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דבר המערכת

כל כך מהר חלפה לה עוד שנה ואנו מצויים בעיצומה של תקופת הרישום
לשנה הבאה .תקופת הרישום לשנה”ל תשע”א ,שהחלה במועד מאוחר
יחסית ,מביאה לפתחנו הורים רבים המתעניינים בשירות המקצועי
והמסור במעונות ויצו ברחבי הארץ .מרבית הילדים בגילאים הרלוונטיים
ממשיכים איתנו גם לשנה הבאה .זו הצבעת האימון האמיתית של
הוריהם במעונות ובכם!
במקרים רבים הביקוש אף גדול מההיצע ,ואיננו יכולים לקבל את כל
הילדים .זוהי גם הסיבה ,שבשלה אנו שוקדים על מציאת אפיקים חדשים
להרחבת היצע המעונות שלנו.
זו העת לידע ,כי בשנת תשע”א יצטרפו לשורותינו שלושה מעונות נוספים
באור עקיבא ,במודיעין ובבית הילל (ליד קריית שמונה) .מעונות במקומות
נוספים נמצאים בשלבי בדיקה או טיפול ונעדכן לגביהם כמובן בהמשך.
על מנת שנוכל להעמיק את סל השירותים ,וליצור אפשרויות חדשות
עבור ההורים והמעון ,התחלנו בשנת תש”ע ביישומה של תוכנית
פיילוט “מעון ועוד” .התוכנית תופסת תאוצה הודות להשקעתכן הרבה,
ולקראת תשע”א שולש מספר המעונות המשתתפים בתוכנית.
תוכנית זו מחייבת אתכן בדיאלוג מיוחד עם ההורים לשם הטמעתה
והצלחתה .הרישום אליה הינו במועד הרישום למעונות ,ולפיכך נדרשת
מהמנהלות במעונות הכלולים בתוכנית תשומת לב והשקעה מקצועית
מותאמת.
הביקוש הרב למעונות שלנו ככלל וההערכה הרבה לה אנו זוכים גם
מהורים וגם מאנשי מקצוע ,המבקרים במעונות ,הם מקצת מההוכחות
לכך .דבקותכן בעבודה היומיומית הרציפה בונה את המוניטין שלנו ואת
אמון ההורים נדבך אחר נדבך.
לסיום ,חשוב כי נמשיך לגלות גמישות וסובלנות לשינויים בהתארגנות
למול משרד התמ”ת ,ובמיוחד לאור השינוי הצפוי באופן ההתקשרות
של ההורים לקבלת דרגות ישירות ממשרד התמ”ת .זהו תהליך שבודאי
לא נקצור את פירותיו ביום אחד.
וברוח חג השבועות נזכיר כי “הזורעים בדמעה ,ברינה יקצרו”.
חג שבועות שמח
צוות מערכת העלון
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פורג’ בת

חדשות חמות מהתנור
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,יוזמת ויצו את מהפכת המזון הבריא במעונותיה.
שינויים בתפריטים ,הכוללים גם שינויים בתפריט התינוקות ,יכנסו לתוקפם החל מחודש יוני הקרוב ,במהלכם
ישולבו מוצרים בריאים יותר על בסיס קבוע“ .פיתוח סביבה התפתחותית תומכת המקדמת מזון ותזונה
נאותים ועמידה בסטנדרטים גבוהים מבחינה בריאותית הנם המפתח לחינוכם התזונתי של ילדים ולבריאותה
של האוכלוסייה הכללית בעתיד” מציינת ורדית לייבוביץ’ ,מנהלת המחלקה המנהלית באגף האמונה על שדרוג
התפריטים .בתפריטים החדשים ,כאמור ,ישולבו יותר ירקות ופירות דוגמת בטטות ,בננות ותפוזים ,יעשה שימוש
בשמן קנולה במקום במרגרינה ויופחת השימוש באבקת מרק ובטיגון לסוגיו .התפריט המגוון משלב מזון עשיר
בויטמינים וכולל את כל אבות המזון ,זאת על מנת להבטיח תזונה שתאפשר התפתחות תקינה בקרב הילדים .החל
מהחודש הקרוב יחל תהליך הטמעת התפריטים במעונות ויתקיימו מפגשי הדרכה למנהלות ולמבשלות בהנחיית
הממונות המנהליות של ויצו ותזונאית ראשית.

קו הייעוץ מרחיב את שירותיו להורים במעונות
במסגרת פרויקט משותף לאוניברסיטת תל אביב ולקו הייעוץ להורים,
מועברות על ידי סטודנטים לתואר שני בייעוץ חינוכי ,איריס חזקיה וחאלד
פארחאן ,הרצאות פרונטאליות להורים במעונות בנושאים התפתחותיים
הקשורים לגיל הרך ונערכות שיחות פרטניות וסדנאות קבוצתיות להורים במטרה
לפתח בקרבם את כישורי ההורות .הפעילות התקיימה עד עתה במעונות חולון יריחו ,בית פרו וקינג ג’ורג’ בתל
אביב ,ולאחרונה נפתחה גם במעון ראשון לציון שבזי קבוצה הדרכה להורים בת שישה מפגשים .פעילות זו מתוכננת
להתרחב בהמשך גם למעונות נוספים ברחבי הארץ.

כרמיאל

הלוטוס

“חיל הים עם הפנים לקהילה”

דבר יו”ר
האגף
מנהלות ,מטפלות ומבשלות יקרות!
תקופת הרישום לשנה”ל תשע”א בה
אנו נמצאים בימים אלה הנה תקופה מאתגרת החובקת
כל היבט בחיי המעון .ארגון סביבה חינוכית אסתטית ונעימה
המעודדת לפעילות חקר אישית וקבוצתית ובטוחה הן מבחינה
פיזית והן מבחינה רגשית הנה מנת חלקכן לאורך כל השנה ,ואנו
מברכים על כך .משוכנעת אני ,כי עבודתכן המסורה בסיוע צוות
הפיקוח התומך וקשריכן הרציפים עם הילדים ובני משפחותיהם
תסייע לכם להמשיך ולמצוא דרכים יצירתיות בשיתוף הורי הילדים
והורים נוספים בקהילה בחיי המעון .לאחרונה ,כתבו אלינו הורי ילדי
כיתת פעוטון בוגר במעון הרימון ברמת גן מילים מחממות לב:

יוזמה של מנהלת מעון שחמון באילת ,כינרת ארד ,יחד עם אם בכיתת הגנון
הולידה במהלך השנה שיתוף פעולה יחיד במינו .מדי שבוע פוקדים את המעון
חיילים וחיילות מבסיס חיל הים באילת ומפעילים את הילדים בכל כיתה
בהתנדבות למספר שעות“ .הפרויקט מצליח מאוד וזוכה להדים חיוביים
בקרב החיילים ,הילדים וההורים” ,משתפת כינרת“ .החיילים מפעילים את
הילדים בפעילות יצירה ,תנועה וריקוד ,ואף הבנים שבחבורה משחקים
עם ילדי כיתת הגנון כדורגל וזו בהחלט אטרקציה לילדים לפגוש גם
בדמויות גבריות במעון” .לאור הצלחת הפרויקט עתיד חיל הים
באילת לאמץ את המעון ולהפוך זאת למסורת .כינרת רוצה להודות
באופן אישי לימית ביטון ,מפקדת המחנה בבסיס ואם במעון ,על
הירתמותה לפרויקט ,ומקווה ששיתוף הפעולה אכן יוכל להתרחב
בשנה הבאה גם ליותר מיום בשבוע.

“הצוות המסור דואג לילדנו מהרגע בו אנו מביאים אותם בבוקר ועד
סוף היום ..הילדים מאושרים וכיף להם מאוד בגן וזה מה שחשוב לנו
כהורים לראות ,שמקבלים אותם יפה ומטפלים בהם לאורך כל היום
בצורה מאוד מסורה .בסיום היום הילדים לא ממהרים ללכת הביתה
ואפילו רוצים להישאר”.
מכתב זה הוא רק אחד משרשרת מכתבי התודה הרבים המתקבלים
מדי יום ביומו במשרדנו.
אני מצדיעה לכן על הטיפול היומיומי החם והאוהב ,ומאחלת לכן שתקופת
הרישום תהיה קלה ומוצלחת!
שלכן,
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חג שבועות שמח!!
תודה למפקחת ,נונה
להבי ,על הטיפ החגיגי

מעון יום חמישי במודיעין
בטקס חגיגי נחנך לאחרונה מעון חדש של ויצו בשכונת קייזר בעיר מודיעין .המעון
מצטרף לשלושה מעונות הפועלים בעיר מאז הקמתה ומעון נוסף במכבים ,ונחשב
למתקדם ביותר .בנייתו ארכה כשנתיים ובו יפעל מטבח חדיש ומאובזר שיאפשר
שילובו של מטבח בשרי וחלבי גם יחד.
ד”ר נעמי מורנו ,מנהלת האגף ,ציינה כי “המעון החדש שם דגש מיוחד על תחומי
ההתפתחות המגוונים של ילדים בגיל הרך ויפעל להעשרתו .פתיחת המעון החמישי
בעיריית מודיעין-מכבים-רעות מעמיקה את הקשר הטוב של ויצו עם תושביה ואת שותפותה
עם אוכלוסיית ההורים הצעירה” .ראש העיר ,מר חיים ביבס ,ציין בטקס חניכת המעון ,כי יפעל להמשך העמקת שיתוף
הפעולה עם ויצו לקידום מסגרות חינוכיות נוספות בעיר.
הנהלת האגף וצוות הפיקוח מאחלים בהצלחה לרויטל (טלי) נאומן בניהול המעון החדש ובגיבוש הצוות.
תודות למעון בית פורג’ ,כרמיאל הלוטוס ,אילת שחמון ומודיעין אחלמה על התמונות היפות ששלחו אלינו
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הידעת?
קורס מטפלות סיווג  2של משרד התמ”ת הסתיים לאחרונה בהצלחה במרכז
ההדרכה בצפון ,ובימים אלה נפתח הרישום לקורס חדש .בנוסף ,נותרו מספר
מקומות בודדים לקורס מטפלות סיווג  1שיפתח במהלך מאי .גם לקורס מנחות
לאומנות בשיטת כוכב קדם שיפתח בחודש יוני הקרוב -ההרשמה נמצאת
בעיצומה .למידע נוסף פנו אל מפקחת מעונות ויצו בצפון ,דליה דרסלר,
בטלפון .052-4267103

