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מרכז טיפולי חינוכי בקהילהמשכל
אגף החינוך במועצה אזורית גזר

הורים יקרים, 

יוצאים לעבודה ומתלבטים איזו מסגרת מתאימה לילדכם - מטפלת, משפחתון ואולי מעון? איך תדעו שהמסגרת שבחרתם 

היא מסגרת איכותית וטובה עבורו? 

לצורך כך, הכנו עבורכם מדריך המורכב מרשימה ארוכה המתייחסת למאפיינים מבניים וגם למאפיינים תהליכיים הקשורים 

לאווירה וליחס אל הילדים. מילוי המדריך דורש השקעה וזמן ותוכלו למלא אותו רק לאחר שיחה אישית עם בעלת המסגרת 

החינוכית וביקור בו )מומלץ לקיים שני ביקורים בשעות שונות ביום(. 

בחירת המסגרת עבור הילד היא משימה קשה ומתישה אבל חשובה ביותר. ילדכם עומד לבלות במסגרת החינוכית כ 8 שעות 

ביום, אלה הן רוב שעות העיירות שלו ולכן חשוב שתשקיעו זמן ניכר ומחשבה רבה בבחירת המסגרת. קראו את המדריך לפני 

שאתם מגיעים לשם כך תדעו על מה להסתכל ומה לשאול. 

לעיתים, אין לנו יכולת בחירה שכן ביישוב קיימת מסגרת חינוכית אחת בלבד לגילאי לידה עד 3. גם במצב שכזה, שאלון זה 

יעזור לכם לבחון בביקורתיות את הקיים ולדרוש שיפור באיכות הטיפול הניתן לילדכם.

נשמח לעמוד לרשותכם, 
אפרת בן נאה, מנהלת משכל והצוות הטיפולי

פרטים כללים על המסגרת החינוכית
שם הגננת                    כתובת       שם המסגרת   

מתי מסתיימת ההרשמה? טלפון:     האם הגננת נשארת בשנה הבאה? כן / לא 

מי מפקח על המסגרת? האם המסגרת שייכת לרשת חינוכית? כן / לא  

עלויות נוספות )חוגים, ביטוח( עלות לחודש   זמני פעילות של המסגרת   

מספר הילדים בקבוצה מספר הילדים הכולל במסגרת  

יחס - ילדים : מטפלת מספר המטפלות בקבוצה זו   

האם זהו מספר המטפלות לאורך כל שעות היום? כן / לא     פירוט

מה קורה במקרה של היעדרות המטפלת?

טווח הגילאים של הילדים בקבוצה אליה הילד ישובץ

אילו חוגים מועברים בגן?

מי מספק ארוחות למסגרת? קייטרינג / מבושל במקום 

האם התפריט מגוונן ומזין? כן / לא

מה המדיניות לגבי חפצי מעבר שמביאים מהבית?

מה המדיניות לגבי שימוש במוצץ לאורך היום?

מה המדיניות לגבי גמילה מחיתולים – האם ישנה רק גמילה משותפת או מתאפשר
תהליך פרטני?

מה המדיניות לגבי שעות שינה?

כמה פעמים ביום צופים בה?  האם יש טלוויזיה בגן? כן / לא  

סדר היום בגן

האם ישנה תוכנית לימודים מעשירה התואמת את עונות השנה, חגים,
הצרכים ההתפתחותיים של הילדים וכד' ? כן / לא

טלפונים של הורים משנים קודמות לקבלת המלצות
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אווירה בגן
לאחלקיכןקשר עם ההורים

קיבלו את פני בברכה ואפשרו לי להסתכל ולהתרשם מהנעשה בגן ומהאווירה בו

אווירה ויחס לילדים

המטפלות נמצאות ליד הילדים, יושבות איתם, מבטאות גילויי חיבה )מחבקות, מלטפות, מרימות על הידיים(, מתפעלות 
מהעשייה של הילדים 

ומתווכות  עושים  שהם  למה  מגיבות  עימם,  המשחק  במהלך  דברים  להם  מסבירות  הילדים,  עם  משוחחות  המטפלות 
תקשורת בין הילדים

כשהילדים פונים אל המטפלות הן קשובות אליהם, יוצרות קשר עין, מתכופפות, מדברות בנינוחות וסבלנות ולא מרבות 
במתן הוראות 

כשילד נמצא במצוקה, כועס או עצוב המטפלות מרימות על הידיים, מנחמות מילולית ומתייחסות לרגשות שעולים

השני,  את  אחד  להבין  אותם  מובילות  אלא  ביניהם  מפרידות  ורק  כועסת  אינן  המטפלות  ילדים  בין  מריבה  במהלך 
מאפשרות להם להמשיך לשחק יחד ומעודדת אותם לפתור קונפליקטים בעצמם

בפעילות שגרתית של החתלה, הלבשה והאכלה ניתן להתרשם ממגע עדין, הנאה משותפת עם הילד ושיח נעים איתו

קיימת גמישות לצרכים שונים של ילדים – למשל כשילד אינו רעב הוא יכול לאכול מאוחר יותר, כשעייף יכול לנוח 
במקום שקט, אם לא סיים משחק יוכל להמשיך מבלי שהמטפלות יקחו ממנו בחטף

קשר ותקשורת בין הילדים לבין עצמם

יש לילדים הזדמנויות למשחק חופשי, מעבר בין מרחבי משחק מגוונים והם מתקבצים באופן חופשי לתתי קבוצות

האינטראקציה בין הילדים חיובית בדרך כלל, הם משחקים יחד ויש ביטויי הנאה

רוב הילדים בגן נראים עסוקים ולא משוטטים בחוסר מעש

מבחינה חיצונית הילדים נקיים ומסודרים

לאחלקיכןנהלים לשעת חירום

הילדים מבוטחים נגד תאונות  

יש מספרי טלפון לשעת חירום ליד הטלפון 

המטפלות עברו הכשרה בעזרה ראשונה

יש תיק עזרה ראשונה ומטף כיבוי אש

הבריאות  משרד  אש,  ממכבי  תקף  אישור  יש 
וממשרד הרווחה  )בקשו לראות אישורים(

בטיחות וניקיון המרחב הפנימי

יש כיסויים לשקעי חשמל

תפיסת  של  מאפשרות  מוגנים  הדלתות  צירי 
אצבעות

בטיחות ובריאות 
לאחלקיכןנהלים לשעת חירום

יש סורגים על החלונות )גם בקומת קרקע(

שידת ההחתלה בטוחה

חדר השירותים נקי 

שוטפים רצפה בכל המרחבים בכל יום

ולא  נעול  בארון  ותרופות  מסוכנים  חומרים 
בהישג ידם של הילדים 

בטיחות חצר הגן

ישנו משטח מוצל

ארגז החול מכוסה בברזנט בסוף כל יום

המשחקים תקינים ואינם שבורים

מנועי המזגן לא נגישים לילדים
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לאחלקיכןמרחב פנימי ופעילות

יש מספיק מרחב והוא אינו מגביל את תנועת הילדים

אויר ואור טבעי נכנסים דרך החלונות

הריהוט במצב תקין ותואם לצורכי הילדים

יש "פינה רכה" לרשות הילדים במהלך היום

הילדים יכולים לגשת ולקחת משחקים וספרים באופן עצמאי 

בשעת הבוקר ולאורך היום מוצעות לילדים מגוון התנסויות ופעילויות

בחדר השירותים יש אסלות וכיורים מתאימים לילדים וביחס מספרי תואם לכמות הילדים

ישנה תצוגה של תוצרי הילדים המציגה עשייה אישית, לא אחידה והיא מונחת, לפחות בחלקה בגובה עיניהם של הילדים

חצר הגן

שטח החצר גדול דיו לגיל הילדים ומספרם

הציוד המשחקי מעודד מגוון כישורים מוטורים )בימבות, נדנדה, כדורים, מגלשה(

בחצר ישנו ציוד למשחק סוציו דרמטי: כלים תיקים וכד'

הציוד תקין ובכמות מספקת 

יחס מספרי ילדים מטפלתגודל קבוצה מירביגיל

81:4  תינוקות גילאי 6-15 חודשים

8-101:5 פעוטות גילאי 16-24 חודשים 

141:7 פעוטות גילאי 2-3 שנים 

181:9 ילדיםגילאי 3-4 שנים 

מרחב הגן 

            תקנים מומלצים למסגרת איכותית 

gila@Gezer-region.muni.il  08-9274009 


