
ניוזלטר

המחלקה לרווחה,קהילה והורות

ו נ י נ י ב

צוות המחלקה:

אורנית לוי ספקטור- תרבות ואומנות,רווחה חינוכית

אביבית כהן תנורי- מרכזת תכניות ובקרה תקציבית

ורד מוזס שחר-הורות ומשפחה

 הדס ברין- "אור" בגיל הרך

רוית אהרוני-מועדוניות 

אביטל ארן- יסודי

אילת מנסיני- תאטרון

שני תורג'מן- ממונה על הטמעת הפדגוגיה הטיפולית

 המחלקה לרווחה, קהילה והורות בעלת צבע ייחודי באגף לחינוך ילדים

ונוער בסיכון. התוכניות המופעלות במחלקה, חוצות מגזרים וגילאים החל מגיל לידה עד סיום

תיכון. כשהנחת העבודה היא: חיזוק חוסנו של הילד בראיה אקולוגית. הגישה החינוכית רואה את

הילד בסביבה הכוללת משפחה, קהילה ומוסדות חינוכיים ובכדי להגיע אליו באופן מיטבי, עלינו

להתייחס לגורמים אלה ולייצר ממשקים ביניהם. לכן, פעולת המחלקה, שזורה במספר תחומים

אשר המייחד אותם הוא ראייה הוליסטית של הילד במרחבי חייו בחינוך הפורמאלי, הבלתי

פורמלי והקהילתי, כשהעוגן המרכזי הוא ההורים והמשפחה.              

שנת תשפ"א מעמידה אותנו בפני אתגרים חדשים כמותם לא חווינו בעבר. בשל העובדה

שמסגרות האגף המשיכו לפעול, מצאנו את עצמנו נדרשים להכיר עולמות חדשים, דרכי הוראה

מגוונות, דאגה לצרכים בסיסיים לילדים אותם אנו משרתים, ובעיקר הצורך לראות את הילדים.

לראות לאו דווקא במובן הבסיסי של ראיה, אלא לשמור איתם על קשר רציף לצורך שמירה על

מצבם הפיזי, הנפשי, החברתי והלימודי.

הניוזלטר הראשון מביא איתו טעימות מהנעשה במחלקה.  

         קריאה נעימה,

תמר פתחיה- מנהלת המחלקה

      פתח דבר
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תכנית אור פועלת בשני תחומים עקריים. אור שפתי ואור

רב תחומי. התכנית נותנת מענה לילדיי מעונות וגנים, בעלי

חסך סביבתי התפתחותי. בתקופת הקורונה, המשיכה

התכנית לפעול מרחוק, בעיקר מול ההורים ששימשו גשר

לעבודה עם הילדים מהבית. הצוות השתמש באמצעים

טכנולוגיים כמו יצירת סרטון בתוכנת stop motion המעודד

שיח ומפעיל את הילדים באמצעים פשוטים.

בנוסף ניצלנו את התקופה הזו ללמידה ופיתוח מקצועי של

הצוות (כגון:שימוש בספרות ובשירה כאמצעי בהדרכה של

מבוגרים וילדים).
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מועדוניות לילדים בסיכון הן מסגרות חינוכיות

טיפוליות עבור 15 תלמידים בהן מתקיים סדר יום,

החל מסיום יום הלימודים ועד שעות הערב. במהלך

מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף

הקורונה,המועדוניות המשיכו לקיים פעילות עבור

ילדי המועדוניות, בהתאמה למצב.

תחום היסודי כמו יתר התחומים פועל בראיה קהילתית

ושיתופית. התכניות הקיימות בו, נותנות מענה להיבט

הלימודי, רגשי וחברתי.

(תכנית "מל"א" שקיימת במגוון מודלים ומותאמת לבה"ס,

הרווחה החינוכית ו- 360  התכנית הלאומית לילדים ונוער

בסיכון). מתוך הראיה של הילד ברצף היום- יש חיבור עם

תכניות המעטפת (מועדוניות, "פותחים עתיד", מרכזי

למידה..).

"אור" בגני הילדים

היסודי

מועדוניות
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כאגף העוסק בחינוך ילדים ונוער בסיכון, העבודה המשותפת

עם ההורים מהווה תנאי חשוב להצלחתנו. הותאמו מענים

להורים ולאנשי המקצוע,הוקם פורום אגפי  במטרה לפתח

שפה אחידה בנושא הקשר עם הורים.

 כמו גם, השתלמויות ייעודיות למחלקות השונות ולכלל האגף:

1.  סדרת הרצאות מקוונת לכלל עובדי ומדריכי האגף "עבודה

עם הורים בימי שגרה ובימי קורונה" כשבין הנושאים- חשיבות

ההורות בחיי הילד, כלים להורים להתמודדות וכלים לחיזוק

קשר מסגרות חינוך- משפחה

2. בניית חוסן קהילתי וקהילות הורים מקוונות

3. כנס ארצי מקוון 
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הורות ומשפחה

מרכזי הנוער של האגף נדרשו ליצירתיות בשינוי פני

הפעילות בימי קורונה. המרכזים היוו עוגן קהילתי

משמעותי בתקופה זו ואפשרו עבודה משולבת

מרחוק ומקרוב. הנערים והנערות ראו חשיבות

בהתגייסות לעזרה לקהילה בה הם חיים, כדוגמת

חלוקת סלי מזון, שמירה על מורל גבוה בחגיגות יום

 בנצרת לוקחים חלק באירוע קהילתי להעלאת מודעות,לגילויהולדת עד הבית.

מוקדם של סרטן השד

פעילות של מרכז הנוער במ.א מרחבים מרכז הנוער "המרתף" בצפת- מתנדבים בסח"י סיירת חסד

ייחודית

מרכזי הנוער
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גם בימי קורונה ממשיכה פותחים עתיד

במתן מענים לילדים ומשפחותיהם, בכלל

מרחבי הפעולה: פרטני, חברתי, משפחתי

ולימודי. 

"מדברים בשירים" שותפות עם דר' אורי לשמן בה"ס

לחינוך באוניברסיטת ת"א, שפיתח את התכנית.פעלה

במרכזי נוער ובחדרי מל"א. שירים כדרך לתקשורת עם

בני הנוער.

בסוף דצמבר תפתח השתלמות. לפרטים :

 orileshman@tauex.tau.ac.il

"רקדניות ומובילות- רקדנים ומובילים"- תכנית פיילוט

שפועלת בב"ס יסודיים במחוז ת"א- מנהיגות חברתית

ולמידה באמצעות תנועה.  תודה לענבל ברנע  שפיתחה

ומובילה את התכנית ולאיריס אביוב ממונת שח"ר
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תרבות ואומנות

פותחים עתיד 

תיאטרון- פיתוח יצירתיות והעצמה אישית באמצעות

תאטרון ביסודי, חט"ב ותיכון. 

סיום שנה למרות הקורונה בבה"ס בן צבי

בקרית גת. 

רווחה ושיקום שכונות

תוכנית הרווחה ושיקום השכונות מאפשרות

לאגד את כל התוכניות העובדות במחלקה

לכדי תכנית  מעטפת הוליסטית. השנה

היתה מאתגרת תקציבית במיוחד. יחד עם

זאת בשל ההחרגה שקיבלנו לעבודה עם

קהל היעד שלנו, רשויות רבות המשיכו

פעילותם  בתוכניות רבות ומגוונות.

קול הרוח- פועלת כחמש שנים ב 10 רשויות בפריפריה.

אומנויות כדרך להעצמה אישית וקהילתית.

תכנית המשחק בגני ילדים במעלות

תרשיחא

דרבוקות ״בחיידר״ ברכסים


