
קבלת אישור ראשוני להפעלת מסגרות  -חוק הפיקוח 
 לפעוטות

 אישור ראשוני
 

(, יחויבו כל המסגרות בהן 1.9.2019לחוק, החל מפתיחת שנת הלימודים התש"פ ) 76בהתאם לסעיף 
 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת.  7לפחות  שוהים

 
 

 :תנאים לקבלת אישור ראשוני
 

לכל הבאים במגע עם הפעוטות, כולל מפעילי המסגרות, צוותי המסגרות,  היעדר רישום פלילי .1
 בעלי השליטה בחברות המפעילות ועוד

 ת רישיון הפעלה למעון יוםנוהל בדיקת רישום פלילי לצורך הנפק<< 
 .בנושא עזרה ראשונה לפעוטות והתנהלות בטוחה ביצוע השתלמות .2
 .לשהייתם של הפעוטות מתאים מיקום המסגרת .3

 

 
 ?ממפעילי המסגרות מה הדרישות

 
 :)על מפעיל המעון להזדהות בעת הגשת הבקשה( לרבות הסעיפים הבאים בקשה מקוונת יש להגיש

יש למלא את פרטי כל העובדים והגורמים הבאים במגע עם  ,יליהרישום הפל לצורך בדיקת .1
 .פעוטות

 .הנפקת האישור הראשוני מותנית בהיעדר רישום פלילי בנסיבות המקרה
כמפורט בנוהל  ,והתנהלות בטוחה לפעוטות עזרה ראשונה הצהרה על ביצוע השתלמות בנושא .2

 .לקבלת אישור ראשוני
 תם של פעוטותלשהיי מיקום המסגרת מתאים הצהרה כי .3

 
 0-3נוהל קבלת אישור ראשוני למפעיל מסגרות לפעוטות בגילאי << 
 כנית לימודים בנושא התנהלות בטוחהת<< 

 
 
 

 אופן הגשת בקשה

  

 .הגשת בקשה לאישור ראשוני  - יש להגיש באופן מקוון את הבקשות לאישור ראשוני
 .מדריך להגשת בקשהלנוחיותכם, ניתן להיעזר ב

  
 

 יצירת קשר
 

 :8236* מוקד טלפוני

  meonotyom@mgar.co.il : דואר אלקטרוני
 16:00-08:00ה' בין השעות -ימים א': שעות פעילות
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 דרישות ההכשרה של הצוות המקצועי במעון
 

מנהל/ת במעון יום עומד/ת בדרישה אחת לפחות מדרישות ההשכלה והניסיון 
 כמפורט להלן:

של שנה לפחות בעבודה  התמחות בגיל הרך וניסיון: תואר שני 

     צוות/בהדרכה בניהול חינוכית או

השכלה אקדמית בתחום הגיל הרך וניסיון של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית או בניהול צוות/בהדרכה *  

השכלה אקדמית ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב/ת להשלימו בתוך שנה מיום העסקתו  * 

ותק של שנתיים לפחות, בניהול מעון יום ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב/ת להשלימו בתוך  *

העסקתו שנה מיום     

עודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב ( ובעל ת2-שנים לפחות, כמטפל מוביל )מטפל סוג 3ותק של * 

  שנה מיום העסקתו   להשלימו בתוך 

ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב להשלימו בתוך  1-שנים לפחות, כמטפל סוג 5ותק של  *

   שנה מיום העסקתו

 

 
 מטפל/ת אחראי/ת במעון יום

גף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד ", מטעם הא2תעודת גמר בקורס מטפלות במעונות יום "סוג  
 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 
  

 מטפל/ת
", מטעם האגף להכשרה ופיתוח כח אדם במשרד 1בקורס מטפלות במעונות יום "סוג  תעודת גמר

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 

  

 מבשל/ת

שנות לימוד וידע בתחום כלכלת הבית 10השכלה של   

 

  

מדריכ/ה חינוכי/ת במעון יום עומד/ת בדרישה אחת לפחות מדרישות ההשכלה 
 והניסיון כמפורט להלן:

י:תואר שנ* התמחות בגיל הרך וניסיון של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית בניהול צוות/בהדרכה  

בניהול והדרכה חינוכית בגיל הרך וניסיון  לימודי המשך/תעודה במוסד אקדמי מוכר לאחר תואר ראשון,*

 של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית בניהול צוות/בהדרכה

שנים לפחות, בניהול מערכת חינוכית לגיל הרך בארגון בעל סמל 10ותק של  * 

שנים לפחות, בניהול מערכת חינוכית לגיל הרך ברשות מקומית 10ותק של  * 

שנים לפחות, בניהול מעון יום מוכר )בעל סמל( 10ותק של  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דרישות ההכשרה של הצוות המקצועי במשפחתון
 
 

 רכז/ת משפחתונים:

תואר ראשון בחינוך לגיל הרך או התמחות בגיל הרך או עבודה סוציאלית/ פסיכולוגיה/סוציולוגיה או בוגרת 

 תכנית שוורץ בעלת ניסיון של שנתיים לפחות בהדרכה קבוצתית ופרטנית במסגרות חינוכיות לגיל הרך

  

 מנהל/ת משפחתון:

" מטעם האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה, 1עודת גמר בקורס מטפלות במעונות יום "סוג ת

" תוך שנתיים לכל המאוחר2וקבלת תעודת גמר בקורס "סוג  הרווחה והשירותים החברתיים  

 

 מנחה מקצועית:

בחינוך/עבודה תואר ראשון  בעלת תואר שני בגיל הרך או התמחות בגיל הרך לאחר

פסיכולוגיה/סוציולוגיהסוציאלית/  

או הנחית קבוצות בתחום הגיל הרך שנים לפחות בהדרכה 4בעלת ניסיון של   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


