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 הקדמה

 הציבורי היום סדר על ושוב שוב עולה בפרט( שלוש-)לידה הינקות ובגיל, בכלל הרך בגיל ההשקעה חשיבות

 .האחרונות בשנים

 רכיוגיל הינקות נולד מתוך העדרו של מידע מרוכז המצביע על צ עלבמחקר לאיסוף נתונים ומידע  הצורך

 הורים וילדיהם ומהעדר ראייה ואחריות כוללות עבור קבוצת גיל זו ברמה הארצית והיישובית. 

-בין עבודה פיסותת, מענים לפתח למטרה לה שמה אשראשלים, -'וינטבג הרך לגיל המקצועית הוועדה

חינוך, המורכבת מנציגי משרדי ה ,היא היוזמת והמניעה מחקר חשוב זה. חברי הוועדה ,והכשרומקצועיות 

בריאות, רווחה וכלכלה, נציגי ארגונים המפעילים מעונות יום, מומחים מהאקדמיה ונציגי רשויות 

משרדית לצד פיתוח "רשת של -מקומיות, הדגישו את הצורך בגיבוש  עקרונות ודרכי פעולה לעבודה בין

 עבודה יישובי לגיל הרך.תשתיות פיזיות, ארגוניות ומקצועיות אשר ייבנו כחלק מתפיסה ומודל  -פתרונות" 

, וממצאיו מובאים 0035ברוקדייל, המלווה את עבודת הוועדה, ביצע את המחקר בשנת -ג'וינט-מאיירס מכון

 (.0033)הגרסה הנוכחית של המסמך כוללת גם מידע המעודכן לשנת . במסמך מסכם זה

הממצאים המרגשים קשור דווקא לתהליכי איסוף הנתונים בקרב ההורים; לא זו בלבד שההורים  אחד

להשתתף בקבוצות המיקוד, אלא שקבוצות אלה אף חשפו את הצורך העמוק של ההורים להעלות  הסכימו

 .אחרים הורים ולשתף רכיהםואת מחשבותיהם, קשייהם וצ

 מורכבותהלביטוי להוויה ההורית,  תנויי אשר ותכניות תיתמערכ חשיבה לקדם אותנו עודדו אלה תהליכים

 .הורות של ולהתפתחותה הילד של לחייו הראשונות בשנים מעלה שהיא סוגיותלו

 ומלאכתנו ייתן מי. השונים ולשותפינו ברוקדייל מכון של המחקר לצוות, המקצועית הוועדה לחברי תודות

 .בישראל הרך הגיל בתחום מתמדת ולהשקעה ניכר לשיפור תביא המשותפת

 דוד -נועה בן

 ראש היחידה לגיל הרך
 אשלים'וינט ג
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 מחקר מציתת

  מבוא

 מאופיין הינקות גיל(. שלוש-לידה גילאי) הינקות בגיל ופעוטות תינוקות מיליון כחצי חיים בישראל

 הינקות בגיל תקינה התפתחות. המטפל במבוגר הילד של מוחלטת ורגשית פיזית ובתלות מהירה בהתפתחות

. כולה החברה על ומכאן, כלכלי-החברתיהילדים, כולל עתידם  של עתידם על עמוקה השפעה כבעלת נחשבת

. בגידולם הוריהםל סייעול הינקות בגיל ילדים של בהתפתחותם לתמוך מיועדים בישראל שירותים מגוון

 אינו השירותים מערךשל אוכלוסייה זו.  הרכיולמכלול צ נוגעכוללת ב הסתכלותלא קיימת בארץ , זאת עם

 בחקיקה תמוסדר ספקתםהתמיד  לא, שירותים קיימים בהםש תחומים באותם וגם, התחומים כל את מקיף

 מערכת  של אתגריםה ועל והוריהם הילדים צורכי על מרוכז מידע חסר, כן כמו .האוכלוסייה לכל ונגישה

 של הרך לגיל המקצועית הוועדה והוריהם. שלוש-לידה גילאי - זו לאוכלוסייה תמיכה במתן השירותים

 פנתה, באוכלוסייה המטפלים מקצועיים וגורמים שונים ממשלה משרדי מנציגי המורכבת, אשלים

זה, כבסיס להמשך פעילות  בנושא מידע ויאסוףגבש מסמך שירכז בבקשה ל ברוקדייל'וינט ג-איירסלמ

 מדיניות לפיתוחקווים מנחים אפשריים  יצירתל ושישמש ונתונים מידע לספק היא המחקר מטרת .הוועדה

 ילדים עם לעבודה ייחודיים ומודלים התערבות תכניות לפיתוח בסיסכ וכן, זה בתחוםמשרדית -ובין כוללת

  .והוריהם הינקות בגיל

, ומהעולם מישראל ונתונים מידע וריכוז ספרות סקירת וכלל 0035 פברואר עד 0036 נובמברמ נערך המחקר

 מנתוני מיוחדים עיבודים; שירותים צריכת ודפוסי שירותים מערכות ועל הינקות בגיל ילדים צורכי על

 קבוצות 9; שלוש-לידה גילאיב לילדים הורים בקרב שירותים צריכת דפוסי על ס"הלמ של החברתי הסקר

 עם עומק ראיונות 07; הינקות בגיל והורים בילדים שמטפלים יישוביים בשירותים מקצוע אנשי עם מיקוד

 אקדמיה אנשיועם  והרווחה החינוך, הבריאות מתחומי ציבוריים ובארגונים ממשלה במשרדי מטה אנשי

נוסף על כך . 0033-0034גרסה מעודכנת זו כוללת גם מידע נוסף שנאסף בשנים  .הרלוונטיים בתחומים

ייחודי  המחקר, נושאים במגווןו שונים מקורותמ על גיל הינקות, מפורט מידע לראשונה כזורמ שבמחקר זה 

( אימהות בעיקר) להורים מיקוד קבוצות 30 באמצעות, זאת. ההורים של קולם אתמשום שהוא מדגיש 

  .מגוונות אוכלוסייה מקבוצות, הינקות בגיל לילדים

 להם הייחודיים וההתפתחות הגדילה צורכי ועל הינקות בגיל הילדים מאפייני על מידע מובא זה בדוח

; הדוח מתאר קשיים ואתגרים בגידול ילדים בגיל הינקות, ואת צורכי התמיכה והמידע ולמשפחותיהם

 לענות מנת עלשהביעו ההורים בהקשר זה. בהמשך, הדוח מתאר את מערכת השירותים הקיימת בישראל 

השירותים במאמציה סי השימוש בהם ואת האתגרים העומדים בפני מערכת דפו את, השונים הצרכים על

 אפשרייםוים מנחים ולספק שירות איכותי. לבסוף, מוצגים כיווני פעולה להתמודדות עם האתגרים וק

 מדיניות כוללת בתחום השירותים לילדים בגיל הינקות ולהוריהם. ל

 ובמידע בתמיכה ההורים וצורכי הינקות בגיל לילדים תרּובהֹו אתגרים

 אתגרים עם בהתמודדות ּכרּוכות תהינקּו בגיל לילדיםעם מטלות ההורות  וההתמודדות תרּוהו  ל ההסתגלות

 לפעוטשל הורה  תפקידו, בעת בה. חיוביות תחושותבו אושרב מלּווה תינוק לידת, ההורים רוב עבור. שונים

( ראשון לילד הורים בעיקר) רבים הורים. המעשית ברמה והן הרגשית ברמה הן,  ותובעני מורכב הינקות בגיל
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, בלבד לעצמו שאחראי מאדם המעבר) התפיסה ברמת הן, החדש םלתפקיד בהסתגלות הקושי על דיווחו

 תסכול על דיווחו ההורים. מהתפקיד המעשיות לדרישות בהסתגלות והן( שרדותוילה בו תלוי שתינוק לאדם

, הנקהה לנושאי התייחסו במיוחד. מוקדמים והכנה ידע ללא ,ללמוד שעליהם החדשות המיומנויות מריבוי

 בעיקר, משפחה בחיי נוספים שינויים עם התמודדותלו הפעוטות חינוך עם התמודדותל ;האכלההו אכילהה

 : ותעסוקה הורות בין, דיווחו הורים על קשיים הקשורים בשילוב על כך נוסף. נוסף ילד הולדת סביב

 בין בתמרון קושי ;ןלעבודת אימהות של ןלמחויבות הקשורות מעסיקים של שליליות דעות עםהתמודדות 

 בחירת; הינקות בגיל אחד מילד יותר כשיש בעיקר, מחלה ימי מיעוט; בילד לטפל לצורך העבודה שעות

 מסגרת השגחה, טיפול וחינוך הולמת לילדים. 

 ואנשי מהאקדמיה מומחים ומדברי המקצועית מהספרות .מיוחדים וקשיים מאפיינים בעלות אוכלוסיות

 רמות יש בהןש במשפחות יותר עוד בולטים הינקות בגיל ילדים בגידול האתגריםש עולה בשירותים מקצוע

 ;(הילדים של בריאות בעיות, גבוה בקונפליקט גירושין, הגירה כגון) בעיות מגוון בשל לחץ של גבוהות

 משפחותבו דומא צעירות משפחותב ;קבועה כלכלית קהמצוב החיות או עוני בתנאי החיות משפחותב

 . במיוחד גדולות

 ישוביםיב, יםיהבדוו בכפרים המיקוד בקבוצות לדבר הרבו גדולות משפחות לעו צעיר בגיל נישואין, עוני על

 בחלוקת הצורך בשל המועצמים קשיים לע מקצוע ואנשי הורים דיברו שם; החרדית ובקהילה הערביים

 ערביות במשפחות לפעוטות הורים, כן על יתר. ועוד טיפול לשירותי להגיע קושי לע, רבים ילדים בין הטיפול

 התרבות ערכי של ההשפעות לבין, המסורתיות ההשפעות בין הקונפליקט עם גם מתמודדים ובדוויות

 המורחבת תןמשפחב  נשים לבין נןבי קשרה לעתים כי דיווחו קבוצהב מהותיא למשל, .המודרנית המערבית

 בדרכי מוגזמת התערבות של בטיםיה גם עולים ובתינוק באם התמיכה תחושת לצד. לטענתן, מהווה אתגר

, מיוחדות תבריאּו סוגיות גם ציינו המקצוע אנשי  .המורחבת המשפחה בנות ושאר הסבתות שלהטיפול בילד 

 חלק קרבב חיסונים מתן על הקפדה ואי הבדווי במגזר תינוקות בקרב אנמיה של גבוה שיעור :ןכגו

 . החרדית והאוכלוסייה הבדווית מהאוכלוסייה

, ילדים בגידול מושרשות אמונות עלו מיתוסים על דיברו החרדיות אימהותה של המיקוד בקבוצת

 בחלק אך ,הקהילתית התמיכה על אמנם מעיד אימהותה בין העובר זה מידע. ההורים בין שמועברים

 של משפחות כי המיקוד בקבוצות ציינו, כן כמו .בילדים בגידול בטיחות כללי עם מתיישב אינו מהמקרים

אינן מקבלות  ולכן ,שלהן המוצא ממשפחות מנותקות שהן משום, ייחודי למענה זקוקות בתשובה חוזרים

 והן דתית מבחינה הן, עבורן חדשים חיים אורחות עם להתמודד נאלצותשהן  בזמן זאת. ועזרה תמיכהמהן 

 .   גדולות במשפחות החיים מבחינת

 בתחומים ולמידע לתמיכה נזקקים הינקות בגיל לילדים הורים .להורים ומידע תמיכה מקורותב צורך

 נעזרות הן, הילדים בגידול שונות סוגיות על מידע קבלת לשםש דיווחו המיקוד בקבוצות אימהות. שונים

 ןה זאת עם(. אינטרנט כולל) שונים תקשורת ובאמצעי בספרות, חינוכיות במסגרות במטפלות, משפחה בבני

 מןיומה אחד מידע מקור שאין ותחושה הצפה תחושת היוצר, המידע מקורות שבריבוי קושיהאת  נויצי

 במידע המחסור עלו הבלבול על הצביעו באקדמיה ומומחים בשטח המקצוע אנשי גם. עליו לסמוך שניתן

 . זה בתחום ונגיש מהימן
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 לא צרכים, בהם השימוש דפוסי, ולהוריהם הינקות גילב לילדים הקיימים שירותיםה

  השירותים ספקתהב ואתגרים מסופקים
, התפתחותם עם שתיטיב מענים מעטפת ילדים ל לספק נועדו ולהוריהם הינקות בגיל לילדים שירותיםה

 .עם מטלות ההו רּותבהתמודדות תסייע להורים סיכון, ו מצביבו קשייםב, וטיפול בעיּכובים באמצעות איתור

 :איכותי שירות במתן אתגריםופירוט ה  צריכתם דפוסי, השירותים מאפייני להלן פירוט

  3 גיל ועד מהלידה וחינוך טיפול, השגחה הסדרי. 1

 מסגרת והן, לעבודה יוצאים שהוריהם לילדים השגחה פתרון להוות הן נועדו וחינוך טיפול, השגחה הסדרי

   .הילדים התפתחות לקידום

 דהיינו, 'קייםשּו' להסדרים נחלקים פעוטותלו לתינוקות חינוךהו טיפולה, ההשגחה סדריה .ההסדרים סוגי

 הילד בהםש, קייםשּו שאינם והסדרים, ופרטיות ציבוריות מסגרות והכוללים בתשלום הנקנים שירותים

 לגבי התלבטויות על הןשהשתתפו בקבוצות המיקוד דיווחו  הורים(. האם לרוב) ההורים אחד ידי על מטופל

על  והן – כלכליים ושיקולים וערּכיות אישיות העדפות המערבת סוגיה – בתשלום בטיפול הילד שילוב עצם

 . ואיכותן המסגרות היצע לגבי מספיק לא מידע של במצב, מתאים טיפול הסדר בבחירת התלבטויות

 התמ"ת לשעבר(;)משרד  הכלכלה משרד בפיקוח נמצאים( ומשפחתונים מעונות) קייםהשּו מההסדרים חלק

 06%-כ המהווים ילדים 333,000-כ נמצאים בהם ארצית בפריסה משפחתונים 6,900-וכ מעונות 3,740-כ)

 תעסוקה מבחן לפי ,עובדות אימהות עבור סדיםּבמסּו אלה מעונות(. בישראל הינקות בגיל הילדים מכלל

 ס"התש -'בסיכון פעוטות חוק' פי על לכך הזכאים ילדים ועבור, המסגרת מעלות 34% לכדי עד ולימודים

  .מהעלות 99% לכדי עד, הרווחה מערכת מטעם 0000

 39%-כ, שונים אומדנים פי על .אחידה אינה שאיכותן, פרטיות מסגרות יש, המפוקחות מסגרותה על נוסף

 .פרטיות במסגרות נמצאים הינקות בגיל מהילדים

 בשימוש. בישראל הינקות בגיל מהילדים 50%-כ שוהים( ופרטיים ציבוריים) בתשלום בהסדרים לוהכ בסך

 בגיל היהודים הילדים בקרב: ערביות למשפחות יהודיות משפחות בין גדולים פערים יש בתשלום  הסדריםב

 . הערבים מהילדים 35% לעומת, 47% על עומד זה שיעור הינקות

 אהומסגרות ל הזקוקיםהגידול במספר הילדים ש מראים נתונים .פעוטותלמחסור במסגרות לתינוקות ו

מגני ילדים,  להבדילשהסיבה למחסור במעונות היא . ההיצע על בהרבה עולה והביקושמדי שנה,  6%-5%

מעונות יום. כמו כן, הקמת מעון יום מצריכה השקעה  תקרקע ציבורית לבניי תחקיקה המסדירה הקצא אין

 בשנים .בכךישובים מרשויות שמצבן הכלכלי רעוע מתקשים לעמוד וי; כספית של הרשות המקומית

 תםלהרחב, ציבוריים יום מעונות תלבניי התקציבהאחרונות החליטה הממשלה על הגדלה משמעותית של 

נוהל חדש המקל על קבלת אישורי בנייה. בעקבות  ופורסםלרשויות מקומיות חלשות,  ולסיוע צםולשיפו

 מספר)במקביל גדל גם  07%-גדל מספר המעונות בכ 0035134-0007130המאמצים השונים, בין השנים 

 . מוכרות במסגרות נמצאים 6 גיל עד מהילדים כרבע רק, כאמור, זאת עם. (37%-בכ המשפחתונים
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 ובמיוחד, ילדים של להתפתחותם רבה חשיבות הרך לגיל במסגרות איכותי טיפולל .במסגרות איכותי טיפול

 רבות עוסקים, הורים וכמובן מומחים, מקצוע אנשי ,המחקר ספרות. רבים משאבים אין בביתםש ילדים של

 הקשורים לנושאים התייחסות מלבד. אותו לספק ניתן וכיצד, ובילדים בתינוקות איכותי טיפול מהו בשאלה

 המשפיעים המסגרת של שונים מאפייניםל בנוגע הסכמה יש( המזון איכות, ציוד, מבנה) פיזיים להיבטים

 של וההכשרה ההשכלה; הילדים למספר המטפלות מספר בין והיחס הקבוצה גודל: הטיפול איכות על

 . המטפלות של תעסוקתיתה וליציבות להכנסה גם המתייחסים ויש; המטפלת

 בינואר שפרסמה ,ת"התמ משרד של ועדה במסגרת בפעוטות הטיפול איכות על מקיף דיון התנהל בישראל

(. 0007 רוזנטל", הסטנדרטים מסמך" )"לפעוטות חינוכיות מסגרות להפעלת סטנדרטים" מסמך 0007

 מגדיר והוא, מסגרותב השוהים בפעוטות איכותי טיפול להבטחת מקצועי מדריך ותילה נועד זה מסמך

 פיקוחו סטנדרטיםשבתהליך הדרגתי יוחלו  הייתה הכוונה. השונים ההיבטים של סטנדרטים מקיף באופן

 להסדרת סיונותינ מספר נעשו האחרונות בשניםהמונות שלושה ילדים לפחות.  הטיפול מסגרות כללעל 

חקיקה, אך הנושא  באמצעותרות( ּכרות, פרטיות ולא מּוּכמסגרות הטיפול )מּו כללעל  והפיקוח הרישוי נושא

 טרם הוסדר. 

 בכלל הסטנדרטים את והדרגתי רוחבי באופן יישםל החליט הכלכלה משרדלמעונות המוכרים,  באשר

להקטנת מספר  צעדיםהאחרונות  בשנים נעשו ,כן כמו. הבטיחותיים בסטנדרטים ולהתחיל, המעונות

ולאנשי צוות נוספים  למטפלות ההכשרהמשמעותי  באופןוהורחבה  עודכנהו, מטפלת כל באחריותהילדים 

 תוך כדי העבודה.  הדרכההו התמיכה מתן הורחב, בנוסף .המעשית העבודה רכיב הרחבת כולל, במעונות

 מוקדים לשלושה התייחסו מהאקדמיה ומומחים שירותים אנשי. במסגרות איכותי טיפול במתן אתגרים

 : במסגרות הטיפול איכות הבטחת לשם לפתח או לשפר צורך שיש עיקריים

 השירותים אנשי ,הותכני ההכשרהההרחבה הניכרת של היקף  בצד .למטפלות מקצועי וליווי הכשרה 

 עלש משום. זאת מספקת אינההמסגרות  יצוות של ההכשרה בפועל כיטוענים  באקדמיה והמומחים

 הנחלתןשל הכשרות ואף שילוב של מומחים באקדמיה בפיתוחן, התנאים בשטח מקשים על  קיומןאף 

 לעבודה מתקבלות, בעובדים והמחסור מטפלות של הגבוהה התחלופה בשל, לטענתם. העובדים לכל

 במהלך הכשרתן את להשלים נדרשות אלה אמנם. הסף לדרישות בניגוד, הכשרה ללא גם מטפלות

צויין  ,בנוסףאך בפועל רבות מהן עוזבות בטרם קבלת ההכשרה. ,מעון סמל לקבלת כתנאי העבודה

הצורך בהרחבה נוספת של רכיב הליווי וההדרכה תוך כדי עבודה, גם כאמצעי לתמיכה רגשית ומניעת 

 שחיקה. 

 ומומחים שירותים אנשי. במיוחד המטפלות ושל במעונות הטיפול צוותי של המקצועי המעמד שיפור 

 קשים עבודה תנאי על, תעסוקתי אופק ללא עבודה על, מקצועית יוקרה עדריה על דיווחו באקדמיה

 תחלופה מייצרים אלו. נמוכה משכורת עלו תובעני תפקיד על (,מספיקה תקינה עדרימה הנובעים)

 . עובדים ולגייס לחפש המערכת של קבוע וצורך מטפלות של גבוהה

 בטיפולם הילדים ומספר הצוות אנשי מספר בין היחס והגדלת בקבוצה הילדים מספר הקטנת .

 בשניםש פי על אף .מטפלת לכל ילדים של מומלץה המספרי היחס מהו הגדיר הסטנדרטים מסמך

 שניים פי כמעט הגבוה במספר מדובר עדיין, מטפלת כל בטיפול הילדים מספר בתקן ןהוקט ותהאחרונ

 0030 משנת הכלכלה משרד של היום מעונות מפקד ממצאי, נוסףב. הסטנדרטים במסמך שהומלץ מזה



 

vi 

 משמעותי באופן חרג בכיתה פעוטותה1תינוקותה מספר ,שנבדקו המעון כיתותמ גבוה בשיעור כי הראו

 אחר והפיקוח נהליהמ   המעקב את האחרונות בשנים גברת   הכלכלה משרד. בתקנות הקבוע מהמספר

 אחר יותר צמוד מעקב לאפשר כדי הפיקוח מערך של נוסף תגבור נדרש אך, במעונות הילדים מספר

 .בהם הטיפול באיכות גם כמו, המעונות סתפובת הקשורים היבטים

 במעונות כאשר מתגברים איכותיים וחינוך טיפול במתן האתגרים כי ציינו ובשטח במטה מקצוע אנשי

 של רב מספר או, הצעיר גילם מפאת לרוב, אובחנו טרם אשר מיוחדים צרכים עם פעוטות נמצאים

 ייחודיים בקשיים ומאופיינים 0000 ס"התש - "בסיכון פעוטות חוק" פי על למעון שהופנו ילדים

 . משפחתיות ובבעיות רגשיים התפתחותיים

 באפשרות שדנה משרדית-ביו בוועדה הציבורי היום סדר על לאחרונה עלה 6-לידה לילג היום מעונות ושאנ

 הכריע לא הצוות, 0033 למרץ נכון. החינוך למשרד הכלכלה ממשרד המעונות על האחריות את להעביר

 ברמה, להכריע הצורך על הצביע הצוות. הממשלה בידי ההכרעה את והותיר, מונה שלשמה בשאלה

 עידוד מגמת המשך או 38–לידה לבני חינוכי רצף יצירת - המעונות של המרכזית המטרה מהי, הלאומית

 משמעותי שינוי עריכת של של הניכרות העלויות  על הצביע הצוות כן כמו. העבודה לשוק ההצטרפות

והדגיש את לקבל,  מוסמכת הממשלה שרק לאומית להכרעה ההחלטה את שהופכות, היום מעונות בפעילות

חשיבות ההשקעה בתחום, בין אם יישאר באחריות משרד הכלכלה ובין אם האחריות תעבור למשרד 

 החינוך.

  העשרהפעילויות הנאה ו. 2

 יכולות  הןורגשית.  טיביתיקוגנלהתפתחות הילד מבחינה פיזית,  לתרום ותעשוי  העשרהו הנאה תיופעילו

תכניות לפעוטות בבמסגרות ייחודיות ובחוגים ו; חופשית בהםפעילות שהלהתקיים בגני משחקים 

הורים שאינם שולחים של   שונים צרכיםגם  מלאלם עשוייולהוריהם )פרטיים או ציבוריים(. מענים אלה 

לשלב את הילד בפעילות  יוכלובו שולהוות מקום מפגש ציבורי , טיפול וחינוך השגחהאת ילדיהם למסגרת 

 מעשירה ובה בעת לקבל מידע ותמיכה מהורים אחרים ומאנשי מקצוע. 

נטי, מקור אמין להעשרה התפתחותית ולמידע איכותי ורלוו שהן ציינושהשתתפו בתכניות העשרה  אימהות

 פעילויות של או מסובסדות פעילויותשל  היקפןלהפוגה מהשגרה, לתמיכה ולהעשרה לילדים. עם זאת, 

לאוכלוסיות הרשומות במחלקות  מוגבלות הן לעתים, ומצומצם בקהילה שירותים במסגרת חינם הניתנות

החיות  אימהותדבר המהווה חסם לשימוש בקרב משפחות נוספות הזקוקות לכך.  ;לשירותים חברתיים

 גני תוארו רבים באזורים, כן כמו. הקרובה בסביבתן מסובסדות העשרה פעילויותט ועיבעוני דיווחו על מ

 .שמישים ולא כמוזנחים שעשועים

 ובריאות התפתחות שירותי. 3

 קופותב הראשוניות המרפאות במסגרת שוטפים בריאות שירותי מקבלים בישראלהינקות  בגיל ילדים

שירותים ייעודיים לילדים בגיל הרך בכלל ובגיל  קיימים, זאת מלבד. החולים בתיב חירום שירותיו החולים

 בגיל ההתפתחות בטיפוח הבריאות מערכת של הייחודי מקומה את מדגיש ף"יוניצ ארגוןהינקות בפרט. 

 יכולה היאו, להורים הפורמליים השירותים בין הקשר את שיוצרת הראשונה המערכת שזו מאחר, המוקדם

 המרכזייםהבריאות  לשירותי מתייחס הנוכחי הדוח. הפעוטות עבור אחרים לשירותים גם כשער לשמש

 ייחודייםהנותנים מענים ( החולים בתי לשירותיו החולים בקופות הראשוניות המרפאות לשירותי)מעבר 
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 ושירותי, מערך התפתחות הילד '(חלב טיפת' תחנות)להלן:  לגיל הינקות: התחנות לבריאות המשפחה

 .הנפש בריאות

 ןה. שכונתי בסיס על המופעל, אוניברסלי שירות הן בישראל 'חלב טיפת' תחנות. 'חלב'טיפת  תחנות

 שנה בני ולפעוטות שנה גיל ועד מהלידה לתינוקות, הרות לנשים המיועדים מונעת רפואה שירותי ותמספק

 וייעוץ הדרכה מתן; הילדים של והתפתחות גדילה אחר מעקב כולליםתחנות ב השירותים. שנים שש עד

הפניה לבדיקות סקר לגילוי  ;יה, תקשורת ושפהי; בדיקות ראחיסונים מתן; ההתפתחות שלבי בכל להורים

נשים הרות מקבלות אף הן  . במידת הצורך לאבחוןהפניה לייעוץ וול ;לטיפולומוקדם של ליקויי בריאות 

גילוי מוקדם  עלעל ידי אחות ורופא, מידע על בדיקות מומלצות, היריון תחות השירות של מעקב אחר התפ

איתור ל שירותבריא, וכן היריון ריון, ייעוץ והדרכה לשיפור אורח חיים לישל ליקויי בריאות במהלך הה

פעילות קהילתית ב משתתפות התחנות כן כמודיכאון לאחר לידה.  איתורו תפקודיים-קשיים התנהגותיים

פעוטות במתן הדרכה לאנשי מקצוע המטפלים בתינוקות ובתכניות קהילתיות שכונתיות ובבימי בריאות, 

 )גננות, מטפלות ומנהלות מעונות יום(. 

ל והכ עלה שבסך ,על השימוש בשירות ,ברוקדייל מכון-ג'וינט-מאיירסעל ידי  0003-שנערך ב אימהות מסקר

מעוטות  נמצא כי שיעור גבוה מאוד של אימהות כךרמת הכנסה ולאום.  בחינתממדובר בשירות שוויוני 

יים )חיסונים ובדיקות(. בחלק מהנושאים עיקרערביות קיבלו את השירותים ה אימהות שלהכנסה ו

 שניתנו מאלו יותר רביםשירותים  קיבלו כי אוכלוסיות אלו נמצא אף האחרים שנבדקו בסקר )כגון הדרכות(

 אימהותכן, באופן כללי נמצא שה-כמענה לצרכים גדולים יותר. כמו ,כנראה; מבוססת יותראוכלוסייה ל

 והמטה המקצוע אנשי בקרב המודעות בצד 1.הערביות מרוצות יותר מהשירות אימהותמעוטות ההכנסה וה

בתקינה  גנתמעּו איננה עדיין זו תפיסה, לאוכלוסיות חלשות מוגברים מענים מתן של לחשיבות בשטח

 בהם נדרשים מענים ייחודיים.  שמוגברת באזורים 

נתפס יותר  השירותכי  טענו מקצוע ואנשי הוריםמציעות שירותי הדרכה, מידע וייעוץ,  התחנותש פי על אף

בשירותי בריאות  כפילות היו זו לתופעה שהציעו ההסברים .התפתחותיות ובדיקות חיסונים בעיקר כמבצע

והתפתחות הילד )בין התחנות לבין קופות החולים(, העדר תקנים שמשפיע על הקצאת היריון בנושאי מעקב 

זמן ומשאבים לתמיכה, קשיים בתקשורת בין האחיות להורים, קשיים בנגישות השירות באזורים 

בתחנות מגוון שירותים בתמיכה וייעוץ פרטני וקבוצתי ש אףשעלה  האחיות מדברי ,מסוימים. כמו כן

 עוץ ותמיכה. יתג כשירות של יממּו אינוחינם, אלה אינם מפורסמים ברבים והשירות כולו ב מוצעים

אנשי מקצוע בשירות ומחוץ לשירות הדגישו את הפוטנציאל הרב הקיים בו למתן תמיכה וייעוץ , זאת בצד

 . מתייג ובלתי נפוץ היותו בשל, להורים

                                                   
אנשי המקצוע שרואיינו במסגרת המחקר הנוכחי כלל התייחסות נפרדת לאוכלוסייה הבדווית.  לא 0003-מ הסקר 1

דיווחו על שיעורי התחסנות נמוכים ביישובים הבדווים )בעיקר בפזורה( ועל ניסיונות להנגיש את השירות באמצעות 
  . ניידות תחנותשימוש ב



 

viii 

משלושה רבדים עיקריים: מכונים להתפתחות המערך ההתפתחותי בארץ מורכב  .מערך התפתחות הילד

קשיי  בעלימתן טיפול לילדים  עלהילד, יחידות להתפתחות הילד ומטפלים פרטיים. אלה אמונים על אבחון ו

 התפתחות שונים.   

 ההורים על המקשה רוקרטיובי סרבולועל  טיפוללו לאבחון ממושכת המתנהואנשי מקצוע דיווחו על  הורים

 איתורה של וחשיבות בשל במיוחד בעייתי זה מצב. בזמן וולקבל לו זקוק שהפעוט המענה את לבקש

 .הינקות בגיל בהם טיפולה שלו התפתחות קשיי של מוקדםה

הבריאות הנפשית של ילדים בגיל הינקות הוא תחום מתפתח, ומספר  תחום .הנפש בגיל הינקות בריאות

ארגונים מספקים שירותים במגוון הקשיים המתעוררים בתחום בריאות הנפש בגילים אלה, החל מהיבטים 

, ועד לפסיכופתולוגיות קשות. על אף תברּווח  האכלה ו אכילה שלקשיי שינה,  שלילד, -הורהת של התקשרּו

ת נמוכה דעּואופייניים לשירותים בתחילת דרכם: מּוה ליקויים בהם ויש מעטיםמים, הם שמענים אלו קיי

ח אדם ובכו( ומחסור בידע ובהפניהאיחור באיתור  )ולכן של ההורים וגם של אנשי המקצוע לקיום הקשיים

 לשירותים ביחס סטיגמה קיימת, כללי באופן הנפש בריאות לשירותי בדומה, כן כמובעל הכשרה רלוונטית. 

  .אליהם ולהפנות לפנות לחשש הגורמת, אלה

  רווחה שירותי. 4

שירותי מניעה,  נוספים, ים גופובאמצעות המחלקות לשירותים חברתיים  מספקים הרווחה בישראל שירותי

פי נתוני משרד הרווחה משנת  עלהגנה, שיקום וסיוע ליחידים ולמשפחות במצבי משבר, מצוקה וסיכון. 

 רשומים רובם, בישראל שלוש-לידה גילאימכלל  3.4%-כ רשומיםלשירותים חברתיים  במחלקות, 0030

בסיכון  ונוער לילדים הלאומית התכנית פעילותבמסגרת  .בתפקודם בעיה בשל ולא, ממשפחתם כחלק

בגיל  ילדים 65,900 -המשתתפים בתכנית כ 3-4כלכליים -חברתייםשובים מאשכולות יי 390-(, אותרו ב0630)

 ומבעיות ההורים עם לקוי קשרמ או לקוי הורי פולימט סובלים רובם, סיכון במצבי המצויים 6-לידה

 . התפתחות

בעיקר השמה במעונות רגילים  ,שירותים בקהילה –בגיל הינקות מקבלים שירותי רווחה משני סוגים  ילדים

תינוקות ופעוטות; וכן תכניות  39,000-סה"כ כ-בהם יש צוות טיפולי מתוגברשתכליתיים, -ובמעונות רב

 –ביתיים -ושירותים חוץ ,בהם משתתפים כמה מאות ילדים והורים כל שנהששונות לילדים ולהורים, 

בגלל חוסר  סכנה ממשית לחייהם או להתפתחותם נשקפתשבעיקר השמה במשפחות אומנה, של ילדים 

 יכולת הורית.

 גם בכללםו) הרך בגיל לילדים בקהילה הניתנים הרווחה שירותי היקףב ניכרת עלייה חלה האחרונות בשנים

' לקהילה הפנים עם' : קהילתיים שירותים ולהרחיב לחזק שנועדו מרכזיות יוזמות שתי עקב(, הינקות בגיל

, זאת מלבד .הרך הגיל על מיוחד דגש השמה, 0630 – בסיכון לילדים הלאומית והתכנית הרווחה משרד של

 ידי על שהופנו ילדים של גבוה מספר הכוללים רגילים במעונות בסיכון לילדים מענים פתחל ניסיון נעשה

 . אלה במעונות משרדיים-בין שירותים של רחבה מעטפת לבנות מאמצים גם נעשים. הרווחה שירותי

מקצוע במשרד הרווחה ציינו כי לרבים מעובדי שירותי הרווחה אין הכשרה מספקת הממוקדת בגיל  אנשי

 עוד בנושאים כמו זיהוי מצבי סיכון, התערבות מניעתית ראשונית והפניה לשירותים מתאימים. –הינקות 
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 רווחה מחלקותמחלקות לשירותים חברתיים שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי  40-עולה מסקר בכ

, בסיכון הפעוטות לכלל יום למעון זכאות להקנות מאפשרים שאינם בקשיים נתקלות מקומיות ברשויות

 למרות מהמשפחות חלק עבור גבוהה עדיין אשהי המעון עלות את כללו לכך הסיבות .בחוק שקבוע כפי

 מוגדרים שאינם סיכון מצבי, הילד של מגוריו למקום קרובות מתאימות במסגרות המחסור את, הסבסוד

, רפואיים אישורים בהמצאת הקושי את וכן( במעון השמה מצדיקים סוציאליים עובדים לדעת אך) בחוק

 שהסימנים או גופניים סימנים שאין מכיוון זאת, הילד תהזנח של או אלימות של במצבים, בחוק כנדרש

  .הזמן עם נעלמו

 העדר על וחדּו, הינקות בגיל בסיכון בילדים לטיפול מרכזי שירות המהווים, תכליתיים-רבה למעונות באשר

 המיוחדים האתגרים לאור הנדרשות, שוטפות ותמיכה בהכשרה מחסור עלו למטפלות מתוגברת תקינה

 מניעתיות שונות. והתוספת הניתנת היא רק לכ"א מקצועי להתערבויות טיפוליות  .בפניהן העומדים

   לשירותים משותפות סוגיות – הינקות גיל. 5

 עלו מספר סוגיות משותפות לשירותים השונים:    מהמחקר

 בדיקות באמצעות להתבצע יכול התפתחותיים ועיכובים סיכון מצבי של איתור .ומניעה איתור 

 אנשי של השוטפת העבודה במהלך או( חלב טיפת בתחנות שמתבצע)כפי  זה לצורך המיועדות שוטפות

או הפעוט )רופאים ואנשי צוות רפואי אחרים במרפאות הראשוניות  קהתינו עם במגע הבאים מקצוע

המערך בקופות החולים ובבתי החולים, ואנשי צוות במסגרות השגחה, טיפול וחינוך. בצד קיומו של  

בגיל הינקות  יםבסיסי יםהתפתחותי יםלזיהוי מוקדם של עיכוב שנועדהחלב  טיפותהמפותח בתחנות 

באיתור קשיים  קושימומחים ואנשי מקצוע ו ציינה או קשיים מוטוריים(, )כגון, קשיי שמיעה, ראיי

 או פיזית להזנחה חשד)כגון, סיכון וסכנה  ומצביובים שפתיים( )כגון, עיּכהתפתחותיים מתונים יותר 

( נמצאים בטיפול 30%-כ, אמורבגיל הינקות )כ ילדיםאחת הסיבות לכך היא שרבים מה(. התעללותל

הוריהם או במסגרות לא מפוקחות, ולכן חשופים פחות לאנשי מקצוע שעשויים לזהות התפתחות מצבי 

אליהם כן מגיעים שסיכון ולהציע עזרה. קושי נוסף בתחום נובע מהעומס שחווים העובדים בשירותים 

 הטיפול ההשגחה ותמסגרו בקהילה הראשוניות המרפאות, התחנות לבריאות המשפחה –הילדים 

כן, זיהוי מצבי סיכון בגיל הינקות מורכב יותר מאשר  כמושמקשה על זיהוי מצבי סיכון.  ,והחינוך

בגיל מאוחר יותר, וצוין כי לרבים מאנשי המקצוע אין ידע ומיומנות מספיקים בזיהוי הסימנים 

 מצבי של ומניעה זיהוי ,איתור חשיבות של זו  סוגיהש לצייןהייחודיים המעידים על סיכון בגיל זה. יש 

 קטינים לאיתור משרדית-ןהבי הוועדה – וינטר ועדת במסגרת שניתנו להמלצות במקביל עולה סכנה

 ליצור, סכנה במצבי הנמצאים ילדים לאיתור והנחיות נהלים לקבוע – (0030) סכנה במצבי הנמצאים

-רב ממוחשב מידע בסיס להקים וכן מקצוע אנשי בקרב והזיהוי דעותהמּו להגברת הדרכה מערך

, ועדהוה המלצות את קיבלה הממשלה, זה דוח כתיבת למועד נכון.  במידע שיתוף שיאפשר מקצועי

 ונעשים מאמצים למימושן.  

 נים בין השירותים חיוניים ב  ממוסדים ומּו וקשריםשיתופי פעולה השירותים.  ןבי פעולה שיתופי

 מהאקדמיה  ומומחים בשירותיםשמירה על רצף במתן שירותים. אנשי מקצוע ול לאיגום משאבים

 בין השירות רצף חשיבות הודגשה)למשל,  תחום בכל הפעולה שיתופי בחיזוק הצורך את הדגישו

, המשפחה לבריאות תחנות)למשל, הקשר בין  התחומים בין וכן( שלוש גיל לאחר ילדים גני לבין מעונות
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 על מלאה תמונהלטיפול במצבים מורכבים, הדורשים  בנוגע, במיוחד זאת(. הרווחה ושירותי מעונות

 קבלת מענים ממגוון שירותים.  ו הילד מצב

 מציינים והורים מקצוע אנשי, מומחים  ,המקצועית ספרותה .ההורים עםאנשי מקצוע  של קשר 

, למשל, כאשר הדרכת אנשי המקצוע נתפסת בעיני ההורים להורים מקצוע אנשי בין בתקשורת קשיים

 ההורים יכולת את מגבילים( ואחרים תרבותיים)שפתיים,  תקשורת קשיי כאשר או כביקורת עליהם, 

 ליצירת דרכיםּב   הכשרה מספיק שאין כך על דיווחו ושטח מטה ברמת מקצוע אנשי. במומחים להיעזר

  .הורים עם חיובי וקשר דיאלוג

 המחסור במענים מכל  את הדגישוואנשי מקצוע בשירותים  הורים לגיל הינקות. במענים מחסור

(, במיוחד ואיכותיים מפוקחים, מוכרים, מסובסדים, נגישיםהעשרה, בריאות וחינוך  שירותי)הסוגים 

 התייחסו מקצוע אנשיים. יים והבדוויחרדית, וביישובים הערבהאוכלוסייה ב, הפריפריהתושבי  בעבור

, סוציאליות בדותאנשי מקצוע מנוסים במגוון תחומים והתמחויות של גיל הינקות )כולל עוב למחסור

 .  ובפריפריה ערביים ביישובים המחסור מורגש ובעיקר(, יםרפואי-המקצועות פר אנשיאחיות, 

 הגורם רדב; של אנשי מקצוע העובדים עם ילדים בגיל הינקות אינם מתגמלים והשכר העבודה תנאי 

 .    איכותי אדם חוכ לגייס ולקושי רבה לתחלופה

 כוללת מדיניות – הינקות גיל

( הינקות)ובכללם, לגיל  הרךשירותים בגיל  הספקת ת לבישראל, גם במדינות שונות בעולם האחריּו כמו

 מגזרי בין ועקבית קוהרנטית מדיניות, OECDפי  עלשונות, ברמה הארצית והמקומית.  וכנויותסעל  מוטלת

 ומוכוונת יותר רבה השקעה תאפשר' וכד הערכהל, מימוןל, פיקוחלטיפול,  איכותל בנוגע, השונים השירות

 על לפקח יותר טובה ויכולת; שירותים בין טיפולי רצף להשיג יותר טובה יכולת; הילדים של לצורכיהם

 בעולם שונים גופים. השירותים של יותר רבה ולנגישות יותר גבוהה לאיכות יובילואלה  כל. השירותים

 הרך בגיל לילדים כולל מענה להבטיח מנת על מדיניות להתנהל צריכה ואיך לכלול צריכה מה למפות מנסים

 האחרונות בשנים. במשפחות והתמיכה הילד הגנת, הרווחה, החינוך, הבריאות בתחומי, ולמשפחותיהם

 מוקמים(: הינקות לגיל גם זה ובכלל) הרך לגיל כוללת מדיניות לקידום אמצעים מגוון נוקטות רבות מדינות

 מדינות, אחיד פיקוחלו שיטתי מידע איסוףל, שונים שירותים להפעלת סטנדרטים לקביעת עבודה צוותי

 את ולתכלל להוביל קיים משרד ממנות אחרותו המדיניות יתיהתוו על האחראי משרד מקימות שונות

 . הרך לגיל השירותים מדיניות

  פעולה כיווני

 נוסףבגידול ילדים בגיל הינקות.  שהביעו הורים מקבוצות אוכלוסייה שונות קשיים ואתגרים מתארהדוח 

ספקת צורכי הלו הילדים בגידול להורים לסיועמערכת השירותים הקיימת בישראל  את  מתאר, הדוח כך על

את דפוסי השימוש בהם ואת האתגרים העומדים בפני מערכת השירותים  ,הילדים של ההתפתחות

במאמציה לספק שירות מקיף ואיכותי, כפי שעולה מדברי הורים, אנשי מקצוע, מומחים מהאקדמיה, 

 מחקרים ונתונים מנהליים. 

ים בגיל שיש לתת עליהם את הדעת בפיתוח מדיניות ותכניות לאוכלוסיית הילדמכאן נובעים כיווני פעולה 

 : הםבהבולטים  להלןהוריהם. להינקות ו
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מהימן ונגיש להורים בנוגע לסוגיות הקשורות בגידול הילדים , מידע אחראיספקת הלהאמצעים  חיזוק .1

המידע  בהעברת  ,האוכלוסייה לכלל שירותים במסגרת להעביר ניתן המידע את ולשירותים הקיימים.

 או תרבותית או שפתית בשונות המאופיינות אוכלוסיות של המיוחדים לצרכיםיש להתייחס 

כך, יש להקצות זמן מספיק לאנשי המקצוע בשירותים השונים  לצורך  .מיוחדים קשיים עם המתמודדות

  עם הורים. ורגישה תרבותית אפקטיבית, לא שיפוטית תקשורתב הםהמיומנות של ולחזק את 

 .ולהוריהם לילדים והעשרה תמיכה שירותי של מסובסדים מענים של והרחבה פיתוח .2

אורך חופשת לידה, מספר  – הינקות בגיל לילדים הוריםב תמיכה מנגנוניל הקשורות סוגיות בחינת .3

  ימי החופשה והמחלה, השתתפות בדמי הטיפול בילדים.

  וטיפול חינוך, השגחה במסגרותההיצע ושיפור איכות הטיפול  הרחבת .4

 מספר המעונות המפוקחים )תוך שימת דגש על אוכלוסייה ערבית וחרדית(.   הגדלת המשך .א

תנאי הסבסוד של המעונות לילדים למשפחות שילדיהן אינם מוגדרים כילדים בסיכון, אך  הרחבת .ב

 לשקול מתן תמיכה זמנית אינן עומדות גם בקריטריונים לקבלת סבסוד עקב עבודתן )למשל,

 .  בתהליך חיפוש עבודה( אימהותל

 מידע והדרכה להורים אודות היצע המסגרות, איכותן וכן לגבי קריטריונים לבחירתן.  מתן .ג

 מסגרות להפעלת"סטנדרטים  מסמך בסיס על – במסגרות הטיפול איכות לשיפור המאמצים המשך .ד

  :אלו(, תוך התייחסות מיוחדת לנקודות 0007" )רוזנטל, לפעוטות חינוכיות

 המרכזיים הרלוונטיים  להיבטים המתייחס מערך רישוי ופיקוח אחיד על כלל המסגרות, יצירת

 לעבודה החינוכית והטיפולית. 

 בענף הקידום מסלולי הרחבתבאמצעות:  ,הצוות נשות של וכישוריהן המקצועי מעמדן חיזוק ,

ותנאי  המטפלות שכר שיפור; בתפקיד התמדה ויעודדו מקצועי אופק למטפלות שיפתחו

העבודה שלהן; המשך פיתוח ויישום של מערך ההכשרה והליווי השוטף במעונות. תשומת לב 

מיוחדת נדרשת לצורכיהן של נשות צוות במסגרות המיועדות לילדים עם צרכים מוגברים 

 עם צרכים בריאותיים מיוחדים(. ילדים או בסיכון בילדים מטפלות, תכליתיים-רב מעונות)

 למטפלת ילדים של מספרי יחס לגבי בתקינה עמידהעל  הקפדה. 

 שעות הרחבת, הגיאוגרפית הפריסה הגדלת באמצעות .והתפתחות בריאות לשירותי הנגישות שיפור .5

 הפעילויות ופרסום שיווק, האדם חוכ תגבור ; עובדים ואבות אימהותלמרפאות  של פעילותה

 . מומחים מרפאות של לקיומן המודעות והגדלת המסובסדות

הצורך בהרחבת היקף המענים באזורי פריפריה, עולה  בצדמתן מענים מותאמים לאוכלוסיות שונות.  .6

מאפיינים תרבותיים מיוחדים, כגון  בעלותבמתן מענים ייחודיים מותאמי תרבות לאוכלוסיות  הצורך

 אוכלוסיות מהגרים, ערבים וחרדים. 

סיכון  מצבי שללאיתור מוקדם ולמניעה ים שונ בשירותיםהידע והמיומנויות של אנשי מקצוע  הרחבת .7

 של מוקדם זיהוי לצורך, שונים שירותים בין מידע ולהעברת לתיאום מנגנונים ויצירתבגיל הינקות 



 

xii 

משרדית -הבין הוועדה - וינטר ועדת ידי על שהומלץ כפי, הינקות בגיל ילדים בקרב וסכנה סיכון מצבי

 (. 0030) סכנה במצבי הנמצאים קטינים לאיתור

דרכים לקדם מדיניות כוללת בתחום וחיזוק שיתופי  מציאת .הרך הגיל בתחום כוללת מדיניות קידום .8

 השירותים השונים, ברמה הארצית וברמה המקומית.  ו הממשלה משרדיהפעולה בין 
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 מבוא .1

ראיות המידע וה .ילדים של םתפתחותבה מכרעת חיים תקופת( נחשב שלוש-לידה גילאיהינקות ) גיל

 שנותמעמיקים את ההבנה כי שלוש  -כלכלה ב כלהו נירוביולוגיהב החל –מצטברות ממגוון תחומים ה

 הן חלון הזדמנויות מהוותהימים הראשונים"(  3000)או כפי שמנסחים זאת לעתים: "הראשונות  החיים

  מניעה.להתערבות וללתמיכה,  הןולהתפתחות משמעותית 

 החברה של מצבה על והן, הילדים של כלכלי-החברתי עתידם על הן עמוקה השפעה יש הינקות בגיל לתמיכה

 ,Lombardi) חברתיים פערים תמומצמצ התפתחות תחומי במגוון שגיםיה לשיפור תורמת היא שכן; כולה

2013 ;& Barnett, 2010 Nores  אצלור' גם פירוט ביבליוגרפי מקיףHarvey, 2014 .) השקעהכן, ניתן למנף  כמו 

מצבן  שיפורלהשפיע על מדיניות בתחומים שונים, כולל השתתפות נשים בשוק העבודה,  כדיבגיל הינקות 

  (.World Bank, 2012דורית של העוני )-ןוכלוסיות בשוליים והפחתת ההעברה הבישל א

 עולה( 2בנושא הקמן( בעולם )ובעיקר מחקריו של  Cost Benefit Analysis –CBA)תועלת -עלות מחקרימ

שכן ההחזר על ההשקעה בשנים הראשונות לחייהם של ילדים  ; במיוחד משתלם הינקות בגיל הטיפולש

 השונים הניתוחיםהשקעה שנעשית בשלבים מאוחרים יותר של החיים: ה לעומת, בעיקר זאתמשמעותי. 

שהושקע ר'  3$על כל  3:39.70$עד  3:3.03$) 38 פי-לכורבע פי אחד -כ שבין השקעה החזר על מצביעים

Harvey, 2014 ;Lynch, 2004 .) 

משרדי ב רבמעורר עניין  זהבילדים בגיל  הטיפולנושא  3.הינקות בגיל ילדים מיליון כחצי חייםבישראל 

 .אלה ילדים בעבור שונים בתחומים שירותים. בישראל קיימים מקצועה אנשי בקרבו באקדמיההממשלה, 

ומערכת השירותים  ,של אוכלוסייה זו הרכיולמכלול צ נוגעזאת, לא קיימת בארץ מדיניות כוללת ב עם

 בעבורה אינה מוסדרת ומתואמת.  

 הרךבילדים בגיל  טפליםמשרדי הממשלה  המ של םנציגי כוללתהמקצועית לגיל הרך של אשלים, ה הוועדה

 לידה בגיל ילדים של הםצורכי על אינטגרטיבי ובמידע בנתונים מחסורהצביעה על  ,ואנשי מקצוע של אשלים

 כןו זו אוכלוסייה המשרתת הקיימת השירותים מערכתל הנוגעים בנתונים מחסור על; ומשפחותיהם 6 עד

 הנדרש הסיוע תחומיועל  לילדים בגיל הינקות חוויית ההורות  עלאמצעי מההורים  בלתי מידעבמחסור  על

 התבססות תוך, זה בתחוםידע מבבקשה לגבש מסמך שירכז  ברוקדייללשם כך פנתה הוועדה למכון . להם

 . מוגברים צרכים עם לאוכלוסיות מיוחדת התייחסות ותוך, מידע מקורות מגוון על

 

                                                   
2 http://jenni.uchicago.edu/Invest1 
 %3-וכ 38 גיל עד הילדים מכלל %37 יוו(. הם ה6בגיל הינקות )לידה עד גיל ילדים  570,900בישראל  חיו 0030בשנת  3

 הינקות בגיל מהילדים 96% .(0030 בשנת תושבים 9,784,000 על ס"הלמ של אומדן לפי)מכלל האוכלוסייה בישראל 
 0.4%(. 3,400) נוצרים  אחד אחוז(,  9,500) דרוזים 3.4%(, 303,000) מוסלמים 03%(, 639,500) יהודים בישראל
 . (, רובם ילדי עולים או ילדי מהגרי עבודה30,300) דת סיווג ללא מהילדים

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277570900106X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277570900106X
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 לבדיקה והשאלות המחקר מטרות 1.1

 שתי מטרות עיקריות:  מחקרל

 בפיתוח  המקצועית לגיל הרך של אשלים הוועדה של העבודה להמשך בסיס שישמש מידע לספק

 הוריהם   עםוים לעבודה עם ילדים בגיל הינקות תכניות התערבות ומודלים ייחודי

 משרדיים בתחום העבודה בגיל הינקות. -בין אפשרייםמדיניות  יוקובסיס לגיבוש  לשמש 

    :אלו יוה לענות המחקר ביקש עליהןש העיקריות שאלותה

 ואילו אתגרים עומדים בפניהם?  הינקותהסוגיות המעסיקות הורים לילדים בגיל  מהן .1

הלא מסופקים של ההורים בגידול הילדים בגיל הינקות )בתחומי חינוך, בריאות,  רכיהםוצ מהם .2

 (?להורים והדרכה ותמיכה השגחה, העשרה

ה(, י)מסגרות שהי טיפולו חינוךלילדים בגיל הינקות בתחומי  משפחותל העיקרייםהשירותים  מהם .3

  ?השירותים צריכת מאפייני ומהם ,ושירותי תמיכה והדרכה להורים העשרהמסגרות בריאות, מסגרות 

 ?שירותים בצריכת ההורים של החסמים מהם .4

 מענים לילדים בגיל הינקות ולהוריהם?   הספקת מערכת השירותים ב שלהאתגרים הייחודיים  מהם .5

צרכים וכולל לאוכלוסייה -תואםהמדיניות ואסטרטגיות הפעולה הנדרשים במתן שירות  ויוקהם  מה .6

 הינקות והוריהם?של ילדים בגיל 

   המידע מקורות 1.2

 להלן יוצגו כלי המחקר ומקורות המידע.   .0035פברואר -0036 נובמברבחודשים  נאסף ידעהמ

 הסוגיות להבנת רקע ספקל נועדה סקירה .הינקות בגיל ילדים על ונתונים מידע וריכוז הספרות סקירת

 נושאיםכולל  המידע  .תנאי חייהם עלו שלוש-לידהבגיל על ילדים  מצב תתמונ תתלו הינקות לגיל הייחודיות

 סיכון גורמי; ולהתפתחות לגדילה הקשורים הינקות לגיל ייחודיים וצרכים מאפיינים בהם, שונים

 ועוד.  בשירותים שימוש ;הינקות בגיל ילדים לגידול רלוונטיות סוגיות; ייחודיים

שוטף שנערך מדי שנה  סקר הוא החברתי הסקר ."סהלממיוחדים מנתוני הסקר החברתי של  עיבודים

 עלוהאוכלוסייה בישראל  של המידע מעודכן על תנאי חיי לעבהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. נוסף 

( מחוץ 36-לידה גילאי"סידורים לילדים ) היה הנושא 0005 בשנת. שנה מדי מתחלףהישנו  נושא   הרווחת

 מתוך נתונים לעבד מיוחד מאמץ נעשה זה מסמך בכתיבת .ורים"ההקשר לתעסוקת למסגרות חינוך חובה וה  

 שיקולים, בילדים לטיפול עבודה בין שילוב: כגון בתחומים, שלוש-לידה בגיל לילדים הורים אודות עלהסקר 

 תשלומי של ההכבדה מידת וכן ממנה רצון ושביעות מסגרת לגבי העדפות, חינוכית מסגרת בבחירת

 משמעותיים שינויים נערכו שלא משום, אך, 0005-ב נערך הסקר אמנם. הבית משק תקציב על המסגרות

. הללו בגילים לילדים הורים של מצבם את ומשקף רלוונטי שהוא יםסבור אנו, האחרונות בשניםזה  בתחום

 שלהם אחד ילד שלפחות בהורים)מדובר  ואל בגילים לילדים הורים 3,694 של מייצג מדגםל יחסימת המידע

  .משיבים 9,333 מתוך( שלוש-לידה גיל בטווח הוא
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קולם של הורים, תוך ל לב תשומת ייחדנוהדוח  בהכנת .מיקוד עם הורים לילדים בגיל הינקות קבוצות

, חרדים, עולים)ערבים,  מוגברים צרכיםו מיוחדים מאפייניםבעלות אוכלוסיות להתייחסות ייחודית גם 

 בגיל לילדים הורים עם מיקוד קבוצות עשר נערכו(. חברתייםה לשירותים במחלקות רשומות משפחות

 ,שונים נושאים נדונו ןבמסגרתו 4,(ברוט הקבוצות בנספח י)ר' פ שונות אוכלוסיותמו יישובים מגווןמ הינקות

הוריהם, קבלת תמיכה וצורך בעזרה נוספת, דפוסי  לשילדים בגיל הינקות ו שלייחודיים  צרכיםבהם: 

רצון מהשירותים, צרכים לא מסופקים  שביעות, העשרהו בריאות ובשירותי וחינוך טיפולבמסגרות  שימוש

ואבות,  מהותיאחשוב לציין כי לקבוצות אלה הוזמנו  .נוספים בשירותים והצורך ההורים שלושל הילדים 

 (.בקבוצות השתתפו אבות מעט) מהותיא שלרוב הקבוצות היו  ,אך בפועל

)הן שירותים  שונים ביישובים הרך בגיל לילדים שונים ושירותים תכניות במסגרת נערכו הקבוצות מרבית

 5.אוניברסליים והן שירותי רווחה(

רמה בקבוצות מיקוד עם אנשי מקצוע  9 נערכו .מיקוד עם אנשי מקצוע בשירותים יישוביים קבוצות

 תכניותבעובדות במרכזי גיל רך והוריהם )מטפלות, אחיות, בהמטפלים בילדים בגיל הינקות ו, יישובית

 תחומי נדונו הקבוצות במסגרת(. א בנספח הקבוצות רוטיפ' ר) סוציאליים עובדים עםו (נוספות לילדים

מתמודדים בעבודה עם ילדים בגיל הינקות; שעמם ; קשיים ואתגרים של השירותים העיקריים העבודה

בגיל הינקות והקשר בין שירותים; צרכים לא  תפיסות ביחס למערכת השירותים המטפלים בילדים והורים

(; מוגברים וצרכים מיוחדים מאפיינים בעלותקבוצות אוכלוסייה  - במיוחדילדים ) שלמסופקים של הורים ו

  .הוריהםלו אלה בגילים לילדים מדיניות בפיתוח הדעת את עליהן לתת שיש סוגיות

 אנשי מקצוע 30 רואיינו .מטה ברמת ציבוריים וארגונים ממשלה במשרדי מקצוע אנשי עם עומק ראיונות

)ר'  ו"ומארגון ויצ ,הכלכלהו, חברתייםה שירותיםהממשרדי הבריאות, החינוך, הרווחה ו ,ברמת מטה

 העבודה בתחומי עסקו ואלראיונות עומק  .(בשמם צוטטו דבריהם. ב בנספחותפקידם   המרואיינים רשימת

 גיל בקבוצת בסיכון ילדים לאיתור הוריהםלו הינקות בגיל לילדים בנוגע משרדיםה של העיקריות פעולותבו

מתמודדים וסוגיות מהותיות בנוגע לעבודה שעמם אתגרים  יעדים או כיוונים להמשך פיתוח התחום; ;זו

עם אוכלוסייה זו; הרצף ונקודות ממשק בין השירותים השונים בנושא וכן קשיים שעולים בקשר בין 

מדיניות ואסטרטגיות פעולה  ויוק סופקים במתכונת הנוכחית של מערך השירותים;השירותים; מענים לא מ

 נדרשות בעיצוב מדיניות כוללת ביחס לילדים בגיל הינקות. 

ראיונות עם חוקרים באקדמיה בתחומים  9נערכו . רלוונטיים בתחומים אקדמיה אנשי עם עומק ראיונות

מתמודדים הורים שעמם  אתגריםבהראיונות עסקו בקשיים ו. (ב בנספח המרואיינים רשימת' ר) רלוונטיים

 בטיפולמתמודדת מערכת השירותים עמם שלילדים בגילים אלו בכלל, ובישראל בפרט; כשלים ובעיות 

 אלה בגילים לילדים ייחודית מדיניות בפיתוח הדעת את עליהן לתת שיש סוגיות; הינקות בגיל לדיםהי

  .הוריהםלו

 הקיימותאת מערכות השירותים העיקריות  בוחן 6פרק  .הורות לילדים בגיל הינקות באתגרי עוסק 0 פרק

ואת את דפוסי השימוש בהם  ,זה בגיל לילדים והגנה בריאות חינוך, השגחה צורכי ספקתהל בישראל

                                                   
 המקצועית לגיל הרך.הוועדה אשלים, "התחלה טובה" וחברי צוותי ארגון קבוצות המיקוד נעשה בסיוע  4
 ל התייחסות נפרדת לאוכלוסיית הילדים בעלי הצרכים המיוחדים. אינו כולהמסמך  5
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מדיניות כוללת של  נושאב דן 5 פרק. ואיכותי מקיף שירות לספק מאמציהןב ןבפניה העומדים  אתגריםה

כיווני  מפורטים 4פרק בהפעולה בין השירותים בנוגע לגיל הינקות.  וףשית בסוגייתלגבי גיל הינקות וכן 

 לקידום הנושא בישראל.  אפשריים פעולה

  ובמידע בתמיכה ההורים וצורכי הינקות בגיל לילדים בהֹורּות אתגרים .2

 גידול הילד, בהתקשרות אליו ובפליאה מקצבב רוכותהּכבחוויות  גדושה שלוש-לידה גילאיל תרּוו  הה תקופת

 במבוגרהמוחלטת  רגשיתהו פיזיתה םתתלו בשלהן   ,ייחודיים  זה גילב הילדים של רכיהםוצ. והתפתחות

 םהמפתח להתפתחות הם נוספים מבוגרים מטפליםהורים וכן  על. ההתפתחותם המהיר שלב הןו ,המטפל

ובבריאות  טיבית והשפתיתיטיפול פיזי, בהתפתחות הקוגנבו בהזנה–בכל התחומים מיטבית של התינוקות ה

התקינה  םהתפתחות של יםהעיקרי יםהמנבא םהת יהרגשית והנפשית. הסביבה המשפחתית ובעיקר ההור

 התינוק של תקינה להתפתחות הכרחיות חיוביות ריותהו   אסטרטגיותו, של הפעוטות בכל התחומים הללו

(Walker et al., 2013;Combs-Orme et al., 2003 ).  

-הרגשית מהבחינה ותובעני מורכב, לתינוק יםהור של ובפרט, יםהורשל  תפקידם, ההנאה עם דיחזאת,  עם

 יתרה. הילד בגידול הכרוכות כלכליות הוצאות של וכן השגחה של, טיפול של – המעשית ומהבחינה נפשית

בבעיות  לבוא לידי ביטוי  שעשויה פגיעה; בהתפתחותם של הילדים בגיל הרךת לקויה פוגעת הורּומכך, 

 ,Lugo-Gil & Tamis-LeMonda) הגופנית והנפשית, בתחום הלמידה ובתחום ההתנהגות –בתחומי הבריאות 

2008; Combs-Orme et al., 2003 ; ,0033ארז וכהן ).  

 הנגזרים ההורים צורכי אתו הינקות בגיל לילדים הורים של עיקרייםהאתגרים ה את מציגזה  פרק

 מקצוע אנשי ושל באקדמיה מומחיםשל  מדבריהם, המחקרית ספרותב עיוןמ שעלה כפי, אלה מאתגרים

להשמת  ,ההורי בגיל הינקות תפקידול להורות הסתגלותל מתייחסים אתגריםה .עצמם ההורים ומדברי

 להורים יםהקשור אתגריםב דיון מלבדתעסוקה. להורות  בין ולשילוב וחינוך טיפול, השגחהילדים במסגרות 

 וצרכים מיוחדים מאפיינים עלותבאוכלוסיות  יםהמאפיינ אתגריםב גם נדון, בכלל הינקות בגיל לילדים

 .מוגברים

  תמיכה צורכיו להורות הסתגלות 2.1

ילדים בגיל הינקות.  גידולב תכורוהּכ ולמטלות ההורי לתפקיד להסתגלות הנוגעות סוגיותה דונויי זה בסעיף

 .םלהש התמיכה מקורותבו ההורים של התמיכה צורכיב נדוןכמו כן 

 ת וההתמודדות עם המטלות ההוריותרּולהו   ההסתגלות .א

  הראשונה בפעם הורות

הגשמת הצורך כמו אהבה, תחושת הישג, ות, חיוביתחושות באושר וב מלּווהרוב ההורים לידת תינוק  עבור

 לשםבעת,  בה (.Kluwer, 2010 אצל Petch & Halford, 2008קבלה חברתית ויציבות ביחסים )בדור המשך, 

 םמצבל להסתגל ההורים עלתשומת לב וטיפול רצוף, ו יה,יאנרג ,זמן דרושים ופעוטות תינוקותב טיפול

  (.Kluwer, 2010)  כהורים החדשים םיהלתפקיד, החדש
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בלוח הזמנים שלהם, עם בכי, עם הדרישות  קיצוני, מתמודדים עם שינוי מהותיאחדשים, ובמיוחד  וריםה

הקשורות  במשימות עמידהרווחתו ולו התינוק לבריאות דאגהה בצד ,חוסר שינה שלהפיזיות של הנקה ו

ת כעל רּושרואיינו דיברו על ההו   ועהמקצואנשי  מומחיםהבתינוק )כמו האכלה, שינה והחלפת חיתולים(. 

"זה נושא שלא מספיק מדובר, : רךהגיל לבמרכז  סוציאלית בדתהדורשת הסתגלות, כפי שמתארת עוחוויה 
גם אם יש לך הון  ,שדורשת המון הסתגלות – של תינוק – ה'בום' שנופל על המשפחה. מדובר בחוויה מטלטלת

 ון". יש לזה המון הסתגלות קשה, אז אדרבא במצבים של סיכ –אנושי עצום, עם כל הקסם והטוב 

 צוינושהיא טומנת בחובה אחריות בושל התינוק בהורה  ותלותבת, הקשורים בהסתגלות להורּו קשיים

וה בשינוי תפקיד ת בפעם הראשונה מלּו. אימהּו'לילדים ראשונים  אימהות'בעיקר בקרב  ,בקבוצות המיקוד

מאדם שאחראי לעצמו בלבד, לאדם שתינוק תלוי בו להישרדותו, ובתקופה שלאחר הלידה : משמעותי

רבות בקבוצות  אימהות(. Warren, 2005זמנית )-בועם הצורך לטפל בעצמן ובתינוקן  אימהותמתמודדות 

 רבות של התינוק, אבלה יובעקבות יקיצות ,שנובעת ממחסור בשעות שינה פיזיתעייפות  לע דיברוהמיקוד 

הצורך לזכור זמני הנקה  :כגון ,הןשלמטלות החדשות ההנובעת ממגוון  ,לעייפות מנטליתגם התייחסו  הן

 מנסה הוא מההתסכול שבניסיון לפענח את הבכי של התינוקות: "להבין ; ותסכולים שמקורם במצב החדש

, טומנת בחובה גם סוג של אימהותה, הסבירו חלק מן 'הראשונית הורות'ה". לו מציק מה, שלו בבכי לומר

. הילד עם עושים מה. משעמם לי היה. בודדה נוראמתארת: "הייתי  אימהותהאובדן של מי שהיו. אחת 

 ציפיתי... דבר אותו לא כבר שלי הגוף. לאיבוד הלך 'עצמי'ה כל. עובדים כולם החברים, מאוחר חוזר בעלי

 ". חד כך כל באופן מעצמי שאתנתק חשבתי לא אבל ,הלילות של לקושי

(. Kluwer,  2010) הזוג בני עם או עצמם עם פנאי לפעילויות זמן העדר עם גם מתמודדים לתינוקות הורים

 התינוקות גידול בתהליך האב של והשתתפותו הזוג בני בתפקידי השינוי הוא ההסתגלות של נוסף היבט

 .(הבא בסעיף' ר)להרחבה 

מהיולדות  30%-00%, בנושא הערכותעל פי  .תרּוקיצוני של קשיי הסתגלות להו   ביטוי הוא לידה אחרי דיכאון

להופיע אצל כל  עלולדיכאון אחרי לידה. חשוב לציין, שהספרות מראה שדיכאון אחרי לידה מ סובלותבעולם 

. עד שנה לאחר הלידהגם להתפרץ  לולע הדיכאוןמצב כלכלי. כמו כן, למוצא או לאישה, ללא קשר לגיל, 

(Abou-Saleh  &Ghubash, 1997; Brett et al., 2008; Glasser et al., 1998; O’Hara  &Swain, 1996  גלסראצל ,

 הנובעים קשיים; תרּולהו   ברעבמ אםה לש הרגשיים לקשייה ביטוי דיכאוןב רואים המחקר בספרות(. 0030

 שמחה להרגיש – ממנה הציפיותמו המועברים לאם חברתייםה מסריםמה והן שבאימהות החידוש מעצם הן

, קמינר) להש והדכדוך הבלבול תחושת את ומעצים בדידות של בחוויה האם את כולא זה קונפליקט. ומאושרת

שלומו של התינוק. סימנים  אתאלא גם  אימהותהרווחתן של  את רקלא  סכןל עלולאחרי לידה  דיכאון (. 0036

לבד ומחשבות שליליות  עמולכלול תחושת ריחוק מהתינוק, חרדת יתר לשלומו, פחד להיות ים עשוישל דיכאון 

  .פגיעה בו עלמחשבות  כדיכלפי התינוק עד 

דיווחו על טיפול תרופתי  אף דיכאון אחרי לידה וחלקן שחוו סיפרוהמיקוד  תובקבוצ מהאימהותחלק 

ת בפועל רּופער בין ההו  ה לבשת וכן רּולהו   ההכנ העדר בשל סברו שהדיכאון נבע אימהותהשקיבלו בעקבותיו. 

 החיים איך מסבירים לא אבל, הפיזי לחלק הכנות"עושים מתארת:  אימהותה. אחת לה ציפושת רּולהו  
 וצריך מיד לילד מתחברים תמיד לא וגם. 300%-ב בך שתלוי יצור שיש אותי הכין לא אחד אף... משתנים
יה כי הרגישה ישהגיעה למשחקרה סיפאחרת  םא  . "מכונה כמו הייתי הלידה אחרי, בסדר שזה להסביר
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 ,כי ידעתי שאם לא ,"הייתי באה לפה פשוט חצי בן אדם, והכרחתי את עצמי לבואצורך להיות עם אנשים: 
אני צריכה ' (לבד בבית. אני זוכרת את הימים הראשונים שהייתי אומרת לה )למדריכה תהא  אני אשאר 

 . "אני צריכה השגחה' ,השגחה

שבגלל מספר הילדים הרב והניסיון ההורי סיפרו  הן לאומי-הדתי מהמגזר שיםבקבוצת מיקוד שנערכה עם נ

 פי על אף נראות מובנות מאליהן, כולתן להסתדרית ההורית שלהן ו, לעתים המיומנּובחברה הדתית העשיר

לעצמן. חלקן  פנויזמן העדר  בשלך בגידול ילדים ורּושבפועל הן יכולות להיות חסרות אונים, בשל העומס הּכ

 לשים מהם ומבקשות הןשהן פונות לקרובי סיפרודיווחו על דיכאון שהתפרץ אצלן לאחר מספר לידות ואף 

שרה התופעה גם להעיד על דיכאון. במגזר הערבי קּו עשויהש בעיהלהן אם הם רואים  להעירולב לתפקודן 

)להרחבה בנושא הורות צעירה ראה תת  אימהּותשל הנערה הצעירה ל המוכנותחוסר לריון בגיל צעיר וילה

 (. 'ייחודיים אפיונים'פרק ה

  הילדים בגידול אבות השתתפות
כניסת נשים לשוק העבודה, נושא מעורבות האבות בגידול הילדים ובטיפול במשק הבית נידון  בעקבות

 & Tanaka)  וקהאב בהתפתחות התינ שלדו בחשיבות תפקי מכירים כיוםבהרחבה בספרות המחקרית. 

Waldfogel, 2007 טענה רווחת היא שבניגוד לאימהות, לאבות צעירים ההסתגלות להורות מציבה אתגר כי .)

דבר הדורש יציקה של תוכן עצמאי של משמעות האבהות  –ודלים של אבהות נוכחת ומעורבת אין מ

 (. 0004)אידלמן, 

ההורים בקבוצות המיקוד עלה כי שני ההורים מתוסכלים מתפקוד האב. כך, למשל, אימהות דיווחו  מדיווח

, האבות. בתינוק בטיפול פעיל באופן להשתתף מתקשים הםשעות העבודה הרבות של האבות  בשלכי 

שאנשי . יש לציין עליהם סומכים  ולא בתינוק בטיפול אותם משתפים שלא כך על בלוק   בקבוצות שהשתתפו

ת נחולבריאות המשפחה המ בתחנותאבות. למשל, אחיות המקצוע התייחסו אף הם  לצרכים הייחודיים של 

שאבות מבטאים יותר טרדות כלכליות ומתעסקים בנושא ובדימוי של האב המפרנס.  סיפרוקבוצות הורים 

ליציאה הביתה מוקדם לבלות מתן לגיטימציה ללמצוא דרכים לקיצור שעות עבודה ו שצריך ציינו ןהכמו כן, 

 זמן עם הילדים.

 ;Takiko, 2007 0030)פרץ,  במשפחהתפקידי האבות  עלהתגברה התפיסה כי למדיניות יש השפעה  לאחרונה

Waldfogel  ; 0009חופשת לידה לאבות מגבירה את מעורבותם  מתןנמצא כי מדיניות של  ,(. כך, למשל

מעודדת השתתפות  כןאחריות לטיפול במשק הבית ובילדים והבשינוי דפוסי חלוקת ובמטלות משק הבית 

 שוויונית יותר של נשים בשוק העבודה. 

ימי חופשה  6-אושרה בוועדת שרים לענייני חקיקה, חופשת אבהות לגברים אשר תורכב מ 0036באוקטובר 

יעורי השימוש ימי מחלה על חשבון המעסיק. עם זאת, רק אבות ספורים מנצלים זכות זו, וש 4-מבתשלום ו

הגיש "חופשת לידה לאבות בישראל"  בנושאבחופשת הלידה לאב בישראל נמוכים ביותר. במסגרת מסמך 

צורך להגדיר את חופשת הלידה למשפחה ולא לאם, ה הוא ההמלצה נושא .מכון טאוב המלצה למדיניות

 תוך חלוקת חופשה גמישה בין ההורים וכן הארכה שלה.
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 בילדים טיפולה. ב

ת ת שיש בה סיפוק ושמשולבת בהצלחה בסגנון החיים דורש למידה של כישורי הורּולאימהּו מעברה

(Nelson, 2003  Hudson et al., 2001;אצל :Warren, 2005 .)דיווחו על 'חדשות' מהותיא ובעיקר, תמהו  יא ,

של טיפול מיומנויות לת לביצוע התפקיד החדש בסוגיות הקשורות חששות הנובעים מחוסר ידע ומוכנּו

 בתינוק ובפעוט. 

 הן כי בתקופת השהייה בבית החולים הייתה מהותיהא של המיקוד בקבוצות וחתרו  ה טענהה כי לציין יש

 ")לאחר לידה( אף אחד נגיד לא באהסבירה:   מהותילא קיבלו מהצוות מידע על דרכי טיפול בילד. אחת הא
אני מעבירה אותו  באיךהתלבטתי אפילו …בטיטול הראשון ועזר לי, פשוט שמו לי טיטול על העגלה אליי

"שולחים אותך   :נוספת ציינה םא ".שלי באה מאישאי, אף אחד לא ניגש עד יבכלל מהעריסה למיטה אל
מבית החולים ואתה לא כל כך יודע מה לעשות, בבית אין מי שאומר לך מה לעשות. לא נותנים לך כלים 

'איך נו מעצלהתמודד לבד. אנחנו יצאנו מבית חולים ולא הצלחנו להלביש אותה. אני זוכרת ששאלנו את 
 ".אתהנותנים לנו לצאת 

בטיפול בילדים. התמודדו  הן שעמם משמעותיים תחומים ינוציבפעם הראשונה,  אימהות, ובעיקר אימהותה

 שלאנשי מקצוע ושל  דבריהםומ המחקר ספרותהתייחסות למידע שעלה מכדי  תוךלהלן יוצגו נושאים אלה 

 מומחים.  

  הנקה

 לחיי השישי החודש תום עד 6בלעדית הנקה על ממליץ, העולמי הבריאות ארגון גם כמו, הבריאות שרדמ

 העולמי הבריאות ארגון 3798 משנת. יותר ואף שנה גיל ועד השביעי מהחודש תוספות עם הנקה ועל, התינוק

(WHO )להאכלת יתהמיטב כשיטה - מרכזי כיעד ההנקה קידום את הציבו בישראל הבריאות ומשרד 

 המודעות העלאתב מתמקדים הבריאות במערכת. לחייהם הראשונים החודשים בששת ופעוטות תינוקות

 זמינות אחיות של הכשרה באמצעות בהנקה תמיכה; ההנקה של הלחשיבות( לעתיד האם)או  האם של

  הלידה חופשת תום לאחר גם הנקה המשך עידוד; החולים ובבתי חלב טיפות, במרפאות הנקה כיועצות

  7.באמצעות שימוש במשאבות לשאיבת חלב אם ,והחזרה למקום העבודה

אשת מטה במשרד הבריאות מתארת:  בגישה להנקה.' מהפכה'מקצוע ברמת מטה ושטח דיווחו על  אנשי

 ויותר יותר ויש הנקה על הדרכה עברו חלב טיפות אחיות כל… ההנקה עידוד את אימצו מהאחיות 300%"
 די אנחנו להנקה תמיכה של ברמה אבל -סיעוד בלימודי בסיסי קורס זה כיום, הנקה ליועצות שהפכו אחיות
  ."הנקה יועצת תהיה חלב טיפת שבכל למצב הגענו לא עדיין -חלשים

  

                                                   
 ויטמינים, מינרלים ותרופות.  מובהנקה בלעדית הכוונה למתן חלב אם לתינוק בלא תוספת של נוזלים או מזון חוץ  6
 0009מהדורה מתוקנת אוקטובר  - 0000מתוך "תדריך להזנת התינוק הבריא והפעוט בישראל,  7

http://prdupl02.ynet.co.il/ForumFiles_2/25446222.pdf 

http://prdupl02.ynet.co.il/ForumFiles_2/25446222.pdf
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על פי סקר זה,  0030.8  "ת לרך משנתמבבממצאי סקר  גם לראות ניתן ההנקה לחשיבותת המודעּו את

שיעור  כילהניק. עם זאת נמצא  תןכוונ( דיווחו על 70%-כלאחר לידה ) אימהותלא מבוטלים של  אחוזים

 הזמן בנקודות בפועלות מניקגבוה משיעור ה היהלהניק סמוך למועד הלידה  כוונתןשהצהירו על  אימהותה

חודשיים  בלעדי או חלקי  באופןות מניקבישראל  אימהותמה 94%נמצא כי  הכול ךבס .שנבחנו השונות

נמצא כי שיעור ההנקה בקרב נשים ערביות גבוה  ,כן כמובאופן בלעדי.  ותמניק 48%, מתוכםו , אחרי לידה

,  אימהותההשכיחה ביותר להפסקת ההנקה בגיל חודשיים, על פי דיווח  הסיבה כי גםעלה  מהסקריותר. 

; מהנשים דיווחו על סיבה זו להפסקת הנקה  30%-כ"; היא כי "אין מספיק חלב או שהחלב לא מספיק טוב

 המתקשות להיניק. תאימהו  בתמיכה  העדרעל מעיד  זהממצא ייתכן כי 

בהתמודדות עם טיפול בתינוקות וכחלק חשוב יים עיקרהכאחד הקשיים  צוינו להנקה והסתגלות הנקה

 הסתגלותבדיווחו על קשיים בהתמודדות עם ההנקה והמיקוד בכל קבוצות  אימהותת. רּומההסתגלות להו  

הן התייחסו לצורך ל"תכנן את היום" סביב ההנקה ולחוסר הביטחון בנוגע לכמות החלב שהילד  –אליה 

ם הוא אוכל מספיק, ם לתת חלב או פורמולה, הא  "כל היום אני עסוקה בא  מתארת:   אימהותהינק. אחת 
 פתאום מקבל הזמן. הנקות בין שעתיים של זמן לפרקי מתחלקים החיים. ההנקותלתכנן את היום סביב 

ם". אחרת משמעות ם הילד אכל מספיק: חוסר הידיעה א  בשל  שלהתסכול ה אתאחרת תיארה אף היא  א 

. כמו כן, עלה שכשההנקה "לי הקשיב לא אחד ואף( ההנקה)בגלל  רעבה שהילדה הרגשתי וחצי וחודש"

דיווחו על היעזרות ביועצות הנקה  מהותאימה חלקות קושי בגמילה מהנקה. מתמסדת והילד גדל, חלקן חו  

  .בקהילה ההנקה יועצות של ןזמינות איעל   בלובתשלום, וק  

מצד אחד מעודדים  :בקבוצות המיקוד דיווחו על מסרים סותרים המתקבלים מאנשי מקצוע שונים אימהות

 םא  או במקום ההנקה  להנקה כתוספת  ("ל )תרכובת מזון לתינוקותתמהנקה ומצד אחר תומכים במתן 

 הייתה הגדולה לבת"מתארת:  אימהותהתינוקות אינם גדלים מספיק בהתאם לעקומת הגדילה. אחת ה
ואמר לתת רק  ,גיל חודשיים ואז הרופא אמר שיש לה רגישות עדהנקתי  ,מקיאה הייתה היא, בעיה

 טיפת אחות השלישי בבן. מטרנה לה ונתתי אחד חודש הנקתי,  דבר אותו קרה השנייה בבת גם, סימילאק
 ".וחצי שנה הנקתי ואז םא   לחלב רגישות כזה דבר שאין אמרה חלב

 והלחץ טיבהימ תרּולהו   הנקה בין שנעשה הקישור הואהמיקוד  בקבוצות אימהותו דיבר שעליו נוסף עניין

ציינו  אימהות וכן ראיינוש הציבור בריאות שאחיות לציין יש. להניק מקצוע אנשי ובקרב בחברה הקיים

שר זאת להורות טובה. עם זאת, אך לא לק   ,שהנקה לא תמיד מתאימה לכל אישה וכי יש לעודד הנקה

' אמבוש הנקה'כינתה זאת  אימהותהבמספר קבוצות דיווחו על תחושה של לחץ להניק.  אחת  אימהות

 זה?' 'איך מניקה לא את'למה  :אמבוש לעשות והרופאים האחות מצד נטייה יש, הנקתי לא"אני וציינה 
 מּודעים . אשת מטה ציינה שבמשרד הבריאותלא בסדר וזה קשה מאוד" אימא תאש תחושה נותן זה?' יתכןי

                                                   
משרד הבריאות )המחלקה לתזונה והמרכז הלאומי לבקרת מחלות( מבצע סקר על מצב הבריאות והתזונה )מב"ת(  8

 חלק ממערך סקרי מצב תזונה ובריאות של אזרחי ישראל, וכולל בקרב תינוקות ופעוטות בישראל.  סקר זה הוא
 אימהות 0,300-רואיינו כ 0030מידע רב על ידע, עמדות, שיעור, משך ואופי ההנקה בישראל. בסקר מב"ת משנת 

בתי חולים שנבחרו כמייצגים את כלל היולדות בארץ בטווח זמן של שישה  יולדות יהודיות וערביות, בעשרה
. הסקר כלל מעקב אחר נשים אלה בחמש נקודות זמן כדי לבחון דפוסי 0030-0007קבע מראש בין שנת חודשים שנ

בבתי החולים, כשהתינוקות הגיעו לגיל חודשיים, בגיל חצי שנה,  בגיל  אימהותהאכלה והנקה )במועד הלידה כשה
 שנה ובגיל שנתיים(.
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 צריך. ..ברגישות זאת לעשות איך השאלה עולה אז', אותנו'מכריחים  ואומרים באים אנשים" :הזה לקושי

  כדי לתמוך בנושא". ]לאחיות[ ליםּכ מתן עם, לאדם מותאם יותר משהו

  והאכלה אכילה

. כשהתינוק גדל, תינוקות ופעוטות בגיל הינקות תהאכל שליותר של אכילה ו רחב מנושאההנקה היא חלק 

 סביב המשפחה בני שאר עם ישיבה :כגון ,(וחצי שנה)מגיל  נכונים אכילה הרגלי הקנייתל חשיבותיש 

 לפיתוח. (0030, וטיאנו, כחלק מפיתוח העצמאות של הילד )קרן, הופ 'וכד אכילה בכלי שימוש, השולחן

הצורך במניעת  את הדגישוש, חלב טיפות אחיותהרגלי אכילה נכונים יש כמובן גם היבט תזונתי, כפי שציינו 

 יתר בקרב ילדים.  השמנתו תינוקות בקרב אנמיה :כגון ,קשורות תופעות

מוצק בקרב תינוקות,  למזון המעבר: ילדים תבהאכל  קשיים גווןמציינו  שרואיינוואנשי מקצוע  הורים

 אופןשות סבור אימהותש ציינובאוכל, עיכובים בעלייה במשקל. אנשי מקצוע  בררנות, למזון רגישויות זיהוי

"זה גיל שבו חוסר : מתארת המשפחה לבריאות תחנה אחות. אימהותכמעיד על איכותן  ןהאכילה של ילד
הביטחון גדול ויש ייאוש ותחושת בושה של ההורים שלא מצליחים להאכיל את הילד שלהם. הם מרגישים 

  'למה הילד שלי בוכה מאוד?' ';למה אני לא יכולה להאכיל את התינוק?' שואלות: אימהותמאוד בודדים. 
  זה מכניס את ההורים ללחץ". 

 התגלו שאלו או התפתחותיים1קשיים  פגיעות עם נולד שתינוקם הורים מתמודדים במיוחד רבים קשיים עם

 .הנוכחי הדוח מסגרתב שלא, נפרד דיוןדורשות  ואל, אך סוגיות הזמן במשך

 הילדים חינוךעם סוגיות  התמודדות

עם ההתנהגויות המאפיינות גיל זה.  התמודדות היא הינקות בגיל לילדים הורים המטרידות הסוגיות אחת

 הפגנת, עקשנות(,   tantrums) צעירים ילדים בקרב זעם התקפינושאים שהוזכרו בקבוצות המיקוד היו ב

. היעודה בשעה לישון מסרבים או, במיטתם לישון יםמסרבש ילדים לע ודיבר אימהות. מוגזמת עצמאות

 אימהותה אחת. מבוקשו את מקבל לא כשהילד ממושך בכי כמו התנהגויותעל  סיפרו אחרות אימהות

 כי לעזור יכול לא לעזור שרוצה מי כלאז זה לא יעזור,  ,הילדה מחליטה שהיא בוכה עכשיו םא  : "מתארת
 .. היא צריכה לשנות את זה בראש שלה"עקשנות - שלה אופיה זה

)בעיקר סביב הולדת ילד  אחים בין קנאהנוסף שעלה הוא יחסים בין אחים ובעיקר התמודדות עם  קושי

אז אפילו שהוא לא היה אומר  ,...ונולדה הקטנה6שלי שהיה בן  הגדול"מתארת:  אימהותה אחת. נוסף(

מא יא .הוא פשוט ניסה למשוך תשומת לב בדרך כלשהי בבכי, בצעקות, בלהציק לקטנה" ,שהוא מקנא

אז  הגדול אומר לי 'את  ,"אם אני קונה חולצה או משחק לילד קטן : אחרת מתייחסת אף היא לנושא זה
  את כן אוהבת אותו'". –לא אוהבת אותי 

ודילמות הקשורות בדרכי תקשורת עם הילדים, בדרכים ליצור חוקים וגבולות  התלבטויות הציפו אימהות

לשיח הורים על דרכי  והפכ ןעצמ המיקוד תוקבוצמקרים  בהרבהש לציין מענייןולקדם סמכות הורית. 

 .אימהותושיתוף והתייעצות של  עצותהתמודדות עם התנהגות הילדים, תוך מתן 
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 . מקורות תמיכה להורים בהתמודדות עם הקשיים בגידול הילדים ג

דיווחו על מקורות תמיכה שונים  אימהות ,ןילדיה עם שחוו קשיים עם התמודדות דרכי על כשנשאלו

 אימהות. במעונות המטפלות וכן ,(אינטרנט)בעיקר  שונים תקשורת ואמצעי ספרות, משפחה בניהכוללים: 

שאין  התחושומצד אחר ל השונים המידע מקורותלוהתקשורת ערוצי ב מידעה לריבוימצד אחד  התייחסו

 תחושת הצפה. לשילוב זה גורם לטענתן לבלבול ו -שניתן לסמוך עליו  אחד מהימן מידע מקור

, ליםהּכ את לי שאין הרגשתי אני, הילד גידול בתחום ידעה חוסר - ראשון"ילד מתארת:  אימהותה אחת
, מהספרים, דודים מהאינטרנט באינפורמציה מוצף ואתה נכון לא ומה נכון מה: להבין השאלות את

: "כמו הציעה אימהותה. אחת "שלך הילד ובשביל בשבילך נכון מה להחליט צריך ואתה גם ומשפחה
למצוא כל מיני דרכים להשקיע בחינוך   צריכים .להורים הכשרה שעת שתהיה אז, הנקה שעת היום שנותנים
 הורי".

 מןימה במידע המחסור כי ודיווחו"מבולבלת", כ להורותהם  אףמקצוע ומומחים באקדמיה התייחסו  אנשי

הורים הכך, לפיתמיד מקצועיים מספיק.  אינםש מסחריים גופים לתחום הכניס מהמדינה ומפוקח

 :מתארת הדסהחולים  ביתב קהילתית רופאה, גדסיר חוה "ם. דהמבולבלים ומתקשים להתמודד עם קשיי

 ברמת אתן להתמודד ידעו שנה 340 לפני שאולי בעיות אלו, להורים תמיכה מספיק אין, הורים להיות"קשה 
 משתי וסבתא בחצר שכנה, יועצים, אינטרנט אתרי מיליון עם עצמם את מוצאים הורים היום אבל. הקהילה
 ".תרבויות

הצורך במידע מסודר,  עלה, ההורים עםאנשי המקצוע ו עםעם המומחים,  מהראיונותומהספרות המקצועית 

 הנושאיםסוגיות שוטפות הקשורות בטיפול בילדים. ב כלההחל משלב יצירת המשפחה ו ,מאורגן ואחראי

ים בהתפתחות חשובבהם נדרש ייעוץ ומידע נעו מהטיפול הפיזי הראשוני, דרך נושאים שככאלה  שצוינו

היריון הדרכה לנשים בב, מיומנויות הוריותב וכלההילד ודרכים לעודד קידום כישורים )כגון כישורי שפה(, 

 .(בהמשך רוטיפ' ר זה אש)בנו פעוטותלחינוכית לתינוקות ו-סד בנושא בחירת מסגרת טיפוליתמידע ממּובו

 יודע לא'אני  ואומר הורה כשמתקשר היום" :זה לנושא התייחסה ו"ויצ בארגון הרך לגיל הייעוץ קו מנהלת
 להסתדר צריכים בעצם הם, להורים לסייע מקצועיים ייעוציים שירותים אין למדינה'… לעשות מה
 כל את םשׂש, חינוכי, ייעוצי, מניעתי כאלמנט הרך בגיל הורות על דגש שיהיה לזה לגרום נצליח.אם ..לבד

 קשיים למנוע שנצליח סיכוי יש - 'פרונט'ב זה את נשים אם - הרך בגיל ילדים מגדלים איך של התחום
"אין תכנית   :ציינה הרווחה במשרד הרך לגיל מפקחת גם". יותר מאוחר התבגרות ובעיות התנהגותיים

ממשלתית שמלמדת מישהו להיות הורה. אתה יולד ואם אתה מודע אתה הולך לתכניות, יש צורך בבנייה 
של תכנית אוניברסלית, סדנאות של עובדת סוציאלית ואחות שמלווים את שנת ההורות הראשונה, גם 

 ."רכאיתו

, בריאותיים)כלכליים,  נוספים קשיים עםובפרט למשפחות  ,הראשונה בפעםחשוב במיוחד להורים  המידע

 ,הורים ואנשי מקצוע התייחסו למועדים ולזירות רלוונטיות למתן המידע והתמיכה '(.וכד חברתיים, נפשיים

נשים, בהשתתפות  רופאיו ילדים רופאי עם במפגש, החלב טיפותב ביקוריםכמו ביציאה מבית החולים, ב

 למשפחה ומרכזים הרך לגילמרכזים  :כגון ,הגיל הרךשל  היבטיםמענה רחב למגוון  הנותניםבמרכזים 

   .להורים מיוחדות ובתכניות
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  לבית מחוץ וחינוך טיפול הסדרי בחירת 2.2

בהרחבה במתן  נדון 6 בפרקאפשרויות המשך טיפול.  נבחנות מהמשפחות ברבות, הלידה חופשת לאחר

בדילמות ובצרכים של הורים לילדים בגיל  נדוןהנוכחי  סעיףב 9.וחינוך טיפול, השגחהשירותים במסגרות 

מורכבת,  החלטההיא  לבית מחוץ בתשלום טיפול למסגרת ילד הכנסתזה. ההחלטה על  בנושאהינקות 

 . מסגרתה אופיל הנוגעים ושיקולים כלכליים היבטים, ערכיותודילמות  העדפות הכוללת

 ? בתשלוםלהסדר טיפול  דאוגל או  בבית הילד עם ישארלה: הדילמה. א

 העבודה למקום הקשר את מחזקת היאו משפחה חייל עבודה בין שילובלאפשר  אמורההלידה  חופשת

 35-00 בת לידה לחופשת נשים זכאיות. ברוב המדינות המערביות הלידה לאחר והבטחת באמצעות

)אך  לידה דמי תשלום ללא להאריכה אפשרות עםשבועות,  35 נמשכת בתשלום חופשה בישראל 10.שבועות

 שבועות.  03 של לטווח עד (סוציאליות זכויות של בשמירה

 די בה איןמאפשרת טיפול בסיסי בתינוק, אך הלידה  חופשתו שאמר בקבוצות המיקוד אימהותמהלא מעט 

בנה במסגרת טיפול בגיל שלושה  של השילוב על דיברה אימהותהאחת  ליצירת קשר עמוק עם הילד.

אותו בגן ובא לי  לשים  על. אני חושבת אימאבוט התעללות בילד וגם "אני חושבת שזה פש חודשים: 
מזה שהוא  הנותילאין שום סיבה שאת צריכה להתנתק מילד שצריך אותך, את זאת שצריכה … לבכות

זמנית עוד הרבה ילדים. זה לא בריא לאף -הולך, מזה שהוא מתחיל לאכול ולא אישה אחרת שמגדלת בו
  ".תינוקולא ל אימאללא  –אחד 

ההורים לילדים בגיל הינקות  העדפות נבחנו 0005-בסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ

 להם תהיאם הי מבחינתם המועדפתהמסגרת  עלהמרואיינים נשאלו ם. בסקר הבבחירת הסדר טיפול לילדי

 שנה גיל עד לילדים ההורים רובעולה כי  הסקר. מ(אחת מתשובה יותר על לענות היה)ניתן  לבחור אפשרות

 לילדים מההורים( 54%) למחצית קרוב גם. ההורים אחד עם רצוי, בבית שאריי שהילד מעדיפים היו( 95%)

 (.3)לוח  המועדפת הטיפול מסגרת הוא שהבית חושביםשלוש -שנתיים בגיל

 (הגיל בקבוצת הילדים מכלל)%  ומגזרהילדים  גיל לפי, על ההורים : מסגרת הטיפול המועדפת1 לוח
   גיל מגזר

 טיפול מועדפת עבור ילדים   מסגרת (6-"כ )לידהסה שנה -לידה שלוש- שנתיים יהודים ערבים

 ביתית מסגרת     
 ההורים אחד עם בבית 50 60 40 40 76
 אחר משפחה קרוב עם בבית 5 8 3 6 4

 עם מטפלת  בבית 4 6 2 5 0.2

  סה"כ –מחוץ לבית  במסגרת 42 21 64 52 17

  0005: הסקר החברתי של הלמ"ס, מקור

                                                   
עבור מסגרות שונים  מינוחיםישנם  שכן, התלבטותבמונח מסגרות השגחה, טיפול וחינוך נבחרה לאחר  הבחירה 9

כדאי לציין, שגם באנגלית חל  ומאירים את חוסר הבהירות לגבי מטרות ותכני המסגרות הללו. שמדגישים אלה
 Earlyכיום המונח המקובל הוא Childcareאו  Daycareמעבר בין המינוחים. בעוד בעבר המינוחים המקובלים היו 

Care and Education. 
עם זאת חשוב לזכור שבמדינות אלה . שבועות 40-ל 56 בתאפשרות לנצל חופשת לידה  קיימתבמדינות הנורדיות  10

 שיעור הילודה נמוך בהרבה מאשר בישראל, ולכן העלות של מתן חופשת לידה ארכוה נמוכה יותר למשק.
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עלה  – בתשלום במסגרת נמצאשהילד שלהם שלוש -לידהבגיל שנעשה בקרב הורים לילדים  מיוחד מעיבוד

 לשלבוהיו מעדיפים  בבית נמצא ילדםשההורים מ 37%רק בבית.   יישארמהם היו מעדיפים שהילד  66%-ש

: אלו שיקולים נמניםו בשכיחות הגבוהה ביותר צוינלהשארת הילד בבית ששיקולים בבמסגרת בתשלום. 

אחד  ,יותר ביחס לילדים עד גיל שנה( ו"כי בכל מקרה צויןו, 96%"כי בגיל הזה טוב לילד להיות בבית" )

 (. 35%ההורים נמצא בבית" )

העלתה כי בקרב הורים מהאוכלוסייה הערבית שיעור המעדיפים ( 3)לוח של מסגרת מועדפת לפי מגזר  בחינה

בקרב הורים מהאוכלוסייה היהודית. אחת הסיבות  43%, לעומת 80% –בבית גבוה במיוחד   יישארשהילד 

ר' פירוט בפרק  ,ה להיות המחסור במסגרות לגיל הינקות במגזר הערבי )כפי שיוצג בהמשךעשויזו  להעדפה

לפיהן על שונשות המקצוע בקבוצות המיקוד עלה גם כי תפיסות תרבותיות  אימהותה(. מדברי 6.3סעיף  6

 החמות או האם לטפל בפעוטות משפיעות על דפוסים אלו.

-דה יצר לעבודה לצאת נשים של שהעידוד היתהי ובמטה בשדה מקצוע נשות בקרב שעלו הטענות אחת

: עובדת סוציאלית במרכז לגיל הרך בבית עם הילד. כפי שמתארת  ישארלה הרוצות אימהותל לגיטימציה

צריכות להרגיש טוב עם זה שהן בבית. נהיינו  אימהות"הנושא של לגדל ילד בבית היום נתפס כלא לגיטימי, 
ם היא כן גם א   ,היא לא רוצה, אבל היום - מא לא רוצה להיות בביתים אשגית ותובענית... אז א  יחברה ה
 . צריכים לאפשר בחירה לגיטימית לנשים לבחור להיות בבית"...תה על מעונות וגניםים א  מדבר ,רוצה

 הטיפולי בתחום מצוינות בתכניות משאבים"מושקעים  במרכז המטפל בגיל הרך מתארת:  פסיכולוגית
... הזה בגיל ילד לגדל טובים תנאים מתפקדות למשפחות לתת, לידה חופשת להאריך םע מה אבל. והמניעה
, לעבודה לצאת חייבת מאיא. קריטיה בגיל ותינוק אימא של בסיסי קשר שאין מצב נוצר היום של בישראל
 ".הילדים עם להיות אפשרות להורה לתת צריכים אנחנו. מהילד להתנתק חייבת

הורה בבית )בהנחה ה ותהישארשציינו  שהתראיינולגיל הינקות  מומחיםמהו מקצועה אנשימ חלק

פעוט ברוב המקרים, בעיקר בשל להאפשרות המיטבית לתינוק ו איכול1ה ורוצה בכך( הישהוא1היא 

 בקרבעם זאת, ההשפעה החיובית על דפוסי ההתקשרות של הפעוט ותשומת הלב אליו ולהתפתחותו. 

 .במסגרת טיפול בגיל הינקות ייההלש בנוגע דעים תמימות אין החוקרים

 עבור העיקרי המטפל עםבטוחה -לא להתקשרות  סיכון גורם להיות עלולה  במסגרת שהייה כי הגורסים יש

(. ;Barglow et al., 1987; Belsky, 1986, 1988; Belsky & Rovine, 1988 ;Gamble & Zigler, 1986) תינוקות

התקשרות האינה משפיעה באופן שלילי על  טיפולית סגרתבמ הילד הימצאות כי גורסים אחרים, לעומתם

 התקשרותל ביללהו עשויוכי רק שילוב מסוים בין משתנים הקשורים לאיכות הטיפול  ,לאמובין התינוק 

סביבה הורית ומשפחתית מטפחת  עדריבהכן, מחקרים שונים מסכימים כי  כמו. (NICHD, 1997)לא בטוחה 

(. דיון נרחב 0036, חינוך )מורנו שלטיפול ו שלהשגחה,  של –ת לגיל הרך ואיכותי תושל מסגר ןגוברת חשיבות

 .   להלן 6בפרק ובא מיותר בנושא איכותן של מסגרות חינוכיות 

 בתשלום טיפולו חינוך, השגחה דריסהב בחירהשל  כלכליים היבטים .ב

טיפול בתשלום מעורבים גם שיקולים כלכליים, הנוגעים ו חינוך, השגחה הסדרלילד  להכניס בהחלטה

 משתנה לילדים אלה  םיהסדר עלותמחוץ לבית.  של ההורה )לרוב האם( רותתּכת הטיפול וליכולת ההׂשלעלּו

 מסודר על עלותם.  עידמ ואין ,(פרטיים גנים)מטפלות,  פרטיים םסדריהמה חלק. המסגרות סוגי בין מאוד
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מדיניות משרד הכלכלה  במסגרתלחודש.  ₪ 0,500-3,900 היאאו פעוט במעון מפוקח  תינוק החזקת עלות

 זכאיםבקריטריונים  העומדיםבשוק העבודה, הורים  אימהותלעידוד שילובן של  (לשעבר ת"התמ משרד)

 – לנפש ההכנסה ברמת התלויים התמיכה למבחני בהתאם ילדם של הלימוד שכר בעלות המדינה להשתתפות

 קףישהעל המשפחה לעמוד במבחן תעסוקה הדורש  ,קבלת סבסוד לשם 11.במעונות המפוקחים בלבד

שעות  05האם יהיה לפחות  של( 12במבחן המפורטים ספציפיים לימודים)במסלולי  לימודיםה אוהתעסוקה 

 ילדים עבור. ₪ 0,300-מ נמוכה בה רמת הכנסה לנפששלמשפחה  34%עד  להגיע יכולההסבסוד  רמתשבועיות. 

)מתוך טבלת שכר לימוד במעונות  מהעלות 99%-ל הסבסוד גדל הרווחה  מערכתלהשתתפות של  הזכאים

 (0035ספטמבר  -"ת תשע"ההתמבאתר 

 נמצאות אינןש ,הפרטיות מסגרותהעלות  ,הכלכלה משרדהמחירים המפוקחים של  לעומתש לציין חשוב

 של ןעלותש עלהמדיווח הורים בקבוצות המיקוד  כך, מגזר.בו המגורים אזורב התלויו המשתנ ,בפיקוח

לעומת זאת נשים  .שקלים 6,000-ל למעל יעהגל העשוי( המרכז )תל אביב והשרון באזור פרטיות מסגרות

 . ספורים שקלים הוא לשעההתשלום  בהןשעל מסגרות  יווחודחרדיות 

נשאלו ההורים בשאלה כללית עבור כל ילדי המשפחה, עד כמה התשלומים בעבור  0005החברתי משנת  בסקר

 הינוהצעיר  ילדםמההורים ש 99% כי עולה 0 מלוחמסגרות הטיפול בילדים מכבידים על תקציב משק הבית. 

, זאת לעומת הבית משק תקציב על או מכבידים מאוד  מכבידים מסגרותה בעבור שהתשלומים דיווחו 3עד גיל 

 33%-ו 4-5בקרב הורים שילדם הצעיר בגיל  90%אחוזים נמוכים יותר של הורים עם ילדים בוגרים יותר )

  .(30-3הורים שילדם הצעיר בגיל 

 גיל לפיבה התשלומים בעבור מסגרות לטיפול בילדים מכבידים על תקציב משק הבית, ש: המידה 2 לוח
 )באחוזים( הצעיר הילד

 30-3 4-5 6-לידה ילדים"כ סה 
 300 300 300 111 "כסה

 33 90 99 75 1מכבידים מאוד מכבידים
 65 60 06 25 מכבידים לא בכלל"כ 1 כ לא

 0005 החברתי הסקר: מקור

גובה  שבגללציינו  לא נמצא במסגרת בתשלוםבהתאם לכך, אחוזים לא מבוטלים של הורים שילדם 

בקרב ההורים לילדים עד גיל שנה,  56%הם לא שלחו את ילדיהם אליהן ) הללוהתשלום עבור המסגרות 

 .שלוש(-בקרב הילדים בגיל שנתיים 33%

דיווחו כי   6עד גיל  ואה הצעיר ילדםש הערבית יהיאוכלוסב ההוריםיותר מ נמוךלציין שאחוז  מעניין

 . (6לוח  – היהודית יהיבאוכלוס 83%לעומת  45%התשלומים מכבידים )

                                                   
11 3D30A0526687.htm-A7EC-465B-FE3C-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/9544E24E 
 מבחנים למתן תמיכות של משרד הכלכלה האגף למעונות יום ומשפחתונים, מתוך האתר של משרד הכלכלה: 12

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/870E13CE-4462-4721-B117-DC292234F747/0/5775tmicha.pdf 
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להורים  הבית משק תקציב על מכבידים בילדים לטיפול מסגרות בעבור התשלומים השב: המידה 3 לוח
 )באחוזים( *מגזר לפי, 3 גיל עד אחד ילד לפחות עם

 ערבים יהודים "כ סה 
 300 300 111 "כסה

 45 83 77 1מכבידים מאוד מכבידים
 55 37 23 מכבידים לא בכלל"כ 1 כ לא

 0005, החברתי הסקר: מקור

שהפער נובע מכך שבאוכלוסייה הערבית ההשמה במסגרת נעשית במשפחות חזקות יחסית מבחינה  ייתכן

כלכלית, ואילו במשפחות חלשות יותר מבחינה כלכלית הילדים נשארים בבית או בטיפול בני המשפחה. 

נושא כ עלתה תהערבי בחברה המעונות עלות המיקוד בקבוצות, זאת עם(. 6 בפרק)להרחבה בנושא זה ראה 

המעונות יקרים מדי עבור משפחות רבות. הרשויות עניות בעצמן ולא "מקצוע דיווחה כי:  אשתמשמעותי. 
 זה: 'לי אומרים הוריםפס כהוצאה מוגזמת עבור פעוטות. תיכולות להשלים את פערי הסכומים. המעון נ

 .זה לא הגיוני" –יותר יקר מאוניברסיטה'. נוצר מצב בו הורים משלמים לפחות חצי מהמשכורת למעון 

 אלא ',טובת הילד'בהקשורים  שיקוליםבתמיד מדובר  לאש אפוא ללמוד אפשר הנושא של הכלכלי מההיבט

כי  עולה 000813 לשנת הכלכלה משרד מנתוניטיפול לפעוטות. ה הסדריהגבוהה של  םהנובע מעלות אילוץב

)שכר המינימום הממוצע לחודש  מהנשים העובדות בישראל אינו עולה על שכר המינימום 64.4%-כשל  שכרן

בקרב רבות  .39לילדים עד גיל  אימהותשכר מינימום הן ות תּכרמׂשהמהנשים  53%-(. כ₪ 6,547היה 

 אימהותבקבוצות המיקוד  שכרה של האם. פי  עלנשקלת  כלשהי מסגרתל הילד רישום כדאיּותמהמשפחות 

ק זקויותר מילד אחד  כאשר במיוחד ,או ביציאה לעבודה במעון בחירהב בתחשיבים כלכלייםלדון  הרבו

כי  ,לא משתלם לצאת לעבוד": אימהותהשציינה אחת  כפימשכורתה של האם נמוכה.  כאשרלמעון, ו
 משיקולים בבית תםא   נשארתי אני"אחרת מציינת  םא   על המסגרות". רקמשלמת  בקושיהמשכורת 
 אין גם אצלי, משתלם לא זה ועדיין ,מסביב שיש האחרים למקומות יחסית ,יקר לא זה בעיר פה. כלכליים
  . "כלכלית מאוד קשה זה ביחד כולם את להכניס אז, גדולים הפרשים ביניהם

  לילדטיפול ו חינוך, השגחה הסדר בחירת .ג

. הסדרה סוגל באשר נוספת התלבטותנלווית  לבית מחוץ טיפולו חינוך, השגחה הסדרב ילד לשלב החלטהל

 יותר כטובות ילדיהם נמצאים שבהן המסגרות איכות את להעריך נוטים שהורים כך על מצביעים מחקרים

 בחירתעל  ההחלטהכי תה ראהספרות נרחבת שנעשתה בנושא  סקירת(. 0005, רוזנטל) באמת שהן ממה

אילוצים כלכליים, אילוצים של שעות  ,כאמור ,הכוללת ,מהווה חלק ממערכת שיקולים רחבה  ההסדר

 מטפחת סביבהו תבטיחּו ותנמצא הםשל עדיפויותה סדר בראשש דיווחו הוריםהמקום.  נגישות שלו עבודה

 בתמרוןכמו כן, נמצא כי  שהורים מפרשים ממדים אלה בצורות שונות.  נמצאעם זאת,  .למידה ומעוררת

)רוב ההורים מבקרים  עם הזמן המועט לחיפוש מדוקדק אחר מסגרת בבשילו ,השונים אילוציםהבין 

במידע מסודר על איכות  מחסור עלעל מיעוט אפשרויות וכן  מדווחים הורים, או שתיים( אחת במסגרת

 (. Stout, 2014; Forry et al., 2013)המסגרות 

 

                                                   

A49BE87C808A/0/nashinsachar08.pdf-B92B-4D29-C33F-http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/4C920969 13 
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חברתי, הכלכלי והלחץ ה בשל גם כן וכמוהמחסור במידע כיום,  בשלשו אמרמקצוע שרואיינו האנשי 

להשאיר את התינוקות והפעוטות במסגרות שאינן מיטביות. הם ציינו את הצורך בארגון  עשוייםההורים 

 זה מסוג מידע. עליהם המועדפת המסגרת סוג את לבחור להם יאפשרש כך; להורים זמינה בצורה המידע

 אחת כל של המאפיינים; מגוריהם באזור קיימות מסגרות אילו: האלה הפרטים את לכלול צריך

מלבד   .מהמסגרת לצפות ניתן מהל  ; המטפלות של תןהכשר מהי; עליהן מושת פיקוחסוג  איזה; מהמסגרות

 לתת שיאפשרו בסטנדרטים עומדות המסגרות האם לבחון יהיה ניתן באמצעותםש כלים תולהקנזאת יש 

 .  לפעוט מיטבי טיפול

 

 והחינוך הטיפול ההשגחהבהם פועלים הסדרי ש םתנאיהמ נחת חוסר הביעו אימהותהמיקוד  תובקבוצ

. ועל קריטריונים לבחינת איכותן במידע ממוסד ו"אחראי" על מטפלות ומסגרות השונים, וסיפרו על מחסור

מחמיר בשל הבלבול שנוצר מריבוי דעות באינטרנט ובקרב מכרים, יחד עם תפיסות  אף המצב, לטענתן

  סובייקטיביות על מה ראוי או מיטבי עבור הפעוט שלהם.

 

 בסבתותבבני משפחה, בעיקר  עזרותיה שכולל וחינוך טיפול השגחה, הסדריאחר של  שכיח לציין סוג ראוי

שסידור זה של סביבה ביתית עם  ציינוהמיקוד  בקבוצות אימהותבילדים.  לטיפולכמועמדות "טבעיות" 

 מטשטש כזה סידור, אחר מצד. ביטחון וחוסך בעלויות תשלום למסגרת מעניקמטפל מוכר ואוהב מצד אחד 

 ההורים ביןאת האפשרות לחילוקי דעות  מגדילהסבתא לתפקיד המטפלת וכך  תפקידאת הגבולות בין 

סבתא או  שזו בגלל להעיר נעים תמיד לא" :אימהותהאחת  שתיארה כפילדרכי הטיפול.  בנוגע בתאסל
כי פשוט גם לא  ,ובאיזשהו שלב את מפסיקה ,ובהתחלה את מעירה, מעירה ומעירה …של בעלי  אימא
 הערבי במגזר שאת ביתר עלתה זו סוגיה. "'שנה 50מה את באה ללמד אותי? אני עם ניסיון של ...'נעים

  (.ייחודיות אוכלוסיות פרקר' ) חמולתי מבנה בעלות במשפחות

 ותעסוקה הורות שילוב 2.3

גילאי ל אימהותמה %39.8, לעומת 14%30.5: עובדות מחוץ לבית בישראל 5-לידה גילאיל אימהותהמרבית 

ומעלה. באופן  38העבודה העיקריים שאין להן ילדים או שילדיהן בני  יבגילמהנשים  93.4% לעומתו 39-לידה

ההשתתפות של  שיעורהעבודה עולה ככל שגיל הילד הצעיר גבוה יותר:  בכוחכללי, שיעור ההשתתפות 

כאשר גיל הילד הצעיר  98%-, והוא עלה ל30.3%עמד על  בעולם העבודה בעלות ילדים עד גיל שנה אימהות

לילדים צעירים.  אימהותכקשיים בהשתלבות בעבודה  ציינוהמיקוד  בקבוצות אימהות. שנים 35-30היה 

 : האלה בטיםיההתמקדו ב הן

 חיפוש עבודה ךהלית .א

 לפי)  עובדת של המשפחתי למצבה להתייחס מעסיקיםל אסור לעבודה קבלה בתהליכי ,בישראל החוק פי על

על קושי במציאת עבודה מסיבות הקשורות  דיווחו אימהותזאת,  עם .(בעבודה הזדמנויות שוויון חוקל  0סעיף 

                                                   
 התעשייה המסחר והתעסוקה: משרד מחקר וכלכלה,  מקור הנתונים: מנהל 14

  www.moit.gov.il. 0009 ארס, ממדינת ישראלעובדות על נשים עובדות בישראל:   04נשים בעולם העבודה:  .א
 9A24-4BA4-2E56-http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/86446CD7-: .ב

567B9B6FA9E0/0/avodahelkitnashim.pdf ,0003 

http://www.moit.gov.il/
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/86446CD7-2E56-4BA4-9A24-567B9B6FA9E0/0/avodahelkitnashim.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/86446CD7-2E56-4BA4-9A24-567B9B6FA9E0/0/avodahelkitnashim.pdf
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 ,תפיסה של מעסיקיםלעבודתן. הן התייחסו ל   אימהות של ןמחויבותל באשרוחות של מעסיקים רו  הבדעות 

יעדרו לעתים תכופות מהעבודה בשל מחלות ילילדים צעירים יתקשו לעבוד שעות ארוכות ו אימהותפיה  עלש

 לראיונות כשהולכים התעסוקה בעולם טחוןיב לאבד אפשר מהירותבאיזה מתארת: " אימהותהילדים. אחת 
 נכנסים כי בעיה וזו ... 'תוותריאולי ' לחשוב לך גורמות השאלות רוב ואז ,אימא שאת שומעים וישר עבודה
 "?יכולה לא כבר באמת אניאולי ו נמוכה יותר המוטיבציה ככה וגם הזה למקום

 שוויון נציגות ידי על שנערך סקרב נבדק לילדים צעירים אימהותשל מעסיקים ישראלים על  יהםדעות נושא

רשויות וארגונים  340-עסקים בסקטור הפרטי וכ 400-מעל ל בחן(. הסקר 0030, הנדלס) בעבודה הזדמנויות

ש מהמעסיקים בסקטור הפרטי העריכו שי 9%-מהמעסיקים בסקטור הציבורי ו 00%בסקטור הציבורי. 

לילדים קטנים יתקשו למלא. בדיקת התפקידים כללה הדגשה  אימהותשבעסק או בארגון שלהם תפקידים 

)כמו בתעשייה, בבינוי ובחקלאות(. בסקטור הפרטי  יםטכני כישוריםוי זפי חוכשל תפקידים הדורשים 

תאימים העריכו שתפקידים הדורשים עבודה במשמרות ו1או עבודה בשעות ארוכות או בערבים אינם מ

לילדים קטנים  אימהותילדים קטנים. כמו כן, המעסיקים התבקשו להעריך באיזו מידה לדעתם ל אימהותל

 66%, כךמהמעסיקים בשני הסקטורים טענו כי אין זה  40%שמעל  פי על אף .ממוקדות פחות בעבודה

במידה 'או  'במידה רבה'מהמעסיקים מהסקטור הציבורי הסכימו  06%-מהמעסיקים מהסקטור הפרטי ו

 . זה היגדעם  'בינונית

 מחודשת בעולם העבודה השתלבות .ב

הקושי בתמרון בין שעות מת ורּוהו  העם  עבודההמהשילוב של  ,לעבודה מהחזרה וחשש לילד ראשון אימהות

עליהן  כאשרבמקום עבודתן  יהןכלפ חוסר הסבלנות אתו יחסה את ציינו הןלטפל בילד. הצורך  לביןהעבודה 

שחוזרות  אימהותלאין הבנה וסבלנות מתארת: " אימהותהאחת  .בין העבודה לבין הטיפול בילדיהן לתמרן
: אם זה למצוא מחליפה בעבודה, אם זה גם מבחינת אימאהעדיין הרוב נופל על  ,לעבודה. מה לעשות

ת ועדישמ אימאלוקחת חופשת מחלה היא  אימאעיקומי פרצופים או לא יודעת מה ...אם  –מעסיקים 
 לפטר אין החוק פי על -עובדות  אימהותל מסוימתבישראל מספק הגנה  החוקש לציין ראוי ".לפיטורין

 .לאחר חופשת לידה יום 30 במהלך לא וגם לידה בחופשת עובדת

 משרד נתוניפי  עללילדים בגיל הינקות בוחרות לחזור לעבודה בהיקף משרה חלקי.  אימהותה מקצת

עבדו  30%-, עבדו במשרה חלקית ו5 גיל עד לילדים אימהות שהן ,מועסקות אלף245 -כ מתוך 08%, הכלכלה

 רובןמרצון, ו זה בהיקףמהעובדות במשרה חלקית דיווחו כי הן עובדות  יםבמשרה מקוצרת. כשני שליש

 ( דיווחו שהן עובדות בעבודה חלקית מכיוון שהן גם עקרות בית. 93.9%)

. ילדיהן עם גמישות שיאפשר פחות תובעני תעסוקה לתחום צועיתמק להסבה בנוגע התלבטוש אימהות היו

 זה, ניהול במשרת עבדתי …החדש לפורמט שמתאימה עבודה למצואחושבת  אני" מתארת: אימהותאחת ה
אחרת סיפרה:  םא, "משמעותית יורדת המשכורת, לזה חוזרים לא ואם ,חזרה לחזור עכשיו מאוד קשה

 . "הילדה עם יותר ולהיות להוראה ללכת רוצה אני אבל, גרפית מעצבת בכלל"אני 

בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, בגין מחלת ילדים  עדרותיהימי  8זכאי לזקוף עד  עובד הורה

שהשתתפו בקבוצות המיקוד התלוננו שמספר ימי מחלת הילדים המוקצים על פי  אימהות. 33שמתחת לגיל 
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לתינוקות,  אימהותעובדות בעלות יותר מילד אחד, אך גם בקרב  אימהותבקרב  בעיקר, חוק קטן מאודה

 שנוטים להיות חולים לעתים קרובות, בעיקר בתקופה הראשונית של הסתגלות למסגרת.

 מיוחדים קשייםו מאפיינים בעלות לאוכלוסיות ייחודיות סוגיות 2.4

 ההורים של והנפשית הגופנית בריאותם על לרעה משפיעות הורי לחץ של גבוהות שרמות מראים מחקרים

 בעיות עם לילדים הורים בקרב יותר שכיח הורי לחץ. התנהגות בעיותלו להזנחה בסיכון הילדים את ומעמידות

כי  ציינו(. אנשי המקצוע שרואיינו Murphy et al., 2013) בעוני החיים הורים בקרבו מוגבלות עם או בריאות

הורים החיים בתנאי עוני ומשפחות של מהגרים העסוקות בטרדות , למשלהורים מאוכלוסיות מסוימות, 

שחוו הזנחה בילדות, שחוויותיהן  אימהותכמו כן, דגש הושם גם על . הורותלהסתגל ל יםמתקשהחיים 

אחת מנשות המקצוע, פסיכותרפיסטית במרכז לילדים  .לאימהּות להסתגל יהןמציפות חרדות ומקשות על

דורית של הורות -בין"אנחנו רואים סממנים של העברה מציינת: ', נתיבים להורות'ורכזת בתכנית  הוריםו
 כרוןיזלקויה. הורים שלא יודעים להיות הורים כי אין להם את התמיכה מסביב וגם להם לא היו הורים או 

 אל שלו". טיבה, ואז גם אין להם כלים לפתח את התינוק ולהביא אותו למרב הפוטנציישל הורות מ

 בגלל מאוד להיפגע עלולים ופעוטות תינוקות .גבוה בקונפליקט גירושין למצבי גם התייחסו המקצוע אנשי

 עלוליםס וקונפליקט במשפחה . התמודדות עם פרידה לפרקי זמן ארוכים של אחד מההורים וכן סטר  גירושין

; Lamb & Kelly, 2009מנטישה )פחד לבהתנהגות,  רגרסיהלרגישות יתר, לחרדה, ללהביא לדיכאון, 

Mcintosh, 2011 .)משפחות   : מתארת העברית אוניברסיטהביה"ס לעבודה סוציאלית במ צור חנה ר"ד"
את  ,כשאיש מקצוע או שופט רואה מריבה… בקונפליקט מייצרות ילדים שהם ברצף שבין סטרס לטראומה

 דע   היה ושהתינוק בבית שהיה משהו של בהמשךת שמדובר תמיד זה במודעּו לא ; המריבה אצלו במשרד
 ".משמורת של בעיה אין כי ,סעד לפקיד הפניה אין. וההבנה ההכשרה של תדעּובמּו לא זה. לו

 ומשפחות בדווים, ערבים, חרדים – ייחודיות אוכלוסיותמ מהורים הורכבוקבוצות מיקוד  מספר, כאמור

 סביבתייםה התנאים. כלכלי נמוך-חברתי מעמדב לאוכלוסיות שנועדו ובשירותים בתכניות המשתתפות

ילדים  שלתחומי החיים של ילדים בכלל ו כלוכך גם על  באוכלוסיות האלה ההוריםמשפיעים על   דליםה

רווחה אישית. הפרק ב כלהדרך התפתחות ורכישת מיומנויות ו ,החל מתזונה ובריאות – בגיל הינקות בפרט

שטח המטה והשירותים ברמת  נשיא ומדברי ההורים מדברי שעלו כפי, אלה אוכלוסיותשל  צורכיהן אתיציג 

 מומחים באקדמיה.  מדבריוכן 

  כלכליים קשייםעם  ההתמודדותוהחיות בעוני  משפחות. א
העוני של המוסד  דוחמרבים נולדים למשפחות שחיות בעוני ושיש להן מצוקות הנובעות מהעוני.  תינוקות

. תחולת העוני העניות המשפחות מסך מחצית כמעט הן ילדים עם משפחותכי ה עול 0030-מלביטוח לאומי 

עוני הוא הש ראהמ 0007-מ OECD-ה מדינותמסמך של . 05.8% על 0030-ב עמדהבקרב משפחות עם ילדים 

 העדר :כגון ,לחץ וגורמי בעוני חייםכי  עולה מחקריםמהעבור ילדים בכל הגילים. י משמעותגורם סיכון 

 של יכולתם את מגבילים ,ונפשיות פיזיות ומחלות משפחתיים תמיכה מקורות העדר, בעבודה יציבות

 גם עוני (.Walker et al., 2013) תקינים מחיה תנאי להם ולספק הילדים עם חיוביות תקשורת ליצור ההורים

 חיוניותש ת מוקדמתאת הגישה של פעוטות לשירותי בריאות, לפעילויות מעשירות של ילדּו קטיןמ

  שיעורכן,  כמו (.Lombardi, 2013; Zaslow et al., 2001) וללמידה מוקדמת טיביתיהקוגנלהתפתחות 
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הוריות -חדמשפחות מילדים  שלעניים, ובעיקר ילדים  שלילדים ממיעוטים אתניים, ההשתתפות של 

אחרות במסגרות  מאוכלוסייותשיעור ההשתתפות של ילדים  לעומת ,ביותר נמוךהוא  ירבמסגרות לגיל הצע

רווחים העולה כי דווקא הם מפיקים את  שממחקרים  פי על אף )בעיקר מסיבות של עלות כספית(, אלה

 . (Walker et al., 2013)שם,  הגדולים ביותר משהייה בהן

 צרכים בהספקת םקשיי במיוחדו ,כלכליים קשיים יכבראיונות  הדגישובאקדמיה ואנשי מקצוע  מומחים

הרגלים של סדר ת הקניי על דיברו. הם הזנחה כדי עד, ת לטיפול בילדיםניּוחוסר ּפ לגרוםעלולים  ,בסיסיים

ילד )כגון משחק או -בקשר הורהים רוכּכהצרכים רגשיים  הספקת עליום )הרגלי אכילה, לינה והיגיינה( וכן 

 דיבור עם הילד(. 

 דיברוהבדוויות  אימהותהמההורים:  חלק עבור משמעותי כקושיהמיקוד  בקבוצות צוינההכלכלית   סוגיהה

ספק צרכים בסיסיים )כולל מזון( לילדיהן. ל יהןעוני המקשה עלה לעתנאי החיים בפזורה הבדווית וכן על 

, שמהווה הכנסה משלימה הילדים לקצבת התייחסו הן .דיברו על כך החרדית אוכלוסייהמה אימהותגם 

 ,זאת. המשפחה לגודל קשר ללאשקלים לכל ילד,  350סכום אחיד של  לכדי 0036 באוגוסט קוצצהבבית, אך 

זה היה  קיצוץואילך.  חמישיה לילד שקלים 645-ל שלישי לילד שקלים 390סכומים שנעו בין  במקום

  משמעותי ביותר עבור משפחות גדולות. 

מקצוע מתחום הבריאות הוא ריבוי זיהומים ותאונות בית השכיחים יותר האנשי עסקו  בונוסף ש נושא

על תמותת ילדים  'בטרם'דוח בבקרב משפחות גדולות ובקרב משפחות החיות בתנאי דיור לא הולמים. 

ביותר היא  הפגיעהכי קבוצת הגיל  נמצא( 0036, פרידברג-לפלרו וייס) 0030שנת בונת בלתי מכּו ותפגעימה

 בקרב כאלה מקרים 303 מתוך תינוקות של תמותה מקרי 06 נרשמו 0030 בשנת. משנה פחותתינוקות בני 

 לא(. הנוער ובני הילדים באוכלוסיית משיעורם שלושה פי כמעט הגבוה שיעור, 37%) 39-לידה בגיל ילדים

מציין כי הסיבה השכיחה ביותר  0030 משנת 'בטרם' של דוח. אוכלוסייה סוגי לפי התפלגות  בדוח נמצאה

 געותהיּפ על שיטתיונת בקרב תינוקות עד גיל שנה היא טביעה. אין בנמצא מידע לא מכּו געותּפימהלתמותה 

 .(0030וכסלו,  איבנקובסקי) במוות הסתיימו שלא בית מתאונות תינוקות של

בעיות כלכליות על גידול ילדים בגיל את השפעתן של  בחוןל יעוהצ באקדמיה מהמומחים שחלק, לציין חשוב

 מקשיי פרנסה הסובלות ,ממעמד הביניים הנמוךמשפחות בהחיות בעוני אלא גם משפחות בהינקות לא רק 

לחוסר  םגור וכלכלית תעסוקתית יציבות חוסר, לדבריהם .אבטלה של מתמשכים או חוזרים ממצביםו

 עשויה היא :'שקופה' זו היא למעשה היאוכלוסי ,הז מצב בשל. וכך גם להזנחה של ההורים לילדיהם םתניּוּפ

 השירותים מערכת של' הכוונת' עלאינה נמצאת  היא זאת עם אך, רגשית להזנחה ובסיכון בקשיים להיות

 15.לאיתור ומוכרים בולטים סימפטומים לה ואין

                                                   
התייחסות למעמד הביניים הנמוך עלתה כהבחנה מוכרת במחקר של מכון טאוב שהראה כי למרות ההתייחסות  15

למעמד הביניים כאל מקשה אחת, מעמד זה אינו אחיד ומורכב משתי קבוצות נפרדות הנבדלות ביניהן. כך נמצא 
 מההכנסה החציונית לנפש. 40%-360% למשקי הבית שבהם ההכנסה לנפש עומדת עכי "מעמד ביניים נמוך"  כולל 

על פי המחקר, הגורמים החשובים המשפיעים על הפערים בין הקבוצות הם מספר המפרנסים ומספר הילדים 
 (.0035במשק הבית )ניסנוב, 
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 צעירה והורות צעיר בגיל נישואיםב. 
. משפט בית באישור כן לפני להתחתן אפשר חריגים במקרים. 39 הוא לנישואים המינימלי הגיל בישראל

 5,000-נישאו כ לוהכ(. בסך מוסלמיות המכריע)רובן  39נערות מתחת לגיל  530בישראל  אוישנ 0030 בשנת

 , ברמן)ציונית ו 38מתחת לגיל  אימהותלתינוקות  3,500-כנולדו   0033  בשנת. 37נערים עד גיל  400-נערות וכ

 לקבל פונים החתונה קיום לאחר שנים ורק, הרשויות ידיעת ללא נעשים קטינות נישואי, לעתים(. 0030

החרדית והערבית התייחסו  אוכלוסייההקבוצות המיקוד של ב (.0030, פידלמן) לנישואים רשמי אישור

לנישואים בגיל צעיר, וכן ללחץ הקיים להתחתן מיד עם סיום הלימודים. בכל  אימהותוהאנשי המקצוע 

ה אוכלוסיימה אימהותהת. אחת רּוהתופעה מובילה לקשיים משמעותיים בהסתגלות להו  ש נאמרהקבוצות 

"כשילדתי את הבת הגדולה. : 39להתקשר לתינוקת שנולדה לה כשהייתה בת  שהתקשתה סיפרההערבית 
בעיה. בכיתי הרבה, לא הרגשתי שהיא הבת שלי.   הייתהזו … לא הרגשתי שזו הבת שלי, לא היו לי רגשות

של נישואים ולידה בגיל  ,מהמגזר הבדווי התייחסה לתפיסה הקיימת בחברה םא   התנגדתי לקבל אותה".

צעיר כ"מובנים מאליהם" ולצורך לבחון את הנושא וכן להדריך נערות צעירות ולהכינן לזוגיות והורות:  

ופתאום מחפשת חתן ורוצה להתחתן. אבל למה היא  רוצה להתחתן? אף פעם   00או  38"נערה מגיעה לגיל 
כנו את עצמנו, ההורים שלי לא הכינו אותי להיות לא שאלנו את עצמנו. ופתאום היא גם רוצה ילדים. לא ה

 מה עושים עם הילדה?" –ואז פתאום יש לי ילד  .אימא
  

 גדולות שפחותמ. ג

מהמשפחות בישראל הן  39% ילדים. 0.5 הוא 0030-ל נכון בישראל למשפחה הממוצע הילדים מספר

 קשיים יםמעצומ לדיםי מרובת המשפחבש ציינו אימהותומקצוע  אנשיילדים ומעלה(.  5משפחות גדולות )

 אנשי .רבים ילדים בין הטיפול בחלוקת הצורךמעצם הגודל ו ,הינקות בגיל לילד תרּובהו   ממילא הקיימים

 מצבים עוררלהת עשויים ,בשל הצפיפות בלידות ,חרדיות במשפחותש אמרו החרדי במגזר המטפלים מקצוע

ים לצוף ביתר עשויכן, קשיים ודילמות חינוכיות הוריות  מוכ. בבית הינקות בגיל אחד מילד יותר יש בהםש

 אח לו נולד ופתאום צעיר ילד כשיש. הרגשות את מעצים וזה ומאבקים קנאה תחומי יותר"ישנם שאת: 
 . "סביבו שנולדים במצב הזמן כל נמצא ילד בו מצב לעומת שונה זה, אחד

 במגזרו הערבי, במגזר ידהחר במגזר אימהותהילדים במשפחה,  ריבוי בשלמקצוע דיווחו כי, לעתים, ה אנשי

 חשבון עלילדים הבוגרים יותר, ב טיפוללהתמקד ב עשויות ,מאודנפוצות  גדולות משפחות בהםש, הבדווי

דעות מּו אינןש אימהותשיש  אמרוקבוצות המיקוד אנשי מקצוע ב. פעוטותלתינוקות ול הלב תשומת

 משום הןומבין,  אינוושהילד קטן משום שהן סבורות  הן ,יה עם הילדיאינטראקצ שללחשיבות של דיבור ו

עובדת  פעוטות.התינוקות וה משחק עםלדיבור ול לב תשומת לייחד עליהן מקשהעליהן  המוטליתר העומס ש

"מה שאנחנו רואים אצלנו זה שצריך לעשות  :סוציאלית המטפלת במשפחות מהחברה החרדית מתארת
 ,ים המאוד צעירים והשפה שאינה מבוססתאעם ההורים, לפתח מודעות לזה. פשוט בגלל הגילהרבה עבודה 

  ן הרגשי של הילד הצעיר".יש פחות התייחסות של הורים לּפ

וב התפתחותי כלשהו אצל עיּכ של במקרהאת ביתר ׂש יםמודגשת של האם ניּוהדעת וחוסר הּפ הסחכן,  כמו

בזמן,  לבדיקת רופא או איש מקצוע מגיעות אינן האימהות לעתים כיהילדים הצעירים. אנשי מקצוע דיווחו 

 היאאך לעתים  ,מוצדקתכ עשויה להתברר זו הנחהלעתים '; דברים יסתדרו עם הזמןכיוון שהן מניחות שה'
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מדריכת הורים בתכנית לגיל רך המטפלת במגזר החרדי  לאיחור באבחון ובטיפול בבעיה. להוביל עשויה

 יכולות להגיד הרבה פעמים 'טוב, נו, כל הילדים הולכים או מדברים בסוף'". אימהות"מתארת:  ציינה

 לטיפול ההגעה עצם גדולות במשפחות. טיפול לשירותילהגיע  יכולתב הוא גדולות משפחות של נוסף קושי

מפנים ילד  אם"הרך מתארת:  ילגל במרכז תקשורת קלינאית. בתמורּכ בלוגיסטיקה כהרּוּכ היאו אתגר היא
מדובר בסדרת טיפולים, זה נמשך הרבה זמן, וצריך להגיע ולשבת עם הילד ולא  -למכון להתפתחות הילד

מעדיפים שילד  אפילו)במגזר החרדי( . אצלנו אמתי. זהו קושי טכני יביסיטריבתמיד יש זמן לזה או לגייס 
גם בקרב משפחות שאינן גדולות אבל  עלה הנושא ילך לגן שפה ולא לקלינאית תקשורת כי פשוט אין זמן". 

לשירות  ההגעהאם בגלל קושי להיעדר מהעבודה ואם בגלל עלות , לטיפולים ההגעעל  מקשהמצבן הכלכלי 

 .המגורים מיישוב מרוחקה

  תפגּו. ד

 ריוןיה לגיל מתחת - זמנו טרם שנולד תינוק הוא פג .פגים שנולדו לתינוקות הורים ויםחו   מיוחדים קשיים

 היילודים מכלל 8%-כ של משקלם 0030-0000 בשנים. נמוך שלו הלידה משקל המקרים ברוב, שבועות 69

 או גרם 3400) מאוד נמוך לידה במשקל לודיםיי 3,457 נולדו  0033 בשנת. גרם 0,400-מ קטן היה בישראל

(. 0036, וקושר ציונית)  85.9%  על עומד מתוכם השורדים ואחוז החי לידות מכלל 0.7% מהווים אלה(, פחות

 בריאותאת  מסכנת מוקדמת לידה, המערב במדינות מהגבוהים בלידה הישרדות באחוזי שמדובר אף על

 נמרץ לטיפול ביחידה חודשים או שבועות במשך ואשפוז מיוחד טיפול ודרשיי מסוימים לתינוקותו, התינוק

 והתפתחות בריאות בעיות עם להתמודד עלולים הזאת התקופה את השורדים מקצת 16.(יהיפג) יילודים

  (.17הבריאות משרד אתר)מתוך  חייהם לאורך

שכללה ביקורים תכופים  תקופה; בקבוצות המיקוד תיארו את התקופה לאחר הלידהשילדו פגים  אימהות

התמודדות עם עוד ילדים ללבית החולים במקביל להחלמה מהלידה ו להגיעקושי ה על דיברובפגייה. הן 

"היה קשה כל יום : מתארת אימהותה. אחת ןילדמצבו של ל הקשורכן התייחסו ללחץ הנפשי  כמוו ,בבית
ם, כי התינוקת נשארה ללכת לשם )לפגייה(, היה מאוד קשה. וכשהייתי חוזרת משם לא הרגשתי שאני א  

אחרת התייחסה אף היא לקושי  םא  בפגייה. אחרי כמה חודשים כשהתינוקת הגיעה הביתה זה היה אושר". 

במיוחד זה שהיא הייתה כזאת פיצית וכל  –: "היה קשה, הכול תגּונפשי לראות את הילדה במצב הּפה
 החוטים שיוצאים ממנה ורק לי ולבעלי היה מותר להיכנס".

 ובדוויות ערביות חותמשפ. ה

 הערבית באוכלוסייה יםהשכיח, )עוני, נישואים בגיל צעיר ומשפחות גדולות( לעילו ניצושמאפיינים ה מלבד

נמצאת  עשורים כמה זה. מאפיינים ייחודיים נוספים לאוכלוסיות אלה ,הבדווית באוכלוסייה יותר ואף

 ההשפעות בין הקונפליקטהחברה הערבית בתהליך של מעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית. 

חלוקת תפקידים  ומכתיבות והמורחבת הגרעינית המשפחה של חשיבותן את המדגישות, המסורתיות

                                                   
ראוי לציין שמחסור בשירותים קיים גם ביחס לטיפול בפגים. בישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת  16

(, דווח על מחסור כללי ותת איוש של http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01184.pdf) 0036נובמבר  בחודש
 תקנים של רופאים ואחיות ניאונטולוגיים וכן מחסור בציוד וצורך בציוד חדיש יותר בפגיות. 

 , הבריאות משרד של האינטרנט אתר מתוך 17
   http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/birthday/Pages/premature_birth.aspx 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01184.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/birthday/Pages/premature_birth.aspx
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 ליחסים גם מחלחל ,, לבין ההשפעות של ערכי התרבות המערבית המודרניתאישהלמסורתית בין הגבר 

 חיי וניהול הקטנים הילדים חינוך, הזוגיות בנושאי, שלהם להוריהם צעירים הורים בין - המשפחתיים

 .(Rinnawy, 2003) הגרעינית המשפחה

 :המיקוד בקבוצות אימהותה של בדבריהןגם  משתקפיםאלה  םתהליכי

נושא המשפחה המורחבת עלה  .להתערבות מעורבות בין–חמולתי מבנה בעלת המורחבת המשפחה עם קשר

המורחבת, לעתים אף  למשפחתןשחיות במשפחה בסמיכות  הערביות והבדוויות אימהותהבעיקר בקרב 

בהיותה  ,של המשפחה המורחבת בחּההרבו לדבר בש  יות ווהבדוהערביות  אימהותהבאותו מתחם מגורים. 

אז … חד".  "כשהייתי עם הבן הגדול "אנחנו משפחות, לא זוג אחד. כולם בי : קבלת ידעלמקור לתמיכה ו
ה, איך חלב טוב, איך אני נשענת מניקהייתי עם הסבתא שלי וגם עם סבתא של הבעל וככה למדתי איך אני 

, התמיכה תחושת בצד. על הגב או על הבטן וככה למדתי" –על צד שמאל או ימין ואיך אני משכיבה  אתו

 התפקיד את יהעל בללק האם על המקשה מוגזמת התערבותעלתה תחושה של  אימהותמהחלק  בקרב

, אימאההיה ברור מי קובע סדר יום אצלנו. הוא )הבעל(, הילד,  לא מי קובע? –"גבולות וסדר יום  :ההורי
כלומר זה בעייתי, אני חושבת משהו, בעלי חושב … הסבתא או קרובי משפחה. בתקופה הזו כל מיני גורמים

 לאיזה צד היא תלך?" -יש לה בלבול  אימאהבת משהו אחר. אז משהו אחר וגם המשפחה הרחבה חוש

"אני גרה בבית ההורים שלי עם נאלצה לגור בבית הוריה, כי בעלה נמצא בכלא: ש סיפרהנוספת  ערבייה םא  
כולם מתערבים בתרבות ובהתנהגות שלו, עד  ,שלי ואחותי, והבעיה היא שאין לי שליטה על הבן שלי אימא

 .עכשיו אני סובלת מזה ומנסה לפתור את הבעיה"

פער הדורות בין הורים להוריהם בא לידי ביטוי בשינויים בתפיסות לגבי גידול הילדים. סוגיה . דורי-בין פער

בכך  שיש ייתכןי; ביתר שאת במגזר הערבי מודגשתנחלתה של רוב האוכלוסייה, אך  אהי ,סביר להניח ,זו

 אימהותהמחברה מסורתית למודרנית. אחת  מעברה תהליכילקרבה ולמגורים המשותפים וכן לביטוי 

דברים  יותר  הן לא כמו התרבות שלנו עכשיו. אנחנו למדנו הרבה ;התרבות שלהן ,שלנו אימהותה"הסבירה: 

: הדוגמנתנה  אחרת אם .והראש שלי זה לא אותו דבר" שלי(  אימא)של שלנו... הראש שלה  אימהותהמ

עד שנגמר החלב. אני לא …  5 -6שלי הייתה מניקה עד גיל  אימאו"אני הנקתי את הילד שלי עד גיל שנתיים 
 . "רציתי לתת לו הרבה זמן, כי אני צריכה לעבוד והוא גדול

קף יעל ה מדויקיםאין נתונים  .נשים מספר עם נישואין קשר היא פוליגמיה .נשים במגזר הבדווי ריבוי

-63%הוא הבדווית באוכלוסייההמשפחות הפוליגמיות  שיעור הערכותה פי עלהתופעה במגזר הבדווי, אך 

רה  היא פוליגמיה ,הישראלי החוק פי-על (.0003)לוטן,  00%  שנות חמש עד הוא בגינה והעונש פליליתעב 

וזאת מכיוון שרוב הנישואים לא נערכים  ,הבדווית יהיבאוכלוסהחוק כמעט אינו נאכף  ,עם זאת .מאסר

 או הפלסטינית מהרשות לנשים אובאופן רשמי או מתועדים ברשויות. כמו כן, שיעור ניכר מהנישואין ה

(. מנהלת שםהן משוללות כל מעמד חוקי בישראל, והן למעשה תלויות לחלוטין בבעליהן ); לפיכך, מירדן

 עלריבוי נשים במשפחה אחת, אלא  עלקרובות אין מדובר  שלעתים דיווחהמחלקת הרווחה ביישוב בדווי 

"הבעל מקים עוד תא משפחתי, מרעיף מתארת:  היא .הראשונה לטובת אישה אחרת שהיאהשל  התזניח
את תשומת לבו ואהבתו לאישה החדשה, האישה הראשונה נשארת עם הנטישה, התסכולים המטען הרגשי. 

בתוך כל זה הילדים גדלים...  -הנטישה היא גם כלכלית, אין לה ממה לחיות. מדובר בעוני רגשי חברתי כלכלי
 הורי פנוי לטיפול בילדים והיא עסוקה בפגיעה שלה". אין מרחב - ומאוד עסוקה פנויההזו לא  אימאה
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לציין גם מספר סוגיות בריאותיות השכיחות יותר באוכלוסייה הערבית, ובעיקר באוכלוסייה  ראוי

 הבדווית: 

–שיעור תמותת התינוקות בישראל דומה לשיעור המקביל במדינות המערביות המפותחות . תינוקות תמותת

 06.4-)מה מתמדת בשיעורי תמותת התינוקות ועד היום נצפתה יריד 90-מאז שנות הלכל אלף לידות חי.  6.4

(. למרות הירידה בשיעורי תמותת התינוקות בכל 0030-בלכל אלף  6.4-לכל אלף בשנות השבעים ל

שאר  קרבמאשר ב יותרגבוה  הערבית האוכלוסייה קרבב האוכלוסיות, עדיין שיעור תמותת התינוקות

 3.3שיעור התמותה בקרב תינוקות ערבים היה  0033פרט בקרב האוכלוסייה הבדווית. בשנת האוכלוסיות, וב

בקרב תינוקות יהודים. בקרב האוכלוסייה הבדווית בנגב שיעור תמותת  0.3לכל אלף תינוקות, לעומת 

ת לכל אלף תינוקות. עם זאת, גם שיעור התמותה בקרב הבדווים נמצא במגמ 30.0היה  0030-התינוקות ב

 לשהשכיח ביותר  הגורםמקרי מוות לכל אלף תינוקות(.  34.6נרשמו  0003-בהעשור הקודם ) לעומתירידה 

 לכל 3.3 - 0030-3003-)בprenatal 18 - לידתיות-היה סיבות טרום 0004-0030תמותת תינוקות בישראל בשנים 

 0.5וח על שיעור גבוה של אך בקרב ערבים דּו ,ירידה במגמת נמצא זה מגורם תמותהה שיעור(. תינוקות אלף

 בקרבבקרב יהודים. כמו כן,  3.5 שיעור של  לידתיות לעומת-טרוםלכל אלף תינוקות שנפטרו עקב סיבות 

 3.3 לעומת חי לידות אלף לכל 0.5 0033-0030-ב) לדיםמּו מומים ואהמידה  באותה השכיח המוות גורם ערבים

 בקרב יהודים(.  0.9-ו האוכלוסייה בכלל

של הילדים,  םלפגוע בהתפתחות העלול אנמיה מחוסר תזונתי בקרב פעוטות .ופעוטות תינוקות בקרב אנמיה

 להמלצות ענותיהה היקף תבחינתוסף ברזל לכלל התינוקות והפעוטות. הבריאות ממליץ על מתן  משרדו

 מהתינוקות 87.9% שנה חצי בגיל כי ,העלתה וויטמינים ברזל של תוספים מתן בנושא הבריאות משרד

שיעורי אנמיה  תבחינ (.0036, הילד)שנתון  שנה חצי בגיל ברזל תוסף קיבלו מהערבים 74.6%-ו היהודים

 שיעורמ 3.3שיעור האנמיה בקרב תינוקות בדווים היה גבוה פי  0008-0003בקרב תינוקות העלתה כי בשנים 

מהתינוקות  34.80%מהתינוקות הבדווים סבלו מאנמיה לעומת  04.93%תינוקות יהודים ) בקרבהאנמיה 

, 5.38%לעומת  33.03%, 0.5בקרב תינוקות בדווים היה גבוה אף יותר )פי  החמורהיהודים(. שיעור האנמיה ה

  .(Shalom-Vardi et al., 2011 - בהתאמה

 הכלכלי מצבל זאת ייחסו הם. מקצוע אנשי גם בקרב ה נצויאנמיה בקרב תינוקות ופעוטות בדווים ה שכיחות

אי הקפדה על מתן תוספי ברזל. לו  בהרגלי התזונה שינוי עם בשילוב הבדווית יהיהאוכלוסבקרב  הקשה

 עדשים עם, מהיום טוב יותר הרבה זניםמּו היו הבדואים פעם: "מתארת בלקייה הרווחה שירותי מנהלת
 כי ,עדשים בבישול מתביישות הן, מבשלות לא צעירות אימהות. מזין לא הוא שיש התחליף היום. וחובזות

 תזונה זה ,ואורז אדמה שתפוחי וחושבים שימורים וקופסאות שמנת הרבה אוכלים אז. מסורתי נחשב זה
זו תזונה לא נכונה ועם המצב כלכלי שלא מאפשר בשר ועוף ירקות ופרות  נוצר מצב  – מספיק לא זה אבל

  של אנמיה".

                                                   
או היריון יחס לתקופה של שבועות אחרים לפני ולאחר הלידה, כולל למשל: סיבוכי ות מתילידתי-טרוםסיבות  18

ולגדילה התוך רחמית, בעיות בלידה, זיהומים היריון מצב האם שהשפיע על העובר, הפרעות הקשורות למשך ה
 (.0036הקשורים בתקופה זו ועוד )הגדרה מתוך ציונית וקושר, 
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מקבלים ילדים חיסונים נגד כעשר  ,עד הגיעם לגיל שנתיים ,בשנים הראשונות לחייהם. חיסונים מתן אי

מהילדים, ואף גבוה  74%-עומד על כו במערב אחרות למדינות יחסית גבוה בישראלמחלות. כיסוי החיסונים 

י המקצוע שרואיינו דיווחו זאת, אנש עם(. 0036, מעט יותר בקרב הילדים הלא יהודים )שנתון ילדים בישראל

את השירות  להנגישים )בעיקר בפזורה( ועל ניסיונות יעל שיעורי התחסנות נמוכים ביישובים הבדוו

  . מרפאות טיפות חלב ניידותב שימוש באמצעות

 חרדיות משפחות. ו

מיתוסים  הזכירוהחרדיות  אימהותהקבוצת המיקוד של ב. חרדיות אימהותואמונות בקרב  מיתוסים

מעיד  אימהותהבין ההורים. מידע זה העובר בין ' טיפים'ואמונות מושרשות בגידול ילדים שמועברים כ

ולעתים מחליף  ,בטיחות בגידול בילדים כללימתיישב עם  אינואך בחלק מהמקרים  ,אמנם על הקהילתיות

 ידודלעמתן פיסטוקים או יין קידוש  :)כגוןהתמודדות עם סוגיות אלה  לדרכי ביחסמידע קיים ומבוסס 

 אמונות על המבוססיםפתרונות  ,למשל ,עלוהובמסגרת הקבוצה  .דיבור אצל פעוטות עם איחור בדיבור(

 הילשתיחלב וסודה  מתן, כגון: מחיתוליםלהתמודדות עם גמילה  החרדית הקהילה בקרב הנהוגות טפלות

 חסי מין. שני בני הזוג בטרם קיום י של שתן הטלתולילדים 

 0005מסמך רקע בנושא חיסונים לילדים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת  .מתן חיסונים אי

לגרום  עלולה דבר ;)0005מצביע על נטייה של חלק מההורים החרדים שלא לחסן את ילדיהם  )מי עמי, 

דיווחו על מאמצים הנעשים להגברת שיעורי  חלב טיפת תחנותהמקצוע מ נשות. מחלות להתפרצות

לשכנע  כדי שפחותמההגעה לבתי  באמצעותו לתמוך במתן חיסונים רבניםמ בקשהההתחסנות, באמצעות 

 אותן לחסן את ילדיהן. 

למענה  ותמשפחות חוזרים בתשובה זקוק, מקצוע חרדיות נשות לדברי .של חוזרים בתשובה משפחות

 הם ולכן ,ממשפחות המוצא שלהםמתנתקים בני הזוג  לעתים ,חזרה בתשובהה בעקבותייחודי. לדבריהן, 

תמיכה ועזרה. כמו כן, בתהליך החזרה בתשובה הם זונחים את המסורת של משפחת  מהן לקבל יכולים אינם

 של דתי חיים אורח תשהקניי הסבירו מקצוע אנשימסורת שאינם מנוסים בה. ם עליה מקבליםוהמוצא 

הילדים. לטענתם, חוסר  ה לגילתבדרכי נועם ובאורך רוח, תוך התאמ עשותילה כהצרי לילדים ומצוות תורה

 תמיד לא"הם : החרדית בחברה ךהר לגיל הורים מדריכתבמשפחות. כפי שמתארת  'לחץ'הניסיון יוצר 
להרפות  לכמה  ,הילדים על ללחוץ להפסיק איפה. ובמצוות בתורה - לא ואיפה לילדים לוותר איפה יודעים

 דיברו שעליו נוסף נושא ולכן יכולים להיות מאוד קיצוניים". ,שנים. אין להם את זה, הם לא מכירים את זה

 מאפשרת גדולות במשפחות הגדילה ,המקצוע אנשי לטענת. גדולות במשפחות חיים עם כרותיהה חוסר היה

דברים שלאחר מכן מועתקים ממשפחת המוצא  - ההתנהלות דרכי אתו הזה החיים אורח את להכיר

 הם זקוקים להרבה תמיכה.  ולכןלמשפחה החדשה. ניסיון זה חסר לחוזרים בתשובה, 
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  מרכזיים נושאים: הינקות בגיל הורות אתגרי – סיכום 

(בעיקר בקרב הורים צעירים)הסתגלות להורות 

('רחצה  וכד, החתלה)טיפול פיזי בסיסי •

הנקה •

קשיים בהסתגלות להנקה ומאוחר יותר בגמילה מהנקה•

לחץ להניק וקישור הפעולה עם הורות מיטיבה•

מסרים סותרים המתקבלים מאנשי מקצוע לגבי חשיבות ההנקה•

אכילה והאכלה•

מעבר למזון מוצק  •

הקניית הרגלי אכילה•

בררנות באוכל: כגון, קשיי אכילה•

רגישות ואלרגיות למזון•

התמודדות עם מיומנויות טיפול בתינוק ובפעוט

הפגנת , עקשנות, התקפי זעם)התמודדות עם קשיי התנהגות של ילדים •
(עצמאות מוגזמת

קשיי שינה  •

(קנאה בין אחים, כגון הסתגלות לאח חדש)מעברים בחיי משפחה ויחסי אחים•

אסטרטגיות חינוך ילדים

קושי בתמרון בין דרישות העבודה ומטלות הוריות•

קושי של אימהות למצוא עבודה  •

תמרון בין  הורות ותעסוקה 

קושי בבחירה מושכלת של מסגרת טיפולית  •

עלות גבוהה של הסדרי הטיפול  : היבט כלכלי•

שילוב הילד בהסדר טיפול וחינוך  

משפחות במצבי גירושין בקונפליקט גבוה•

משפחות החיות בעוני  •

הורות צעירה  •

משפחות גדולות•

הורים לילדים פגים•

(בדווית וחברה חרדית/חברה ערבית)חברות מסורתיות •

: קבוצות אוכלוסייה שיש לתת עליהם את הדעת

הצפה במידע ובמקורות מידע ומחסור במידע מפוקח  
ומהימן בתחומים השונים



 

25 

 השימוש דפוסי :ולהוריהם הינקות בגיל לילדיםהקיימים  שירותיםה. 3

  השירותים ספקתהב אתגריםו מסופקים לא צרכים ,בהם

פותחו  בישראלהורים לילדים בגיל הינקות.  בפני העומדיםהעיקריים  האתגרים אתהקודם הצגנו  בפרק

נדון האתגרים במתן שירות מיטבי ו את נבחןזה  בפרקילדים והורים בגיל הינקות.  עבורשירותים  מגוון

וחינוך,  טיפול, מסגרות השגחה –במערכות העיקריות המספקות שירותים לילדים בגיל הינקות ולהוריהם 

אלו נועדו לספק לילדים בגיל  מערכות, שירותי בריאות והתפתחות ושירותי רווחה. ותמיכה העשרה מסגרות

דול ילדיהם ותסייע הורים בגיל תסייעהינקות ולמשפחותיהם מעטפת מענים שתיטיב עם התפתחותם, 

 לאיתור עיכובים, קשיים ומצבי סיכון. 

 שלוש-לידה לגילאי וחינוך טיפול, השגחה הסדרי 3.1

, בהחלטת ממשלה משנת כן כמו. 4 מגיל חינוכית במסגרת להיות בישראל ילד כל שעל קובע חובה חינוך חוק

ילדים  של םשילמדו בגני ילדים ציבוריים. שהיית ומעלה 6 גילאינקבע כי המדינה תספק חינוך חינם ל 0030

בהסדרי השגחה, חינוך וטיפול אינה מוסדרת בחקיקה או בהסדרי תקצוב כוללים. בחלק זה נציג  6עד גיל 

מספר הילדים השוהים  ושל םמספר שלואומדנים  שלוש-לידה את סוגי ההסדרים הקיימים לילדים בגיל

 פער בין היקף הצרכים להיקף המענים בתחום זה.  באיכות הטיפול וב דוןבהם. נ

 שלוש-לידה לגיל וחינוך טיפול ,השגחה הסדרי סוגיא. 

 (:0005, ברמץ-פיכטלברג) סוגים לשני שלוש-לידהבגיל בילדים לטיפול ההסדרים את למיין ניתן

רים, בעלי סמל של משרד ּכמעונות ומשפחתונים מּו –שירותים הנקנים בתשלום קיים: הסדרים שּו .1

 הכלכלה, לצד שירותי מטפלות, מעונות, גנונים, פעוטונים ומשפחתונים פרטיים שאינם מוכרים.   

ם )ההסדר הביתי ידי אחד ההורים, לרוב הא   עלמבוססים על טיפול בילד קיים: הסדרים שאינם שּו .2

 ית.או ההסדר המסורתי(, או על ידי קרובי משפחה אחרים, ללא תמורה כספ

 בגיל לילדים אימהות של תעסוקה להגברת אפקטיבי מדיניות ככלי נחשב ומשפחתונים יום מעונות סבסוד

 חדש ניתוחלאפשר לנשים לצאת לעבודה.  הייתההיום והמשפחתונים  מעונותהראשונית של  מטרתם .הרך

 לאחר הראשונות בשנים האימהות של שכרן להעלאת גם תורם הסבסוד כי מעלה ישראל בבנק שבוצע

 האחרוניםהעשורים  בשלושתבעיקר אוכלוסיות חלשות, הרי ש המעונותם בתחילת דרכם שירתו א   .19הלידה

 (. 0030, סטולרסקיגבוה )-הפכו המעונות לשירות מקובל גם למשפחות מן המעמד הבינוני והבינוני

מבנים ייעודים. משפחתונים הם ב הפועליםשלוש שנים,  גילעד  ילדיםל קבוצתיותהיום הם מסגרות  מעונות

 מוכריםמשפחתונים ומעונות יום תינוקות.  4-לרוב מטפלת אחת אחראית על כ םמסגרות ביתיות, בה

 , 0000"ס, התש – )על פי חוק פעוטות בסיכון בסיכון  ולילדיםילדי אימהות עובדות ו1או לומדות ל מיועדים

  

                                                   
19 2016ChildCare.aspx-03-http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/29 

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/29-03-2016ChildCare.aspx#_blank
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ביוזמת  םאת פעילות החלו המעונות 20(.בסיכון הנמצא 6 גיל עד פעוט כל עבור יום למעון הזכות את הקובע

, מתוקף הכלכלה במשרד ומשפחתונים יום מעונותנשים,  תעסוקתעל ידי האגף ל יםנתמכ הםארגוני נשים ו

סבסוד שכר הלימוד להכלכלה אחראי להכרה במסגרות,  משרד. 3734"ה התשכחוק הפיקוח על המעונות 

על תקני הפעלה של הסטנדרטים ולפיקוח  לקביעתי, רבמחיר שכר לימוד מפיקוח על לשל ילדים זכאים, 

 המשרד, כן כמו. טיפולי-החינוכי בטיבטיחות, תברואה, היגיינה, תזונה והה –המעון  בטייהמסגרת בכל ה

העשרה  השתלמויות מקיים)לכל רמות המקצוע הפועלות במעון(, ו תםבהפעל ותומךהכשרות  מסלולי מפתח

 .  א(0008ברמץ, -פיכטלברג) נוספיםתקופתיות, בצד הארגונים המפעילים וגורמים 

 כאשר, הציבוריות למסגרות חלופה מספקות אלה. פרטיות מסגרות פועלות, רותּכמּוהל המסגרות ע נוסף

 על הנתפס בשירות מעוניינים הורים כאשר או, הצרכים את ממלא אינו המסובסדות המסגרות של ההיצע

הפרטיות  מהמסגרות לקח(. 0033, וייסבלאי; 0033וגל,  הולר) ציבוריים בגנים הניתן מזה יותר כטוב ידם

 מקצועיים צוות ואנשי מיוחדות חינוך שיטות, פעילויות מגוון מציעות והן, מבוססים ביישובים התפתחו

גובות שכר  הן. יכולת מעוטת אוכלוסייה עבור התפתחו אחרות מסגרות. גבוה לימוד שכר בתמורה וגובות

הן במובן הבטיחותי והן  ,הכלכלה משרד שהגדיר בסטנדרטים עומדות אינן כנראה חלקןולימוד נמוך יותר, 

חלק מהמסגרות הפרטיות  (.0033; וייסבלאי, 0033וגל,  הולר ;א0008ברמץ, -פיכטלברג) במובן החינוכי

אך רוב המסגרות לא מאוגדות וקשה  21פרטיים כגון ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל, בארגוניםרשומות 

 חירום במקרי למעט, אלה מסגרות על שגרתי פיקוח מבצע אינו הכלכלה משרד. ןלהעריך במדויק את מספר

 .תלונה מתקבלת בהם במקרים או

 בהן השוהים הילדים מספר ושל המסגרות מספר של אומדנים. ב

 6,379-ו מעונות 3,740 בישראל פעלו( 0033"ו )תשע לשנת נכון .המוכרים והמשפחתוניםהמעונות  פרמס

  22.ארצית בפריסה משפחתונים

 בשנתהיו רשומות  הכלכלהבמאגר הגנים הפרטיים של משרד . פרטיות שאינן מוכרותהמסגרות המספר 

גנים ה ןזאת, ארגו עם(. 0033מסגרות פרטיות, כולל גם מסגרות לבני שלוש ומעלה )וייסבלאי,  3,360-כ 0030

 6עד גיל  לילדיםמסגרות פרטיות  30,000-ל 3,000בין  ושקיימות, יותר גבוה שהמספר ךפרטיים מעריה

 (. 0033, וייסבלאי)

                                                   
( "פעוט בסיכון הוא פעוט הנמצא במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו 0000 "סהתש) בסיכון פעוטות חוק פי על 20

לגביו כי הוא נמצא במצב סיכון ועקב כך הוא צריך לשהות במעון יום, כדי למנוע את הוצאתו  שנקבעהתקינה, 
אית לפי דעתו של עובד סוציאלי ועל סמך חוות דעת רפו אם (3)מביתו", מצבי הסיכון הנכללים תחת החוק הם: 

אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד  אם (0)הפעוט מוכה או שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה מתמשכת; 
כראוי מחמת אלימות במשפחה, הפרעה נפשית, מחלת נפש, אלכוהוליזם, התמכרות לסמים, פיגור, נכות קשה, 

הפעוט מעוכב התפתחות, על סמך אישור רופא ילדים  (6) זנות, עבריינות או מחלה כרונית של אחד מבני המשפחה;
בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי וקיימות נסיבות משפחתיות שבשלהן יש חשש ממשי 
להתפתחותו התקינה של הפעוט. לפי חקיקה ומדיניות משרד הכלכלה, ילדים בסיכון נמצאים בדרגת העדיפות 

  נות המוכרים על ידי המשרד וזוכים להשתתפות ממשלתית גדולה יותר בשכר הלימוד.קבלה למעולהגבוהה ביותר 

21 haganim.co.il/viewStaticPage.aspx?pageID=2-http://www.irgun  
-נים התקבל בדוא"ל מהאגף למעונות יום ומשפחתונים במידע עדכני על אודות מספר המעונות והמשפחתו 22

06.03.33 

http://www.irgun-haganim.co.il/viewStaticPage.aspx?pageID=2
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(, מספר הילדים 0034)וייסבלאי,  הכלכלה משרד נתוני פי על. במסגרות הילדים מספר על אומדנים

 מספר של אומדנים. 333,000-כתשע"ד היה  בשנת)מעונות ומשפחתונים(  המשרד פיקח עליהןבמסגרות 

 וכן הכלכלה משרד של הפרטיים הגנים מאגר דרך שונות בצורות נעשוש, בפיקוח שלא מסגרותב הילדים

 אלו במסגרות נמצאים שלוש-לידה בגיל ילדים אלף 90-80-ככי  מעלים, הרך לגיל עסקים רישום מתוך

 (.0033וייסבלאי, )

 משרד של בפרסוםהבדלים בין המגזר היהודי לערבי בשיעורי הילדים המטופלים במסגרות פורמליות.  יש

 ובמשפחתונים יום במעונות טופלו/התחנכו היהודיות המקומיות ברשויות כי צוין  0036 משנת הכלכלה

-)פיכטלברג ערביות מקומיות ברשויות 30.3% לעומת ,6-לידה הגיל בקבוצת הילדים מכלל 06.7% מוכרים

 העדפותהערבית כוללים את  באוכלוסייהחסמים לשימוש בשירותים אלו (. 0036, אולשק-והריסברמץ 

 ונגישות, עלות השירות ביחס למצב הכלכלי של ההורים, האימהותההורים, מאפייני התעסוקה של 

 . בהמשך שיתואר כפיהמסגרות, 

 עובדות אימהות ילדי בין מבחינים המוכרים משפחתוניםבו היום מעונותמספר הילדים בל בנוגע אומדנים

 הלימודים תבשנ כיוח ( דּו0034,  וייסבלאי. במסמך של מרכז המחקר והמידע בכנסת )סיכון במצבי לילדים

 36,349-במעונות ו 84,038) המוכרותבמסגרות  עובדות אימהות שלילדים ותינוקות  78,504שהו  דתשע"

   (.5)ר' לוח  23בסיכון פעוטות חוק פי על למסגרות הופנוילדים  39,855במשפחתונים(. נוסף על כך, 

 מוכרים ובמשפחתונים יום במעונות הילדים : מספר4לוח 

 דתשע" 
 116,261 סה"כ ילדים 
 84,038 מעונותב עובדות ילדי אימהות

 36,349 במשפחתונים עובדות אימהות ילדי
 18,425 עובדות אימהות"כ ילדי סה
 39,855 למסגרת על פי חוק פעוטות בסיכון  שהוכנסו םילדי

 0034, וייסבלאי: מקור*

 על בסיס האומדנים השונים ניתן לסכם כי 

ילדים  11,,10-כ(, מתוכם 63%-)כ הכלכלה משרד ידי על מוכרותנמצאים במסגרות  3ילדים עד גיל  116,111-כ

 .6111התש"ס  - ששהייתם מסובסדת על פי "חוק פעוטות בסיכון"

 (. 11%-16%נמצאים במסגרות פרטיות שאינן מוכרות ) 3ילדים עד גיל  אלף 1,-01-כ

ל מקבוצת הגיל( נמצאים בהסדרים אחרים, בטיפול בני משפחה או בטיפו 61%-ילדים, כ 311,111-שאר הילדים )כ

 תפלגות לפי סוגי ההסדרים.   המטפלות פרטיות. אין מידע על ה

                                                   
מספר הילדים במעונות בתשע"ה  06.03.33-מהאגף למעונות יום ומשפחתונים בעל פי נתונים מעודכנים שנמסרו  23

 . 38,533ומספר הילדים במשפחתונים הוא  79,950)ילדי אימהות עובדות ופעוטות בסיכון יחד( הוא 
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במדינות שונות  6מציג את שיעורי הילדים עד גיל  0003משנת  OECD-ה ארגון של מסמך, השוואה לשם

, תוך הסתייגות מכך Licensedבמסמך הוא  בו )הביטוי שמשתמשים רשותהנמצאים במסגרות מּו

 בהן שהמסגרות מדינות לבין בלבד ברישום בהןשהמשמעות שונה בין המדינות, החל ממדינות שמדובר 

בדנמרק משולבים במסגרות  6מהילדים עד גיל  86%-מפוקחות ועם קוריקולום מובנה(. מהנתונים עולה ש

, בפורטוגלמהילדים  07%-ל 04% בין. 68%ארה"ב בו 63%, בפינלנד 55%נורבגיה ב, 33% בשבדיהרשות, מּו

קוריאה, ב, באוסטריה, זאת לעומתרשות. במסגרות מּו נמצאים ובבלגיההולנד בצרפת, באנגליה, ב

  24(. OECD, 2006מהילדים ) %30-%8גרמניה נמצאים במסגרות כאלה בין בהונגריה וב

 

 במסגרות בפיקוח  מחסורג. 

הילדים  סך. שלוש-לידה בגיל ילדים מיליון כחצימתוך  06%-במסגרות מוכרות כ שוהיםכאמור, בישראל 

ם הלטפל ב בוחריםאמנם תינוקות המטופלים בבית בתקופת חופשת לידה כמו גם ילדים שהוריהם  כולל

 הוא מסגרות שצריכיםבבית, אך הדרישה להשתלב במסגרות אלה עולה בהתמדה, והגידול במספר הילדים 

 (. 0030שנה )צבן, מדי  6%-5%

 

"ו התקיימו ועדות קבלה התשעפי נתוני האגף למעונות יום, בשנת  עלמשרד הכלכלה נמסר כי  בדיווח

מעונות יום,  654-מספר הנרשמים בהם עולה על מספר המקומות המאושר למעון( בש)המתקיימות במעונות 

את הפער בין  מדגים( 0036"ו )מורנו, בויצשל האגף לגיל הרך  מסמךנות ברחבי הארץ. ומע 3,740-מתוך כ

, ובחלק מההיצעכי ברוב המעונות של הארגון ברחבי הארץ הביקוש כפול  צוין במסמךהביקוש להיצע. 

  ילדים.  שלושהדחים מהערים על כל ילד שמתקבל נ  

ך והחרדי. על פי נתוני משרד הכלכלה, המצוטטים במסמ הערבי במגזר שאת ביתר בולט במסגרות המחסור

 רק שהיוו, מוכרים מעונות 38 הערבי במגזר פעלו"ד תשע בשנת(, 0035, חסייסישל מרכז המידע של הכנסת )

תשע"ד  בשנתלמחסור במעונות היא הקמת משפחתונים בבתי מגורים.  חלופה. בארץ המעונות מסך 0.4%

 מהמשפחתונים בארץ.  50%משפחתונים, המהווים  3,433פעלו במגזר הערבי 

, 60%-ו 06%פי נתונים מאותו מקור, אחוזי המעונות והמשפחתונים המשרתים את המגזר החרדי הם  על

רות ומסובסדות ּכמחסור במסגרות מּו עלוח בקבוצות המיקוד דּו חרדיות נשיםבקרב  גםבהתאמה. עם זאת, 

לטענתן בהרבה  תהפועלו ,פרטיות למסגרות פונות הןהתמודד עם המצב, ל כדי. ארוכות המתנה רשימות ועל

כי  ה. מדבריהן עללשעה מעטים שקלים של בתעריף או יומי מחיר לפי ילדים מקבלותו המגוריםיני ימבנ

ילדים המגיעים על בסיס  ,מטפלות מעטשל  ן, עשרות ילדים בטיפוללמשל .אלה בעייתיים במסגרותהתנאים 

 תנאי בטיחות שאינם מתאימים ועוד. ,אין קבוצה קבועהש כך ,שעתי

                                                   
חשוב לציין, שיש לבחון את שיעורי ההשמה במסגרות בהקשר רחב יותר של מדיניות של מענקים וחופשות לידה  24

ארוכות המעודדות הישארות עם הילד בבית הקיימת בחלק מהמדינות. כמו כן, השתתפות נשים בשוק העבודה 
סגרות. כך עלה כי יש מדינות )במשרה מלאה או חלקית( לא נמצאת בהכרח בהלימה עם שיעור גבוה של ילדים במ

שבהן יש אחוז נמוך יחסית של ילדים במסגרות מורשות אך שיעור השתתפות גבוה של נשים בשוק העבודה )למשל, 
מהנשים משולבות בעבודה(. במדינות אלה ייתכן שקיים פער בין היצע וביקוש המעלה צורך  90%אוסטריה שבה 

 למצוא פתרונות בסקטור הפרטי. 
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 קרקע של הקצאה המסדירה חקיקה אין, ילדים מגני שלהבדיל היא יום במעונות למחסור מרכזית סיבה

, ארגונים ורשויות מקומיות המבקשים להקים בנוסף(. 0030, ובלס)צבן  יום מעונות של לבנייה ציבורית

 הקמת, כן כמו. מעונות נזקקים לאישורים, ועד לאחרונה תהליך קבלת האישורים היה מורכב וארך זמן רב

 מקומיותחסם בפני רשויות  שהיווהקריטריון  ,תהמקומי הרשות של כספית השקעה הצריכה יום מעון

מעונות יום  תהחליטה הממשלה על הגדלה משמעותית של ההקצאה לבניי 0030שמצבן הכלכלי רעוע. בשנת 

מעלות הבנייה לרשויות מקומיות במגזר  74%-300%שמש לסבסוד של תש ,צםולשיפו תם, להרחבציבוריים

בשאר הרשויות והמגזרים )תקצוב  70%, ושל 5-3כלכליים -הלא יהודי, במגזר החרדי ובאשכולות חברתיים

 נוהל 0035 בשנת פורסם, בנוסף(. 7.6הוראת מנכ"ל מס'  -בינוי רשויות מקומיות לתכנון ובינוי מעונות יום 

 פי על(. 0034, הכלכלה משרד, ישראל)מדינת  בנייה אישורי קבלת על הולהקל שהתגלו חסמים תלהסר חדש

 בעקבות, ואכן. הבינוי קצב להגדלת ₪ מיליארד 3.3 ההחלטה קבלת מאז הוקצו, הכלכלה משרד דיווח

 מספר)במקביל גדל גם  07%-בכ המעונות מספר גדל 0035134-0007130 השנים בין, השונים המאמצים

 הגידול לשיעור מעבר, תבמסגרו ששהו הילדים מספר גם גדלאלה  בשנים (.37%-בכ המשפחתונים

  (. 0034, וייסבלאי) באוכלוסייה

  ואתגרים דרך אבני: במסגרות האיכותי הטיפול. ד

נמוכה עשויה להיות השפעה שלילית על התפתחותם  הטיפול בהן איכותש רךהלגיל  מסגרותלמראים כי  מחקרים

חיובית של איכות ה תהבזמן, מחקרים נוספים הצביעו על השפע בו   25.חברתית של ילדים-והרגשית הקוגניטיבית

עקב אחר ילדים בכמה  National Institute for Child Health Development-ה ארגוןהמסגרות על הישגי הילדים. 

תרמה להשפעות חיוביות על הישגים  מסגרות טיפול איכותיות בגיל הרךב שהייהמדינות בארה"ב ומצא כי 

. המחקר מצא גם קשרים חיוביים בין איכות המסגרת והוויסות 34עד גיל  אפילוואקדמיים  קוגניטיבייםשפתיים, 

 33חברתית' טובה יותר בגיל -ת תופעות של היפראקטיביות מצד אחד והגביר התנהגות 'פרויפחההעצמי; דבר ש

(Vandell et al., 2010) .האורך מחקר (26EPPE )School and Primary Education-Effective Pre  שעסק ביעילות הגנים

מתמטיקה גם  עלבעלת השפעה על אוריינות ו הייתהוהחינוך היסודי באנגליה מצא שאיכות סביבת הגן1מעון 

תן נמוכה שנים. לעומת זאת, החוקרים ציינו כי ילדים ששהו במסגרות שאיכו 4לאחר שהילדים היו בבית הספר 

 . כלשהי במסגרת שולבוהיו דומים בהישגיהם לתלמידים שלא 

 להפיק בביתםמשאבים  ללאשל ילדים  הסיכוי, אך הילדים לכל יתרונות בעל הוא איכותיות במסגרות טיפול

להשלים פערים לקראת  ליכולתם תרומתו בשל בעיקרגדול במיוחד;  איכותי מטיפול משמעותית תועלת

 צוין(. עוד OECD :http://www.oecd.org/edu/school/48980282.pdf-ה מדינותר )ר' דוח הכניסה לבית הספ

(, כי בעיקר עבור 27Safeguard social support for poorest families, 2011) OECD-ה מדינותבדוח אחר של 

לשיפור בהתפתחות  קשורהרותי השגחה, טיפול וחינוך באיכות גבוהה יהבטחת ש ילדים ממשפחות עניות,

 .הקוגניטיבית

                                                   
 .OECD  :http://www.oecd.org/edu/school/48980282.pdf-ה מדינות ר' דוח 25
מפורסמים באתר הפרויקט:  Institute of Education, University of London-כל המחקרים והממצאים של פרויקט ה 26

http://www.ioe.ac.uk/research/4586.html  
27 oecdsgurria.htmlhttp://www.oecd.org/iceland/societysafeguardsocialsupportforpoorestfamiliessays 

http://www.oecd.org/edu/school/48980282.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/48980282.pdf
http://www.ioe.ac.uk/research/4586.html
http://www.oecd.org/iceland/societysafeguardsocialsupportforpoorestfamiliessaysoecdsgurria.html
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, טיפול מסגרתאנשי מקצוע ומומחים )וכמובן גם בקרב הורים( היא "מהי  קרבדונה לא פעם בישכבר נ שאלה

מבנה, ציוד, השגחה וחינוך איכותית לפעוטות?". מלבד התייחסות לנושאים הקשורים להיבטים פיזיים )של 

 גודלמאפיינים שונים של המסגרת המשפיעים על איכות הטיפול: ל בנוגעאיכות המזון( קיימת הסכמה 

 איכות; המטפלת של וההכשרה ההשכלה; הילדים למספר המטפלות מספר בין והיחס הקבוצה

 ,Aviezer ) המטפלות של תעסוקתית ויציבות הכנסה גם הכוללים ויש ;הילדים עם שלה האינטראקציה

, 200428Karie, 2003; Howes, 1987; Love et al., 2003; NICHD-Sagi & Koren .0030, סטולרסקי אצל.) 

 לגיל ומשפחתונים יום מעונות אגףהתנהל דיון מקיף על איכות הטיפול בפעוטות במסגרת ועדה של  בישראל

 מסמך לפרסום הובילו וועדהה של דיוניה. רוזנטל מרים פרופסור בראשות, 0005שהוקמה בשנת  הרך

. מסמך זה 0007: "מסמך הסטנדרטים"( בינואר להלן) 29"לפעוטות חינוכיות מסגרות להפעלת"סטנדרטים 

 איכותית ברמה לפעוטות מסגרות של והניהול ההפעלה אופן על מומלץ מקצועי נועד להוות "מדריך

 30".החינוכיות במסגרות השוהים לפעוטות ובטיחותי בריאותי, איכותי טיפול-חינוך המאפשרת ,ובטיחותית

 קבוצה גודל, וציוד מבנה, פיזית סביבה: השונים להיבטים ביחס סטנדרטים מקיף באופן הגדיר המסמך

 וניהול טיפולית-חינוכית עבודההצוותים המקצועיים לקראת  הכשרת, למחנכת ילדים מספר והתאמת

 . לפעוטות במסגרת הבטיחות

 :המסגרות סוגי לשני מתייחס במסגרות הטיפול איכות סביב הדיון

 (מהילדים 35%-33%-כ, כאמור, בהן)ששוהים הלא מוכרות  המסגרות 

 (מהילדים 06%-כ בהן ששוהים) המוכרות המסגרות. 

 מסמך, רוזנטל' פרופ לדברית הרבה בין מסגרות הטיפול הקיימות כיום מציבה אתגר בנושא הפיקוח. נּוהשו  

 מגדיר והוא, במסגרות השוהים בפעוטות איכותי טיפול להבטחת מקצועי מדריך להיות נועד הסטנדרטים

הייתה שבתהליך הדרגתי יוחלו סטנדרטים ופיקוח  הכוונה. השונים ההיבטים של סטנדרטים מקיף באופן

 להסדרת ניסיונות מספר נעשו האחרונות בשניםמסגרות הטיפול המונות שלושה ילדים לפחות.  כללעל 

חקיקה, אך הנושא  באמצעותרות( ּכרות, פרטיות ולא מּוּכעל כלל מסגרות הטיפול )מּו והפיקוח הרישוי נושא

 טרם הוסדר. 

 

 במסגרות המוכרות בעקבות ועדת הסטנדרטים שינויים
 המעונות בכלל הסטנדרטים את והדרגתי רוחבי באופן יישםל הכלכלה משרדועדת רוזנטל החליט  בעקבות

 הוקטן, כן כמו(. 0036, אולשק-הריסו ברמץ-פיכטלברג) הבטיחותיים בסטנדרטים ולהתחיל ,המוכרים

 מטפלת בטיפול תהיה ילדים קבוצת שכל כך הנוהל ושונה מטפלת כל בטיפול המקסימלי הילדים מספר

 :השינויים פרוט להלן. 1מטפלותלמחנכות ההכשרה תכניות והורחבו עודכנו, בנוסף. קבועה אחראית

                                                   
 https://www.nichd.nih.gov/research/supported/Pages/seccyd.aspxמתוך:  28

 

29   F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf-B9BD-470A-43EA-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8 
טיפוליות' מהווה הכוונה לשינוי -או 'מסגרות 'חינוכיות ''מסגרות חינוכיות –ראוי לציין שעצם המונח שהוטבע במסמך  30

למסגרות  ,התפיסה של המסגרות מכאלה המספקות בעיקר השגחה ופתרון המאפשר להורים לצאת לעבודה מחוץ לבית
 (.   0005המהוות חלק מהמענים החינוכיים הניתנים לילדים )לדיון בנושא זה ר' רוזנטל, 

https://www.nichd.nih.gov/research/supported/Pages/seccyd.aspx
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-43EA-470A-B9BD-F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf
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 וההדרכה ההכשרה שיפור

הצוות וביכולתם להשתמש  אנשיאיכותי במסגרות תלויה בתפקוד  טיפולשהשגת  עולהמחקרים רבים מ

 יותר מקבליםעובדים משכילים יותר וה. זאת ועוד, נמצא כי ככל שהמיטביתבכישוריהם ובהכשרתם בצורה 

עונשים והגישה  , האינטראקציות שלהם עם הילדים חיוביות יותר, כוללות פחותוהכשרות השתלמויות

המטפלות  על, אחדותמדינות ב' מרים רוזנטל ציינה שפרופ(. Arnett, 1989סמכותנית פחות ) שלהם החינוכית

לאנשי  ההכשרות: היבטיםשני  צוינוזה  בענייןלהיות בעלות תואר אקדמי בהתפתחות וחינוך בגיל הרך. 

 משרד כי נמסר הכלכלה במשרד מקצועית להכשרה מהאגףתמיכה ארוכי טווח. בהצוות והצורך בליווי ו

 התפקידים בעלי של האיכותית בהכשרה הדן הסטנדרטים בדוח הפרק את ליישם עצמו על לקח הכלכלה

 לבעלי כשרהה תכניות כן, נבנו כמו .הסטנדרטים מסמך של לרוחו בהתאם עודכן הפדגוגי והמערך, במעון

 למבשלות במעונות, הרך לגיל מוסדי בישולכגון הכשרה ב, הוכשרו לא ומעולם המעון במסגרת שפעלו מקצוע

 :31להלן עיקרי השינויים שנערכו .וההדרכה הייעוץ בתחום חדשים תפקידים לבעלי הכשרה תכניות ותחוופ

 ותעודת לימוד שנות 30 של השכלה כוללת מהמטפלות הנדרשת ההכשרה כיום: ראשונית הכשרה 

 800 של קףיבה ואה 3( מטעם האגף להכשרה מקצועית. קורס סוג 0וסוג  3גמר בקורס מטפלות )סוג 

מדריכות מומחיות  ידי עלשעות של התנסות מעשית מודרכת  680-ו עיוניות שעות הן 500 מתוכן, שעות

וות( )אחראית צ 0במעונות עצמם(. קורס סוג  090-שעות במסגרת המוסד המכשיר ו 330בגיל הרך )

שעות  670של  קףיבה מעונות למנהלות קורס קיים, כן כמושעות.  330קף של יבה המשך קורס ואה

 (. 0035)להרחבה בנושא ר' חסייסי, 

המרכזי שנעשה בהכשרת המחנכת1מטפלת בא לידי ביטוי בשינוי היחס בין החלק העיוני לבין  השינוי

 40% הוא היחס וכיום ,העיוני ללימוד יועד מהתכנית שליש כשני ,בעברההתנסות המעשית המודרכת. 

 בין רפלקטיביות אינטראקציות של מובנה תהליך כולל המעשית ההכשרה כשתהליך, תחום לכל

הכשרה נכללו סוגי ידע התכנית ב. במעון המודרכת המעשית ההתנסות כדי תוך לומדת לבין מדריכה

תכנית  ,זאת לאורשונים ונטוו קשרים ואינטראקציות ביניהם: ידע עיוני, ידע פרקטי וידע אישי. 

לצד פרקים העוסקים ב"תפריט המנטלי"  פעוטבההכשרה מכילה פרקים העוסקים בטיפול הפיזי 

כיות, תהליכי התפתחות )מושג שהטביעה פרופ' פנינה קליין ז"ל(, כמו: תפיסות ואידיאולוגיות חינו

של ילדים בגילאי לידה עד שלוש, הורות, משפחה וקהילה, תכניות חינוכיות וטיפוליות במעון 

 לצוות ולסביבה הלימודית.  ,)לסוגיהן(, תפקידי המחנכת בזיקה לילד

, ניתן משקל להתנסות המעשית כדרך לגבש זהות מקצועית, תוך בחינה והערכה של הזיקות בנוסף

שבין הידע התאורטי הנלמד, תפיסות ואמונות קיימות וידע פרקטי שנרכש בהתנסות  והקשרים

מודרכת. במהלך ההתנסות תרכושנה המתלמדות מיומנויות של צפייה בסיטואציות חינוכיות, תזהינה 

דפוסי התנהגויות של ילדים ומחנכים, תעמודנה על המניעים הגלויים והסמויים של התנהגויות, 

  נה פעילויות במעון. תתכננה ותבצעו

                                                   
לתהליך הפיתוח של תכנית ההכשרה היו שותפות פרופ' פנינה קליין ז"ל לצד פרופ' מיקי רוזנטל, ד"ר יעל דיין,  31

 .ר רבקה פנייבסקי"ר מרים נוימאייר וד"דד"ר צילי שוחט, 
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תלת שלבי,  חדש הכשרה מסלול( 32תתב עם משותף פרויקט)במסגרת האגף להכשרה מעצב  ,לאחרונה

שליבתו הכשרה משולבת בעשייה, ובכך הוא מחבר באופן הדוק יותר בין התלמידה מקבלת ההכשרה 

 לבין המעון בו היא עתידה להשתלב כעובדת מן המניין בעתיד.

 תפקיד המטפלת הוא תובעני ונדרשת  :עבודה כדי תוך ארוך לטווח ותמיכה ליווי, שוטפת הדרכה

: מתארת, הכלכלה במשרד ההדרכה מנהלת, כרמל מיכלתמיכה מתמשכת למטפלת תוך כדי העבודה. 
 ומורכבת תובענית בעבודה מדובר. נתון רגע כל בדילמות רצופה המטפלות של יומית-היום"העבודה 
 לא והתנאים. הילד התפתחות על אחריות, בטיחות על אחריות, השגחה, חינוך, טיפול: שכוללת

 של התובעני האופי בגלל טוב פתרון זה – עבודה כדי תוך המטפלות של הדרכה …מראש אופטימליים
המקצוע והמומחים שרואיינו הדגישו את הצורך להמשיך ולפתח מודל הדרכה ארצי  אנשי ".עבודתן

 ולנושאים מהשטח העולים לצרכים בהתאם ההכשרה תחומי של מתמיד עדכון תוךרציף וקבוע, 

למקצועי  1מטפלתהמחנכת תפקיד הפיכתב מרכזי כמרכיב, זאת. הינקות בתחום המתפתחים חדשים

, משפחתונים במפעילות ייחודית בתמיכה הצורך גם צויןוכאמצעי לתמיכה בצוותי המסגרות.  יותר

 (.0035, חסייסי' ר)להרחבה  במעונות כמו צוות במסגרת שאינו עבודתן אופי עקב

הדרכת הצוות על ידי מדריכות חינוכיות. המדריכה  אהי מעון סמל לקבלת הסף מדרישות אחת, כיום

תואר שני בחינוך לגיל הרך עם מומחיות  ואמאושרת על ידי משרד הכלכלה ותנאי הסף לקבלתה ה

כן, היא מחויבת בקבלת קורסי הדרכה. משרד הכלכלה בהדרכת צוותים חינוכיים טיפוליים. כמו 

 במיומנויות המשך קורסומפעיל שני קורסים בנושא הדרכה למדריכות בפועל: "מיומנויות הדרכה" 

, אילן בר אוניברסיטת עם בשיתוף, המשרד פיתח, חדשות מדריכות עבור, בנוסף. בהדרכה מתקדמות

"יועצת מדריכה לגיל הרך" של משרד  תתעוד לקבלת, הרך בגיל שני תואר למסיימות מקצועי קורס

הארגונים המפעילים את  ,הכלכלה, ובוגרות הקורס משתלבות במעונות היום המוכרים. בנוסף לכך

 המסגרות מחויבים לקיים השתלמויות בנושאים חינוכיים טיפוליים ובנושאי בטיחות במעון. 

 העבודה כדי תוך ההדרכה את לחזק מתמשכים מאמצים נעשים האחרונות בשנים כי נמסר הכלכלה ממשרד

 :המטפלות של

  ספר לימוד  כתבה העברית בשיתוף עם אגף ההכשרה והאגף למעונות יום מהאוניברסיטהד"ר חנה צור

הדרכה ומשמש כספר לימוד לסטודנטיות לתואר שני בתחום הקורסי  אתמלווה  הספר. "מסע הדרכה"

 הגיל הרך. 

  להתנהלות קורסבמעונות היום המוכרים במימון משרד הכלכלה:  רוחביותמתבצעות השתלמויות 

. מנהלות מעונות לוקחות חלק גם בהכשרה בנושא קידום בסיכון ילדים לאיתור קורסו במעון בטוחה

הורות ואורח חיים בריא במשפחה )"אפשרי בריא לגיל הרך"(, המתבצעת בשיתוף משרד הבריאות, 
 אשלים.-'וינטוג בסיכון ולנוער יםלילד הלאומית התכנית 0630

 אשלים, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת -משרד הכלכלה בשיתוף עם ג'וינט

מעונות  מקיים  פיילוט "מסגרות תחילה" לפיתוח, יישום והטמעה ה לשאילן וארגונים מפעילים -בר

                                                   
תבת )תנופה בתעסוקה( הינה שותפות בין ג'וינט ישראל וממשלת ישראל לפיתוח שירותים חברתיים -'וינט ישראלג 32

 יסייעו ליציאה ממעגל העוני על ידי שילוב וקידום בתעסוקה. אשר
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שלוש. מטרת הפיילוט עד  לאי לידהטיפול במסגרות המוכרות לגי-של מודל לשיפור איכות החינוך

 .פיתוח סטנדרט הדרכה ופיקוח למעונות היום המוכרים

יש לציין, שבצד השיפור וההרחבה של מערך ההכשרה וההדרכה, עלו טענות רבות כי בשל המחסור 

 –במטפלות והתחלופה הרבה, יש קושי לדאוג להכשרה הולמת של כל המטפלות )ר' הרחבה בסעיף 

 שלוש(.-ם באספקת טיפול איכותי סמסגרות לגילאי לידהרים נוספיאתג

 לילדים הצוות אנשי בין המספרי היחס שיפור

, קוגניטיבייםנמוך של ילדים בקבוצה וליחס מספרי מתאים בין המטפלות לפעוטות יש יתרונות  למספר

 להפעלת"סטנדרטים ה מסמך; 0030, וענבי הריסברמץ, -פיכטלברג) לילדים והתפתחותייםנפשיים -רגשיים

(. מסמך הסטנדרטים מציין שמספר הילדים בקבוצה משפיע על יכולתה 0007", לפעוטות חינוכיות מסגרות

זמנית לצרכים השונים של הילדים ולהכיר -של המטפלת להיות אחראית לשלומם )מניעת תאונות(, להגיב בו

 מחקרים מצטרפים לכךימות עבורם. באופן אישי את הילדים בקבוצתה וליזום פעילויות חינוכיות מתא

עליהן הן שבשל המספר הרב של הילדים  המעונות מטפלות של הדחק חוויית השפעת את המנתחים

 הקשר דפוסי על השלכות יש בעבודתן שלהן והשחיקה העומס לתחושתאחראיות. ממחקרים אלה עולה כי 

. (0030, סטולרסקיאצל  De Schipper et al., 2008 ; Leavitt, 1994; Nelson, 1990) שבטיפולן הילדים עם שלהן

ה בין מטפלות לבין פעוטות וילדי גן על תפקוד הילדים, מצא כי ככל יבחן את השפעת האינטראקצשמחקר 

 יםשל הילד םיותר, מצב רוח ותהקבוצה הייתה גדולה יותר, הרגישות והתמיכה של המטפלת היו נמוכש

(. 0030, סטולרסקיאצל  Kryzer et al., 2007) פחות טובה הייתה הםית שליותר והיכולת החברת גרועהיה 

 קונפליקט ומצבי אגרסיביות בהתנהגויותנזקים האפשריים לפעוטות בקבוצה גדולה נמצאו עלייה ה יןב

  .הילדים של והלשוניים הקוגניטיביים בהישגיהם, ירידה בקשב ופגיעה הילדים בין

מומלץ של ילדים לכל ההיחס המספרי  אתרצוי וכן המרבי הקבוצה הגודל  אתהסטנדרטים הגדיר  מסמך

 : כדלקמןילד, -המסמך עודכנו התקנים ליחס המספרי מטפלת בעקבותמטפלת. 

מסמך  לפני, ומשפחתונים יום למעונות האגף תקן פי על, מטפלת בטיפול מרבי ילדים מספר: 5 לוח
  ואחרילו הסטנדרטים

 כיום מסמך הסטנדרטים  לפני 
 3 9 '(ח 34-6) תינוקות כיתת

 7 33 '(ח 05-33) פעוטות כיתת

 33 36 ח'( 63-04) ילדים כיתת
 

הוא עדיין כמעט כפול ממספר  על פי התקן חשוב לציין שגם שמספר הילדים הנוכחי בטיפול מטפלת ,זאת עם

 הילדים כפי שהומלץ במסמך הסטנדרטים. 
 

פקד מעונות היום של משרד בשטח. ממצאי מ   קיומםלאכיפת  לדאוגשינוי תקני התפוסה, יש צורך  בצד

 בתקנות הקבועים הסטנדרטים( העלו ש0030, וענבי הריס ברמץ,-פיכטלברג) 0030בשנת  שנערךהכלכלה 

 יתהיה( השונות הגיל בקבוצות 60%-50%-)כ מהכיתות גבוה ובשיעור, במלואם מקוימים אינם המשרד

חריגה ממספר הפעוטות בכיתה הקבוע בתקנות. ממשרד הכלכלה נמסר שבשנים האחרונות משרד הכלכלה 

ניכרת  במידהאינו מאפשר עוד למעונות לקבל תשלום עבור מספר ילדים החורג מתקן התפוסה, ובכך הוסר 
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מים לחריגות. בנוסף, ניתן לאתר חשדות לחריגות מתקן התפוסה באמצעות מערכת התשלו התמריץ

 ,זאת עם. במעונות הפיקוח ביקורי מטרותמהממוחשבת. בחינת העמידה בתקני התפוסה היא גם אחת 

מפקחות בלבד, האחראיות על אלפי מסגרות,  33חשוב לציין שמערך הפיקוח של משרד הכלכלה כולל 

 . ווהמשרד פועל בניסיון לתגבר
 

 שלוש-לידה אילגיל במסגרות איכותי טיפול באספקת נוספים אתגרים
כחסם לשיפור איכות הטיפול במסגרות  באקדמיה ומומחים השירותים אנשי ידי על שצוין נוסףמרכזי  נושא

תחום  במקצּועורך הצ את להזכיר הרבו הם .במסגרות המטפלות שלהעבודה  ותנאי המקצועי מעמדןהוא 

עדר יתנאי עבודה קשים )הנובעים מה עלעדר יוקרה מקצועית, י. הם דיווחו על השלוש-לידה איהטיפול בגיל

"הגיעו נשים מדהימות משכורת נמוכה. מנהלת במעון יום מתארת:  עלתפקיד תובעני ו על(, הולמתתקינה 
קשה לי לשכנע להישאר ואין לנו איך. יש טובות שמפוספסות בגלל התשלום העלוב  –אבל כמנהלת … 

ללא האחריות שכרוכה  זהר מקבלות יותר, וּפות בסּווהן פשוט לא מעוניינות, קופאי… לעבודה כ"כ חשובה
נפתחו  והרחבת מספר הסייעות בגנים, 6 מגיל חינם חינוך חוקועוד, מאז החלת  זאתבטיפול בילדים". 

ההעסקה טובים  תנאימשרד החינוך  בפיקוחהילדים  גניבנוספות, כש רבות לסייעות אפשרויות תעסוקה

 יותר מאשר במעונות )למשל, מספר ימי חופשה רב יותר(. 

"ו בויצ, מסלולי הקידום מצומצמים. מנהלת תחום הגיל הרך בתפקידן להישארמטפלות המעוניינות ל גם

החשיבות בתכנון מסלול של קידום מקצועי המציע אופק תעסוקתי. היא מתארת:  עלדיברה על הצורך ו

 כוללת מדיניות של סוג אין. ארוך לטווח ראייה אין – במעונות אדם כוח של בנושא וללתכ מדיניות"חסרה 
 בעיית'. בענף קידום מסלולי נבנה בואו, והדרכה הכשרה איזושהי נחייב בואו, הכול את נראה'בואו  שאומרת
 יהיה מה של טווח ארוכת ראייה עם מטופלת לא, מערכתית ברמה מטופלת לא אדם כוח איכות של השורש

 (.0035, חסייסי)להרחבה בנושא זה ר' ?" שנים 30 עוד המטפלות תהיינה מי; שנים וכך כך עוד הזו המטפלת עם

 זה משפיע על איכות הטיפול במעונות, במספר היבטים:  מצב

 זה  מצב. 33גבוהה שלהן והתחלופה, בתפקיד רב זמן נשארות לא מטפלותה והשכר העבודה תנאי בשל

מייצר צורך קבוע של המערכת לחפש ולגייס עובדים חדשים. נעמי מורנו, מנהלת תחום הגיל הרך 

  Xעובדות, וזה מספר מהותי, כשצריך 500"אנחנו מחפשים כמעט בכל נקודת זמן עד , מציינת: ו"בויצ
 .  "בבעיה אנחנו אז, אותן ואין בכיתה להיות שצריכות, בסיסית ברמה עובדות ידיים

 קבועה  לדמות להתקשר הילדים על מקשה צוות אנשי של גבוהה תחלופהפי הספרות המקצועית,  על

 . Howes),  (1987גורם סיכון להתפתחותם  ומהווה

 אותן באופן הולם. בשל המחסור במטפלות,  להכשירגם על היכולת  משפיעה המטפלות תחלופת

לדרישות הסף. אמנם אלה נדרשות להשלים את  בניגודמטפלות גם ללא הכשרה,  לעבודהמתקבלות 

אך בפועל רבות מהן עוזבות בטרם קבלת  –הכשרתן במהלך העבודה כתנאי לקבלת סמל מעון 

 (.  0035)ר' גם חסייסי, ההכשרה 

                                                   
( נמסר מידע מארגון נעמ"ת המפעיל מעונות יום, 0035לדוגמה, במסמך של מרכז המידע של הכנסת )חסייסי,  33

 30%-34%מכל העובדות הנקלטות בעבודה עוזבות את העבודה במהלך השנה הראשונה. רק  94%-ולפיו, כ
 בעבודה נשארות בה מעל לשלוש שנים.  מהעובדות הנקלטות
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 נמצאים בגנים כאשר מתגברים איכותיים וחינוך טיפול במתן האתגרים כי ציינו ובשטח במטה מקצוע אנשי

 להיות יכולים אלו צרכים. הצעיר גילם מפאת לרוב, אובחנו טרם אשר מיוחדים צרכים עם פעוטות

 מעצים בגן אלה ילדים שילוב(. מיוחדות ורגישויות אלרגיות)כגון  בריאותיים ואף רגשיים, התפתחותיים

סייעת אורך  שילובעם צרכים מיוחדים זכאים לסייעת שתלווה אותם, אך  ילדים. המטפלות של הקושי את

 נמצאת במסגרת רק בחלק משעות הפעילות של המעון.   הסייעתזמן רב ולרוב 

 

שהוצגו בפרק זה מצביעים על המאמצים הרבים שנעשו בשנים האחרונות להרחיב את מספר  הממצאים

מספר  הגדלתהאפשרות להעניק שירות ליותר ילדים והורים,  לצדהמסגרות המוכרות וגם לשפר את איכותן. 

את האתגר העומד בפני המערכות האמונות על פיתוח ושמירה של איכות הטיפול  מגדילה אףהמסגרות 

 במסגרות.  

 

 כוללניתואנשי מקצוע נוספים הדגישו את הצורך בגיבוש תפיסה  ומומחיםאנשי מטה במשרד הכלכלה 

ולל מפנה משמעותי באיכות תפקודן של המסגרות. כמו כן, הם ציינו לח אפשרות העבודהלמערך  תתייחסש

כי המשך שיפור איכות המסגרות כרוך בעלות כספית משמעותית, לצורך שיפור תנאי ההעסקה של הצוותים 

ופיתוחם המקצועי, הקטנה נוספת של מספר הילדים בטיפול כל איש צוות, הגדלת היקף הפיקוח ושיפור 

הנחה שאין רצון להגדיל את תשלומי ההורים )כדי לא לפגוע באפשרות שלהם לצרוך התנאים הפיזיים. ב

 מעונות נושאשל התקציבים הממשלתיים.  משמעותיתאת השירות(, השגת שיפורים אלה כרוכה בהגדלה 

 את להעביר באפשרות שדנה משרדית-ביו בוועדה הציבורי היום סדר על לאחרונה עלה 6-לידה לגיל היום

 שלשמה בשאלה הכריע לא הצוות, 0033 למרץ נכון. החינוך למשרד הכלכלה ממשרד המעונות על האחריות

 המטרה מהי, הלאומית ברמה, להכריע הצורך על הצביע הצוות. הממשלה בידי ההכרעה את והותיר, מונה

 על האחריות העברת עם אחד בקנה העולה מטרה) 38–לידה לבני חינוכי רצף יצירת - המעונות של המרכזית

 עם המתיישבת מטרה) העבודה לשוק ההצטרפות עידוד מגמת המשך או( החינוך משרד לידי המעונות

 של של הניכרות העלויות  על הצביע הצוות כן כמו. (הכלכלה משרד בידי המעונות על האחריות השארת

 הממשלה שרק לאומית להכרעה ההחלטה את שהופכות, היום מעונות בפעילות משמעותי שינוי עריכת

והדגיש את חשיבות ההשקעה בתחום,  בין אם יישאר באחריות משרד הכלכלה ובין אם לקבל,  מוסמכת

 האחריות תעבור למשרד החינוך.

 

  העשרהו הנאה פעילויות 3.2

, למשל :תורגשי טיביתיקוגנלהתפתחות הילד מבחינה פיזית,  לתרום ותשעות הפנאי יכולב העשרהמסגרות 

חוגים ותכניות לפעוטות ולהוריהם, במסגרות פרטיות או ציבוריות. ; פשיתוחגני משחקים לפעילות 

חינוכית, ולשמש -לשמש גם הורים שאינם שולחים את ילדיהם למסגרת טיפולית עשויות האלה המסגרות

ורים בו הם יכולים לשלב את הילד בפעילות מעשירה ובה בעת לקבל מידע ותמיכה מהשכמקום ציבורי 

 נוספים ומאנשי מקצוע. 

 חלק. גבוה בתשלום פעוטותלו אימהותל וחוגים פעילויות של עושר קיים החופשי בשוק כי לציין חשוב

 או הגבוהה םעלות על הלינו אך, בתשלום אלה שירותים צורכות הן כי דיווחוהמיקוד  בקבוצות אימהותמה
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 של בעלות לעמוד יכולות שאינן כך על בכנות סיפרו אחרות. בפריפריה ולא גדולות בערים מיקומם על

 . אלה מסגרות

הורים, -, כגון מרכזי ילדיםבקהילה שירותים במסגרת חינם הניתנות כאלה או ,מסובסדות פעילויות

קף נרחב, ולעתים הן ימתקיימות בה אינן ,רוט בסעיף על שירותי רווחה(ימשחקיות, ומרכזי גיל רך )ר' פ

דבר המהווה חסם לשימוש בקרב  ;לאוכלוסיות הרשומות במחלקות לשירותים חברתייםמגבילות מענה 

ועל חוסר יכולתן של   העשרההחיות בעוני דיווחו על מעט מסגרות  אימהותמשפחות נוספות הזקוקות לכך. 

אז זה  ,"אם יש במתנ"ס קהילתי משהוהמסגרות לתת מענה לכל הילדים וההורים המעוניינים להשתתף: 
הוא  ,את יכולה לראות כאן את החדר מצד ימין ,בחופשים או שזה מאוד רחוק מהבית וגם כשיש משהורק 

 מפוצץ עגלות וילדים עד המדרכה, אין מקום להכניס את כולם ויש המון ילדים". 

 להעשרה אמין מקור אלשהשתתפו בתכניות העשרה ממוקדות הרבו להתייחס לשירותים כ אימהות

 או תשלום ללא וזאת,  לילדים ולהעשרה לתמיכה, מהשגרה הפוגהל, ורלוונטי איכותי ולמידע התפתחותית

עם מתן מידע ותמיכה  העשרהשביקרה במשחקייה המשלבת פעילות  אימהותהאחת  .סמלי בתשלום

"אני חושבת שהמקום הזה ]המשחקייה[ ממש הציל אותי ואותה )את התינוקת(, ממש! אני הייתי  ותיארה:
פני שהגעתי לפה וגם לא ראיתי את האור בקצה המנהרה... וכאן ]במשחקייה[ שנותנים לך אדם ל-חצי בן

תהאת הכלים ומלמדים אותך איך לתקשר  לי איך להחזיק ואיך  הראו…אימאואיך להיות  )עם התינוקת( א 
 ה".יאינטראקצי תהא  איך לפתח … לדבר ומה לעשות ו

לאוכלוסיות בעלות צרכים מוגברים, ות יועדהמלציין שגופים שונים מפתחים ומפעילים תכניות  ראוי

ומופעלות על ידי ארגונים לא ממשלתיים, בשיתוף משרדי ממשלה ורשויות מקומיות. תכניות אלה כוללות 

 הדוגמהיא ' חההיוזמה לאוריינות המשפ'. ועוד העשרה, פיתוח שפה ואוריינות בגיל הינקות ותמיכה להורים

תכנית של הפדרציה היהודית של ניו יורק שמימנה פיתוח של שש תכניות מארגונים שונים  –לתכנית כזו 

היא  נוספת(; תכנית 0030 ואח', סיקרון-בקרב משפחות בשכונות מצוקה וכן במגזר הערבי והבדווי )ואזן

יים הוא טיפוח השפה עיקרה טיהבימהאחד : הוריהםלבגיל הרך ויוצאי אתיופיה לילדים  PACTתכנית 

 המשפחה לבריאותותינוקות בתחנות  אימהותהעשרה במעונות ובגנים ועבודה עם  באמצעות והאוריינות

במרכז", יוזמה של  הורים"נוספת היא  תכנית. קהילתייםה ובמרכזים במעונות, )תחנות טיפות חלב(

 ממוקדת במתן תמיכה להורים, בצד העשרה לילדים.  ה ותפותש; חיפהלבוסטון בין  שותפות

 לצורכיהם מענה תת, גני שעשועים משמשים אף הם זירה לפעילות העשרה. גני המשחקים נועדו לולבסוף

של הילדים לשחק באוויר הפתוח, לנוע בחופשיות במרחב. מחקרים מראים כי הפעילות של הילדים על 

. גן השעשועים מאפשר ביורי, החברתי, הרגשי והקוגניטיתורמת להם בתחום המוט יםמתקני המשחק

כר פורה ללמידת חוקי התנהגות ומיומנויות חברתיות באמצעות מפגשים   הואהגוף ו את להכיר לילדים

 המגורים באזור השעשועים גני למיעוט בנוגע בקבוצות התקיימו ערים דיוניםחברתיים ספונטניים. 

 הנתון או המוזנח למצבם התייחסו הן. אימהותל מפגש ומקום לילדים הפנאי לשעות מענה לתת שיכולים

 מותאמים לא או בטיחותיים לא מתקנים עם או ישיבה מקומות מספיק ללא, צל ללא היותםל, נדליזםולו

דקות ברגל, ביום נעים ונחמד בבוקר  34אכפת לי ללכת  לא: "מתארת אימהותה אחת. ופעוטות לתינוקות
מלא  –ובמידה ויש גן ציבורי שהוא נחמד ונעים, אבל יש לי גן מתחת לבית שפשוט לא נעים לשבת בו 

  שיכורים ובקבוקים, מלא מזרקים, מלא אלכוהול".
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 ובריאות התפתחות שירותי  3.3

סנות ומניעת מחלות, טיפול בפגים, הנקה ותזונה, הבריאות בגיל הינקות כולל נושאים כמו התח תחום

 ,מחקרים שוניםבניירות עמדה ובובריאות הנפש. כמו כן,  טיביתיוקוגנהאכלה ושינה, התפתחות פיזיולוגית 

כשירות אוניברסלי הנמצא בקשר מקומה הייחודי של מערכת הבריאות  ודגשמ 34,"ףיוניצ ארגון של למשל

 לשירותים כשער גם לשמש יכולה הבריאות מערכת כך משום משפחתם. עםו ראשוני וארוך טווח עם הילדים

  י ולחיבור בין מערכות לצורך איתור ומתן טיפול.מגזר-פעולה בין ףלשיתווכן  הפעוטות עבור אחרים

)באמצעות רופאי ילדים  החולים קופות במסגרת בריאות שירותי מקבלים בישראלהינקות  בגיל ילדים

, ויש גם שירותים ייעודיים לילדים בגיל הרך בכלל ובגיל החולים ובתיומשפחה ושאר אנשי הצוות הרפואי( 

לגיל הינקות )חלקם  ייחודייםהנותנים מענים  העיקרייםיוצגו בקצרה שירותי הבריאות  להלןהינקות בפרט. 

 .הנפש בריאות ושירותיהמשפחה, מערך התפתחות הילד  גילים רחב יותר(: התחנות לבריאות טווחל מיועדים

 (חלב טיפות תחנות)להלן:  . התחנות לבריאות המשפחהא

, הרות לנשים המיועדים מונעת רפואה שירותי המספק אוניברסלי שירות הן בישראל חלב  טיפות תחנות

משרד  (,0034, רבינוביץברחבי הארץ ) תחנות 3036פעלו  0035-ב. 3-3 לגילאיו שנה גיל ועד מהלידה לתינוקות

-כ–תחנות  403, וארבע קופות חולים ביחד מפעילות מכלל התחנות 56%-כ-תחנות 550-הבריאות מפעיל כ

 קצת -תחנות 54 מפעילות יפו אביב תל ועיריית ירושלים עירית(. כללית חולים קופת מפעילה רובן)את  40%

  (0034)רבינוביץ,  התחנות מכלל 0.4%-כ מפעילות רושליםי במזרח עמותות. התחנות מכלל 5%-מ יותר

 מתן; הילדים של והתפתחות גדילה אחרי תקופתי מעקב: כולליםהניתנים במסגרת התחנות  השירותים

ה, תקשורת ושפה והפניה י; ביצוע בדיקות ראיחיסונים מתן; ההתפתחות שלבי בכל להורים וייעוץ הדרכה

לפי הצורך.  לאבחוןלטיפול במידת הצורך; ייעוץ והפניה ולבדיקות סקר לגילוי מוקדם של ליקויי בריאות 

על ידי אחות ורופא, מידע על בדיקות היריון נשים הרות מקבלות אף הן שירות של מעקב אחר התפתחות ה

בריא, היריון ון, ייעוץ והדרכה לשיפור אורח חיים לריימומלצות, גילוי מוקדם של ליקויי בריאות במהלך הה

בימי   משתתפות התחנות ,על כך נוסף 35.דיכאון לאחר לידה איתורו תפקודיים-וכן איתור קשיים התנהגותיים

שמהווה מסגרת קבוצתית של הורים  "בריאים צעדים" התכנית כגוןתכניות שכונתיות )ב, בקהילה בריאות

לילד ראשון על מנת ללוות לאורך שנת החיים הראשונה ולהוות מסגרת תומכת, חיזוק הקשר הורה ילד 

והתקשורת במשפחה, ומתן הדרכה לאנשי מקצוע המטפלים בתינוקות ופעוטות )גננות, מטפלות ומנהלות 

  36מעונות יום(.

                                                   
 34 Health for learning: the Care for Child Development package

    http://www.unicef.org/earlychildhood/index_68195.html 
לאיתור ( Edinburgh Postnatal Deppression Scale -EPDS)שימוש בשאלון למילוי עצמי המבוסס על במדד אדינבורו  35

 לאישה בריאות במרכזי אחיות של עבודתן משגרת כחלק הוטמעסימני דיכאון בקרב נשים הרות ולאחר לידה 
נות למסגרות טיפול אחרות בעת הצורך נותנות ייעוץ תמיכתי ומפ האחיות, הצורך במידת. חלב טיפות ובתחנות
 (.0030)גלסר, 

 

: )מתוך אתר האינטרנט של משרד הבריאות 36
http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Pages/pregnancy_and_birth.aspx 

http://www.unicef.org/earlychildhood/index_68195.html
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  חלב טיפת בתחנות שירותים קבלת דפוסי
  מהילדים. 74%-עומד על כו במערב אחרות למדינות יחסית גבוה בישראלכיסוי החיסונים  כפי שכבר הוצג,

ברוקדייל )רוזן, אלרועי  -ג'וינט-איירסמעל ידי  0003בתחילת אימהות  בקרבבוצע שארצי טלפוני בסקר  

יים בסיסההשירותים  קבלתעל  דיווחו( %70-)כ אימהותנמצא ששיעור גבוה מאוד של  37(0009וניראל, 

 אימהותמה גבוהים שיעורים, כן כמוביותר: חיסונים ובדיקות התפתחות על ידי רופא ובדיקות שמיעה. 

גם זוהו  במחקר. התפתחותיות סוגיות על הדרכה מהן קיבלושאו  אחיות עם ששוחחו דיווחו( 84%-74%)

ביקורי ו נערכ אימהותמה 35%מספר ממדים של השירות שניתנים לשיפור, כגון קיום ביקורי בית )רק אצל 

קיום שיחות והדרכות בחלק ו (מספיק אינו זה שיעור ,חברי ועדת ההיגוי של המחקרשל  לדעתם; בית

 . אימהותמהנושאים עם יותר 

רמת הכנסה ולאום. גם בקרב הקבוצה של  מבחינת ,ל מדובר בשירות שוויוניוהכ עלה שבסך מהמחקר

שקיבלו את  אימהותערביות נמצא שיעור גבוה מאוד של  אימהותשל קבוצה בומעוטות ההכנסה  אימהות

בחלק מהנושאים האחרים שנבדקו בסקר )כגון הדרכות( זכו  38.)חיסונים ובדיקות(יים עיקרההשירותים 

 אוכלוסייה מבוססת יותר, כנראה כמענה לצרכים גדולים יותר. כמו לעומתאוכלוסיות אלו ליותר שירותים 

 הערביות מרוצות יותר מהשירות.  אימהותמעוטות ההכנסה וה אימהותכן, באופן כללי נמצא שה

ות זקוקה אוכלוסיות  יש, האוכלוסייה לכלל המענים שבצד כךל להתייחס הרבו חלב טיפת בתחנות האחיות

", Progressive Universalism"זו תואמת את המושג  פעולה דרך. אותן מקבלותהן  כי, ומענים מוגבריםל

אנשי המטה והשטח  מדיווח. 0035 מאיב הינקות לגילבלייר בכנס "אשלים"  מיטשפרופ'  ידי למושג שהוצג ע

 כלכלית-חברתיתמבחינה  ,באזורים חלשיםהמוגברים של אוכלוסיות  הןרכיולצ מּודעים  אלה כי עלה

מעוגנות  אינןתפיסות אלו עדיין  ,עם זאת אך. את היקף כוח האדםעבור אוכלוסיות אלו  לתגבר ובצורך

 בתקינה מוגברת.

 חלב  טיפתבמתן שירות בתחנות  קשיים

 הקשיים עיקר. חלב טיפתשירות וקבלתו בתחנות ההורים ואנשי מקצוע במתן  שציינו קשיים פירוט להלן

כמבצע חיסונים ובדיקות התפתחותיות לשירות הנותן הדרכה,  בין תפיסת השירותשפערים ב מתבטאים

נתפסות על ידי ההורים  החלב  טיפתאנשי המקצוע ומדברי ההורים עלה כי תחנות  מדברי .מידע וייעוץ

וח בו ניתנת תמיכה וייעוץ בנושאי הורות לגיל הינקות. כמו כן, דּושכמקום לקבלת חיסונים, ופחות כמקום 

גיל שנתיים(, מספר ההורים הפוקדים ב בערךמהשירות כי לאחר מתן כל סדרת החיסונים )על ידי אנשי מטה 

ן את התחנות עם ילדיהם שנתיים( מתחילים לאתר בעיות -זה )שנה וחצי גילבש מכיוון ,. מצב זה בעייתיקט 

 חלב טיפת בתחנות המבקרים הילדים במספר הירידה בשלהתפתחותיות מורכבות )כגון בעיות תקשורת(. 

  .ההורים בערנות תלויבעיות אלה  איתור

 

                                                   
 האחריות להספקת שירותי העברת שלעל ידי ממשלת ישראל  0005-נערך בעקבות ניסוי עליו הוחלט ב הסקר 37

החולים ביישובים נבחרים בארץ )ניסוי שהוקפא -ממשרד הבריאות והעיריות לקופות תחנות לבריאות המשפחה
  .(0009-ב

אנשי המקצוע שרואיינו במסגרת המחקר הנוכחי לא כלל התייחסות נפרדת לאוכלוסייה הבדווית.  0003-הסקר מ 38
ם )בעיקר בפזורה( ועל ניסיונות להנגיש את השירות ידיווחו על שיעורי התחסנות נמוכים ביישובים הבדווי

  . מרפאות טיפות חלב ניידותבאמצעות שימוש ב
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 לתופעה זו:  אפשריים המקצוע הציעו הסברים אנשי

שמכיוון שהם מטופלים בקופות החולים, המנגנון של מעקב  אמרו מההוריםחלק  .בריאות בשירותי כפילות

 אמר הדסה חולים מביתריון. רופא יזו עלתה גם בנוגע למעקב ה  סוגיה -של כפילות סוג  הואהתפתחות 

"כל דבר שרופא בטיפת חלב חושב  :מתאר הוא, למשמעותי השירות בהפיכת קושי יוצרת הכפילותש בריאיון
רשמים. כל הפניה שהילד צריך לעבור, צריך לעבור גם בקופה. אין לטיפת חלב שום אמצעים להפנות, לתת מ  

צריך  – לוהכ – שנראה לרופא לא בסדרלבדיקת דם, ספירת דם, הפניה להתפתחות הילד, ובקיצור כל מה 
 הפניה גם של הרופא בקופ"ח. זה מייצר בזבוז זמן ומשאבים". 

אנשי מקצוע דיווחו כי קיצוצים והעדר תקנים בשירות . התמיכה מתן יכולת על שמשפיע תקנים העדר

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להורים.  וייעוץ תמיכה מתן לשםזמן ומשאבים  להקצותמקשים 

 תחנותתקני האחיות ב מספר, אך לא 00%-עולה כי מספר הלידות בישראל גדל בעשור האחרון ביותר מ

 ,תקנים העדר של מקומות"יש מתארת:  ,אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור ,חונוביץ מירה. חלב טיפות
 בדיקות, חיסונים דהיינו, ממלכתי בריאות חוק מתוקף המתחייבות בפעילויות יותר מתמקדות אחיות ואז
 כך ".המיוחדים רכיהםוולצ למטופלים יותר רב זמן להקצות ניתן לא לעתים, מכך כתוצאה. והדרכה סקר

מעקב אחר ב בעיקר תבטאמצטמצם ומ אימהותהבו הזמן המוקצב לכל פעוט מועט, והקשר עם שנוצר מצב 

 . תזונתית הדרכהבו ההתפתחות הפיזית של התינוק

 את בעיקר ציינווגם נשות מקצוע.  הן  אימהותעל היבט זה דיווחו גם  .התחנה אחיות עם בתקשורת קשיים

ההורים חשים כי יחסה  לעתים( 0); מתקיים קשר קבוע עם אותה אחות תמיד לא( 3: )האלה הקשיים שני

 תמיד את, לוהכ יודעות( האחיות) הן": אימהותה אחת שמציינת כפיביקורתי ושיפוטי.  כלפיהםשל האחות 
 ילד - להתייחס מפסיקים השני בילד, מבולבלת יצאתי הראשון בילד. בעקומות עומד לא הילד. בסדר לא
 ואינם ההורים עם אמון יחסי בניית של החשוב בתהליך פוגעים אלו קשיים. "ילד הוא - סרגל לא הוא

כתומכות, כמייעצות וכמתווכות בין קשיים למענים ופתרונות.  – מאפשרים לאחיות לממש את תפקידן

 מהאחיות שחלק הדגישו בדוויות אימהותלאוכלוסייה הבדווית.  נוגעבקשיים מיוחדים בתקשורת צוינו 

 . וכמעט שלא בקבלת הדרכה חיסונים בקבלת מסתכםמקבלות  שהן הטיפול ולכן ,שפתן את דוברות אינן

שעות את  ציינו סוגיות הקשורות לנגישות של השירות. הורים ואנשי מקצועעלו גם  .השירות נגישות

 בימי ולא והצהריים הבוקר בשעות בעיקר בתחנות נערכת הפעילות) עובדות לנשים נוחות שאינן הפעילות

המחסור בתקנים. חשוב לציין שאחיות השירות וכן אנשי  בגללארוכים,  התוריםובחלק מהמקומות  (שישי

זמן במהלך כל יום לקליטת  תהקצא אמצעותשמנסים להתגבר על כך ב דיווחו; הם לקושי יםמודעמטה ה

 אם בין, קבוצתי בליווי אם בין, אימהותלחדשות;  וכן דיווחו על דרכים יצירתיות לתת מענה  אימהות

  .קצרים זמן לפרקי יותר גבוהה בתדירות זימוןב

תייחסו הטיפות חלב באחיות  שלבקבוצת המיקוד  .ותמיכה יעוץ כמנגנון השירות ומיתוג התכניות פרסום

 אינולכך שבמסגרת השירות יש מגוון שירותים הקשורים בתמיכה וייעוץ פרטני וקבוצתי חינם, אך השירות 

צריכים … קית של טיפות חלבגית שיוּו"יש בעיה מיתּוסביב מענים אלו. אחת האחיות  מתארת:  דיו   תגממּו
אחת האחיות  זו תעשייה גדולה והיא לא מספיק נראית".. דעו שזה קייםי   אימהותש ;לפרסם את התכניות

ואנשים לא … לא צריך לקחת ייעוץ באופן פרטי. "למשל ייעוץ הנקה ניתן חינם בטיפת חלבמדגימה: 
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 מטה אנשי גםשקיים ייעוץ הנקה בחינם. הם פונים לשוק הפרטי ומשלמים הרבה כסף".  ,למשל ,יודעים

 דברים יש" :להורים כמסר גם – המסחריים בערוצים להתחרות הצורך עלו לקושי מודעות על דיווחו
. טוב יותר, יותר שמשלמים שככל הרושם את ויש ,והעשרה חוגים ,מסחריים ערוצים דרך מקבלים שהורים

 דרך למצוא צריך הורה וכל.. ילד-הורה איכות  זמןכי הבסיס הוא בעצם  ;הזה דברה כל את צריך לא אבל
  ." זאת לעשות

כמו גם הדיווח  39,המחקר, הספרות המחקרית ספרותנידונים בהרחבה בההאילוצים המערכתיים  למרות

חשיבות בהרחבת מתן תמיכה וייעוץ להורים במסגרת  יש כי ,מעלה ,אנשי מקצוע מתוך מערכת הבריאותשל 

, כאמור, יכול והוא ,רחב של האוכלוסייהח פלל שמיועדשמדובר בשירות אוניברסלי  משוםהשירות, בעיקר 

אחות מפקחת ארצית בבריאות  ,חונוביץ מירה שציינה כפישער גם לשירותים אחרים עבור הפעוטות.  היותל

 כשירות מגיעים חלב לטיפת "אנחנו צריכים להיות רלוונטיים במקומות שנותנים מענה לאנשים, כי: הציבור
 ".הנדרשים והתמיכה המענה את לתת המקום וזהו, ראשוני

 חלב טיפת תחנות מערך על ביקורת המדינה מבקר משרד ערך 0036 ספטמבר - 0030 דצמבר בחודשים

 שעות כולל ,בתחנות ולהורים לילדים השירות: האלה נושאיםב בעיקר התמקדה הביקורת. בישראל

 למתן בנוגע החולים קופות בין פעולה שיתוף; בהן המחשב מערכות; בתחנות האדם כוח; שלהן הפעילות

 בין. חלב טיפת שירותי מערך של מחדש וארגון; זה בתחום תשתיות כפל של וקיומו חלב טיפת שירותי

 ולעומסבאחיות  למחסור בנוגע זה בדוח העולות לאלו דומות סוגיות עלו הדוח של העיקריים הממצאים

 לילדים לגרום עלולש דבר ;כללביצוען -לאי או באיחור רבות פעולות לביצוע הגורםהעבודה המוטל עליהן 

העברת המידע והקשר בין השירותים  סוגייתמבקר המדינה כי  דוחצוין ב כן כמו. הפיך בלתי נזק מסוימים

 שלא בוחרת יולדת אםכך ש ;שנולדים תינוקות על לתחנותהחולים  מבתילוקה בחסר: אין העברת מידע 

קבלת -לאי לגרום עלול הדבר. שנולד התינוק על ידעו לא התחנות, הלידה לאחר חלב טיפת לתחנת לפנות

 בקרב במיוחד החשוב מידעמציין שהעברת  הדוח. אלה לילדים סינון בדיקותביצוע -ולאי חיסונים

 וביצוע חיסונים מתן של מסודר מערך אין מוצאם שבארצות מכיוון, בישראל המעמד חסרי אוכלוסיית

האמונים על המשך טיפול  גופיםה לביןבין טיפת חלב  חיסונים על. כמו כן לא מועבר מידע סינון בדיקות

וחיסון כמו שירותי בריאות התלמיד, צה"ל ומחלקות לרפואה דחופה )דוח מבקר המדינה על מערך טיפות 

 (.  0035החלב, התשע"ד 

  . מערך התפתחות הילדב

הוא  היה המערך להתפתחות הילד. בארץראיונות בוקבוצות המיקוד ב בהרחבה שנידוןבריאות נוסף  שירות

מורכב משלושה רבדים עיקריים: מכונים להתפתחות הילד, יחידות להתפתחות הילד ומטפלים פרטיים 

 (. 0036 מאי)אתר משרד הבריאות, 

המכונים עוסקים באבחון ובטיפול בילדים שיש להם בעיות התפתחותיות . מכונים להתפתחות הילד

יותר מאיש מקצוע  טיפול של מורכבות הדורשות בעיות להם שיש באלו ובעיקר)מוטוריות או קוגניטיביות(, 

מקצועי בכל תחומי התפתחות הילד ובכלל זה יועצים בתחומי הרפואה -רבאחד. הסיוע ניתן על ידי צוות 
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רים להתפתחות ּכמכונים מּו 63גנטיקאים, אורתופדים, רופאי עיניים ועוד. בישראל  :כגון ,הרלבנטיים

והיתר שייכים לקופות  ,משרד הבריאות )מסונפים לבתי החולים הממשלתיים(ל שייכיםהילד, מהם תשעה 

  (.0030החולים )נכון לשנת 

נו במכונים. ביחידות קיים צוות של ליחידות אלה מופנים ילדים לאחר שאובח .יחידות להתפתחות הילדה

יחידות התפתחותיות  )נכון  80-בישראל כ אנשי מקצוע בתחומי התפתחות הילד העוסקים בעיקר בטיפול.

ידי עמותות ציבוריות  יחידות. מרבית היחידות מופעלות על כמהבערים גדולות יש פי רוב,  על(. 0030-ל

 0033ידי קופות החולים ורשת המתנ"סים. בשנת  יחידות עלמופעלות , זאת מלבד. בעזרת הרשות המקומית

במסגרת התכנית של משרד הבריאות  מתקציביחידות התפתחותיות חדשות, בעיקר  00-התווספו למערכת כ

 .(0630 – הלאומית לילדים בסיכון

 אנשי מקצוע אלו מטפלים בדרך כלל במקרים הקלים יותר, שכן אליהם .ברחבי הארץ מטפלים פרטיים

ילדים הגדולים )לרוב ה אתלהפנות ילדים עם הפרעה בתחום אחד בלבד, וכן  השונות החולים קופות ותיכול

 (. 7מעל גיל 

מתוכננת, בכל ו צוות המחלקה להתפתחות הילד של משרד הבריאות בקרה שוטפתאחת לכמה שנים עורך 

 היחידות והמכונים לפני חידוש ההרשאה.  

  התפתחותיים שירותים במתן יםיקש
 קשיים. וכן בנוגע למרפאות מומחים הילד להתפתחות יחידותלו מכוניםל בנוגעו צוינשלהלן יוצגו קשיים 

 .נוספים מקצוע אנשיידי  עלו הורים ידי על וגם המרפאות מתוך הפועלים מקצוע אנשי ידי על גם צוינו אלה

מוגבל משך ההמתנה לילדים  0003משנת הרפואה נהל מ  בחוזר   .וטיפול לאבחון בהמתנה ארוכים תורים

קופת החולים. אנשי מקצוע מפניה הממועד ה ,חודשים 5-חודשים לכל היותר ומעל גיל שנה ל 6-עד גיל שנה ל

 חצי שלנוצר פער זמן גדול, אף   לטיפול האבחון בין לעתיםשכך  ועל אבחוןל שיםחוד   של המתנהדיווחו על 

במסגרת מצא להי לאטיפול, קבל ל לאעלול   וב התפתחותישאכן סובל מעיּכ ילד אלה תורים בשלשנה. 

דבר שעלול לגרום (; )שכן זו מסופחת לילד רק לאחר אבחון הצורך במידת ,סייעתקבל ל לאו מתאימה

  דרדרות במצבו. ילה

רופאים  .לפעוטות טיפולים לגבי מומחים מרפאות כלפי כספית בהתחייבות החולים קופות בין הבדלים

היא חוסר שוויון הזדמנויות  התוצאההבדלים בין קופות החולים בסוג הטיפולים שהן מאשרות.  שישציינו 

קופת  מגבלותבגלל  ,חיוניכולות להעניק לילדיהן טיפול י אינן –לשלם ידן  לאלשאין  משפחותבקבלת טיפול. 

 .  וזמין קיים שהשירות אף על זאת; בה הם חבריםשהחולים 

-פרה ומטפלים רופאים .וולקבל לו זקוק שהפעוט המענה את לבקש ההורים על המקשה ביורוקרטי סרּבול

 מילוי, הפניה קבלתלקבל הפניה לשירותים:  כדי משוכות כמה על לדלג שנאלצים הוריםרפואיים דיווחו על 

מתארת:  מהרופאות אחתטפסים, מעבר בין שירותים וקבלת התחייבויות להחזרים מול קופות החולים. 

 …לממוצע מעבר ממשפחה להיות צריך הילד להתפתחות למכון להגיע כדיהוא לא פשוט,  הזה התהליך כל"
 כההרופא בטיפת חלב צריך להפנות לקופת חולים, קופת חולים צרי… כי התהליך הוא מאוד מאוד מורכב

ע תור לעוד חצי שנה, וקבל ואזלהפנות להתפתחות הילד, צריך למלא טפסים שצריך לדעת איך למלא אותם, 
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אין. אז הנה לך רשימה ארוכה של  אצלנוזכאי לשירותים אבל  אתה)בקופה( ' לך נאמרוגם  …ולך תזכור
בדרך  שלביםספקים תתקשר לכולם ותראה למי מהם יש זמן בזמן הקרוב'. המשפחה צריכה לעבור המון 

 ".לבעיה מענה התקבל אם ובויעק ויבדוק שיפקח מנגנון שהוא איזה בעצם ואיןמבלי ליפול. 

בנגישות  קשיים בגלל ,מקצועה אנשי לדברי .שירות המציעיםמקצועיים  לא ואנשים שירותים ריבוי

רפואיים ותומכים -מטפלים פרהגם   עובדים שוק הפרטיב ,רוקרטי(והשירות )זמן ההמתנה והסרבול הבי

: "יש כל באחת מקבוצות המיקוד תיארהטית תרפיספיזיוושעובדים ללא פיקוח.  שאינם עומדים בתקנים 
ני הכשרות למטפלים, שעולים על הגל. אנשי מקצוע עם הכשרה לא ברורה, ללא סטנדרטים ברורים. ימ

פנים את ההורים לאיש , שלפעמים עוזרים בתחום אחד, אבל לא מ  אלהם ל'אנשי מקצוע' יהרבה הורים מגיע
 יםאיך אנחנו נתנו לשוק החופשי הזה להתפתח? נתנו לאנשמשך. ואנחנו שואלים את עצמנו מקצוע לטיפול ה  

וזה נופל  ,כי אנחנו לא מספיק נגישים. מחכים המון בתור לאנשי מקצוע ,כנס לשוקילה מקצועיים באמת לא
 שם. בשוק הפרטי אין פיקוח, ויש המון פניות של ההורים."

 הנפש בגיל הינקות  בריאות. ג

הקשיים  מגווןב שירות מציעיםשונים  ארגוניםו, יחסית חדש תחום הוא תינוקות של הנפש בריאותב הטיפול

 כלה, ותברּווח  , דרך קשיי שינה, האכלה ילד-הורה תהחל מהיבטים של התקשרּו -המתעוררים בתחום זה 

הישראלית לבריאות הנפש של תחנות של העמותה  36 ,למשל. השירותים כוללים, פסיכופתולוגיות קשותב

מרכזים לבריאות הנפש ב ,התפתחותי בערים-פסיכולוגילטיפול  תחנות ;ברחבי הארץהפועלות  40,התינוק

  הזנחה רגשית.בהעמותה לתינוקות במצוקה ו –תמר  ועמותתהמטפלים גם בגיל הרך,  ,בתוך בתי החולים

 :דרכם בתחילת לשירותים האופייניים קשייםבהם  ניכריםו, רבים אינם הם, קיימים אלו שמענים אף על

ת לבעיות בתחום הנפש בגיל הינקות נמוכה דעּוהמּו .נמוכה של ההורים וגם של אנשי המקצוע מודעות

 גיל של הנפש לבריאות העולמי האיגוד ראש יושבתו כללית"ח בקופ פסיכיאטרית ,מאוד. ד"ר מירי קרן

; החוסר התקדמות מוטורית, אכילה, שינ :כגוןטומים הם גופניים, מסבירה כי פעמים רבות הסימּפ ,הינקות

 ,.Chazan-Cohen et al) 'אחו כהן-חזן מקצוע מתקשים לקשרם לבעיות בתחום הנפש.השאנשי  טומיםסימּפ

 הכשרה העדר, יחסית חדש התחוםש העובדה: בהןת הנמוכה, דעּומּומונים סיבות אפשריות ל   (2007

 בתחום צרכים יש שלתינוקות החברה של והכחשה לתחום הולם מימון העדר, בנושא לצוותים ספציפית

את  יםשהספר בא "להז מציינים( 0036) וטיאנו. בספרם "זה לא יעבור עם הזמן" קרן, הופ הנפש בריאות

התפיסה הרואה בתינוק יצור תלותי ולא בשל שאינו מבין דבר; להפריך את המחשבה שכל התנהגות חריגה 

אצלו 'תעבור עם הזמן'". לדידם, יש חשיבות גדולה לאיתור ולאבחון התנהגויות חריגות ולטיפול  המתגלית

דבר  שידרוש טיפול מורכב ; כל עוד המוח גמיש ויכול להשתנות, ולא לתת לבעיות להחמיר ,בהן מידי

 . בהמשך וממושך יותר

                                                   
 , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מ"האיגוד0003עמותה הישראלית לבריאות הנפש של התינוק הוקמה בשנת ה 40

. מטרת העמותה היא לקדם חינוך, מחקר והוראה של ההשפעות WAIMH –העולמי לבריאות הנפש של התינוק" 
זאת דרך שיתוף  הנורמלי או הפסיכופתולוגי בבגרות.של ההתפתחות הרגשית והחברתית מתקופת הינקות למצב 

פעולה בין לאומי ובין תחומי, דרך פירסומים ועל ידי קיום של ימי עיון וכנס שנתי המוקדשים לעבודה המדעית, 
  .החינוכית והקלינית עם תינוקות ומטפליהם

   (mh.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=16-http://infant ), 
 

http://infant-mh.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=16
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 שירותיקושי להפנות לה על ודיבר המקצוע אנשי .הנפש בריאות בשירותי לטיפול המתלווהסטיגמה ה

הרצון  של המניעים גורמיםה אחד גם היא הסטיגמהטיפול זה. ל המתלווה הסטיגמה בגלל, הנפש בריאות

 לשלב את שירותי בריאות הנפש במכונים להתפתחות הילד, במקום שיעמדו כשירות בפני עצמו. 

ידע על  כיום אנשי מקצוע בתחום, חסר לדברי .ח אדם בעל הכשרה רלוונטיתוובכבידע  מחסור

  .מחקר בסיס על, הטיפול אופני פיתוח גם חסר ובמקבילפסיכופתולוגיה מתקדמת של הילד, 

 איתור גם כמו, איתור תינוקות ופעוטות המפתחים בעיות נפשיות .נפשיות בעיות עם ילדים באיתור קושי

                    .במיוחד חשוב, המשפיעים על כך והסביבה ההורים

 הבריאות בשירותי כלליות סוגיות .ד

ספציפית לכל אחד משירותי הבריאות שהוצגו לעיל, עלתה גם התייחסות לסוגיות ההתייחסות ה לע נוסף

 הרלוונטיות לשירותי הבריאות באופן כללי. 

יחידות בבמכונים ודיווחו על מחסור  בפריפריההערבי וביישובים  במגזר .ותרבותית גאוגרפית נגישות

 :ציינה המקצוע מנשות אחתכדי לקבל שירות.  או לכפר  יישובמחוץ להצורך לנסוע  עללהתפתחות הילד ו
... זאת סיבה מספקת. בעיר"באופן כללי, רבים לא מגיעים למכון, כי התורים ארוכים והמכון המאבחן נמצא 

 בעיית ות, כדי שהבעיות לא הצטברו או יגדלו."שהבעיות הן קטנככי אנחנו לא יכולים לתת מענה  ,וזו בעיה

מרחק הרב ה לעפזורה הבדווית וב חייהן דיברו על נשים :גם במגזר הבדוויה נמצאלשירותי בריאות נגישות 

 לאבו"ללכת מהפזורה הבדווית תיארה:  םא  ללכת כדי להגיע לשירותי הבריאות בעיר הסמוכה.  שעליהן
  ".סלול לא וכביש ילדים עוד יש ולפעמים וקיץ וחורף היריוןב אימא לך ותתארי … ברגל שעה ללכת זה'אן ג

לא מספקת  כרותיהמומחים דיווחו על  רופאים .מומחים לשירותי הקהילה רופאי של ומודעות מידע חוסר

(. רופאי הנפש בריאות, האכלה מרפאותשל הרופאים במרפאות בקהילה עם שירותי מומחים ייחודיים )כגון 

. ההפניהרות, רופאים נוטים לטפל במקרים שונים בקהילה לפני ּכציינו כי גם כאשר המרפאות מּומרפאות 

. אחד הרופאים ממרפאת ההאכלה מידרדר מצבו למרפאה דבר של בסופו מגיע שהילד שעד מצב נוצר כך

 של במצב הם …תסכול הרבה אחרי, באיחור אלא מוקדם באים לא הם, אליי מגיעים"כשהילדים מתאר: 
  ".ולתינוקות להורים קשה והמצב לחץ

  רווחה שירותי 3.4

 מצוקה, משבר במצבי ולמשפחות ליחידים וסיוע שיקום, הגנה, מניעה שירותי מספקים בישראל הרווחה שירותי

 סיכון מצבי למעט, זאת. תביב לרוב מתבצע, הינקות בגיל בילדים ובמיוחד, סיכון במצבי בילדים הטיפול. וסיכון

. שם לגדול לו מאפשרים אינם בבית שהתנאים הערכה סמך על משפחתו ממסגרת מּוצא הילד בהםש קיצוניים

 במצבי בילדים טיפול על האמון העיקרי המשרד הוא, חברתיים לשירותים המחלקות באמצעות, הרווחה משרד

  .ולמשפחותיהם בסיכון לילדים שונים מסוגים סיוע המספקים אחרים וגופים משרדים בצד, סיכון

המשפחות המטופלות  מתוך רשומיםלשירותים חברתיים  במחלקות, 0030פי נתוני משרד הרווחה משנת  על

זה של  שיעורמכלל הילדים בגילים אלה בישראל.  3.4% הם. שלוש-לידה גילאי 60,900במחלקות סה"כ 

המיוחס, בין היתר, לקשיים  דבר; שיעור בקרב כלל הילדיםמה רים לשירותי הרווחה נמוךּכילדים המּו

כי משפחות ייתכן נוסף על כך, (. 0030ובן שמחון,  גורבטוב, צבעבאיתור מצבי סיכון בקרב ילדים בגיל זה )
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צעירות )עם ילדים צעירים( פונות פחות לשירותי הרווחה; כמו כן, לעתים יש איחור ברישום של ילדים 

 וגרים יותר.חדשים שנולדו למשפחה, והרישום מתבצע כשהם מב

 ביישובי ילדים של והמיפוי האיתור נתוניעל בסיס  גם הינקות בגיל בסיכון ילדיםה מאפיינילבחון את  ניתן

 מקומיות יותרשו 393-ב 0007-0035המידע נאסף בשנים  .0630 בסיכון ונוער לילדים הלאומית התכנית

 אחיות ידיעל  בעיקראלה ) ביישוביםאותרו  תהליך האיתור והמיפויב. 4-3חברתיים -כלכליים מאשכולות

 . סיכון במצבי 6 גיל עדילדים  65,397 (חלב טיפת בתחנות

 הלאומית התכנית במסגרת שאותרו הינקות בגיל הילדים בקרב סיכוןה מצבי של םוסוג פםהיק. א

 לוח. סיכון מצבי ממספר מורכב חיים תחום כל כאשר, חיים תחומי בשבעה בעיות הוגדרו הלאומית בתכנית

כמצויים  שאותרו הילדים מתוך, השונים בתחומים לפחותלהם בעיה אחת  שיש הילדים אחוז את מציג 3

בריאות ב ,בעיות בהשתייכות למשפחה ובעיות בקיום פיזי כללו שכיחים חיים תחומיבמצבי סיכון. 

  .בתחומים הללו( מצב סיכון אחד לפחות  הזוה ,בהתאמהשאותרו,  מהילדים 45%-ו 90% לגביהתפתחות )בו

 כללו: הורים המתקשים לתת העשרה בהתאם  ההשתייכות למשפחה סיכון שכיחים בתחום מצבי

  .(53%(, הורים המתקשים לדאוג לקבלת שירותים הנחוצים לילדיהם )53%לגיל )

 (, וכן 60%כללו  טיפול פיזי לא מתאים )קיום פיזי בריאות והתפתחות סיכון שכיחים בתחום  מצבי

 (.65%)תקינה  לאפיזית1קוגנטיבית  התפתחותלחשש 

 הגנה מפני ו למידה ורכישת מיומנויות ;השתייכות והשתלבות חברתית של, בתחומי החיים כצפוי

 בשל, זאת ת שסבלו מלפחות בעיה אחת בהם.גילאי הינקו נמצא אחוז נמוך של התנהגויות סיכון

 הקשיים בשל והן הינקות בגיל אלה בתחומים סיכון מצבי התפתחות של יותר הנמוכה השכיחות

במצב סיכון  מצוייםמהילדים בגיל הינקות  30%-נמצא כי כ הגנה מפני אחרים  בתחום .באיתורם

התעללות פיזית, : הבאים הסיכון מצבי קיימים. בתחום זה 3-6 בני  ילדיםמ 38%לעומת  אחד לפחות, 

להתנהגויות מסכנות במשפחה.  פהחשיהתעללות מינית במשפחה, התעללות מינית מחוץ למשפחה, 

 באיתור הקיים הקושי על הדיווח עם אחד בקנה עולהזה  בתחוםהנמוך של ילדים מאותרים  השיעור

 .אלה םבגילי ילדים של

 בסיכון כמצויים שאותרו הילדים מתוך, שונים בתחומים סיכון במצבי כמצויים שאותרו ילדים: 6 לוח
 )באחוזים( גילית חלוקה לפי, הלאומית התכנית ביישובי

 3-6 6- לידה ל גיל רך והכ סך חיים תחומי

 41,781 34,671 76,461 )במספרים(*  הילדים"כ סה
 46 54 51 והתפתחות בריאות ,פיזי קיום

 90 90 93 למשפחה השתייכות
 49 9 65 מיומנויות ורכישת למידה
 54 36 63 רגשית ובריאות רווחה

 56 7 09 חברתית והשתלבות השתייכות
 38 33 34 אחרים מפני הגנה
 0 3 0 סיכון התנהגויות מפני הגנה
 0035-: עיבוד מיוחד של מכון ברוקדייל על נתוני התכנית הלאומית ממקור

 ביתיים. -שירותים בקהילה ושירותים חוץ –בגיל הינקות מקבלים שירותי רווחה משני סוגים  הילדים
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 שירותים בקהילה. ב

 צורכיבקהילה נועד לילדים שנשקף סיכון לשלומם ו1או להתפתחותם התקינה, מסיבות שמקורן בהטיפול 

 בקהילה כוללים:  השירותיםהוריו או ביחסי הגומלין ביניהם.  טיפולילד עצמו, בה

 תכליתיים -רבמעונות יום, משפחתונים, מעונות יום  :טיפוליות חינוכיות שהייה מסגרות

מרכזי  :כגון, הילדים בגידול קשיים רקע על, כולה למשפחה טיפול במתן המתמקדים, טיפוליים םמרכזי

 "הורות וטף", "נתיבים להורות לגיל הרך"

לחיזוק התקשורת ויחסי הורים ילדים בחיק  'אוריון'תכנית : תכניות תומכות ומשקמות להורים ולילדים

לשיקום יחסי הורים ילדים  המיועדת ,פחהתכנית טיפול אינטנסיבית בבית המש', ראשית' תכניתהמשפחה; 

 המתקשות משפחות של לבתים הנכנסים מתנדבים של תכנית', הקן' תכנית ;וטיפוח והעשרה מניעתית

 אימהות) עוליםביתיות ל תכניות; ועצמאית מטפחת להורות בדרך', יחדיו';  תכנית בקהילה שירותים לצרוך

 ספר מתוך) הרך בגיל הוריםלו לילדים קבוצתית התערבות תכנית', משפחות' תכניתעם ילדיהם;  (ואבות

 (. בסיכון ונוער לילדים הלאומית התכנית של הפרויקטים

במעונות ובמשפחתונים  ייההשההפניה וסבסוד  ואבקהילה ה שלוש-לידה גילאיל ניתןהי עיקרההשירות 

פעוטות  39,8000-. כפי שכבר צוין, כ0000 "סהתש-'חוק פעוטות בסיכון'על פי  ,לילדים הזכאים לכך

בסיכון ושולבו במסגרת מוכרות מטעם משרד הכלכלה )מעונות פעוטות כהוכרו  6ותינוקות עד גיל 

 משפחתונים ומעונות יום תכליתיים(. 

זוהי תכנית טיפולית אינטנסיבית לילדים הנמצאים  ;תכליתי-רב יום מעוןשירות ייחודי לילדים בסיכון הוא 

המאפשר הארכה עד  ,ילדים במעון(, באמצעות יום שהייה מודולרי 50 לוהכ)בסך  הוריהםלו גבוהבסיכון 

וצוות מקצועי מתוגבר, הכולל עובדת סוציאלית, גננת ועובדים טיפוליים נוספים לפי צרכים  37:00לשעה 

-רב מעונות 96 קיימים, הרווחה ממשרד שהועברו נתונים פי על וק וכו'(.אים בעיסּפ)פסיכולוגית, מר  

)לצורך מחקר  0036תונים שהתקבלו משירות ילד ונוער באפריל מנ 3עד גיל   ילדים 0,900-כ בהם, תכליתיים

 .שלוש-לידה בגיל  ילדים 300-כ שהותכליתיים -במעונות הרבשעל הילדים בגיל הרך( נמצא 

-500כמשרתות כל אחת  ,'אוריון'ו 'משפחות', 'ראשית'הורים לגיל הרך, -אחרות, כגון מרכזי ילדים תכניות

ילדים בכל שנה. עם זאת חשוב לציין שבשנים האחרונות יש עלייה ניכרת בהיקף שירותי הרווחה בקהילה  000

ל משרד הרווחה והפעלת לילדים בגיל הרך )ובכללם גם בגיל הינקות(, עקב מדיניות "עם הפנים לקהילה" ש

  , השמה דגש מיוחד על אוכלוסיית הילדים בסיכון בגיל הרך. 0630 –התכנית הלאומית לילדים בסיכון 

 ייםבית-חוץשירותים . ג

בבית הוריו מסכנת את  ושהיית כאשרבמצבי מצוקה קשים,  בעיקר יותבית-חוץ מסגרותל ומבית מּוצא ילד

רכזי חירום מחירום, -קלט שפחותהינקות כוללים מ לגיליים בית-חוץ שירותיםהתפתחותו.  ואתשלומו 

להחזיר  אפשרלא יהיה  ,הערכה וקביעה משפטית פי על כאשרומשפחות אומנה. במקרים קיצוניים במיוחד, 

(. 0030, גורבטוב ובן שמחון, צבעכדי להבטיח לילד בית קבוע  ) ,אימוץה  אפשרותילדים להוריהם, קיימת 
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           כינמצא  ,)לצורך מחקר על הילדים בגיל הרך( 0036נוער באפריל לילד ולשירות השהתקבלו ממנתונים 

 זמן זו.  בנקודתבמשפחות אומנה  הושמו שלוש-לידה גילאיילדים  304-כ

 הינקות לגיל רווחה שירותי במתן ואתגרים קשיים. ד

 בהכשרה לעובדי רווחה על גיל הינקות מחסור

ידע רלוונטי   די אין ,חברתיים לשירותים במחלקותהסוציאליים   העובדים עבודת של הכוללני האופי בשל

מצבי סיכון אצל ילדים והוריהם , ולכן קשה לאתר גיל הינקות בפרט בתחוםעדכני בתחום הגיל הרך בכלל ו

הקיימות  הכשרותה ,המפקחת הארצית על הגיל הרך בשירות ילד ונוער במשרד הרווחה לדבריבגיל זה. 

, לדבריה צריכות להוות חלק משמעותי יותר מההכשרה השוטפת.  כמו כן, הןוואינן מספיקות;  מעטות כיום

 כדי שיוכלו לזהות ,ידע להםולהקנות במחלקות לשירותים חברתיים  העובדים של םמודעות אתלעורר צריך 

 מתאימים. התים לשירו להפנותוהתערבות מניעתית ראשונית להפעיל  יוכלומצבי סיכון, 

תינוק מלידה עד גיל -אם התצפיתוןפותח ' של העובדים הסוציאליים תםלציין, שלצורך חיזוק עבוד יש

התערבויות  פותחוו – כלי תצפית מובנה שיכול לסייע לעו"ס באיסוף מידע בעת שיחות עם הורים –' שלוש

  .מספיק מוטמעים אינם עדיין אלה כלים שניביתיות. אולם, 

  2111"ס התש -בסיכון פעוטות חוק ביישום קשיים
החוק  ישוםימקומיות על המחלקות רווחה ברשויות  57-שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת ב מסקר

 פירוט להלןזכאות למעון יום;  הפעוטות בסיכון לכלל להקנות אפשר אי מסוימותבעיות  בשלעלה כי 

  :הבעיות

 מסוימים סיכון מצבי ,עובדיםה לדברי. בסיכון מהפעוטות חלק עלחלים  ינםא בחוק שנקבעו הקריטריונים

, דיור בעיות, כלכליים קשיים :)כגון במעון השמה מצדיקים הם, לדעתם ,אך ,בחוק מוגדרים אינם אמנם

 .(עתידי סיכון למניעת אמצעי היא השמהה בהםש סיכון-טרום ומצבי האם בתפקוד בעיות, גדולות משפחות

הזנחה. אולם, במקרים רבים אי אפשר באלימות או במדובר  כאשר ,יםירפואדורש להמציא אישורים  החוק

 מותירות סימנים גופניים או שהסימנים נעלמו עם הזמן.  אינןמפני שהחבלות  ,להמציא תיעוד רפואי

 יש יותר מילד אחד בגיל הינקות.  ןבהשמהווה חסם בעיקר במשפחות  הסבסודשכר הלימוד למרות  גובה

מהפעוטות  89%כך עלה כי בשנת הלימודים תשע"ב . במסגרות סמוכות למקום המגורים של הילד מחסור

מכלל הפעוטות. הסיבה לכך היא  70%"ע שולבו ובתש"א עשבתובשנים לפני כן  ,בסיכון שולבו במסגרות

של הילד )כפי שאמור להיות מובטח על פי  מגוריומחסור במעון סמוך למקום הבכלל ומעונות בהמחסור 

 (.0036, רבינוביץ) ;החוק(

  תכליתיים-הרב במעונות קשיים
 על המשפיעים קשיים ציינומקצוע בשדה וכן מפקחת הגיל הרך בשירות לילד ולנוער במשרד הרווחה  אנשי

 ריבוי בשל אך, רגילים יום במעונות קשייםל דומים מקצתם; תכליתיים-הרבבמעונות  הטיפול איכות

  :יותר חריפים הם ,מורכבותן בשלו אלה במעונות ופעוטות תינוקות של הבעיות
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זאת על אף ילדים, -מטפלת של המספרי ביחס ייחודית תקינה אין

תכליתי -הצרכים המוגברים של פעוטות בסיכון. אמנם במעון הרב

חינוכית,  מדריכה ,סוציאלית עובדת המונה ,צוות מתוגבר פועל

 ףפסיכולוגים :כגון ,נוספים טיפוליים ועובדיםמדריכת צוות מעון 

 משתתפים אינם אלו מקצוע אנשי אך', וכד בעיסוק מרפאים

. מסמך המטפלות צוות של תגבור ואין, טיפול השוטף בילדיםב

-רבבכל כיתה במעונות  להעסיק ממליץ למעונותהסטנדרטים 

  .שירות לאומי()בת לפחות  אחתמתנדבת  תכליתיים

-רב במעון מטפלות. מספקות אינן למטפלות וההדרכה ההכשרה

מעבר להכשרה סטנדרטית  נוספת להכשרה נדרשות אינן כליתית

 . הנדרשת על ידי משרד הכלכלה

טומנת בחובה התמודדויות  תכליתיים-רב מעונותבמסגרת  עבודה

. לצורך התמודדות יםה של ילדים בעלי קשיים ייחודייעם אוכלוסי

הדרכה  ישיבות עורכותהסוציאלית במעון  העובדתו המנהלתעמם, 

לעבודה השוטפת ולקשיים שהן  םירלוונטי בתחומים המטפלותעם 

 המפקחות באחריות שנעשה)דבר חוות בעבודה זו עם הילדים 

 להדרכה מובנה קוריקולום אין. עם זאת, (הארגונים של החינוכיות

 כי צוין, כן כמו. אורכם וכד' לגביפר המפגשים, או תקן לגבי מס זו

ת תפקיד מקשה על בעלו   השוטפת בעבודה המטלות עומס לעתים

ך להרחיב את ההכשרות צרי אלה במתן מענה הדרכה רציף ומספק.

וההדרכות בנושאים הקשורים בעיקר בסיכון וכן לפתח הדרכה 

 מובנית ומותאמת עבור מטפלות במעונות הללו. 

 עולה הדרכהה על נוסף .למטפלות/נפשית רגשית תמיכה חסרה

, מורכבים במצבים הנתקלות המטפלות עבור בתמיכה גם הצורך

 גם שההתמודדות אתם דורשת אנרגיות רבות )רגשיות ופיזיות(. 

 לספק מכדי עמוסות הסוציאליות העובדות כי נמסר זה במקרה

 . שוטפת תמיכה

 עובדות שלו בכלל סוציאליות בדותקושי בגיוס ובהתמדה של עו

תנאי העבודה הקשים שכוללים שעות . בפרט ותיקות סוציאליות

צרכים  בעלותמשפחות  50 שלעבודה מאוחרות ותקן עבודה 

 עובדים למצוא מקשיםרבעי משרה, -בשלושתמורכבים 

 ובדיםעו, בכלל בעבודתם שיתמידו עובדים במיוחדו, סוציאליים

אנשי מקצוע, היקף  להערכת. זאת ועוד, בפרט ומנוסים ותיקים

לאפשר גם  כדיהמשרה של העובדת הסוציאלית אינו מספיק 

 , גם הדרכת הצוות. כאמורטיפול ישיר בילדים ובמשפחותיהם, ו

(  6111וינטר,  הוועדה )המכונה גם ועדת

מקרי רצח ילדים בתוך  36הוקמה על רקע 

ארבע. -אי לידההמשפחה, רובם גיל

המחסור   נמצאבבחינת מקרים אלה 

בזרימת מידע שוטף ומלא בין גורמי  

המקצוע השונים המטפלים בילדים או  

הנמצאים עמם בקשר, והתברר כי בחלק 

מהמקרים לשירותים שונים היה מידע חלקי  

ון, אך בשל חוסר קשר  על רמזים לסיכ

בין השירותים, לא התאפשרה   והתיאום

יצירת תמונה כוללת של המצב. הוועדה 

  6111הגישה את המלצותיה בפברואר 

 שכללו:

  יצירת הגדרה אחידה ומשותפת של

ילדים בסכנה וכלים אחידים לשיתוף  

 במידע 

  חקיקת חוק המחייב את אנשי

 המקצוע בשיתוף במידע 

ות ברמה ארצית, גיבוש נהלים והנחי

מחוזית ויישובית בנושאי שיתוף 

 במידע ושיתוף פעולה בין המשרדים  

  יצירת מערך הדרכה להגברת

המודעות והזיהוי והטמעת נהלי 

 שיתוף במידע 

פיתוח בסיס מידע ממוחשב רב- 

מקצועי שיאפשר הצלבת נתונים על  

ילדים בסיכון, זיהוי ואיתור ילדים 

 בסכנה  

 

דוח זה, הממשלה  נכון למועד כתיבת 

ועדה, נכתב דוח וקיבלה את המלצות ה

יישום להמלצות, ונעשו מהלכים לקידום  

חקיקה בנושא ולפיתוח פיילוט נרחב 

 המלצות .לבדיקת מודל העבודה המומלץ

ועדת סילמן   ל ידיאלו גם אומצו לאחרונה ע

)הוועדה לבחינת מדיניות משרד הרווחה 

-בנושא הוצאה של ילדים למסגרות חוץ

   .(6111ביתיות ונושא הסדרת הראייה, 

 

משרדית -ןהוועדה הבי
הנמצאים   לאיתור קטינים

  במצבי סכנה
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המענים הניתנים במסגרת  ,חלק מאנשי המקצוע להערכתבו שמצב  נוצר, לעיל שצוינו הגורמים כל בעקבות

 אינם מספקים. תכליתיים -רבהמעונות ה

  הרגילים במעונות בסיכון ילדים עם בהתמודדות קשיים
 ממליצים וחוקרים מקצוע אנשיתכליתיים. -רבמרבית הילדים בסיכון נמצאים במעונות רגילים ולא במעונות 

)כולל  ריםּכהמּו היום ממעונות בכחמישית, זאת עם. במסגרת 00% על יעלה לא בסיכון הילדים שאחוז

 נמצאים אלה מעונות. הרווחה מערכת ידי על ופנוה המעון מילדי 00%-מ למעלה (תכליתיים-הרב המעונות

ידי אנשי המקצוע ב גם צוינה(. סוגיה זו ב0008ברמץ, -)פיכטלברג הערבית אוכלוסייהה קרבוב בפריפריה יותר

 שהלינו על כך שבמעונות אלה אין כל מענה טיפולי מובנה או אמצעים להתמודד עם תופעה זו. 

אך כוללים מספר גבוה של ילדים  ,תכליתיים-רבזו במעונות שאינם  לטיפול בבעיה נעשו ניסיונות ,לאחרונה

מצוקה פיילוט של  באזוריהתקיים בארבעה מעונות של ויצ"ו  0033-0007 שניםבשהופנו על ידי הרווחה. 

הורים במעונות יום רגילים לתכנית שסיפקה טיפול מערכתי לפעוטות ו(; "ה )חממה בגיל הרךחבתכנית 

 ,לקדם התפתחות של פעוטות. כמו כן, לדברי המפקחת הארצית על הגיל הרך במשרד הרווחה כדי ,ובבית

תוך  ,מקצועית לגיל הרך של אשלים לקראת הרחבת הפיילוט למספר רב יותר של יישוביםה עדהובו נערכים

 משרדיים. -ביןמעטפת רחבה של שירותים  תבניי

   שלוש-לידה גילאיל המיועדים לשירותים משותפות סוגיות 3.5

 סוגיות משותפות לכל מערכות השירותים:   והשירותים על סוגי  של תםבחינ לאחר

 סיכון מצבי של ומניעה איתור. א

הזנחה או התעללות : כגון, את חשיבות האיתור המוקדם של מצבי סיכון מדגישיםמומחים ואנשי מקצוע 

ממחקרים שונים עולה כי ככל שהילד צעיר . או הפעוט לשלומו של התינוק בתוך המשפחה, מצד האחראים

יותר כך עולה הסיכון לעצם הפגיעה, להישנותה ולחומרתה. הפגיעות הגבוהה, לדעת חוקרים, נובעת 

חוסר מהרגישות הפיזיולוגית הגבוהה של התינוקות לפגיעה וממהשילוב של התלות הגבוהה במטפל, 

; Beyer et al., ,.0004; Cavanagh et.al ,.0009 ;Reder & Duncan, 1999היכולת שלהם להגן על עצמם )

Wulcyn ,0007 נתונים מתוך 0007לאל -ארזי וסבו בתוך  .)NCANDS (0009 מצביעים על כך שילדים צעירים  )

מאוד, מתחת לגיל שלוש, הם המועדים ביותר למוות כתוצאה מהתעללות והזנחה. בפילוח הנתונים עולה 

מכלל  50%-, ו5ם על רקע התעללות והזנחה היו של ילדים מתחת לגיל ממקרי המוות של ילדי 93%כי 

הגורמים לקושי באיתור מצבי סיכון בקרב ילדים בגיל  אחדהמקרים היו של תינוקות מתחת לגיל שנה. 

( נמצאים בטיפול הוריהם או במסגרות לא מפוקחות, ולכן 30%-הינקות הוא העובדה שרבים מהם )כ

 חשופים פחות לאנשי מקצוע שעשויים לזהות התפתחות מצבי סיכון ולהציע עזרה לפעוטות ולמשפחותיהם.

 -"אנו לא מכירים ילדים שגדלים מחוץ למסגרות )המפוקחות( :תארתעובדת סוציאלית בתכנית לגיל הרך מ
 אבל. אליהם נגיע איכשהועוד , במעון שהם אלה…ומבחינתנ שקופים הם אז …רואים לא שאנו ילדיםאלה 
  ".אליהם מגיעים לא... השאר

 גלויה על הנסתר רב בוש מצב יוצר, בבית הילדים השארת גם כמו, בפיקוח שאינן מסגרותהרחב של  המגוון

המקצוע התייחסו לעומס שחווים העובדים בשירותי  אנשי ,כן כמו .הילדים שמקבלים הטיפול לאיכות בנוגע

 לאתר לתםוביכ הפוגם עומסחלב, צוותים רפואיים בקופות החולים ובבית החולים(,  פתיט)תחנות  הבריאות
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על הצוות להיות חשוף  השמקש החינוכיות במסגרות הקבוצות גודל לעגם  דיברו מקצוע אנשי .סיכון מצבי

)תחנות  המשפחה בריאות תחנותל להגיע מפסיקות שפחותמשה מאחרש צוין עוד. מסוימיםלקשיים  וערני

 ההורים.  ערנותך להסתמך על צרימשמעותית אין פעולת איתור יזומה ו תקופה במשך, טיפת חלב(

גיל הינקות, ובפרט  תחוםזיהוי בתחומים ספציפיים בלאיתור ול בהכשרות מחסורמקצוע דיווחו על  אנשי

 של נפש בריאות בעיותאיתור לספציפיות כמו איתור הזנחה והתעללות בגיל הינקות,  לסוגיות נוגעב

 .והאכלה אכילה בעיותל, תינוקות

 שיפור האיתור באמצעות העברת מידע ושיתוף פעולה בין שירותיםב צורךה את גם ציינו המקצוע אנשי

ומתן טיפול מוקדם.  נות לבריאות המשפחה, מעונות, שירותי רווחה( בהקשר של זיהוי מצבי סיכון)תח

שירות אוניברסלי הנמצא בקשר  אלהבריאות כ מערכתניירות עמדה ומחקרים שונים התייחסו ל, כאמור

יים מגזר-ביןלשיתופי פעולה  חשובלהוות מקור  עשוי הואראשוני וארוך טווח עם הילדים ומשפחתם, וככזה 

 זה מחקר במסגרת שרואיינו מקצוע ואנשי מומחים גםולחיבור בין מערכות לצורך איתור ומתן טיפול. 

 האפשרות בחיזוק( חלבהטיפת  תחנות של)ובעיקר  האוכלוסייה לכלל השירותים של הפוטנציאל את הדגישו

 לאוכלוסיות ומוגברים ייחודיים מענים ולספק מיוחדים קשיים עם למשפחות להגיע השירותים מערכת של

 ;שירותי הרווחה ביןתחנות בריאות המשפחה להאת הקשר בין  ולמקצעלשדרג  צורךה גם עלה לכן .אלה

קשר השוטף ה של ואת חשיבות הארימשרד הרווחה תבארצית לגיל הרך המפקחת הוקבוע. ף טשוכך שיהיה 

"ניתן יהיה לערוך  ביקור : איתורהבתהליך  בקהילה סוציאליתל תעובדלוהוריו להמטפלת בילד  אחותה בין
אבל זה צריך להיות משהו מערכתי".  ,משותף בבית של עו"ס ואחות. ביישובים קטנים לפעמים עושים זאת

 ומסגרות טיפול חינוך והשגחה.  חלב טיפת תחנותהקשר בין  הרחבתכן, עלתה החשיבות של  כמו

  ההורים עם הקשר
 –והחיובי של אנשי המקצוע עם ההורים  אמוןה של הקשר בונה ומדגישים את חשיבותמומחים ואנשי מקצוע 

 -תחנות לטיפול פסיכולוגי ב, במכונים להתפתחות הילד ותחנות טיפת חלבבין אם במעונות, במרכזי גיל רך, ב

לאנשי  הם מדווחים כי אין להם, או בעת בהאחרת של ילדם.  בעיהלבבואם לקבל מענה לקושי התפתחותי או 

בתקשורת הנוצרים בינם לבין ' קצרים'מקצוע אחרים, מספיק ידע כיצד לעשות זאת בהצלחה ומעידים על 

מקצוע השהעלו גם חלק מההורים בקבוצות המיקוד שדיווחו שהם חשים שחלק מאנשי   סוגיהההורים. זוהי 

 "מבחן"המשפחה נתפסת כ . כך עלה כי פעמים רבות בדיקת האחות בתחנה לבריאותאותם בקריםבשירותים מ

  מגזים"." שהוא נאמרהרופא  עלהורה וה לעהערות המטפלת במעון נתפסות כביקורת ; לפעוט

 אנשי, במעונות)מטפלות  ההורים עם העובדים, אנשי מקצוע מתחומים שונים חזרו וציינו כי נושא באותו

 הורה של הכחשה של במקרים ,למשל. ההורים עם דיאלוג ליצירת הולמת הכשרה מקבלים אינם( טיפול

רופאה  ,רודולף מרי' פרופ .פעולה לשתף סירובשל  במקרה או, מהמערכת חשש של; הילד של קושי לגבי

אוניברסיטת לידס אילן )וב-ומרצה ביחידה לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה בגליל, של אוניברסיטת בר

 מתארת – הינקות בגיל ילדים בקרב ותזונה בריאות לקידום תכנית – HENRY פרויקט ותמובילומ ,באנגליה(

 לא זה .יעיל לא וזה ,המומחיות מתוך לעשות מה לאנשים בלהגיד טובים מקצוע אנשיכלל -בדרך" :איוןיבר
 ירגישו שההורים וחשוב; ההורים עם פעולה שיתוףב לעבוד יותר צריך אז, עוזר ולא הכלים את לאנשים נותן

החשיבות של עוסק במדיניות הגיל הרך הודגשה ה OECD-ה מדינות של בדוחגם  ."נגדם ולא אתם שעובדים
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מתן הכשרה לאנשי מקצוע בנושא הקשר עם ההורים, בדגש נרחב על קשר עם משפחות מהגרים והתייחסות 

 (  Starting Strong, 0003תרבות ומעמד חברתי )-רגישת

  ערביים וביישובים בפריפריה הינקות לגיל במענים מחסור
, מסובסדים שירותי העשרה דיאין בריאות והחינוך ה בתחומיכי  ,אנשי שירותים והורים עלה של םמדיווח

חרדית וביישובים האוכלוסייה ה עבורפריפריה, הבמיוחד עבור תושבי ; רים, מפוקחים ואיכותייםּכמּו

תחומים והתמחויות של נשי מקצוע מנוסים במגוון אב למחסור התייחסו מקצוע אנשים. ים והבדווייהערבי

 מורגש, כי המחסור ציינו( ויםרפואי-המקצועות פר אנשי, אחיות, סוציאליות בדותגיל הינקות )כולל עו

  ביישובים ערביים ובפריפריה.  בעיקר

 הינקות גיל עם העובדים מקצוע אנשי של שכרהו העבודה תנאי
 ניסיוןבעלות  שלו אקדמיים תארים בעלות של גם, מהן רבות של הממוצע שכרן כי אמרו המקצוע נשות

 של העסקה על סיפרו אף מיוחדות בתכניות עובדות. טובים אינם הסוציאליים והתנאים ,מאוד נמוך, עבודהב

   .במעונותמטפלות ל נוגעב במיוחד צויןתנאי העבודה והשכר נושא   .ותק לצבור יכולת ללא, בשנה חודשים 30

 הינקות גיל בנושא כוללת מדיניות. 4

הנוגעים לגיל  והשירותים החוקים בישראלש מציינת( 0008מדיניות כוללת. לאור ) איןהינקות  בתחום

 לערק  חליםוקצבאות הילדים של המוסד לביטוח לאומי(  תחנות טיפת חלבהינקות )למעט שירותי ה

פעוטות בסיכון(. כמו כן, אין שוויון בזמינות של מסגרות  שלמיוחד או האוכלוסיות מיוחדות )של החינוך 
ישראל מדשדשת "מחקרה שתי מסקנות עיקריות: שבהמגזרים השונים.  בין ציבוריותהשגחה חינוך וטיפול 

פרוצה  6מערכת החינוך והטיפול לילדים מתחת לגיל  וכית תחום הגיל הרך; מאחור בכל הקשור למדיניּו

 ."חת, אינה מושקעת כלכלית ומקוטעת מבחינת זמינות השירות ואיכות הטיפולמפוק אינהו החוק תמבחינ
מדינת ישראל לא השכילה במהלך שנות קיומה לעצב מדיניות קוהרנטית הנוגעת ( טוענת כי 0005רוזנטל ) גם

כך לעתידם ולעתיד החברה. לדבריה,  להתפתחותם של ילדים בשנות חייהם הראשונות, החשובות כל

של מדיניות זו הוא פיצול, חוסר תיאום ומאבקי שליטה בין כל הגופים הממשלתיים י יקרעההמאפיין 
בראיונות שנערכו  .איכותם אתו מסגרות לגיל הרךהשירותים והוהציבוריים הקובעים את זמינותם של 

 שירותרצף  ליצור קשה ,כי על אף הצורך בכך ציינו ובשטחאנשי מקצוע במטה  ,לצורך המחקר הנוכחי

 . הרך ובגיל הינקות בגיל השונים השירותים ביןוטיפול 

מדינות רבות. גופים שונים  כיום מעסיקהולגיל הינקות בפרט,  לגיל הרך בכלל ,סוגיית גיבוש המדיניות
כולל לילדים  מענה הבטחת לשם ,מיושמת להיות אמורה היא כיצדולכלול  צריכה איה מנסים למפות מה

   .הרך מהגיל חלקנחשב ל הינקות גיל כלל בדרךלציין כי  חשובמשפחותיהם. להרך ו בגיל

 ?הינקות לגיל כוללת מדיניות להתייחס צריכה תחומים אילול 4.1
, הרווחה, החינוך, הבריאות בתחומי כוללת מדיניותב ייםעיקרהשונים ניסו למפות את הנושאים  מחקרים

 41.הקשורים בגיל הינקות במחקרים דונוישנ הנושאים יוצגו להלן. במשפחות והתמיכה הילד הגנת

                                                   
מומחים  340הם של , המתבסס על המלצותיינהאמריק Child Trendsמרבית הנקודות מובאות מתוך מסמך של  41

מתוכו ציינו את הנושאים הרלוונטיים לגיל )  8-גילאי לידה לכדי "מפת דרכים" למדיניות עבורבתחומי הגיל הרך 
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 בריאות. א
  אטרי י  ד  נטלי, מעקב ּפ  -לאורך תקופה מתמשכת וכן בזמנים קריטיים )מעקב פרהמתן שירותי בריאות

 הכולל מתן חיסונים וטיפולי שיניים( 

  ביקורים תכופים במרפאות 

  גישה וזמינות לביטוחי בריאות לילדים ולמשפחות 

  )תזונת תינוקות: קידום הנקה, מתן ברזל תוספתי )השלמת ברזל 

 (0035 בעיות רגשיות התנהגותיות )בלייר,ב טיפול 

  פעולות מניעה לתאונות ופציעות )זיהוי מפגעים, עידוד לשימוש בציוד בטיחותי בבית ובמסגרות
 (0035, )בלייר ;באזורי משחק(ו וטיפול חינוך השגחה

 חינוך . ב
  יהיו  וכןהתפתחות  שלבריאות ו שלרכיבים של חינוך,  שיכללו וטיפול חינוך, השגחהנגישות למסגרות

 במחירים סבירים 

  עם יצירת פעילויות וחובה,  חובה-קדם למסגרות, חינוך וטיפול השגחהתכנון מעברים ממסגרות

 מגשרות והגברת מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם

 מערכת רווחה. ג
  לילדים בסיכוןשירותים 

 הגברת נגישות וקידום  תוךילדים עם צרכים מיוחדים  כןמדיניות לשמירה על זכויות הילד ו
 בתכניות חינוכיות  םהשתתפות

  תמיכה כלכלית למשפחות במצוקה 

 מערכת להגנת הילד . ד

  רישום לידה 

 עובדות  אימהותבעבודה ואפשרויות הנקה ל אימהותהגנה על מקום עבודה, חוקים נגד אפליה ל 

 תקנות1 הוראות ספציפיות שנועדו להגן על ילדים צעירים במערכת המשפט 

 ( 3 של ימיטב טווחתשלום חופשת לידה  )חודשים 

  חוקים נגד אלימות במשפחה ואכיפתם 

  איתור ילדים בסיכון )בתחומי הזנחה והתעללות( יחד עם הדרכת אנשי מקצוע וקציני מבחן בנוגע

 אלה למצבים בסיכוןשל ילדים צעירים וסימפטומים  מאפיינים ,לצרכים

                                                   

 Tout. K. Halle T. Daily S. Albertson-Junkans L. Moodie S.(2013) The Research Base For Birth throughהינקות(. 

Eight State Policy Framework. Child Trends .כמו כן, הוספנו נושאים נוספים שעלו ממחקרים אחרים 
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 משפחותבתמיכה . ה

 לנשיםבעיקר להורים חדשים ו – ריון, לאחר לידה ובמהלך ההתפתחות(יתכניות להורים )במהלך ה 

תזונת תינוקות, וכן תכניות להתפתחות ולילד, -הורהקשר ה חיזוקל הנוגעים ותכנים ,ריוןיבה

 כון להזנחה והתעללותושירותים למניעה לילדים בסי

 מערך התכניות הזמינות עבורם בתחומי ב התמצאותבעל הורים  ההקל – סוגיית הנגישות להורים

 חינוך הבריאות וה

 )העשרה לילדים המטופלים על ידי מטפלים שאינם הוריהם )סבתות ובני משפחה אחרים 

 בהקשר תעסקותיתאפקטיבי של הורים בתכניות שמקדמות איזון כלכלי והזדמנויות להכשרה  יישוג .

קדמי הכרחי ( מתייחס גם להפחתת העוני כמצב מ  0003)    OECD-ה של Startings Strong II-ה דוחזה, 

מתמשך  עוני כי עולה מהדוחגיל הרך בכלל וגיל הינקות בפרט. הלפיתוח של מדיניות ומנגנונים לקידום 

של ילדים  םהמשימה של הגברת מוכנותהצלחת משל מנגנונים אלה וכן  תםוהצלח תםמהשפעמפחית 

מתן הזדמנויות לעבודה. הדוח מתייחס  שלשל עידוד תעסוקה וחשיבות העולה  כןלמערכת החינוך. ל

קידום וכן אפשרויות בלתשתית חוקית המונעת אפליה על בסיס מין בנוגע לשוויון בשכר ותנאים וכן 

 . והשגחה טיפול, ךונגישות למסגרות חינו 42מתן חופשת לידה

 ?בתחום כוללת מדיניות יקדמו תנאים אילו 4.2

 בילד הקשורים ישירים מנושאים החל, רבים נושאיםל הקשור, מורכב תחום היא הינקות לגיל  מדיניות

 עוני עם התמודדותל, נשים תעסוקת יתחומל הקשורים עקיפים נושאיםב כלהו(, ורווחה בריאות)חינוך, 

תאר למדיניות כוללת רצויה לגיל הרך )ובכלל מ   יוקולקבוע  סיונותיהנאף  על. ילודה שיעורי עם התמודדותלו

תוצר  יותרזה לגיל הינקות(, לעתים קרובות מדיניות בנושא הגיל הרך )כמו בתחומי מדיניות אחרים( היא 

על   מבוססתהמבנה ממשלתי, ופחות תוצר של חשיבה מערכתית ויסודית,  שלמשאבים ו שלסטוריה, ישל ה

  מידע תאורטי התפתחותי על קבוצת הגיל. עלמחקרים ו
 

רבים  מדיניות להשקיע משאביםהלהשפיע על קובעי  עשויותש פעולה דרכי מציע (Lombardi, 2013) לומברדי

 : הפירוט להלן;  בקידום גיל הינקות יותר

כוללים  שלוש-גילאי לידהמאגרי מידע שוטפים ומקיפים ל . גיל הינקות עלשיפור המידע הקיים  .1

צורך בפיתוח מדדים משופרים של רווחת ילדים בגילים  ישבעיקר אינדיקטורים בריאותיים. לטענתו, 

כי מידע  , קהילה ועוד. הוא מסבירכלכלי-חברתי מצבגיל,  מאפיינים אלו: לפי,פילוח מידע בהללו, וכן 

 המדיניות קובעי של מודעותם את להעלותיאפשר  זהשוטף ועדכני על ילדים בטווח הגילים ה

 . בהם ההשקעה את להגדילכך גם לפי, ורכיהםולצ

הזדמנות פז להגדלת  איהטכנולוגי העכשווי ה בעולםנגישות למידע ה .הרחבת המודעות הציבורית .2

 קובעי מדיניות.  עלמודעות הציבור וכך להשפיע על התנהגות הורים ו

                                                   
חודשים וכי זו נמצאה כתורמת להפחתה במיתת  7בדוח הם ממליצים על מתן אפשרות לקחת חופשת לידה עד  42

תינוקות, יותר הנקה, פחות תופעות של דיכאון אחרי לידה ושימוש נרחב יותר בשירותי בריאות משפחה וטיפול 
 מונע.
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כך שהתפתחות בתחום אחד ; תחומי ההתפתחות של גיל הינקות קשורים זה בזה. תכנון משולב .3

משפיעה על תחומים נוספים בחיי הילדים. לכן מדיניות לגיל הרך צריכה לשלב באופן אינטגרטיבי את 

הגנה הרווחה והחינוך, הבריאות, המערכתי בין שירותי -תוך שיתוף פעולה בין ,של הילדים םהרכיוצ

 חברתית. ה

  What Matters Most for Early Childhood Development:  A Framework Paperבמסמך של הבנק העולמי  

תחומי התזונה בבעיקר  מדוברגיל הינקות ל נוגעהוצגה תשתית בסיסית להתפתחות בריאה בגיל הרך. ב

בתחומים השונים;  הקיימותהתכניות  אתמציע שמדינות שונות יבחנו את המדיניות ו המסמךוההיגיינה. 

שלושה יעדים המאפשרים יצירת  נקבעו במסמךשל מדיניות כוללת בנושא.  הינתחו ויעריכו את מידת פיתוח

 הם:  אלוו ECD-למדיניות כוללת וקוהרנטית 

סביבה המאפשרת ותומכת ביצירת מדיניות שכוללת תשתית של חוקים בנושא, מוכנות לשיתוף פעולה  .א

  .הקצאת משאביםוי מגזר-בין

ומת לב מיוחדת ותש אוכלוסייהיישום נרחב של תכניות מבחינת מגוון התחומים, הנגישות לכלל ה .ב

לי של תכניות ההתפתחות בגיל זה מציינים כותבי המסמך כי ערכן הכלכ ענייןבלאוכלוסיות בסיכון. 

הינקות לעתים גבוה יותר בעבור אלו שהכי פחות מקבלים שירותים. ומכאן, שהצלחתן של ממשלות 

צריכה להימדד לא רק בבחינת הממוצע הלאומי, אלא גם בהתייחס לטיפול במשפחות החיות בעוני 

 אוכלוסייהקרב כלל הויישום השירותים הנפוצים בהנגשה ההסברה, הובמצוקה כרונית. על כן 

 .חשובים מאוד

 .ניטור והבטחת איכות מבחינת זמינות הנתונים, קביעת מדדי איכות ועמידה בהם .ג

 הרך לגיל כוללת מדיניות לקידום ארגוניים מנגנונים 4.3

 לגיל גם זה)ובכלל  הרך לגיל כוללת מדיניות לקידום אמצעים מגוון רבות מדינות נוקטות, לאחרונה

 : (הינקות

סטנדרטים להפעלת שירותים שונים, לקידום פיקוח אחיד  לקביעתשונות מוקמים צוותי עבודה  במדינות

 ולאיסוף מידע שיטתי בנוגע לשירותים השונים. 

שונים  מסמכיםלגיל הרך.  הכוללת ית המדיניותיסוכנות אחת האחראית על התוו מקימותאחרות  מדינות

מצביעים על היתרונות העשויים לנבוע מקיום סוכנות אחת: מדיניות קוהרנטית  OECD-ה מדינותשל 

 ומוכוונתהערכה וכד'; השקעה רבה יותר למימון, לועקבית יותר בין מגזרי השירות השונים, בנוגע לפיקוח, 

 תריו טובה יכולת ,שירותים ובין גילים בין טיפולי רצף להשיג יותר טובה יכולת; הילדים של לצורכיהם

 .(OECD, 2006) השירותים של יותר רבה ונגישות יותר גבוהה איכות מולידים, אלה כל. השירותים על לפקח

כגון מדינות סקנדינביה, איסלנד, ניו זילנד, סלובניה, ספרד ובריטניה מינו "משרד מוביל"  ,שונות מדינות

את השירותים השונים לגיל הרך. על פי המסמך, אין זה משנה איזה משרד מקבל את האחריות,  המתכלל

 חינוכם של ילדים בגיל הרך.  לאך חשוב שיהיה זה משרד שיש לו נגיעה משמעותית להתפתחותם ו
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ד משרד עצמאי של הגיל הרך הפועל דרך משר-ועדה או תת-וג'מייקה( יצרו תת הצ'יל)כמו  אחרות  מדינות

  (.World Bank, 2012ראש הממשלה )משרד  דרךהנשיא או 

מדיניות מתואמת גם  ברמה המקומית. זאת, משום  להתוות מאוד חשובלשירותים בגיל הרך,  בנוגע

בתהליכי קבלת   מכרעתלה על שיתוף ההורים, שמעורבותם בגיל הרך ברמה המקומית מק   שהפעילות

  .(OECD, 2006)  ההחלטות

 ילדיםל גם ייחודית התייחסות תכוללה, 0630-פועלת התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון בישראל

 בני שלו ילדים של מצבם לבחינת שמיד ועדת מסקנות מאימוץ כחלק מיושמתהתכנית . הרך גילב בסיכון

משאבים ניכרים  מקצהוהיא  ,תכנון מערך שירותים מתואם לאפשר מטרתה .ובמצוקה בסיכון נוער

תהליכי עבודה )כולל בסיסי במנגנונים וומתמקדת ב להרחבת היקף השירותים בקהילה לילדים בסיכון

 משרדית ברמה הארצית, המחוזית והיישובית. -ביןהקצאת משאבים במידע( לקבלת החלטות ו

, הכול בסך םיישובי 390-לכ התרחבה 0036 משנת והחל יישובים 90-בכ 0008 משנת החל יושמה התכנית

 עבור שירותיםלכשליש ממשאבי התכנית מיועדים לתכניות התערבויות ו. 4-3חברתיים כלכליים  מאשכולות

 ןרכיב 'התחלה טובה' נות םשוי'התחלה טובה' הפועלת באמצעות ג'וינט ישראל. י במסגרת, זו גיל קבוצת

 בסיכון נוער ובני ילדים של מצבם לבדיקת הציבורית הוועדהדוח יות בעיקרביטוי לשלוש ההמלצות ה

מניעה של  םשמטרת שירותים; השקעה בצעירים בילדים משאבים של השקעה(: שמיד ועדת) ובמצוקה

לממש את אחריותם  כדילהורים  לסייעות יועדהמהתפתחות מצבי סיכון והחמרתם; השקעה בפעולות 

 רווחתם של ילדים בגיל הרך בכל התחומים. ללהתפתחותם ו

, כאחת הדרכים ךגיל הרלמרכז השל  משרדי-ביןי במסגרת 'התחלה טובה' הוא הקמת מודל משמעות רכיב

 04-בין שירותים לגיל הרך ביישובי התכנית הלאומית. המרכזים פועלים בכם תיאוושיתוף פעולה  ירתליצ

הורים. טיפול בילדים וכן לעבודה עם לאבחון ולמקור לאיתור,  המשמשתיישובים ומהווים יחידה ארגונית 

, תוך חבירה לשירותים ההשירותים במרכזים ניתנים במשותף על ידי גורמי הבריאות, החינוך והרווח

 נוספים לגיל הרך ביישוב. 

מתן מענים לגיל הרך וכן בבניית לפעולה בין שירותים ו ףמהווה מהלך משמעותי ליצירת שיתו 0630 תכנית

 הטיפול מערך בניית להמשך פלטפורמה להוות עשויה אהי, ככזובסיס נתונים משמעותי על גילאים אלה. 

. עם זאת, חשוב להדגיש שהתכנית מקצה משאבים תוספתיים משפחותיהםלו הינקות בגיל לילדים

 םובאיכות ם, בנגישותפםתכניות לילדים בסיכון, ואינה מכוונת להתמודד עם הפערים בהיקללשירותים ו

  .תחנות טיפת חלבשל השירותים לכלל האוכלוסייה, כמו מעונות ו

בה הוצגה הצעת חוק להקמת מועצה ו ,נערך כנס השקה של השדולה למען הגיל הרך בכנסת 0035יולי ב 00-ב

לגיל הרך שתכלול את כלל נציגי הממשלה הרלוונטיים, נציגי רשויות מקומיות, נציגי ציבור, צוותים 

שהוגש  'מסמך יסוד'על פי   43ים מסגרות לגיל הרך וכן מומחים בתחומי דעת רלוונטיים.מקצועיים המפעיל

                                                   
-, הרווחה והבריאות; חה"כ אורלי לויאלי אלאלוף, יו"ר ועדת העבודה יםח"כהיוזמה של היא הצעת החוק  43

 .עדה לזכויות הילדוביטון, יו"ר הו-מנואל טרכטנברג, יו"ר השדולה למען הגיל הרך;  ח"כ יפעת שאשא ;אבקסיס
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ל חיבור ולקראת הכנס עלה כי המועצה תהיה בעלת סמכות לתכנון ארוך טווח של מדיניות לגיל הרך, שיכל

ירת המענים וה בסקבין רשויות: בריאות חינוך ורווחה וכן קביעת תנאי סף ורף למסגרות הגיל הרך. הכנס לּו

( וכן סקירה משווה של מדיניות ציבורית בתחום החינוך לגיל 0036, ים לגיל הרך בישראל )רבינוביץיהציבור

מרכז המחקר והמידע של הכנסת. פעולות אלה ממחישות את  י( שנערכו על יד0033הרך בישראל )וייסבלאי,

צירת מדיניות ארוכת טווח להשקעה וה ליוההכרה בנושא חשוב זה בקרב מקבלי ההחלטות ומעלות את התק

 גיל הינקות.    הדגשתבגיל הרך בישראל, תוך 

 פעולה כיווניו דיון. 5

הינקות מאופיין בהתפתחות מהירה ובתלות פיזית ורגשית מוחלטת של הילד במבוגר המטפל לצורך  גיל

השפעה עמוקה על עתידם   התפתחות תקינה בגיל הינקות נחשבת כבעלת .בסיסייםה וצרכיספקת ה

לקדם התפתחות זו, נדרשת תמיכה של מערכת  כדיל החברה כולה. עכלכלי של הילדים, ומכאן -החברתי

 .השירותים בילדים ובהוריהם

 , שהתבסס על שמיעת קולם של הורים מקבוצות אוכלוסייה שונות, בצד ריכוז מידע מספרותהמחקר

וראיונות עם מומחים מהאקדמיה ועם אנשי מקצוע בשירותים בשדה  מחקרית, נתונים סטטיסטיים

ת, רּוובמטה, העלה כי גידול ילדים בגיל הינקות כרוך באתגרים רבים עבור ההורים, ובהם: הסתגלות להו  

גיות התמודדות עם מטלות הטיפול הפיזי )הנקה והאכלה, הקניית הרגלי שינה(, התמודדות עם סו

חינוכית לילד ועוד. הורים מקבלים תמיכה ומידע ממקורות שונים, -התנהגותיות, בחירת מסגרת טיפולית

צעת מאנשי המקצוע אך במקרים רבים הם תופסים מידע זה כמבלבל וכלא מספק. גם התמיכה המּו

טיות. תמיכה בשירותים שונים אינה תמיד זמינה לכל ההורים, ולעתים גם נתפסת על ידם כנגועה בשיפו

משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים למשפחות החיות בעוני, למיוחדת נדרשת למשפחות גדולות, 

 משפחות שנגישותן לשירותים נמוכה, בשל מחסומי שפה או תרבות. לו

 צורכי ספקתהול הילדים בגידול להורים לסיוע בישראל הקיימת השירותים מערכתל מתייחס המחקר

 במאמציה השירותי מערכת בפני העומדים אתגריםלהשימוש בהם וכן  דפוסיל ;יםהילד של ההתפתחות

ספקת שירותים לגיל הינקות נוגעים לנגישותם לכלל החסמים בהקשיים ושירות מקיף ואיכותי. ה קלספ

האוכלוסייה ולהכשרה של אנשי המקצוע בהם. תחום מעורר דאגה הוא הנגישות ואיכות הטיפול במסגרות 

לקבוצות  מלואםטיפוליות לגיל הינקות. גם שירותי הבריאות וההתפתחות אינם נגישים ב-חינוכיות

אוכלוסייה שונות, ולא תמיד יכולים לממש באופן מספק את הפוטנציאל שלהם לספק תמיכה מוגברת 

ואמות כללית היא הצורך בקיומן של מדיניות כוללת ודרכי פעולה מת  סוגיהלאוכלוסיות הזקוקות לכך. 

בין השירותים השונים. זאת, הן על מנת לקדם תפיסה ודרכי פעולה משותפות ברמה הארצית, והן על מנת 

 לאפשר זיהוי וטיפול מוקדם ומתואם במצבי סיכון בקרב ילדים בגיל הינקות. 

את הדעת בפיתוח מדיניות  םשיש לתת עליהו מהמחקר שעלויים העיקרפעולה הוכיווני  סוגיותהיוצגו  להלן

 . והוריהם הינקות בגיל הילדים יתותכניות לאוכלוסי
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 ולילדים להורים והדרכה העשרה ,תמיכה, מידע הנגשת. א

בהתמודדות  הםבלתמוך  כדיעולה הצורך להעמיק ולהרחיב את המענים הניתנים להורים, הן  מהממצאים

ברּוסוכני ' היותם בשלעם אתגרי ההורות, והן   הועלועיקריים בילדים. מספר כיווני פעולה המטפלים הו' תח 

 תחום זה:  ב

 להורים ונגיש מהימן, אחראי מידע להספקת האמצעים
המשפחה ועד לסוגיות ת בנייהחל משלב  -מאורגן ואחראי, בנושאים שונים , פוקחמידע מ מתןבצורך  יש

משבר לשעשויים להתפתח  במצביםלדים וחינוכם, ובמיוחד במצבי משבר או בישוטפות הקשורות בטיפול 

 (. )כגון, דיכאון לאחר לידה; לידת פג או ילד בעל צרכים מיוחדים

מידע על היצע מסגרות חינוך, טיפול והשגחה לילדים ועל איכותן;  :כגון מידע על שירותים קיימים, דרוש

נקה, יועצות שינה( ועל שירותים ייחודיים )כגון מרפאות אכילה מידע על שירותים תומכים )כגון יועצות ה

 והאכלה, מרפאות בריאות נפש(.   

מתקשים להשיג המתמודדים עם קשיים מיוחדים או ה לאלו, לבעלי משאבים אישיים מועטים מידע דרוש

 אליהןש, המידע מתןל שונות זירות הציעו מקצוע ואנשי הוריםמידע בשל חסמים שפתיים ותרבותיים. 

, זאת .יום ומעונות חולים קופות, חלב טיפת תחנות, החולים בתי - האוכלוסייה שכבות מכל הורים מגיעים

. ניתן לבסס תכניות לאוכלוסיות עם מוגברת לתמיכה הזקוקות לאוכלוסיות מיוחדות תכניות פיתוח בצד

צרכים מיוחדים גם במסגרת השירותים האוניברסליים, אך לשם כך יש להקצות זמן והכשרה מתאימה 

 לאנשי המקצוע בשירותים אלה.  

 זאת עם. אוכלוסיות-חוצית יש קשיים אוניברסליים עלה כי בכל הקשור בהתמודדות עם הורּו מהמחקר

 יש ןלה גם; חייהן ובנסיבות בתרבות הקשורים, שונות אוכלוסייה לקבוצות יםייחודי קשיים גם נמצאו

 והורות צעיר בגיל נישואים, בעוני החיות משפחות, גירושין בתהליכי הורים )כגון: רלוונטי מידע הציעל

 .עברית דוברות שאינן לאוכלוסיות המידע תהנגש הוא נוסף היבט(. גדולות משפחות, צעירה

אפקטיבית, לא שיפוטית  תקשורתבשונים  בתחומיםאנשי מקצוע המיומנות והמודעות של  חיזוקב צורך
 הורים ורגישה תרבותית עם 

צורך בחיזוק מיומנויות של אנשי  עולההורים ומתן מידע במסגרת השירותים השונים, בלאפשר תמיכה  כדי

תת לתקשורת עם הורים . תשומת לב מיוחדת יש להורים עם שיפוטית ולא פתוחה בתקשורתהמקצוע 

 מתרבות שונה מזו של אנשי המקצוע והדוברים שפה שונה. 

 העשרהו תמיכהוהרחבה של מענים מסובסדים של שירותי  פיתוח
 םעלות לעתים ;החופשי קיימים מענים שונים לתמיכה ולהעשרה עבור ילדים בגיל הינקות והוריהם בשוק

ללא עלות  אם בין, מסובסדים הם אם בין, מטעם המדינה. שירותים אחרים פיקוח עליהם איןגבוהה ו

כך שהציבור הרחב לא תמיד , להורים, מגבילים עצמם לאוכלוסיות בסיכון, או שאינם מפורסמים מספיק

עולה צורך בהרחבת היקף שירותי (. תחנות טיפת חלבשל אחיות  ן)כפי שעלה למשל מדיווח קיומם על יודע

הקיימים הניתנים מטעם המדינה ובהגברת נגישותם לכלל האוכלוסייה, במידת  והתמיכה ההעשרה

 האפשר, עם דגש על אוכלוסיות בסיכון. 
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 הינקות בגיל ילדיםל הורים בתעסוקתתמיכה  מנגנוניל הקשורות סוגיות חינתב
 לידה, מספר ימי החופשה והמחלה, השתתפות בדמי הטיפול בילדים.האורך חופשת 

 וטיפול חינוך, השגחה במסגרותאיכות הטיפול  שיפורו ההיצע הרחבת
התפתחותם של ילדים בגיל הינקות. קידום ל חשוב כלי הןטיפול והשגחה איכותיות  ,חינוך רותמסג

 לשיפור היו:  םכנושאי שהוזכרו המרכזיים הנושאים

  :באמצעות מפוקחות מסגרות של הנגישות הגברת .1

 תוך שימת בהם גבוה ילדיםה שמספר באזוריםמספר המעונות המפוקחים )בעיקר  הגדלת המשך ,

 דגש על אוכלוסייה ערבית וחרדית(.  

 ןאינ אך, בסיכון כילדים מוגדרים אינם שילדיהן למשפחות המעונות של הסבסוד תנאי הרחבת 

 בתהליך חיפוש עבודה(.   אימהות)למשל,  העומדות גם בקריטריונים לקבלת סבסוד עקב עבוד

 קריטריונים לבחירתן. הל עוכן  ןאיכות עלהמסגרות,  היצע עלמידע והדרכה להורים  מתן 

על בסיס מסמך "סטנדרטים להפעלת מסגרות  מאמצים לשיפור איכות הטיפול במסגרותההמשך  .2

 (, תוך התייחסות מיוחדת לנקודות אלו:0007חינוכיות לפעוטות" )רוזנטל, 

 הרלוונטיים לעבודה  להיבטים המתייחסכלל המסגרות,  על אחיד ופיקוח רישוי רךמע יצירת

 החינוכית והטיפולית. 

 בענף הקידום מסלולי הרחבת :באמצעות הצוות נשות של וכישוריהן המקצועי מעמדן חיזוק ,

ותנאי העבודה  המטפלות שכר שיפור; בתפקיד התמדה ויעודדו מקצועי אופק למטפלות שיפתחו

שלהן; המשך פיתוח ויישום של מערך ההכשרה והליווי השוטף במעונות. תשומת לב מיוחדת 

-רב מעונותנדרשת לצורכיהן של נשות צוות במסגרות המיועדות לילדים עם צרכים מוגברים )

  .עם צרכים בריאותיים מיוחדים( ילדים או בסיכון בילדים מטפלות, תכליתיים

 בהתאם ,התקינה שיפור ואף, מטפלת-ילדים של מספריה יחסל בנוגע בתקינה עמידהעל  הקפדה 

 ילדים בסיכון.  המשלבות למסגרות ובפרט, המסגרות לכלל, הסטנדרטים למסמך

 הבריאות שירותי נגישות את להגביר צורך עולה .והתפתחות הנגישות לשירותי בריאות שיפור .3

 שעותפריפריה; הרחבת ב, בעיקר השירותים של הגאוגרפית הסהפרי הגדלת באמצעות, וההתפתחות

 ומתן המתנה זמני קיצור שיאפשר, האדם חוכ תגבור; עובדים אבותלו אימהותלמרפאות  של פעילותה

 כגון) מומחים במרפאות, כך על נוסף. המסובסדות הפעילויות ופרסום שיווקוכן  יותר איכותי טיפול

 המנגנון בהנגשת צורך עולה( הנפש בריאות או האכלה ומרפאות, הילד להתפתחות יחידות

 להפניה( בקהילה במרפאות רופאים :כגון) מקצועה אנשי של םמודעות תעלאהב וכן, רוקרטיוהבי

 .    אלהה לשירותים

הצורך בהרחבת היקף המענים באזורי פריפריה, עולה  בצד מתן מענים מותאמים לאוכלוסיות שונות. .4

מאפיינים תרבותיים מיוחדים,  בעלותתרבות לאוכלוסיות -מותאמיבמתן מענים ייחודיים  הצורך

אלה בחשבון בעת פעולות של איתור  מאפיינים הביאאוכלוסיות מהגרים, ערבים וחרדים. יש ל :כגון

 ה.הפעלת שלתערבות והתכנון ה שלמצבי סיכון, 
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ולמניעה מצבי סיכון לאיתור מוקדם  שוניםה בשירותיםהידע והמיומנויות של אנשי מקצוע  הרחבת .5

צורך בתגבור ההכשרה בתחום זה, הן לאנשי מקצוע בשירותים יש  כיעלה  מהמחקר .בגיל הינקות

לכלל האוכלוסייה )כגון מטפלות במעונות( והן לעובדים במחלקות לשירותים חברתיים, שלרובם אין 

יצירת בהגדרות אחידות ו הטמעתב צורך עלהעל כך,  נוסףמיומנות הממוקדת בקבוצת גיל זו. 

 וסכנה סיכון מצבי של מוקדם זיהוי לצורך, שונים שירותים בין מידע העברתלו תיאוםל מנגנונים

  .וינטר ועדת ידי על שהומלץ כפי, הינקות בגיל ילדים בקרב

 לספק השונים הממשלה משרדי של הרבים מאמציםה בצד .הרך הגיל בתחום כוללת מדיניות קידום .6

ואנשי מקצוע הצביעו על העדר מדיניות כוללת  מחיםומ, ולהוריהם הינקות בגיל לילדים שירותים

צורך  עולהר רצף בין השירותים השונים בגיל הינקות ובגיל הרך. יצובתחום ותיארו קשיים ביכולת ל

  למצוא דרכים לקדם מדיניות כוללת בתחום, ברמה הארצית וברמה המקומית. 
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 . הכנסת, מרכז המחקר והמידע.יום לפעוטות הפיקוח על מסגרות. 0033 ,וייסבלאי
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02814.pdf 

מרכז המחקר  -הכנסתסקירה משווה.  -מדיניות ציבורית בתחום החינוך לגיל הרך . 0034וייסבלאי, 
 . והמידע

מרכז המחקר והמידע  -הכנסת הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל תמונת מצב. המענה 0034, וביץרבינ

http://din-online.info/pdf/kn51.pdf 

. מרכז הועדה לקידום מעמד האישומוגש ל -הבדווית בישראל  אוכלוסייההבקרב  פוליגמיה .0003. 'א ,לוטן
  http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01600.pdf .המידע והמחקר של הכנסת, ירושלים

 .צורך מול מציאות: ישראל במדינת יום במעונות המחסור. 0036. ', נמורנו

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/08/sikkuy_mediniut_2010.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02237.pdf
http://www.israelforkids.org.il/?p=606
http://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/butahon87/Documents/12-holer.pdf
http://www.beterem.org/download/files/00021804.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02814.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01600.pdf
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מוגש לוועדה לזכויות הילד בכנסת. הכנסת מרכז המחקר  .רקע מסמך - לילדים חיסונים. 0005עמי, נ'.  מי
 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01600.pdfוהמידע. ירושלים. 

 : המלא הלוחות וגדןא – גיאוגרפית בפריסה( ומשפחתונים)מעונות  לילדים מוכרות טיפול מסגרות מיפוי
DAF648E539AE/0/X12398.pdf-9053-4E80-9341-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/23EEB53F 

 .ירושלים, בישראל החברתית המדיניות לחקר טאוב מרכזהביניים בישראל.  מעמד. 0035 ',ז ,ניסנוב

גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל  -רגישות המטפלת ואיכות מעון . 0030. 'סטולרסקי, א
שורץ -, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בהדרכת: פרופ' אבי שגיאהרך בישראל

 1רגיhttp://www.gilrach.co.il/2012/061.החוג לפסיכולוגיה,אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי החברה 

 הכנסת של והמידע המחקר מרכז .הילד לזכויות ועדהול מוגש .קטינים נישואי .0030. 'א ,פידלמן
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02792.pdf 

– ת"התמ משרד ידי על מוכרים ומשפחתונים מעונות. 0036. 'ר אולשק-הריס'; א, ברמץ-פיכטלברג
 ."תהתמהמחקר והכלכלה במשרד  מנהל. א"תשע

 מעונות ממפקד ממצאים: ובכיתותיו במעון הילדים מספר. 0030. 'א ,ענבי'; נ, הריס'; א, ברמץ-פיכטלברג

 "תהתמ"ת. מנהל המחקר והכלכלה במשרד התמ משרד ידי על המוכרים הרך לגיל יום

 "תהתמ. מנהל המחקר והכלכלה במשרד הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך. 0005 .'ברמץ, א-פיכטלברג

סיוע ממשלתי למימון שירותי טיפול בילדים ממשלתי למימון שירותי טיפול . 0003. 'ברמץ, א-פיכטלברג
 "תהתמהמחקר והכלכלה במשרד  מנהל מה עושות מדינות אחרות? -בילדים בגיל הרך

 .2117 לשנת אומדנים ,עליהן והפיקוח הרך בגיל לילדים קבוצתיות מסגרות .א0008 .'א, ברמץ-פיכטלברג
 .והתעסוקה המסחר התעשייה משרד - וכלכלה מחקר מנהל

 מנהל. ת"התמ משרד ידי על המוכרים היום במעונות בסיכון ילדים שילוב .ב0008. 'א, ברמץ-פיכטלברג
 .והתעסוקה המסחר התעשייה משרד - וכלכלה מחקר

 תכנון, למחקר בכיר אגף. 2111 החברתיים השירותים סקירת .0030'. מ, שמחון בן'; ר, גורבטוב, ק'; צבע
 .החברתיים והשירותים הרווחה משרד ישראל מדינת. והכשרה

 ליוןיג, השדה עט. לילדו הורה בין יחסים במערכות וסיכון סיכוי – שאול זמן על תינוקות. 0035. 'ח, קמינר
 . אשלים הוצאת: ירושלים. 36

. עט פגיעים מבוגרים בקרב משמעותי דחק כגורם להורות המעבר. 0035'. ש, טיאנו'; א, גואדניי ';מ, קרן
 .אשלים הוצאת: ירושלים. 36 ליוןיגהשדה, 

  מודן הוצאת ?הזמן עם יעבור לא זה. 0036. 'ס, טיאנו ';ד, הופ ';מ, קרן

 -המקומיות ברשויות הרווחה במחלקות בסיכון פעוטות חוק יישום בנושא סקר .0036. 'מ, רבינוביץ
 .והמידע המחקר מרכז, הכנסת. הילד לזכויות ועדהול מוגש, עיקריים ממצאים

 .והמידע המחקר מרכז, הכנסת. הילד לזכויות הוועדה בעבודת מרכזיות סוגיות. 0036', ר'. רבינוביץ

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01600.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/23EEB53F-9341-4E80-9053-DAF648E539AE/0/X12398.pdf
http://www.gilrach.co.il/2012/06/רגי/
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02792.pdf
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 לילדים מניעה שירותי בנושא ארצי אימהות מסקר עיקריים ממצאים. 0009'. נ ,ניראל'; א ,אלרועי'; ב ,רוזן
  ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס: ירושלים". חלב טיפת" במסגרת

 התעשייה משרד, וכלכלה מחקר מנהל. לפעוטות חינוכיות מסגרות להפעלת סטנדרטים. 0007'. מ, רוזנטל
 http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/8F552CF8-הרך לגיל ומשפחתונים יום מעונות אגף, והתעסוקה המסחר

F1B6710B9DA2/0/standarts.pdf-B9BD-470A-43EA 

סדרת זרקורים על מדיניות  .לגיל הרך" מדיניות חברתית ואיכות חינוך טיפול במסגרות". 0005'. מ ,רוזנטל
 http://earlychildhood.huji.ac.il/Multimedia/upl_doc/miki.pdf .חברתית

. סדרת מאמרים "עלות הטיפול בילדים בגיל הרך והשפעתה על הצע העבודה של נשים". 0030. ', אשחר
 http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/dp1212h.pdf. בנק ישראל, חטיבת המחקר 0030.30לדיון 

 .הילד לשלום הלאומית המועצה. 0030. בישראל ילדים שנתון

 והמידע המחקר מרכז, הכנסת. טיפול בילדים בגיל הרךה. 0004. 'רונן, י'; , רתקוה
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 במחקר ומרואיינים המיקוד קבוצות פירוט :א נספח

תכניות ושירותים שונים לילדים בגיל  במסגרת קבוצות מיקוד נערכו עם הורים לילדים בגיל הינקות 11

הרך ביישובים שונים )הן שירותים אוניברסליים והן שירותי רווחה(, תוך ייצוג של אוכלוסיות חרדיות, 

 ערביות ובדוויות 

  חלב טיפת תחנותתכנית "צעדים בריאים" ב -חדרה .1

 הורים-ילדיםמרכז  -יפו .2

  חלב טיפת תחנות -אשדוד .3

  הרך לגיל במרכז" פתוח"בית  תכנית–העמק  מגדל .4

 מעון ויצ"ו -גת תיקרי .5

 ממגזר דתי אימהות שלהתארגנות עצמאית  -נחושה .6

 (בדווית)חברה  הורים-ילדים מרכז -ילקיה .7

  חרדיות אימהותל"משפחות"  תכנית רך גילמרכז  -ירושלים .8

 הורים -ילדיםמרכז  -אל פאחם אם .1

 סוציו אקונומי בינוני  ממצב אימהותהתארגנות עצמאית של  -ירושלים .11

בלוח  .והוריהם הינקות בגיל בילדים המטפליםקבוצות מיקוד עם אנשי מקצוע בשירותים יישוביים  7

 בקבוצה המקצוע אנשי הרכב וכן התכניות,מוצגים היישובים 

 היישוביים בשירותים מקצוע אנשי עם המיקוד קבוצות פירוט: 1 א לוח

 , תכנית יישוב המקצוע אנשי הרכב

קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פסיכולוגית חינוכית, מנהלת 
 עובדותת מעונות יום, וטיפות חלב, מנהל אחיותהורים, -מרכזי ילדים
 סוציאליות

 הרך לגיל המרכז, רחובות

 בית חלב טיפת תחנות,  אשקלון חלב טיפת תחנותב ואחיות מפקחות
 ברזילי  חולים

 טובה התחלה,  אביב תל נשות מקצוע מתחומי הרווחה –טובה  התחלה

 ילדים הורים מרכז, ירושלים החרדית  מהקהילהתכניות משפחות, תכנית אור  רכזות –חרדית  חברה
 "ר מג, אופקים אנשי מקצוע במרכז גיל רך –מרכזי גיל רך 

 רכזת"ח, בטפ, מנהלות מעונות יום, אחיות מפקחות ס"עו–ערבית  חברה
 משפחתונים

 הורים מרכז -פאחם אל אם
 ילדים

 רכזת"ח, בטפ"ס, מנהלות מעונות יום, אחיות מפקחות עו -בדואית חברה
  משפחתונים

 ילדים הורים מרכז -לאקייה
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 במסגרת שרואיינו באקדמיה ומומחים בשירותים תפקיד בעלי: ב נספח

  זה מחקר

 החינוך משרד"י שפ, אגף רך גיל וייעוץ מקצועי פיתוח תחום ראש -אומנסקי תמי' גב

 , ראש תחום גיל הינקות, חרדים ועולים, ג'וינט ישראל אשליםארידן ריקי' גב

 גיל הרך, ג'וינט ישראל אשלים ל היחידה, ראש דודבן  עהונ' גב

 הצופים הר הדסה קהילתית ורופאה ילדים רופאת גדסי"ר חוה ד

 האכלה, תזונה, ומטבוליזם בהדסה הר הצופים, מנהל המרכז להפרעות וכסלרישעיה  ר"ד

 אשליםתכניות, ג'וינט ישראל,  מנהלת, סייקס' נאוה זוהר גב

 סגנית פסיכולוגית ראשית, אגף שפ"י משרד החינוך 'ורנו, ז דני' גב

 החינוך משרד, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי, יפית-מה חדד סימה' גב

 הבריאות משרדמחלקה לסיעוד בבריאות הציבור, במפקחת ארצית  חונוביץ, מירה' גב

מרפאה להערכה טרום אימוץ. רופא  –מנהל המרכז לתסמונת דאון, מנהל שותף  "ר אריאל טננבאום,ד
  הצופים הר הדסהבמרפאה להפרעות האכלה ותזונה. מנהל מרכז אבחון פיגור, 

חיפה, בחסות ופיקוח הסגל  , ראש המרכז הקליני הבינתחומי בקמפוס אוניברסיטת' רבקה יהבפרופ
 וןהאקדמי, וראש המיזם לגילוי מוקדם וטיפול בקשיים סביבתיים והתפתחותיים אצל ילדים בסיכ

 , מנהלת קו ייעוץ לגיל הרך, ויצ"ו ישראלכהן אלבז שוש' גב

 והשירותים החברתיים הרווחה משרד, רך גיל ארצית מפקחת, כרמון ורד' גב

 ית ארצית באגף למעונות יום ולמשפחתונים לגיל הרך, משרד הכלכלהממונה פדגוג ,כרמל מיכל' גב

 מנהלת אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים, משרד הכלכלה, יעקובוב גלית' גב

)התקבל  מנהל תחום פדגוגיה, האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם, משרד הכלכלה, 'קפולצ אברי מר
 חומר בכתב(

 ישראל"ו ויצ, הרך לגיל ארצית מפקחת, ' לאורה לדזברסקיגב

 אשליםתכניות, ג'וינט ישראל,  מנהלת, ליפסקי' דינה גב

 ישראל ו"ויצ, הרך לגיל האגף מנהלת מורנו נעמי ר"ד

 הבריאות משרדמחלקה לסיעוד בבריאות הציבור, ב, סגנית מפקחת ארצית סטולרמן' אילנה גב

 אשליםתכניות, ג'וינט ישראל,  מנהלת, פורת שרון' גב

 הבריאות משרדמרכזת אם וילד ארצית במחלקה לסיעוד בבריאות הציבור,  ' יונה פרבר,גב
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 , ביה"ס לעבודה סוציאלית, תוכנית שוורץ ללימודי מוסמך בגיל הרךחנה צור ר"ד

, פסיכולוגית קלינית התפתחותית, ראש המגמה להתפתחות הילד ומנהלת מרכז פרופ' פנינה קליין ז"ל
 ינוך, אוניברסיטת בר אילןבייקר, בית הספר לח

התפתחותי, פסיכולוגית מומחית בכירה קלינית -התחנה לטפול פסיכולוגי מנהלת, קמינר"ר חנה ד
בבית הספר לפסיכותרפיה בחוג לפסיכולוגיה אוניברסיטת חיפה, יו"ר  והתפתחותית, מורה ומדריכה

 לילדים עם ליקויים בהתפתחות ובתקשורת  עד המנהל של מרכז מילמןוהו

 כללית"ח בקופ ופסיכיאטרית הינקות גיל של הנפש לבריאות העולמי האיגוד ראש יושבת ,קרן מירי"ר ד

 , מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות רובין ליזה ר"ד

-הציבור בפקולטה לרפואה בגליל, של אוניברסיטת בר , רופאה ומרצה ביחידה לבריאותפרופ' מרי רודולף
  . HENRY. ממובילי פרויקט אוניברסיטת לידס באנגליה(אילן )וב

Health Exercise Nutrition for the Really Young. 
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