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נתונים

קדם יסודי נתונים ארציים
 495,607 תלמידים בגני הילדים (רשמי 343,617)❖
מתוכם יש 9,053  תלמידים ממוצא אתיופי (בחינוך ❖

הרשמי)
המהווים 1.8% מכלל התלמידים בגני הילדים❖

קדם יסודי נתונים ב- 24 הרשויות במיקוד
206,829 תלמידים בגני הילדים (רשמי 128,814)❖
מתוכם 7,066 תלמידים ממוצא אתיופי ❖
המהווים 5.4% מכלל התלמידים בחינוך הרשמי❖



קדם יסודי : נתונים

2,891 מוסדות

9,053 תלמידים

1,770 מוסדות

7,066 תלמידים

192 מוסדות

2,537 תל'

ארצי

24 רשויות במיקוד

מעל 10 תל' בגן ברשויות 
במיקוד



הצורך בתכנית

להורים בגיל הרך תפקיד משמעותי בקידום הילד בכל תחומי ❖

ההתפתחות 

צמצום פערים התפתחותיים❖

הפניית יתר לוועדות זכאות ואפיון (צורך במיצוי אפשרויות במסגרת ❖

החינוכית)

צורך בתכלול רשותי והכרות עם הגורמים, המשאבים והמענים הקיימים❖

אתגרים לנוכח חסר בהיכרות עם המאפיינים התרבותיים❖



קדם יסודי : השקעה בהורים צעירים
 מטרות, יעדים ופעולות מרכזיות 

מטרה 1: חיזוק וליווי הורים צעירים
יעדים מרכזיים:

גיבוש תפיסות חינוכיות וחיזוק הכישורים והמיומנויות ההוריות (בהתאם לצרכים: ❑
סמכות, התפתחות, מעברים טבעיים בחיים וכו')

בניית אמון הדדי בין מערכת החינוך להורים❑
קידום שילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית❑
קירוב לבבות והשרשת תפיסה רב תרבותיות❑

פעולות מרכזיות :
בית ספר להורים -
פעילויות והדרכות להורים במסגרת מעגן קשת (מינימום 4 פעילויות משותפות -

בשנה ועבודה פרטנית)



מטרה 2: צמצום פערים וליווי תלמידים מתקשים 
יעדים מרכזיים:-
מתן כלים והכשרת הצוותים החינוכיים לזיהוי, איתור קשיים ובניית תכנית התערבות -

מותאמת.
מתן מענה חינוכי טיפולי אינטנסיבי לילדים בהתאם לצורך. -
הגברת המודעות בקרב ההורים לצרכי ילדיהם בתחומי ההתפתחות והפנייה במידת -

הצורך לטיפול גורמים מומחים בקהילה.

פעולות מרכזיות :-
תכנית מעגן קשת הפועלת לליווי תוך גני על ידי צוותים חינוכיים פרא-רפואיים-
תכנית מעגן המלווה את הצוותים החינוכיים ומכשירה אותם אחת לשבועיים-
- 5  ימי הדרכה לרכזות הדרך החדשה במיקוד רשותי בכל מחוז-

יום הדרכה לצוותי מעגן-



תכנית עבודה תשפ"ב 
דרך חדשה קדם יסודי

מעגן בסיס 
חיפה•
לוד•
יבנה•
בית שמש•

מעגן קשת 
מצטרפים

אשקלון•
ראשון לציון•
באר שבע•
רמלה•
ירושלים•
ת"א•
עפולה•

מעגן קשת 
ותיקים

רחובות•
נתניה•
קרית גת•
קרית מלאכי•
חדרה•
פתח תקוה•

ימי הדרכה
רשויות במיקוד •

ב - 5 מחוזות
הדרכת מעגן•

בית ספר 
להורים

קול קורא •
לרשויות

   בהן  90 ילדים 
ומעלה ממוצא 

אתיופי



קול קורא בית ספר להורים

מטרות קהל יעד מענים
קידום הילדים✔

קידום שותפות עם הורים ובניית ✔

אמון 

גיבוש תפיסות חינוכיות וחיזוק ✔

הכישורים והמיומנויות ההוריות 

העשרה והעמקה בנושאים ✔

התפתחותיים 

חיזוק התא המשפחתי ✔

הורים וילדים בגני הילדים  ברשויות 

שנענו לקול הקורא

סדנאות להורים ובמקביל פעילות ✔

לילדים .

פעילות משותפת הורים וילדים-✔

סדנאות והרצאות להדרכת הורים ✔

בנושאים התפתחותיים שונים.

מפגשים פרטניים בפנייה אישית או ✔

בהמלצת גננת

 



מעגן קש"ת סטטוס פעיל/ לא פעיל מס' מסגרות קשיים: כח אדם היעדר תקציב אחר

רחובות V 11 מתוך 20
X

חדרה V 11 מתוך 20  X

נתניה V 4 מתוך 12 X X

פתח תקוה V 12  X

קרית גת V 10 מתוך 12 X X

קרית מלאכי - X X

אשקלון - X X קושי בהתנהלות 
הרשות

ראשון לציון V 4  מתוך 6  X

הרחבת תכנית מעגן  

רמלה V  12  X מעגן בסיס

באר שבע V 6 מתוך 12 X X מעגן בסיס



6 ימי הדרכה ברשויות במיקוד

ליווי קול קורא בית ספר להורים: הצגה, גיוס ✔
הרשויות, הערכה ובקרה:  ליווי כלל הרשויות 

במחוז
וועדות זכאות ואיפיון : מיצוי אפשרויות- ליווי ✔

רשויות במיקוד  במחוז
מיקוד ברשות במחוז: בניית תשתית ברשות ✔

לקידום יוצאי אתיופיה עבודה מערכתית 
ברשות :גיוס השותפים להתאמת המענים 
לרשות ולעבודה משמעותית עם הצוותים 

החינוכיים. 
עבודה עם צוותים חינוכיים בדגש על רגישות ✔

תרבותית

מחוז ימי הדרכה מיקוד 

ברשות

סטטוס

דרום 1 באר שבע ✔ 

מרכז 1 רחובות ✔ 

ת"א 1 נתניה ✔ 

חיפה 1 חדרה ✔ 

מנח"י 1 ירושלים  

מעגן 1 הדרכת מעגן 

ברשויות 

חדשות

 

סה"כ 6   



 מדדי ההצלחה
ביה"ס להורים

הפעלת התוכנית ב70% מהרשויות הזכאיות לפי הקריטריונים❖
הרשויות המפעילות ינצלו 80% מהתקציב המיועד❖

מעגן קשת
 בכל מסגרת חינוכית תתקיימנה מינימום 4 פעילויות משותפות עם הורים בשנה בנוסף ❖

לעבודה פרטנית.
בכל מסגרת חינוכית תתקיימנה לפחות שתי קבוצות של עבודה עם ילדים (בגן ומחוץ לו)❖
 הצוות החינוכי פועל ברגישות תרבותית לביסוס הקשר עם הורי התלמידים❖

 צוות מעגן יהיה מעורב בבניית ויישום תכניות למיצוי אפשרויות בדגש על תלמידים ממוצא ❖
אתיופי

מיקוד רשויות
בניית סדירות בין הפיקוח וגורמים ברשות ליצירת תשתית יישובית למתן מענים מותאמים •
שיתוף הורים בתהליכי הבנת הצרכים והתאמת המענים•


