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קרן אניאס ובני שטינמץ הוקמה לפני שבע שנים במטרה לקדם את 
תחום הגיל הרך במדינת ישראל. הדוח שלפניכם מסכם את השנה 

השביעית לפעילותה של הקרן בתחום זה, שנת תשע"ד )2014(.

במדינת  הרך  הגיל  תחום  עבר  הקרן  פועלת  בהם  השנים  במהלך 
ישראל שינוי והתפתחות. גורמים רבים חברו לעשיה בתחום זה. 

על  שמצביעות  הממשלתית  ברמה  החלטות  כמה  התקבלו  השנה 
ובהבנה  הרך  הגיל  בתחום  הטיפול  לחשיבות  במודעות  העלייה 
שדרושים תקציבים מובטחים כדי לאפשר את מתן המענים הנדרשים.  
הצרכים,  ועולים  צפים  מתרחבת,  שהעשייה  ככל  זאת,  עם  יחד 
החוסרים, הפערים, בכל מה שנוגע לאחריות, למדיניות, לתקציבים 

ולכח אדם מקצועי.

הרשויות המקומיות,  בפעילותה במסגרת  גם השנה  הקרן המשיכה 
מתוך שאיפה שבכל רשות מקומית במדינת ישראל ימונה איש מקצוע 

שיהיה אחראי על העשייה למען הגיל הרך ברשות. 

להתפתחות  היחידות  בקידום  גם  השנה  עסקה  הקרן  לכך,  בנוסף 
הילד בקהילה והקימה בשותפות עם קרן רש"י את הפורום הארצי 
שנועד לקדם את הנושא, ולהבטיח את פעילותן של היחידות הללו 

לאורך זמן וברמה המקצועית הטובה ביותר.

הקרן תמשיך לפעול ליצירת השינוי הרצוי בארץ בתחום הגיל הרך, 
נוספות,   קרנות  מקומיות,  רשויות  ממשלה,  משרדי  עם  בשותפות 
אמונה  חדורי  מקצוע  אנשי  ובעיקר  הורים  שלישי,  מגזר  ארגוני 

בנחיצות השינוי והעשייה.

תודות גדולות שלוחות מהילדים, ההורים ואנשי המקצוע ברשויות 
העשייה  בחשיבות  שמאמינים  שטינמץ  ולבני  לאניאס  המקומיות, 

למען הגיל הרך ומאפשרים לה להתממש.

איריס לונדון-זולטי, מנהלת קרן שטינמץ



4קרן שטינמץ | דוח מסכם | הגיל הרך לשנת 2014

חשיבות הטיפול בגיל הרך כמו גם כדאיותו החברתית והכלכלית הוכחו במחקרים רבים. הבעיה המרכזית של השירותים 
נעוצה בפיצול הרב שקיים בהפעלתם. האחריות על מתן השירותים לילדים בגילאי לידה עד שש  לגיל הרך בארץ 

מפוצלת בין חמישה משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים פרטיים וארגוני מגזר שלישי. 
בישראל, כמו בהרבה מדינות בעולם, אין מדיניות כוללת בתחום החינוך מגיל לידה, התוכניות לגיל הרך אינן ממוסדות 

ופועלות לרוב תחת הכותרת "פרויקט". 

משרד הבריאות

. טיפות חלב

. יחידות ומכונים להתפתחות הילד

. קופות חולים

פרוייקטים מיוחדים

חינוך, רווחה, קליטה, 
שיקום שכונות, רווחה 

חינוכית, מתנ"סים

משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

מעונות יום המופעלים ע"י גורמים שונים

משרד החינוך

. גני ילדים

. תוכניות העשרה ותגבור

. חינוך מיוחד

. שרות פסיכולוגי

משרד הרווחה

. טיפול בילדים ומשפחות בסיכון

. משפחתונים

. מעונות רב תכליתיים

הגיל הרך – מה הבעיה?  01
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קרן שטינמץ החליטה לקדם את תחום הגיל הרך באמצעות שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות המעוניינות לקחת 
אחריות על התחום וליצור מערך שירותים מקצועי ומתואם לגילאי לידה עד שש של כל הגורמים הפועלים בתחום 
הגורמים  בין  השותפויות  את  וינהל  בתחום  העשייה  את  שיוביל  מקצועי  מנהל  בראשו  ולהעמיד  בישוב,  הרך  הגיל 

השונים.

ההחלטה לקדם מבנה אירגוני רשותי לתחום הגיל הרך הינה תולדה של ההבנה כי אין די במרכזים לגיל הרך על מנת 
לספק את הפתרון המערכתי הנכון לתחום הגיל הרך ברשויות המקומיות. 

הפתרון שמביא מודל העבודה לבעיה שהוצגה הוא לכאורה פשוט וניתן לסכמו תחת הכותרת "בואו נפעל כולנו ביחד 
למען הילדים בהובלה מקצועית". בפועל הוא דורש שינוי בפרדיגמות של עבודה וחשיבה, מחייב את הרשות כולה 
לקחת אחריות על הנושא, בנחישות, להוסיף ולהפנות תקציבים לתחום הגיל הרך ולעיתים לשנות מבנים ארגוניים 

ופוליטיים קיימים ברשות. כשזה קורה ומצליח – זו הצלחה של כולם – של אנשי המקצוע, הילדים וההורים.

ידוע ומוסכם כי השקעה באיכות חיי הילדים והישגיהם ההתפתחותיים בגיל הרך עשויה למנוע התמודדות עם קשיים 
וליקויים הנוצרים על רקע סביבתי. 

בהישגיהם  שיפור  תוך  בסיכון  ילדים  של  חייהם  איכות  לשיפור  מיועדות  הרך,  הגיל  בתחום  התכניות  מרבית 
ההתפתחותיים. תכניות אלו התפתחו על רקע של מחקרים רבים שהצביעו על קשר בין הרקע הסוציו-אקונומי שבו 

גדלים ילדים לבין הישגיהם ההתפתחותיים והסיכויים להצלחה בבית הספר ובחיים. 

הילד  היא לא רק מנת חלקו של  בילדות  וטראומה  ההתמודדות עם השלכות מצבי הסיכון שמקורם במרכיבי לחץ 
ומשפחתו אלא של הקהילה כולה.

יש לכך השלכות כלכליות עקב, הוצאות ציבוריות  לא רק הילדים ומשפחותיהם סובלים עקב מצבי הסיכון, אלא, 
שמטרתן לטפל בבעיות כמו: התנהגות אלימה, תעסוקה, תאונות, השכלה או הוצאות רפואיות על תחלואה כרונית.

ל"היפוך  וקראו  הרך,  בגיל  בעקבות התערבות  והכלכלית שצומחת  התועלת, החברתית  על  הצביעו  רבים  מחקרים 
הפירמידה" ולהקצאת יותר תקציבים לגיל הרך שיחסכו הפנית משאבים רבים פי כמה לתיקון הנזקים שיצוצו בגילאים 

בוגרים יותר.

מודל הפעולה של הקרן לקידום 
תחום הגיל הרך

חשיבות ההתערבות בגיל הרך 
לילד, למשפחה ולחברה

02

03
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מודל העבודה ברשויות המקומיות, שבהן הקרן תומכת, מתבסס על הקמת מבנה ארגוני בתוך הרשויות לתחום הגיל 
הרך במסגרת אגפי החינוך להסתכלות כוללת על כל הילדים ברשות מגיל לידה עד גיל שש.

הנחת העבודה עליה מבוסס המודל שקרן שטינמץ מקדמת היא כי קיים קשר בין מנהיגות התומכת בגיל הרך 
יאפשר  הרך  לגיל  בראש השירות  לעמוד  מיומן  איש מקצוע  מינוי  וכי  קיימות השירות,  לבין  ברשות המקומית 

הפעלת תכניות התערבות איכותיות, לאורך זמן.

עקרונות שנמצאו כמנבאי הצלחה של תוכניות התערבות מצליחות ואפקטיביות:

בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, הקרן מסייעת במימון תוכניות התערבות בתחום הגיל 
הרך שמבוססות על עקרונות אלו.

הקשר בין המרכיב הארגוני 
לבין הצלחת השירות לגיל הרך 

והתבססותו לאורך זמן

עקרונות מנבאי הצלחה של 
תוכניות התערבות מצליחות

04

05

שותפויות
כוח אדם מקצועי ואיכותי 

תיעוד והדרכה רפלקטיבית.
מדידה ע"פ מטרות, והערכה שוטפת.

התאמה תרבותית
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בהתאם להחלטה שהתקבלה בהנהלת הקרן, הקרן פועלת, לקידום הגיל הרך, בשיתוף פעולה מקצועי ותקציבי עם 
רשויות מקומיות ש:

01 | מודעות לצורך בקידום ופיתוח השירותים לגיל הרך שהן מספקות לתושביהן. 
02 | מוכנות לקחת אחריות על השירותים לגיל הרך מגיל לידה.

03 | מוכנות להקים את יחידה לגיל הרך במסגרת אגף החינוך ברשות, ולמנות איש מקצוע לעמוד בראשה.
04 | מוכנות להעמיד תקציב יעודי לטובת הפעלת תוכנית לגיל הרך.

במהלך השנים התקיימו עשרות פגישות עם ראשי רשויות במטרה להעלות למודעות את תחום הגיל הרך, את נחיצות 
השירות העירוני ואת אופי השותפויות המתחייבות מכך.

כיום מתקיימות מחלקות לגיל הרך במספר הולך וגדל של רשויות מקומיות שברובן הן פרי הדיאלוג עם הקרן והשפעתם 
מתחילה לתת אותותיה ברחבי הארץ ובמישור הממשלתי.

העדויות שהוצגו בדוחות המסכמים של פעילות הקרן בשנים קודמות, מצביעות על כך ששינוי מערכתי, כאמור, מביא 
לשיפור ניכר בהישגי הילדים, תחושת השותפות של המערכות השונות ושביעות הרצון של הצוותים המקצועיים, ועל 

חשיבותה של מחלקה רשותית לגיל הרך לקידום, תכלול ומיקצוע של העשייה למען הגיל הרך.

מהעשייה עולה בבירור כי התנאים להצלחה ולמתן שירות אוניברסלי טוב ומקצועי לגיל הרך ברשויות המקומיות הם:
• אחריות ראש הרשות ומודעותו לחשיבות העשיה למען הגיל הרך.

• מינוי איש מקצוע מיומן ובעל ראיה מערכתית מתחום הגיל הרך להובלה מקצועית של התחום ברשות.
• שיתוף פעולה ותיאום בין כל המערכות הרשותיות הפועלות בתחום הגיל הרך, ליצירת רצף טיפולי ואיגומי משאבים.

אלו התנאים שהקרן מציבה לשיתוף פעולה עם רשויות נוספות.

מקומות שכבר פיתחו את תחום הגיל הרך כתחום רשותי: נתניה, בת ים, מ.א. עמק המעיינות, אור עקיבא, פרדס חנה, 
קרית אתא, שדרות, מ.א שדות נגב, חדרה, מ.א זבולון.

עבודת הקרן ברשויות המקומיות

 תנאי הסף לשיתוף פעולה עם הקרן:

הקמת מחלקות לגיל הרך ברשויות:

תנאים מנבאי הצלחה

06

א'

ב'

ג'

רשויות מקומיות בהן מונה/תה מנהל/ת ד'
לחום גיל הרך
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ברמה  פעילות  הקרן  מקיימת  המקומיות,  ברשויות  הרך  לגיל  העירוניים  השירותים  מערכי  בהפעלת  לסיוע  בנוסף 
הארצית של השתלמויות ומפגשים מקצועיים, היוועצות והדרכה והקמת פורום ארצי של היחידות להתפתחות הילד 

בקהילה.

יוזמת מפגשים של אנשי מקצוע בתחום הגיל הרך ללמידה הדדית ועשיה משותפת. הנושאים  לאורך השנים הקרן 
הנדונים במפגשים אלו באים לתת מנעים לצרכים והבקשות שמגיעים מהשטח.

השנה סייעה הקרן בקיומם של מספר מפגשי לימוד בנושאים כדלהלן:
• עידוד מעורבות אבות בגידול הילדים.

• תכניות הדרכה ביתיות.
• יוזמות ותוכניות התערבות חדשות.

כמו כן השנה המשיך לפעול באופן רציף פורום של צוותים פרה-רפאיים שעובדים בתוך טיפות חלב.

מתגובות המשתתפים במפגשים:

כנסים ומפגשים מקצועיים

עבודת הקרן במישור הארצי  07

תודה על ארגון יום העיון בעניין אבות ואבהות. ההרצאה והנחיה של דר' רוני סטיאר הייתה מרתקת, וכך גם 
קבוצות הדיון. מעניין היה לשמוע, לדון ולחשוב ביחד על נושא שאמור להיות כל כך בסיסי ופשוט בתחום הגיל 

הרך ולגלות עד כמה הוא מורכב, רב פנים, וכמעט לא מטופל.

חלק מהצוות במרכז משתתף בפורום טיפות החלב – מרגיש נתרם ותורם. הקשר המקצועי בין הצוותים חשוב 
להתפתחות.

הגעתי לשלוש השתלמויות )אבות וטיפול, הדרכת הורים ביתית, יוזמות של תכניות(. הכנסים היו מקצועיים, 
פעולה. ושיתופי  קשרים  ויצירת  דומים  ממרכזים  קולגות  הכרת  אפשרו  בנוסף  להבנה.  תרמו  מעשירים, 

כל הכבוד על ההשקעה הפתיחות ויוזמה  לקיום היום החשוב. מפגש מעניין, מסקרן וצריך עוד העמקה בנושא 
תכניות הדרכה ביתיות.

הרצאתו של ד"ר סטיאר הייתה מעניינת ומעוררת מחשבה ואפשרה לראות את תפקידו של האב במערך העבודה 
שלנו עם משפחות גיל הרך בזוויות ראייה שונה יותר חדה ויותר מעמיקה.

יום העיון שהמחלקה להדרכת הורים וילדים עשתה על עבודת ההדרכה בבתים היה במסגרת קרן שטינמיץ. זה 
היה אחד משיאי המחלקה השנה. הדבר הביא לגאוות יחידה והעמיק את תחושת המשמעות של העבודה והגדרת 

התפקיד כמו כן התקבלו משובים מהמשתתפים שהגיעו כי הדבר פתח לחשיבה והיו רוצים ללמוד עוד בנושא.

"

"

"

"
"
"

א'
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אחת הדרכים של קרן שטינמץ לאפשר צמיחה והתפתחות של שירותים הרשותיים לגיל הרך הינה באמצעות הנחייה 
והדרכה ע"פ צרכי מנהלות תחום הגיל הרך ברשויות.  הליווי נעשה ע"י מנהלת הקרן- איריס לונדון-זולטי וע"י יועצת 

הקרן לתחום הגיל הרך- ענת בר.

עם השנים הפכה ההיוועצות עימן לאפשרות שנוצלה השנה כמעט ע"י כל מנהלות הרשויות שבהן הקרן תומכת וכן  ע"י 
מנהלות שמפתחות מערכי שירותים לגיל הרך ברשויות אחרות. היוועצויות אלו הניבו  דיונים מעניינים לגבי תפיסות 
מקצועיות ותפיסות תפקיד ובד"כ בעקבותיהן החל או נמשך ביתר שאת תהליך של ארגון מחדש של תחום הגיל הרך 
ברשות. ארגון זה כולל בחירת מנהלת מקצועית לתחום הגיל הרך, הקמת המחלקה או האגף ברשות המקומית ותחילת 

עבודה של הכללת כל שירותי הגיל הרך למערכת עירונית מתואמת מקצועית ומסונכרנת.

מנהלות אלו מצטרפות כבר לתפיסה קיימת שבכל רשות חשוב שימונה מנהל מקצועי לתחום הגיל הרך שיוביל את 
מערך השרותים הקימים וינהל את השותפיות בין הארגונים השונים שהן הכרחיות למתן מענה הולם לצורכי הילדים, 

ההורים והצוותים המקצועיים.

הדרכה והיוועצות ב'

הפורום הארצי ליחידות הקהילתיות ג'
להתפתחות הילד

היחידות הקהילתיות להתפתחות הילד הינן שירות מאד משמעותי לילדים והוריהם וכן לצוותים בגיל הרך. יחידות אלו 
מוקמות בדרך כלל על ידי הרשות המקומיות / המתנ"ס המקומי בסיוע של קרנות פילנתרופיות מתוך הכרה בחשיבותן 

הקריטית לגדילה תקינה של ילדים. 

ביחידות ההתפתחותיות פועל צוות פרא- רפואי שעוסק באבחון וטיפול בילדים בגיל הרך. כל יחידה מתנהלת באופן 
עצמאי ומתמודדת עם סוגיות מקצועיות ותקציביות.

המדינה לוקחת אחריות מינימאלית על תפעול היחידות הטיפוליות האלה )באמצעות קופות החולים(, אם כי היא 
מפקחת עליהם מבחינה מקצועית )משרד הבריאות(. תקציבן של היחידות ויכולתן לשרוד לאורך זמן הוא נושא קריטי 

בתחום הגיל הרך.

בשל מצוקת התקציבים ויכולת ההתמקצעות של היחידות, פנו נציגות של יחידות כאלה מרחבי הארץ לקרן שטינמץ 
וקרן רש"י, הפועלות להקמה והפעלה של יחידות טיפוליות במסגרת מרכזים לגיל הרך, בבקשה לסייע להן להקים 

פורום ארצי של נציגי היחידות שיפעל מול משרדי הממשלה וקופות החולים לקידום המטרות הבאות: 

שירותים  לספק  שיוכלו  כך  הכלכלית,  ויציבותם  הילד  להתפתחות  הטיפוליות  היחידות  של  המעמד  קידום 

איכותיים לאוכלוסייה. 

שיפור השירותים הניתנים על-ידי היחידות להתפתחות הילד.

מימוש הזכויות של הילדים בגיל הרך לקבל טיפול נגיש, ברמה מקצועית נאותה ואיכותית, בהתאם לצרכיהם.

היחידות  להפעלת  ממלכתיים  משאבים  הקצאת  ולמען  המדיניות,  קובעי  בקרב  הרך  הגיל  בחשיבות  הכרה 

להתפתחות הילד. 

קידום התמקצעות  של העובדים הפרא-רפואיים. 
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בשנה הקודמת, לאחר עבודה של למעלה מארבע שנים, הוקם הפורום בשיתוף פעולה של גורמים מקצועיים רבים, 
ויצא לדרך  לקידום המטרות כאמור על פי תוכנית עבודה מסודרת. גם מהלך זה, אם יצלח, יביא בשורה ותקוה לאלפי 

ילדים הורים ואנשי מקצוע ברחבי הארץ. 
השנה החל הפורום לפעול, נכתב מסמך סדור המציג את בעיית היחידות והתקיימו פגישות עם חברי כנסת וגורמים 

במשרד הבריאות במטרה לקדם את הנושא.

הקרן יזמה השנה פתיחת קורס ייחודי להכשרה בסיסית של מי שרואים עצמם מועמדים לתפקיד מנהלי תחום הגיל 
הרך ברשויות המקומיות. הקורס יועבר על ידי אנשי שטח בעל ידע וניסיון ברחבי הארץ.

הקורס נפתח בינואר 2015 ויכלול 7 מפגשים בנושאים הרלונטיים לתפקיד זה, כגון:
• רציונל העבודה בגיל הרך.

• יצירת שותפויות בין נותני השירותים לגיל הרך.
• עבודה עם ראש הרשות לקידום תחום הגיל הרך.

• הקמה וניהול של יחידה להתפתחות הילד.
• פיתוח משאבים.

קורס הכשרה לניהול מערך הגיל הרך ד'
ברשויות המקומיות
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הכרה של משרד החינוך וסגן שר החינוך בחשיבות ההשקעה בתחום זה

סגן שר החינוך, מר אבי וורצמן, למד במהלך השנים האחרונות את תחום הגיל הרך לעומקו, את המצב הקיים והשלכותיו, 
הבעיות והפתרונות הנדרשים, והצהיר על מחויבותו להובלת השינוי האירגוני והמקצועי המתחייב בפורומים רבים וגם 
במכתב שכתב לראש עירית נתניה. יש לקוות, שגם מי שישב במשרד החינוך אחרי הבחירות הקרובות ימשיך את 

המאמץ שהתחיל קודמו בתפקיד ויקדם את תחום הגיל הרך.

מספר  התקבלו  השנה  לידה.  מגיל  החל  בילדים  הטיפול  לחשיבות  המודעות  וגוברת  הולכת  האחרונות  בשנים 
החלטות שמצביעות על עליה במודעות לחשיבות התחום גם ברמה הממשלתית כדלהלן:

08

| 1

התפתחויות שקרו השנה 
ברמה הממשלתית
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דוח הועדה למלחמה בעוני

ועדת אלאלוף למלחמה בעוני בישראל שהגישה השנה את המלצותיה לשר הרווחה והשירותים החברתיים. הוועדה 
עסקה גם בחשיבות ההשקעה בגיל הרך. 
כך כותבת הוועדה בעמ' 43 למסקנותיה:

בעמ' 45 כותבת הועדה:

בהקשר של מעונות היום הועדה ממליצה בין היתר להעביר את האחריות על מעונות היום למשרד החינוך, להרחיב את 
הסבסוד למעונות היום ולחזק את ההכשרה וההשכלה של צוותי החינוך והטיפול במעונות.

| 2

הספר.  ולבית  לגן  הילדים  של  הכניסה  עם  כבר  ונראים  ביותר,  הצעיר  מהגיל  מתחילים  בחינוך  הפערים 
שלבי  לאורך  שתמשך  ובלבד  אלה  פערים  בצמצום  תסייע  הצעירים  בגילאים  חינוכית  שההשקעה  מכאן 
ההתפתחות השונים של הילדים ותבסס על ראיה משולבת של סביבת הילד הכוללת את המשפחה, השכונה 
והישוב בגישה אקולוגית והוליסטית המתייחסת לצרכיו השונים של הילד בכלל ההקשרים בהם הוא מתפקד. אולם 

מערכת החינוך צריכה להמשיך ולשמש המוקד המרכזי לעשיה.

"להתפתחות בגיל הרך יש חשיבות רבה. כיום הטיפול בגיל הרך מפוזר ומצוי תחת אחריו מספר משרדי 
ממשלה שונים )בריאות, כלכלה וחינוך(. מתוך ההנחה כי ההיבט החינוכי הוא המשמעותי – יש לרכז את 
כל הפעילות הקשורה בגיל הרך תחת אחריות משרד החינוך, שיהיה אמון על תכלול השירותים לילדים 

ולמשפחותיהם.

01 | מרכזים לגיל הרך: מרכזים לגיל הרך הוקמו במספר ישובים בארץ על מנת לאגם את השירותים הניתנים ברמה 
המקומית. מרכזים אלו נותנים שירותים אינטגרטיביים מתחומים שונים: בריאות, חינוך, העשרה והרווחה. המרכז 
מאפשר ראיה כוללת של הצרכים ומייצר רצף חינוכי וטיפולי... כיום למרכזים אין גוף-על אשר אמון על הקמתם, 
תפעולם ותקצובם. מומלץ לפיכך על הקמתם של כ-29 מרכזים נוספים לגיל הרך בישובים המדורגים באשכול 1-3 
וכן לפי הצורך באשכולות 4-5. המלצה זו תשפיע על 116,000 משפחות. עלות הקמת המרכזים כ-150 מלש"ח, עלות 

תפעול המרכזים כ- 50 מלח"ש בשנה.

02 | מעונות יום: מעונות היום, אשר נמצאים תחת אחריות משרד הכלכלה, פועלים בכל הארץ. מוסדות אלו הוקמו 
בעיקר כדי לתת מענה להורים המעונינים לצאת לשוק העבודה. לאור חשיבות ההשפעה של ההשקעה החינוכית 
בגיל הרך על התפתחותם של הילדים, מעונות היום צריכים לא רק להיענות לצרכי התעסוקה של ההורים, אלא 
בעיקר צריכים להוות מסגרת חינוכית הפועלת למען התפתחותם התקינה של הילדים. כיום יש מחסור משמעותי 
במעונות יום מפוקחים ומסובסדים. יש צורך במיקוד המדיניות הממשלתית בשנים הקרובות בהרחבה משמעותית 
ומהירה של מסגרות החינוך לפעוטות, כך שעוד ילדים )בעיקר בישובים החלשים יחסית( יוכלו ליהנות מהמערכת 

החינוכית ועוד הורים יוכלו לקבל את הסבסוד המקל על יוקר מחיתם ולהשתלב בתעסוקה"..

"

"
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החלטת ממשלה 2025 מיום 23.0.2014 בעקבות מבצע צוק איתן ומצוקת 
יישובי הדרום 

סעיף 50 להחלטת הממשלה קובע:

 2020                    2019                    2018                    2017                    2016                    2015

אוצר                3                        3.33                      5.67                     5.67                       5                         4 

בריאות             1.5                     1.67                       2.83                    2.83                       2.5                         2 

| 3

 לחזק את מערך השירותים הניתנים לילדים בגיל הרך ולהוריהם ביישובי הדרום. לצורך כך:
ביישובי  המטרה,  ביישובי  המופעלות  החלב  טיפות  תחנות  ולשדרוג  לשיפוץ  יפעל  הבריאות  משרד   | א 
הבדואים ובמצפה רמון, על פי שיקול דעתו המקצועי. לצורך יישום סעיף זה יוקצה תקציב בסך 40 מלש"ח 

על פני השנים 2020-2015 בהתאם לפריסה הבאה: 

ב | משרד ראש הממשלה יקים צוות בין משרדי בהשתתפות נציגי משרדי הבריאות, החינוך והרווחה והשירותים 
החברתיים  ונציג אגף תקציבים במשרד האוצר. הצוות יגבש עד לתאריך 01.01.2015 תכנית להקמתם של 
מרכזי שירותים אינטגרטיביים לגיל הרך ביישובים מבין יישובי הדרום הכוללים שירותים בתחום הבריאות 
)כגון: טיפת חלב(, שירותים בתחום הרווחה )כגון: שירותים טיפוליים, קהילתיים( ושירותים בתחום החינוך 
)כגון: גני ילדים(. הצוות יקבע את מודל הפעולה, התקצוב והתחזוקה של המרכזים לגיל הרך, תוך התייחסות 
כלל  לאיגום  חתירה  מתוך  זאת,  משרדיות.  בין  הסכמות  יש  שלגביהם  לפעולתם,  כיום  הקיימים  למודלים 
המשאבים המושקעים כיום במרכזים מסוג זה על ידי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים חוץ ממשלתיים 
הפועלים בתחום, וגורמים נוספים כגון: קופות החולים, ומתוך בחינה של אופן והיקף השתתפות המשרדים 
להקים  וישים  נכון  המקצועית  לדעתו  שבהם  היישובים  על  גם  ימליץ  הצוות  המרכזים.  במימון  השותפים 

מרכזים אלו. הצוות ייוועץ במהלך דיוניו גם עם ראשי הרשויות וקופות החולים. 

להתייחסות  לב  ובשים  להמלצותיו,  בהתאם  לצוות  השותפים  המשרדים  באחריות  ייושמו  הצוות  המלצות 
הצוות לחלקן של הרשויות המקומיות ושל קופות החולים בהפעלת המרכזים על כל היבטיהם. לצורך יישום 
סעיף זה יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 15 מלש"ח בין השנים 2020-2016 בפריסה שתיקבע לאחר 

גיבוש המלצות הצוות.

את  הבריאות  משרד  יבחן  האינטגרטיביים,  המרכזים  הקמת  לעניין  המשרדים  בין  הסכמה  תושג  ולא  היה 
מרכז  של  הקמתו  נשקלה  אליהם  שביחס  יישובים  באותם  הרך  לגיל  רפואיים  מרכזים  להקים  האפשרות 
אינטגרטיבי של שירותים לגיל הרך, בהיקף תקציבי שייקבע על ידי משרדי ראש הממשלה, הבריאות והאוצר, 

במסגרת התקציב התוספתי המוקצה לסעיף זה.

"
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נתונים כמותיים09

ילדים

מספר הילדים / ההורים / אנשי הצוות שהשתתפו בתוכניות השונות 
שמומנו בסיוע הקרן ברשויות המקומיות

הורים

תשע"א

תשע"א

תש"ע

תש"ע

תשע"ב

תשע"ב

תשע"ג

תשע"ג

תשע"ד

תשע"ד

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0

5817

2019

8347

2234

8785

2040

9435

2215

6456

3030
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אנשי צוות

סיכום נתונים 2014

הורים ילדים

תשע"א תש"ע

צוותים

תשע"דתשע"גתשע"ב

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0

1400
1200
1000
800
600
400
200

0

6456

445

3030

569

1312

733742

1312

מתוך הנתונים המספריים ניתן לראות כי למרות שיש עליות וירידות במספר הילדים המשתתפים בתכניות 
וכן ההדרכות לצוותים  גדל בהתמדה  השונות עקב תמיכה תקציבית משתנה משנה לשנה, מספר ההורים 

ברשויות השונות.
זוהי מגמה המקבלת תמיכה מהקרן שכן נמצא כי תכניות המשקיעות בקשר שיש לילדים עם המבוגרים, קרי 

הורים ומחנכים\ות הינו קריטי להתפתחותם. 

מספר משתתפים בתוכניות שמומנו בסיוע הקרן ברשויות המקומיות


