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 מ.ט.י רעננה -למסגרות לגיל הרךליווי שנתי  סדנת

 מסגרת תמיכה רחבה ומעשית לכלל צורכי המסגרת החינוכית, המנהלים והמתפעלים אותה. מתן   :סדנת הליווימטרת 

מבניית תכנים מותאמים, דרך עבודה יעילה עם הורים וצוותים ועד התמודדות עם החל ק ופרקטי מתן מענה מקיף, מדוי

 ת ויצירת מוניטין ארוך טווח לגן.דילמות חינוכיות ויומיומיות בגן, העצמה אישית ומקצועי

 המסגרת:

  במטרה ליצור מענה ממוקד לצרכי המשתתפים ודיון אינטימי ופורה –לקבוצה  משתתפים/ות 12עד 

 .כל המשתתפים יזמים, בעלי או מנהלי גנים פעילים, רובם בוגרי קורס "הקמה וניהול גני ילדים" של מ.ט.י רעננה 

 המשך והעמקה יישומיים לתכנים שנלמדו בקורס 

 וניסיון והכשרה מקצועית מגוונת  , בעלת ידעגבריאל-מירב אגםאת הקבוצה תוביל  -הנחיה מקצועית ותהליכית

 . ורב שנים בתחום גני הילדיםיזמי ועסקי עשיר 

 היקף ומינון: 

 .2018 יוני – 2017 מיולי חודשים, 12פגישות הליווי הקבוצתי יתקיימו פעם בחודש, למשך 

 אחת לחודש, שלישיהפגישות יתקיימו בימי 

 נושאי הלימוד:

 ומועילים ליצירת מסגרת איכותית. מגוון נושאים בדגש על התאמה לצורכי המשתתפים, תכנים יישומיים

 : בין הנושאים

מניעה והתמודדות עם אלימות בגן, הקניית הרגלי אכילה, דחיית סיפוקים, הקניית  -דילמות חינוכיות .1

 מיומנויות חברתיות, התמודדות עם תסכול ומגוון רגשות

 ויצירת איזון. מניעי הילד, דרכים למימוש והעצמה, הבנת הצורך –עידוד עצמאות ומניעת תלות  .2

 דימוי עצמי חיובי, בטחון עצמי, תחושת מסוגלות -פיתוח יכולות בסיס איתן באישיות ילדי הגן - מתנות לחיים .3

בחירה ! בחירה ככלי התפתחותי למנהלי הגן והצוותים, מאפייני הבחירה בעולם הילד, חשיבות ואופציות  .4

 שימוש בשגרת הגן

ולמידה חווייתית למועדי השנה, חגיגה לילדים לצוות ולהורי הגן תוך  מפגשי תוכן, יצירה –חג מועד וחגיגה  .5

 התאמה מלאה...

 רלוונטיים....תכנים בניהול פיננסי , שיווק ועוד תכנים  .6

 .ומקצועית מעולם האימון האישי ישולבו כלים לעבודה והתפתחות אישית *
 

 . 18:00-21:00ש"א בין השעות  4כל מפגש בהיקף  :מבנה המפגשים

 חלקים: 2-כל מפגש מחולק ל

 ןדי בחיי הגשום מירכישת תוכן פרקטי ליי -חלק עיקרי -שלב לימוד

 בניית תכנים למהלך החודש בהתאמה למעגל השנה 

 מקצועי חינוכי/ עסקי  -תוכן מקצועי 

  מענה ממוקד לדילמות ולבטים מחיי הגן של המשתתפים 

 העצמה אישית ומקצועית -קבוצת דיון

  ₪  2,580, במקום ₪ 1980ות מחיר הכר עלות:

 ( או בדוא"ל2)שלוחה  09-7602716לפרטים נוספים ולרישום ניתן לפנות לטלפון  

maticoursim@startup.org.il 

 ו... כל הדרך לחייך! הרבה יותר מלחנך -מחנכים ביחד

   בהצלחה!
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 ליווי קבוצתיסדנה/קורס בתקנון רישום והשתתפות 

 ון במלואו ומתחייב לפעול על פיו.ברישומך לקבוצת הליווי הנך מקבל את התקנ

 נהלי הרשמה וביטול השתתפות: .1
 הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה. הליווי השנתי סדנתההרשמה  .א
 הלימודים זכאי להחזר כספי מלא ללא דמי ביטול.ימים טרם תחילת  7המבטל את רישומו לקורס עד משתתף  .ב
זכאי להחזר  קטהפרוי תחילתלפני  יום ועד יקטהפרו תחילת טרם ימים 7 -מ החל לקורס רישומו את המבטל משתתף .ג

 דמי רישום. ₪  300כספי בניכוי 
הלימודים מכל סיבה שהיא )לרבות עקב שינויים שנבעו מסיבות  תחילת ביום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ד

 שקשורות במ.ט.י( לא יהיה זכאי להחזר כספי. 
 כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על ידי המ.ט.י. .ה
 יקט הליווי השנתי.בפרולא ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות  .ו
פי בהתאם להוראות תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך שהתלמיד מסר למ.ט.י את הקבלה המקורית שקיבל כל החזר כס .ז

 בגין התשלום.
מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי )מלא, יחסי או חלקי( על התשלום לקורס, וזאת גם במקרים בהם  .ח

 מכל סיבה שהיא., מפגשיםו/או לא השתתף בכל ה ליווי,התלמיד לא השתתף ב
 .הרישוםחודשים ממועד  6המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ.ט.י תהיה  .ט

 לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי לתלמיד, מכל סיבה.
 התלמיד לא יוכל לבטל את התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא. .י

 
 :ליוויתכני ה .2

 
 ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים.  המ.ט.י מתחייב לשבץ בכל .א
במידת הצורך למ.ט.י הזכות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה שהיא מבלי להודיע על כך  .ב

 לתלמידים. 
יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מרצה, רישום חסר, תקלה טכנית  .ג

 או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור המ.ט.י ידאג להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י. מודיםבכיתת הלי
  המ.ט.י. יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס, בהתאם לשיקול דעתו. .ד

 
 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3

 
הבאה שתפתח, על בסיס מקום פנוי  קבוצהיוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש ב ליוויתלמיד אשר יחסר מפגש ב .א

. ניתן להשלים עד שלושה מפגשים לכל היותר, למעט בלבד, ו'או לבחור מפגש חלופי בתיאום עם מנהלת הדרכות
 מפגשים.  3-מסיבות של שירות מילואים או אישפוז בבי"ח, בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ

המט.י. אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים רפואיים. על התלמיד חלה  .ב
 האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.

 המ.ט.י אינו אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו. .ג
 כלפי המרצים וכלפי שאר התלמידים.כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ  .ד
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