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מוסד לביטוח לאומי, קרן של המשרד הרווחה והביטחון החברתי, הקרן לפיתוח שירותים לכים 

למדריך הכולל החיות לתכון מעוות יום  2022 לשת שלם ומשרד הבריאות מעדכים גרסה

וטות לטובת הפעם ולפתחבמטרה לקדם ביית מבים איכותיים  ם. זאתוהקמת שיקומיים

תקות מעוות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות על פי לכך הזכאים 

  .1 (להלן: תקות מעוות יום שיקומיים) 2008–ותאי טיפול בהם), התשס"ח

לשדרוג המבים הפיזיים של מעוות קיימים  תקיה שוויויתלקבוע  היאגרסה המטרת עדכון 

  .רחבי הארץב תכון מעוות חדשיםלו

  בברכה,

  שמואל וייגלס

  מהל הקרן

לפיתוח שירותים 

  לכים,

  אגף הקרות,

המוסד לביטוח 

  לאומי

  חום עידו

רות לילדים ימהל הש

ומתבגרים, אגף 

  ,קהילה

  משרד הרווחה 

  והביטחון החברתי

  הדר ירדי ד"ר

  מהלת המחלקה

  להתפתחות הילד

  ולשיקומו,

  משרד הבריאות

  ריבה מוסקל

   ,קרן שלם מכ"לית

  פיתוח שירותים 

לאדם עם מוגבלות 

  שכלית התפתחותית

  ברשויות המקומיות

  

  :2022עדכון מדריך לתכון ולהקמה של מעוות יום שיקומיים, צוות  ותחבר

משרד שלוש), גיל לידה עד מרך (הגיל ה מהלת תחום עובדת סוציאלית –דיה בן לביא  �

 .טחון החברתייוהבהרווחה 

תזוה, אגף התזוה, שירותי בריאות הציבור, של תחום המרכזת בכירה  –ב פאיה צודיקו �

 .משרד הבריאות

המערך הארצי לבריאות הסביבה, מהלת תחום בריאות הסביבה מוסדות,  – עמה גלזר �

 .משרד הבריאות

 .המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות אחות מרכזת בכירה, – רוית אפרים �

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד מרכזת בכירה, פאה בעיסוק, מר –ליסה סלע  �

 .הבריאות

הביטוח , , הקרן לפיתוח שירותים לכיםתחום הגיל הרך של רכזת בכירה –רוי גולדברג  �

 .הלאומי

פיתוח שירותים לאדם עם  –, קרן שלם פיתוח פיזי יתסמכ"ל ת,סוציאלי תעובד –מיקי כהן  �

 .ית ברשויות המקומיותהתפתחות- מוגבלות שכלית

 ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות. –עמיר יצחקי  �

 מהל תחום בכיר רישוי עסקים, משרד הבריאות. –יעקב בוריאקובסקי  �

 

                                                      

  .https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Shikum_03.pdf ראו בקישור: 1
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  ראשון פרק

  מבוא   .א

ולהקמתו או שיפוצו  מעון יום שיקומימבה של  וןלתכהמלצות העקרוות ומפרט את המדריך ה

  .של מבה קיים

 יש צורךאם  פעוטות. 40–20משרתים וכיתות,  4- ל 2מעוות היום השיקומיים בישראל מוים בין 

להקים מעון וסף באזור  היאההמלצה  ,כיתות בויות 4 סף עלו ,למעון קייםוספות  כיתותב

. יש להקים ועדת היגוי שתלווה את כל השלבים ולא להגדיל עוד יותר את המעון הקיים אחר בעיר

וכלה הפרוגרמה של המבה גיבוש בעבור  שלב בחירת הקרקע או המבה,החל בשל הפרויקט 

  . סיום ואכלוסב

 תהליך התכון שלבי  .ב

של השלטון המקומי (רשות  גוף מממן, על רשות שפרסםגשת פרויקט ל'קול קורא' הלפי 

לבצע  ,הבקשהאת  יםשמגיש(עמותה, גוף פרטי) או ארגון  מקומית, מועצה אזורית, עירייה)

או  הרשותפימית של ועדה ( תהליך תכון ראשוי ואף מומלץ להקים ועדת היגוי ראשוית

לטות תכויות שוות, שבדקות שוב מאוחר יותר, אם וכאשר החמתקבלות בשלב זה  .)הארגון

  קרן שלם או קרות הביטוח הלאומי.כגון  ממלכתי מאושרת השתתפות במימון על ידי גוף

חסים לתהליך התכון הכולל העשה לצורך הקמת מעוות יום שיקומיים, יבמדריך זה או מתי

למימון  לפי הגשת בקשהוקדם עשה . התכון המשלביםבכמה למרות שבפועל הוא מבוצע 

 .)למשרד הרווחה והביטחון החברתיו של הביטוח הלאומי או קרן שלם לקרות( לגופים השוים

  בצורה מפורטת יותר.עשה התכון (זכייה בקול קורא)  הבקשה עם אישור

שי לה א ויצרפו הפרויקט יקימו ועדת היגוי ראשוית זמים אתוהי הרשות או הארגוןשמומלץ 

המחלקה אגף הרווחה או מ אשי מקצוע כגון ,מהתחומים הרלווטיים מקצוע מתאימים

אדריכל או מתכן מומלץ לצרף  עוד. שירותים החברתיים בעיר, או מתחום החיוך לגיל הרךל

  .ברשות לערב את מהדס העירמומלץ במקרה שהרשות בוה בעצמה  .אתר מתאים לבחירתערים 

  לתהליך: אבי דרך 

באישור משרד הרווחה והביטחון  – קיים על ידי רשות או על ידי גוף מפעיל יהוי צורךז .1

  .החברתי

  הקמת ועדת היגוי פימית לליווי התהליך, בחירת אתר למעון, הכת תוכית ראשוית. .2

 . והביטחון החברתימשרד הרווחה ו קרותבעקבות קול קורא שפרסמו המימון הגשת בקשה ל .3

 .משרד הרווחה והביטחון החברתיאו  הקרות יעל ידמיון בקשות  .4

 – אישור עקרוי את המימון והביטחון החברתי מאשרים או משרד הרווחה הקרותשלאחר  .5

וביצוע תהליך תכון מסודר, בהשתתפות כל הציגים הרלווטיים  הקמת ועדת היגוי מלאה

 כמפורט במדריך זה. 

המימון (זכייה בקול קורא היא אישור ר לאישו של הגופים המממים לוועדות ת הבקשההגש .6

 .להגיש בקשה למימון)

 .לגופים התמכים המממות בין הקרותחתימת הסכמים  .7
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 .לקבליםוהוצאתו ה, הכת תכון מפורט, הכת מכרז יהוצאת היתר בי .8

  ה ואכלוס.יביהבליווי ועדת ההיגוי, סיום  ת המעוןיבי .9

 יתקריליד  יש לבחור אתר. המעון אים למיקוםלמצוא אתר מתלאחר הקמת ועדת היגוי, יש 

   ן משולב.יהמעון יכול לקום במגרש פרד או כחלק מבי .תאו מתוכ מתקיי ךחיו

טחון יומשרד הרווחה והבקרן שלם  של המוסד לביטוח לאומי, הקרן לפיתוח שירותים לכים

החלטות ההלת לו למימון הקמת המעוות. האישור כפוף למדייות יםמתחייב םאיהחברתי 

  בהיתן מימון, הוא איו מימון מלא. הרווחה והביטחון החברתי. הקרות ומשרד

  ה בקול קוראילאחר זכי –גוי יועדת הה  .ג

תפעל . הוועדה להקים ועדת היגוי לליווי הפרויקט עליובקול קורא,  זוכה הגוף הפוהש לאחר

לבייה הפרויקט מהרעיון ועד  תלווה את כל שלביו את המעון בשם הרשות או הגוף המפעיל

  .וההפעלה של המעון

  :גורמים אלוהובלת תהליך לתכון ולביוי של מעון יום שיקומי מצריכה ִתכלול ותיאום עם 

  דסה, גזברות ה, אגף המחלקה לשירותים חברתייםו הרווחה אגף –הרשות המקומיתה

  .הרשות

 הל מוגבלויותמשרד הרווחה והביטחון החברתימ ,.  

 כים – ד לביטוח לאומיהמוסהקרן לפיתוח שירותים ל.  

  ות יום שיקומייםכותיים)-רבקרן שלם (מעו.  

 .ארגון מפעיל 

 ן שיוכל לייעץ לגבי בחירת המגרשאו  אדריכלון מתכדרש לתכ י וגודלבשלב הראשו.  

 ההיגויתפקיד ועדת   .ד

  מיקום המעוןאתר מתאים לבחירת.   

 ית ואישורהות פרוגרמה תכהכ.  

 י של המעון המוצעון ראשותכ.  

  יםישילוב יועצים מקצועיים לתחומים השוסטלציה,  ,היבבסטרוקציה, מערכות איכגון קו

  .היביהמהל פרויקט ו, עודוטחון ייר, בטיחות ובומיזוג או

 ית פיתוחון מפורט כולל תוכתכ.  

  ון אומדן כספי לפיעיקרייםסעיפי תכ.  

  יםשלאחרירים את הפרויקטמאש הגופים המממה לאישור הרשות י, יש להגיש היתר ב

  המקומית.

  יהועדת ההיגוי מלווה את המכרז ואת הקמתימספר ן, מבקרת בו פעמים יבה יתוך כדי הב

  .ואכלוסו ומאשרת את סיום הפרויקט ,כדי לראות שהעבודה מתקדמת כסדרה
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  שיפרק 

השירותים את סל  פרטותמה ייה או שיפוץתקות מחייבות לבהן  תקות מעוות יום שיקומיים

מפרטים  מעוות יום שיקומייםתקות בפרק ג ל 17–6סעיפים  .כמוגדר בחוקבמעון לאוכלוסייה 

   .ומתקיוהדרישות למבה המעון  את

חוק התכון בהוראות ה במדית ישראל חייבת לעמוד יכל בי :לצורך ביויתקות והוראות 

  .תקות לפיוהו ,לן: חוק התכון והביה)(לה 1965–הכ"התש ,והביה

מבי ציבור עוד יציבור (י יעוד של מבין שמתאימים לייה או השיפוץ יעשו בקרקע או בבייהבי

  .)בתוקף תוכית מתארתוכית מפורטת או של  בתשריט בחום או בכתום מסומן

  ) ומיקום המעון באתרמגרש או מבה(אתר מתאים חירת ב  .א

מהרשות המקומית או לרכוש קרקע מתאימה בהקצאה קרקע חדשה יש לקבל ה יבמקרה של בי

עליו מצא שהמבה עוד הקרקע יבמקרה של מבה קיים, יש לוודא שי ציבור'. יעוד 'מביהיבעלת 

   ציבור. יעוד מבימתאים לי

, מבה קומות או המשמש לצרכים אחרים מבה משולבבהמעון השיקומי  שבוים אתבמקרה 

הפעוטות שיגיעו למעון רוב שמעון היום השיקומי ימוקם בקומת הקרקע. להבטיח  , ישקריה

להם הרבה ציוד לווה. הפעוטות מגיעים למעון עם  השיקומי אים מתיידים בעצמם בקלות, ויש

   ואת הילדים מרכבי ההסעה. אותו ולהוריד מלווים שצריכים להעלות את הציוד 

 של מבה המעון קרבהה .צוות אשית בקרה של ודורשאליה וההעלאה מההסעה ההורדה 

בעת איתור האתר  לשקול אותה ךההסעות חשובה, וצריאליו מגיעות שבת החיה או למקום בילס

    או המבה המתאים למעון.

  עוד הקרקע או המבה יי  .ב

עוד של כל המבה או של חלק המבה שבו ין רב קומות, יש לוודא שהייבה כחלק מבישמעון 

  עוד מבי ציבור.יהמעון, מתאים לי מוקם

לשות את הייעוד באמצעות הגשת אפשר ציבור  יעוד מבילי עוד של הקרקע איו מתאיםיאם הי

, הוא קשה, כמעט מספר אך תהליך זה לוקח שים .לשיוי תב"ע של הקרקע תוכית מפורטת

ד מבי ציבור, יש להגיש אם הייעוד של מבה קיים איו מתאים לייעו .ואיו מומלץ בלתי אפשרי

  .)7בסעיף ה בפרק זה, עמ' ראו הסבר ( 'היתר לשימוש חורג'בקשה לקבלת 

  מיקום הקרקע או המבה  .ג

. אם אין מתאו קיי תמתוכ ךחיו יתמקריכחלק  ,מיקום מתאים מבחיה עירויתיש לבחור 

עבור  עוטות וגישההפהסעות  עבור גישהל ,אפשרות כזאת, יש לדאוג לקרבה לצירי תועה ראשיים

צריך להתאים לגודל המבה המתוכן, לפי הפרוגרמה  האתרלתחבורה ציבורית. גודל  הצוות

  .)11, עמ' בטבלה שורה אחרוה(פרק שלישי,  המופיעה בהמשך

שטח גדול יותר בקומת הכיסה  לכלול בתכוןקומות, יש  בבייןאם הוחלט למקם את המעון 

ד למקם ורצוי מא מבה.ב השותפיםלכל אחד מוחדרי מבוא דרגות מ ,, מעליותעבור אזור כיסה

  .האפשראת המעון השיקומי בקומת הכיסה או קרוב אליה ככל 
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  .מהרשות המקומית הייש להוציא היתר בילכל מבה חדש 

 שיפוץ מבה קיים   .ד

תר כל שיפוץ שבו מגדילים או משים את שטח המבה בכל צורה, כולל סגירת מרפסת, דורש הי

יר ותוספת ושיויים במעטפת המבה, שיויים במערכות האיסטלציה ומיזוג האו ,למשל ה.יבי

עוד של המבה יה, יש לוודא שהייהשיפוץ איו דורש היתר ביאם גם  ה.ימעלית דורשים היתר בי

יות מפורט ימתאים להגדרה של מבצבע חום או כתום מסומן ב( ת בתוקףוציבור לפי תוכ

  .בתשריט)

  (לא מומלץ) היתר לשימוש חורג  .ה

, ישה למבי ציבורמיועד  איו בהגדרתו ומתאים לשמש כמעון יום שיקומי, אך קייםן יהביאם 

 .וספות חמש שיםלבדרך כלל לחמש שים ולעיתים  ,אפשרות לקבלת היתר לשימוש חורג

אפשר להוסיף  ל איבדרך כל ה.יבמקרה כזה, יש להגיש בקשה לשימוש חורג בהליך של היתר בי

הליך כזה מלווה  ,לפי חוקעוד שלו. י, אלא רק לשות את היבהליך של היתר בייה שטח למבה

אישור לשימוש  תקבלי. אם לשיוי, אם יש התגדויותלהציג  כדי לאפשר לציבור בפרסום הבקשה

  לתשלום היטל השבחה.של הרשות המקומית תכן שילווה בדרישה יחורג, י

ביצוע שיויים או לפתרון בעיה קודתית ש חורג יתן לזמן מוגבל בלבד, לשם ההיתר לשימו

עוד של המבה באופן יהי לשות את. אם דרש כל עוד ההיתר בתוקף ,קבועים בהמשךפיזיים 

להגיש תוכית מפורטת (תב"ע) ולבצע את שיוי  אפשרזמן שבו פסק קבוע, הליך זה יאפשר 

 עוד באופן קבועי. אם אין אפשרות לשות את הימספר שים לבדרך כלתהליך שאורך , הייעוד

לא לאפשר שימוש חורג כלל או לא יכולה , הרשות המקומית תב"ע של הקרקע באמצעות שיוי

   לאחר שיתן בפעם הראשוה. לחמש שים וספות להאריך אותו

  היהיתר בי  .ו

ה לרשות המקומית ולעמוד לעיל, יש להגיש את הבקשמהאפשרויות ה באחת יאם דרש היתר בי

ה ללא קבלת היתר יאין להתחיל בביה בפועל. יבכל הדרישות של ההיתר, עד לקבלת היתר בי

שמציין שכל הדרישות שהיו  4ללא קבלת טופס ן יאין לאכלס ביו ,ה וכל האישורים הדרשיםיבי

  ה אכן מולאו.יבהיתר הבי

ן, ישל הבי תכגון היציבות ההדסי ,דיקתםוב שוים ושאים עלביקורת  כוללותדרישות אלה 

הג"א), דרישות גישות לאשים עם מוגבלויות, דרישות  –פיקוד העורף עמידה בדרישות המיגון (

ה י, דרישות משרד הבריאות, דרישות איכות סביבה, דרישות לביהרשות הארצית לכבאות והצלה

ה מבטיחה שבכל יקבלת היתר בישכיוון שדרישות אלה יכולות להשתות, הרי ירוקה ועוד. 

 ייתו.תתקופהדרשים בזמן בות הה המעון השיקומי בכל החוקים והתקה, יעמוד מבלמשל, ו 

ה יעמידה בתקן של בי – 2022ה שתיכס לתוקף ממרץ ילאחרוה וספה דרישה חדשה להיתרי בי

  ירוקה.

לות את כל פרקי העבודה, מקובל ולאחר הכת תוכיות מפורטות הכולה, ילאחר קבלת היתר בי

 ה.יביב להתחיללבצע מכרז בין קבלים לקבלת הצעות מחיר לכל הפרויקט, ולאחר מכן 

בליווי של מהדסים  הה שעשילפיקוח על הביהוגעות גם בהוראות ההיתר ישן הוראות 
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ת את ל האישורים הדרשים מהרשויות שבודקוכה וקבלת ילאחר סיום הבי ויועצים שוים.

 והצלה כבאותהארצית לרשות האת המיגון,  בודק פיקוד העורף ,כל אחת בתחומה (למשל, ןיהבי

 שירותיםההחתלה והחדרי , מטבחה בודק את משרד הבריאות ,אשה בטיחותאת סידורי  בודקת

ה וחיבור תשתיות של מים וחשמל יטופס סיום בי ,4טופס  מוציאה הרשות המקומית ,וכדומה)

ן ילוודא שהבי אפשראישור אכלוס. כך טופס יתים תעדיף הרשות המקומית להוציא לע למבה.

  עומד בכל הדרישות והתקות, והוא מוכן לקבלת הפעוטות והצוות.
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  שלישיפרק 

   שטחיםופוקציות  טבלת    .א

על פי  היהפוקצי  

תקות 

מעוות 

יום 

  שיקומיים

  (לידיעה)

מרבי גודל 

  מומלץ

 )כיתות 2(

  מרביגודל 

  ומלץמ

  )כיתות 3(

  מרביגודל 

  מומלץ

   )כיתות 4(

 הערות

  שטח  מקבץ כיתות  

  (מ"ר)

  שטח

 (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  הערות

כיתת אם עד   1

  פעוטות    10

45   45*2=90  45*3=135   45*4=  

180  

 6עד  –מ"ר  30(

  .פעוטות בכיתה)

חדר החתלה,   2

שירותים 

ורחצה 

בצמוד לכל 

 תהיכ

8  10*2=20  10*3=30  

 

10*4=40  

  

 או עמדת החתלה

אמבט  ;ספסל החתלה

 ,לרחצת פעוטות

אגית  או מקלחת

 ;רחצה לא מירוסטה

אסלה מוכה עם 

או  ריהפרדה בק

כיור  ;פרטיות תמחיצ

 ;ארון אחסון ;מוך

 מידוף.

 חדר אחות  3

  תזואיו

חדר אחות בקרבת   15  15  15   

הכיתות כולל עמדה 

  .לתזואית

  המחסן כית  4

לכל  צמוד

 תהיכ

4  10*2=20  

  

10*3=30  

 

10*4=40  

  

 או אחסון המיטות

שיה ייעשה המזרי 

  .במתקים

חדר פרטי    5

 2צמוד לכל 

 כיתות 

  7   7   7*2=14  

  

מ"ר לכל  7בגודל חדר 

  .כיתות 2

"ישה"   6

להליכוים 

ועמידוים 

 אישיים

-  10  

 

  15 

  

20 

  

מ"ר בצמוד לכל  5

כיתה, ליד הכיסה 

 .לכיתה

 ך הכולס  

  שטח

 57 162   232  309    
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2
  .les/law_halat_hok.pdfhttps://architecture.org.il/sites/default/fi ראו בקישור: 

  שטח מקבץ מהלה  

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  הערות

            10  10   12   12הלהחדר מ  7

 /מזכירות 8

  קבלה עמדת

בכפוף להתחייבות   10  10    -  

מזכירה (לא  להעסיק

  .כלול בתקן)

חדר צוות   9

ישיבות  וחדר 

(כולל 

  מטבחון)     

יתן למקם במקבץ    25   25   15   10

  .טיפולהחדרי של 

עבודה חדר   10

      סוציאלית

עובדים  2העסקת    10   10   10   10

שי  – סוציאליים

 .חדרים

, שטח אחסון  11

  אב בית

8   15   20   25    

  שירותי צוות  12

  

4   5   

  רגיל/ 1(

  גיש)  1

12   12   

  

 1עובדים:  35עד 

 1 ,לשים 2לגברים, 

תאם בה – מהם גיש

הוראות שיויים בל

תקי תברואה ילמ

–התשס"ז (הל"ת),

 .2(להלן: הל"ת) 2007

מזווה  ,מטבח  13

מיקום ו

ייעודי 

לעגלות 

  חלוקת מזון

16   16, 6 , 3 

  בהתאמה

26, 7 ,4 

  בהתאמה

26, 7 ,5 

  בהתאמה

 

מיקום עגלות חלוקת 

מזון יתוכן כישה 

 ,בסמוך למטבח

   .בהתאם לפח העגלות

     7   7   5     חדר כביסה  14

-מבואה רב  15

  תכליתית

 ,(התכסות

אירועים 

חלל ו

 )לפעילויות

  30   

  

50  

 

70   
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 סך הכול  

  שטח

 58 115  183   209    

 חדרי  מקבץ  

  טיפול 

  שטח

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  הערות

ריפוי   16

חדר  בעיסוק/

 טיפולים

 כיתות 4במעון של    15   15   15   12

חדרי  2ת לפחו יהיו

 טיפול.

 פיזיותרפיה/  17

  חדר טיפולים

מרחב למקם במומלץ   25   25   25  20

  .ממ"מ)(מוגן מוסדי 

ת וקליא  18

  /תקשורת

אחות/דיאט

ית/ חדר 

  טיפולים

10*2=20  

  

10   10*2=20  

 

10*2=20 

 

במעון תקשורת יתן 

 .להוסיף חדר

     10   10   10  מחסן לציוד        19

חדר (סוזלן   20

 )בואהמו

  15, 5 

  בהתאמה

15, 5 

 בהתאמה

 

15, 5 

 בהתאמה

מבואה יכולה לשמש 

 .כחדר חושך

בשים האחרוות  (5)  (5)     חדרי תצפית   21

הוחלט לוותר על חדרי 

תצפית לכיתות בגלל 

בעיות של פרטיות. 

אם דרש חדר תצפית 

 , הוא יהיה צמוד

לחדר   ,בדרך כלל

  טיפולים.

אחסון מושבי   22

  בטיחות 

בכיסה אל המעון    12   12   6  

יוסדר חלל אחסון או 

ישה במבה עבור 

מושבי בטיחות הרכב 

 ובהםשל הפעוטות 

מדפים להעמדת 

מושבי הבטיחות. חלל 

זה יהיה מקורה ומוגן 

  מרוחות וגשם.

מידות ב להתחשביש 

של בטיחות המושבי 

פעוטות התיוקות וה
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  ,יסות לחדרים ומעבריםה, כים של המבטו לברוטו: קירות החוץ וקירות הפהפער בין ה

  מכוות (אם יש). חשמל וחדרי מדרגות, מעליות וחדרי 

(גובה ועומק) בתכון 

  המדפים.

ה לחדר זה תהיה גיש

ישירה וחיצוית 

בסמוך למקום 

ההורדה והאיסוף של 

  הפעוטות.

  

 סך הכול  

  שטח

52 86   107   107     

      167 363  522   625טו סך הכול  

 סך הכול  

 *)1.4ברוטו (

  508   731   875   

  שטח  חצר  

  (מ"ר)

  שטח

  (מ"ר)

  

  שטח

  (מ"ר)

  

  שטח

  (מ"ר)

  

  הערות

  או החצר כית  23

  חצר משותפת

35   40*2=80   

  

40*3 =

120   

  

40*4 =

160   

  

חלק מהחצר יהיה 

מקורה וחלק לא. 

לפחות רבע מהחצר 

  צריך להיות מוצל.

מומלץ שלפחות שליש 

מהחצר יהיה לא 

מקורה ויאפשר שמש 

 4-ישירה לפחות ל

שעות ביום הקצר 

  ביותר בשה.

שטח מגרש  

מיימלי 

  דרש

  

במקרה של בייה של   דום 1.5  דום 1.2   דום  1   

יום שיקומי  מעון

במסגרת מבה רב 

קומות, יש לבות את 

מעון היום השיקומי 

בקומת הקרקע של 

  .המבה המשולב
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יש  ,בשל שטח קטן להלבות בהתאם  י אפשרכשאהפרוגרמה המומלצת, אך לעיתים  זו

מעוות יום "על פי תקות  בעמודה כפי שמופיע בטבלה,, מיימום הכרחי שקבע בתקות לחוק

  ."שיקומיים

  פירוט הפוקציות והדרישות מהן  .ב

  ופוקציות צמודות  אם כיתות  .1

בכיתה תהיה פית  פעוטות. 10 לכלמ"ר  45 הואשטח הכיתה  ,מעוות יום שיקומייםעל פי תקות 

יציאה ישירה  ותהיהדלתות). הכיתה תתוכן כחלל פתוח  3–2בעל ארון ומטבחון (כיור שיש 

  מהכיתה לחצר. עיצוב הפים יהיה בטיחותי ופוקציולי הן לפעוטות והן לצוות. 

  חדר החתלה, שירותים ורחצה  .2

הכולל: עמדת החתלה מ"ר  10לכל כיתה במעון יהיה חדר החתלה, שירותים ורחצה בשטח של 

 ,כיורים 2 ,עמדת רחצה ,)לעמדה כספסל החתלה, בהתאמה לאוכלוסייה, לתפקוד ולגיל אפשרות(

יש  יהיה חלון שמאפשר למטפלת קשר עין עם הכיתה.בחדר . המאפשרת פרטיות אסלה מוקטת

קודות בצמוד למשטח  2קודות חיבור בטיחותיות למכשור רפואי הדורש חשמל: להתקין 

 .קודות בסמיכות לאסלות 2-חתלה והה

תפקודי עצמאות  תרגול שלולאפשר אישי הממוקד רק בפעוט -קשר טיפולילאפשר  התכון צריך

מתקי בגישות  המתבטא עם הפעוט (רחצת ידיים, צחצוח שייים, תהליכי גמילה ועוד)

 .)מה(ייר יגוב ידיים, מראה וכדו וגובה התקתם בקירהטואלטיקה 

. הן אין יוצמדו רחיציםואסלות, יהיו בייהן מחיצות מחומרים עמידים  2יש אם  –מחיצות 

  ס"מ מפי הריצוף.  20יותירו רווח של  לרצפה ובהתקתם

 . טרמ 2חרסיה או קרמיקה בגובה של באריח יהיה  – גימור הקירות

מהמשטח הכולל של חדרי השירותים. יש חשיבות לאוורור טבעי ולתאורה  10% – שטח החלוות

  מערכות מיזוג ואוורור.על טבעית, וסף 

 אגית רחצה לא מירוסטה. – אמבט לרחצת הפעוטות

משטח ההחתלה יהיה ללא זוויות וללא פיות חדות. גודל מומלץ למשטח  – משטחי החתלה

ס"מ. לעמדת  85 הוא רוחב. גובה מומלץ מהרצפה ס"מ 60ס"מ אורך על  120הוא החתלה 

  ההחתלה המוגבהת צריך להיות סף (אך לא מעקה) רק בגובה המזרן. 

לצפות בעשה בכיתה באמצעות מראה חד  כך שיתאפשרעמדות ההחתלה מיקום רצוי לתכן את 

  החתלה).מתקן לגליל ייר (המשמש בתהליך ה ליד העמדה לוחיות המטפלים. יש לקבוע ,כיווית

   .פעמיים, ביגוד להחלפה) לציוד של כל פעוט (כגון חיתולים חד – ארוות אחסון אישיים

  יותקן בכל חדר. – חימום

  כיתה.לחדר האיטרקום המקשר בין להתקין מומלץ  – כפתור מצוקה

   .כמקובל במעוות יום – אסלת פעוטות
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לפחות אחד בגובה מותאם לפעוטות  כיורים לרחיצת ידיים, 2בכל חדר דרשים  – כיורי פעוטות

(ללא משטח וללא שיש היקפי המחבר בייהם). לכל כיור תהיה אספקת מים חמים וקרים כדרש 

מראה בגובה של הפעוטות (מאפשרת "היזון חוזר" ו חוםהל"ת ויותקו ברז עם ַוָסת בהוראות 

  לפעוט). 

: פח אשפה עם האלהיטים התכון צריך לקחת בחשבון מיקום של הפר – מתקי טואלטיקה

מתקי ייר טואלט (ליד  ,ְמָכלים לחומרי חיטוי ,)חיתולים חד פעמיים גם עבורמכסה ומדרס רגל (

מקום סגור ומאוורר  ,)סבויות ומתקי ייר ליגוב ידיים בגובה הפעוטות (ליד הכיורים ,)האסלות

  למברשות שייים.

ה לפעוטות מהלכים, עם יוהשי גית רחצהעם א צורות לתכון החדר, האחת לפעוטותתישן שתי 

   .מקלחון

  .בפרק הספחים 2, שירותים 1שירותים : רחצהראו סקיצות לדוגמה של סידור חדר 

  תזואי וות אחחדר  .3

בחדר  מ"ר. 15 ו יהיהגודל התזואי או התזואית.ישמש גם את וימוקם בסמיכות לכיתות חדר ה

ר למיטה, כיור סטדרטי כולל משטח עבודה, מתקן לייר מיטת בדיקה, מתקן לגליל יי יהיו:

יגוב ידיים, סבויה, מראה מעל הכיור, קודת חמצן ושאיבה וכן מסילה לאיפוזיה בסביבת 

    .מיטת הבדיקה

שקעי חשמל  4, שולחן וכיסא משרדיים, שאפשר לעולארון אחסון משולב בדלתות כמו כן, יהיה 

שמל ליד שולחן העבודה, מקרר קטן לתרופות. דרש מחשב שקעי ח 4-ליד מיטת הבדיקה ו

  ושלוחת קו טלפון ייח, איטרקום המחובר לכיתות, לחצן מצוקה לשירותי הצלה.

(גרטור דרישות משרד הבריאות הרלווטיות לציוד זה התכון יתבסס על פי  –הפעלת ציוד רפואי 

  חירום, גזים רפואיים כגון חמצן). 

  כיתהמחסן  .4

מחסן מעמד במומלץ לתכן  .על פי הפרוגרמה ,מ"ר 10בגודל  ןמחס הלכל כיתה יהי בצמוד

  .לאחסון מזרים

יש לאחסן (התקת ארון על לאחסון כלי יקוי, חומרי יקוי, חומרי טואלטיקה  – ארון עול

  .)במחסן ולא בחדר ההחתלה והשירותים

  חדר פרטי .5

כל אחת מהכיתות. חדר זה יכול כיסה פרדת מם עאחד לכל שתי כיתות אם,  ,מ"ר 7חדר בגודל 

לשמש כחדר מוחה או כחדר לפעילות פרדת ושקטה עם פעוט אחד או יותר. רצוי שיהיה חלון 

  .כיתה (במעון תקשורת, יהיה חדר פרטי לכל כיתת אם)לבין חדר זה 

  ישות לאחסון ציוד שיקומי .6

לאחסון הליכוים עודיות י. אלה ישות יותכיתל צמודותמ"ר, פתוחות למסדרון,  6ישות בגודל 

  , כך שלא יפריעו לתועה במסדרוות או לכיסה לכיתות.ועמידוים

לוותקראו סקיצות לדוגמה של סידור חדר כיתת אם עם הפוכיתות 2, כיתות 1כיתות : ציות ה ,

  .בפרק הספחים 3
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  החדר מהל .7

קציות המהלתיות ירוכזו במקבץ אחד: מומלץ שהפו לפי גודל המעון. ,מ"ר 12–10חדר בגודל 

אורחים. חדר המהל ו, חדר עבודה סוציאלית, חדר צוות, מטבחון צוות, שירותי צוות החדר מהל

  ימוקם בכיסה ויאפשר תצפית על הכיסה ועל מרחב המעון.

  עמדת קבלה/ותחדר מזכיר .8

ה. או מזכיר סיק מזכירומתחייב להעהזאת ה יזקוק לפוקצי מעוןובלבד שה מ"ר 10חדר בגודלך 

ימוקם מול הכיסה למבה כך שיקבל את פי הבאים, ותוכל להיות ממו תצפית שהחדר מומלץ 

  על הכסים והיוצאים משטח המעון.

 ישיבות (כולל מטבחון)חדר ו חדר צוות .9

חדר ישמש את אשי הצוות של המעון לפגישות המ"ר לפי גודל המעון.  25–15חדר בגודל 

ארוחות וה ימוחה. מומלץ למקם את המטבחון להכת שתיללהדרכה, להפסקות ומקצועיות, 

 ,בהן המעון איו פעילשהחדר ישמש גם להדרכת הורים בשעות לעיתים קלות לצוות בחדר זה. 

  . כך שיהיה גיש לבאים ויהיה קל למצוא אותולכן יש למקם אותו קרוב לכיסה 

 עבודה סוציאליתחדר  .10

חדרי ם, דרשים שי חדרים בגודל זה. יואם יש שי ,אחד לעובד סוציאלימ"ר,  10חדר בגודל 

הטיפול מיועדים לטיפול אישי, לטיפול משפחתי ואף לטיפול בקבוצות. מומלץ לתכן את חדרי 

  לכיתות המעון.  בסמיכותהטיפול כמקבץ, 

 תחזוקהחדר לאשי , חדר אחסון .11

ן ולא ציוד לפעילות שוטפת. על יהבי וקתבתחזמ"ר, מקום לאחסן ציוד שקשור  15חדר בגודל 

כלי עבודה חדים. בחדר צריכה להיות גם ותכן שיהיו בו חומרי יקוי יהחדר להיות עול כיוון שי

  אם הבית.או  פית עבודה לאב

 שירותי צוות .12

דרשים תא  אשי צוות 35 לכלומספר התאים יהיו בהתאם להוראות הל"ת. השירותים גודל 

שי המיים.  לשימושלשים ותא אחד מוגש לכים  או שייםאחד תא ברים, שירותים אחד לג

צוות שישיבות. יש לקחת בחשבון הוחדר  חדר הצוות תבקרב למקם את השירותיםמומלץ 

היחס בין אשי הצוות לפעוטות הוא מתדבים גדול במעוות יום שיקומיים. לעיתים העובדים וה

1:1.  

 מזוןלוקת חמטבח, מזווה, מקום לעגלות  .13

ההחיות המקצועיות בוגע  לפי גודל המעון. ,מ"ר 45–25חדרי המטבח יהיו בגודל כולל של 

: ןלמערך מזון של מעון יום שיקומי קובעות כי יהיה מטבח מבשל. יתרוות המטבח המבשל ה

טריות, גיוון, שליטה על חומרי גלם, על תהליך הבישול והכת הארוחות והתאמה לצרכים 

תאי התברואה וים של הפעוטות. תכון כון של המטבח יבטיח מימוש דרישות התזוה התזותי

  האותים וכן ייתן מעה לכל אשר דרש בטיפול במזון: קבלה, אחסון, הכה והגשה. 

שעת הגשת המזון תהיה סמוכה  .לאותו יום בלבד ,הכת המזון במעון יום שיקומי תהיה מדי יום

ההזה המקובלות הן הכת המזון וחלוקתו למות במטבח, או הכת  לשעת סיום ההכה. שיטות

   .מזון במטבח וחלוקתו למות בכיתה
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  . לכל דין בושא תברואת מזון ותזוה המטבח, כחלק ממערך המזון במעון, יתוכן בהתאם

  .)ליק לתכון מטבחים, וגם לדוגמאות שלו(

  חדר כביסה .14

  אוורור מתאים. דרש בוש. ייסה ומכות ימ"ר. מקום למכות כ 7–5חדר בגודל 

 תכליתית מבואה רב .15

 לפעילויות שוות.חלל  וישמשמ"ר שיהיה מקום להתכסות ולאירועים  70–30חלל בגודל 

כמרחב פתוח, כאלטרטיבה  תשמש . המבואהלמעון, "לב ליבו" של המעוןהמבואה תהיה בכיסה 

  ים, לצורך התכסויות ולפעילות עם ההורים. למרחב משחקים בימי חורף קרים או בימי קיץ חמ

. חלל ללא אחסון ופתחיםבתכון המבואה יש להמעיט בפתחים כדי לאפשר מרחב פעילות 

 בכל קומה,ה בקומות, תהיה מבואה יבמקרה של בי המבואה לא ישמש לאחסון ציוד שיקומי.

  מדרגות המשמש לתועה אכית.וה ור המעליותזאל בצמוד

 / חדר טיפוליםריפוי בעיסוק .16

חדרי טיפולים, כפי שקובע  2כיתות יהיו לפחות  4במעון של  מ"ר, לפי גודל המעון. 15חדר בגודל 

  כיתות, יש חדרי טיפולים רבים יותר. 4-ו 3התקן. בדרך כלל במעוות של 

במרחב מוגן מוסדי להתקיים יכולה ה זאת יכיוון שחדר הריפוי בעיסוק הוא גדול יחסית, פוקצי

אחסון זה  .ובגובה תצריך להיות מאוחסן לאורך הקירו הוא ,יש ציוד בחדראם . )"מממ :לן(לה

  ., במקרה הצורךמאפשר להשתמש בחדר כממ"מ בקלות

 פיזיותרפיה/ חדר טיפולים .17

ה ימ"ר. בדרך כלל חדר פיזיותרפיה הוא חדר הטיפולים הגדול ביותר, ולכן פוקצי 25חדר בגודל 

  .להתקיים בממ"מ יכולה וז

אחסון מסודר לאורך הקירות ובגובה כדי  עבור הציודיש לתכן  .בדרך כלל ציוד רביש בחדר זה 

יות לצילום לפחות משתי ו. יש לאפשר זוהצורךכממ"מ במקרה אפשר להשתמש בחדר יהיה ש

  .החדר פיות

 חדר טיפולים אחות/ דיאטית/ ת תקשורת/וקליא .18

קירות  יהיה בעלחדר הל פרטי או לבצע הדרכה. טיפובחדר לקיים אפשר  מ"ר. 10חדר בגודל 

  מקומות אחסון מתאימים. ויכלולמראות וכדומה, כגון ישרים לתליית עזרים שוים, 

 מחסן לציוד .19

  חדרים האחרים.ב במיוחדלאחסן ציוד שאיו דרש  מטרת החדר היא מ"ר. 10חדר בגודל 

 מבואהוסוזלן: חדר  .20

והמעבר דרכה  חדר חושךכהמבואה יכולה לשמש גם  "ר.מ 5מבואה בגודל ומ"ר  15חדר בגודל 

שמש הכה לחדר הסוזלן. רצוי לתכן חדר ללא חלוות כיוון שמומלץ שתהיה בו תאורה י

יש לדאוג לפתרוות אוורור חליפיים. לא מומלץ להשתמש בחדר זה מובן שמלאכותית בלבד. 

ירום וכן כיוון שעדיף שבממ"מ לאחסן בשעת ח אפשר איחודי רב שייש בחדר  ציוד י :כממ"מ

  יהיה חלון.
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 חדר תצפית .21

בשים האחרוות הוחלט לוותר על חדרי תצפית לתוך  איו מחושב בפרוגרמה. ,מ"ר 5חדר בגודל 

כיתות האם בגלל שיקולים של פרטיות. אם דרש חדר תצפית, הוא יכול להיות צמוד לאחד או 

  . הפעוטות שמרתשאר ופרטיות  א פרטיתהתצפית הי . בתכון כזהיותר מחדרי הטיפולים

  אחסון מושבי בטיחות .22

עם מדפים להעמדת מושבי בטיחות הרכב  או ישה חלל אחסון במבהבכיסה אל המעון יוסדר 

של בטיחות המידות מושבי ב להתחשביש  . חלל זה יהיה מקורה ומוגן מרוחות וגשם.של הפעוטות

לחדר זה תהיה גישה ישירה וחיצוית בסמוך  מדפים.ה תכוןפעוטות (גובה ועומק) בהתיוקות וה

  הפעוטות.של איסוף ההורדה והלמקום 

 חצר משותפת ,כיתהחצר  .23

 .פרגולהאו  וןגג החצר משטח חלקב להתקין כל כיתה צריכה להיות יציאה לחצר משלה. מומלץל

 25%-והחלון של הכיתה. אזור ההצללה יהיה כ לחצר בדרך כלל ליד היציאה ההצללה תהיה

רשת צל עותית  שתותקןאם צריך,  ,או לשמים משטח החצר. יתר החצר אפשר שתהיה פתוחה

משחקים. צריך שחצי מהחצר יהיה פתוח לשמש טבעית, כך אפשר לדאוג הבקיץ, מעל מתקי 

 שהפעוטות יקבלו חשיפה לשמש ישירה שתורמת לבריאות.

במקרה של  כלל המעון. למעןלויות ת, יכולה להיות חצר משותפת לפעיוחצרות הכיתעל וסף 

ת שפעמים וקומות, כראה שלא יהיו חצרות משותפות ויהיו רק חצרות כית במבהביית מעון 

מגות תהיה חלק מהחצר שן. במקרה כזה כדאי ירבות הן במרפסות מעל חלקים אחרים בבי

  מעליהם.וי קיר ללא במרפסתלהקפיד על אזורים פתוחים וחשוב אפילו בעציצים גדולים, 

לצלה במרבית חודשי השה, למעט  ואפשרכיתה בהחצר משמשת מרחב מעשיר ומשלים לפעילות 

רכי ובהם מזג האוויר מוע זאת. החצר תהיה בויה בצורה בטוחה ופוקציולית על פי צשבימים 

  הפעוטות ותאפשר התיידות ושליטה במרחב הן לפעוטות והן לצוות. 

 3בחוזר של ראש שירותי בריאות הציבורחזק בהתאם לדרישות המפורטות ייבה ויתו – ארגז חול

  . )2019מסמך "מיעת מפגעים תברואיים בארגזי חול במעוות יום" (ולפי 

  לא יאפשר חפירה או הטמת צואה, זיהום ומפגעים אחרים.  – מצע חצר המשחקים

 גיסארית לפעוט ומאידך לספק חוויה אתג גיסאכל מתקי החצר צריכים מחד  – מתקי החצר

כל  ).1498מכון התקים (ת"י של מתקי חצר קבועים חייבים לעמוד בתקן  להגן עליו מסיכוים.

של  ובלאי מהפעוטות המשחקים בהם כוויות כדי למועהמתקים ימוקמו תחת הצללה 

  .המתקים

                                                      

מעוות לגיל הרך"  -"סטדרטים לושאי תברואה למסגרת חיוכית  17/11חוזר ראש שירותי בריאות הציבור  3

)21.12.2011( http://www.health.gov.il/hozer/bz17_2011.pdf. 
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לאלרגיות.  כאלה שגורמיםמ, או יש להימע מעצים ומצמחייה דוקריים ורעילים – צמחייה

מומלץ עץ עם הרשות המקומית לגבי סוגי עצים מומלצים בכל אזור גיאוגרפי. ימומלץ להתי

  כגון עצי בוסתן ופרי, צמחיית תבליים וריח.  ,ערך מוסףעצים וצמחייה בעלי  לשתול

 25%בחצר המעון יהיו אזורים מוצלים המועים חשיפה ישירה לקרית שמש, לפחות  – הצללה

יש לתת את  .הילדים החופשי שלהמשחק מסביבת מתקי המשחקים ומרחב  70%-ו משטח החצר

 מספקים עציםשהצל לומספק המבה שהצללה הטבעית להדעת לכיוון השמש ביחס לחצר, 

תקות התכון והבייה למתקי הצללה והחיות הצללה במעון תעמוד בדרישת הבשעות הפעילות. 

או כל מסמך שיחליף  ,1997ת הסביבה (פרק גי ילדים), לתכון מוסדות חיוך בתחומי בריאו

  החיות אלו.

יש להקצות מקום לאחסון מתקי משחק יידים בחצר, רצוי בסמוך ליציאה מן  – אחסון בחצר

  הכיתה, באופן זמין לשימוש.

  . מומלץ להתקין כיור מים לעבודה עם הילדים – כיור

  הצללה.לפרגולה או קיר הצמוד לווררים בגובה, על יותקו מא ,אוורור בחוץ דרשאם  – אוורור

  גישה, חיה, בטיחות  .ג

  והעלאתם פעוטות תהורדל הרחב .1

) 3(מומלץ  2זמית. דרשים -בו לרוב ביותר מהסעה אחת ,הפעוטות מגיעים אל המעון בהסעה

הורדה מרכב ההסעה תהיה על פי חוק  .מקומות חייה גישים להורדת הפעוטות בצמוד לכיסה

זמית של - . יש לאפשר עצירה בו1994–התש"ד ,עה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלותהס

לאחור  לסועמבלי  ,פעוטות להורידשי רכבים (לפחות) וכן יציאה בטוחה של כל רכב אשר סיים 

  ולסכן חיי אדם. 

מפרץ  – כיסה ויציאה יש לתכן אזור הורדה בטוח בצמוד לכיסת המעון באחד משי האופים:

  .מעגל תועה לעגיה של לפחות שי רכבים –סּוָּבה או  הורדה לעגיה של לפחות שי רכבי הסעות

שביל הגישה למעון יהיה  התכון צריך לקחת בחשבון שהירידה מהרכב תהיה תמיד מצד ימין.

רך מקורה ממקום הורדת הפעוטות ועד לפתח הכיסה אל הביין. יוגדר שטח לרכב חירום כולל ד

  4.גישה מתאימה וללא מכשולים מהשער המיועד

  גודל המגרש .2

מעון יום שיקומי יתוכן במגרש המאפשר שטחי חוץ עבור סּוָּבה (מעגל תועה להורדה בטוחה של 

אם דום וחצי. כ :כיתות 4 רשטח מיימלי דרש עבו .פעוטות מרכבי הסעות), חצרות, כיסות

אך גם במקרה כזה יש  .דרש שטח טו גדול יותר למעוןייהמעון הוא חלק ממבה משולב בקומות, 

                                                      
  )8.2014"סידורי בטיחות אש במוסדות חיוך" ( 523וראות הרשות הארצית לכבאות והצלה לה 5ס'  ראו גם 4

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/directive_523/he/Directive523.pdf. 
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 לחיה ולמבה , הוראות לגבי גישותםוהעלאת פעוטות תהורדללשמור על ההחיות לגבי גישה 

  ה למבה.ייהיה במסגרת היתר הביחיה עבור צוות ואורחים וכדומה. תכון 

  כיסות למגרש או למבה .3

 להולכי רגל כיסה ראשית אל המבואה של המעון ,האחת .למגרש המעון יהיו שתי כיסות

אל מחסן המטבח. שתי הכיסות תהייה פרדות זו מזו,  מחצר המשק ישירה ה, כיסוהאחרת

גם במקרה שהמעון משולב כיסה לחצר המשק לא תהיה דרך חצרות הכיתות. הבחזיתות שוות. 

   במבה בקומות, צריכות להיות שתי כיסות אל המעון.

 ק תכלול גישה למחסן המטבח, מיקום לפחי אשפה, קודת יקיון ומקום לאריזות ריקות.חצר מש

וכיוצא , ארון תקשורת, "גמל" מים להתקת מוים יש לקחת בחשבון מתקי תשתית: פילר חשמל

  .בזה

  אוורור ותאורה (פים וחוץ)  .4

פתחים יתוכו  משטח הרצפה. 15%מיימלי של חלוות ודלתות הזכוכית יהיה לפחות ה םשטח

של תאורה, אוורור והצללה בכיתת המעון. חלוות הפוים לחצר  מיטבייםכך שיתאפשרו תאים 

  בשטחי החוץ.  מהכיתה יתוכו בגובה מוך על מת שהפעוטות יוכלו לצפות

. מומלץ )1חלק  ,12464של מכון התקים (ת"י במעון תהיה בהתאם לדרש בתקן  התאורהעוצמת 

רכי הפעוטות ותפקודם. יש ומומחה גישות לצורך תכון תאורה התואמת את צ להתייעץ עם

רכי הפעוטות ולתפקודם. בתאורה חשמלית יש ועוצמת התאורה וכיווה לצ ביןליצור התאמה 

  יהיו חלק מתשתיות המעון.והמיזוג אמצעי החימום  להעדיף גוון אור חם.

  גידור סביב החצרות וסביב המעון .5

ת יבמקרה של בילא תידרש גדר קדמית . לפי חוק התכון והביההמותר ה גדר תתשא לגוב

 .סורגים תקיים בבסיס בטון. הסורגים יהיו גדר סורגים יש לייצבעם המדרכה.  בקו אפסהמבה 

בכל חלקי הגדר, לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמטים חדים המהווים סכת פציעה לפעוטות 

גובה גדר מיימלי יהיה בהתאם לדרישות מחלקת  ם עליה.המצאים בסביבתה או מטפסי

  הבטיחות ברשות המקומית.

   מוסדי מרחב מוגן .6

מפה  (חוק התכון והביה 5המעודכות יתוכן על פי הוראות פיקוד העורף המוסדי המרחב המוגן

חלל זה יכול לשמש  .בו ממוקם המעוןשלאזור הגיאוגרפי  בהתאם ,להוראות פיקוד העורף)

  .אחרים, כפי שמצוין בפרוגרמה רכיםלצ

  

  

                                                      
העורף "מחה לתכון מרכיבי מיגון במוסדות ובמרכזי יום המפוקחים על ידי משרד הרווחה" מדריך של פיקוד  5

)6.2016 (https://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/4/3594.pdf.  
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   בטיחותהיבטים של  .7

וללא  ללא מפגעים –הפיזי ומההיבט התפעולי  מההיבט בטיחותי מקום יהיה מעון יום שיקומי

ההיבטים  המתייחסות לתכון וההחיות ההוראות את מרכז ליקויי בטיחות. פרק זה

  6:הבטיחותיים במעוות יום שיקומיים

  מוכים ממתלי מעילים לא מוך. אם הגובה טרמ 1.8-יהיו יש להתקין מגן. טר,מ 1.8-מ  

  יות יהיו מקובעיםות, ספריות וכויעת התהפכות.לקיר ארולמ  

 .ות יהיו מחומר בלתי שבירות וויטרידלתות של ארו  

 .גישים אין להציב מראות מזכוכית שבירה במקומות  

 ע החלקה על פי ייעודו (שטחים רטובתקן ) ובהתאם לדרישות ומהים, מטבח וכדריצוף מו

  .)2279ת"י לריצוף של מכון התקים (

  ות, מעקותיתן לטיפוס בצמוד למקומות עם הפרשי גובה (חלווכיוצא אין להציב ציוד ה

  .)בזה

 פץו מתות יזוגגו בחומר שאיות לא יבלטו לתוך הכיתה ולא יבלטו החוצה  .חלופי החלוכ

  יש לקבעם במצב פתוח.  –. אם כפי החלוות בולטים טרמ 2-סף החלון מוך מ אם

 .("הות "גיליוטיחלו) כייםות גרירה אאין להתקין חלו  

 .יים מרפפות זכוכיתות חיצואין להתקין חלו  

  הועה אחרים, כגון דלתות הכיתות, לא תבלוטפתחות כלפי פרוזדורים וצירי תדלתות ה

מעלות לפחות,  90או  180ה. עליהן להיפתח בזווית של בעת הפתיחה לתוך תחום צירי התוע

  אל קיר פיתי. תצמד תהפתח שהכףבמקרה 

  שים. 6דלתות הזזה אסורות בחדרים שמיועדים לתפוסה של מעלא  

  עול באין להתקין דלתות מזוגגותפץ. לכל דלת יהיה מו מתזכוכית רגילה אלא בחומר שאי

 . מטר לפחות 1.8יהיה  יצוףשגובהו מעל פי הרפרפר דו צדדי 

 .יש לדאוג לסימון על זגוגיות הדלת לבטיחות הפעוטות  

  ,עולים והחיפויים ("רוזטות") יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת ברגיםהידיות, המ

 פיים או חלקי פרזול אחרים.

 עי טריקהים מוי אצבעות, מגה על הפעוטות (כגון מגו אביזרים להגבדלתות יותק.(  

  וסף על יםמעברה יש להרחיב את –רוחב מעברים  מדובר שמה שהחוק מחייב היות

 יםהמשמש יםאל חדר ים הםכיוון שהמעברלגישות מרבית וגם  יםהדרש יםבמעבר

  לטיפולים.

  

  

                                                      
אביב: הוצאת משרד -. תל בטיחות במעוות יום לגיל הרך): 2008גי (המחלקה לפיתוח פדגוגי טכולו -ראו גם: מאה  6

  התמ"ת,  אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם, תחום פדגוגיה.



  

21  

ם יקומיי ם ש יו ות   ן מעו ו לתכ   מדריך 

 2022התשפ"ב 

  סיכום

תוצר משותף של משרד הרווחה והביטחון  הוא 2022המדריך לתכון מעוות יום שיקומיים גרסה 

מעוות היום  .וקרן שלם של המוסד לביטוח לאומי ן לפיתוח שירותים לכיםהקרהחברתי, 

אחד מתחומי הליבה של שלושת השותפים בהיותם חלון הזדמויות לשיקום של  הםהשיקומיים 

   .בחברהושילובם פעוטות עם צרכים מיוחדים 

. המיטביתתשתית פיזית טובה חשובה ביותר כדי לאפשר את מתן השירותים לפעוטות בצורה 

לבות מעוות חדשים בפריסה ו לשדרג את תשתית המעוות הקיימיםהאתגר המשותף שלו הוא 

   .האפשרככל ולמשפחותיהם לפעוטות אותם גאוגרפית רחבה כדי להגיש 

 יאפשר, וכולל בתוכו את הפוקציות הדרשות זאת מעון יום שיקומי שבה בהתאם לפרוגרמה

לצורך מבה מותאם לפעוטות ויאפשר בעבודתו ים ואיכותיים תאים מקצועי המטפל לצוות

  .קבלת הטיפול המיטבי שהם זקוקים וראויים לו

 תכוןהמדריך כולל את המידע המעודכן ביותר ומטרתו לסייע לכם לתכן מעון יום שיקומי 

ריכזו את התובות מהשטח בהתבסס על יסיון רב שים של מעורבות ושותפות בהקמת . מיטבי

  .םוליווי פעילות מעוות יום שיקומיים

  .ומאחלים לכם הצלחה וולקצר או מקווים כי המדריך יסייע לכם לפשט את התהליך

  ,בברכה

   .מיקי כהן ,רוי גולדברג ,דיה בן לביא
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  ספחים

  1שירותים 
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  2שירותים 
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  1 כיתות

  



  

25  

ם יקומיי ם ש יו ות   ן מעו ו לתכ   מדריך 

 2022התשפ"ב 

  2 כיתות

  



  

26  

ם יקומיי ם ש יו ות   ן מעו ו לתכ   מדריך 

 2022התשפ"ב 

  3 כיתות

  


