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2260072תכנית:סמל

תיאור התכנית

ההתפתחות השונים, עבורהיא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומימעגןתכנית

הינו מערך של בעלי מקצועמעגןילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך.  צוות

מן התחומים ההתפתחותיים הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות החינוך בגיל הרך.

צוות רב-מקצועי זה מהווה גורם  היוועצות ותמיכה למחנכים ולהורים לגבי הילדים במסגרת,

את השילוב בין התחומיםיוצרתמעגןומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה.   תכנית

הטיפוליים והחינוכיים העונים על אפיוני הילדים הלומדים במערכת החינוך הקדם יסודי.

מטרות התכנית מבוססות על כך שהתערבות מוקדמת וטיפול בילדים בעלי קשיים בגיל הרך הינה

בעלת השלכות לטווח ארוך: היא מונעת הצטברות והחמרה של קשיים התפתחותיים, מונעת

הופעתם של קשיים רגשיים והתנהגותיים נלווים ומאפשרת צמיחה תוך מימוש יכולתם של

הילדים.

מטרות

קידום התפתחות ולמידה של הילדים המתקשים בתפקודם במסגרות  החינוך לגיל הרך●

וזאת על ידי:

זיהוי ואיתור ילדים המתקשים בתפקודם-

בנייה ויישום תכניות עבודה ופעילויות מותאמות ליכולות וקשיים שזוהו-

הפניית ילדים לגורמים טיפוליים בקהילה על פי הצורך, במקביל למתן מענים-

חינוכיים במסגרת

מעקב אחר התקדמותם של הילדים המאותרים-

הגברת יכולתן של גננות להכרות מעמיקה עם ילדי הגן, לתכנון וליישום דרכי עבודה●

דיפרנציאליות לכלל ילדי הגן על פי יכולות וקשיי הילדים

פיתוח ערוצי תקשורת  ושיתופי פעולה בין הצוות החינוכי להורי הילדים●

הגברת מודעות ההורים לצרכי ילדיהם התפתחותית ולימודית●

יצירת רצף מניעתי - טיפולי בין מסגרות החינוך לגיל הרך לבין המשאבים●

הטיפולים הקהילתיים עבור ילדים והוריהם



°360יעדימתוך–התוכניתיעדי

)1(יעדובריאותיתפיזיתולהזנחהלהתעללותהחשופיםהילדיםאחוזהקטנת.1

קשותבעיותעלהמעידיםהתנהגויות/מצביםהמפגיניםהילדיםאחוזהקטנת.2

בתחום הרגשי

הרגשיהמוטורי,בתחומיםהתפתחותיבסיכוןהנמצאיםהפעוטותמספרצמצום.3

)5(יעדוהשפתי

)7(יעדא'לכיתהמוכניםמגיעיםשאינםהילדיםאחוזצמצום.4

)8(יעדיסודבמיומנויותשולטיםאינםאומאודהמתקשיםהילדיםאחוזצמצום.5

התפתחות,בעיותשלאיתור(כוללסיכוןבמצביילדיםשלהאיתורהיקףהגדלת.6

בעיות קשב וריכוז וליקויי למידה) (יעד מערכת)

תחומי סיכון  עליהם מכוונת התוכנית

בריאות פיזית והתפתחות●

למידה ומיומנויות●

רווחה רגשית●

התמודדות עם סיכון מפני אחרים●

התמודדות עם התנהגויות סיכון●

אוכלוסיית יעד

ילדים, הורים וצוותים חינוכיים במסגרות החינוך לגיל הרך (מעונות וגני ילדים)

התוכנית מיועדת לכלל ילדי הגן/המעון

:טווח גילאים

6גילעדחודשים3מגיל(כולל)חובהגןגילעדילדיםבמעוןכתות

:הרכב משתתפים

ילדים, הורים ואנשי מקצוע

: כולםמגדר



מספר המשתתפים

התוכנית מתייחסת לכלל הילדים בגני הילדים/ כיתות מעון המשתתפים בתוכנית.

ברשותבתוכניתמשתתפיםאשרמעוןכיתותבגנים/הילדיםמכלל15%כ-עבור

תכניותתקבענהנתון,ברגעמתקשיםכילדיםאותםמזההשהגננתהמקומית,

התערבות תוך גניות באופן ממוקד.

דרכי פעולה

יישובי המורכב ממערך שלמעגןהתכנית מופעלת לאורך כל שנת הלימודים על ידי צוות

בעלי מקצוע מן התחומים ההתפתחותיים:  מרפא/ה בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת,

פסיכולוג/ית התפתחותי/ת, יועצ/ת חינוכי/ת, בהרכבים שונים. קבלת העובדים נעשית

בכפוף לקריטריונים שנקבעו ע"י האגף לחינוך קדם יסודי.

ולהורי הילדים במסגרות.מהווה גורם היוועצות ותמיכה לצוותים החינוכייםמעגןצוות

התכנית כוללת הדרכה תוך-גנית פרטנית (לצוות החינוכי ולהורים) , במקביל להדרכה קבוצתית

והשתלמויות כפעילויות חוץ גניות.

(בריאות, רווחה,פועל ליצירת קשר עם השירותים בקהילהמעגןבנוסף, צוות

פנאי-העשרה), ובניית דפוס של שיתוף פעולה עמם להנגשת השירות לילדים

ולמשפחותיהם.

.מבטיםובכלי תצפיתלתכנית,כלים תומכיםתיקמסתייע בעבודתו במעגןצוות

לאחר הקמת צוות מעגן ברשות השלבים האופרטיביים בתהליך הם:

ליווי הצוות החינוכי והדרכתו בהתאמת  דרכי עבודה  תוך מתן כלים להבחנה בין.1

קשיים זמניים לבין ליקויים התפתחותיים (תצפית שיטתית).

תוך-גנית,התערבותתכנון),מהילדים30%(כ-מתקשיםילדיםואיתורזיהוי.2

הפנייה  במידת הצורך (באמצעות ההורים)  לגורמים מומחים בקהילה (עבור

התקדמותם.אחרומעקבילדים),15%-10%

הדרכת הצוותים החינוכיים לגבי דרכי תקשורת ושיתוף הורים לילדים בעלי.3

צרכים ייחודיים.



תמיכה וסיוע להורים  בכל שלבי ההתערבות, משלב היידוע דרך שיתוף בקבלת.4

החלטות והדרכה לעבודה ביתית.

עבודה ישירה עם הורי הילדים במסגרות החינוכיות מתקיימת במודלים שונים.5

יצירת קשר עם השירותים בקהילה (בריאות, רווחה ופנאי-העשרה), ובניית דפוס.6

של שיתוף פעולה עמם.

מעקב והערכה.7

הדרכה במחוזות

החינוך באמצעות רכזת ארצית וצוותמנוהלת ע"י האגף לחינוך קדם יסודי במשרדמעגןהתכנית

הדרכה של התכנית במחוזות.

הצוותים ביישובים השונים מודרכים באופן קבוע ע"י מדריכה במחוז, היקף שעות ההדרכה

משתנה בהתאם לצרכי היישוב.

משתנים בשלביםמעגןתפקידיה של המדריכה כפי שהם מוגדרים בתיק כלים תומכים של תכנית

השונים בתהליכי הקמת התכנית ביישוב וכוללים בין היתר:  הגדרת התכנית על פי אפיוני

מתואמות מראש לאורך כל השנה,בפגישותמעגןהיישוב, גיוס כוח אדם, הכשרה והדרכת צוות

לעבודה הדרכתית תוך גנית עם כל אוכלוסיות היעד של התכנית, וגם בתכנון ההכשרה

(השתלמויות) לצוותים החינוכיים ביישוב, הכשרת הצוותים בתהליכי איסוף מידע, מעקב והערכת

אפקטיביות התכנית על פי יעדי תכנית העבודה שנקבעו בוועדת היגוי יישובית, השתתפות

בוועדות היגוי של תכנית מעגן ביישובים.

מדריכות מעגן לוקחות חלק בתכנון וביצוע של ימי עיון לצוותי מעגן, ארצי/אזורי ומפגשי ראשי

צוותים.

הן שותפות בתהליכי איסוף מידע, בהגדרת קריטריונים לתיעוד, בתהליכי מעקב ובקרה, בפיתוח

כלים תומכים על פי הצרכים המתעוררים בשטח



האגף לחינוך קדם יסודי הוא אחראי  להכשרתן של מדריכות מעגן במחוזות והן מקבלות הדרכה

קבוצתית במהלך כל השנה בנוסף להדרכה פרטנית בתדירות המשתנה בהתאם לצרכים.



תקציב ועלויות

:גןכתות**12עבורמעגןלתכניתשנתיתקציבטבלתלהלן

הדרכה

9500₪

(תקציב זה נשאר באגף לחינוך קדם

יסודי)

יישובי:רב-מקצועיצוותשלשבועיותשעות15

פסיכולוג, מרפאה בעיסוק, קלינאי תקשורת, עו"ס,

מדריכה התפתחותית, מרפאה באמנות, (הרכב

הצוות לפי צרכי הישוב ויכולת גיוס אנשי המקצוע

הנ"ל)

יישובילריכוזשבועיותשעות2+

96390₪

כחלק מהרכישות השנתיות בגני הילדים,הצטיידות

ע"י הרשות המקומית

105890₪כ-סה"כ

יותרולאהבסיסשל12למעברגן/מעון**כיתת
הדרכהמתןתידרששלאובתנאיגנים20-מ

בנוסף להדרכה המתוקצבת ליחידת מעגן ובאישור
מטה האגף לחינוך קדם יסודי.

8032₪

מקורות מידע

חוברת מעגן,  אגף לחינוך  קדם יסודי

באינטרנט:  אתר אגף לחינוך  קדם יסודי

אתר משרד הבריאות

כתובת לפנייה

מוניקה וינוקור, רכזת מעגן ארצית  - אגף לחינוך קדם יסודי



6896009-03במשרד:טל.6288910-050:ניידטל.

monikavi@education.gov.ilמייל:


