משפחתונים – הילדים שלכם בידיים טובות
מי אנחנו?
המשפחתון הינו מסגרת חינוכית טיפולית רב גילאית המיועדת לילידם מגיל  3חודשים
עד גיל  2.9שנים.
המשפחתון פועל בביתה של מטפלת מוסמכת בעלת תעודת מטפלות "סוג  , "1מטעם
משרד הכלכלה.
המטפלת מקבלת ליווי והדרכה מקצועית במשך כל השנה ע"י מומחיות לגיל הרך.
בכל משפחתון  5ילדים בלבד ובמסגרתו מופעלת תוכנית חינוכית המתאימה לכל ילד
וצרכיו ההתפתחותיים ומאפשרת:
סביבה עם יחס חם ואישי המעניקה לילד תחושה של ערך עצמי בטחון ואמון.
•
פיתוח יכולת קוגניטיביות ,רגשיות וחברתיות
•
הזדמנויות להתנסות במיומנויות חדשות.
•
פיתוח אינטליגנציה רגשית
•
במשפחתון ניתנות ארוחות בוקר ,צהריים ומנחה .התזונה מותאמת לצורכי הילדים
ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

שעות הפעילות:
מגזר כללי – המשפחתונים פועלים  5ימים בשבוע :
ימים א'-ה' בין השעות 7:00-16:30
מגזר חרדי -המשפחתונים פועלים  6ימים בשבוע:
ימים א'-ה' בין השעות 7:00-16:00
יום שישי בין השעות 7:00-12:00
כיום פועלים בכל רחבי העיר כ 100 -משפחתונים .

התפיסה החינוכית שלנו
מחקרים רבים מוכיחים כי החוויות והתנסויות שחווים ילדים בשלוש השנים הראשונות משפיעות ומעצבות את
התפתחותם הרגשית ,השכלית והחברתית.
אנו מאמינים כי על המשפחתון לספק לילד סביבה בטוחה ובריאה ,המטפחת את עצמאותו וסקרנותו .בנוסף,
לספק לילד הזדמנויות להתנסות במיומנויות חדשות ולשכלל את יכולותיו.
קיימים שלושה אספקטים העוזרים לקדם מטרה זו:
.1מחנכת המשפחתון -המחנכת הינה הדמות החשובה ביותר בחיי הילדים .היא זו שיוצרת קשר אישי עם הילד
ומאפשרת לו לפתח את תחושת העצמי ,ולטפח את תחושת יכולתו וסקרנותו.
מחנכת המשפחתון הינה בעלת תכונות וכישורים אישיים המתאימים לעבודה בגיל הרך.
המחנכת הינה בעלת תעודת מקצוע ,ואנו רואים חשיבות רבה בהמשך התפתחותה המקצועית המובילה לטיפול
מיטבי בילדים.
הדבר בא לידי ביטוי במתן הדרכה מקצועית ע"י הרכזות:
	•הדרכות אישיות למטפלת לאורך כל השנה.
	•מפגשי הדרכה קבוצתית הנערכים בתדירות קבועה של פעם בשלושה שבועות.
.2הסביבה החינוכית -המשפחתון מעוצב באווירה ביתית וחמה.
הסביבה החינוכית נותנת מענה לצרכים הטיפוליים והחינוכיים של הילד ,מבטיחה להם ביטחון אישי
וחברתי ומספקת אפשרויות למידה פעילה.
הסביבה החינוכית עשירה במשחקים מסוגים שונים :המעודדים בניה ותרגול (קוביות ,משחקי השחלה ,פאזלים
פשוטים ,לוטו) המעודדים דמיון (בובות  ,כלי מטבח) המעודדים תנועה (כדורים ,חישוקים ,מטפחות וכיו"ב)
.3סדר יום – סדר יום במשפחתון מספק לילד חוויות של הנאה סיפוק והצלחה ובכך מפתח את בטחונו העצמי
ואמונו הבסיסי בסביבתו .
סדר היום בנוי מרצף של יחידות פעילות שחוזרות על עצמן במהלך השבוע .סדר היום המתוכנן מאפשר פעילויות
התורמות להתפתחותו המוטורית הגסה והעדינה ,השכלית ,הרגשית והחברתית.
סדר היום כולל  :התנסות בחומרי יצירה ,שירים ,ריקודים וסיפורים ,משחקים שונים ,משחקי חצר ,משחק קבוצתי
וחוגים.
חוגים לבחירת ההורים :
.1ריתמוסיקה -סדנא חווייתית לגיל הרך המשלבת ריקוד ,שירה וקצב המפתח את מיומנויות התקשורת של הילד:
קשר עין ,קול ,צליל ותנועה.
.2תיאטרון בובות -הצגה שתוכנה עשוי לעזור לילד להבין טוב יותר התרחשויות בעולם הסובב אותו ,להבין את
עצמו ,להבין טיבם של יחסים ולסייע להבחין בין טוב ורע.
.3טבע בכיף  -הילדים נחשפים למגוון רחב של בעלי חיים המגיעים למשפחתון ולפעילות שבמרכזה מגוון :קולות,
ריחות ומגע .כל מפגש בחוג הוא הזדמנות לפיתוח יכולת ויסות חושי ודחיית סיפוקים.

צור קשר
צוות יחידת משפחתונים.
שרה בל – מנהלת היחידה.
טל08-8545801 :
פקס08-9568026 :
מיילSarabell@ashdod.muni.il :
רותי קדוש  -מזכירה
טל08-8545377 :
פקס08-9568026 :
מיילmispachtonim@ashdod.muni.il :
סיגלית היינה  -רכזת
טל08-8545375 :
פקס08-9568026 :
מיילsigalitha@ashdod.muni.il :
לימור שושן  -רכזת
טל08-8545458 :
פקס08-9568026 :
מיילlimors@ashdod.muni.il :
אריאלה בן שימול  -רכזת
טל08-8545377 :
פקס08-9568026 :
מיילarriellabs@ashdod.muni.il :

קישור לאתר משרד הכלכלה:
אתר משרד הכלכלה – האגף למעונות יום ומשפחתונים
•
WWW.ECONOMY.GOV.IL/MEONOT-YOM
מילוי שאלון הרשמה מקוון – להגשת בקשות לסבסוד שכר לימוד.
•
WWW.ECONOMY.GOV.IL/RISHUM
השלמת  /עדכון מסמכים.
•
WWW.ECONOMY.GOV.IL/IDKUNET
מעקב אחר טיפול בבקשה לסבסוד.
•
WWW.ECONOMY.GOV.IL/DARGA

