
ילדיםמעגן - מערך תומך מעון-גן -מודל מורחב

122600506:תוכניתסמל

תאור התכנית

תוכניתפועלתבהםלישוביםומיועדתהרגילהבמתכונתהמעגןתכניתאתמרחיבהמוצעהמודל

במסגרותילדיםשלתפקודייםקשייםבולטיםבהם)2260072:(סמלומעוןגןתומךמערךמעגן

ליווייקבלוהילדיםאינטנסיביים..הוריחינוכיים/טיפולייםלמעניםהזקוקיםהרך,לגילהחינוכיות

בהתאם ויינתן תמיכה  מוגברת בצוותים החינוכיים בתוך המסגרות.

עבורהשונים,ההתפתחותבתחומירב-תחומיתמערכתיתהתערבותתכניתהיאמעגןתכנית

מקצועבעלישלמערךהינומעגןצוותהרך.בגילהחינוךבמסגרותבתפקודםהמתקשיםילדים

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

במסגרת,הילדיםלגביולהוריםלמחנכיםותמיכההיוועצותגורםמהווהזהרב-מקצועיצוות

התחומיםביןהשילובאתיוצרתמעגןתכניתהמניעה.רבדיבכלמתערבגורםומהווה

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

הינההרךבגילקשייםבעליבילדיםוטיפולמוקדמתשהתערבותכךעלמבוססותהתכניתמטרות

מונעתהתפתחותיים,קשייםשלוהחמרההצטברותמונעתהיאארוך:לטווחהשלכותבעלת

שליכולותםמימושתוךצמיחהומאפשרתנלוויםוהתנהגותייםרגשייםקשייםשלהופעתם

הילדים.

מטרות

הרךלגילהחינוךבמסגרותבתפקודםהמתקשיםהילדיםשלולמידההתפתחותקידום●

וזאת על ידי:

זיהוי ואיתור ילדים המתקשים בתפקודם-

בנייה ויישום תכניות עבודה ופעילויות מותאמות ליכולות וקשיים שזוהו-

מעניםלמתןבמקבילהצורך,פיעלבקהילהטיפולייםלגורמיםילדיםהפניית-

חינוכיים במסגרת

מעקב אחר התקדמותם של הילדים המאותרים-



עבודהדרכיוליישוםלתכנוןהגן,ילדיעםמעמיקהלהכרותגננותשליכולתןהגברת●

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●

המשאביםלביןהרךלגילהחינוךמסגרותביןטיפולי-מניעתירצףיצירת●

הטיפולים הקהילתיים עבור ילדים והוריהם

התוכניתמכוונתעליהם°360התכניתיעדימתוך–התוכניתיעדי

)1(יעדובריאותיתפיזיתולהזנחהלהתעללותהחשופיםהילדיםאחוזהקטנת.1

קשותבעיותעלהמעידיםהתנהגויות/מצביםהמפגיניםהילדיםאחוזהקטנת.2

)4(יעדהרגשיבתחום

הרגשיהמוטורי,בתחומיםהתפתחותיבסיכוןהנמצאיםהפעוטותמספרצמצום.3

)5(יעדוהשפתי

)7(יעדא'לכיתהמוכניםמגיעיםשאינםהילדיםאחוזצמצום.4

)8(יעדיסודבמיומנויותשולטיםאינםאומאודהמתקשיםהילדיםאחוזצמצום.5

התפתחות,בעיותשלאיתור(כוללסיכוןבמצביילדיםשלהאיתורהיקףהגדלת.6

בעיות קשב וריכוז וליקויי למידה) (יעד מערכת)

תחומי החיים ומצבי בסיכון  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

כתות במעון ילדים עד גיל גן חובה (כולל)

6גילעדחודשים3מגיל

: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

שלממערךהמורכביישובימעגןצוותידיעלהלימודיםשנתכללאורךמופעלתהתכנית

תקשורת,קלינאי/תבעיסוק,מרפא/הההתפתחותיים:התחומיםמןמקצועבעלי

נעשיתהעובדיםקבלתשונים.בהרכביםחינוכי/ת,יועצ/תהתפתחותי/ת,פסיכולוג/ית

בכפוף לקריטריונים שנקבעו ע"י האגף לחינוך קדם יסודי.

ולהורי הילדים במסגרות.מהווה גורם היוועצות ותמיכה לצוותים החינוכייםמעגןצוות

קבוצתיתלהדרכהבמקביל,ולהורים)החינוכי(לצוותפרטניתתוך-גניתהדרכהכוללתהתכנית

והשתלמויות כפעילויות חוץ גניות.



רווחה,(בריאות,בקהילההשירותיםעםקשרליצירתפועלמעגןצוותבנוסף,

לילדיםהשירותלהנגשתעמםפעולהשיתוףשלדפוסובנייתפנאי-העשרה),

ולמשפחותיהם.

.מבטיםובכלי תצפיתלתכנית,כלים תומכיםתיקמסתייע בעבודתו במעגןצוות

לאחר הקמת צוות מעגן ברשות השלבים האופרטיביים בתהליך הם:

ביןלהבחנהכליםמתןתוךעבודהדרכיבהתאמתוהדרכתוהחינוכיהצוותליווי.1

קשיים זמניים לבין ליקויים התפתחותיים (תצפית שיטתית).

תוך-גנית,התערבותתכנוןמהילדים)30%כ(עבורמתקשיםילדיםואיתורזיהוי.2

(עבורבקהילהמומחיםלגורמיםההורים)(באמצעותהצורךבמידתהפנייה

התקדמותם.אחרומעקבמהילדים)15%-10%

בעלילילדיםהוריםושיתוףתקשורתדרכילגביהחינוכייםהצוותיםהדרכת.3

צרכים ייחודיים.

בקבלתשיתוףדרךהיידועמשלבההתערבות,שלביבכללהוריםוסיועתמיכה.4

החלטות והדרכה לעבודה ביתית.

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

דפוסובנייתופנאי-העשרה),רווחה(בריאות,בקהילההשירותיםעםקשריצירת.6

של שיתוף פעולה עמם.

מעקב והערכה.7

ו/או אנשי מקצוע המיומנים בגילתיעשה על ידי אנשי מקצוע של צוות מעגןההרחבה התוכנית

הרך ובהדרכת הורים. היקף ההרחבה של התוכנית יקבע על פי צרכי היישוב .במודל המורחב :

המסגרתבתוךקבוצתיתטיפוליתעבודהלצורךמעגןצוותשלהשעותיתוגברו.1

החינוכית עם ילדים שאותרו.

עבודהדרכיתאוםותוךפעולהבשיתוףיעבדווהטיפולייםהחינוכייםהצוותים.2

שיבטיחו רצף של התהליך בחיי היומיום בגן.

יינתנו הדרכה וליווי להורי הילדים (פרטני וקבוצתי על פי הצורך)..3

לצורךמומחיםגורמיםעםותאוםבקהילהמשאביםאיגוםעליושםמיוחדדגש.4

אבחון וקבלת החלטות לטיפול ים נוספים נדרשים.



הדרכה במחוזות

וצוותארציתרכזתבאמצעותהחינוךבמשרדיסודיקדםלחינוךהאגףע"ימנוהלתמעגןהתכנית

הדרכה של התכנית במחוזות.

ההדרכהשעותהיקףבמחוז,מדריכהע"יקבועבאופןמודרכיםהשוניםביישוביםהצוותים

משתנה בהתאם לצרכי היישוב.

בשלביםמשתניםמעגןתכניתשלתומכיםכליםבתיקמוגדריםשהםכפיהמדריכהשלתפקידיה

איפיוניפיעלהתכניתהגדרתהיתר:ביןוכולליםביישובהתכניתהקמתבתהליכיהשונים

השנה,כללאורךמראשמתואמותבפגישותמעגןצוותוהדרכתהכשרהאדם,כוחגיוסהיישוב,

ההכשרהבתכנוןוגםהתכנית,שלהיעדאוכלוסיותכלעםגניתתוךהדרכתיתלעבודה

והערכתמעקבמידע,איסוףבתהליכיהצוותיםהכשרתביישוב,החינוכייםלצוותים(השתלמויות)

השתתפותיישובית,היגויבוועדתשנקבעוהעבודהתכניתיעדיפיעלהתכניתאפקטיביות

בוועדות היגוי של תכנית מעגן ביישובים.

ראשיומפגשיארצי/איזורימעגן,לצוותיעיוןימישלוביצועבתכנוןחלקלוקחותמעגןמדריכות

צוותים.

בפיתוחובקרה,מעקבבתהליכילתיעוד,קריטריוניםבהגדרתמידע,איסוףבתהליכישותפותהן

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

גן**:כתות12עבורמעגןלתכניתשנתיתקציבטבלתלהלן

הדרכה

9500₪

קדםלחינוךבאגףנשארזה(תקציב

יסודי)



ישובירב-מקצועישלצוותשבועיותשעות15

רפויפסיכולוגיה,כגון:ההתפתחותממקצועות

עםסוציאליתעבודהתקשורת,קלינאיותבעיסוק,

הישובצרכילפיהצוות(הרכבהרךבגילהתמחות

ויכולת גיוס אנשי המקצוע הנ"ל)

ישובילריכוזשבועיותשעות2+

96390₪

ע"יילדיםעםישירהלעבודהשנתית**שעה

הצוות המקצועי

במהלך שנת לימודים

5,670₪**

הילדים,בגניהשנתיותמהרכישותכחלקהצטיידות

ע"י הרשות המקומית

₪***111,560סה"כ

ולאהבסיסשל12למעבר-מעגןליחידתגן/מעוןכיתתשלתקצובתוספת*
המתוקצבתלהדרכהבנוסףהדרכהמתןתידרששלאובתנאי8032₪גנים:20-מיותר

ליחידת.מעגן ובאישור מטה  האגף לחינוך קדם יסודי.
**מספר השעות  לעבודה ישירה יקבע בהתאם לצרכי היישוב  .

*** התקציב הכולל משתנה לפי כמות השעות לעבודה ישירה עם הילדים

111,560₪לימודיםשנתבמהלךשבועיתשעה1בסיס+

117,230₪לימודיםשנתבמהלךשבועיותשעות2בסיס+

122,990₪לימודיםשנתבמהלךשבועיותשעות3בסיס+

128,570₪לימודיםשנתבמהלךשבועיותשעות4בסיס+

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:


