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 מטרת החוק .1

ופיקוח עליהם,  מטרתו של חוק זה לקבוע הסדר לעניין הפעלת מעונות יום לפעוטות, ובכלל זה רישוים*

במעונות כאמור, כדי לקדם את  לשם הגנה על שלומם, על זכויותיהם ועל כבודם של פעוטות השוהים

היפגעותם של פעוטות, סביבה חינוכית וטיפולית  התפתחותם, ולשם הבטחת מתן תנאים נאותים, מניעת

 .ייםהגופניים, הרגשיים, החברתיים והחינוכ הולמת לפעוטות אלה ומילוי צורכיהם

 ט לשון החוקציטו* 

 

  ועל מי? מתי החוק יחולמ .2

 ם ומעלהילדי 7רך שיש בה וכית לגיל ה, ועל כל מסגרת חינ1/9/19חל מ ה .2.1

 

 הפרטי הגןבעלת  –ישות החוק ממני דר .3

 הם: תסוגי הרישיונו .שאקבל רישיון לשם הפעלת הגן .3.1

 ק אליי ובא גורם אדם מטעם החו( במידה דרש ממני)עד שאתקן את כל מה נ - זמנירישיון  .3.1.1

 להפעלת הגןשאקבל רישיון  אצלי דברים שאני צריכה לעשות על מנת לגן ומצא   

 שנתיים, שלוש וארבע  :פה שלחודש לתקובהתחלה לשנה, ולאחר מכן י – רישיון קבוע .3.1.2

 שנים.   

 

משכירה  ובעל הנכס במידה ואניתי )בעלת הגן( ינוכי כולל אואנשי הצוות החשכל  – רישום פלילי .3.2

ה להם רישום פלילי ובמילים אחרות לבקש מכל אנשי הצוות שלי לא יהי, לשם הפעלת הגןמבנה 

 מהמשטרה.  וממני תעודות יושר ואי רישום פלילי

 –ר ניכם / בפני ההורים תעודות יוששיציג בפ שלכם נוכיהחי צוותאנשי הקשה / פניה לי בבהעיתו

 לנו לבקש מהם את זה.אסור  – . כרגע עד שאין היתר לעשות כך"י הממשלהעיוחלט 

 

זרה אנשי הצוות החינוכי כולל אותך בעלת הגן מחוייבים לעבור קורס של עכל  – קורס עזרה ראשונה .3.3

 התוקף שמעידה על כךה עם תעודולהיות  –ראשונה 

 

ן לא יהיה בקרבת מקום שמסכן את הילדים מלשהות בו, כגון: גכשהגן  – קום הגן באזור בטוחמי .3.4

 , כו'.ך צבעות רכבים, מוסכימי מפעלוך לתחנת דלק, בסמ

 

ו, כלומר שיש לגן אישור של ממנוה כל השוהים בבה בטוחה ליהיה סבישהגן  – בטיחות ילדי הגן .3.5

  )סוקר בטיחות( ויאשר את המבנה וך וגני ילדיםינבטיחות מוסמך למוסדות ח
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 לסיכום 

 

 ... בשאיפה...1/9/19המדינה תתחיל לאכוף החל מ  3ל מה שנאמר בסעיף כ

ת שרשומות מת כל הדרישואי לכך? מי יבדוק שבאמונה האחרמי יהיה המעים מי יאכוף זאת? רגע לא יודכ

 עו?כאן אכן יבוצ

 

, והגנים שהחוק יחול בתאריך זהבגלל  1/9/19מה שבטוח כרגע )רגע כתיבת המסמך( ששום גן לא ייסגר ב 

 באים:היסגר במיידית יהיו הגנים השיכולים ל

 שנמצא בתחנת דלק או בסמוך לה. ןג •

 שהות הילדים בגןכאלו ואחרים שמסכנים את  ם כימייםגן שנמצא באזור תעשיה ובסמוך למפעלי •

 

 המלצותיי

 ראשונהתהיה לכם תעודה בתוקף של קורס עזרה  1/9/18הקפידו על כך שעוד לפני  ✓

שלכם יהיה סביבה י שהגן יד לכם מה אתם נדרשים לעשות בכדגלגן, שלפחות י חותד היום בוקר בטימינו עוהז ✓

 ההורים וכן נותני השרותים(., החינוכי בטוחה לשוהים בו )אתם , הצוות

מכם  יך, מה מצר( תבדקו מה ביכולתכם לתקןשקלים + מע"מ 250ם אותו )העלות נעה החל מ לאחר שהזמנת

 תיקון... ... הדורשיםכספי וזמן לשאר הדברים מאמץ

 1/9/19ו לקראת ה ר קתתחילו ליישאט ולאט ל

 
  

 מה יקרה בעתיד... 

 

 גניםבעלי  –ו אנשים בעלי רישום פלילי ייהלא  ✓

 ן הילדים הפרטים לתת שרותים לגכי הם יכוליאישור  –תים של הגן יהיו חייבים להציג לכם גם נותני השרו ✓

? וכן מה קורה עם הכשרה ואצל מי עושיםאיזה  –רגע דוע כור הכשרה )לא יאנשי הצוות שלכם יצטרכו לעב ✓

 ק וניסיון(גנים בעלי ות

  

 לכם, אנחנו כאן בשביפחידו אותכםישלא  –אגו תד ובקיצור אל

נקבל הקלה במיסים, שלא נצטרך לעבור תהליך ע"מ, שנים שונים, שנקבל פטור ממארגוהעלי  –חו לנו חלומות יהבט

 וננו בהתאםעצמכם ותכו על טיחו .... אל תבנו על זה ... תבנהבאז  –וש חורג ועוד המון חלומות של היתר לשימ

 

 הילדים בישראל ניגלשכת  –" עוגנים"ל סמנכ" –ד זייפל רביב –שלכם באהבה 


