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1. דבר המנכ"ל

רשת דובדבן ע"ר הינה רשת ארצית של מעונות יום לילדים, הפועלת משנת 
1989. הרשת מקימה ומפעילה מעונות יום לילדים ברחבי הארץ, ורשומה כעמותה 

מס' 58-015-927-5.

רשת דובדבן שמה לה כמטרה לתת פתרון הולם לכלל האוכלוסייה בישראל, 
מתוך רצון אמיתי לתת לכל ילד מענה מושלם לשעות הניתוק הארוכות מסביבתו 
הטבעית. כל מעון ברשת מותאם לצורכי התושבים, לרצונותיהם ולאמונתם, כחלק 

ממערך רשתי שמעניק שירות לכלל שכבות הציבור, חילוניים ודתיים כאחד.

הנהלת הרשת מעורה ומעורבת בפעילות השוטפת במעונות. נציגי ההנהלה 
מבקרים באופן סדיר בכל הסניפים הפזורים ברחבי הארץ, ומנהלים קשר מתמיד עם 
מנהלות, עובדות והורים. קשר זה משפר את יכולתנו לתת מענה וסיוע לכל מצב, 

ולהעניק לכל ילד וילדה את הסביבה החינוכית הטובה ביותר.
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2. הנהלה

מנכ"ל העמותה, עו"ד מארק אזואלוס - מנהל את הרשת מראשית הקמתה. 
עו"ד אזואלוס בעל ותק רב-שנים בניהול מערכות, מ"פ במיל' בדרגת רב סרן, קצין 
מצטיין-הרמטכ"ל לשנת 2000 וכן בעל תואר M.A. במשפטים, בוגר אוניברסיטת 

בר אילן.

ותעודת  הוראה  תעודת  בעלת   - טולדאנו  מרים  הגב'  הרשת,  סמנכ"לית 
הסמכה של משרד התמ"ת לניהול מעונות יום; בעלת ניסיון רב-שנים בניהול, פיקוח 

והדרכה.

מפקחת חינוכית וארגונית, הגב' לימור סלע – גב' סלע היא חלק ממשפחת 
לסוציולוגיה  מהחוג  משולב   B.A תואר  בעלת   .2004 מ-  החל  דובדבן  רשת 
 MBA ואנתרופולוגיה והחוג לחינוך במגמת ניהול – אוניברסיטת חיפה. בעלת תואר

- ניהול עסקים. 

בתוקף תפקידה אחראית על תחומים רבים ומגוונים ברשת ומקדמת את מעונות 
היום על פי סטנדרט חינוכי גבוה ובלתי מתפשר, במקביל למתן שירות מצוין להורים 
המערך  ופיתוח  הקמת  על  אחראית  סלע  גב'  חיצוניים.  גורמים  מול  הרשת  וייצוג 
הדרכה  ניהול,  חינוך,  שיטות  של  ויישום  בנייה  חדשים,  בסניפים  והארגוני  החינוכי 

וגיבוש צוות עובדים.

אנוש,  משאבי  באסטרטגיית  והתמחות  השתלמויות  עברה  השנים  לאורך 
וחשוב  מרכזי  חלק  היא  סלע  גב'  אישי.  אימון  וגם  ארגוני  ייעוץ  עובדים,  הערכת 

במערכת רשת דובדבן - ואנו גאים בהיותה חלק מוביל ברשת

פיקוח

רשת דובדבן ע"ר 4580159275



3. אזורי פעילות
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4. הכרת הרשויות ברשת דובדבן

משרד התמ"ת:

מוכר כארגון מס' 161 משנת 1989.

משרד הרווחה:

מוכר כארגון מס' 82 משנת 1989.

צהרונים:

מוכר כארגון מס' 1056 משנת 2010.

הסוכנות היהודית:

מוכר כארגון מס' 550159271.

משרד השיכון:

מוכר כארגון הרשאי לקבל מבנים של

משרד השיכון.
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5. מערך ההכשרה והפיקוח

ורבנים  מורים, מחנכים  וגננות,  מורות   - חינוך  ואנשי  נשות  חברי העמותה הם 
העוסקים בתחום החינוך - שמטרתם לקדם את נושא הגיל הרך בפרט ומעונות היום 

בארץ בכלל, תוך שימת דגש על הפעלת מעונות בפריפריה וביישובי מצוקה.

ניהול  קורסי  גננות שעברו  או  מורות  הרשת מעסיקה בסניפיה מנהלות-מעון, 
ומורות  מוסמכות  גננות  מוסמכות,  מטפלות  לצד  אקדמאיות,  חלקן  יום,  למעונות 
שעברו הסבה לעבודה עם הגיל הרך. מעונות הרשת הם בפיקוח מלא של משרד 

התמ"ת, משרד הבריאות והממונות המחוזיות והאזוריות.

רשת דובדבן מעסיקה במשרה מלאה מפקחות אזוריות מטעמה, האחראיות 
על הנעשה במעונות מבחינה מקצועית.

מקצת הנושאים בתחום אחריותן של המפקחות:

מפקחות ומדריכות חינוכיות

רשת דובדבן ע"ר 7580159275

מפקחות
ומדריכות
חינוכיות

סיורים וביקורים במעונות 
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הגשת מזון 
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מאושרים של התמ"ת
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ותמיכה 
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וח 
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א

הדרכה 
למנהלת 

המעון, לגננות 
ולצוות המטפלות



מעגלי הפיקוח
המערך המפקח על המעון כולל מספר מעגלים:
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פיקוח
חיצוני

משרד
התמ"ת

ועדי
הורים

משרד
הבריאות

פיקוח
חינוכי פנימי

פיקוח
אדמיניסטרטיבי פנימי

מדריכה
חינוכית

מנהלת
מעון

מדריכת
הורים

פיקוח
מנהלי פנימי

מנכ"ל
מפקחותהארגון סמנכ"ל

מדריכה / מפקחת
אדמיניסטרטיבית

תחזוקה: בטיחות,
עמידה בתקנים,
תיקון תקלות



כשותף:כלקוח:
החינוכי  הצוות  שירות.  מקבל  ההורה 
צורכי  את  מזהה  השירות,  את  מספק 

הלקוח ומשפר את טיב השירות.

לצוות  ההורים  בין  גומלין  קשרי  יש 
החינוכי. שני הצדדים משקיעים ושניהם 
נהנים מהיתרונות. ההורים יכולים לפנות 

למפקחת / למדריכה בכל עת.

6. מערך הדרכה במעונות דובדבן

את  לקדם  כדי  הפיקוח.  מנגנון  את  מחליף  שלנו  במעונות  ההדרכה  מערך 
המעונות בעידן תחרותי שכזה, יש צורך בתמיכה אינטנסיבית במעון - מנהלת, צוות 

והורים, - ולא במשטר של פיקוח.

מפקחת מחליטה על מטרות, מורידה דרישות לשטח ודורשת לראות תוצאות. 
מדריכה שותפה לקביעת המטרות, קשובה, נענית לצורך ועוזרת בביצוע.

בהתנהלותם  אותם  ומדריך  השונים  המעון  בצוותי  תומך  ההדרכה  מערך 
לצוותים  ומסייע  בחודש,  מעונות  ב-8  מבקר  מלאה  במשרה  מדריך/ה  השוטפת. 
בכל דרך אפשרית – תצפית, שיחות הדרכה אישיות, ישיבות צוות, טיפול בגורמי 

חוץ ועוד.

מערך ההדרכה

חזון

7. המשנה החינוכית

רשת דובדבן ע"ר 9580159275



8. הפעלות וחוגים

בכיתת  מוסמכת  גננת  החינוך;  מתחום  אקדמאית  מעון,  מנהלת  כולל  הצוות 
סיווג ממשרד  וכן מחנכות מקצועיות (עם תעודת  גן);  (או בכיתת  הבוגרים במעון 

העבודה).

הצוות  את  מנחה  החינוכי,  הצוות  ולרשות  ההורים  לרשות  עומדת  המנהלת 
ומשמעת,  גבולות  רלוונטיים:  בתחומים  העשרה  מקבלות  המחנכות  לו.  ודואגת 
התמודדות במצבי לחץ, רעיונות לפעילויות חדשות, תיאוריות חינוכיות עדכניות ועוד.

בנוסף לפעילויות החינוכיות הרבות המתקיימות בסניפי הרשת, דואג מערך הפיקוח 
לקיים חוגים רבים להעשרת הידע אצל הילדים; זאת מתוך התייחסות מערכתית 

קהילתית ומתוך רצון להשביח את החינוך והטיפול לגיל הרך.
מערך החוגים וההפעלות כולל:

טיפוח צוות חינוכי

כיתת התינוקות:
הרגשי  התחום  על  דגש 
רכה  באווירה  והמוטורי 
זחילה  לקראת  ונעימה, 

והליכה.

כיתת הפעוטות:
המוטורי  התחום  על  דגש 
מקומות  עם  והעדין,  הגס 

לטיפוס ולזחילה.

כיתת הבוגרים:
דגש על התחום החברתי 
מוקד  עם  והקוגניטיבי, 
ושולחנות  בית'  'משק 

יצירה לפיתוח הדמיון.

סביבה חינוכית תואמת-התפתחות

מערך ההדרכה

חוגי אומנות ג'ימבורי משחקים
והפעלות

הצגות ותיאטרון

חוגי תנועה
אטרקציותחוגי טבעחוגי מוזיקהוספורט

חינוך בריאותי

פיתוח מיומנויות

רשת דובדבן ע"ר 10580159275



9. סדר היום במעון

המעון  במסגרת  שנים.   3 ועד  חודשים   3 בגילאי  ילדים  מתקבלים  למעון 
מופעלות כיתות לתינוקות גמולים, פעוטות וילדי גן, השוהים במקום מ- 7:00 בבוקר 
ועד 16:00 אחה"צ. במשך היום מקבלים הילדים 3 ארוחות, ביניהן אחת חמה, וזוכים 

לטיפול מסור על-ידי צוות גננות ומטפלות מיומנות, מנוסות ואוהבות.

סדר היום בכל מעון כולל קבלת הילדים וארוחת בוקר, מפגש לימודי, שעת 
פעילות בחצר, מוטוריקה וסיפור, ארוחת צהריים, הכנה לשינה, קימה משינה לשעת 

סיפור וסיום היום.

10. השתלמויות

על  ומקפידה  במערכת,  האנושי  הגורם  לפיתוח  דואגת  דובדבן  רשת 
השתתפותן של מפקחות, מנהלות ועובדות הרשת בהשתלמויות שונות ובהדרכות 
(חיצוניות ופנימיות). כמו כן הרשת מסייעת לעובדות ותיקות בלימוד ובקבלת סיווג 

מקצועי משירות התעסוקה.

11. שירותים נוספים

שלושה מפגשי הורים והנחיה מקצועית במהלך השנה.  •
קבוצת הורים ב-8 מפגשים לדיון בנושאים חינוכיים.  •

יום פתוח אחד במהלך השנה להורים ולילדים.  •
פגישת הורים פרטנית עם המחנכות והמנהלת, דו-שנתי.  •

ספריית השאלה עם מיטב הסיפורת בכיתת הבוגרים.  •

רשת דובדבן ע"ר 11580159275



12. גבייה ומקורות מימון
הדרגה  לפי  וכן  פעוט)  או  (תינוק  הילד  גיל  לפי  נקבע  הלימוד  תשלום שכר 
שנקבעת במשרד התמ"ת, בהתאם לקריטריונים שונים. הדרגה שנקבעת על-ידי 
זכאים  שאינם  ילדים  הלימודים.  שנת  לכל  הקבוע  התשלום  הינה  התמ"ת  משרד 
להשתתפות בשכ"ל על-ידי משרד התמ"ת, משלמים לפי מחיר אחיד, כמפורסם 

על-ידי המשרד.
מקורות המימון של הרשת הינם תשלומי הורים ותשלומי סיוע להורים ממשרד 

התמ"ת, לצד סיוע נוסף מהאפוטרופוס הכללי, מרשויות מקומיות ומאחרים.

13. מענה לצרכים מיוחדים

מעונות הרשת קולטים ילדים מכל שכבות האוכלוסייה, לרבות ילדים עם קשיי 
חם  בית  במעונות הרשת  ואוטיסטים, שמוצאים  עיוורים  דאון,  התפתחות, תסמונת 
ומטפח. כל ילד בעל צרכים מיוחדים שוהה בכיתה המתאימה לרמת התפתחותו, 

ומקבל טיפול אישי ומסור.
גם משפחות מרובות ילדים, משפחות עולים ומשפחות נזקקות זוכות לדירוג 
מתאים ולהתייחסות נאותה ברמת התשלומים, לצד עזרה, ייעוץ, תמיכה ומתן סיוע.

14. מעורבות בקהילה

רשת דובדבן, בכל סניפיה, קשובה להורים ונמצאת עמם בקשר מתמיד. על 
מנת לחזק קשר זה, עורכת הרשת פעילויות חברתיות שונות במסגרת המעון, עם 

הורי הילדים, לאחר שעות הפעילות:
הרצאות של רופאים, פסיכולוגים יועצים ועוד.  •
סדנאות ופעילויות חברתיות שונות ומגוונות.  •

הנחיית הורים כללית.  •
הדרכת הורים וייעוץ אישי על-ידי מדריכה ומנחת-הורים מוסמכת.  •

רשת דובדבן ע"ר 12580159275
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ממליצים עלינו


