצו העולמית.
במעון שלוש כיתות מגיל חצי שנה ועד
גיל שלוש ,פינות משחק רחבות ושלל
פעילויות מגוונות להורים ולילדים.

זוכות באות מצוינות אגפי
שושי ברזילי ,מנהלת מעון נווה חן בתל אביב
דורה יופיט ,עוזרת מבשלת מעון יריחו בחולון
ציפורה סקנדריון ,אחראית כיתת תינוקות ,מעון ערד
רחל קרן ,גננת במעון אשקלון
רות נאור ,מנהלת מעון הגבעה הצרפתית בירושלים
אילנה שרבי ,מנהלת מעון עקיבא ברון בתל אביב
סבטלנה בליי ,מטפלת מובילת כיתת תינוקות ,מעון הלוטוס בכרמיאל
רבקה עובדיה ,אחראית כיתת תינוקות ,מעון יד התשעה בהרצליה
שושנה סבג ,אחראית כיתת גנון ,מעון מיץ פטל מעלות

הידעת?

הסרת הלוט עם מינה ואווררד גודמן בליווי בתם ,סוזן ,הרב הראשי של תל-אביב יפו  -הרב ישראל
מאיר לאו וראש עירית תל-אביב רון חולדאי

* תודות למעונות נחלת יצחק וגודמן בתל אביב על התמונות היפות ששלחו אלינו

מרכז קידסכיף ,מרכז קהילתי חוויתי חדש להורים
וילדים ,נפתח בקמפוס לגיל הרך בתל אביב על שם
אווררד ומינה גודמן .המרכז החדש מקיים מגוון
פעילויות העשרה להורים ולילדים מרחבי העיר ,ביניהן:
חוגי פלדנקרייז לילדים ,חינוך סביבתי וטבע ,יוגה
לילדים ,תנועה בצליל ,משחקים לפיתוח החשיבה,
סדנאות בישול לילדים באנגלית וסדנת הורות .שעות
פעילות המרכז :א'-ה' בין השעות .16:00-19:00
להרשמה  -טל’03-6960437 .
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