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תקציר מנהלים

המסמך מציג את תפיסת העבודה ומטרותיה של קרן רש”י במרכזים לגיל-הרך, דרך ארגונה של עבודת 

המרכז לגיל-הרך, תחומי ההתמקדות, מבנה ארגוני, ותיאור תפקידם של צוות המרכז.

רקע

אוכלוסיית הילדים בגיל-הרך )לידה-6( מנתה בשנת 2009 כ- 850,000 ילדים, כ-8% מתוכם מוגדרים ילדים 

בסיכון. כשליש מהילדים בגיל-הרך הם ערבים )29%(. מכלל האוכלוסייה היהודית כ- 40% מהילדים נמנים 

על האוכלוסייה החרדית. 

ניתן לראות בברור את המגמה הדמוגרפית של האוכלוסייה בישראל כפי שהיא משתקפת באוכלוסיית הגיל-

הרך: קיימות בה שתי קבוצות מיעוט גדולות: חרדים וערבים המהווים כ- 60% מכלל הילדים. ה- 40% הנותרים 

הם אוכלוסייה יהודית הכוללת את שאר תת-הקבוצות האחרות שבמדינה: חילונים, דתיים לאומיים, עולים, 

ואחרים.

במדינת ישראל קיימים מזה שנים מרכזים לגיל-הרך, הפועלים במודלים שונים. סקירת המודלים השונים 

מעידה כי המשותף להם הוא רב, בעיקר בתפיסה הרעיונית ובתחומי הליבה בהם הם מתמקדים.

השונות ביניהם באה לידי ביטוי באסטרטגיית הפעולה, במיקוד, ובתכניות השונות שהמרכז מפעיל )החל 

ממיקוד בתחומי העשרה, דרך פעילויות טיפוליות וכלה בהדרכות והכשרות להורים ולצוותים מקצועיים(.

המודל המוצע על-ידי קרן רש”י, מתאפיין בכך שהוא מהווה שירות מרכזי ליישוב ולסביבה הגיאוגרפית 

הסמוכה לו, פועל במגוון רחב של פעילויות עבור אוכלוסיית ילדים בגיל-הרך )בגילאי לידה - 6(, הוריהם ובני-

משפחותיהם, וכן עבור אנשי המקצוע. יודגש, כי נגישותו של המרכז לקהל הרחב של אוכלוסיית הגיל-הרך 

ולאו-דווקא לקבוצת הילדים בסיכון, מונעת דימוי סטיגמתי שלילי, ומאפשרת לכלל הילדים וההורים למצוא 

שירות ותכניות המתאימות לצורכיהם. 
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ייחודיותו של מרכז גיל רך, המופעל על-ידי קרן רש”י 

11 One1Stop1Center̀` - ריכוז מידע ושירותים במקום אחד. .
שירות כוללני  והוליסטי, היוצר רצף טיפולי וחינוכי בין כל הגורמים המטפלים בילד ובמשפחתו.. 2

מגוון שירותים למגוון צרכים ובהתאמה למגזרי האוכלוסייה שביישוב )מתוך גישה רב-תרבותיות(. . 3

מתן שירות אוניברסאלי שאיננו סטיגמטי.. 4

 השקעה מיוחדת ניתנת כדי להנגיש את השירות לאוכלוסיית הילדים וההורים הנזקקים ביותר ביישוב. . 5

על כן חלק מפעולות המרכז נעשות במקומות שונים בקהילה ולא רק בתוך המרכז.

 מעורבות ושותפות ההורים בעיצוב התכניות וביישומן.. 6

מטרות

ל ע - ת ר ט מ

פיתוח והרחבה של תכניות לגיל-רך ביישובי פריפריה, באמצעות הקמת רשת של מרכזים לגיל-הרך, 

המאפשרים מתן תכניות שירותים איכותיים בתחומי מניעה, טיפול והתפתחות, לאוכלוסיית הילדים בגיל-הרך, 

למשפחותיהם, ולאנשי מקצוע.

ת ו ר ט מ

איתור ילדים עם קשיים התפתחותיים וסביבתיים, במטרה להעניק התערבות מוקדמת לאלו הזקוקים . 1

לכך, ולאפשר לכל ילד מיצוי הפוטנציאל הגלום בו, בתיפקודו הכללי ובמסגרות החינוך: גן וכיתה א’.

צמצום פערים בהנגשת שירותים ותכניות בגיל-הרך בין אוכלוסיית הפריפריה למרכז הארץ. . 2

הרחבת המודעות בקרב הורים לילדים בגיל-הרך, לצרכים של ילדיהם ומתן כלים אפקטיביים להתמודדות . 3

עם האתגרים העומדים בפניהם כהורים, בשלבי ההתפתחות השונים של ילדם.

העלאת רמת המקצועיות של הצוות החינוכי-טיפולי העובד עם אוכלוסיית הגיל-הרך ביישוב.. 4

 יצירת שיתופי-פעולה ועבודה מערכתית בתחום הגיל-הרך ברשות.. 5

ריכוז ותכלול מערך השירותים היישובי בגיל-הרך והנגשתו לכלל הצרכנים: הורים, משפחה וקהילה.  . 6

אוכלוסיית-היעד

פעוטות מלידה ועד גיל 6, כולל לאוכלוסייה הנמצאת במצבי בסיכון.. 1

הורים ובני-משפחה לפעוטות מלידה עד גיל 6.. 2

אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הבריאות והרווחה.. 3
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מרכיבי ליבה לעבודת מרכז לגיל-הרך

עבודת המרכז לגיל-הרך כוללת מספר נושאי ליבה, המאפשרים מתן מענה לשלוש אוכלוסיות היעד: ילדים, 

הורים ובני-משפחה אחרים, ואנשי מקצוע.

תכניות מניעה, איתור והעשרה לילדים:. 1

היעד: כל ילדי היישוב שיש להם קושי התפתחותי, רגשי או משפחתי, יאותרו כבר בשנים  הראשונות 

לחייהם. עבור כל ילד שאותר עם צורך ייחודי כלשהו, תיבנה תכנית התערבות המותאמת לצרכיו ולצורכי 

משפחתו.

דוגמאות לתכניות איתור: מעג”ן )מערך תומך מעון-גן(, באים באהבה, ועוד.

דוגמאות לתכניות טיפוליות: יחידה התפתחותית קהילתית, המצויה בנגישות ובזמינות לילדי היישוב ונותנת 

מגוון של מענים טיפוליים לאלו הזקוקים לכך. בנוסף אנשי המקצוע של היחידה נותנים הדרכה להורים 

ולאנשי החינוך, כדי ליצור רצף טיפולי בין: הבית, המסגרת החינוכית והיחידה הטיפולית. תכניות העשרה 

התפתחותית: שמטרתן לתת מענה טיפולי קבוצתי לילדים הזקוקים להעשרה מותאמת התפתחות.

תכניות מניעה, הדרכה והתערבות להורים וסיוע להורים למצות את תפקידם ההורי והמשפחתי באופן . 2

מיטבי:

היעד: מתן הדרכה, סיוע ותכניות התערבות להורים צעירים במטרה לצמצם פגיעה ביחסים בין ההורים 

לילדים כבר מהשנים הראשונות לחיי הילד.

דוגמאות לתכניות מניעה: קבוצות הדרכה להורים ותינוקות, משחקייה, הרצאות, קבוצות פעילות משותפת 

להורים וילדים, צעדים בריאים, ועוד.

דוגמאות לתכניות התערבות להורים: תכניות אלו מיועדות להורים אשר אותרו על-ידי שירותים שונים 

בקהילה, כזקוקים לסיוע ולהדרכה אינטנסיבית.

דוגמאות לתכניות התערבות: נתיבים להורות, ראשית, תכנית הקן, אורים ועוד.

פיתוח כוח-אדם מקצועי, באמצעות מתן השתלמויות והדרכה לאנשי מקצוע העובדים עם אוכלוסיית . 3

הגיל-הרך:

היעד: כל איש מקצוע )בדרגים השונים( העובד עם ילדים בגיל-הרך והמשפחה משתלם מידי שנה 

בנושאים שתכליתם שיפור תפקודו המקצועי.

דוגמאות: אנשי מקצוע פארא-פרופסיונאליים כמו: מטפלות מעונות יום, סייעות בגני הילדים ישתלמו 

בנושאים הקשורים בפרקטיקה של חינוך ילדים לדוגמא: כיצד לבנות תכניות פעילות לילדים בגילים 

שונים, עבודה עם הורים, התפתחות ילדים וכדומה.

אנשי מקצוע בדרגים אחרים, ישתלמו מידי שנה בנושא או נושאים הקשורים בהתפתחותם המקצועית, 

חידושים בהתפתחות הילד ועוד.

נושאי ההשתלמות ייקבעו בכל שנה במשותף בין דרג הפיקוח, מנהלת המרכז לגיל-הרך ונציגות 

המשתלמים.
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בניית מערך ארגוני יישובי של עבודה רב-מערכתית לאיגום ידע, משאבים וכ”א, וכן יצירת עבודה מתואמת . 4

בין-שירותים לטובת ילדי הגיל-הרך ומשפחותיהם:

היעד: הסתכלות כוללת ומתואמת על צרכים של ילדים בגיל-הרך ומשפחותיהם, בניית רצף של  מענים 

חינוכיים וטיפוליים עבור הילד ומשפחתו.

דוגמאות: בכל יישוב יתקיימו פורומים ועדות היגוי, המתכנסות באופן קבוע במטרה להבנות עבודה 

משותפת ומותאמת בין השירותים והתכניות שיש ביישוב.

פורמים לדוגמא: פורום יישובי לגיל-הרך, הכולל את נציגי כלל השירותים במקומיים, הפיקוח והניהול 

ביישוב. מתכנס פעמיים בשנה, להתוויית מדיניות ולקבלת דיווח. 

ועדת היגוי מרכז גיל-רך: כוללת את נציגי השירותים המרכזיים ביישוב, אשר המרכז לגיל-הרך מפעיל 

ביחד איתם שירותים ותכניות לילדים והורים. מתכנס כ-5 פעמים בשנה.

תת-צוותי היגוי בנושאים שונים כגון: תת-ועדה בנושא תכניות איתור, תת-צוות העשרה, תת-צוות תכניות 

להורים ועוד. תפקיד תת-צוות בנושא כלשהו הינו ביצועי, הוא הגורם המלווה את התכניות בשגרת העבודה, 

פותר קשיים, מדווח על התקדמות התכניות וכדומה.

קריטריונים למעורבות הקרן בהקמת מרכז לגיל-הרך

מחויבות אישית של ראש הרשות. . 1

הסכמת מכובדי היישוב.. 2

הסכמה לשיתופי-פעולה ואיגום משאבים.. 3

העמדת תקציב ייעודי מהרשות המקומית לתפעול המרכז. . 4

מבנה מתאים בבעלות רשות.. 5

שותפות בגיבוש עקרונות העבודה בין הרשות לקרן בשלבי התכנון וההפעלה הראשוניים.. 6
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פתח דבר

המסמך שמוגש לכם מציג את תפיסת העבודה ואת מטרותיה של קרן רש”י במרכזים לגיל הרך, את דרך 

העבודה של מרכזים אלה, את תחומי התמקדותם ואת המבנה הארגוני שלהם, את תיאור תפקידו של צוות 

המרכז ופרוגרמה של תכנון פיסי של מרכז לגיל הרך.

מסמך זה משקף את עבודתן המשותפת של מחלקות הפיתוח והרווחה שבמטה קרן רש”י ושל מנהלות 

המרכזים לגיל הרך בצפון ובמרכז, המופעלים בידי עמותות יעדים לצפון ותפנית בחינוך ובחשיבה עם 

עמותת יחדיו.

הרקע לכתיבת המסמך הוא החלטתה האסטרטגית של הנהלת קרן רש”י להעמיד בשנים הקרובות את 

נושא הגיל הרך כתחום ליבה בפעילויותיה, כשהעוגן המרכזי יהיה בנייה פיסית של מרכזים לגיל הרך 

ופיתוחם התוכני. 

כדי לפתח את מערך השירותים הניתנים במרכזים לגיל הרך, יש צורך בקידום מדיניות ממשלתית שתתמוך 

במרכזים אלה ותסייע בהפעלתם התכנית והתקציבית.

פעילויות במרכז לגיל הרך, בת ים
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 פרק 1:
הגיל הרך - רקע

הילדות המוקדמת היא התקופה שבה מוקמת התשתית המרכזית שעליה נבנות אישיותו ויכולותיו של האדם. 

מחקרים בתחום המוח, שהתפרסמו בשנים האחרונות, מלמדים על החשיבות העצומה של סביבה תומכת 

ומעשירה בשנות החיים הראשונות, ומחזקים את ההבנה בדבר הצורך להשקיע בגיל הרך. 

התלות של ילד בגיל הרך במבוגרים המטפלים בו מוחלטת. על כן נקודת המוצא לתכנון ולהפעלה של 

תכניות ושירותים בתחום הגיל הרך היא “אקולוגית” באופייה, ומתייחסת לכלל מעגלי חייו של הילד ולמערכות 

היחסים בינו לבין סביבתו. 

חשיבותן של תכניות שעניינן מניעה, איתור והתערבות מוקדמת, עוד בשלבים המוקדמים של חיי הילד, 

מכרעת ומאפשרת להקטין פערים ולמנוע מצבי סיכון. תכניות אלה עדיפות על תכניות שיקום וטיפול, 

שהן ממושכות ויקרות יותר ומופעלות לאחר שכבר זוהתה פגיעה בהתפתחותו של הילד. טענה זו חוזקה 

במחקרים שהעידו, שעל כל דולר שהושקע בתכניות לגיל הרך נחסכו שבעה דולר מקופת המדינה, שהופנו 

Peinser-( לטיפול בילדים שלא זכו למענים חינוכיים או טיפוליים ועל כן מצויים במצבי סיכון ומצוקה

  .)Feinberg et al.,1999

חשיבות ההשקעה בתחום

:)Young, 1996( חשיבות ההשקעה בגיל הרך באה לידי ביטוי בחמש סיבות מרכזיות שהציג הבנק העולמי

• פיתוח הון אנושי וחברתי: מחקרים מצביעים על כך שכמחצית מפוטנציאל האינטליגנציה האנושית 	
מתפתחת לפני גיל ארבע. על כן לסביבה מעשירה בשנים המוקדמות לחיי הילד יש השפעה מכרעת 

על האינטליגנציה שלו, על אישיותו ועל כישוריו החברתיים בעתיד. 

• השקעה למול תרומה עתידית: השקעה בתכניות לגיל הרך מגדילה את ההחזר הכלכלי, שכן היא 	
הופכת את הלמידה בשלב מאוחר יותר, בגילאי בית הספר, לאפקטיבית יותר. השקעה זו אף חוסכת 

למדינה הוצאות רבות הכרוכות, בין השאר, בתלמידים ש”נשארים כיתה”, בעבריינות נוער וכדומה. זאת 

ועוד, היא מאפשרת לאותם ילדים שנחשפו לתכניות אלה להגיע בבגרותם לתפקידים משמעותיים 

ומתגמלים יותר. 

• שוויוניות בחברה: תכניות איכותיות בגיל הרך תורמות לחוסן החברתי של המדינה בצמצמן את 	
הפערים ואת אי השוויון החברתי.

• יעילות התכניות: תכניות שהן רב תחומיות באופיין, ומשלבות תכנים חינוכיים, פסיכולוגיים, חברתיים, 	
בריאותיים ותזונתיים, יגדילו את סיכויי ההצלחה של הילד להצליח, הן במסגרות החינוכיות שבהן ילמד 

בעתיד והן בחייו בכלל.

• תעסוקת הורים: מסגרות איכותיות לגיל הרך מאפשרות להורים להשתלב במעגל העבודה, לרכוש 	
השכלה ולתפקד כאזרחים מועילים לחברה. 
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 פרק 2:
תמונת המצב בישראל

אוכלוסיית הילדים בגיל הרך )לידה עד גיל שש( מנתה בשנת 2009 כ-850,000 ילדים; 70% מתוכם יהודים, 

24% מוסלמים, 2% נוצרים ו-2% דרוזים. כ-2% מהילדים נטולי סיווג דתי )ברובם עולים חדשים או ילדי 

מהגרי עבודה חוקיים(. ל-6.4% מהילדים בישראל אין אזרחות ישראלית מלאה; שני שלישים מתוכם ויותר 

הם תושבי ירושלים המזרחית, והנותרים הם ילדים של מהגרי עבודה חוקיים, ילדים עולים שמעמדם לא 

הוסדר וילדים מנישואים מעורבים של אזרחי ישראל ונטולי אזרחות. קבוצה זו של ילדים ללא אזרחות 

ישראלית נתונה בסיכון בשל זכויותיה המוגבלות.

בשנים 2009-1996 גדל בהתמדה מספר הלידות בישראל, בעיקר בקרב האוכלוסייה היהודית, שם ניכרה 

מגמה ברורה של עלייה בילודה; בקרב האוכלוסייה המוסלמית הסתמנה החל בשנת 2000 מגמת ירידה, 

ואילו בקרב שאר הדתות נשמרה היציבות היחסית.

שיעור הילדים הגבוה ביותר בכלל האוכלוסייה נמצא במחוז ירושלים )41%(, והנמוך ביותר במחוזות תל-

אביב )25%( וחיפה )29%(.

ביישובים ערבים וחרדים שיעור הילדים בכלל האוכלוסייה גבוה מאוד ומגיע ל-60% בקירוב.

רוב הילדים בישראל חיים עם שני הוריהם, אך כ-9% מהם חיים במשפחות חד-הוריות. רוב הילדים החיים 

במשפחות חד-הוריות גדלים בתנאים קשים כלכלית יותר מילדים החיים במשפחות עם שני הורים.

מערכת החינוך

• גילאי לידה עד שלוש	

מערכת החינוך לילדים עד גיל שלוש נמצאת באחריות משרד התמ”ת. מסגרות החינוך לילדים מתחת 

לגיל שלוש, כגון מעונות יום, משפחתונים ופעוטונים, פועלות תחת ארגונים ועמותות ציבוריות. מעונות 

היום )כ-1,600( והמשפחתונים )כ-2,200( שבפיקוח משרד התמ”ת אינם פועלים במסגרת חוק חינוך 

חובה, ומהווים רק 49% מכלל המסגרות לגילאי לידה-שלוש. 

הם פועלים בפריסה ארצית בכל מגזרי האוכלוסייה. מספר הילדים השוהים במערכת זו עומד על 

86,000 בקירוב )מתוך כ-420,000 ילדים בגילאים אלה(. אין נתונים מהימנים היכן שוהים כל יתר הילדים 

בני גילאים אלה. ההשערה היא שחלקם נשארים בבית בהשגחת המשפחה, וחלקם נמצאים בכל מיני 

סידורים אחרים, פרטיים, שאין עליהם מידע מסודר או פיקוח.

כ-45% מבני השנתיים במגזר היהודי מבקרים במסגרות שבפיקוח, לעומת כ-83% מהילדים בני השלוש 

המבקרים בגני ילדים של משרד החינוך. במגזר הערבי התמונה מדאיגה יותר: כ-10% מבני השנתיים 

מבקרים במסגרות חינוך שבפיקוח ו-67% מבני השלוש. 

• גילאי שלוש עד שש 	

בשנת הלימודים תש”ע פעלו 10,838 גני ילדים לבני שלוש-שש בפיקוח משרד החינוך. נתון זה כולל 

את כלל המגזרים והזרמים. מלבדם פועלים כ-857 גני ילדים של החינוך המיוחד, הנתונים תחת פיקוח 

האגף לחינוך מיוחד.
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חוק חינוך חובה במדינת ישראל חל על ילדים בני 15-3. בשל כך שיעור הילדים המתחנכים במסגרות 

חינוכיות מתחת לגיל שלוש נמוך בכלל המגזרים בישראל, ובמיוחד בקרב המגזר הערבי.

מערכת הבריאות

בתחום הבריאות מוצעים לאוכלוסיית הילדים בגיל הרך שירותים מספר: טיפת חלב; מכונים ויחידות 

להתפתחות הילד; שירותי רפואה בקופות החולים. 

• טיפת חלב: בטיפת חלב נערך מעקב סדור אחר מהלך הריון האם ומצב בריאותה ובריאות העובר. לאחר 	

הלידה נמשך מעקב אחר התינוק, הכולל מעקב רפואי, מתן חיסונים )הכלולים בסל הבריאות( במועדם, 

בדיקות שמיעה וראייה, בדיקת התפתחות פיסית )שקילה ובדיקת גובה( וכן בדיקות התפתחות שכלית 

ורגשית. נכון לשנת 2010 עומדות לרשות הציבור 1047 תחנות, חלקן מופעלות בידי לשכת הבריאות 

הממשלתית והרשות המקומית וחלקן בידי קופות החולים. על פי רוב התחנות נגישות לאוכלוסייה ועל 

כן נותנות מענה לכלל האוכלוסייה.

• מכונים ויחידות להתפתחות הילד: במכונים מאבחנים ילדים עם בעיות התפתחות שונות וניתנים 	

טיפולים התפתחותיים למקרים המורכבים יותר. השירות ניתן לילדים מלידה עד גיל תשע. לרשות 

הציבור עומדים 33 מכונים ברחבי הארץ. היחידות להתפתחות הילד קשורות באופן מקצועי למכונים 

להתפתחות הילד. ברובן לא עורכים אבחונים; תפקידן העיקרי הוא לתת מענה טיפולי באמצעות צוות 
רב מקצועי. לרשות הציבור עומדות 66 יחידות ברחבי הארץ )נתוני 2010(.1

• שירותי רפואה: שירותי רפואה לילדים חולים ניתנים בקופות החולים. משנת 1995 כל הילדים  בישראל 	

מבוטחים בביטוח רפואי ממלכתי ומקבלים טיפול רפואי בהתאם לסל הבריאות הממלכתי.

מערכת הרווחה

כ-8% מכלל הילדים בגיל הרך )כ-70,000( מוגדרים ילדים בסיכון. משרד הרווחה מציע מגוון מסגרות 

ושירותים לטיפול ולתמיכה בילדים ובבני נוער בסיכון ובסכנה.

השירותים בקהילה נותנים מענה לקשיים מגוונים של הילד ומשפחתו, במקום המגורים ובתמיכת הקהילה. 

הטיפול ניתן בידי עובדים סוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, ותכליתו לסייע 

לילד ולעזור להורים לתת מענה לצרכים הרגשיים, הפיסיים, החינוכיים והחברתיים של הילד. 

אלה הם השירותים המרכזיים הניתנים לילדים בגיל הרך ולמשפחותיהם: סבסוד עלות שהות ילדים 

במעונות יום ומשפחתונים; מעונות יום רב-תכליתיים המיועדים לאוכלוסיית ילדים בסיכון; מועדוניות לגיל 
הרך; תכניות מניעה והדרכה להורים. 2

http://www.health.gov.il ,אתר משרד הבריאות  1

מידע נוסף ומפורט על תכניות משרד הרווחה לגיל הרך ניתן למצוא באתר משרד הרווחה:  2 

http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Youth/ChildrenAtRisk
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מאפייני הגיל הרך במגזר הערבי

בסוף 2008 מנתה האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל כמיליון וחצי איש, המהווים 20% מכלל האוכלוסייה. 

בממוצע מונה משפחה ערבית 4.8 נפשות, לעומת 3.5 נפשות במשפחה יהודית. 34% מהמשפחות הערביות 

מונות שש נפשות או יותר לעומת 9% מהמשפחות היהודיות.

חינוך והשכלה, כידוע, הם אמצעים ישירים למוביליות ולשיפור מעמד חברתי. ניתוח ממצאי נתונים על רמת 

החינוך שילדים ערבים בגיל הרך זוכים לה מלמד על פער בהיקף ובטיב השירותים הניתנים לאוכלוסייה זו 

בהשוואה לאוכלוסיית הילדים במגזר היהודי. פער זה הולך ומחריף בגילאים גבוהים יותר, ומתבטא בשיעור 

גבוה של נשירה מבתי ספר, באחוזי זכאות נמוכים לתעודת בגרות ועוד )ריבלין-צור וזועבי, 2005(.

הסיבות לפער זה נובעות ממספר מרכיבים מרכזיים:

• יש במגזר הערבי מחסור בתשתיות כגון תקציבים, כוח אדם מקצועי ומבנים ראויים. בשל כך יש צפיפות 	

בכיתות ובחצרות וליקויים בטיחותיים; אין מודעות ונגישות למידע. לאלה מצטרף מצבן הכלכלי של 

הרשויות המקומיות הערביות, המקשה עליהן למלא את חלקן בהשלמת המימון מול משרד החינוך 

בגני טרום-חובה )25%(, בהתאמת מבנים וכדומה.  

• המצב הסוציו-אקונומי הנמוך של כמחצית מבני האוכלוסייה הערבית מונע מהם לשלם למסגרות 	

חינוכיות, לרבות גני ילדים טרום-חובה, גם כשאלה מסובסדות. על כן ילדים רבים מגיעים לראשונה 

למסגרת חינוך בגיל חמש, הישר לגן חובה. 

• מספר הפעוטונים ומעונות היום במגזר הערבי קטן מאוד בהשוואה למגזר היהודי וגם איכותם נמוכה. 	

• חסרים חומרי לימוד ותכניות המותאמות לתרבות ולשפה הערבית.	

• השפעת התרבות והמסורת בקרב חלק מהחברה הערבית מציבה את החינוך בגיל הרך בסולם עדיפות 	

נמוך יותר. נמצא קשר בין השכלת ההורים לסוגיה זו: ככל שרמת השכלתם גבוהה יותר, כך הביקוש 

לחינוך בגיל הרך גבוה יותר.

מציאות זו מחייבת התייחסות מיוחדת ואופרטיבית לצרכים שתוארו לעיל בעת הקמת מרכזים לגיל הרך 

והפעלתם במגזר הערבי. ייתכן שעל התכנון לכנס את כל הצרכים למרחב אחד שייקרא קריה לגיל הרך 

ויכלול בסמוך למרכז עצמו גם מעון יום, שייתן מענה לאחוז הנמוך של הילדים במסגרת זו בחברה הערבית. 

זאת ועוד, לאור הצורך המרכזי בכוח אדם מקצועי, יש לכלול בתכנית העבודה של המרכז מתן הכשרה 

וליווי לצוות המקצועי, תוך התחשבות במסורת ובתרבות המקומית ורגישות כלפיהן. 

את כל אלה יש אפוא לתכלל במבנה ראוי העומד בתקנים ומאפשר סביבת עבודה בטוחה ופתוחה עם 

הילדים ועם בני משפחותיהם כדי לספק להם תנאים מיטביים להתפתחות.
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קשיים עיקריים במערך השירותים

למרות הידע המצטבר בדבר חשיבותן המכרעת של השנים הראשונות בחיי האדם, השירותים הניתנים 

לילדים בגיל הרך, לרבות ילדים בסיכון, נופלים בהרבה בהיקפם ובאיכותם מאלה הניתנים לילדים בגילאים 

בוגרים יותר בישראל וברוב מדינות המערב:

• ילדים עד גיל שלוש אינם נמצאים תחת אחריותו של משרד ממשלתי כלשהו.	

• מערך השירותים מפוצל בין מחלקות שונות במשרדי הממשלה השונים, רשויות, עמותות וארגונים 	

ציבוריים ופרטיים שונים, הפועלים לעתים ללא תיאום ושיתוף פעולה ביניהם.

• רוב התכניות לילדים בגיל הרך ולמשפחותיהם אינן זוכות לתקצוב ממשלתי קבוע. על כן הן מוגבלות 	

בהיקפן ופועלות על פי רוב על בסיס מקומי. יש תחלופה גבוהה יחסית של תכניות מניעה והתערבות, 

רובן זמניות ואינן פועלות לאורך זמן, שכן הן תלויות בגיוס תרומות ובסיוען של קרנות ועמותות.

• רבים מהילדים במצוקה אינם מבקרים במסגרות חינוכיות עד גיל מבוגר יחסית למקובל בישראל 	

)שלוש-ארבע שנים(, ואף אינם משתתפים בתכניות העשרה וטיפוח. תופעה זו בולטת בעיקר בקרב 

ילדי עולים וילדים מהמגזר הערבי. עקב כך ניכרים פערים גדולים בינם לבין ילדים המבקרים במסגרות 

חינוכיות ונהנים מתכניות טיפוח והעשרה בקהילה.

• יש מחסור באנשי מקצוע שלמדו והוכשרו לעבודה עם ילדים בגיל הרך ועם משפחותיהם.	

• יש מחסור בתכניות ובשירותים לילדים בגיל הרך ולמשפחותיהם. תופעה זו בולטת בעיקר בפריפריה 	

ובקרב מגזרי אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.

• חסרה חקיקה המסדירה את חובות המדינה כלפי אוכלוסיית הילדים בגיל הרך.	
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 פרק 3:
 גישה תיאורטית מרכזית

לפעילות הגיל-הרך

הגישה המנחה את כלל הפעילות של המרכזים לגיל הרך היא הגישה ההתפתחותית-האקולוגית, ולצדה 

 Bronfenbrenner,( מניעת סיכונים להתפתחותו הכוללת של הילד המבוססת על התיאוריה של ברונפנברנר

1986(. ייחודה של גישה זו מתבטא בכך שהיא רואה ביחסי הגומלין שבין הילד לסביבתו המשפחתית, 

החינוכית, הקהילתית והתרבותית את המפתח להתפתחותו המיטבית. יכולתן של המערכות השונות, במיוחד 

המשפחתית והחינוכית )לרבות המערכות הפורמליות והלא-פורמליות שהילד שוהה בהן(, להעניק לילד 

סביבה המספקת לו אהבה וקבלה, ביטחון, גרייה המתאימה לגילו ואמונה ביכולתו, יכולת זו היא התשתית 

למהלך התפתחותו התקין. גישה זו גם מעמידה במקום מרכזי את היכולת לשיתוף פעולה בין המערכות 

הנוטלות חלק בגידולו ובחינוכו של הילד. 

המרכז לגיל הרך רואה אפוא את חשיבותן המהותית של פעולות אלה להתנהלותו התקינה: בניית תכניות 

לילדים שעניינן מניעה, העשרה והתערבות; מתן ידע, מיומנויות והעשרה להורים; חיזוק המקצועיות של 

אנשי מקצוע העובדים עם ילדים ועם משפחותיהם; העצמת יחסי הגומלין בין מערכות אלה ובין המערכות 

השונות המצויות ביישוב בתחום הגיל הרך.

בשונה מהגישה הרואה את הצורך של ילדים בהעשרה כ”מילוי שעות הפנאי בתוכן”, הגישה של המרכז 

לגיל הרך אל כל פעולה הנעשית בו היא גישה התפתחותית ומניעתית. לכן התכניות בו יתוכננו וייושמו מתוך 

הבנת הצרכים ההתפתחותיים של הילד ומתן מענה המתאים להם.

תכניות המרכז אינן באות להחליף שירותים ותכניות העשרה שמספקים המרכז הקהילתי או גורמים אחרים 

ביישוב. כל פעולותיו מכוונות להשגת יעדים התפתחותיים ולאפשר לכל ילד לעמוד במטלות ההתפתחותיות 

בהתאם לגילו, לאישיותו, לכישוריו הייחודיים ולהקשר המשפחתי והקהילתי שהוא חי בו. אנו סבורים, שתכניות 

איכותיות לילדים ולמשפחה יסייעו לילדי היישוב להצליח במשימות לימודיות וחברתיות ובמסגרות החינוך.

הרעיון להקים מרכז לגיל הרך אינו חדש ודומה במהותו למרכזי התחלה בטוחה שהוקמו בשלהי שנות ה-90 

של המאה הקודמת ובעשור הנוכחי בבריטניה בעידודו של טוני בלייר, וזאת כחלק מרצון הממשלה להיאבק 

בעוני בקרב ילדים ומשפחותיהם ולטפח את הגיל הרך. מרכזים אלה נבנו באזורים המאופיינים באוכלוסיות 

מוחלשות ותכליתם היתה להגדיל את נגישות מסגרות הטיפול בעיקר עבורן )וגם עבור יתר האוכלוסייה(, 
תוך יצירת שיתופי פעולה בין גורמי הרווחה, הבריאות והחינוך. 3

לקוח מתכנית ממשלת בריטניה למאבק בעוני בקרב ילדים, 2006  3
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מתן שירותים לילדים ברוח האמנה לזכויות הילד

האמנה הבינלאומית לזכויות הילד היא המסמך הבינלאומי המקיף והחשוב ביותר שחובר עד היום בתחום זה. 

האמנה אושררה בידי כל המדינות החברות באו”ם, למעט סומליה וארצות הברית, ונכנסה לתוקף בישראל 

בנובמבר 1991, לאחר שממשלת ישראל חתמה עליה ואשררה אותה.

כך קובע עקרון טובת הילד אשר עוגן בסעיף 3 לאמנה: 

• בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין שננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית ציבוריים או פרטיים 	

ובין בידי בתי משפט, רשויות מינהל או גופים תחיקתיים, תהא טובת הילד שיקול ראשון במעלה. 

• המדינות החברות מקבלות על עצמן להבטיח לילד הגנה וטיפול לטובתו ככל שיידרש, תוך 	

התייחסות לזכויות וחובות הוריו, אפוטרופוסים חוקיים או אישים אחרים האחראים לו משפטית, 

ולשם כך יינקטו צעדים מתאימים, תחיקתיים או מנהליים. 

• המדינות החברות יבטיחו שמוסדות ושירותים, וכיוצא באלה מתקנים, האחראים לטיפול בילדים 	

או הגנה עליהם יעמדו בתקנים הנקבעים בידי הרשויות המוסמכות, בפרט בתחום הבטיחות, 

הבריאות, מספר עובדיהם וכשירותם והפיקוח הנאות. 

עקרונות אלה, הלוקחים בחשבון את טובת הילד, הם הבסיס הרעיוני והמעשי בתכניות שמפעיל 

המרכז לגיל הרך. 
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 פרק 4:
המרכז לגיל הרך כשירות מרכזי בקהילה 

הביזור בין הגופים נותני השירותים בגיל הרך יוצר את הצורך במענה כולל, שיכנס את הגורמים השונים 

תחת קורת גג אחת מרכזית. 

במדינת ישראל יש כ-30 מרכזים לגיל הרך, הפועלים במודלים שונים. לימוד המרכזים מעיד שהמשותף 

להם הוא התפיסה הרעיונית ותחומי הליבה, והשונות ביניהם מתבטאת באסטרטגיית הפעולה, במיקוד 

ובתכניות השונות שהמרכז מפעיל )החל במיקוד בתחומי העשרה, דרך פעילויות טיפוליות וכלה בהדרכות 

ובהכשרות להורים ולצוותים מקצועיים(.

המודל שקרן רש”י מציעה נותן שירות מרכזי ליישוב ולסביבה הגיאוגרפית הסמוכה לו במגוון פעילויות לילדים 

בגיל הרך ומעבר לו )גילאי לידה עד שש(, להוריהם ולבני משפחותיהם, כמו גם למעטפת המקצועית. יודגש 

שייעוד המרכז לאוכלוסיית הגיל הרך בכללותה, ולאו דווקא לקבוצת הילדים בסיכון, מונע הטבעת דימוי 

שלילי עליו ומאפשר להרחיב את קהל היעד ולעגן את המרכז בתודעה היישובית.

מה מייחד את המרכזים לגיל הרך    

ייחודם של המרכזים לגיל הרך, שמפעילה קרן רש”י, מתבטא בשישה מרכיבים מרכזיים: שירות כוללני; 

1One Stop Center ;)מגוון שירותים למגוון צרכים ובהתאמה למגוון האוכלוסייה שביישוב )רב-תרבותיות

- ריכוז מידע ושירותים במקום אחד; שירות אוניברסלי שאינו סטיגמטי; הנגשת השירות לאוכלוסיית הילדים 

הנזקקים ביותר ביישוב; מעורבות ושותפות ההורים בעיצוב התכניות וביישומן.

שירות כוללני: המרכז הוא נדבך משלים לשירותים שניתנים לילדים ולמשפחותיהם בתחומי החינוך, הרווחה 
והבריאות. הוא מהווה מעטפת תומכת ומשלימה לשירותים שגורמים אחרים ביישוב אינם מספקים, נותן 

מענה כולל בתחומים ששירותים אחרים אינם מכסים ומפתח מענים חדשניים מבוססי ראיות מחקריות 

למען אוכלוסיית הילדים בגיל הרך ומשפחותיהם.

מגוון שירותים לצרכים שונים בהתאמה לאוכלוסיית היישוב: המרכז מציע מגוון תכניות ושירותים לילדים 
ולהורים משלב ההיריון עד גיל שש. כל מרכזי הגיל הרך מציעים לילדים ולמשפחותיהם תכניות בתחומי 

המניעה, האיתור וההעשרה. ואולם התכניות בכל יישוב נבחרות בהתאמה לאופי האוכלוסייה ולצרכיה 

הייחודיים, תוך מאמץ להגיע לכך שכל ילד ומשפחתו יוכל למצוא מענה התואם את צרכיו. כל התכניות 

נבנות מתוך חשיבה רגישת תרבות, המאפשרת לאוכלוסיות שונות של היישוב למצוא במרכז מענה ההולם 

את ערכיהן, את תרבותן ואת אורח חייהן.

 One Stop Center - ריכוז מידע ושירותים במקום אחד: המרכז לגיל הרך מתבסס על המודל של
One Stop Center, הרואה בו מקום המרכז את כל הבקשות והפניות של לקוחותיו )הילדים, בני המשפחה 
והצוותים המקצועיים( ונותן מענה כוללני לצורכיהם. כך ניתן, תחת קורת גג אחת, להקיף לאורך זמן את כל 

מעגלי חייו של הילד, ללוות את הצוותים הטיפוליים והחינוכיים ולתת שירות לקהילה כולה. כדי ליישם עיקרון 

זה, על כל מרכז להבנות דרך של שיתוף פעולה בין כל הגורמים המטפלים באוכלוסיית הגיל הרך: שיתוף 

במידע, הפניה הדדית משירות לשירות וריכוז כל המידע המצוי ביישוב והעשוי לשרת את הקהילה כולה.
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שירות אוניברסלי שאינו סטיגמטי: המרכז שואף לשרת את כל הילדים, ללא הבחנה ביניהם. מכיוון שאין 
הוא מזוהה עם גורם ממשלתי מסוים, ומטבעו הוא רבגוני, אינטגרטיבי ואוניברסלי, המרכז מתייחד בכך שאין 

הוא צבוע בצבע הסטיגמה, ויש בו מקום לכל אחד על פי צרכיו.

הנגשת השירות לאוכלוסיית הילדים הנזקקים ביותר ביישוב: המרכז מכיר בהשפעתו המכרעת של 
מחסור כלכלי בילדות המוקדמת על מהלך התפתחותו של הילד לטווח קצר ולטווח ארוך בפרמטרים 

שונים כמו התפתחות תקינה, הצלחה בגן ובבית הספר, רכישת השכלה גבוהה, השתתפות בשוק העבודה, 

הידרדרות לפשע, ולכן ישקיע משאבים מיוחדים בהנגשת השירות לאוכלוסייה הנזקקת, זו שפעמים רבות 

איננה נתרמת כראוי משירותים הניתנים בקהילה. 

מעורבות ושותפות ההורים בעיצוב התכניות וביישומן: למעורבות ולשותפות ההורים בחיי המרכז 
חשיבות רבה. מחקרים רבים, בעיקר מהעשור האחרון, מורים על הקשר המובהק בין מידת המעורבות 

של ההורים במסגרות ובתכניות לגיל הרך לבין התפתחות הילד והצלחתו במערכת החינוך. כדי לאפשר 

התאמה מלאה בין השירותים המוצעים לילדים ולהורים לבין צורכי ההורים, כפי שהם מגדירים אותם, ישתף 

המרכז ויעודד הורים למעורבות ולשותפות אמיתית, המתבטאות בחלוקה מוסכמת של אחריות וסמכות 

בינם לבין אנשי המקצוע.

ייעוד המרכז

כאמור, המרכז נועד לתת מענה יישובי או שכונתי בהתאם לגודל היישוב, על פי הנחת העבודה שלהלן: 

• ביישובים שגודלם עד כ-20,000 תושבים ואשר אחוז הילדים בהם תואם לפחות את הממוצע הארצי 4 	

יופעל מרכז גיל רך יישובי אחד שייתן מענה כוללני כמתואר בפרק  מרכיבי ליבה לעבודת מרכז לגיל 

הרך.

• ביישובים שגודלם עולה על 20,000 תושבים ואשר אחוז הילדים בהם תואם לפחות את הממוצע הארצי, 	
יופעל מרכז גיל רך בראייה שכונתית.5

להלן מובאים דגשים מרכזיים למחשבה בעת התכנון על סמך הניסיון המצטבר בהקמת מרכז לגיל הרך 

במרום הגליל:

• בחירת מיקומו הגיאוגרפי של מרכז לגיל הרך:	

oo ככלל מומלץ למקמו ביישוב המרכזי של המועצה כחלק מתפיסת “שרשור פעולות עירוני” )רצף

מענים ושירותים הקיימים באותו מתחם/יישוב(.

oo בתהליך המיפוי יש לאתר את היישוב שבו מספר הילדים בגיל הרך הוא הגבוה ביותר )ויש בו אחוז

גבוה של אוכלוסייה צעירה(.

• הנגשת השירותים והמענים לגיל הרך ליישובים מרכזיים אחרים.	

• חישוב עלות ההסעות למרכז.	

ביישובים שבהם שיעור הילדים )גילאי לידה עד 18( עולה על 40% תישקל דרך הפעולה.  4

הקמת מרכז לגיל הרך במועצות אזוריות מחייבת דרך פעולה והתייחסות נפרדות שלא פורטו במודל המוצע.  5
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עקרונות מנחים לעבודת המרכז לגיל הרך

• יטופח הקשר בין ההורים לילדים באמצעות שילוב ההורים בתכניות הגיל הרך כחלק אינטגרטיבי מכל 	

פעילות.

• יוצע מגוון של תכניות בהתאמה לצורכי היישוב ולנושאי הליבה.	

• תיעשה עבודה רב-מערכתית בשיתוף כלל הגורמים הפועלים ברשות בתחום הגיל הרך.	

• יפותחו ויופעלו תכניות המיועדות לכלל הילדים בגיל הרך, לילדים עם עיכוב התפתחותי או בעלי צרכים 	

מיוחדים ולילדים בסיכון.

• התכניות יופעלו בידי צוות רב-מקצועי, בעל ידע ומומחיות בתחום המקצועי ובתחום הגיל הרך.	

• 	.)Reaching1Out ;פעילות המרכז תתקיים בתוך המרכז ומחוצה לו, בקהילה )יישוג

• הפעילות במרכז תהיה בגישה פרו-אקטיבית, יוזמת ופועלת להגיע למרב הילדים והמשפחות ביישוב.	

• נקודת המוצא בתכנון התכניות ובהפעלתן היא הגישה ההתפתחותית-האקולוגית.	
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 פרק 5:
הנחות יסוד

• זכותו הטבעית של כל ילד לחיות, להתפתח ולממש את יכולותיו ואת צרכיו.	

•  המשפחה היא הסביבה הטבעית להתפתחותם ולרווחתם של ילדים.	

על כן חיזוק המשפחה והעצמת הורים תורמים לרווחת ילדיהם.

• העצמת הצוות החינוכי השותף לתהליך הטיפול בילדים ולחינוכם חשובה מאוד להתפתחותם.	

• מעורבות גורמים ממשלתיים, עירוניים, פילנתרופיים ואחרים חיונית לביסוס המרכז בטווח הקצר והארוך.	

פעילויות במרכז הפעו”ט, טירת הכרמל
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 פרק 6:
מטרות

מטרת העל

לפתח תכניות לגיל הרך ביישובי פריפריה ולהרחיבן באמצעות הקמת רשת מרכזים לגיל הרך, המאפשרים 

מתן שירותים איכותיים בתחומי המניעה, הטיפול וההתפתחות לאוכלוסיית הילדים בגיל הרך, למשפחותיהם 

ולאנשי מקצוע.

יעדים

• לאתר ילדים עם קשיים התפתחותיים וסביבתיים, ולאפשר להם התערבות מוקדמת כדי שיוכלו למצות 	

את הפוטנציאל הגלום בהם, בתפקודם הכללי ובמסגרות החינוך.  

• לצמצם את הפערים בהנגשת שירותים ותכניות לגיל הרך בין אוכלוסיית הפריפריה למרכז הארץ. 	

• להרחיב את המודעות בקרב הורים לילדים בגיל הרך לצורכיהם של ילדיהם, ולתת כלים אפקטיביים 	

להתמודדות עם האתגרים העומדים לפניהם כהורים בשלבי ההתפתחות השונים של ילדם.

• להעלות את רמת המקצועיות של הצוות החינוכי-הטיפולי העובד עם אוכלוסיית הגיל הרך ביישוב.	

•  ליצור שיתופי פעולה ועבודה מערכתית בתחום הגיל הרך ברשות.	

• לרכז ולתכלל את מערך השירותים היישובי בגיל הרך, ולהנגישו לכלל הצרכנים: הורים, משפחה וקהילה.  	
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 פרק 7:
אוכלוסיית-היעד

• פעוטות מלידה עד גיל שש, כשהדגש על אוכלוסייה הנמצאת במצבי בסיכון. תחת הגדרה זו ייכללו 	

שלושה מעגלי התערבות:

oo.)איתור צרכים אצל ילדים והכשרת צוותים: 720 ילדים בכל יישוב )24 גנים יישוביים, 30 ילדים  בגן

oo.טיפול: 150 ילדים

oo.)העשרה: 1,050 ילדים )35 גנים יישוביים, 30 ילדים בגן

• הורים ובני משפחה לפעוטות מלידה עד גיל שבע.	

• אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הבריאות והרווחה.	

תרשים 1: מעגלי אוכלוסיית היעד

פעוטות

הורים ובני משפחה

צוות מקצועי
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 פרק 8:
מרכיבי ליבה לעבודת מרכז לגיל-הרך

עבודת המרכז לגיל הרך כוללת מספר נושאי ליבה, המאפשרים את הפעילות עם שלוש אוכלוסיות היעד 

שתוארו לעיל )ילדים, הורים ובני משפחות, צוותים(:

תכניות מניעה, איתור והעשרה לילדים

• היעד: כל ילדי היישוב הסובלים מקושי התפתחותי, רגשי או משפחתי יאותרו כבר בשנים הראשונות 	

לחייהם. עבור כל ילד שאותר אצלו צורך ייחודי כלשהו תיבנה תכנית התערבות המותאמת לצרכיו 

ולצורכי משפחתו.

• דוגמאות לתכניות איתור: מעג”ן )מערך תומך מעון-גן(, באים באהבה.	

• דוגמאות לתכניות טיפוליות: יחידה התפתחותית קהילתית, הנגישה וזמינה לילדי היישוב ונותנת מגוון 	

של מענים טיפוליים לאלה הזקוקים לכך. אנשי המקצוע של היחידה מדריכים גם את ההורים ואת אנשי 

החינוך, כדי ליצור רצף טיפולי בין הבית, המסגרת החינוכית והיחידה. תכניות העשרה התפתחותית 

שמטרתן לתת מענה טיפולי קבוצתי לילדים הזקוקים להעשרה מותאמת התפתחות.

תכניות מניעה, הדרכה והתערבות להורים וסיוע להורים למצות באופן מיטבי את תפקידם ההורי והמשפחתי:

• היעד: לתת הדרכה, סיוע ותכניות התערבות להורים צעירים, כדי לצמצם פגיעה ביחסים בין ההורים 	

לילדים כבר מהשנים הראשונות לחיי הילד.

• דוגמאות לתכניות מניעה: קבוצות הדרכה להורים ותינוקות, משחקייה, הרצאות, קבוצות פעילות 	

משותפת להורים וילדים, צעדים בריאים.

• תכניות התערבות להורים: תכניות אלה מיועדות להורים שאותרו בידי שירותים שונים בקהילה כזקוקים 	

לסיוע ולהדרכה אינטנסיביים.

• דוגמאות לתכניות התערבות להורים: נתיבים להורות, ראשית, תכנית הקן, אורים.	

פיתוח כוח אדם מקצועי, באמצעות מתן השתלמויות והדרכה לאנשי מקצוע העובדים עם אוכלוסיית 

הגיל הרך:

• היעד: כל איש מקצוע )בדרגים השונים( העובד עם ילדים בגיל הרך ועם המשפחה משתלם מדי שנה 	

בנושאים שתכליתם שיפור תפקודו המקצועי.

• דוגמאות: אנשי מקצוע פארא-פרופסיונליים, כמו מטפלות במעונות יום, סייעות בגני הילדים, ישתלמו 	

בנושאים כגון אלה הקשורים בפרקטיקה של חינוך ילדים: כיצד לבנות תכניות פעילות לילדים בגילים 

שונים, עבודה עם הורים, התפתחות ילדים וכדומה.

אנשי מקצוע בדרגים אחרים ישתלמו מדי שנה בנושאים הקשורים בהתפתחותם המקצועית, בחידושים 

בהתפתחות הילד ועוד.



27 מרכיבי ליבה לעבודת מרכז לגיל-הרך  מודל מרכז לגיל הרך

נושאי ההשתלמות ייקבעו בכל שנה במשותף בין דרג הפיקוח, מנהלת המרכז לגיל הרך ונציגות 

המשתלמים.

בניית מערך ארגוני יישובי של עבודה רב-מערכתית לאיגום ידע, משאבים וכוח אדם ויצירת עבודה מתואמת 

בין שירותים לטובת ילדי הגיל הרך ומשפחותיהם:

• היעד: בחינה כוללת ומתואמת של צרכים של ילדים בגיל הרך ומשפחותיהם, ובעקבותיה בניית רצף 	

של מענים חינוכיים וטיפוליים.

• דוגמאות: בכל יישוב יתכנסו פורומים וועדות היגוי על בסיס קבוע, כדי להבנות עבודה משותפת 	

ומותאמת בין השירותים לתכניות הנוהגות ביישוב.

• פורומים לדוגמה: פורום יישובי לגיל הרך, הכולל את נציגי כל השירותים המקומיים, הפיקוח והניהול 	

ביישוב. מתכנס פעמיים בשנה, כדי להתוות מדיניות ולקבל דיווח. 

• ועדת היגוי מרכז הגיל הרך: כוללת את נציגי השירותים המרכזיים ביישוב, השותפים למרכז לגיל הרך 	

בהפעלת שירותים ותכניות לילדים ולהורים. מתכנס כחמש פעמים בשנה.

• צוותי היגוי מתוך הוועדה בנושאים שונים: צוות בנושא תכניות איתור, צוות העשרה, צוות תכניות להורים 	

ועוד. תפקיד הצוותים השונים הוא ביצועי; הם אלה המלווים את התכניות בשגרת העבודה, פותרים 

קשיים ומדווחים על התקדמותן.

תרשים 2: מרכיבי הליבה במרכז לגיל הרך

מערך ארגוני 
רב-מערכתי

מניעה, איתור 
והעשרה

תכניות 
למשפחה

פיתוח כוח אדם 
מקצועי
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 פרק 9:
 קריטריונים למעורבות הקרן

בהקמת מרכז גיל-רך והפעלתו

• מחויבות אישית של ראש הרשות 	

ראש הרשות מתחייב לרתום את מנהלי האגפים להקמה או להפעלת מרכז לגיל הרך, לשמור על  

שקיפות, לאפשר את מיפוי השירותים, המענים והתקציבים הקיימים בתחום הגיל הרך ולהשתתף 

בפורומים רלוונטיים.

• הסכמת מכובדי היישוב 	

ביישובים שבהם רבים מהתושבים משתייכים למגזר מסוים – המגזר החרדי, יוצאי אתיופיה, המגזר 

הערבי וכיוצא באלה – נדרשת הסכמת מכובדי היישוב. 

• הסכמה לשיתופי פעולה ואיגום משאבים בין כל השירותים והתכניות ביישוב	

• העמדת תקציב ייעודי מהרשות המקומית לתפעול המרכז	

הרשות המקומית מתחייבת מראש ליטול על עצמה מימון הדרגתי ורב שנתי של הפונקציות הכוללות 

את מנהל המרכז, שירותי מזכירות, אב בית, שירותי ניקיון, אחזקת מבנה, תחזוקה שוטפת של המרכז 

וכן תקציב פעולה )הפניית משאבים לפעילויות תוכן(.

• מבנה בבעלות רשות	

הרשות מתחייבת שהמבנה יהיה בבעלותה ושבתום מעורבות קרן רש”י ימשיך המבנה לשמש כמרכז 

לגיל הרך.

• ראייה אזורית	

כדי לאפשר מתן שירותים לאוכלוסייה נרחבת, המרכז ישמש את אוכלוסיית האזור הצורכת שירותים 

לגיל הרך.

• שותפות	

הרשות והקרן ישתפו פעולה בגיבוש עקרונות העבודה בשלבי התכנון וההפעלה.
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 פרק 10:
מבנה ארגוני

* לעיתים מנהל/ת גם את תחום הגיל הרך ביישוב.

רשות
מקומית

קרן רש"י
ועמותות הבנות

מטעמה

ניהול ישיר ומקצועי לפי החלטה משותפת
של הרשות המקומית וקרן רש"י

מנהל/ת
מרכז לגיל הרך*

הדרכת הורים הכשרת צוות העשרה
התפתחותית אבחון וטיפול תחזוקה

ואדמיניסטרציה

תחומי פעילות
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בעלי תפקידים

• תפקיד: מנהלת גיל רך יישובית6 וניהול מרכז לגיל הרך 	

ooהגדרת התפקיד

ניהול תחום הגיל הרך בראייה יישובית-מתכללת וכן ניהול מרכז לגיל הרך כשירות מוביל ביישוב; 

אחריות כוללת ליישום התכנית תואמת התכנון, תוך מעקב ובקרה; אחריות על הדרכה והכשרת 

צוות.

ooיכולות וכישורים נדרשים

השכלה אקדמית, רצוי תואר שני, בחינוך או בעבודה סוציאלית או בפסיכולוגיה; ניסיון בעבודה 

בתחום הגיל הרך והמשפחה; ניסיון של חמש שנים לפחות בניהול תכניות ושירותים; יכולת 

מנהיגות והובלת תהליכי שינוי וכן כושר רתימה של אנשים לביצוע משימות; יכולת ניהול וארגון; 

יכולת עבודה בצוות; יכולת הנחיית קבוצות; תקשורת בינאישית טובה; ניהול תקציב; ידע במחשב 

.Office ובתוכנות

ooתיאור התפקיד

ייזום והתנעת התכנית:. 1

מיפוי שותפי תפקיד ברשות המקומית ומול פיקוח משרדי ממשלה רלוונטיים;   

בניית צוות המרכז; 

הגדרת צוות ההיגוי ובנייתו.

תכנון התכנית וביצועה:. 2

איתור אוכלוסיית היעד, ילדים ומשפחותיהם;

מיפוי צרכים וחסרים בקרב הילדים ומשפחותיהם;

הבניית תכנית עבודה ארגונית;

הגדרת סל מענים;

ליווי והנחיה ברמת הצוות;

אחריות על הדרכת הצוות;

יצירת קשר עם הורים וקידום מעורבותם במיזם;

אחריות על הקשר מול מחלקות רלוונטיות ביישוב )רווחה, חינוך, שיקום שכונות חברתי וכד’(;

אחריות על הקשר עם גורמים יישוביים/אזוריים אחרים לקידום התכנית ולהרחבתה;

השתתפות בפורומים רלוונטיים.

מעקב ובקרה:. 3

הגשת דיווחים תקופתיים לרכז גיל רך אזורי של קרן רש”י ולשותפים במידת הצורך;

עריכת מפגשי צוות פנימיים תדירים לחשיבה ולהפקת לקחים; 

כינוס צוותי היגוי להצגת התקדמות התכנית. 

ooמקום במבנה הארגוני

כפיפות מקצועית ליועצת קרן רש”י לגיל הרך.

מנהלתית לרכז גיל רך אזורי בקרן רש”י.

ממונה על צוות המרכז.

ביישובים עד 20,000 תושבים.  6
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ooממשקים

צוות היגוי;

מחלקות רווחה, חינוך, שיקום שכונות וכיוצא באלה ביישוב;

פיקוח;

נציגי מחלקות או גורמים אחרים ברשות/באזור השותפים בתכנית.

ooהיקף משרה ועלות

בהתאם לדגם המוצע.

עלות מעביד שנתית להיקף משרה של 100% מוערכת בסכום שבין 170,000-150,000 ש”ח.

תוספות: קרן השתלמות, הוצאות נסיעות, טלפון סלולרי.

• תפקיד: רכזת תכניות )הורים והעשרה(	

ooהגדרת התפקיד

סמכות ואחריות כוללת על בניית תכנית פדגוגית בתחום העשרה והורות, הן למרכז לגיל הרך והן 

לתכניות ההעשרה המיועדות למעונות ולגני הילדים; לרבות פיתוח מומחיות, ידע והכשרת כוח 

אדם בתחום, תוך מעקב ובקרה אחר ביצוע התכניות.

ooיכולות וכישורים נדרשים

השכלה אקדמית בתחום החינוך, ניסיון בעבודה בתחום הגיל הרך והמשפחה; ניסיון של חמש שנים 

לפחות בפיתוח תכניות העשרה ובניהולן; יכולת ניהול וארגון; יכולת עבודה בצוות; יכולת הנחיית 

.Office קבוצות; תקשורת בינאישית טובה; ניהול תקציב; ידע במחשב ובתוכנות

oo תיאור תפקיד

פיתוח, תכנון וביצוע של התכנית:. 1

מיפוי צרכים ומענים בתחום ההעשרה ברשות ובשירותים הנכללים בה;  

פיתוח סל תכניות העשרה לאוכלוסיית היעד )בתיאום ובשיתוף בעלי מקצוע אחרים בעת 

הצורך(;

הבניית תכנית עבודה ארגונית;

הדרכת צוותים;

יצירת קשר עם הורים וקידום מעורבותם במיזם;

השתתפות בפורומים רלוונטיים.

מעקב ובקרה:. 2

הגשת דיווחים תקופתיים למנהלת המרכז ולשותפים במידת הצורך;

עריכת מפגשי צוות פנימיים תדירים לחשיבה ולהפקת לקחים. 

ooמקום במבנה הארגוני

כפיפות למנהלת המרכז לגיל הרך.

ממונה על: אין.

ooממשקים

צוותי היגוי;

מחלקות רווחה, חינוך, שיקום שכונות וכד’ ביישוב;

פיקוח;

נציגי מחלקות או גורמים אחרים ברשות/באזור השותפים בתכנית.
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ooהיקף משרה ועלות

בהתאם לדגם המוצע.

עלות מעביד שנתית להיקף משרה של 100% מוערכת בסכום של 130,000-120,000 ש”ח.

תוספות: קרן השתלמות, הוצאות נסיעות, טלפון סלולרי.

• תפקיד: מזכירה	

ooהגדרת התפקיד

ניהול שירותי מזכירות במרכז לגיל הרך.

ooיכולות וכישורים נדרשים

עדיפות לבעלת השכלה בתחום הנהלת חשבונות; עבודה עם קהל; ניסיון מזכירותי קודם; הרשמה 

והפקדת תשלומים מהורים/משתפים; ניהול יומנים; יחסי אנוש מעולים; תקשורת בינאישית טובה; 

יכולת הבעה בעל-פה ובכתב; ניהול זמן; תכנון וארגון; יכולת עבודה בסביבה לחוצה; סובלנות; 

.Office אמינות; יכולת עבודה בצוות; ידע במחשב ובתוכנות

ooמקום במבנה הארגוני

כפיפות למנהלת המרכז לגיל הרך.

ממונה על: אין.

ooממשקים

צוות המרכז לגיל הרך;

מבקרים ומשפחותיהם; 

גורמים אחרים שהתפקיד מחייב.

ooהיקף משרה ועלות

בהתאם לדגם המוצע.

עלות מעביד שנתית להיקף משרה של 100% מוערכת בסכום של 80,000-70,000 ש”ח.

תוספות: קרן השתלמות, הוצאות נסיעות.

• תפקיד: אב-בית	

ooהגדרת התפקיד

תחזוקה שוטפת של מרכז לגיל הרך.

ooיכולות וכישורים נדרשים

עדיפות לבעלי הכשרה מקצועית בתחום; ביצוע מגוון עבודות תחזוקה ותיקונים; תקשורת בינאישית 

טובה; אמינות.

ooמקום במבנה הארגוני

כפיפות למנהלת המרכז לגיל הרך.

ממונה-על: אין.

ooממשקים

צוות המרכז לגיל הרך.

מבקרים ומשפחותיהם. 

גורמים אחרים שהתפקיד מחייב.
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ooהיקף משרה ועלות

בהתאם לדגם המוצע.

עלות מעביד שנתית להיקף משרה של 100% מוערכת בסכום של 80,000-70,000 ש”ח.

תוספות: הוצאות נסיעות.
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 פרק 11:
פורום ועדות היגוי

 שם
הפורום

 מטרתמשתתפים
הפורום

תדירות 
מפגשים

מנכ”ל הקרןצוות מנהל

מנהל תחום רווחה

יועצת גיל רך

מנהלי עמותות-בנות רש"י

קביעת מדיניות התכנית. 1

הגדרת/ייזום שותפים . 2
לתכנית

עדכונים. 3

כיוונים חדשים לעתיד. 4

אחת לרבעון

פורום גיל רך 
יישובי

רכזי אזורים

מנהלות מרכזי הגיל הרך

נציגי שירותים לגיל הרך 
ביישובים

בקרה שוטפת אחר . 1
ביצוע התכנית ביישוב

התמודדות עם קשיים . 2
וצרכים של הגיל הרך 

ביישוב

תכלול פעילויות ואיגום . 3
משאבים

פעמיים-שלוש 
בשנה

צוות היגוי מרכזי 
גיל רך

מנהל תחום רווחה

יועצת גיל רך

רכזי אזורים

תכנון תכנית העבודה . 1
בראייה רב-שנתית 

ושנתית

מעקב ובקרה אחר . 2
יישום התכנית

מתן פתרונות לצרכים . 3
ובעיות העולים מהשטח

המשך פיתוח התכנית. 4

אחת לחודש

צוותי יישום 
יישוביים

מנהלות מרכזי הגיל הרך

צוות תוכן מתוך המרכז 
וגורמי פיקוח והדרכה

בניית תכנית עבודה . 1
לתחום

מעקב אחר ביצוע. 2

איתור צרכים. 3

אחת לחודש-
חודשיים
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 פרק 12:
תקצוב

התקציב שיוצג להלן מתייחס להפעלת מרכז לגיל הרך )בהתאם לפרוגרמה פיסית שתוצג בהמשך ושגודלה 

מוערך בין 600-500 מ”ר בקירוב( המיועד ליישוב בסדר גודל של 20,000 תושבים, מתוכם כ- 2,500 ילדים 

בטווח הגילאים לידה עד שבע.

חישוב התקציב מבטא את תקופת הפעלתו המרבית של המרכז, על מרכיבי הליבה שתוארו לעיל. 

משך תקופת הפעלת המרכז המומלץ הוא חמש שנים, שכן בזהה למודל מחזור חיי ארגון, מדי שנה מתמסד 

המרכז, ובהדרגה זוכה להכרה יישובית ואזורית, עד שהוא מסוגל לתפקד באופן עצמאי. 

להלן צפי תכנון התקציב הכולל להפעלת המרכז במהלך שנות ההפעלה ולצדו הדגשים התוכניים במרכז:

• שנה 1: מימוש 60% מהתקציב המלא; 	

• שנה 2: מימוש 80% מהתקציב המלא;	

• שנה 3: מימוש 100% מהתקציב המלא;	

• שנה 4: מימוש 100% מהתקציב המלא;	

• שנה 5: מימוש 100% מהתקציב המלא; 	

ניתוח צפי מימוש התקציב מתבסס על העיקרון ולפיו כ-30% מהתקציב מיועדים למימון עלות ליבת כוח

האדם של המרכז )מנהלת, רכזת תכניות, מזכירה וכד’(, ויתרתו מופנית לפעולות בהתאם לתחומי הליבה 

של המרכז. 

כאמור, הציפייה היא שמדי שנה יגדל היקף הפעילות בהדרגה עד שיגיע למלואו מהשנה השלישית ואילך, 

כמתואר בתרשים המצורף.

שנה 1שנה 2שנה 3שנה 4שנה 5

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

גרף 1: מימוש תקציב הפעלת מרכז לגיל הרך לאורך חמש שנות פעילות
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תוספת עלות מעטפת ניהולית קרן רש”י

מקורות מימוןכוח אדם

עלות מעבידהיקף משרהתפקיד
אחררשותרש"ישנתית ב-&

הערכה שנתית 40,000 &הערכה ומדידה
0 &0 &40,000 &למרכז גיל רך

0 0₪ 40,000₪ 40,000₪ ₪ 40,000 ₪סה”כ

מודל מרכז גיל רך ביישוב עד 20,000 תושבים )כ-2,500 ילדים(

מקורות מימוןכוח אדם

עלות מעבידהיקף משרהתפקיד
אחררשותרש"ישנתית ב-&

מנהלת גיל רך יישובי 
0 & 85,000 & 85,000 & 170,000 &100%ומרכז לגיל הרך

0 & 30,000 & 30,000 & 60,000 &75%מזכירה
0 & 20,000 &0 & 20,000 &25%אב בית

רכזת תכניות )הורים 
0 &0 & 40,000 & 40,000 &33%והעשרה(

0 ₪ 135,000 ₪  155,000 290,000₪ ₪ סה"כ כוח אדם

מקורות מימוןפעילות

סה”כ עלותעלות ליחידהסוג ההוצאה
אחררשותרש"ישנתית ב-&

תכניות איתור וליווי 
צוות )על בסיס 

תמחור של שתי 
יחידות מעג"ן, שהן 

24 כיתות(

בהתאם לעלות 
הפעלת יחידת מעג”ן 

)12 גנים( = 88,000 ₪ 
 )₪ 4 × $22,000(

& 176,000 & 88,000 & 0& 88,000 

5% מסך הילדים יחידה טיפולית
ביישוב )150( × 20 

טיפולים לילד × 100 ₪ 
לשעת טיפול

& 300,000 & 100,000 & 0& 200,000 

מלגות טיפול
פארא-רפואי

מתן מלגות לילדים
מעוטי יכולת על 

פי קריטריונים )10 
מלגות × 12 מפגשים 

× 100 ₪ למפגש(

& 12,000 & 12,000 & 0& 0

תכניות העשרה 
במרכז בשעות 

הבוקר

80% מגני הילדים 
ביישוב )35 גנים( × 4 
מפגשים שנתיים לכל 

גן × 100 ש”ח לשעה + 
15,000 ש”ח הסעות

& 29,000 & 9,667 & 9,667 & 9,667 

תכניות העשרה 
במרכז בשעות 

אחר הצהריים

10 קבוצות ×
15 מפגשים לקבוצה

× 100 ₪ לשעה
& 15,000 & 7,500 & 0& 7,500 

העשרה והדרכת 
הורים

100 הורים בשנה
)6 שעות שבועיות × 
150& לשעה × 10 

חודשים(

& 9,000& 4,500& 0& 4,500



37 תקצוב  מודל מרכז לגיל הרך

תקציב הפעלת מרכז לגיל הרך

אירועי שיא
)חופשות/קיץ(

5 אירועי שיא
)עלות אירוע בודד: 

)& 3,000
& 15,000& 15,000& 0& 0

פיתוח צוות המרכז

פיקוח מקצועי פרטני, 
השתלמויות לצוות, 

הדרכה לצוות הטיפולי,
העצמת הצוות

& 15,000& 15,000& 0& 0

השתלמויות לצוותים 
חינוכיים-טיפוליים 

לגיל הרך ביישוב

הקניית ידע, כנסים, 
0 &0 &15,000 &15,000 &השתלמויות וכד’

0 &15,000 &0 &15,000 &פרסום פעיליות המרכזפרסום ושיווק

ציוד ייעודי-טיפולי,ציוד שוטף
0 &0 &30,000 &30,000 &ציוד מתכלה

309,667 �24,667 �296,667 �631,000 �סה"כ פעילות
מקורות מימוןאחזקת מבנה

סה”כ עלות
אחררשותרש"ישנתית ב-&

עלויות מים, חשמל, 
טלפון, אינטרנט, 

ביטוח
0 & 100,000 &0 & 100,000 &אומדן משוער

0 & 80,000 &0 & 80,000 &ניקיון המרכז לאורך היוםשירותי ניקיון

0 ₪ 180,000 �0 ₪ 180,000 �סה"כ אחזקת מבנה

סה”כ מקורות מימון )לא כולל עלות מעטפת(

סה”כאחררשותרש"י
  סה"כ עלות הפעלה

 שנתית )לא כולל עלות
מעטפת(

 
₪1,101,000 

 סה"כ עלות הפעלה
  חודשית

& 91,750 

 סה"כ עלות לילד*
 לחודש

 *סל המענים
 הניתן לילד

אינדיווידואלי

& 440& 451,667& 339,667& 309,667& 1,101,000 

  חלוקת אחוזים
41%31%28%100% )לא כולל מעטפת(

 חלוקת אחוזים
  דיכוטומית

)ללא מעטפת(
 

 
41%59%100%

 תיגבה עלות תקורה בגין
הפעלת המרכז )7%(

*הערות לטבלת תקציב הפעלת מרכז גיל-רך ביישוב
פירוט/ייעוד התקציבסעיף ייעודימקורות גיוס “הרשות”
איתור, אבחון וטיפול בלקויות מולדות ובחסכים סביבתייםמרכז גיל-רךשיקום שכונות חברתי

העשרה, טיפול פרטני/קבוצתי, השתלמויות או הדרכותגיל-רךרווחה-חינוכית
ילדים בסיכון, הוריםטיפולירווחה

מפרט תוכניות על-פי ספר התוכנית הלאומיתגיל-רךהתחלה טובה
פירוט/ייעוד התקציבסעיף ייעודימקורות גיוס “האחר”

פארא-רפואיטיפוליםקופות חולים
פעילויות, הדרכותהשתתפות עצמיתהורים

פעילויותפעילויותקרנות נוספות
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 פרק 13:
פרוגרמה פיסית

פרמטרים לבחירת מיקום להקמת מרכז גיל רך

מיקום המרכז מחייב התייחסות לפרמטרים אחדים: 

• הרכב האוכלוסייה באזור המוצע )דגש על הימצאותה של אוכלוסייה צעירה(;	

• מצב סוציו-אקונומי של המשפחות המתגוררות באזור;	

• קרבה לשירותים עירוניים לגיל הרך )קרבה למעונות יום, לגני ילדים, לטיפות חלב(;	

• נגישות למרכז לגיל הרך )תחבורה ציבורית; קיומו של כביש סלול; מגרש חניה(;	

• תכנון עתידי בפיתוח האזור המוצע.	

 מימין ובכיוון השעון
מרכזים לגיל הרך בחצור, בשלומי, בקריית שמונה ובטירת הכרמל



39 פרוגרמה פיסית  מודל מרכז לגיל הרך

פרוגרמה פיסית של מרכז גיל רך

שטח שטח נטופונקציהמרחב
ברוטו

הערותסך הכולמספר

ת
תי

חו
ת

פ
ת

ה
ה 

חיד
י

 79.819.8חדר תצפית1

קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק 1216.8350.4חדרי טיפול קטנים2
פרטני 

חדר עו"ס/פסיכולוג/מנהל 3
יחידה התפתחותית

1521242 

פיזיותרפיה/מוזיקה4056156חלל רב תכליתי בינוני4

ריפוי בעיסוק קבוצתי/תרפיה 6084184חלל רב תכליתי גדול5
בתנועה/באמנות

ניתן להסב לטיפת חלב במידת 6084184חלל רב תכליתי גדול רטוב6
הצורך

 326.2סה"כ ברוטו חדרי טיפול 

שטח שטח נטופונקציה
ברוטו

הערותסך הכולמספר

ה
הל

מנ

 1521121אזור המתנה7

 912.6112.6מזכירה8
 1216.8116.8מנהלת9

 1622.4122.4חדר צוות10
 912.6112.6מטבחון11
שירותי צוות ומלתחות+ תא 12

לנכים
יוקצה מתוך הברוטו על פי 91

דרישות התקן

תאים רגילים )שניים בנים ושניים 1521121שירותים ומלתחות13
בנות(, פינת החתלה, מקלחון

 106.4סה"כ ברוטו  מנהלה

תמך 
לוגיסטי

912.6112.6ארכיב14
5717חדר תקשורת14
דגשים של ביטוח לאומי1521121מחסן גדול15

- מחסן עבור אזור חלל רב תכליתי
דגשים של ביטוח לאומי1014114מחסן קטן

- מחסן עבור חדרי טיפול קטנים 
יוקצה מתוך הברוטו1מחסן נוסף16

5554.6סה"כ ברוטו תמך לוגיסטי
סה"כ יחידה התפתחותית 

+ מנהלה ותמך לוגיסטי
487.2

סה"כ 
שלב א:

שטח שטח נטופונקציה
ברוטו

הערותסך הכולכמות

מרחב 
תמך

84184חלל רב תכליתי  גדול יבש17
21121חדר ישיבות18

סה"כ 
שלב ב:

105סה"כ מרחב תמך פעילות

592.2סה"כ מרכז לגיל הרך
מתקנים טיפוליים הנסתרים 100חצר למרכז

מהרחוב, רצפה רכה, דשא 
סינתטי
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מקורות

http//www.health.gov.il :אתר משרד הבריאות
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נספחים

 נייר עמדה בנושא מדיניות של אחריות ומחויבות לחינוך וטיפול
בילדים בגיל הרך במדינת ישראל

מסמך משותף לקרן רש”י ולאשלים - ג’וינט ישראל

מבוא
מסמך זה נכתב לקראת מפגש משותף עם שר החינוך, מנכ”ל קרן רש”י, מנכ”ל ג’וינט ישראל ומנכ”ל אשלים 

בנושא מדיניות כוללת ונטילת אחריות מיניסטריאלית על הטיפול והחינוך של ילדים בגיל הרך מלידה ועד גיל 

שש. במסמך מוצגים בקצרה הנושאים הבאים: רקע המתאר את הפיצול בין גורמים המטפלים באוכלוסיית 

הגיל הרך בישראל, השוואה למדיניות החינוך והטיפול בגיל הרך במדינות ה-OECD והמלצות ליישום.

רקע
מדינת ישראל לא הצליחה במהלך שנות קיומה לעצב מדיניות קוהרנטית הנוגעת להתפתחותם של ילדים 

בשנותיהם הראשונות, החשובות כל כך לתפקודם במהלך הילדות והבגרות ולעתיד החברה בכלל. האחריות 

על הגיל הרך במדינת ישראל מפוצלת בין ארבעה משרדי ממשלה מרכזיים: חינוך, תמ”ת, בריאות ורווחה. 

אליהם חוברים משרדי ממשלה נוספים, העוסקים בהיבטים שונים הקשורים לגיל זה כמו: משרד הקליטה 

המסייע לילדים עולים, המשרד לביטחון פנים - באמצעות התוכניות הפועלות במסגרת “עיר ללא אלימות”, 

הביטוח הלאומי, משרד הפנים, וכמובן הרשויות המקומיות עליהן מוטלת במידה רבה האחריות ליישום 

המדיניות הממשלתית. בנוסף לאלו, רבים מהשירותים הקיימים לילדים בגיל הרך במיוחד אלו המיועדים 

לילדים מתחת לגיל 3, הינם שירותים הניתנים ע”י עמותות, ארגונים פרטיים וציבוריים, עסקים פרטיים וכדומה. 

המאפיין המרכזי של מדיניות זו הוא פיצול, חוסר תיאום ומאבקים על שליטה בין כל הגופים הממשלתיים 

והציבוריים הקובעים את איכותם וזמינותם של שירותים ומסגרות לגיל הרך.

התוצאה של פיצול זה משפיעה באופן עמוק ויומיומי על חייהם של כמיליון ילדים בגילי לידה עד שש החיים 

במדינת ישראל וכמובן שהיא רבת משמעות גם למשפחותיהם ולאנשי המקצוע המטפלים ומחנכים ילדים 

צעירים.

מטרתו של מסמך של זה, לתאר בקצרה את המציאות הקיימת לגבי מדיניות ואחריות ממשלתית במדינות 

המערב המקבילות לישראל, במיוחד במדינות ה-OECD שישראל נמנית עליהם, לעמוד על האתגרים 

המרכזיים עליהם ברצוננו להצביע כחיוניים לשינוי ולהתערבות ולהמליץ את המלצותינו.

מסמך זה נכתב במשותף ע”י קרן רש”י וארגון הג’וינט, בשל היותן גורם משמעותי ומרכזי העוסקים במשך 

שנים ארוכות בפיתוח, הקמה והפעלה של שירותים ותוכניות לגיל הרך במדינת ישראל. את הידע שצברנו 

בעבודה ארוכת שנים ברצוננו לחלוק עם קובעי מדיניות ולסייע לחולל שינוי מהותי בכל מערך החינוך 

והטיפול בגיל הרך.

19 באוגוסט 2011
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 OECD-אחריות ומחויבות המדינה לחינוך וטיפול בגיל הרך במדינות ה

במסמך שפרסם ארגון ה-OECD בשנת 2006 עולה כי תחום החינוך והטיפול בגיל הרך מקבל כיום עדיפות 

במדינות מפותחות רבות. מחקר רחב היקף שנעשה בשנת 2002 בבריטניה )Sylva, 2003( מחזק ממצאים 

קודמים בדבר חשיבות התיאום, שיתוף הפעולה והאינטגרציה בין מסגרות חינוך-טיפול לגיל הרך, לבין 

שירותי בריאות ורווחה. ממצאי המחקר מורים כי הישגיהם של ילדים שהתחנכו במסגרות “אינטגרטיביות”, 

בהן פעלו במשותף גורמי חינוך, בריאות ורווחה, היו גבוהים באופן משמעותי ומובהק בהשוואה לילדים 
שהתחנכו במסגרות שאינן “אינטגרטיביות”. 1

מן המחקר שנערך בישראל ע”י לאור )2008(, עולים שני נושאים מרכזיים אודות שאלת המחויבות של 

משרדי הממשלה לגבי הגיל הרך:

מדינת ישראל, מדשדשת מאחור בכל הקשור לפיתוחה של מדיניות בתחום הגיל הרך, במיוחד בכל    .1

הקשור לילדים מתחת לגיל 3 שנים.

ניתן להצביע בבירור על נקודות מפתח שהן חיוניות להבטחת מדיניות חברתית הפועלת לקידום צרכיהם    .2

של ילדים צעירים:

א. חקיקה ייחודית לגיל הרך וקביעת סטנדרטים בסיסיים הניתנים במסגרות החינוך.

ב. אכיפת החוקים הקיימים באמצעות מערך רישוי ופיקוח.

ג. מדיניות אינטגרטיבית וקוהרנטית דרך שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה השונים המעורבים בגיל הרך. 

ד. השקעה ציבורית בתשתית ובשירותים לגיל הרך.

ה. תנאי עבודה של הצוות החינוכי.

החסר הבולט של מדיניות חברתית לגיל הרך, והתפקיד המוגבל שהשלטון בישראל לוקח תחת אחריותו 

בנוגע לשירותים לגיל הרך, הוא אשר הוביל למציאות של  מתן שירותים מקוטעים או חסרים. שירותים שאינם 

עומדים בסטנדרטים בינלאומיים של איכות טיפול וחינוך. זו אף הובילה למציאות בה ניכרים פערים גדולים 

באיכות ובנגישות לשירותים ולמסגרות חינוך החל מלידה ועד גיל 5. במקביל, במהלך השנים האחרונות 

עסקו אנשי מקצוע רבים בהעלאת המודעות לחשיבות ההתערבות בגיל הרך. בשנים אלה פותחו מגוון רחב 

של מענים מקומיים וארציים. היקף המענים והדיונים שהחלו להתרחש ברמות שונות, במשרדים ממשלתיים, 

בעמותות מקומיות וארציות, בקרב אנשי מקצוע בתחומי הגיל רך יצרו תחושה של היעדר רצף טיפולי, היעדר 

יד מכוונת ומחברת, ורצון עז בקרב כל העוסקים בתחום לקדם תפיסה אקולוגית רב מערכתית בגיל הרך. 

היעדר רשות אחת האחראית על הגיל הרך הביאה לבניית מערכי תשתית רחבי היקף ביישובים השונים, 

תוך העברת האחריות הכוללת על הגיל הרך לידי הרשות המקומית, וקידום תפיסה כוללנית לטיפול בגיל 

הרך. העברת אחריות זו ללא גיבוי תקציבי יצרה לחץ גדול מאוד ברשות המקומית אשר עושה מאמצים 

רבים לקידום תחום הגיל הרך בגבולותיה.

במדינות המערב ניתן להבחין במשרדים שונים הלוקחים על עצמם את האחריות לחינוך וטיפול בילדים 

צעירים. ברוב המקרים יהיה זה אחד מהמשרדים הבאים: חינוך, רווחה, בריאות, משרד לנושא ילדים ומשפחה 

משרד חדשני למדי הקיים במרבית מארצות המערב, וכדומה.

רוזנטל, מ. מדיניות חברתית ואיכות חינוך-טיפול במסגרות לילדים בגיל הרך, ממחקר למדיניות חברתית, זרקור 2004.  1
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על מנת לקדם את מערך השירותים והתוכניות בגיל הרך המצוי כיום תחת אחריות מוגבלת של מספר 

משרדי ממשלה, קיים צורך, לערוך שינוי עמוק ואמיץ במדיניות החברתית של המדינה לגבי הגיל הרך. את 

מחירו של החסר במדיניות לגיל הרך, הפיצול ואיכותם הנמוכה יחסית של שירותי חינוך במיוחד עבור ילדים 

מתחת לגיל שלוש, משלמים קודם כל ילדיה הצעירים של המדינה המהווים את דור העתיד ואת ההון האנושי 

העתידי של המדינה, יחד עם מסגרות החינוך הקולטות ילדים אלו והמדינה כולה.

המלצות

נטילת אחריות ממלכתית כוללת לחינוך וטיפול בילדים בגילאי לידה - 6 שנים  .1
אנו סבורים כי יש לשקול אימוץ של אחת מהאפשרויות הבאות: 1. בחירה במשרד אחד מוביל הלוקח   

על עצמו את מכלול ההתייחסות הנדרשת תוך שיתוף משרדי ממשלה נוספים בחלקים הרלוונטיים 

לתחומם. 2. הקמת גוף בין משרדי שייקח על עצמו אחריות לאומית לתיאום המדיניות וכל השירותים 

הניתנים לילדים מתחת לגיל שש. ההחלטה איזה משרד יהיה הגורם האחראי והמחויב לגיל הרך, הינה 

תלוית החלטות פוליטיות. בהיעדר החלטה המכריעה מי יהיה הגורם הממלכתי הנושא באחריות המלאה 

לטיפול ולחינוך של ילדים צעירים ומשפחותיהם אנו מנציחים את המציאות הקיימת, המפוצלת ורבת 

הפערים הקיימת בתחום החינוך והטיפול בגיל הרך.

כמו כן, יש צורך בהשקעת משאבים לחיזוק הרשויות המקומיות, העברת כספים צבועים בבסיס התקציב   

הרשותי, לטובת נושאים הקשורים בגיל הרך, בראש ובראשונה הקצאת משרה מרכזת לגילאי לידה - 6 

שנים, אדם המאייש משרה זו יהיה ברמה של מנהל מחלקה ויאגם תחת אחריותו את כל המתרחש בגיל 

הרך ביישוב, מתכניות ילדים, הורים, מסגרות חינוכיות, מסגרות העשרה, תכניות הכשרה לאנשי מקצוע 

וקשר עם משרדי ממשלה אחראים.

תמיכה של הממשלה ברשויות תחזק את הקשר בין משרדי הממשלה השונים ותאפשר בקרה ופיקוח   

על התכניות השונות. בהקשר זה יש לציין כי העובדה שהתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון פועלת 

ב-72 רשויות מקומיות, בגישת עבודה כלל מערכתית, קיום שולחן עגול בתוך הרשות כשקבלת ההחלטות 

נעשית ברשות, מסייעת לקידום יעד זה.

קידום בניית מערך המבוסס על רצף טיפולי והעברת מידע בין גופים מטפלים  .2
היעדר הרצף נובע בעיקר בשל הפרגמנטציה בין המשרדים, והחלוקה באחריות. ריבוי משרדים אחראים   

יוצר בעייתיות בהעברת מידע ופוגע ברצף הטיפולי. הבעייתיות המשפטית הכרוכה בהעברת מידע 

יוצרת כפילויות בטיפול הילדים ומשפחותיהם. כך ילד אשר אותר כסובל מבעיה במעון עשוי לקבל 

מענה במסגרת המעון ובכניסה לגן יעבור תהליך איתור מחדש, בעיקר כאשר מדובר בילדים הבאים 

מאוכלוסיות מוחלשות או בהדרה.

היעדר רצף טיפולי בא לידי ביטוי גם בקשר בין הבית למסגרת החינוכית דבר העומד בניגוד לגישה   

האקולוגית הממליצה על עבודה עם הילד בכל המעגלים הסובבים אותו בבית ובקהילה. גישה זו מוכרת 

בכל העולם ומהווה בסיס חשוב בעבודה בגיל הרך.

פתרון הבעיה המשפטית והדגש על המעברים בין הגילאים בין המסגרות והמערכות השונות הינה הכרחית   

לשם תיקון עיוות זה. נדרשת חקיקה מכוונת ובניית מודל עבודה מסודר בין המשרדים השונים.
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מימוש המלצות ועדת הסטנדרטים  .3
אחד השירותים המרכזיים במדינת ישראל לילדים בגילאי 3 חודשים ועד 3 שנים הינו מעונות היום   

והמשפחתונים. מסגרות אלה המפוקחות ע”י משרד התמ”ת, פועלות בסטנדרטים הרחוקים מאד 

מהמקובל בעולם. היקף ילדים גדול המטופל ע”י צוותים קטנים של מטפלות, בעיות בטיחות ולעיתים כח 

אדם אשר אינו מקבל הכשרה ראויה. סוגיה זו נדונה לעומק בוועדה ציבורית בראשותה של פרופ’ מרים 

רוזנטל מהאוניברסיטה העברית. הוועדה הגישה את המלצותיה )מצ”ב ההמלצות מתוך אתר התמ”ת(.

• להפעיל וליישם את חוק הפיקוח על כלל המסגרות החינוכיות-טיפולית בהן שוהים תינוקות ופעוטות   

בישראל )כולל מסגרות פרטיות(.

• ליישם בנוסף לדרישות הבטיחות והבריאות הפיזית, את שלושת הסטנדרטים שנמצאו הקריטיים   

ביותר לשלומם והתפתחותם של ילדים בגיל הרך. סטנדרטים אלה הם “קריטיים” במובן שללא היישום 

שלהם יימשך הסיכון לשלומם של ילדים בישראל, ויקשה להבטיח את העמידה בסטנדרטים האחרים 

של הטיפול היומיומי והחינוך הניתן לילדים.

• מספר הילדים בקבוצה - שהות בקבוצת מרובת ילדים מהווה גורם דחק נפשי עם השלכות קשות   

לבריאותם והתפתחותם של ילדים.

• מספר הילדים לכל מטפלת בקבוצה קובע את איכות מערכת יחסי הגומלין בין הילד למחנכת ואת   

יכולתה של המטפלת להשגיח על בטיחות הילדים וחינוכם.

• איכות הצוות החינוכי ובמיוחד - השכלתו, הכשרתו, הדרכתו תוך כדי עבודה ותנאי עבודתו - מהווה את   

הגורם המשמעותי השלישי הקובע את איכות הטיפול-חינוך הניתן לילדים ובכך את שלומם, בריאותם 

הנפשית והתפתחותם. הוועדה ממליצה להפעיל מיידית את תוכניות ההדרכה וההכשרה.

• ליישם באופן מידי את הסטנדרטים הנ”ל במסגרות חינוכיות בהם משולבים יותר מ - 20% ילדים הבאים   

מרקע של מצוקה חברתית.

• הוועדה הציעה לקבוע מתכונת של יישום הדרגתי של כל הסטנדרטים על שאר המסגרות החינוכיות   

)ציבוריות ופרטיות( בהן נמצאים שלושה ילדים ויותר מתחת לגיל ארבע, תוך קביעת לוח זמנים מחייב 

ליישום.

הרחבת היקף הפעולה של התכנית הלאומית לישובים נוספים:  .4
ההחלטה על קיומה של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון והדגש על גילאי לידה - 6 שנים מהווה   

קפיצת מדרגה משמעותית בתכנון ובטיפול בילדים במדינת ישראל. התכנית יצרה סטנדרטים חדשים 

לעבודה עם ילדים ובגיל הרך בפרט. התכנית חייבה את הישיבה הבין משרדית המשותפת. חשיבה, 

תיאום ופיקוח בין משרדי. התכנית מקדמת משאבים חשובים ביותר להפעלת שירותים לילדים בסיכון. 

פיתוח המערך הארגוני היישובי, המחוזי והמטה ובמקביל הפעלת שירותים ביישוב הינה המפתח לקידום 

הילדים. כיום לוקחים חלק בתכנית 72 ישובים. המלצתנו היא לפעול למען הכנסת ישובים נוספים לתכנית 

הלאומית ובהדרגה להכיל בתוכה את כלל היישובים במדינת ישראל.

כתבו:

דבורה פריד - מנהלת תחום רווחה והגיל הרך, קרן רש”י.

רותם עזר אליהו - מנהלת תחום גיל רך, אשלים.




