חוק הפיקוח על מעונות יום
לפעוטות ,התשע"ט 2018 -
 .1מטרת החוק
* מטרתו של חוק זה לקבוע הסדר לעניין הפעלת מעונות יום לפעוטות ,ובכלל זה רישוים ופיקוח עליהם,
לשם הגנה על שלומם ,על זכויותיהם ועל כבודם של פעוטות השוהים במעונות כאמור ,כדי לקדם את
התפתחותם ,ולשם הבטחת מתן תנאים נאותים ,מניעת היפגעותם של פעוטות ,סביבה חינוכית וטיפולית
הולמת
*

לפעוטות

אלה

ומילוי

צורכיהם

הגופניים,

הרגשיים,

החברתיים

והחינוכיים.

ציטוט לשון החוק

 .2ממתי החוק יחול ועל מי?
 .2.1החל מ  ,1/9/19ועל כל מסגרת חינוכית לגיל הרך שיש בה  7ילדים ומעלה
 .3דרישות החוק ממני – בעלת הגן הפרטי
 .3.1שאקבל רישיון לשם הפעלת הגן .סוגי הרישיונות הם:
 .3.1.1רישיון זמני ( -עד שאתקן את כל מה נדרש ממני) במידה ובא גורם אדם מטעם החוק אליי
לגן ומצא אצלי דברים שאני צריכה לעשות על מנת שאקבל רישיון להפעלת הגן
 .3.1.2רישיון קבוע – בהתחלה לשנה ,ולאחר מכן יחודש לתקופה של :שנתיים ,שלוש וארבע
שנים.
 .3.2רישום פלילי – שכל אנשי הצוות החינוכי כולל אותי (בעלת הגן) ובעל הנכס במידה ואני משכירה
מבנה לשם הפעלת הגן ,לא יהיה להם רישום פלילי ובמילים אחרות לבקש מכל אנשי הצוות שלי
וממני תעודות יושר ואי רישום פלילי מהמשטרה.
העיתוי בבקשה  /פניה לאנשי הצוות החינוכי שלכם שיציג בפניכם  /בפני ההורים תעודות יושר –
יוחלט ע"י הממשלה .כרגע עד שאין היתר לעשות כך – אסור לנו לבקש מהם את זה.
 .3.3קורס עזרה ראשונה – כל אנשי הצוות החינוכי כולל אותך בעלת הגן מחוייבים לעבור קורס של עזרה
ראשונה – ולהיות עם תעודה התוקף שמעידה על כך
 .3.4מיקום הגן באזור בטוח – כשהגן לא יהיה בקרבת מקום שמסכן את הילדים מלשהות בו ,כגון :גן
בסמוך לתחנת דלק ,מפעל כימי ,מוסך צבעות רכבים ,כו'.
 .3.5בטיחות ילדי הגן – שהגן יהיה סביבה בטוחה לכל השוהים בו ,כלומר שיש לגן אישור של ממנוה
בטיחות מוסמך למוסדות חינוך וגני ילדים (סוקר בטיחות) ויאשר את המבנה

עוגנים – לשכת גני ילדים בישראל ,רחוב נחלת יצחק  ,28תל אביב
טלפון ,03-9629840 :פקס ,03-9629841 :ניידwww.oganim.org.il ,052-3005009 :
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לסיכום
כל מה שנאמר בסעיף  3המדינה תתחיל לאכוף החל מ  ...1/9/19בשאיפה...
כרגע לא יודעים מי יאכוף זאת? מי יהיה הממונה האחראי לכך? מי יבדוק שבאמת כל הדרישות שרשומות
כאן אכן יבוצעו?
מה שבטוח כרגע (רגע כתיבת המסמך) ששום גן לא ייסגר ב  1/9/19בגלל שהחוק יחול בתאריך זה ,והגנים
שיכולים להיסגר במיידית יהיו הגנים הבאים:
•

גן שנמצא בתחנת דלק או בסמוך לה.

•

גן שנמצא באזור תעשיה ובסמוך למפעלים כימיים כאלו ואחרים שמסכנים את שהות הילדים בגן

המלצותיי
✓ הקפידו על כך שעוד לפני  1/9/18תהיה לכם תעודה בתוקף של קורס עזרה ראשונה
✓ הזמינו עוד היום בוקר בטיחות לגן ,שלפחות יגיד לכם מה אתם נדרשים לעשות בכדי שהגן שלכם יהיה סביבה
בטוחה לשוהים בו (אתם  ,הצוות החינוכי ,ההורים וכן נותני השרותים).
לאחר שהזמנתם אותו (העלות נעה החל מ  250שקלים  +מע"מ) תבדקו מה ביכולתכם לתקן ,מה מצריך מכם
מאמץ כספי וזמן לשאר הדברים ...הדורשים תיקון...
ולאט לאט תתחילו ליישר קו לקראת ה 1/9/19

מה יקרה בעתיד...
✓ לא יהיו אנשים בעלי רישום פלילי – בעלי גנים
✓ גם נותני השרותים של הגן יהיו חייבים להציג לכם – אישור כי הם יכולים לתת שרותים לגן הילדים הפרטי
✓ אנשי הצוות שלכם יצטרכו לעבור הכשרה (לא ידוע כרגע – איזה הכשרה ואצל מי עושים? וכן מה קורה עם
גנים בעלי ותק וניסיון)

ובקיצור אל תדאגו – שלא יפחידו אותכם ,אנחנו כאן בשבילכם
הבטיחו לנו חלומות – העלי ארגונים שונים ,שנקבל פטור ממע"מ ,שנקבל הקלה במיסים ,שלא נצטרך לעבור תהליך
של היתר לשימוש חורג ועוד המון חלומות – אז הבטיחו  ....אל תבנו על זה  ...תבנו על עצמכם ותכוננו בהתאם
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