
מידע כללי

המעונות פועלים בימים ראשון עד חמישי
בין השעות 07:00 עד 16:00

אפשרות להארכת יום עד 17:00*
ימי שישי בין השעות 07:00 עד 12:45 

משרד הרווחה
המעונות בעלי סמל מוסד של משרד הרווחה 

ומפוקחים על ידם**. 

תקן כח אדם בכיתות:

תינוקות: 3.5 חודשים עד 15 חודשים, מטפלת אחת 
ל- 6 תינוקות 

פעוטות: 15 חודשים עד 24 חודשים, מטפלת אחת 
ל- 9 פעוטות

בוגרים: 24 עד 36 חודשים, מטפלת אחת 

ל-11 בוגרים

הזנה: התפריט )מטבח מבשל, בשרי(  נבנה עפ"י 
הנחיות משרד הבריאות ובאישור תזונאית.

צוות המעון כולל מנהלת מעון, מדריכה חינוכית, 
מטפלות בעלות תעודת מטפלת ומבשלת.

 לאורך השנה יפעלו שני חוגים*.

*   בתוספת תשלום
התהליך לקבלת סמל למעון "ספורטף" מטעם    **

משרד הרווחה טרם הושלם  
בקרוב!!!

מעון "ילדים" בשכונה ה' )רחוב יעלים(

מעון "ילדים" בשכונת נווה זאב )יהושוע יבין(

פרטים בהמשך...

kids@kivunim7.co.il | www.kivunim7.co.il. :דוא"ל
co.il

רשת מעונות "ילדים"
מבית חברת כיוונים

להתחיל זה התחדשות
להתחיל זה התרגשות

להתחיל זה ציפייה
לפעמים גם תהיה.

להתחיל זה דריכות
להתחיל זה פתיחות

להתחיל זה תקווה
לפעמים גם אכזבה.
להתחיל זה השתנות
להתחיל זה הזדמנות
להתחיל זה לא נודע
לפעמים גם מעידה.

להתחיל זה רעיון
להתחיל זה דמיון

להתחיל זה פרפרים
לפעמים גם שברים.

להתחיל זה התפכחות
להתחיל זה התפתחות
להתחיל זה לא מוכר

לפעמים גם מנוכר.
להתחיל זה המתנה

להתחיל זה מתנה
להתחיל זה חידה

לרוב – זוהי פרידה.
)מחבר אינו ידוע(
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ומגוונת.  עשירה  תוכנית  "ילדים"  ברשת  מעון  לכל 
בכל מעון יושם דגש על תחום מרכזי מוביל. התוכנית 
למידה  ומרחבי  )חוגים(  העשרה  פעילות  כוללת 
דעת  בתחומי  והעוסקים  הילד  לגיל  המותאמים 
ולהציע  הפנימי  עולמו  להעשיר את  שונים, במטרה 

מרחב עתיר בגירויים מלמדים ומעשירים.
היוצרת  חווייתית  למידה  על  דגש  ניתן  במעונות 

למידה משמעותית.

שמחים להזמינכם למפגש 

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
גב' ליאת רוקח זמרוני

וגב' מרים כהן

המפגש יתקיים ביום רביעי, 30.8.2017
ח' אלול תשע"ז, בשעה 19:30

במרכז הצעירים, רחוב הרצל 12, העיר העתיקה, באר שבע

רשת מעונות היום "ילדים", רשת החינוך לגיל הרך מבית 

להורים  מענה  לתת  במטרה  הוקמה  כיוונים,  חברת 

ולספק לילדי העיר את החינוך הטוב ביותר בכל הרבדים. 

כיום  מונה  הרשת   .2011 משנת  החל  פועלים  המעונות 

ארבעה מעונות, הפועלים בשכונות רמות, נחל עשן

ונווה זאב. 

בחודש ספטמבר 2017  ייפתח מעון נוסף בשכונת רמות.

הכיתות  ביותר,  הגבוהים  בסטנדרטים  נבנו  המעונות  כל 

של  ההתפתחותי  לשלב  בהתאמה  ומצוידות  מאובזרות 

הילדים. העבודה עם הילדים מתבצעת בקבוצות קטנות, 

ובסדר יום קבוע על מנת להקנות להם ביטחון ונינוחות. 

חינוכית-פדגוגית  תכנית  בקפידה  נבחנת  גיל  כיתת  בכל 

המותאמת לרמת ההתפתחות של ילדי הכיתה.

חשוב!

מעונות "ילדים" הינם בעלי סמל מעון, מטעם משרד 

הרווחה ומפוקחים על ידו. 

לוח החופשות במעונות, בהתאם להנחיות המשרד 

ומתפרסם באתר כיוונים.

מעון מּוִסיָקט
רחוב רש"ל, רמות

המעון ַהֵּתַאְטָרִלי
רחוב פאיירברג, נווה זאב

מעון ְסּפֹוְרַטף
משה קהירי 3, רמות

מעון ַמַּדעַטף
דוד הראובני, נחל עשן

התהליך לקבלת סמל
 למעון "ספורטף" 

מטעם משרד הרווחה 
טרם הושלם

מועד פתיחה: 1.9.2017


