
 לכבוד:

 מועצה מקומית גני תקווה

 

 ידי-הנדון: מידע על מסגרת החינוך המנוהלת על

ידי, אני מתכבדת  למסור -בהמשך לפנייתכם לקבלת מידע בקשר למסגרת החינוכית המנוהלת על

 לכם את המידע המפורט במסמך זה להלן.

-שהוא נמסר על המידע אלא מפרסמת אותו לציבור כפיידוע לי כי המועצה אינה בודקת את נכונות 

 ידי ולפיכך:

מהפרטים  ת לעדכן את המועצה בכל שינוי/ת אחריות מלאה על הפרסום ומתחייב/הנני לוקח .א

 ידי.-המפורטים במידע שנמסר על

מי מטעמה מאחריות לכל טענה  ת את המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל/אני פוטר .ב

 ו/או תביעה בדבר נכונות המידע.

ת לשפות ו/או לפצות את המועצה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות /אני מתחייב .ג

שתוטל עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם במסגרת תביעה ו/או דרישה לפיצוי בשל הטעיה 

מסר לי הדרישה ו/או יי התשלום תידי המועצה ובתנאי שלפנ-כתוצאה מהמידע שיפורסם על

 נתן לי ההזדמנות להתגונן בפניהן.  יהתביעה ות

 :פרטים על המוסד החינוכי

  : שם הגן/ המעון/ המשפחתון •

 :המשפחתוןמועד תחילת פעילות הגן/המעון/ •

 :טווח הגילאים אליו מיועדת המסגרת •

 מספר ילדים מקסימלי: •

 שעות פעילות: •

 :הצוות הטיפוליפרטים על 

 מנהל/ת:שם ה •

 :ה/יש פר ילדאנשי צוות  מספר •

 סייעות:/מספר גננות/מטפלות •

 :השכלת אנשי הצוות •

 

 



 מה מהצוות עברו קורס עזרה ראשונה:כ •

 :מאנשי הצוות ואחת ספר שנות הניסיון של כל אחדמ •

 

 המקום והציוד: פרטים על 

 :שטח במטרים רבועים •

 במצלמות המתעדות את הנעשה בגן? האם המקום מצויד •

 ?האם יש חצר •

 בגן:סוג המתקנים  •

 

 

 ציוד, אביזרים ומשחקים: •

 

 

 

 ?האם יש ציוד עזרה ראשונה זמין •

 :אישורים  

 אילו אישורים קיימים למקום )לסמן וי( •

 אישור בטיחות

 אישור משרד בריאות

 אישור כיבוי אש

 תקן לציוד ומתקנים

 ביטוח תאונות

 ____________________אחר___________________

 

 התכנית החינוכית:

)אילו חוגים / האם החוגים מומלצים לטווח הגילאים / כמה פעמים  במסגרת חוגיםפירוט ה •

 (/ סדר היום בשבוע פועלים החוגים

 

 

 



 

 

 

 דתי , וכו'(רופוסופי ,פילוסופיה חינוכית במידה ויש )אנת •

 

 

 :תוכן פדגוגי מפורט •

 

 

 

 ?: האם חוגגיםמדיניות ימי הולדת •

 :באילו ימים בשבוע

 תזונה:

 כשרות: יש/אין •

 )לסמן בעיגול(ארוחת בוקר / צהריים / ארוחות ביניים  •

_____ _____________ מחוני  / אחרטרינג / ציישירות ק מבושל במקום /סוג האוכל:  •

 לסמן בעיגול(

  בריאות והיגיינה:

 לגן:הבאת ילדים חולים מדיניות  •

 

 

 שימוש במים לשטיפה •

 חיטוי משחקים •

 שימוש במגבות נייר  •

 

 

 



 קשר עם הורים: 

 התקשורת עם ההורים:דרכי   ןמה •

 

 

 :שיתוף ההורים בקבלת החלטות תיאור •

 

 

 

 עם ההורים מתקיימים במהלך השנה: כמה מפגשי צוות •

 

 ואם כן כמה פעמים בשנה: האם מתקיימים מפגשי העשרה להורים עם מרצים רלוונטיים •

 

 :לוח חופשות 

 )לסמן בעיגול( לוח החופשות לאורך השנהפירוט  •

 בחודש אוגוסט / קייטנת חודש אוגוסטחופשה 

 פירוט במילים:

 

 

 :הצוותים הפועליםעלויות קייטנה ופירוט  •

 

 

 פרטים נוספים: 

 האם מתקבלים ילדים עם אלרגיות: •

 

 מחיתולים:האם ניתן סיוע בגמילה  •

 

 

 

 

 



 נתון אחר שלא נשאל בשאלון:ת הוספ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם מלא + תפקיד: _______________

 

 חתימה: _______________________


	הנדון: מידע על מסגרת החינוך המנוהלת על-ידי

