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I

פתח דבר
בעשור האחרון גוברת המודעות הציבורית לצורך בהשקעה רבה בגיל הרך וישנה עשייה משמעותית בתחום, המתבטאת במהלכים פורצי 

הבין- המודל  יישום  סטנדרטים,  קידום  היום,  למעונות  הפיקוח  חוק  שלוש,  מגיל  החל  חינם  חינוך  חוק  יישום  בהם:  הלאומית,  ברמה  דרך 

משרדי למרכז גיל רך ב-65 יישובים, קידום מודלים יישוביים לגיל הרך בתוכניות מערכתיות שונות וכמובן הקמת המועצה לגיל הרך.

 – 3600 המסמך המוצג לפניכם הוא תוצר פיתוח ראשון מסוגו, בהיותו מבוסס על הסכמה בין-משרדית בוועדת "התחלה טובה" של תוכנית 

התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, מיולי 2018, שעיקרה 'לגבש ולהציע תפיסה ועקרונות עבודה למערך שירותים יישובי מיטבי לגיל הרך' 

ולגבש הצעה לתפקיד 'המוביל היישובי' למערך זה. 

השנים  רב  ניסיונם  ואת  השטח  קולות  את  מביא  הוא  ובעולם.  בארץ  הספרות  על  הנשענות  והמלצות  שונים  מידע  מקורות  מציג  המסמך 

לזיהוי  והארגונית,  המקצועית  התפיסה  לעקרונות  בנוגע  אקדמיה,  ואנשי  ופילנתרופיה  שלישי  מגזר  מקומיות,  רשויות  ממשלה,  גורמי  של 

רשויות  ב-207  שנאספו  כמותיים  נתונים  על  גם  מתבססות  ההמלצות  היישום.  ולדרכי  הרך  לגיל  השירותים  מערך  רכיבי  של  ולהגדרה 

מקומיות בישראל, על אודות התפקידים הקיימים להובלת הגיל הרך ברמה המקומית.

כדי להבטיח שירותים  לגיל הרך,  היישובי  –המנהל  צורך להסדיר את תפקיד המוביל  קיים  כי  בין השותפים השונים,  ישנה תמימות דעים 

איכותיים בני-השגה לכלל אוכלוסיית ילדי הגיל הרך והוריהם במדינת ישראל, ובמיוחד עבור אלה הנתונים במצבים מגבירי סיכון ועוני.

ועשייה  ניסיון  ידע,  בין  לקשור  יש  וכי  כמוזכר,  רבים,  גורמים  של  עניינם  הוא  נתון  רשותי  במרחב  השירותים  מערך  איכות  קידום  כי  דומה 

החברתיים- למאפיינים  בהתאמה  וזאת  הרך  לגיל  והתכלול  התיאום  את  למנף  כדי  קיימות,  ותוכניות  פלטפורמות  תשתיות,  לבין  קודמים 

תרבותיים ולצרכים המתפתחים של האוכלוסייה והרשויות בישראל.

התפיסה המוצעת במסמך מתבססת על הסכמה ועל קריאה שעלתה מן הוועדה המקצועית הבין-משרדית והבין-מגזרית לגיל הרך, בג'וינט 

ישראל-אשלים, כבר משנת 2014, כי הסיכוי הטוב ביותר של ילדים בגיל הרך, בכלל, ושל אלה במצבי סיכון, בפרט, הוא חיזוק השירותים 

רווחה  וראשונה, לצד מתן שירותים תוספתיים בתחומי  ואחרים(, בראש  לגיל הרך, טיפות חלב  חינוך-טיפול  )כגון מסגרות  האוניברסליים 

ובריאות, עבור אוכלוסיות, מצבים ומקומות, שבהם יש חשש לפגיעה בהתפתחותם המיטבית ובשלומותם )well-being( של פעוטות וילדים 

בגיל הרך.

חברה שמדברת על שוויון הזדמנויות ועל צדק חברתי, אינה יכולה להרשות לעצמה שלא להכיר בעובדה שהשקעות בגיל הרך, החל מלידה, 

הן הכרחיות ומהוות בסיס לכל שינוי חברתי ראוי לשמו.

מסמך זה בא להציע בסיס ליצירת הסכמות ברמה לאומית ומקומית ובסיס לדיון לקידום הנושא.

, ג'וינט ישראל-אשלים  //  מימי אקרמן, 3600 – התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  //  רותם עזר-אליהו, קרן רש"י נועה בן-דוד, ורד לוי 



II

תמצית מנהלים
קובעי מדיניות, אנשי מחקר, מטפלים ומחנכים תמימי דעים כי להשקעה בגיל הרך חשיבות מכרעת, הן ברמת הפרט והן ברמת החברה 

התפתחות  קצב  כאשר  לחייו,  הראשונות  השנים  בשלוש  לחלוטין  כמעט  מתעצב  הילד  של  מוחו  כי  מראה  המחקר  הפרט,  ברמת  כולה. 

המוח בפרק זמן זה מהיר מאוד ומושפע מן הסביבה. השקעה בגיל הרך היא קריטית לפיתוח היכולות הפיזיות, הקוגניטיביות והרגשיות של 

הילד, וקובעת את יכולתו לרכוש ידע וכישורי חיים בהמשך חייו. ברמת החברה, השקעה בגיל הרך היא קריטית לצמצום פערים חברתיים-

כלכליים, במיוחד בקרב אוכלוסיות בסיכון. ההחזר על השקעה כלכלית בגיל הרך גבוה – על כל דולר שמושקע בילד בגיל הרך יש החזר של 

כשבעה דולרים בבגרותו. 

הנהוג  מן  הן  משמעותית  נמוכה  הרך  בגיל  ההשקעה  בישראל  הרך,  בגיל  השקעה  של  הכלכלית  והכדאיות  החברתיים  יתרונותיה  למרות 

בעולם המערבי והן מן ההשקעה בגילים אחרים. בשנת 2015 עמדה ההשקעה בישראל בילדים מגיל שלוש עד שש על 5,000 דולר לילד, 

לעומת הממוצע במדינות ה-OECD שעמד על 8,500 דולר. ההשקעה בילדים מגיל לידה עד שלוש בישראל נמוכה עוד יותר: בשנת 2015 

72% במדינות ה-OECD. בעוד במדינות כמו שוודיה,  כ-15% בלבד, לעומת ממוצע של  עמד המימון הציבורי של מסגרות הגיל הרך על 

הונגריה ופינלנד ההשקעה ההורית במסגרות לגיל זה עומדת על פחות מ-10%, בישראל 85% מן ההשקעה נעשית על ידי ההורים ותלויה 

ביכולותיהם הכלכליות. לכן, ילדים רבים בישראל, במיוחד באשכולות החברתיים-כלכליים הנמוכים, גדלים בסביבה שאינה מקדמת באופן 

על  ספרות  סקירת  וביטחונם.   )well-being( שלומותם  את  מסכנת  אף  ולעיתים  והרגשית,  הקוגניטיבית  הפיזית,  התפתחותם  את  מיטבי 

השקעה בגיל הרך, וכן השוואה מפורטת יותר בין המצב בישראל ובין מדינות אחרות מוצגות בפרק המבוא של מסמך זה. 

מסקירת הספרות עולה כי בישראל ההשקעה בגיל הרך לא רק נמוכה, אלא גם מפוצלת בין שלושה משרדי ממשלה: הבריאות, החינוך 

זו, קיומו  ובולט היעדרה של מדיניות כוללנית. במציאות  בין משרדים אלה  כי חסרים מנגנונים לתיאום וממשקים סדורים  והרווחה. נמצא 

של מערך גיל רך ביישוב, בראשותו של מנהל גיל רך מקצועי, הוא ערוץ חשוב להעצמת ההשקעה בגיל הרך וליצירת שיתופי פעולה בין 

ורווחה. הספרות המקצועית מעידה כי חשוב לרכז את עיקר המאמצים במישור המקומי, שבו ניתנים מרבית  גורמי חינוך, טיפול, בריאות 

השירותים לאזרחים ובו נוצר קשר בלתי אמצעי עם האוכלוסייה. 

ידי כלל הגורמים הפועלים  וגוברת נטילת האחריות המשותפת על  בעשור האחרון, עולה המוכנות למיסוד ההשקעה בגיל הרך בישראל 

בתחום הגיל הרך. מגוון מהלכים מערכתיים פותחו בישראל בעשור האחרון, בהם: הקמת המועצה לגיל הרך, "התחלה טובה" - במסגרת 

הבין- והמודל  היום  מעונות  של  תשתיות  הרחבת  לפעוטות,  יום  מעונות  על  הפיקוח  חוק  בסיכון,  ונוער  לילדים  הלאומית  התוכנית   – 3600

משרדי למרכזים לגיל הרך. דוגמאות לתוכניות מערכתיות ולמאמצי פיתוח נוספים מובאות בפרק המבוא. יחד עם זאת, המהלכים שנעשו 

עדיין אינם מספיקים כדי לצמצם את הפער בין ההשקעה הציבורית בגיל הרך בישראל ובין ההשקעה של מדינות אחרות בעולם המערבי 

בגיל זה, ובין ההשקעה בישראל בגילים אחרים. מסמך זה מציג תמונת מצב עדכנית של מערך השירותים לגיל הרך ברשויות המקומיות 

בישראל, ומציע עקרונות למערך שירותים מיטבי לגיל הרך ולאופן ניהולו ברמת היישוב. המסמך מזהה את האתגרים המרכזיים בגיל הרך 

"מנהלת  תפקיד  ולהגדרת  מיטבי  שירותים  מערך  להפעלת  המקומית  האחריות  לחיזוק  התייחסות  תוך  להם,  המומלצים  הפתרונות  ואת 

תחום גיל רך ברשות".



III

מהלך הפיתוח של מערך שירותים יישובי מיטבי לגיל הרך
ג'וינט ישראל-אשלים ומיזם הינקות המשותף  ונוער בסיכון,  3600 – התוכנית הלאומית לילדים  מהלך הפיתוח נערך ביוזמה משותפת של 

הסכמה  לאור  התקיים  המהלך  החברתיים.  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  יום  למעונות  ולאגף  ישראל-אשלים  לג'וינט  רש"י,  לקרן 

של  הרך  לגיל  המקצועית  בוועדה  בצורך  ודיון  בסיכון,  ולנוער  לילדים  הלאומית  התוכנית   –  3600  - טובה"  "התחלה  בוועדת  בין-משרדית 

ג'וינט ישראל-אשלים. המהלך נועד לסייע בגיבוש תפיסה מוסכמת להפעלת מערך שירותים מיטבי עבור ילדים בגיל הרך ובני משפחותיהם 

ברמת היישוב, ולסייע בהגדרת תפקיד סטטוטורי מוסכם על הממשלה ל"מנהלת תחום גיל רך ברשות".

איסוף המידע למהלך הפיתוח כלל סקירת ספרות שהתמקדה בעקרונות הפרקטיקה הטובה ביותר לייסוד מערך שירותים מיטבי ברמה 

המקומית, וסקר כמותי שנערך ב-207 רשויות, ואפשר לקבל תמונת מצב מבוססת נתונים של מערך השירותים והתפקידים בארץ עבור 

מקצוע  אנשי  של  שונים  פורומים  בקרב  עומק  ראיונות  ו-36  מיקוד  קבוצות   15 נערכו  כך,  על  נוסף  משפחותיהם.  ובני  הרך  בגיל  הילדים 

העובדים עם הגיל הרך ברשויות, במחוזות וברמה הארצית, ועם אנשי מקצוע ממשרדי ממשלה, מארגוני מגזר שלישי ומקרנות פילנתרופיות. 

קבוצות המיקוד והראיונות עסקו באפיון מודל למערך גיל רך ביישוב.  

עיקרי הממצאים: ארבע אבני דרך למערך שירותים מיטבי לגיל הרך
חלק זה של המסמך מתמקד בארבע אבני דרך מרכזיות לבניית מערך שירותים מיטבי לגיל הרך בישראל. בכל אחת מאבני הדרך מוצגת 

תחילה ספרות המחקר העדכנית, לאחר מכן מובאים הממצאים והתובנות המרכזיים שעלו מן הסקר, מראיונות העומק ומקבוצות המיקוד, 

ולבסוף ניתנים ההמלצות וכיווני הפעולה. 

אבן דרך 1: מיסוד תפקיד מנהלת תחום הגיל הרך ותפקידים נוספים ברשות המקומית 
הפרקטיקה המיטבית על פי הספרות למילוי תפקיד מנהלת תחום הגיל הרך מדגישה את החשיבות של ניסיון בניהול שותפויות ושל יכולות 

ארגון גבוהות, וכן את ההכשרה הייעודית שממלאת התפקיד חייבת לעבור.  

בחינה של הסביבה הארגונית בתחום הגיל הרך ברשויות המקומיות העלתה כי היא דלה יחסית, ומרבית סוגי התפקידים בתחום זה קיימים 

בפחות ממחציתן. התפקיד הקיים בשיעור המועט ביותר הוא רכז/ת לגילי לידה עד שלוש )רק ב-12% מן הרשויות(, כך שדווקא בתקופת החיים 

הקריטית ביותר להתפתחות הילד אין כתובת מוסדרת ברשות. נוסף על כך, בעלי תפקידים רבים עובדים ללא שהוקצו להם אחוזי משרה – 

למשל ב-40% מן הרשויות המקומיות פועלת עובדת סוציאלית האחראית לגיל הרך ללא אחוזי משרה ייעודיים לתפקיד. בחינה של סך המשרות 

בגיל הרך מצביעה על השקעה נמוכה של הרשויות המקומיות בגיל הרך, כשבממוצע יש ברשויות 3-2 משרות. כמו כן, הממצאים מצביעים על 

היעדר שוויון מבחינת היקף ההשקעה בהשוואה בין משרות במגזר הערבי )2 בממוצע( ובין המגזר היהודי )2.8 בממוצע(. 

בקבוצות המיקוד ובראיונות עלה הצורך למנות מנהלת ביישוב שתוביל את הטיפול בגיל הרך ברשויות המקומיות. נתוני הסקר הצביעו על 

כך שהתפקיד קיים בפחות ממחצית )43%( מן הרשויות, כאשר 19% מן המנהלות מבצעות אותו ללא אחוזי משרה ייעודיים. הממצאים שעלו 

מקבוצות המיקוד ומן הראיונות מלמדים שרבות מן המנהלות מועסקות בתפקיד זמני ובתקציבים תוספתיים. כמו כן, התפקיד שכיח יותר 

במגזר היהודי )48%( מאשר במגזר הערבי )36%(, ויותר באשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים )57%( מאשר בנמוכים )30%(. מכאן עולה 

הצורך לבסס את תפקיד מנהלת תחום הגיל הרך בכל הרשויות המקומיות בישראל וליצור לו תקינה )סטנדרטיזציה(. 



IV

אבן דרך 2: גיבוש מנגנונים לעבודה משותפת ועיצוב האסטרטגיה של היישוב בתחום 
הגיל הרך

בין כל הגורמים המספקים שירותים  ייסוד מערך שירותים לגיל הרך המושתת על שיתוף פעולה הדוק  הספרות המקצועית ממליצה על 

לגיל הרך ברשות המקומית. מערך השירותים יתבסס על תשתית מידע עדכנית ועל הגדרת חזון ומטרות משותפים, ויפעל באמצעות פורום 

מרכזי לגיל הרך ביישוב, שיסייע לביסוס שיתופי הפעולה. 

ממצאי הסקר מראים שבמרבית היישובים )84%( פועלים ועדה או פורום מקצועי לגיל הרך, אך המידע שעלה בקבוצות המיקוד ובראיונות 

מצביע כי אלו עוסקים בעיקר בדיון במענים לילדים במצבי סיכון ולא בהתוויית אסטרטגיה יישובית כוללנית לגיל הרך. נוסף על כך, עלה 

שחסרים מנגנוני מיפוי שיהוו בסיס לגיבוש המדיניות העירונית ויספקו תמונת מצב עדכנית על המאפיינים הדמוגרפיים של אוכלוסיית הגיל 

הרך ביישוב; על צורכי הילדים וההורים; ועל השירותים, התוכניות והמסגרות הקיימים. עוד עלה כי לגורמים הארגוניים מיקוד שונה המקשה 

על שמירת הרצף בין השירותים. כמו כן בעת מעבר בין מסגרות, יש אי-בהירות בנוגע לתחומי האחריות והעשייה של כל גורם וקושי לייצר 

שפה משותפת. אתגר נוסף שעלה הוא מעבר המידע בין הארגונים והמסגרות, כך שיכבד את זכויות הפרט ואת החיסיון הרפואי של הילדים 

וההורים מחד, ויאפשר לאנשי המקצוע להתאים להם מענה מאידך. מכאן עולה הצורך לבסס את המנגנונים לעבודה אסטרטגית משותפת 

בין-ארגונית ובין מקצועית בגיל הרך.

אבן דרך 3: קידום איכות ומקצועיות באספקת השירותים לגיל הרך
לפי הספרות, הפרקטיקה המיטבית לאספקת שירותים בגיל הרך היא מתן מענים למגוון צרכים תחת קורת גג אחת, הפועלת על פי גישה 

הוליסטית ומאפשרת רצף התערבות – העשרה-מניעה-איתור-התערבות-טיפול – לכל בני המשפחה. מן הראיונות ומקבוצות המיקוד עלה 

ומאפשרים  האוכלוסייה,  לכלל  מיטבית  שירותים  אספקת  מאפשרים  )מג"רים(  הרך  לגיל  המרכזים  דוגמת  אוניברסליים  ליבה  שירותי  כי 

למשפחות במצבי סיכון לצרוך שירותים אלו ללא תיוג. עם זאת, ממצאי הסקר העלו שרק ב-29% מן הרשויות פועלים מג"רים. מרביתם 

הוקמו במסגרת 3600 – התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ונמצאים בבסיס התקציב. אחרים נשענים על תקציבים תוספתיים וזמניים 

ותלויים בהחלטות ממשלה קצובות בזמן.  

סוגיה נוספת שעלתה מן הראיונות ומקבוצות המיקוד הייתה הצורך לפעול למניעה ולאיתור של בעיות התפתחות של ילדים ולטיפול מוקדם 

בהן ובדיכאון לאחר לידה של אימהות, זאת באמצעות העלאת הזמינות של המטפלים והנגשת המכונים והיחידות להתפתחות הילד. עוד 

עלה צורך להנגיש מידע עדכני לאנשי המקצוע בתחום הגיל הרך, כך שידעו מהם השירותים והמענים הקיימים ברשות, ולמי ניתן להפנות 

ילדים ומשפחות במצבי סיכון. 

גיוס  נמוך, מה שמקשה על  ובשכר  גורמים,  ידי כמה  כי רבים מהם מועסקים בחלקיות משרה, על  ציינו  אנשי המקצוע בקבוצות המיקוד 

ועל העסקה של נשות חינוך-טיפול  ומקצועיות. הם שמו דגש מיוחד על תקינה  יוקרה  ועל ביסוס  כוח אדם איכותי בגיל הרך  ושימור של 

במסגרות החינוך, כך שיותאמו לצורכי ההתפתחות של הילדים )למשל יחס הולם בין מספר המטפלות למספר הילדים ולגודל הקבוצה(. 

וכלים עדכניים.  ידע  ולתמיכה מקצועית, כך שיוכלו לקבל  ליצירת שפה משותפת  ובהדרכות לאנשי המקצוע  עוד עלה הצורך בהכשרות 

נתוני הסקר מראים כי במרבית התפקידים, מעל מחצית מן העובדים לא מקבלים הדרכה מקצועית. 



V

אבן דרך 4: קידום שותפות ומעורבות ההורים
הספרות מדגישה את חשיבות העבודה עם הורים לילדים בגיל הרך. מן הראיונות ומקבוצות המיקוד עלה כי מענים להורים צריכים לשלב 

ידע, כלים לעידוד התפתחות הילד ופיתוח מיומנויות הוריות, לצד מתן כתובת להיוועצות המאפשרת התייחסות לסוגיות הקשורות להורה 

ועל  ולתרבות המשפחה  יהיה מבוסס על אמון, על כבוד להורה  בין אנשי המקצוע להורים  צוין שחשוב שהקשר  זכויות.  וכן למיצוי  כאדם 

התייחסות לכוחות ההורים, וייתן מקום לחששות, לשאלות ולעיבוד הרגשות. 

מיטבית  צריכה  להגביר  כדי  ועוד,  מושגים  הפעילות,  שעות  שפה,  מבחינת  השירותים  של  תרבותית  להתאמה  ניתנה  מיוחדת  התייחסות 

ואפקטיביות של השירותים. דוגמאות ניתנו להתאמה תרבותית להורים מן האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית. 

סוגיה נוספת שעלתה היא שיתוף ההורים בתהליך בניית מערך השירותים לגיל הרך ובתהליך קבלת ההחלטות השוטף ביישוב. מן הסקר 

עלה פער בין המצב הרצוי למצוי בישראל: רק ב-5% מן הרשויות נערך סקר צורכי הורים ורק בחמישית מן הרשויות המקומיות מתקיים 

חברתיים-כלכליים  באשכולות  יישובים  בין  השוויון  היעדר  בלט  זה  בהיבט  גם  הרך.  בגיל  לילדים  בהורים  שממוקד  הורים  שיתוף  תהליך 

גבוהים )71%( לנמוכים )6%(, ובין המגזרים היהודי )27%( והערבי )9%(. 

סיכום
תחום הגיל הרך ברשויות המקומיות מתאפיין בהיעדר אחריות כוללת, ובריבוי גורמים המספקים שירותים לילדים בגילים אלה ולהוריהם. 

בעיות  של  התפתחות  למנוע  יכולות  זה,  בשלב  מוקדמת  התערבות  או  מיטיבה  סביבה   – הילד  להתפתחות  קריטי  זמן  הוא  הרך  הגיל 

שהטיפול בהן מורכב ויקר, כך שהשקעה בגיל זה היא כדאית כלכלית. מצב זה מחייב מינוי של איש מקצוע לניהול תחום הגיל הרך ברשויות 

המקומיות, שייצור אינטגרציה ארגונית ורצף טיפולי מקצועי למען ילדים בגיל הרך ומשפחותיהם.

מינוי מנהלת תחום גיל רך ברשות: מומלץ למנות מנהלת תחום גיל רך בכל הרשויות המקומיות בישראל, שתפעל ברמה המקומית ותעבוד 

בכפיפות למנכ"ל הרשות )ראו נספח א'(. מנהלת תחום הגיל הרך תשמש גם יו"ר הפורום היישובי מקצועי לתחום הגיל הרך.

וליישום המדיניות של היישוב בתחום הגיל הרך, המותאמת  תפיסת תפקיד: מנהלת תחום הגיל הרך ברשות המקומית אחראית לפיתוח 

הן למדיניות הארצית ולסטנדרטים המקצועיים, והן לצורכי הילדים, ההורים ואנשי המקצוע ברשות. המנהלת עובדת עם בעלי התפקידים 

האחרים בתחום זה, תוך כבוד לידע המקצועי ולאחריות המקצועית שיש לכל אחד מן הגורמים.  

המנהלת אחראית לקדם עבודה בין-מקצועית ובין-ארגונית ברשות. היא משמשת יו"ר הפורום היישובי, ואחראית לבסס את האסטרטגיה של 

היישוב בסיוע מגוון הגורמים הפועלים בתחום ברשות, תוך קידום  ולהוציא לפועל את מדיניות  נתוני מיפוי עדכניים  פי  לגיל הרך על  היישוב 

הערוצים לתיאום ולשיתוף פעולה ביניהם. כמו כן היא אחראית להבטיח איכות ומקצועיות באספקת שירותים לגיל הרך ברשות, כולל התייחסות 

לנגישות, להתאמה תרבותית ולקיום רצף התערבות – מקידום ומניעה ועד איתור, אבחון וטיפול – עבור הילדים בגיל הרך והוריהם. המנהלת 

צריכה להבטיח את קיומה של הדרכה לאנשי המקצוע בתחום הגיל הרך ותנאים הולמים לעבודתם; ואת קיומה של מערכת מידע המאפשרת 

להורים ולאנשי מקצוע לדעת אילו שירותים ומענים קיימים ברשות. לבסוף, מנהלת תחום הגיל הרך אחראית ליצירת מנגנונים לעבודה מיטבית 

עם הורי הילדים בגיל הרך ברשות, לוודא כי מתקיימת שותפות עימם בנוגע לטיפול בילדיהם ולמענים שהם מקבלים, וכי אנשי המקצוע ברשות 

מקבלים ידע וכלים לעבודה מיטבית עם הורים לילדים בגיל הרך באופן שיקדם שפה משותפת ושותפות.



VI

היקפי משרה מומלצים: מומלץ שברשויות גדולות ובינוניות תועסק מנהלת במשרה במלאה. ברשויות קטנות )עד 10,000 תושבים( מומלץ 

שהמנהלת תועסק בחצי משרה ושתשמש בחצי משרה נוספת באחד התפקידים האחרים בתחום. במועצות אזוריות, הכוללות יותר מעשרה 

יישובים ומתאפיינות בפיזור גאוגרפי, מומלץ שתועסק במשרה מלאה, ושתעבוד מול נציגות מן היישוב, כך שתהיה לה כתובת מקומית בכל 

הקשור בגיל הרך. 

עקרונות מנחים לעבודה של הרשות בתחום הגיל הרך
מניעה ואיתור מוקדם של בעיות התפתחות בגיל הרך: חיזוק יכולת אנשי המקצוע במערכות האוניברסליות לאתר מוקדם מצבי סיכון  ■

וקשיי התפתחות ולהפנות להתערבות, הנגשת המכונים והיחידות להתפתחות הילד והעלאת זמינות המטפלים. 

שפה  ■ יצירת  ועל  הפעולה  שיתוף  על  מקלים  אשר  הרך  לגיל  במרכזים  שירותים  לרכז  מומלץ  אחת:  גג  קורת  תחת  שירותים  ריכוז 

וטיפול(  )מניעה, איתור, התערבות  וכן מספקים רצף מענים  והטיפול,  בין אנשי המקצוע בתחום החינוך, הבריאות, הרווחה  משותפת 

ומציעים להורים שירותים באווירה מכבדת ונעימה.

מענה לילדים בסיכון: מומלץ להפעיל מענים לילדים ולהורים מאוכלוסיות בסיכון בתוך שירותים אוניברסליים לא מתייגים ובמסגרות  ■

החינוך. מומלץ לקיים הכשרות והדרכות לכלל הצוותים בתחום הגיל הרך במניעת מצבי סיכון ובאיתור ילדים במצבי סיכון. 

קשב ומענה לצורכי ההורים: מומלץ להבטיח שהשירותים והתוכניות ברשות יספקו מענה למכלול צורכי ההורים, הן כהורים והן כבני  ■

לאנשי  וכלים  ידע  ולהקנות  מקבלים,  שהם  ולמענים  בילדיהם  לטיפול  בנוגע  ההורים  עם  שותפות  מתקיימת  כי  לוודא  חשוב  אדם. 

המקצוע ברשות לעבודה מיטבית עם הורים. 

תרבותית  ■ ולהתאימם  הרך  לגיל  ומענים  שירותים  גאוגרפית  להנגיש  מומלץ  הרך:  בגיל  שירותים  של  ותרבותית  גאוגרפית  הנגשה 

לאוכלוסיית המשפחות ברשות. 

התאמת מסגרות ושירותים לצורכי ההתפתחות של הילדים: מומלץ להתאים את העבודה במסגרות חינוך-טיפול לצורכי ההתפתחות  ■

בטוחה  התקשרות  לקדם  כדי  הקבוצה(  של  המקסימלי  הגודל  ובין  לילדים  המטפלות  מספר  בין  יחס  )למשל  הרך  בגיל  ילדים  של 

וכן לשפר את התשתיות הפיזיות במסגרות הגיל הרך כך שיהיו בטיחותיות,  וקוגניטיבית תקינה,  והתפתחות רגשית, חברתית, פיזית 

תקינות ומזמינות.

ולתת תגמול ראוי  ■ מומלץ להשקיע בהכשרות לאנשי המקצוע  השקעה בפיתוח המקצועי של כלל אנשי המקצוע בתחום הגיל הרך: 

לכלל אנשי המקצוע בתחום כדי לבסס יוקרה, איכות ומקצועיות. 

המלצות למבנה ארגוני ולתהליכי עבודה
מינוי מנהלת תחום גיל רך ברשות: מומלץ למנות מנהלת תחום גיל רך בכל הרשויות המקומיות בישראל, שתפעל ברמה המקומית  ■

ותשמש יו"ר הפורום היישובי מקצועי לתחום הגיל הרך.

תקציב ייעודי לגיל הרך: מומלץ להקצות תקציב ייעודי לקידום הגיל הרך ברשות. ■

פורום יישובי/ועדת גיל רך ברשות: מומלץ שבכל רשות יהיה פורום יישובי מקצועי לגיל הרך, שיכלול נציגות של כלל הגורמים העובדים  ■

נתונים  בסיס  על  הרך  לגיל  הרשות  של  האסטרטגית  התפיסה  את  לגבש  הפורום  תפקיד  הורים.  ונציגות  ברשות  הרך  הגיל  בתחום 

וצרכים, לבנות על פיה תוכנית עבודה שנתית ולחלק תחומי אחריות ליישום בין חבריו. 



VII

צוות מוביל: מנהלת תחום הגיל הרך תדאג שיוקם צוות מוביל מצומצם בראשות המנכ"ל, הכולל את ראשי מחלקות החינוך והשירותים  ■

החברתיים, את נציג משרד הבריאות ואת מנהל/ת 3600 – התוכנית הלאומית ברשות. תפקיד הצוות המוביל לזהות את כלל התפקידים 

הרלוונטיים בתחום הגיל הרך ולהגדיר מבנה ארגוני, ממשקים ותחומי אחריות לראייה הכוללת. 

הקמת יחידה לגיל הרך ברשות: אם אפשר, מומלץ להקים ברשות יחידה לגיל הרך, כולל בניית מערך של תפקידים ותחומי אחריות,  ■

בהתאם למאפייני הרשות וגודלה )ראו נספח ב'(. 

מערכות מידע רשותיות למקבלי החלטות בתחום הגיל הרך: מומלץ שהתוכנית האסטרטגית לעבודה עם אוכלוסיית הגיל הרך תהיה  ■

ואנשי  הילדים, ההורים  צורכי  ועל  והשירותים הקיימים,  על המענים  מידע  ושיתוף  לאיסוף  צורך במנגנונים  יש  ולכן  נתונים,  מבוססת 

המקצוע ברשות. 

מערכות מידע להורים ולאנשי מקצוע בתחום הגיל הרך: מומלץ להקים מערכת מידע שתשקף את מכלול הפעילות בגיל הרך ברשות  ■

)מסגרות, שירותים ומענים קיימים(, ותוכל לשמש גם את אנשי המקצוע וגם את ההורים כדי להתעדכן ולדעת למי לפנות/להפנות. 



VIII

תודות
ברצוננו להודות לאנשים הרבים שסייעו בביצוע המהלך על כל שלביו:

ג'וינט  ונוער בסיכון, לחברי הוועדה המקצועית לגיל הרך של  3600 – התוכנית הלאומית לילדים  ראשית, לחברי ועדת "התחלה טובה" של 

בג'וינט  הרך  לגיל  היחידה  צוות  לחברות  בסיכון,  ונוער  לילדים  הלאומית  התוכנית   –  3600 ולסגניות  המחוזיות  לממונות  ישראל-אשלים, 

ישראל-אשלים, לצוות מיזם הינקות ולצוות מנהלות הגיל הרך שיקום שכונות בחברה הדרוזית – על העניין שהביעו במהלך, על השתתפותם 

בראיונות ובקבוצות המיקוד ועל הערותיהם המשמעותיות בישיבה המשותפת. 

תודות רבות למומחי התוכן, לאנשי המקצוע, לאנשי האקדמיה ולקובעי המדיניות שהתראיינו והשתתפו בקבוצות המיקוד, שתרמו מן הידע 

ומן הניסיון המקצועי בעבודתם עם הורים וילדים בגיל הרך ושחלקו איתנו בחפץ לב את מומחיותם במגוון היבטים. 

תודה גדולה לסימה חדד, סגנית יו"ר המועצה לגיל הרך, על הסיוע במיקוד הנושא ועל החשיבה הרחבה המשותפת. 

תודה לליאור שחר, ראש אגף תכנון אסטרטגי, ולנעמה אביטן מנהלת תחום כוח אדם,  שכר וגמלאות ברשויות המקומיות, ממשרד הפנים 

שתרמו ושיתפו מן הידע ומן הניסיון המקצועי בעבודתם ושמחו לסייע בנושא חשוב זה.

תודה לד"ר יואה שורק ולפידא ניג'ם-אכתילאת, חוקרות מצוות ילדים ונוער, במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, על סקירת הספרות המקצועית 

ועל כתיבת המסמך המסכם.

תודה לסימה אהרוני, ללנה אדלמן, ליעל סלם אופז ולאורית ברקת ממכון "דיאלוג" – חברה לייעוץ ארגוני, מחקר והדרכה, על ביצוע ראיונות 

העומק וסקר הרשויות הארצי.
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