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משחקיות למעון ולקהילה

דבר המערכת
לקראת יציאתנו לפגרת הקיץ אנו מביאים לכם
את עלון האגף לגיל הרך המציג אירועים שונים
שהתקיימו במהלך החודשים האחרונים .התמקדותנו
בנושא השנתי של האגף "קשב ורגש בעבודה עם
הורים ועם הקהילה" הנחה אותנו בבחירת הידיעות
השונות ,ביניהן ההשתלמות השנתית למנהלות,
פיתוח המשחקיות במעונות ושינוי ייעודו של קו
המידע להורים לקו ייעוץ להורים בנושאי הגיל הרך.
זוהי גם הזדמנותנו להודות לרכזת המערכת היוצאת
יהל זיק ,ולאחל לה הצלחה בתפקידה החדש
כמנהלת מעון רמז-ארלוזרוב בתל אביב.
אנו מאחלות לכולכן חופשה נעימה ומרעננת!
בברכה,
חברות המערכת:
גוני בלכר ,שמחה סחר ,עפרה שהם ,גליה בקשי,
דליה דרסלר ,שמרית מנור.

מהורה להורה כוחנו עולה
בהמשך למגמה בה התחלנו בשנת תשס"ח ,גם השנה הופץ שאלון
משוב אחיד לכלל מעונות ויצו במטרה לבדוק את שביעות רצונם
של ההורים מהנעשה ברחבי המעון.
השאלון הקיף כ 4000-הורים בקירוב בלמעלה ממאה מעונות,
המייצגים כ 30%-מילדי המעונות ,ועסק בעיקר בתכנים חינוכיים,
בהיבטי תברואה ,תזונה וטיפוח ובאיכות התקשורת שבין צוות
המעון להורים .החידוש השנה התבטא בכך שהשאלונים שהועברו
במעונות תורגמו גם לשפה הערבית ,האמהרית והרוסית .דנה
אהרון ,מנהלת מעון הלוטוס בכרמיאל ,מוסיפה על כך ומדגישה
שחשיבות המשובים הנה כפולה מאחר ומדובר בפידבק גם להורים
וגם לצוות" :תליתי את תוצאות המשובים על לוחות המודעות,
ההורים מביעים עניין וכעת גם אנחנו נוכל להשוות את הממצאים
לשנה שעברה" .מתוצאות המשובים במעון הלוטוס וממעונות ויצו
האחרים עולה בבירור שישנה נכונות רבה בקרב ההורים להמליץ
על מעונות ויצו להורים לילדים בגיל הרך )מעל  90%במעון
הלוטוס( ,ושבקרב למעלה ממחצית המשיבים חל שיפור בשירות
המוצע במעון בהשוואה לשנה שעברה .יישר כוח!

יומולדת
חגיגי במעון
מבשרת
במהלך חודש יוני
חגג מעון קליידמן
שבמבשרת ציון בר
מצווה בנוכחות תורמת
המעון מצרפת ,הגב'
ריין קליידמן ,שהוזמנה
כאורחת הכבוד לאירוע.
מימין :גב' טובה בןדב ,גב' ריין קליידמן
לצדה של קליידמן
השתתפו גם הגב' טובה וגב' חסידה דנאי עם ילדי המעון
בן דב ,יו"ר הנהלת ויצו
העולמית ,הגב' חסידה דנאי ,יו"ר האגף לגיל הרך ,ד"ר נעמי מורנו,
מנהלת האגף ,הגב' כרמית אוחיון ,מנהלת מחוז מרכז וירושלים
במעונות ויצו ,הגב' עידית חסון ,ממונה מנהלית מחוזית ,והגב'
פרימה גרנק ,מפקחת המעון .ילדי המעון קיבלו את פני האורחים
בשירה ונגינה ,כשלאחריהן הועבר שיעור מוזיקה ייחודי לילדי
הפעוטון ,ההורים ושאר האורחים.

ויצו פלוס

 16משחקיות חדשות יפתחו בתחילת שנה"ל תש"ע במעונות ויצו ברחבי הארץ .בעקבות העשרת המעונות באלף
קופסאות לגו שנתרמו מחברת "לגו" הדנית בחודש פברואר האחרון ,הנחתה מנהלת האגף ,ד"ר נעמי מורנו,
למנף את התרומה הברוכה כמענה משלים לצרכיהם המשתנים של הילדים ולהועידה לרווחת משפחות המעון
והקהילה .הכשרה ייחודית שעוברות בימים אלה  24נשות צוות מ 12-מעונות במרכז ש"י )שיתוף ידע( בתל אביב
נועדה להכשירן כמובילות משחקיות במעונות בו הן עובדות" .המשחקיות במעונות נועדו לטפח את הילד הן
מבחינה קוגניטיבית ומוטורית והן מבחינה חברתית-רגשית ושפתית" מדגישה לאורה לידזברסקי ,מפקחת חינוכית
במעונות ומנהלת הדרכה באגף .לידזברסקי מוסיפה שהמשחקיות החדשות יתווספו לעשרת המשחקיות הקיימות,
אולם בשונה מבעבר הן יהיו פתוחות לא רק לילדי המעון ולבוגריהם אלא גם לילדי הקהילה שבסביבת המעון.
צוותי המעונות ,ביניהן גם המנהלות והמפקחות ,יהיו שותפות מלאות לתהליך ויתאימו את המשחקייה בהתאם
לצרכיהם הייחודים של מרקם האוכלוסייה והאזור.
המשחקיות תפתחנה למשך שעה בשעות אחר הצהריים וישלבו פעילות מגוונת הכוללת משחק במשחקי קופסא
ובלגו ,משחק במשחקים דידקטיים ומוטורים ,פעילות מים ,תיאטרון וסיפור.

מתקנים ידידותיים

השתלמות ללא מילים

המופע "לא על הלחם לבדו" במרכז "נא לגעת" ביפו .קרדיט :יחץ.

ההשתלמות השנתית של האגף ,שנערכה השנה בחודש מאי ביוזמת פורום כנסים והשתלמויות ,התקיימה במרכז "נא לגעת" בנמל יפו.
האירוע רב המשתתפים ,שהתקיים במעמד יו"ר ויצו העולמית ,הגב' טובה בן דב ,יו"ר האגף ,הגב' חסידה דנאי ,מנכ"ל ויצו העולמית ,מר
חיים זמורסקי ,מנהלת האגף ,ד"ר נעמי מורנו ,מנהל האגף למשאבי אנוש ,מר שוקי אורבך ,ואחראית השמת עובדים באגף למשאבי
אנוש ,הגב' גליה חן ,היה להמשכו הישיר של הנושא השנתי של האגף -קשב ורגש בעבודה עם ההורים והקהילה.
מנהלת האגף ,ד"ר נעמי מורנו ,ברכה את באי האירוע והדגישה בפניהם ש"עבודה ברמה קהילתית עשויה לשפר לא רק את המודעות
והרגישות להשפעות חיצוניות על המתרחש במעון ,אלא גם לחזק את מקומו של המעון ביישוב בו הוא פועל .עבודה קהילתית מאמנת
את כולנו לאחריות ציבורית ומחייבת אותנו לפעול גם למען מטרות גדולות יותר שבשמן יש לרוץ למרחקים ארוכים יותר".
המפגש הראשון מסוגו של ויצו עם מרכז "נא לגעת" ,מרכז תרבות ייחודי המקדם את צרכיהם ושאיפותיהם של אנשים חרשים ,עיוורים
וחרשים-עיוורים באמצעות קבוצת תיאטרון המופעלת על ידה ,נחל הצלחה גדולה .המופע "לא על הלחם לבדו" ,שהוצג בפני משתתפי
האירוע על ידי שחקניו החירשים -עיוורים ,הצליח לרתק את הקהל ולקחת אותו למסע יוצא דופן אל עולמם המיוחד .מלכי גליד,
מנהלת מעון תלפיות מזרח בירושלים ,סיפרה את רשמיה מן המפגש המרגש" :ההתחברות עם קהילה שלא פוגשים בכל יום הותירה
אותנו נפעמים .במשך כל ההצגה אפו השחקנים לחם והריח של האפייה בתוך מחוזות החושך והדממה יצר מגע בלתי אמצעי עם הקהל.
נוסף לכך ,הגישו לנו עובדי המקום ,המשתייכים לקהילה הייחודית ,ארוחת צהריים בליווי שיעור מאלף בשפת הסימנים .יצאנו מהמרכז
בתחושה מופלאה ,דבר שנתן לנו המון כוחות לשוב עמן לעבודה".

חדשות קו הייעוץ
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מנהלת קו הייעוץ ,עובדת סוציאלית קהילתית ומנחת קבוצות.

הטיפים הירוקים של החודש
הפסקת קפה? יפה!

על כוסות חד-פעמיות מקלקר אין מה לדבר .ידוע לכל שהן
מזהמות את הסביבה ולא מתכלות .ומה עם כוסות מנייר? טוב,
אבל לא מצוין ,כי גם הן מצטברות ומגדילות את נפח האשפה.
אפשר פשוט להשתמש בכוסות פלסטיק או בתרמוסים
אישיים מחומרים שאינם שבירים– כך גם חוסכים בהוצאות
וגם מטיבים עם הסביבה.

קומפוסט זה הכי!

במעון ויצו שבמושב נס הרים מקפידים לצבור את שאריות
ארוחות הבוקר והצהריים ולא להשליכם לפח ,כי אם
להעבירם לחוות הסוסים הסמוכה .אנו ממליצים גם לכם
להעביר את שאריות המזון להאכלת החיות בפינות החי
הקרובות למעונכם או ליצור באמצעותם קומפוסט המורכב
מקליפות ביצים ,שאריות פירות וירקות ,שאריות לחם ומוצרי
קמח וחומרים אורגניים נוספים ולדשן בעזרתם את גינות
המעון.

שמן לטיגון לא טוב לצנרת שלכם

אם השתמשתן בזמן הבישול בשמן לטיגון חכו שהוא יתקרר
ושמרו אותו בתוך בקבוק פלסטיק סגור עד שיתמלא וזרקו
אותו לאשפה .זכרו ששמן שנשפך לכיור או לאסלה עלול
לגרום לסתימה וגם לזיהום של מים ,ולכן דאגו לאגור אותו
בטרם תשליכוהו לפח.
הטיפים נמסרו באדיבותן של שמחה סחר ,כרמית אוחיון וכוכבית רפואה.

להורי קו ייעוץ
ם ליל
ב
גי
דים ל הרך

החודש אנו מציינים שנתיים לפתיחתו של קו הייעוץ
הייחודי בארץ להורים לילדים בגיל הרך .הקו ,שהחל
את דרכו כקו מידע וייעוץ ,משנה את ייעודו והופך
להיות קו ייעוץ בלבד כאשר מטרתו היא לסייע
להורים להתמודד עם השאלות המעסיקות אותם
בתהליך גידול ילדיהם .את הקו מאיישות מתנדבות
מכל טלפון
שחלקכן מכירות; מפקחות ומנהלות בהווה ובעבר,
פסיכולוגיות ויועצות חינוכיות .הפניות אל הקו הן
אנונימיות ומגוונות המגיעות מכל קצוות הארץ.
אנו מזמינים גם את צוותי המעונות לפנות אלינו בשאלות
המעסיקות אתכם במהלך הטיפול השוטף בילדי המעונות ובילדיכם הפרטיים,
ומעודדים אתכם להפנות גם את הורי הילדים במעון להתקשר אלינו .בימים אלה ,אנו שוקדים על פרסום
הקו גם אל מחוץ לגבולות ויצו מתוך מחשבה שהורים רבים נוספים יוכלו להיעזר בשירותינו .בנוסף לכך,
אנחנו מתעתדים להרחיב את שעות הפעילות של הקו ואת מאגר המתנדבים ומחפשים מתנדבים שיבואו
גם מתחומי עיסוק נוספים כמו :יועצות הנקה ,אחיות טיפת חלב ,גננות ,עובדים סוציאליים ועוד.
השנה קיבלנו תרומה ייעודית מישראלי לשעבר המתגורר באוסטרליה ,פסיכולוג קליני בהכשרתו אשר
היה מעורב בהקמתו של קו דומה באוסטרליה ,המכיר בחשיבות הגדולה שבהפעלת קו כזה גם בארץ.
לאחרונה הוא הביע את רצונו לתרום סכום כסף נוסף ,כדי לבנות קורס הכשרה מקצועי למתנדבים
החדשים שיאותרו.

בברכת הצלחה לכולנו וחופשה נעימה,
שוש כהן אלבז

תרומת "הקרן לידידות" של כ 40-מתקני חצר למעונות ויצו בבאר שבע ,ירושלים ,קרית מלאכי ,עפולה ונתניה
נעשתה במסגרת פרויקט "התקנת גני ידידות למעונות היום" .הקרן לידידות ,בראשות הרב יחיאל אקשטיין,
פועלת מזה שנים רבות לקידום רווחתם וביטחונם של תושבי ישראל בארץ ובתפוצות .שבעת סוגי המתקנים
שהותקנו בסיוע הקרן בחצרות המעונות הותאמו לסביבת כל מעון ונבחרו בהתאם לגיל הילדים .לרווחת הילדים
ובטיחותם הותקנו מתחת ומסביב למתקנים גם משטחי בלימה מחול או מגומי בהתאם לתקנים של מכון התקנים
הישראלי.

חופשה נעימה
ומרעננת!

הפנינג ירוק בסימן מחזור נערך במעון תל גיבורים בחולון בשיתוף צוות
המעון ,הילדים ומשפחותיהם.

חושבים על המטפלות
במהלך החודשים מאי ויוני התארחו
פעמיים מעל ל 200 -מטפלות במלון
"דן פנורמה" בחיפה ולקחו חלק
בהשתלמות ייעודית שנערכה בשיתוף
העמותה לקידום מקצועי חברתי,
פורום כנסים והשתלמויות של ויצו
וועד המטפלות.
בשני סופי שבוע מרוכזים לקחו חלק
מומחים לכלכלת המשפחה ,יועצים
חינוכיים ומנחי סדנאות יוגת צחוק,
אשר העבירו למשתתפים הרצאות
מגוונות .המפגש בין מטפלות מכל
קצוות הארץ תרם לגיבושן ויצר בקרבן
תחושה של חוויה בלתי נשכחת .הגב'
יהודית קוסוביצקי ,המטפלת מזה 23
במסגרת אירועי יום המטפלת במעונות ויצו ,נערך גם בחולון אירוע
שנה במעון הלוטוס בכרמיאל ,ציינה
לחמשת המעונות בעיר בליווי קריוקי ,ריקודים וארוחה חגיגית.
את התרשמותה החיובית מהאירוע
והעידה שההפעלה במקום הייתה איכותית וברמה גבוהה .גם נציגת ועד המטפלות ,הגב' מלי גולן ,מהמטפלות
הותיקות בארגון ,שיבחה אף היא את האירוע וסיכמה אותו כהצלחה" :ההרצאות היו מרתקות שפשוט לא רצינו
ללכת .חשוב שהנהלת ויצו תמשיך במסורת זו מאחר ויש בכך תרומה אישית וקבוצתית גדולה למטפלות".

שרון שהם | עיצוב גרפי

עלון האגף ברשת
האגף לגיל הרך | מס'
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סדנאות להתמודדות עם מצבי משבר
סדנאות לפיתוח חוסן אישי והתמודדות עם מצבי משבר מועברות בימים
אלה ב 23-מעונות מיבנה ועד באר שבע .התוכנית ,שנעשתה ביוזמתה של
ויצו וגובשה בשיתוף עם המרכז הישראלי לפסיכו-טראומה לאחר אירועי
מבצע "עופרת יצוקה" ,נועדה להרחיב את הידע ומאגר הכלים העומד
לרשות הצוות החינוכי במעונות בנושאים של לחץ מתמשך ,התמודדות
עם מצבי טראומה ובניית חוסן .דפנה בא גד ,רכזת סדנאות ורכזת פרויקט
הגיל הרך במרכז הישראלי לפסיכו-טראומה ,מעדכנת שנכון להיום
הועברו הסדנאות בשבעה מעונות ,שכללו ארבעה מפגשים בכל מעון.
"ההכשרות אותם מקבלים צוותי המעונות" ,מדגישה בא גד" ,ניתנות על
ידי אנשי מקצוע מובילים בתחומם המסייעים לצוותים לעבד בצורה טובה
יותר את החוויות הטראומטיות שעברו ,בייחוד בשנה האחרונה בעקבות
מבצע 'עופרת יצוקה'" .עוד הוסיפה בהקשר זה ,שהתגובות מהשטח
שבעות רצון עד מאוד מהסדנאות ,ונראה שיש לכך השפעה חיובית ישירה
לא רק על הצוותים אלא גם על ילדי המעון והוריהם .יפעת בשור ,מנהלת
מעון ויצו בבית החולים ברזילי באשקלון ,שבימי המבצע היה חשוף מדי
יום לטראומות מתמשכות ,העידה כי גם כאב ,גם בכי וגם צחוק היו לחלק
בלתי נפרד מהמפגשים ,דבר שאפשר לחלוק בחברותא קשת רחבה של
תחושות ורגשות" .עברנו תקופה לא פשוטה ,האסימונים נופלים ולא
לכל אחד יש את היכולת לאסוף את הכלים להתמודדות בעצמו ,ולכן אני
מברכת על היוזמה הברוכה" ,ציינה יפעת המנהלת.

