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המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

כתבו והעירומשרד החינוך

הרךהגיללחינוךהאגףמנהלת
פזאורנה’הגב

:היוםבמעונותטיפול-חינוךלאיכותהיחידה,וכתיבהריכוזצוות
וכליםתורה,ידעתחוםבפועלמנהלת,גלנץליאת
טיפול-חינוךאיכות,ארציתמדריכה,הרשקוביץאורלי

טיפול-חינוךאיכות,ארציתמדריכה,לויסאיריר"ד

:והעירוקראו
הילדיםגניעלממונה,מן'תורגמירבר"ד

:עיצוב גרפי
, מנהלת היחידה למידענות ותקשוב, מדריכה ארצית, אינה פלוטוב

אגף לחינוך הגיל הרך

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/manhigutmaon/main.pdf


המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

דבר מנהלת האגףמשרד החינוך

,היקריםהיוםבמעונותטיפול-חינוךאיכותצוותי

ישראלהתברכה,ומאזהמדינההקמתטרםהשניםבמהלך.עצמאותשנות75חוגגתישראל
.כולנוחייעלהמשפיעיםמגווניםבתחומיםדרךופורציהשראהמעוררירביםומנהיגיםבמנהיגות

החינוכיתהמנהיגותמשדרתחלקמהווים,הרךלגילחינוךכאנשי,יקריםצוותים,אתםגם
.שלכםבמעונותהמתחנכים,ופעוטותתינוקותשלרביםדורותעלהמשפיעה,בישראל

?במעונכםהיוםמתחנכיםבישראלהבאיםהמנהיגותאוהמנהיגיםשאוליבדעתכםעלההאם

?הבאיםית/האסטראונטאוהבאנובלפרסה/זוכת,הבאיםהממשלהת/ראש

?הרךבגילכברמנהיגותכישוריונטפחנעודדכיצד?אלומנהיגיםיצטרכווכישוריםתכונותאילו

?הרךבגיללילדיםרלוונטיבאופןזהבנושאלעסוקניתןוכיצדהאם

ולא,מנהיגותמעשילחולליכולהשורהמןאזרחגם.להשגהניתןשאינודבראיננה"מנהיגות"
:תחוםבכלאדםלכלשאיפהשלמוקדלהיותעשויהמנהיגות.בכירתפקידהממלא"מנהיג"רק

.ועודממולהשכן,ביישובהורה,בחצרפעוט,היוםבמעוןטיפול-חינוךצוותאשת

מדינתשלבהיסטוריהמשמעותייםאירועיםשניעודנצייןג"תשפ,הנוכחיתהלימודיםבשנת
.לנגבלעלייתושנה70-וגוריון-בןדודהראשוןהממשלהראששללפטירתושנה50:ישראל

יומיתהיוםבעשייה,היוםבמעונותטיפולחינוךאיכותצוות,ידיכןאתלחזקהאוגדןמטרת
תפקידכן.מעוןוקהילתרכיםפעוטות,צוותמובילות,רמהבידמנהיגותאתן.שלכןהברוכה

ומעניקותמגדלות,מצמיחות:המנהיגותשלהשורשיםאתן.עליונהחשיבותובעלמשמעותי
הבריאדור.הבאהדורלהיותאותםושיצמיחלוזכאיםשהםהאיכותיהטיפולאתלפעוטות

.ולעםלחברהלתרוםשמצליחובגופובנפשו



המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

דבר מנהלת האגףמשרד החינוך
.

עלהרכיםהפעוטותהוריואת,טיפול-חינוךאיכותצוותי,ןאתכלברךברצוניזאתבהזדמנות
חדשהדרךהשותפיםכלועםלצדכםוסוללותמנהיגותאנואלובימים.החינוךלמשרדהמעבר

.הבאיםהדורותלמעןומיטביתמשותפתלעשייה,יחדאותנותובילאשר

הרךלגילהחינוךאנשיבנואמונתוניכרתזהלאוגדןהמצורפתהמדינהנשיאשלבברכתו
.הישראליתהמנהיגותשלהבאהדוראתומחנכיםכמגדלים

אישיתדוגמהמתןתוך,העתידמנהיגותבעיצובזוחשובהבמשימהרבההצלחהלכםמאחלתאני
.אתכםלסובביםוהשראה

,בברכה

אורנה פז

מנהלת האגף לחינוך הגיל הרך

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/manhigutmaon/main.pdf


המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

משרד החינוך

טיפולית  -מנהיגות חינוכית
איכותית בגיל הרך

החינוכיתהמדריכה,המעוןמנהלתאתכוללהיוםבמעוןטיפול-חינוךאיכותצוות

מודלומשמשאיכותיתטיפולית-חינוכיתדרךמתווהזהצוות.מטפלתוהמחנכת

.המעוןקהילתולכלפעוטותלתינוקותמנהיגותי

בכךקהילהובונהילדותמעצב,דרךמנהיגהיוםבמעוןטיפול-חינוךאיכותצוות

:שהוא

.רגשיתותמיכהמקצועיתמעטפתבמתןהמעוןקהילתהוריאתמנהיג•

.והפעוטותהתינוקותעםאיכותיולקשרמיטבילחינוךמודלמשמש•

.הראשונותהחייםבשנותהפעוטותשלהמיטביתהתפתחותםעלמשפיע•

הוריוקהילתהפעוטותעבורולביטחוןלהכלה,רגשיתלתמיכהמקורמשמש•

.המעון

האיכותייםוהחינוךהטיפולאתהראשונותחייהםבשנותלפעוטותמעניק•

.ואוהבתמכילה,ביתית,חמהבמסגרת,להתפתחותםהמותאם



המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

משרד החינוך

מנהלת המעון כמנהיגה
טיפולית איכותית לצוות המעון-הסוללת דרך חינוכית

היא ממונה על . למנהלת מעון היום יש אוטונומיה ואחריות בתחומי ניהול וארגון

על הקשר המיטבי עם , טיפול של התינוקות והפעוטות-על איכות החינוך, הצוות

.קהילת הורי המעון ועל הארגון הפיזי והאנושי של הסביבה החינוכית

להכיר ולדעת את  , על מנהלת המעון, ודיאלוגישיתופי , כדי לייצר מרקם אנושי מכיל

אופי הסביבה התרבותית שאליה משתייכת קהילת המעון ולחשיבות הקריטית של 

בהתפתחות המוח ובהשפעתה הן על בריאותו  , אלף הימים הראשונים של הפעוטות

.הנפשית והפיזית של הפעוט והן על עיצוב זהותו העצמית

מנחה ולומדת את הצוות שלה זאת על מנת לבנות מערך  , צופה, מנהלת המעון מנהיגה

.הפועל יחד למען כלל הפעוטות במעון, צוותי איכותי

מקשיבה לצרכים שלהם , מנהלת המעון יוצרת קשר מיטבי עם הורי קהילת המעון

ורואה בהם שותפים מלאים בעשייה החינוכית טיפולית ובדרך הייחודית שמתווה  

.המעון שלה

"אני המנהיג שלהם, אני חייב ללכת בעקבותיהם"
(רולן-אלכסנדר אוגוסט לדרי)

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/manhigutmaon/main.pdf


המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

משרד החינוך

:שהיאבכךטיפול-חינוךאיכותלצוותהדרךאתומאירהמנהיגההמעוןמנהלת"

ללמוד,איכותיחינוךטיפוללקבלהפעוטותשלזכותםעללשמירהופועלתמודעת•

הרגשיים,הפיזייםצרכיהםויטופחוישומרובהומוגנתבטוחהבמסגרתולהתחנך

.תרבותיים-והחברתיים

.המעוןהוריוקהילתמטפלותהמחנכותביןואישימיטביקשריצירתמעודדת•

-החינוךבאיכותורפלקטיביתעצמאיתלחשיבההמעוןצוותאתומנהיגהמטפחת•

.טיפול

מותאםמענהובמתןהתפתחותתואמתבעשייההחשיבותאתבמעוןמטמיעה•

.והפעוטותהתינוקותשלהייחודייםולצרכיםלמאפיינים

התינוקותשלליוזמותוחיבורבחירה,עצמאותלטיפוחהצוותאתמעודדת•

.היוםשגרתבמהלךמזדמנתללמידהמצביםובניצולוהפעוטות

.מיטביחינוכיואקליםחינוכיתדרךמתווה•

מנהלת המעון כמנהיגה
טיפולית איכותית לצוות המעון-הסוללת דרך חינוכית

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/manhigutmaon/main.pdf


המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

משרד החינוך

,  מחנכת מטפלת כמנהיגה
טיפולית איכותית  -הסוללת דרך חינוכית

במתן דוגמה אישית לפעוטות

בהםשמטפלתעיקריתדמותוהפעוטותהתינוקותעבורמהווהמטפלתהמחנכת
הקשורבכלמאודמשמעותיתפקידה.היוםבמהלךרבותשעותאותםומטפחת
.וקוגניציהחשיבה,ושפהתקשורת,חברתי-רגשי,פיזי:ההתפתחותלתחומי
:מטפלתמחנכת

כיצדממנהלומדיםהם,והפעוטותלתינוקותבהתנהגותהאישיתדוגמהמהווה•
.וחמלהאמפטיה,אהבהלגלות,מיטביבאופןקשריםליצור

עלמכרעתהשפעהולהוהפעוטותהתינוקותעםהראשוניהקשראתבונה•
.התפתחותם

מאפשרתשהיאבכך,ומסוגלותבחירה,עצמיתלהתנסותהפעוטותאתמעודדת•
מזמנת,שלהםליוזמותמצטרפת,המעוןבסביבתחופשיבאופןלהתנסותלפעוטות

.מסויםלתוצרציפייהללאלחקירהיומיומיותהתנסויותומאפשרת
אתךאני,אותךאוהבתאני:יומייםיוםעיקרייםמסריםשלושהלפעוטמעבירה•

לושכדאי,תנאיללאנאהבשהואתחושהלפעוטנותניםאלומסרים.לפעולוכדאי
.שלווהמסוגלותהעצמיבטחונואתמחזקיםאלוכל.ולהתנסותלחקור,להעז

(צהלאו)"מאחוריהםלך–אנשיםלהנהיגמנתעל"

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/manhigutmaon/main.pdf


המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

משרד החינוך
המדריכה החינוכית כמנהיגה את התפיסה

טיפולית איכותית לצוות המעון-החינוכית

.במעונותהנדרשתטיפולהחינוךבתפיסתבידעמומחהדרגמהווההמדריכה
ובעלהמשמעותיהתפקידבתפיסתתהליכיםביסוסעלאמונההמדריכה
התוכניתפיעלהמקצועיהידעהעשרתעלוכןמטפלתהמחנכתשלההשפעה

.הרךבגילוטיפוללחינוךההתפתחותית
:היבטיםמגווןכוללהמדריכהשלתפקידה

.הברוכהבעשייהואישיתנפשיתתמיכהומעניקההמעוןצוותאתמנהיגה•
.איכותיתטיפוליתהחינוכיתהתפיסהאתומנחילהאישיתדוגמהמשמשת•
שגרות,הילדיםלמיפויהנוגעיםבהיבטיםטיפוליהחינוכיהצוותאתמלווה•

.וחינוכיותטיפוליות
טיפוליותהחינוכיותבשדרותחיוביאקליםובבנייתהמעוןבמנהלתתומכת•

.המעוןבסביבת
ומנהלתהמעוןמפקחת,המעוןמנהלת:עםקבועותעבודהסדירויותיוצרת•

.המקומיתברשותהתחום

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/education-care-program/he/daycare_jointashalim_gilrach_booklet_11_2021_2ndround.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/manhigutmaon/main.pdf


המנהל הפדגוגי
לחינוך הגיל הרך' אגף א

משרד החינוך

,  רעיונות המעודדים עצמאות
שיתופיות ומנהיגות

-מחנכתכל,יחדנאסףטיפול-חינוךאיכותצוותכלשבוערב:מגבשצוותערב•
שלההפעוטותבקבוצתטיפולהחינוךבאיכותאישיתהצלחהחוויתמציגהמטפלת

ההכשרהאוההדרכהבתהליך,הצוותעםפעולהבשיתוף,בודדבמקרה)
(..וכדומה

בחשיבותההוריםחיזוק:מנהיגותבנושאהמעוןקהילתהורישלגיבושערב•
אתומעצביםכמטפחים,מעניקיםשהםהאישיתוהדוגמהשלהםההוריתהסמכות

המעוןמנהלתבהובלת)השניםלאורךילדיהםשלוהתקינההבריאההתפתחותם
.(החינוכיתהמדריכהאו

-המחנכת,והצוותהמעוןמנהלתשלמשותפתבחשיבה:מטפלת-מחנכתפרויקט•
היוםבמעוןתובילשהיא,לליבההקרוביםתחביבאופרויקטלעצמהתבחרמטפלת

פעילותתיבותשלהכנה:לפרויקטיםדוגמאות.המעוןוקהילתהפעוטותלמען
הקמת,לצוותגיבושערבאומסיבהשלארגון,נושאפיעלוהתפתחותגילתואמות

היוםבמעוןיצירתיבאופןההכשרהבקורסיהנלמדהתוכןיישום,לימודיתגינה
..ועוד

טיפולית-חינוכיתהאיכותיתהעשייהעלומספרשמשתףעלון:יוםמעוןעלון•
,מיוחדיםאירועים,הקהילה/הסביבהעםהקשר,המעוןשלהייחודיותעל.במעון
...ועודתמונות,השוניםבמרחביםהפעוטותשלהעצמאותעידוד

ימי)ממשמעותייםאירועיםהמצייןלוח:טיפולחינוךאיכותלצוותגיבושלוח•
(..ועודהוריםמכתבי,שמחות,הולדת

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/manhigutmaon/main.pdf
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