
תקנות חוק הפיקוח על
מעונות יום לפעוטות

נוסח מלא+ תקציר התקנות

אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך



 

1. רישיון להפעלת מעון יום - החל מפתיחת שנת הלימודים התשפ"ב (1.9.2021),

יחויבו כל המסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק ברישיון להפעלת המסגרת,

לצורך הסדרת התנאים לקבלת רישיון להפעלת מעון. 

על מנת לעמוד בתנאים לקבלת רישיון, על המבקש לעמוד בדרישות חוק הפיקוח על

מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 (להלן- החוק) ובכלל זה: בדיקת רישומם הפלילי

של כל המעורבים בהפעלת המעון, תחום המבנה, בטיחות, התקנת מצלמות, תפוסה,

תקינת כוח אדם והכשרת הצוות החינוכי טיפולי במעון, ביטוחים, תברואה ותזונה.

 

2. מתן רישיון זמני - ניתן למעון לשנה אחת ובתנאי שמגיש הבקשה הוכיח עמידה

בתנאים המפורטים להלן במצטבר: תחום המבנה, הכשרה בתחום עזרה ראשונה,

הכשרה בתחום התנהלות בטוחה, התקנת מצלמות במעון, תחום העדר רישום פלילי

לכל הבאים במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות, המפעיל לא סירב לאפשר לבודקים

לבצע בדיקה במעון.

 

3. סעיף התקינה (יחס מחנך-מטפל לילד) נכנס לתוקף ביום תחילת התקנות, 1.9.21,

כאשר התקינה הקיימת כבר עתה במעונות המוכרים (בעלי סמל), תהיה, מיום זה,

כאשר היא מחייבת גם לגבי המעונות הפרטיים. בתקנות גם נקבע כי בכל מקרה, וללא

קשר למספר הילדים בקבוצה בפועל, לא יהיו פחות משני מחנכים-מטפלים לקבוצה של

שבעה ילדים. בחינת שיפור התפוסה תתבצע לאחר 3 שנים (ספטמבר 2024).

 

תקנות חוק הפיקוח על מעונות
יום לפעוטות

תקנות הפיקוח מסדירות את הפעלת מעונות היום לפעוטות בגילאי לידה עד 3,
ובכלל זה רישום ופיקוח עליהם לשם שלומם, בטיחותם והתפתחותם התקינה של

התינוקות והפעוטות,  תוך הקניית סביבה חינוכית וטיפולית הולמת.

תקציר התקנות שאושרו ביום 4.1.2021



4. שטח הפעילות המזערי כולל דרישה ראשונית, שתכנס לתוקף כבר ביום 1.9.2021,

לפיה השטח לילד במעון יהיה בטוח, מרווח ומאוורר, המאפשר תנועה בהתאם לשלבי

התפתחות הפעוט, וסביבה חינוכית וטיפולית הולמת. בתקנות קיימות דרישות נוספות

לשטח מזערי לילד, אולם בכדי לתת זמן היערכות, דרישות אלה תכנסנה לתוקף

ב-1.9.23, למעונות שלא קיבלו אישור ראשוני או רישיון הפעלה עד 1.9.21. במעונות

אשר קיבלו אישור או רישיון כאמור, תיכנס התקנה לתוקף, לאחר הכרזת שר העבודה

והרווחה על כך ש-80% לפחות מהמעונות הפרטיים, עומדים בתנאי שטח הפעילות

המזערי. לאחר כניסת התקנה לתוקף לגבי מעון, אם לא ניתן לספק את השטח המזערי

לכל פעוט, תופחת התפוסה באותו מעון, עד לעמידה בתנאי זה.

 

 

 

 

 

 

 

5. סדר יום ותכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך

בתחילת כל שנת לימודים, מפעיל מעון יום לפעוטות, יחליט על תכנית התפתחותית

חינוכית המותאמת לגיל הפעוטות וכן על סדר יום מתוכנן לכל קבוצה. על סדר היום

לתרום לאיזון הפנימי של הפעוט ושל המחנך-מטפל ולהיות מותאם לגיל הפעוטות

ולשלבי התפתחותם, בכל קבוצת גיל.

תכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך וכן סדר יום מומלץ לפעוטות, לפי גילאים,

יפורסמו באתר האגף למעונות יום. תכנית זו אמורה לשמש את צוותי החינוך-טיפול

במעון.

על מנהל המעון להסתייע במדריך החינוכי, לבניית סדר היום, ורשאי הוא להסתייע בו

לצורך בניית תכנית התפתחותית חינוכית. 

דרישות החל מיום 1.9.2021שכבת גיל

לידה עד 15 חודשים

24-15 חודשים

24 חודשים ומעלה
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דרישות החל מיום 1.9.2021שכבת גיל

לידה עד 15 חודשים

24-15 חודשים

24 חודשים ומעלה

השטחים יהיו מרווחים, בטוחים,
מאווררים ויאפשרו תנועה לפי

שלבי התפתחות הפעוטות במעון
 וסביבה חינוכית וטיפולית הולמת

דרישות השטח לפעוט במטר
מרובע החל מיום 1.9.2023
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6. ביטוח - נכנס לתוקף ביום 1.9.21, כאשר מעון יום מחויב בביטוח צד שלישי כנגד

פגיעות העלולות להיגרם במהלך שהיית הפעוטות במעון. ביטוח תאונות אישיות וביטוח

חבות מעסיק תקפים לכל שנת לימודים. 

 

7. בטיחות - נכנס לתוקף ביום 1.9.21, כתנאי לרישיון. חובתו של המפעיל למנוע היווצרות

מפגעים בטיחותיים ולתקן כל מפגע בטיחותי שיש בו כדי לסכן את שלומם של הפעוטות.

מפעיל יום לפעוטות ימציא לממונה, בכל שנה, הצהרה ערוכה על פי הנוסח שיקבע האגף

למעונות יום, כי הוא פועל לפי תנאי הבטיחות הנדרשים, בצירוף אישורים מתאימים.

 

8. תזונה - נכנס לתוקף ביום 1.9.2021 כתנאי לרישיון. חובתו של המפעיל לדאוג כי

התזונה במעון היום לפעוטות הינה/תהיה נאותה, בריאה ומותאמת לפעוטות. מומלץ לעיין

בהמלצות משרד הבריאות לתזונה לפעוטות, באתר משרד הבריאות. 

 

9. תברואה - נכנס לתוקף ביום 1.9.2021 כתנאי לרישיון. חובתו של המפעיל לדאוג

שבמעון יתקיימו תנאי תברואה נאותים ולנקוט פעולה הדרושה למניעה סדירה של מפגעי

תברואה.

 

10. ניהול תיק מעון - מנהל מעון יום לפעוטות חייב לנהל תיק מעון ובו המסמכים

הקבועים בתקנות (סעיף 21). מסמכים אלה יישמרו לתקופה של 7 שנים. 

 

11. הדרכה חינוכית - החל מתאריך 1.1.2022, מפעיל מעון יום לפעוטות יתחייב להעסיק

מדריך חינוכי במהלך כל שנת הלימודים, אשר יעביר הדרכה חינוכית בהיקף של 4 שעות

לחודש. ההדרכה החינוכית תכלול תצפיות בצוות המעון, פגישות אישיות עם מחנכים -

מטפלים ומנהל המעון וכן פגישות עם כלל המחנכים-מטפלים ביחד או לפי חלוקה

לקבוצות. ההכשרה והניסיון הראויים למדריך חינוכי, יפורסמו באתר האגף למעונות יום.

12.סעיף התפוסה (מספר מרבי של פעוטות בכיתה), ייכנס לתוקף ב-1.9.22, וזאת

בכדי לתת זמן היערכות. כמו כן, נקבע כי הממונה רשאי, בנסיבות מיוחדות, לאשר

חריגה של עד 10% מעל תפוסה זו, באופן קבוע, ולמשך שלוש שנים.

בקבוצת גילאי 24-15 חודשים (קבוצת הביניים), תותר סטייה של עד 15% בנסיבות

מיוחדות בלבד, וזאת עד לתאריך 1 בספטמבר 2025 בלבד, ולא יאוחר מכך

(תקופת הסתגלות).



עבר בהצלחה קורס בנושא עזרה ראשונה לפעוטות, בהיקף שלא יפחת מ-22 שעות

לימוד.

עבר בהצלחה קורס בנושא התנהלות בטוחה, בהיקף שלא יפחת מ-14 שעות לימוד.

ישלים הכשרה פדגוגית עיונית ומעשית, במוסד לימודי או בקורס מוכר. 

יעבור הכשרת ריענון פדגוגית אחת לשנתיים, בהיקף של עד 8 שעות.

יעבור הדרכה ריענון בעזרה ראשונה לפעוטות, אחת לשנתיים, בהיקף של שמונה

שעות.

13. הכשרה מקצועית למחנך-מטפל במעון - דרישות הסף להעסקת מחנך-מטפל:

 
את ההכשרה הפדגוגית, ניתן ללמוד תוך כדי ביצוע העבודה ולפי החלוקה שלהלן:

פרק זמן להשלמת ההכשרהותק מחנך-מטפל

מחנך מטפל שהתחיל
את עבודתו החל

מ-1.9.21.

יתחיל או ימשיך את תכנית
ההכשרה בתוך שנה מהיום שבו
התחיל לעבוד וישלימה בתקופה

שלא תעלה על שנה מיום שהתחיל
או המשיך.

היקף שעות נדרש

220 שעות מתוכן: 
150 שעות עיוניות
 70 שעות מעשיות

מחנך מטפל בעל ותק
פחות מ – 5 שנים

בעבודה (נכון ליום
.(31.8.21

ישלים הכשרה תוך 4 שנים ולא
יאוחר מיום 25.1.25.

220 שעות מתוכן: 
150 שעות עיוניות
 70 שעות מעשיות

מחנך מטפל בעל ותק
מעל 5 שנים בעבודה
(נכון ליום 31.8.21).

ישלים הכשרה תוך 4 שנים ולא
יאוחר מיום 25.1.25.

120 שעות מתוכן: 
50 שעות עיוניות

 70 שעות מעשיות

דרישות החל מיום 1.9.2022שכבת גיל

לידה עד 15 חודשים

24-15 חודשים

24 חודשים ומעלה

20

24

30



14. הכשרה מקצועית למנהל מעון - איש צוות שעיקר עיסוקו בניהול המעון, ישלים

תכנית הכשרה מותאמת למנהל מעון, בהיקף של כ- 340 שעות, במוסד לימודי או בקורס

מוכר.

כלל הצוות העוסק בחינוך-טיפול, יעבור השתלמות, מזמן לזמן, הכוללת תכני הכשרה

פדגוגית.

הקורסים יתקיימו באמצעות האגף להכשרה מקצועית והמכללות להוראה וחינוך.

 

 *מסמך זה מהווה תקציר הדרישות הקבועות בתקנות. בכל מקרה של סתירה בין מסמך

זה לבין האמור בתקנות – יש לפעול לפי הדרישות הקבועות בתקנות.

2021

רישיון/רישיון זמני
תקינה ( היחס בין המטפל לפעוט)

סדר יום ותכנית התפתחותית
שטח פעילות מזערי

ביטוח
בטיחות

תזונה
תברואה

ניהול תיק מעון

2022

הדרכה חינוכית (1.1.2022) לשנת הלימודים תשפ"ב
תפוסה (מספר הפעוטות המרבי שיכולים לשהות בכיתה)

2023

הכשרה פדגוגית למחנך-מטפל חדש
הכשרה פדגוגית למנהל חדש

2024

בחינת שיפור תקינה,
תפוסה ושטח מזערי

לילד

2025

הכשרה פדגוגית למחנך- מטפל
(5 שנות ותק)

הכשרה פדגוגית למנהל מעון (5
שנות ותק)

מועדי תיקוף התקנות


