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 מוכרים במעונות יוםהנדרשת  ילדיםהתפוסת קביעת הנחיה ל

 תיקון  - 1הוראת שעה

מעונות יום, ותוך לזקקים ילדים הנההגדלה של  הלאוכלוסיימענה רחב ככל הניתן לתת במטרה 
, הניתנת כיום לילדים במעונות היום המוכרים על ידו איכות טיפול מחויבות האגף לשמירה על

במעון ותנאים אחרים שנועדו להבטיח איכות הטיפול בילד, ניתנת בזאת בטיחות ובכללם תנאי ה
הקבוע כיום במסגרת התנאים ובשונה מביחס לאופן קביעת התפוסה הנדרשת עדכנית הנחייה 

  ים המפעילים.  למתן סמל ובהסכם ההתקשרות עם הארגונ

 )חלוקת גודל הכיתה תפוסת הילדים תיקבע בהתאם לגודלן של כיתות המעון, כפי שיפורט להלן
, אולם כחלק מהרצון לדאוג לבטיחות הילד, ליכולתו לקבל טיפול מיטבי, לי לילד(ממיניהבשטח 

יכולת של מטפלת לשהות עם הילדים לאורך כל שעות הפעילות במעון לעבודה בקבוצות קטנות, ל
-50-70 הוא בהם והבוגרים הפעוטות, התינוקות כיתת שגודל, ועוד, הוחלט לחתור לכך שבמעונות

, וזאת בכל אחת מכיתות המעון מטפלות בכל אחת מקבוצות הגיל 3תהיינה  2(בהתאמה) 70
 לגיל הרלוונטי.  )יחס ילדים מטפלות( בהתייחס גם לתקינה המאושרת כיום

והן ביחס למבנים שנבנו שלא  2006הנחייה זו ניתנת הן ביחס למבנים שנבנו בהתאם לפרוגרמה 
 לפי הפרוגרמה. 

 הודעות בדבר התפוסה העדכנית תישלח לכל ארגון בסמוך למועד פרסום הנחייה זו. 

 מס' הילדים שיאושר יהיה בכפוף לאמור להלן:
 

 גודל הקבוצה לא יחרוג  מהנקוב בעמודה ד'. 
 עמודה ד' עמודה ג' עמודה ב' עמודה א'

מינימלי שטח  כיתה  
 לילד )מ"ר(בכיתה 
  3לפי תקן

שטח מינימלי 
על פי בכיתה לילד 

 4הוראה זו

על פי גודל קבוצה מקסימלי 
הוראה זו בכיתות הגדולות 

שטח המאפשר מאוד שיש להן 
)כך שבכל מקרה השטח  זאת

לכל ילד לא יפחת מ"שטח 
מינימלי בכיתה לילד על פי 

 הוראה זו"(
 22 2.8 3.3 תינוקות
 32 2.6 3 פעוטות

 35 2.25  2.6 פעוטות בוגרים
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נוספת נתונה לתקופה הארכת תוקפה של הוראה זו . )כולל( התשע"חעד לשנת הלימודים  הנחיה זו היא בגדר הוראת שעה 

 בהסכם קבועות שהיו כפי הנחיותיו לפי ישוב המשרד לפעול –המשרד בלבד. עם ביטולה של הוראת השעה לשיקול דעת 

  .ד"תשע לשנהל
2

גודל הכיתה  -המונח מעונות תקניים מתייחס לגודל הכיתה, בהתאם לגיל הילדים אותו היא מיועדת לשרת : בכיתת תינוקות  

 מ"ר.  70גודל הכיתה  -מ"ר, בכיתת בוגרים ובכיתת פעוטות  50
3 

 . ד"תשע לשנת כפי שנקבע במסגרת התנאים למתן סמל ובהסכם ההתקשרות עם הארגונים המפעילים שטח מינימלי לילד
4 

 אחר גודל יאושר כי לבקש מעוניין הארגון אם רק. בתיק המעון באגףרשום ה הגודל יהיה התפוסה חישוב לצורך הכיתה גודל

  כיתה בכל המטרים מספרשייתן אישורו בדבר  מוסמך מודד אישור להביא יידרש הוא
5

 בוגרים. 33וזאת בכדי לאפשר תפוסה של  מ"ר 2.1מ"ר השטח המינימלי יהיה  70הוא  ת הבוגרים בו גודל כיתבמעון  
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 70-70-50 הוא בהם והבוגרים הפעוטות, התינוקות כיתת שגודל, שבמעונותהמשמעות היא, 
 , מספר הילדים בכל כיתה יהיה: (בהתאמה)

לאורך כל  מטפלות 3-בעל פי יחס התקינה הנדרש מדובר  ולכן(, 315+)תינוקות  18 – תינוקות
 תינוקות.  6ביחס של מטפלת אחת לכל שעות פעילות המעון 

לאורך כל  מטפלות 3-בעל פי יחס התקינה הנדרש מדובר  ולכן(, 522+)פעוטות  27 – פעוטות
 פעוטות.  9ביחס של מטפלת אחת לכל שעות פעילות המעון 

לאורך כל שעות  מטפלות 3-בעל פי יחס התקינה הנדרש מדובר  ולכן(, 627+) בוגרים 33 – בוגרים
 בוגרים.  11ביחס של מטפלת אחת לכל פעילות המעון 

 
 תיקבע בהתחשב בגודל הכיתה, גילאי הילדים התפוסה :לפי הגדלים האמוריםבכיתות שאינן 

  .)עמודה ג' בטבלה(והשטח המינימלי לכל קבוצת גיל 
 

 : יותרחריגים ב מקרים
 מנהלת תוכל, אחרים מיוחדים צרכים או רווחה ילדי של מקרים כגון, ביותר חריגים במקרים

 לאחר יופעל הדעת שיקול. כיתה של לתפוסה קטנה תוספת ולאשר דעת שיקול להפעיל האגף
ת הבטיחו נושא, בחינת בחינת חלופות אפשריות באזור שלא יצריכו אישור לחריגה בתפוסה

בנושא הפיקוח על המעון,  ובמשרד הרווחה הגורמים הרלוונטיים באגף עם התייעצות, במעון

 6העולות מהבקשה הספציפית.והאחרות התנהלותו והסוגיות הפדגוגיות 
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יודגש, האמור בסעיף זה יעמוד בתוקף במהלך שנת הלימודים תשע"ז. המשרד יהיה רשאי להחליט על הפסקת מתן אישורים 

"ז להחליט על הארכת ההסדר כאמור בסעיף זה אף במהלך שנת הלימודים. המשרד יהיה רשאי בתום שנת הלימודים תשע

 לתקופה נוספת כפי שייקבע. 


