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הינקות  בגיל  ובפרט  )לידה-6(  הרך  בגיל  ילדים  של  תקינה  התפתחות 
)לידה-3( היא בעלת השלכות מרחיקות לכת על המשך חייהם.

)לידה-6( הרך  בגיל  וילדים  פעוטות  תינוקות,  עבור  לשירותים   האחריות 
הרווחה  העבודה,  משרד  שונים:  ממשלה  משרדי  בשלושה  מצויה 
גורם  חסר  החינוך.  ומשרד  הבריאות  משרד  החברתיים,  והשירותים 
דומה  תמונה  השירותים.  מערך  רציפות  על  האחראי  מתאם  ממשלתי 

קיימת גם ברמה המוניציפלית.
מתואמת  בין-משרדית  מדיניות  פיתוח  של  האתגר  עם  להתמודד  כדי 
בין- ועדה  ובהם:  גורמים,  כמה  האחרונות  בשנים  פועלים  הרך,  לגיל 
במסגרת  טובה׳  ׳התחלה  ועדת  ג׳וינט-אשלים,  בהובלת  משרדית 
למאמצים  הצטרפו  אלה  מהלכים  רש״י.  וקרן   360° הלאומית  התכנית 
שנועדה  הרך׳  לגיל  ׳המועצה  של  הקמתה  עם  פרי  לאחרונה  שנשאו 

לקדם מדיניות בין-משרדית מתואמת.
מיזם הינקות מצטרף למגמה זו, והוא שותף לתהליך פיתוח של תפקיד 
מנהלת גיל רך ברשות מקומית, וכן לאפיון של מערך השירותים הבסיסי 

הנחוץ לצורך התפתחות תקינה של ילדים ופעוטות.
 כמו כן עוסק המיזם בחידוד חשיבות ההשקעה בגיל הינקות )לידה-3(,

ברמה  והוריהם,  אלה  בגילים  לילדים  השירותים  בפיתוח  ומתמקד 
המוניציפלית והלאומית.

תכנית הפיילוט: הרשויות המשתתפות 
המיזם מתמקד ברשויות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. 

צפון – חצור הגלילית, טמרה, מעלות-תרשיחא, צפת.
דרום – ירוחם, ערד, קריית מלאכי, שגב שלום.

1. אחריות רשותית 
הרשות המקומית מוצבת כגורם מוביל ומשמעותי, הנושא באחריות כוללת 
למתן שירותים איכותיים לתושבים. תפיסה זו ניזונה מהגישה האקולוגית, 
הגומלין  ביחסי  ומתמקדת  ומקהילה  ממשפחה  כחלק  הילד  את  הרואה 
בין כל הסובבים אותו. המודל מכוון ליצור שינוי מערכתי בהתייחסות לגיל 
הינקות, תוך שימוש רציף ואפקטיבי במשאבים, בידע ובשירותים הקיימים 
ממענים   – והוריהם  הפעוטות  לצרכי  מקיף  מענה  לתת  כדי  בקהילה, 
אוניברסליים )כמו מעונות יום, טיפות חלב, מרכזים לגיל הרך( ועד מענים 

ייעודיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
לבחור  יכולה  רשות  שכל  כך  ודיפרנציאלית,  הדרגתית  היא  ההתערבות 

מרכיבים המשלימים את המענים שכבר פועלים בתוכה.

2. זירות פעולה 
פעולה  זירות  הוגדרו  ברשות  הינקות  מיזם  של  העבודה  מודל  במסגרת 
ושיטות  התפיסה  הטמעת  את  המבטיחים  מחייבים,  ועקרונות  מרכזיות 

העבודה לאורך זמן.
 - הרשותית  ההובלה  זירת  הוא  היישובי  העבודה  במודל  המרכזי  העוגן 
ביסוס מערך עבודה מתכלל, מתוך ראייה המבטיחה את מקומו של הנושא 
על סדר היום ואת אחריותה של הרשות לכלל הפעוטות ביישוב. מנהלת גיל 
רך רשותית פועלת ברשות ליצירת תיאום ושיתוף פעולה בין שלוש הזירות 

האחרות:
• זירת ההורים - עבודה רב-מערכתית עם הורים ומשפחות.

 • זירת המסגרות - יישום סטנדרטים לשיפור איכות חינוך-טיפול במסגרות 
   היום לפעוטות, וקידום מסגרות לרישוי בהתאם ל׳חוק הפיקוח על מעונות 

  יום לפעוטות, התשע״ט-2018׳.
הינקות גיל  בנושא  אחידה  שפה  יצירת   - המקצוע  נשות/אנשי   זירת   • 
והוריהם, לפעוטות  שירות  הנותנים  המקצוע  נשות/אנשי  כלל  בקרב     

   והעמקת התיאום ושיתוף הפעולה בין כלל השירותים.

על בסיס הנחות היסוד מודל הפעולה של מיזם הינקות עומד 
על 2 העקרונות הבאים:

בגיל  מיטבית  התפתחות  קידום  היא  המיזם  של  העל  מטרת 
הינקות באמצעות הרחבת האחריות המוניציפלית על ילדים 
בגילי לידה עד שלוש, על בסיס תפיסה רשותית רב מערכתית 

המפותחת במיזם.

המיזם מתבסס על הנחות היסוד הבאות: קידום אפקטיבי של 
שיש  כוללת,  מעטפת  מחייב  הינקות  בגיל  מיטבית  התפתחות 
המטפלים  הגורמים  בין  והמחברת  ורב-מערכתיות  תיאום  בה 
)הורים, מחנכות-מטפלות ונשות/אנשי מקצוע(, על בסיס שפה 
ליצירת  מתאימה  שינוי  זירת  היא  המקומית  הרשות  משותפת; 
מעטפת כוללת, בתמיכה ממשלתית מקצועית ותשתיתית; כיום 
אין ברשויות המקומיות גורם האמון על יצירת מעטפת כוללת זו.




