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תצוגת אופנה ,דוכני מכירה וסדנאות
למצטיינות בבאר שבע
דבר המערכת
את ציון שנתה ה 90-בחרה ויצו לפתוח ביום הוקרה למטפלות ולמבשלות במעונות
על מסירותן במהלך השנים לחינוך ולטיפול בילדים בגיל הרך ולמתן שירות רגיש
וקשוב להוריהם .אנו רואים בכן שותפות מלאות להצלחתנו לדאוג ולאהוב קרוב
ל 14-אלף פעוטות וילדים מדי יום .פעילותכן מגשימה הלכה למעשה את חזון
מייסדות ויצו ומנהיגותיו לדורותיהן לטפח ולעצב את הדורות הבאים ולתרום בכך
לחברה בישראל ,על גווניה השונים .בשל כך ,החלטנו להקדיש את העלון הנוכחי
לאירועי “יום המטפלת והמבשלת” שהתקיימו במהלך חודש יולי במעונות ברחבי
הארץ ולהציג בפניכן מקצת מהפעילות שהתקיימה -כל מעון או קבוצת מעונות
ודרכם הייחודית להנעים ,לפרגן ,לבטא הערכה ולחזק את גאוות היחידה שלנו.
יישר כוחכן והצלחה בהמשך הדרך,
צוות מערכת העלון.

פתיחת אירועי יום המטפלת
והמבשלת וחגיגות ה 90-במעון
בית פורג’ בתל אביב
את חגיגות -ה 90-בחרה הנהלת ויצו העולמית לפתוח באירועי “יום המטפלת וה�מ
בשלת” במעון “בית פורג’” שבשכונת התקווה בת”א ,זאת כהוקרה לפועלן של
מטפלות ויצו לאורך הדורות .באירוע בו לקחו חלק הנהלת ויצו העולמית ,הגב’
יעל חולדאי ,אשת ראש עיריית תל אביב וצוות האגף לגיל הרך נפגשו משפחות
שלהן שלושה דורות במעון -כולם התחנכו וטופלו במעון “בית פורג’” ,כולל סבתא
ו 13-נכדיה .לאורחות חולקו תמונות מעוצבות בקולאז’ וחולצה הנושאת את הלוגו
“באהבה לויצו” שהוכנה במיוחד עבור האירוע.

כ 200-נשות צוות מ 11-מעונות באר שבע וערד חגגו את יום המטפלת והמבשלת במרכז לגיל הרך בעיר
באר שבע .לאירוע נרתמו צוותי המעונות ,צוות המרכז וההורים“ .בוטיק סול” בעיר תרם מבגדיו לתצוגת
אופנה ססגונית ,בה דגמנו העובדות יחד עם המנהלת ,איריס סרוגו ,ממעון יחדיו .במקום הועמדו דוכני
מכירה של תכשיטים ,צעצועים ובגדים -בחלקם בהפעלת הורי המעונות .קריוקי וקייטרינג הנעימו לעובדות
את היום ,ולעובדות מצטיינות באזור הוענקו תעודות הערכה וסדנאות מתנת המרכז לגיל הרך.

מסורת מתמשכת
במעונות חולון
זוהי השנה השנייה בה חמש המעונות בחולון מתגייסים בנוכחות
מלאה לערב שכולו חוויה .כ 120-עובדות לקחו חלק בערב המיוחד
בו הוגשה ארוחה כיד המלך ,בהתגייסותם של הורי המעונות ,ארוחה
שהשאירה לדברי הנוכחות “טעם של עוד” .לצד הפעלה חווייתית הוענק שי לכל
עובדת ונישאו דברי תודה לצוותים
בשם המנהלות והמפקחת ,רחל
סרור ,על העבודה המסורה ושיתוף
הפעולה לאורך השנה .ללא ספק,
הכריזו בגאווה ,יפגשו יחד גם בשנה
הבאה.

עובדות עם לב זהב באשקלון ושטיח
אדום שנפרש לכבודן בלוד

עובדות עם לב זהב באשקלון

ערב בבית הקשתות למעונות
חיפה ופעילות מיוחדת
בצור שלום

שייט נפלא בנמל עכו אורגן לציון יום המטפלת
והמבשלת וחגיגות ה 90-של ויצו על ידי צוותי המעונות
בעכו מזרח ,נהריה השקד ,נהריה קיבוץ גלויות ,כרמיאל
הארבל ,מעלות הסביונים ,מעלות מיץ פטל וקריית מוצקין
הרב הקוק .השייט שאורגן כהפתעה למטפלות זכה לשבחים
רבים .צוות המטפלות במעון עכו מזרח משתפות“ :בערב
התכנסנו כולנו ושטנו בנמל עכו כשמולנו הנוף המרהיב של
חומות העיר העתיקה ושקיעה מהממת ביופייה – מראה חווייתי
שיישאר חרוט בזיכרוננו .האווירה הייתה שמחה ועליזה ,וברקע
התנגנה מוזיקה שהרקידה את כולן גם כשהספינה התנדנדה”.

כ 100-עובדות ממעונות ורדיה ,נווה דוד ,כרמל צרפתי ,קריית
אליעזר ,נווה שאנן ורמת אלון בחיפה הגיעו לערב המושקע
בסניף בית הקשתות של ויצו בחיפה .במהלך הערב הוגשה
ארוחת ערב חגיגית והייתה הפעלה חווייתית שכללה
קריוקי ,ריקודים והרצאה .אינסה אושרין ,מנהלת מעון
נווה שאנן ,מעדכנת שהערב היה נהדר ומודה בשמה
ובשם צוות המעון לכל מי שלקח חלק בארגון האירוע.
במעון צור שלום במתחם רפא”ל משתפת קיטי ביטון,
מנהלת המעון ,שגם אצלה נערכה פעילות מיוחדת
שכללה הפעלת קיץ ומסג’ ,כיבוד ,שי מתוק ,ברכות
מצוות הניהול והפיקוח ומההורים.

כרמיאל ,עכו ומוצקין
יוצאים לסרט
צוותי המעונות במעונות כרמיאל הלוטוס ,עכו צפון וקריית מוצקין
נווה גנים יצאו יחדיו לבילוי בקולנוע לצפות בסרט
“סקס והעיר הגדולה  .”2כל עובדת קיבלה שי
מתוק ,חטיפי פסק זמן וטעמי ,כשלצידם
הברכה“ :אישה יפה ,קחי פסק זמן וטעמי
את החיים” .נוסף לכך ,כל מעון חגג בדרכו
הייחודית; טיפולים הוליסטיים ניתנו על
ידי אחת מאמהות המעון עכו צפון ,ארוחת
צהריים מפנקת הוגשה במעון בקריית מוצקין
ושמפניה צוננת בליווי שי ,גלידה וברכות מהורי
המעון בכרמיאל הלוטוס.

בהמשך לשנה שעברה בה העובדות היו נסיכות ליום אחד ,השנה יום המטפלת במעון אשקלון היה בסימן מטפלת עם
לב זהב .לכל עובדת חולק פרח מזהב בליווי שיר ומדליה .תיבות דואר לבביות המתינו לכל עובדת על גבי לוח המודעות
ובהן מסרים אישיים מהורי המעון ,שגם פינקו את הצוות בעוגות ועוגיות בצורת לב .לקינוח היום הוענק לכל עובדת שי
קטן -לב משוקולד בקופסת תכשיטים מעוטרת,
מעשה ידי יפעת בשור ,מנהלת המעון.
גם במעון לוד ההשקעה הייתה רבה .על גבי
השטיח האדום בכניסה למעון ,עמדה המנהלת,
מאיה פאר ,וחילקה פרחים ושיר לכל עובדת.
לאחר ארוחת בוקר וצהריים חגיגית ,פונקו
העובדות אחת על ידי השנייה בטיפולי מניקור
ופדיקור ,מסאג’ ,עיצוב שיער ואיפור .כל הצוות
המשיך במהלך היום לבית קפה במתחם
איירפורט סיטי ,שם הוענק לכל אחת שי והוצגה
מצגת המסכמת את שנת הפעילות יחדיו.
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צוות מעון צור שלום חוגגים יחדיו

קריוקי והצגה במרכז ויצו
בית הכרם בירושלים
כ 150-נשות צוות ממעונות קרית יובל ,הגבעה הצרפתית ,הדסה עין כרם,
תלפיות מזרח ,רמות אשכול ,רמת בית הכרם ,מבשרת הארבל ,מעוז
ציון ,מעלה אדומים מגדים ונופי סלע ,בית זית ,קרית מנחם ופסגת
זאב מכמ”ש הגיעו למרכז ויצו בבית הכרם כדי לחגוג יחדיו את
אירועי יום המטפלת .האירוע כלל ארוחה שהוכנה על ידי צוותי
המעונות ,קריוקי והצגת סיפורים מקסימה “מסכה ,סיפור וסנטור”.
אורית כהן מורן ,מנהלת מעון הדסה עין כרם ,משתפת שהאירוע
היה נפלא וגרף שבחים רבים ,ושולמית קופצ’יק ,מנהלת מעון רמות
אשכול ויוזמת האירוע ,שולחת תודותיה למרכז בבית הכרם על התמיכה
והסיוע בהפקתו של הערב המיוחד.

* תודות למעונות חולון ,חיפה ,בית פורג' בתל אביב ,כרמיל הלוטוס ,עכו מזרח ואשקלון על התמונות היפות ששלחו אלינו.

