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נהלים

צוות
צוות המעון נקבע על פי תקני משרד התמ"ת והוא מותאם למספר
הילדים שנרשמים למעון באותה שנה .מנהלת המעון היא גננת או
מטפלת מוסמכת בעלת ותק וניסיון מקצועי שהוסמכה בניהול.
הצוות כולו עובר הכשרות מקצועיות תואמות גיל ומלווה על
ידי מדריכה פדגוגית ,פסיכולוג התפתחותי ,קלינאית תקשורת,
מנהלת ומפקחת מעונות ועוד אנשי מקצוע.
הצוות כולל:
•מנהלת המעון
•מדריכה חינוכית
•צוות פרא רפואי
•מטפלות מוסמכות
•מדריכי חוג תנועה לגיל הרך
•מדריכי חוג חיות
שעות הפעילות במעונות:
ימים א'-ה':
.16:00-07:00
ימי ו' וערבי חג:
.13:00-07:00
* רבע השעה האחרונה נועדה לארגון וסידור המעון לקראת
יום המחרת .שעות הפעילות במעונות נקבעו על פי הוראות
משרד התמ"ת .עם זאת ,מתוך רצון להתחשב בהורים עובדים,
יש אפשרות להאריך את שעות הפעילות .הדבר כרוך בתוספת
תשלום ובתיאום עם צוות המעון.
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נהלים

הדרכה ופיקוח
מעונות העמותה מופעלים באמצעות מטה מרכזי ואנשי מקצוע
טובים ומנוסים.
המדריכה החינוכית מלווה מקרוב את מנהלות המעונות והצוות
החינוכי ופועלת להטמעת התוכנית החינוכית של הארגון
באמצעים הדידקטיים הנדרשים לביצוע תוכנית הלימודים.

קשר עם ההורים
פרידת הילד מההורים ויציאתו למעון קשה הן לילדים והן להורים.
אנו מודעים לקושי זה ונעשה כל שביכולתינו על מנת להקל את
המעבר על הילד ועליכם .על מנת שנעשה זאת בצורה הטובה
ביותר ,אנו מבקשים מכם לעדכן אותנו בכל התנהגות חריגה בכדי
שנוכל להמשיך את רצף המעקב והטיפול במעון.
בכניסה לכל כיתה נמצא לוח הורים ועליו מפורטים הנושאים
הנלמדים והודעות מינהלה .התמונות ועבודות הילדים מהווים בטיחות
ערוץ נוסף בו תוכלו לחוות את חוויות הילדים ואת התהליכים אנו רואים בבטיחות נושא חשוב ומשקיעים בכך משאבים רבים.
המעונות של העמותה לגיל הרך נבדקים על ידי מפקחת משרדי
שעברו.
התמ"ת.
לחוברת זו מצורפים פרטי ההתקשרות עם כל מעונות העמותה.
הצוות החינוכי של העמותה – פסיכולוג ,מדריכה חינוכית ,מנהלת שערים
מעונות/מפקחת – מגיעים למעון להתרשמות ,הדרכה ופיקוח על מנת למנוע אפשרות ליציאת הילדים משטח המעון אנו
אחת לשבועיים .פניות הורים לצוות החינוכי ייעשו טלפונית נועלים את השערים .אנא המתינו בסבלנות לפתיחתם והקפידו
על סגירה מוחלטת של השער אחריכם.
ובתיאום מראש.
מפגשי הורים יתקיימו לפחות שלוש פעמים בשנה:
מפגש תחילת שנה – היכרות ,הצגת עובדי ונהלי העמותה ותיאום
ציפיות בין ההורים לצוות החינוכי במעון.
מפגש אמצע שנה – משוב הורים ודיווח של הצוות החינוכי.
מפגש סוף שנה – סיכום שנה ותיאום ציפיות לקראת השנה
הבאה.
במפגשים נדווח על הפעילויות שמתרחשות במעון.
הורים שמעוניינים לדעת יותר מוזמנים לקבוע פגישה עם הצוות
החינוכי ,בה יימסר דיווח על התפתחות הילד ,תצפית ומעקב
אישי בליווי מסקנות והמלצות הצוות להמשך הרצף הטיפולי.
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היגיינה
למען כולנו ,אנא הקפידו על כך שהילדים יגיעו בבוקר למעון
נקיים ,ציפורניים גזוזות ,וראש נקי.
שעת סיום
אנו מבקשים לאסוף את הילדים בזמן כדי לאפשר לנו לסיים את
העבודה במעון ולהכינו ליום המחרת .שימו לב ,מרגע שההורה
קיבל את הילד בסוף היום במעון עוברת אליו האחריות לשלומו
ולבריאותו.
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איחורים
החלפות
יש לצייד את הילדים בתיק ,בבגדים נקיים להחלפות ומגבונים אנו מבקשים מאוד לא לאחר .הורים שיגיעו לקחת את הילדים
לחים .במידת הצורך יש לשלוח עם הילד מוצץ ומוצץ רזרבי לאחר השעה  16:00יאלצו לשלם תוספת תשלום.
בקופסה.
יש לשלוח בקבוק אישי עם פרטי הילד ,סינר ,סדין או שמיכה יום חופשי
לשינה ,מצעים נקיים מדי יום ראשון (הסדינים המלוכלכים המנהלות והמטפלות עובדות חמישה ימים בשבוע .לגבי פרוט
יישלחו מדי יום חמישי) .לצעירים יש לשלוח טיטולים ,מגבונים הימים תעודכנו על ידי מנהלת המעון באסיפת ההורים בתחילת
לחים ואבקת חלב .אנא סמנו את כל חפצי הילד בשמו כדי למנוע השנה .כמו כן ,הדבר יפורסם על לוח המודעות במעונות.
אי הבנה.
חופשות
אנו פועלים בהתאם להוראות משרד התמ"ת ולוח החופשות
מחלות
אין לשלוח למעון ילדים חולים .הדבר גורר הדבקויות חוזרות של מוכתב על ידו .המעונות פועלים  12חודשים בשנה ,כולל חופשות.
לוח החופשות משתנה מידי שנה ,בהתאם למועדי חגי ישראל.
שאר הילדים.
ילדים עם שלשול ,דלקות עיניים או חום לא יתקבלו למעון ,בכל שנה אנו יוצאים לחופשת קיץ בין  8באוגוסט ל 1-בספטמבר
(לוח חופשות יישלח בהמשך).
ויחזרו לאחר אישור רפואי.

