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:לתוקףוכניסהתקינההבדלי .1

–לתוקףיסהכנ–מקסימליקבוצהגודל-תפוסה.1 01/09/2022

–לתוקףכניסה–מטפלותמספר–תקינה.1 01/09/2021

.הפעוטותבכיתת 15%עדשלתפוסהתוספתלאשרסמכותלממונה.1

דטור גטור בטור



:לתוקףוכניסהתקינההבדלי .1
301/09/202–לתוקףכניסה–לילדשטח.4

רישיוןאוראשוניאישורשקיבליוםמעוןלגביתחול(ב)4תקנה ,התחולהבעניין(ד)משנהבתקנתהאמוראףעל.1
בהודעההודיעשהשרלאחרבספטמבר 1ביום, (קייםיוםמעון–להלן)2021בספטמבר 1יוםעדהפעלה

הקיימיםהיוםממעונות80%החברתייםוהשירותיםהרווחה ,העבודהמשרדשערךמחקרלפיכיברשומות
שבתוספתלטבלה 'דבטורכאמורלפעוטמזעריבשטחעומדים ,לפחות ,המשרדעםהפעלהבהסכםשאינם

מעונותלגביהאמורההמשנהתקנתתחול ,מסויימתשנהשלבמרס 1יוםלאחרכאמורהשרהודיע ;הראשונה
.שלאחריההשנהשלבספטמבר 1ביוםקיימיםיום

דטור גטור בטור



:מטפלותהכשרת
 :שאלות

 ?קורסצריךמי

שנים 4בתוךבהכשרהחייבהצוותכל

2025כניסה סופית לתוקף בשנת 

מעונותמנהלותקורסצריכהמנהלתכל

שעות 880במקוםלפחותשעות 220שלבהיקףהפחותלכל 1סוגקורסצריכהמטפלתכל

?שונותבשפותקורסיםינתנוהאם
:בשפותתיערךהבחינהכן

נוספותבשפותגםבחינותלערוךוניתן ,ורוסיתספרדית ,צרפתית ,אנגלית ,אמהרית ,ערבית ,עברית

 .זהאתנצלו–בחינםהכשרותקיימות



:מטפלותהכשרת
 :שאלות

?הכשרהמחובתפטורמי

.למטפלותאקסטרניתבחינהלדרושאופטורלתתרשאיהממונה

מטפלותמהכשרתפטורלקבלתבקשהלהגישיכולהבחינוךרלוונטייםתאריםלהשישמי
אקסטרניתלבחינהבכפוףאוהממונהדעתלשיקול

–תקנהשנים 5מעלשעובדותלמטפלותפטור שעות 120מינימוםהכשרהחובת(ד) 24

(ה) 24תקנהבחינוךאקדמיתוארוישבמידהלמנהלותפטור

?החוקעללעבורלאכדיהקורסיםאחריכברלהיותצריךמתי

התקנותשעברומיוםשניםארבע



:במעוןפדגוגיותהדרכות
9מסתקנה

המעוןצוותיכלולהלימודיםשנתכלבמהלךכיהרישיוןמבקשיתחייבכןאםאלארישיוןהממונהייתןלא, 6מתקנהלגרועמבלי .א.

 ;לחודששעות 4שלבהיקףחינוכיתהדרכהשיעבירחינוכימדריך

מטפלים-המחנכיםכללעםפגישותוכןהמעוןומנהלמטפלים-מחנכיםעםאישיותפגישות ,המעוןבצוותתצפיותתכלולהחינוכיתההדרכה
.לקבוצותחלוקהלפיאו ,ביחד

.חינוכילמדריךהראוייםהניסיוןאוההכשרה ,ההשכלהלענייןהמלצותיפרסםהממונה .ב

. 25תקנהכספיסיוע

לשםהמשרדעםהפעלהבהסכםשאינםלפעוטותיוםלמעונותכספיסיועלענייןהוראותהמשרדשלהכלליהמנהלייתן1.1.2022יוםעד
 9בתקנהכאמורבמעוןחינוכיתהדרכההעברת

1/1/22כניסה לתוקף 



:שלווחניכהלעבודהמטפלמחנךקבלת
10 .

 ,אלהבתקנותמהאמורלגרועמבלי. א
עובדלפעוטותיוםמעוןמפעיליקבללא

מטעמומיאולפעוטותהיוםמעוןמנהלשהשתכנעלאחראלאפעוטותעםלעבודה
שאינולהניחסביריסודלושהיהולאחרפעוטותעםלעבודהמתאיםשהעובד

.במעוןהשוהיםלפעוטותלהזיקכדיבהתנהגותושאיןאומסוכן

עםבעבודהניסיוןבלילפעוטותהיוםלמעוןחדשמטפל-מחנךהתקבל. ב
מיאוהמעוןמנהלילוו ,פעוטותעםהתעסוקתיעברושהוכחמבליאופעוטות

עםעבודתושלהראשוןהחודשבמהלךמטפל-המחנךאתלכךמינהשהוא
;הפעוטות

,בקבוצההיוםסדרבדברלרבותמעשיתהדרכה– "ליווי" ,זומשנהתקנתלעניין
התארגנות ,פעילויותהעברתדרכי ,נהלים ,המעוןצוותבתוךהעבודהחלוקת
.היוםבסוףמהםופרידהפעוטותקבלת ,היוםוסוףשינה ,ארוחותלקראת

מישלאומטפלמחנךשלבהתנהגותישכילפעוטותיוםמעוןמפעילמצא. ג
שלהתקינההתפתחותםעלמזיקההשפעהמשוםהפעוטותעםישירבמגעשנמצא
במעוןמטפלמחנךשלשהייתותופסק ,לפעוטותהיוםבמעוןהשוהיםפעוטות

והמפעילמידיבאופןהפעוטותעםישירבמגעשנמצאמישלאולפעוטותהיום
 .לאגףכךעלידווח



:הולמיםעבודהתנאי
11 .

ובכלל ,המעוןלצוותהולמיםעבודהתנאילהבטחתיפעלהיוםמעוןמפעיל. א
.ואווירכוחלהחלפתומוסכמותקצרותהפסקותזה

 .לחוק(ג)4ומסעיףעבודהחוקימהוראותלגרועכדיזובתקנהאין. ב



:מזיקההתנהלותמניעת
12.

התנהגותכללמניעתיפעללפעוטותיוםמעוןמפעיל
לפעוטותלהזיקכדיבהשיש

. .לפעוטותהיוםבמעוןששוההמיידיעלבוהשוהים



:לימודיםותוכניתיוםסדר
עליחליטלפעוטותיוםמעוןמפעיל ,לימודיםשנתכלתחילתב. א. 13

מתוכנןיוםסדרעלוכןהפעוטותלגילהמותאמתחינוכיתהתפתחותיתתכנית
התפתחותולקידוםוהמכוון ,כאמורהתכניתשליישוםיכלולאשר ,קבוצהלכל

סביריםזמניםשיבטיחגופניולטיפולהפעוטשלוהרגשיתהשכלית ,הגופנית
סדרעל ;אכילהוזמנישינהזמניעליחליטזהובכלל ,וביחידותבצוותאלפעולות

לגילמותאםולהיותמטפל-המחנךושלהפעוטשלהפנימילאיזוןלתרוםהיום
.גילקבוצתבכלהתפתחותםולשלביהפעוטות

במעוןהשוהיםלפעוטותמומלצתחינוכיתהתפתחותיתתכניתיפרסםהממונה(ב)
.גילאיםלפי ,לפעוטותמומלץיוםוסדרלפעוטותיום

הפעוטותלצרכי ,לאילוציםלהתאימויהיהשניתןבאופןגמישיהיההיוםסדר(ג)
.היוםמעוןצוותולצרכי

לפיהפעלתואתהמאפשריםמתאימיםסידוריםייעשולפעוטותיוםבמעון(ד)
.לפיויתנהלוהוא ,היוםסדר

לבניית, 9בתקנהכאמורהחינוכיבמדריךלהסתייעהמעוןמנהלעל(ה)
תכניתבנייתלצורךבולהסתייעהואורשאי,(א)משנהבתקנתכאמורהיוםסדר

 .חינוכיתהתפתחותית



:לממונהודיווחהוריםעםקשר
לא ,מקווניםתקשורתבאמצעילרבות ,בכתבההוריםלידיעתיביאלפעוטותיוםמעוןמנהל(א)14

:אלהכלאת ,הענייןלפיבמהלכהאו ,השנהמתחילתיאוחר
;החוקלפיהפעלהרישיוןשלקיומו )1(
מדריך ,מטפלים-מחנכים ,זהובכלל ,המעוןצוותשלזהותם )2(

מנהלעםקשריצירתדרכיוכן ,לפעוטותהיוםמעוןומנהלחינוכי
;היוםמעון
,לפעוטותיוםמעוןהמשמשבמקוםשמתגורריםאנשים )3(

במסגרת ,במעוןשהייתםאתאישרשהממונההשירותיםונותני
;הרישיון

לחוק(ג)15סעיףלפיהמועסקיםשירותנותןאועובדישאם )4(
בקשרהממונהמטעםסירובכוונתעלהודעהאואישורקבלתבטרם

;עבודתומשךועלזהותועל ,השירותמתןאולהעסקתו
;חופשותימילוח )5(
;הסתגלותימימדיניות )6(
;13בתקנהכמפורטיוםסדר )7(



:לממונהודיווחהוריםעםקשר
;סטנדרטישבועיאוכלתפריט (8)14

;החינוכיתההתפתחותיתהתכניתעיקרי (9)
;למעוןמחוץהפעוטותעםמאורגנותיציאות(10)
;במעוןפעוטשאינומישהייתעלדיווח (11)
;לפעוטותהיוםמעוןעםהתקשרותדרכי (12)
,קבוצהבכלהגילאיםטווח ,במעוןהפועלותהקבוצותמספר (13)

האחראיםמטפלים-המחנכיםזהותוכן ,קבוצהבכלהפעוטותמספר
;קבוצהלכל

,באגףהציבורבפניותלטיפולאחראיעםההתקשרותפרטי (14)
;האלקטרוניוהדוארהטלפוןמספרלרבות
במעוןבפועלהפעוטותלמספרהמטפלותמספרביןהיחס (15)
;גילשכבתולפיקבוצהלפי ,לפעוטותהיום
חלקיהפעילותכשטחשיחושבבפועללפעוטהפעילותשטח (16)

לאהפעילותשטח ;לפעוטותהיוםבמעוןהשוהיםהפעוטותמספר
אומחסן ,שירותים ,רחצהחדרימצוייםשבהםהשטחיםאתיכלול

 .מקלט



:לממונהודיווחהוריםעםקשר
;הוריםנציגותלהקמתלפעולמהוריםימנעלאלפעוטותיוםמעוןמפעיל(ב)14

;עתיותפגישותויקייםעימהפעולהבשיתוףהמנהליפעל ,הוריםנציגותהוקמה
כללכלפיהיוםמעוןמפעילמחובותלגרועכדיזומשנהבתקנתבאמוראין

.ההורים
למנהלאוהמעוןלמפעיללפעוטותהיוםבמעוןהשוההפעוטשלהורהפנה(ג)

משוםבהשישלהתנהגותחששאובפעוטלפגיעהחששלבירורבבקשה ,המעון
הפנייהאתהמעוןמפעיליברר ,לפעוטותהיוםבמעון ,הפעוטעלמזיקההשפעה

המעוןוצוותהפעוט ,ההורהשלכבודםעלשמירהתוך ,דיחויובלאיעילבאופן
.הפעוטלהורהוישיב

(13)(א)משנהבתקנתכאמורדיווחלממונהיעבירלפעוטותיוםמעוןמנהל(ד)
 .שנהכלשלבספטמבר 1-ב(16)-ו

,קבוצהבכלהגילאיםטווח ,במעוןהפועלותהקבוצותמספר
האחראיםמטפלים-המחנכיםזהותוכן ,קבוצהבכלהפעוטותמספר

;קבוצהלכל
חלקיהפעילותכשטחשיחושבבפועללפעוטהפעילותשטח

 ;לפעוטותהיוםבמעוןהשוהיםהפעוטותמספר



:ביטוחחובתבטיחות
תקפיםמעסיקוחבותאישיותתאונותביטוחחובתקיימת

ותכולהמבנה 'גצדגםלבטחמומלץ

לויאשרהביטוחסוכןאצלההתאחדותלחבריהנחות



:בטיחותהבטחת–בטיחות
לתקנותהשלישיתבתוספתהבטיחותהוראותםקיותצהירמילויחובתלשנהאחת

הבטיחותליקוייכללתיקוןחובהקיימת

הבטיחותבמפרטועמידהלשנתייםאחתבטיחותמבדקיעורךאישורלקבלתחובהקיימת
השלישיתבתוספתהמופיעבמפרטוכן 18בסעיף

בלבד₪ 351לחברי ההתאחדות מבדק בטיחות בעלות של 

+

בלבד₪ 800מבדק הגן הבטוח של מכון התקנים בעלות של 



:בטיחותתנאי
.הפעוטותשלוםאתיסכןולאיפריעשלאבאופן /העבודהשעותלאחרתיקונים /שיפוץפעולות .1

;מבוגרבליוויתתבצעלמדרגותהפעוטותגישת (2)
;הפעוטותשללבטיחותםסכנהמהווהשאינומיתקןבאמצעותתיחסםלמדרגותהגישה (3)
 ;רבלגובהחפציםייערמולא (4)
;לפעוטותסכנהיהווולאשלמיםיהיובמעוןהחפצים (5)
חנקסכנתלהוותהיכוליםרכיביםיהיולאהפעוטותשהייתאזורובכלבמעוןהפעילותחדרמרחביבכל (6)

;באלהוכיוצאבלונים ,ניילוןשקיותכגוןלילדים
תיחסםעצמההבריכהאזוראלהגישה–המעוןבמתחםבריכהקיימתואםאסורמיםבבריכותהשימוש (7)

ובהשגחהשתייהבאיכותבמיםתתאפשראישיותבגיגיותמיםפעילות ,האמוראףעל ;לפעוטותלחלוטין
 ;שבגיגיתהמיםירוקנוהפעילותובתוםלפחותבמעוןצוותאנשישנישלצמודה

ומתאימיםבטיחותיים ,מיועדיםיהיו ,ונקיתקיןבמצביוחזקוהפעוטותלשימושוהצעצועיםהציודכל(8)
;לפעוטות



:בטיחותתנאי
 ;הפעוטותלפעילותמיועדשאינוחללולכללמטבחהגישהתיחסםבמעוןפעוטותשלהשהייהבזמן )9(

שללבטיחותםסכנהמהווהושאינולפעוטותמעברמאפשרשאינומיתקןבאמצעותתתבצעהחסימה
;הפעוטות

;ילדיםשלידםמהישגרחוקונעולנפרדבארוןיוחזקוותרופותוהחיטויהניקויחומרי )10(
 ;הפעוטותשלידםמהישגיורחקו ,חמיםמיםזורמיםשבהםשתייהמיתקנילרבות ,וקומקומיםמיחמים )11(
 ;מאוורריםהילדיםשלהפעילותאזורי )12(
;שינהבזמןלרבות ,לפעוטותיוםמעוןשלהפעילותשעותבכלמתמדתהשגחהבלאפעוטותיישארולא)13(

-מאלהבאחדשימושבמעוןייעשהלא (14)
;לאוכלגבוהכיסא)א(

;לרחצהמהירחשמלימיםמיחם)ב(
.ונפטגזהסקותאוגלויחימוםגוףבעלחשמלתנור)ג(



:בטיחותתנאי
בעלבאמצעותהבאותהבדיקותאתלבצעלפעוטותיוםמעוןמפעילעל(ב)

 :לצידןהמנויותובתקופותמקצוע
 ,החשמללחוק 6סעיףלפיבודקבאמצעותהחשמלמערכתבדיקת(1)

;לפחותשניםלחמשאחת 41954-ד"התשי

משרדבושהכירבטיחותמבדקעורךבאמצעותבדיקה (2)
אחת ,לחינוךלמוסדותבטיחותבדיקותביצועלענייןהחינוך

למיתקנישמתחתהשטחהיותלענייןזהובכלל ,לפחותלשנתיים
תקןלפיאחרנפילהבולםחומרכלאוחולבשכבתמרופדהחצר

;1498ישראלי

.לפחותשניםלחמשאחת ,גזבדיקת (3)
אתלקייםהיוםמעוןמפעילשלמחובתולגרוע(ב)משנהבתקנתאין(ג)

 .דיןכללפיעליוהמוטלותהבטיחותהוראות



:ותזונהתברואה
.א18

וינקוטבמעוןנאותייםתברואהתנאילקיוםיפעללפעוטותיוםמעוןמפעיל(א)
.תברואהמפגעישלסדירהלמניעההדרושהפעולה

;לפעוטותומותאמתבריאה ,נאותהתהיהלפעוטותהיוםבמעוןהתזונה(ב)
באתרלפעוטותיוםבמעוןפעוטותלתזונתהמלצותיפרסםהבריאותמשרד

 .הבריאותמשרדשלהאינטרנט



:מעוןתיקניהול
:הבאיםהמסמכיםובומעוןתיקלנהלחייבלפעוטותיוםמעוןמנהל(א)19

לפעוטותהיוםמעוןצוותאנשישלהזהותתעודתומספרשם (1)
מניעהאיןכיהממונהוהודעתלחוק15סעיףלפישירותיםנותניאו

;שירותיהםבקבלתאובהעסקתם

כאמורמטפלים-מחנכיםהכשרתעלהמעידותתעודות (2)
;7עד5בתקנות

הדיווחיםהעתקוכןבמעוןשאירעוחריגותתאונותשלתיעוד (3)
;15תקנהלפישנעשו

כאמורחינוכיתהתפתחותיתותכניתבמעוןהמנוהלהיוםסדר (4)
;13בתקנה



:מעוןתיקניהול
;16בתקנהכאמורהביטוחחוזה (5)
;חינוכיתהדרכהשלקיומהעלתיעוד (6)

;20תקנהלפיבמעוןפעוטשאינומישהייתעלתיעוד (7)
. 18תקנהלפיבדיקותשלותוצאותאישורים (8)

,שלהםהזהותתעודותמספר ,במעוןהשוהיםהפעוטותשמות (9)
ודרכיההוריםשמותוכןשייכיםהםאליהוהקבוצה ,לידתםתאריך
;עמםקשריצירת

,קבוצהבכלהפעוטותשמות ,במעוןהפועלותהקבוצותמספר (10)
הגילאיםטווח ,הקבוצהעלהאחראיםמטפלים-המחנכיםשמות

.בקבוצההפעוטותומספר ,בקבוצה

.שנים 7שללתקופהיישמרוהמעוןתיקפרטי(ב)



:פעוטשאינומישלשהייההגבלת
20

צוותאישהואכןאםאלאלפעוטותיוםבמעוןפעוטשאינומיישההלא(א)
.לחוק 15בסעיףכאמורשירותיםנותןאובמעון

היוםבמעוןלשהותפעוטשאינומירשאי )א(משנהבתקנתהאמוראףעל(ב)
:אלהכלשמתקיימיםובלבד

להוריםדיווח ,לכךהסמיךהמעוןשמנהלמיאוהמעוןמנהל (1)
;היוםבמעוןפעוטשאינומישהייתעל

נמצאהזמןכשכלמתקיימתפעוטשאינומישלהשהייה (2)
;הפעוטותעלהמשגיחמטפל-מחנךבמקום

מעוןלפעילותלהפריעכדיפעוטשאינומישלבשהייתואין (3)
;היום



:פעוטשאינומישלשהייההגבלת
20

:מאלהאחדהואפעוטשאינוהאדם )4(

;המעוןפעילותמתנהלתשבובמקוםהמתגוררמשפחהבן(א)

אתלאסוףאולהביאאותוהרשהפעוטשלשהורהמילרבות ,במעוןהשוההפעוטשלמשפחהקרוב(ב)
;מהמעוןהפעוט

לגביוחלותלאאםגםלמעוןשירותיםהנותןאדם(ג)
;לחוק 15סעיףהוראות

;לפעוטותיוםמעוןהמפעילבארגוןתפקידבעל(ד)

למעוןלהיכנסאחרדיןאוהחוקלפיסמכותמבעללמנועזובתקנהאין(ג)
 .דיןלפיסמכויותיוהפעלתולצורךסמכויותיולפיהיום



,  המזערי לפעוטהשטח שיפור התקינה 
:ההכשרה הפדגוגית וההדרכה החינוכית

21
במהלך תקופה של שלוש שנים מיום פרסומן של תקנות אלו יבחן הממונה על זרוע העבודה את  ( א)

והשטח המזערי לפעוט במעונות יום לפעוטות שנקבעו לפי  , התפוסה, האפשרות לשיפור התקינה

,  ואת הגדלת ההיקף של ההכשרה הפדגוגית וההדרכה החינוכית, ובתוספת הראשונה4עד 2תקנות 

Oecd-והכל בשים לב לנהוג במדינות ה,9-ו6שנקבעו לפי תקנות  כמו כן הממונה יבחן את  ;

.  ויגיש את מסקנותיו לשר, לרבות עלויות, ההשלכות של השיפור וההגדלה כאמור



,  השטח המזערי לפעוטשיפור התקינה 
:ההכשרה הפדגוגית וההדרכה החינוכית

21
במהלך תקופה של שנה וחצי מיום פרסומן של תקנות  ( א)מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה ( ב)

יבחן הממונה על זרוע העבודה את האפשרות לשיפור התקינה כך שכשלב ראשוני התקינה , אלו

:  ויגיש את מסקנותיו לשר, תהיה כמפורט להלן

; 1:5התקינה תהיה ביחס של –חודשים 15הגיל מלידה עד לשכבת 

1:8;התקינה תהיה ביחס של –חודשים 24חודשים ועד 15הגיל שמעל לשכבת 

.  1:10התקינה תהיה ביחס של –חודשים 24הגיל שמעל לשכבת 



צוות ההתאחדות מודה לכל החברים על  
היכולת לייצג את מעונות היום הפרטיים 

.בתהליך אישור התקנות

אין לנו היום צל של ספק כי לולא פעילותנו  
התקנות שהיו עוברות היו עושות עוול גדול  

לילדים ולמנהלי המעונות, להורים



הצלחנו למנוע השתת עלויות ההכשרות  
והדרכות על ההורים ועל הגנים

הצלחנו לקבל תקצוב להכשרות ולהדרכות וכן  
לדחות את כניסת הסעיפים הבעייתיים לתוקף  

.מיידי



השמירה על שלומם ממבלי לגרוע מעיקרון 
,  וביטחונם של הילדים

הצלחנו למתן את דרישות הבטיחות ביחס  
למפרטי בטיחות קודמים ובכך מנענו עלויות  
מיותרות ושינויי מבנים שבהם מעונות היום

.לא היו מצליחים לעמוד



מידתיות  , של תהליך התקנות סבירותבסופו 
.וניתנות ליישום בזכות פעילותנו



נמשיך לפעול למענכם גם בהשגת היעדים  
,ביטול שימוש חורג: הבאים

,תיקון חוק המצלמות
.והשגת שיוויון הזדמנויות למול מעונות הסמל



https://hmeonot.org.il

️♥בהצלחה 

https://hmeonot.org.il/

