
 

 

 

 בגןוהתנהגות מאתגרת אלימות  מצביבנהלים 

 מיטבי לכלל ילדי רמת השרון שבמסגרתה.חינוכי לתת מענה  ,כנית יול"א שמה לעצמה מטרהת

שות תהליך של הבנת המקרה, , לעעל הגננת מוטלת החובה בכל מקרה של אלימות קלה בין הילדים או כלפי הצוות  .1

 .לא יקרה שוב לכלל ילדי הגן, למען מתאימההסברה 

 בסיום היום. העל המקר המובילה תעדכןאחרי אירוע אלימות קל,  .2

 מהצהרון ביום שלמחרת. והילד יושההאת ההורה ו תעדכן את הרכז/תאלימות כלפי איש צוות,  .3

על הגננת להרחיק את הילד )לא בכוח( מאזור  ,, השלכת חפצים וכו'(הכאהה בין הילדים )בכל מקרה של אלימות קש .4

 ת הגן להמשך טיפול והנחיות./ולהעבירו לרכזולהוריו של הילד  הילדים, לנסות להרגיעו להודיע לרכזת הגן

כז/ת והגננת לזמן את ההורים לשיחה בכדי להתמודד במקרים של אלימות חוזרת או כאשר קיימת התגברות, על הר  .5

 . במשותף עם הבעיות וכן להחתימם על כתב ויתור סודיות

בחון את התאמתו של הילד למסגרת , על הרכז/ת ל או הפרעות חוזרות המקשות על ניהול הגןבמקרים של אלימות  .6

 נהלי יול"א.על פי  ולטפל בנושא  כנית יול"א ואת יכולתנו לתת מענהת

 במקרים של אלימות קשה, תישקל השעיה של יום אחד של הילד מהתוכנית על ידי רכז/ת הגן.  .7

שלושה מקרי אלימות או התנהגות חריגה המפריעה להתנהלות התקנית בגן, יול"א רשאית להוציא את הילד/ה  אחרי .8

 מהצהרון בגן.

 

 הוצאת ילד מתוכנית יול"א נוהל

תיבחן האפשרות להוצאת הילד מהתכנית וזאת התנהגות מפריעה לניהול תקין של הגן ע"י אחד הילדים, במקרים של 

 :לאחר שבוצעו כל השלבים הבאים

 הגננת שוחחה עם הורי הילד ודיווחה להם על כל המקרים. .1

 הרכז/ת שוחח עם ההורים ודיווח להם על המקרים. .2

 עשו מאמצים לפתרונות משותפים.עם ההורים ונ  ונפגש /ת והגננתהרכז  .3

 על כל האירועים בגן עם החניך. יםגננת מסודר קיימים דוחות .4

 קיים דו"ח רכז מסודר כולל המלצה להרחקת הילד. .5

 שצפה בקבוצה. של רכז יול"אקיים דו"ח חוות דעת נוספת  .6



 

 

 קיימת המלצה של ראש התחום להרחקת הילד. .7

 להרחקת הילד. קיים אישור של מנכ"ל הרשת .8

 

אשר כל התנאים מתקיימים לגביו, יוזמנו הוריו לשיחה עם מנהל תחום הגיל הרך ו/או רכז הגן ויימסר להורים מכתב  ילד

ימי עבודה להתארגנות עם מסגרת חלופית וכן יינתן להם זיכוי מלא בגין  7החלטה בנושא, כאשר יינתן להורים טווח של 

 .החודשים הנותרים וקייטנת הקיץ

במידה והורים מעוניינים להשיב ילד לתוכנית יול"א בשנים הבאות, הנושא יישקל בחיוב תחת מתן המלצות מגננת 

הבוקר והמלצות מהמטפל )במידה ומתקיים טיפול( לנושא שילובו חזרה במסגרת הצהרון. ההורים יוחתמו על 

 דשים.חו 3התחייבות שידוע להם, כי שהות הילד בתוכנית היא על תנאי למשך 

 

 

 

 

 


