
 :נהלים כלליים

  ( ובאחריותו 14כל ילד שיגיע לפעילות המשחקייה יהיה בהשגחת מבוגר )מעל גיל
 .הבלעדית לאורך כל השהות בה

  המקום מופעל ע"י מתנדבים )אנחנו ההורים(. חשוב לכבד את האחראיים, להקשיב להם
את ולעזור להם לשמור על הסדר והאווירה הנעימה במשחקייה וזאת על מנת להבטיח 

 המשך פעילותה.

 חשוב שכל הורה וילד  ,המשחקייה איננה בבעלות פרטית והרכוש בה שייך לכולנו. לכן
 ישמרו על הציוד והמקום, על מנת שנוכל כולנו ליהנות ממנה לתקופה ממשוכת. 

  ,לחלל  לא יורשה להכניס אוכל ושתייהעל מנת לאפשר סביבת משחק נעימה ונקייה
 ד אשר יחולק באופן מסודר על ידי המפעילים.למעט מים וכיבו המשחקייה

  ייקבעו ע"י הצוותש בנהליםכל משפחה שתכנס למשחקייה מחויבת. 

  .המשחקייה מיועדת לילדי המושב וילדי חוץ המתחנכים בגני המושב                                
 לילד.₪  10בתשלום של  בליווי משפחה מארחת בלבד להיכנס אורחים יוכלו

 

 פעילות המשחקייה:

 18:30-16:30בין השעות , בימי ב' בשבוע םהמשחקייה תופעל בשלב ראשון פע  

  לילדי בית ספר.! לא תתאפשר לילדי הגנים בלבדהמשחקייה מיועדת 

 פתיחת ו"ז המשחקייה נתון לשינויים בהתאם להיענות ולצרכים שיעלו לאחר ל
 המשחקייה.

  אנא הקפידו להיצמד , לזמני המשחקייה על מנת לאפשר למתנדבים זמן התארגנות
 בפתיחתה וסגירתה של המשחקייה.

 חלל המשחקייה:

שנים ובה משטח פעילות עם מתקני ג'ימבורי ותיבות מגוונות  2-0בגילאי  פינת קטנטנים .1
ילדים מעל גיל שנתיים לא יורשו לפיתוח יכולות מוטוריות תחושתיות וקוגניטיביות. 

                                                             וזאת מטעמים בטיחותיים. להיכנס למתחם הקטנטנים
רילית מצעצועים וחפצים שאינם בטיחותיים לגילאים אלו. פינת הקטנטנים תהיה סט

לקחת בחשבון שייתכנו  בשאר חללי המשחקייה כל פעוט יהיה באחריות הוריו ויש
 צעצועים וחפצים שאינם בטיחותיים לגילאים אלו.

 ובה מתקני טיפוס ומשחקים המערבים תנועה. פינה מוטורית .2

משתנה ובה משחקים ופעילויות מגוונים )משחקי דמיון, משחקי  דינאמית פינת משחק .3
 קופסא משחקי הרכבה, פינת יצירה ועוד...(

 

 תפקידי המתנדבים האחראיים:

 עם ממרח )חומוס/ גבינה/ ממרח תמרים( ופרי חתוך. פרוס הבאת כיבוד קל לילדים: לחם -

 דק' לפני שעת הפתיחה 15הגעה כ  -

 סידור חלל המשחקייה  -

שכל ילד נמצא בליווי מבוגר, שלא מכניסים מזון ושתייה, ווידוא  -יפת הנהליםאכ -
שילדים גדולים לא נכנסים למתחם הקטנטנים והבטחת סביבת משחק נעימה ומאפשרת 

 משחק משמעותי.

 18:20חות מתארגנות ליציאה עד השעה לדאוג שכל המשפ -

 החזרת המשחקים והציוד למקומם -

 ומזגן כיבוי אורות -



 השארת משחקייה נקיה ומסודרת -

 נעילה -

 

 קייה עומד לרשות המבקרים והמתנדבים בכל עת. חשצוות המ

 לעזור בכל אשר יידרש בזמן הפעילויות.ו ,שיפורלנשמח לשמוע מכם הצעות לייעול ו

 אנא התייחסו בכבוד למשחקייה ולמתנדבים בה, ואפשרו למרחב הפעילות להתקיים ולצמוח. 

 כולנו יחד נפעל למען רווחת ילדי בית שערים.


