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הכנסת 
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 תמצית

 .6- ילדים שגילם מתחת ל833,000- חיו בישראל כ2004בשנת  •

 .חקיקה שוניםהפעילות הממשלתית בנושא הגיל הרך נסמכת על הסדרי  •

 בדברולא נקבעו תקנות  לא יוחדה חקיקההואיל ו.  ומעלה3בני וק לימוד חובה חל על ילדים ח •

, הטיפול בילדים בגילים אלו נעשה מכוח חוק הפיקוח על מעונות ,0-3בני מסגרות לילדים 

  .ת הוא שמופקד על ביצועו"ומשרד התמ, שחל על כל סוגי המעונות, 1965-ה"התשכ

 .3משרד החינוך מפעיל מסגרות חינוך מיוחד לילדים שגילם מעל  •

 :0-3י יש שלושה דפוסים של הסדרים לטיפול בילדים בנ •

o  שירותים הנקנים בתשלום –הסדרים שוקיים; 

o תשלום  מבוססים על טיפול בילד ללא תמורה כספית או– סדרים שאינם שוקייםה: 

בני ללא תשלום של או טיפול , בעבודה בשכרבמקביל גם עובדת ה, האםשל השגחה 

 ;משפחה או מכרים

o ואינה , לד בעצמה אם לילדים בגיל הרך נשארת בבית ומטפלת בי:המודל המסורתי

 .מחוץ למשק הבית עובדת

 .מסבסד אותן ומפקח עליהן, 0-3ת מכיר במסגרות טיפול לילדים בני "משרד התמ •

כיום מסגרות . ביותר בשנים האחרונות היה הפיקוח מצומצם, אדם ותקציב-חומגבלות כנוכח  •

את ליישם אלו בימים ת פועל "משרד התמיצוין כי .  רבות פועלות ללא פיקוח ממשלתיפרטיות

 .לגיל הרך חוק הפיקוח על מעונות ולפתח מנגנון רישוי ואכיפה לכל המסגרות

 :הביקורת על מערכת מעונות היום והמשפחתונים הציבוריים •

o  איכות ב, הקבוצות במעונות מתמקדת בתקני המשרד לגודלהיום הביקורת על מעונות

 .פיקוח החינוכיבו ותהצוות ורמת הכשר

o ובכישורים  חתונים מתמקדת בתדירות ההדרכה הניתנת למטפלותהביקורת על המשפ

 .המקצועיים של רכזות המשפחתונים

עמדתם של . תביעה לערוך שינויים במערכת המעונות והמשפחתוניםבשנים האחרונות יש  •

 רבים היא שמדינת ישראל חייבת לפתח אסטרטגיה לטיפוח ההון האנושי שלה משנות םחוקרי

 .החיים הראשונות

כאשר נדרשת עיקר ב,  משרד הרווחה מעורב בהיבטים שונים של הטיפול בילדים בגיל הרךגם •

 המשרד מפעיל ומתקצב תוכניות .גורמי רווחה אחריםשל התערבות של עובדים סוציאליים ו

 .ומסגרות עבור ילדים בסיכון וילדים בעלי מוגבלויות

ובהן תחנות , בילדים בגיל הרךמשרד הבריאות מפעיל בכלל שירותיו מסגרות לטיפול רפואי  •

 .פגיות ומכונים להתפתחות הילד, "טיפת חלב"
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מבוא .1

,  כנס בעניין איכות החיים של ילדים בגיל הרך2005 בדצמבר 20-הוועדה לזכויות הילד בכנסת קיימה ב

והוא עוסק בסוגיות הנוגעות לילדים בגיל הרך , מסמך זה נכתב לקראת הכנס. 0-6ילדים שגילם , קרי

 1.ישראל ובטיפול בהםב

 :במסמך מובאים ונסקרים בין היתר

 ;נתונים על ילדים בגיל הרך בישראל •

 .מערכתיים וממלכתיים בתחומים הנוגעים לילדים בגיל הרך, הסדרים חקיקתיים •

 .יצוין כי מסמך זה נכתב באילוצי זמן לקראת הכנס האמור

 נתונים .2

-יהודים ואחרים וכ) 71% (591,000- כ– 6-תחת ל ילדים שגילם מ833,000- חיו בישראל כ2004בשנת 

 :להלן ההתפלגות לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה. ערבים) 29% (242,000
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לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה   ילדים בגיל הרך בישראל - 

יהודים ואחרים ערבים

 2.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

 ):באלפים(ההתפלגות לפי מגזרים היתה כלהלן 

                    דת יהודים מוסלמים נוצרים וזיםדר ללא סיווג דת כ"סה
 גיל

143.7) 17.2%( 3.6 2.6 2.1 35.3 100.1 0 

142.7) 17.1%( 4.0 2.6 2.3 36.4 97.4 1 

138.8) 16.7%( 4.0 2.6 2.4 36.1 93.7 2 

137.5) 16.5%( 4.0 2.7 2.5 35.7 92.6 3 

136.0) 16.3%( 4.1 2.6 2.5 35.1 91.7 4 

133.9) 16.1%( 4.0 2.6 2.6 34.2 90.5 5 

832.7) 100%( 23.7) 2.8%( 15.7) 1.9%( 14.4) 1.7%( 212.8) 25.6%( 566.0) 68.0%(  כ"סה

                                                 
 . מציין ילדים שגילם בין גיל הלידה לגיל שנה0 לשם נוחות גיל 1
 .2005, 56' שנתון סטטיסטי לישראל מס,  לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית2
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 : היתה כלהלן3-6- ו0-3החלוקה לקבוצות הגיל 

) 29% (121,700-יהודים ואחרים וכ) 71%( מהם 303,500- כ– 3- ילדים שגילם מתחת ל425,200-כ •

 .ערבים

 119,800-יהודים ואחרים וכ) 71%( מהם 287,800-כ – 6- ומתחת ל3 ילדים שגילם מעל 407,500-כ •

 .  ערבים) 29%(

 חוקים והצעות חוק הנוגעים לילדים בגיל הרך .3

 הסדרי חקיקה .3.1

 :אלהעל ההסדרים הבין היתר הפעילות הממשלתית בנושא הגיל הרך נסמכת 

 1949-ט"התש, חוק לימוד חובה

את הלימוד תממן . ספר חינם אין כסף-מוד בבית יהיה זכאי לל14 עד גיל 5החוק קובע כי כל ילד מגיל 

החוק קובע כי ההחלה תהיה . 3והוחל על ילדים מגיל ) 16' תיקון מס( תוקן החוק 1984בשנת . המדינה

 .ב"ו ותושלם בשנת הלימודים תשנ"היא תחל בשנת הלימודים תשמ: הדרגתית

 1965-ה"התשכ, חוק הפיקוח על מעונות

 חוק מסדיר את הפיקוח על מעונות במובןה.  יום בישראל נובע מחוק זהלהפעלת מעונותהתוקף החוקי 

מום  לבעלי, לזקנים, יה לילדיםימקום מגורים או מקום שה… מקום המשמש"מעון מוגדר בחוק : הרחב

כהגדרתו בחוק הוא שר העבודה " השר". "…ל כשהם מחוץ למשפחתםווהכ, או ללוקים בשכלם, גופני

החוק מחייב שכל . מכוח אחריותו על תחום התעסוקה, ת"ממונה הוא שר התמאך כיום השר ה, והרווחה

החוק מפרט את תנאי הרשיון ואת ההליכים . מעון שבו חוסים שני ילדים או יותר יחזיק רשיון להפעלתו

 . ומציין את האפשרות לבטל רשיון ולהעניש בעל מעון או מנהל מעון שלא עמדו בתנאי הרשיון, לבקשתו

במהלך השנים תוקנו תקנות אחדות מכוח . ך את השר הממונה לתקן תקנות לשם ביצועוהחוק מסמי

 :חוק הפיקוח על מעונות

 1965-ו"התשכ, )אחזקת ילדים במעון רגיל(תקנות הפיקוח על מעונות 

, ובכלל זה הדאגה למלבושם, המתקנים וההסדרים המחייבים מעון, התקנות מפרטות את כל התנאים

 .  של הילדים השוהים בולהזנתם ולמנוחתם

 1968-ח"התשכ, )אחזקת ילדים במעון יום(תקנות הפיקוח על מעונות 

, קבלת הילדים למעון, ובכלל זה הדאגה לילדים, התקנות מפרטות את התנאים להפעלת מעון יום

 .מטבח ושירותים, משרד, מלתחות, אוכל ושינה, דרישות המבנה וחובת קיום חדרי משחקים
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות (ח על מעונות תקנות הפיקו

  1977-ז"תשלה, )לילדים

וכן , לרכזים חינוכיים ולבעלי תפקידים נוספים במעונות, למדריכים, התקנות קובעות תקנים למנהלים

ות חלות בין השאר על התקנ. את התנאים שעובדים אלו צריכים לעמוד בהם כדי שיורשו לעבוד במעונות

 . 3-6 לבני 0-3אך לא מבחינה בין בני , 6-מעונות שבהם חוסים ילדים שגילם מתחת ל

 2005-ה"התשס, )מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים (צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

צו חל על כל  ה.ומתעדכן מדי שנה, החודשי המרבי במעונות יום ובמשפחתוניםתשלום את ה הצו קובע

נאכפות על  אולם בפועל הוראות הצו אינן – הן על המסגרות בפיקוח הן על מסגרות פרטיות – המסגרות

 .מסגרות פרטיות

  1988-ח"התשמ, חוק חינוך מיוחד

, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני,  של הילד החריגוויכולתהיא לקדם ולפתח את כישוריו החוק מטרת 

מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה , להקנות לו ידע, גותיהנפשי וההתנה, השכלי

החוק קובע כי החינוך המיוחד יינתן במסגרת קרובה .  שילובו בה ובמעגל העבודהאתבמטרה להקל 

 . כלומר ברשות המקומית שבה מתגוררים הוריו או ברשות סמוכה, למקום מגוריו של הילד

  1994-ד"התשנ, לפעוטות עם מוגבלותחוק הסעה בטיחותית לילדים ו

, למוסד חינוך וממנו, ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו"החוק קובע כי 

 .דרוש ליווי של מבוגר נוסף על הנהג, כשמדובר בפעוט". לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו

 1997-ז"התשנ, חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה

 בחינוך לכל ילד בישראל כדי להביאו לידי מיצוי מרבי של הרתו של החוק היא לתת הזדמנות שוומט

שעות לימודים וחינוך על השעות הקיימות במוסדות החינוך כדי להרחיב בא להוסיף  החוק. כשרונותיו

י החוק קובע כ. להוסיף חינוך לערכים ופעילות חברתיתוולהעמיק את הידע וההשכלה של התלמיד 

באחד הימים באמצע השבוע ילמדו חמש שעות וביום , ארבעה ימים בשבוע ילמדו הילדים שמונה שעות

ח ותושלם בשנת "היא החלה בשנת הלימודים תשנ: החלת החוק נעשית בהדרגה.  ארבע שעות–שישי 

 ,החוק הסמיך את שר החינוך והתרבות לקבוע באילו מקומות יוחל החוק לראשונה. ט"הלימודים תשס

למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע , לשכונות, ישוביםיתוך מתן עדיפות ל"

 ). בחוק4סעיף " (נוסף בחינוך

 8פרק  –) ס"תע(תקנון עבודה סוציאלית 

 .נוספים הקשורים במערך המעונות והמשפחתונים נושאים ונוער-טיפול בילדים ובבנימסדיר את ה

 2000-ס"התש, )הזכות למעון יום(חוק פעוטות בסיכון 

הוועדה , לפי החוק. לימודיםהשנת  בספטמבר של 1- חודשים ב36החוק מגדיר פעוט כמי שטרם מלאו לו 

ולכן יימצא ,  החברתיים ברשות המקומית רשאית לקבוע כי פעוט מסוים נתון בסיכוןםשליד השירותי

 סיקבע את שיעור התשלום שיעביר האפוטרופוהשר , לפי החוק. הפעוט במעון יום הסמוך למקום מגוריו
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

שאחד מהוריו , החוק מגדיר פעוט במצב סיכון כפעוט שצרכיו החיוניים אינם מסופקים. של הפעוט למעון

 או יותר או פעוט שהוא בן למשפחת עולים חדשים הרביעיי, פעוט שהוא אחד משלישייה, אינו מתפקד

 .שבר הנובע מהקליטה בארץששוהה עד חמש שנים בארץ ומשפחתו נקלעה למ

 2000-ס"התש, חוק מעונות יום שיקומיים

פעוט "החוק מגדיר . טיפולית וחינוכית נאותה, מוגבלות מסגרת שיקומיתעם חוק בא להבטיח לפעוט ה

אדם בעל מצאה שהוא , כמשמעותה בחוק הסעד, עדת אבחוןווש, כילד בן שנה עד שלוש" עם מוגבלות

החוק קובע . לחוק הביטוח הלאומי' בפרק ט' בעדו גמלת ילד נכה לפי סימן ומשתלמת או ש, פיגור שכלי

המדינה וכי , כי שר הרווחה ושר הבריאות יקבעו סל שירותים לחינוך ולבריאות לפעוט עם מוגבלות

נוסף על כך . אחד ממרכיבי הסל הוא מעון יום שיקומי קרוב ככל האפשר לבית הפעוט. ובעלות תישא

מקצועי במעון -במעון יום שיקומי יקבע הצוות הטיפוליהשוהה  מוגבלות עםכל פעוט להחוק קובע כי 

שר הבריאות הכיר בהם יחידה להתפתחות הילד שעם בהתייעצות עם מכון או , כנית טיפול אישיתות

 .סל השירותים לפעוט עם מוגבלותלפי ו,  זהןלעניי

 הצעות חוק .3.2

 2003-ד"התשס, תהצעת חוק הפיקוח על מסגרות חינוכיות לפעוטו

 3ים שטרם מלאו להם דמטרתה של הצעת החוק היא להסדיר את הטיפול באוכלוסיית התינוקות והיל

והיא נועדה להבטיח טיפול הולם בהם גם כאשר הם שוהים במסגרות ביתיות קטנות שבהן שלושה , שנים

כה של תקנות ורה ארושהתרבות והספורט לקבוע , ההצעה מסמיכה את שר החינוך. ילדים לפחות

תקן מספרי , בין השאר, הצעת החוק מבקשת לקבוע. שיסדירו את הפעלתה של מסגרת חינוכית לפעוטות

היא קובעת תנאי סף של השכלה , כמו כן. לעובדי מסגרת חינוכית ביחס למספר הפעוטות ולגילם

 .ההצעה מחייבת מתן רשיון לכל מעון שיטפל בפעוטות. והכשרה לעובד מסגרת חינוכית

 17-היא הונחה על שולחן הכנסת ב. את ההצעה הגישו חברי הכנסת מיכאל מלכיאור ואילנה כהן

 .2004 במאי 19-היום ב-והוסרה מסדר, 2003בנובמבר 

 2004-ה"התשס, הצעת חוק הפיקוח על מעונות לפעוטות

ת הכנסת חבר. הצעת חוק זו דומה ברוחה ובתוכנה להצעת החוק של חברי הכנסת מלכיאור ואילנה כהן

 .עד כה היא לא נדונה. 2004 בדצמבר 13-רוחמה אברהם הניחה אותה על שולחן הכנסת ב

 הערות סיכום בעניין הסדרי חקיקה .3.3

 .1965-ה"התשכ, מעונות היום בארץ פועלים מכוח חוק הפיקוח על מעונות •

ם נמוך הטיפול בילדים שגיל.  ומעלה3יש להביא בחשבון שחוק לימוד חובה חל על ילדים שגילם  •

 .ולא משרד החינוך, ת"יותר נתון באחריות משרד התמ

בעיקר כאשר נדרשת , גם משרד הרווחה מעורב בהיבטים של הטיפול בילדים בגיל הרך •

 .התערבות של עובדים סוציאליים וגורמי רווחה אחרים

 



 

 
   7 מתוך 7עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הסדרים מערכתיים וממלכתיים לטיפול בילדים בגיל הרך .4

 התרבות והספורט, משרד החינוך .4.1

 3יסודי-נוך קדםחי .4.1.1

מסגרות החינוך . 3-6בכלל תפקידיו ואחריותו משרד החינוך מטפל במגוון היבטים הנוגעים לילדים בני 

ומפעילות ,  ילדים35בכל גן עד . ילדים שבהם קבוצת גיל אחת או שתיים- במשרד החינוך הן גני3-6לבני 

 .אותו גננת וסייעת

 שעות 41- שעות ל34-36-אריכות את יום הלימודים מהילדים משתתפים בתוכניות המ-כחמישית מגני

 גנים מתקיימות פנימיות 1,200-בכ.  גנים580-פי חוק ב-מתקיים על, )א"יוח(יום חינוך ארוך : שבועיות

 4.יום

 בפיקוח משרד 3-6ילדים בחינוך הרגיל לבני - גני10,838ו פועלים "בשנת הלימודים תשס
 :כמפורט להלן, החינוך

 )רגיל(רשמי הינוך ילדים בח-גני *מוכר שאינו רשמיילדים בחינוך ה-גני

ערב פרטי יהודי כ"סה  ממלכתי דתי-ממלכתי ערבי כ"סה **חרדי

2,737 195 325 391 1,826 8,101 2,120 1,824 4,157 

 . כיתות פעילות4,492 גנים יש 2,737-ב: הגנים בחינוך המוכר מורכבים מכיתות  *
 .פי ידע אישי של רכזת הרישוי באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי- נעשה עלסיווג הגנים החרדיים **

 5.הילדים מפורטת בפרסום של המינהל לכלכלה ותקציבים-מערכת התקצוב של גני

 :לפי קבוצות גיל, ו"להלן מספר הילדים הרשומים בחינוך הרגיל בשנת תשס

 )רגיל(חינוך רשמי 
  רגילחינוך מוכר

 3גיל  4גיל  5גיל  6 גיל כ"סה

88,495 222,356 6,554 95,280 68,469 52,053 

                                                 
, ר אילנה זילר"הנתונים הועברו באמצעות ד. מרכז המידע של המינהל למערכות מידע במשרד החינוך:  מקור הנתונים3

יצוין כי הנתונים בסעיף זה . 2005 בדצמבר 19, ל"דוא, יסודי במשרד החינוך-מקום מנהלת האגף לחינוך קדם-ממלאת
 .ונתונים לשינויים בשל אופיים הדינמי, 2005נים לנובמבר נכו

 .המינהל הפדגוגי במשרד החינוך,  מר יורם אדלר4
 : התרבות והספורט, במסמך שבאתר המינהל לכלכלה ותקציבים במשרד החינוך'  ראה פרק ד5

-E6AD-4577-F413-B783FCE9/rdonlyres/NR/il.gov.education.cms://http
pdf.4Mis2005HISTATFUT//185080EF9C71E270F  



 

 
   8 מתוך 8עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 חינוך מיוחד .4.1.2

 נתונים

 : בחלוקה לפי מגזרים,  להלן מספר הכיתות ומספר הילדים הלומדים בהן במסגרות לחינוך מיוחד

מספר הכיתות מספר הילדים

 *במעמד רשמי **במעמד מוכר שאינו רשמי במעמד רשמי יבמעמד מוכר שאינו רשמ
 מגזר

 ***יהודי 551 152 4,549 1,191

 ערבי 87 22 555 105

 דרוזי 16 3 109 19

 בדואי 26 0 165 0

 כ"סה 680 177 5,378 1,315

 כ כללי"סה 857 6,693

 .גנים בבעלות הרשות המקומית: מעמד רשמי * 
 . קומיתידי משרד החינוך ואינם בבעלות הרשות המ-גנים מוכרים על: מעמד מוכר שאינו רשמי  **
 .המגזר היהודי כולל גם את החינוך החרדי ***

 סיכום הנתונים

שנתונים בפיקוחו של האגף לחינוך ,  גנים857- ילדים ב6,693במסגרת החינוך המיוחד לומדים  •

 .מיוחד במשרד החינוך

 .  לפי הוראת חוק לימוד חובה3-6הגנים הללו מטפלים בילדים בני  •

שעות התקן . וך המיוחד באמצעות שעות תקן הניתנות לגןמשרד החינוך מתקצב את גני החינ •

 6.מחולקות לפי סוג הלקות שבה הגן מטפל

                                                 
 .2005 בדצמבר 15, פקס, האגף לחינוך מיוחד, המינהל הפדגוגי,  משרד החינוך6
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 7)ת"התמ(המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה .4.2

 ת ומדיניותו"תפקידי משרד התמ .4.2.1

ובעיקר הגידול בשיעור ההשתתפות , השינויים שהתחוללו בחברה ובמשפחה בעשרות השנים האחרונות

הובילו לשינויים בדרישה לשירותי טיפול בילדים ולגידול בביקוש לשירותי , דהשל נשים בכוח העבו

 .טיפול בתינוקות ובפעוטות מחוץ למשפחה

, המחויבות לחינוך לילדים במסגרות ממוסדות באה לידי ביטוי בחוק לימוד חובה, המדינה ם הקמתע

-גני חובה וטרום (3-5בני וך למערכת החינל.  ומעלה3בני חל על ילדים  כיום חוק זה 1949.8-ט"תשה

רקע בעלי תרבות לאומית חדשה להמוני ילדים  הוצבו מטרות לאומיות של הקניית שפה ועיצוב) חובה

ח אדם מתאים ובתקציבי מדינה ובהכשרת כ, חקיקהציבורית ניכרת ב מערכת זו זכתה לתמיכה. מגוון

 0-3.9 ינילדים בולא נקבעו תקנות למסגרות ל  לא יוחדה חקיקה,אולםו. למשימה

, האחריות למסגרות הטיפול והחינוך לגיל הרך והפיקוח עליהן היו נתונים בידי משרד העבודה והרווחה

האגף  החליטה ממשלת ישראל להכפיף את 2003במרס . 1965-ה"התשכ, פי חוק הפיקוח על מעונות-על

האגף מופקד על  10.ת"מלמשרד הת) האגף: להלן (מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, למעמד האשה

 12. שנים3-לחודשים  3לילדים שגילם בין 11 )מעונות יום ומשפחתונים (חינוך וטיפולהפעלת מסגרות 

 :אלהאת התחומים ה מקיפה משרדהפעילות 

 ;טיפול בילדים בגיל הרךהקביעת המדיניות בתחום  .1
 ;בו ההורים זכאים לקבל סבסוד ממשלתישהכרה במעון  .2
 13;קבלת הילדים למעוןת ביוקביעת סדר עדיפו .3

                                                 
מינהל תכנון , הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך, ברמץ- המסמך של אסנת פיכטלברג בסעיף זה מובאים עיקרי הדברים מן7

 .2004דצמבר , ת"משרד התמ –מחקר וכלכלה 
ועד בכלל ועשר שנות  5 עד 3 בגיל מהן שלוש בגן הילדים, לימוד המיועד לילדים ולנערים והניתן בשלוש עשרה שנות לימוד" 8

 ).1סעיף " (ועד בכלל 15עד  6רים בגיל לילדים ולנע' עד י' לימוד בכיתות א
 .2001, מסגרות חינוכיות חוץ ביתיות לתינוקות ופעוטות,  מרים רוזנטל9

הוחלט להעביר את  2002 לאחר הבחירות בשנת. החלטת ממשלה זו באה בעקבות החלטה לפצל את משרד העבודה והרווחה 10
משרד בעקבות זאת נקרא המשרד ו, המסחרעשייה והתנושאי התעסוקה והעבודה ממשרד העבודה והרווחה למשרד 

 .תעסוקההמסחר וה, התעשייה
וערבי חג ' ובימי ו, 16:00 עד 7:00-מ' עד ה' הם פועלים בימים א. 0-3חינוכית לילדים בני - מעונות יום הם מסגרת טיפולית11

האגף , ת"משרד התמ. ילדיםאך שוהים בהם עד חמישה , משפחתונים זהים בהגדרתם למעונות יום. 13:00 עד 7:00-מ
ראה גם ; 2005 בדצמבר 13: תאריך כניסה, http://www.moit.gov.il, מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, למעמד האשה

, עמרי מצר: כתיבה, המסחר והתעסוקה, העברת הטיפול במעונות יום למשרד התעשייה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת
 .2003 ביוני 29

 . במשרד הרווחהמחלקה לילד ולנוערב נעשהובמשפחתונים  דים ממשפחות מצוקה המשולבים במעונותהטיפול ביל 12
, בהם מספר הילדים הנרשמים גדול ממספר המקומות שבמעונות.  לאחר חופשת הפסחנהלתההרשמה למעונות מת 13

ירותים חברתיים ביישוב נציגי המחלקה לש, נציגים של הארגון המפעיל, האגף נציגים שלשבה מתכנסת ועדת קבלה 
מדיניות בחקיקה ובפי סדר הקדימויות לקבלת הילדים למעון כפי שנקבע -הקבלה מונחית על ועדת. ת המעון/ומנהל
ילדי עולים . 3; עובדים או לומדיםשהוריהם הוריות -ילדי משפחות חד. 2; ילדים בסיכון וילדי רווחה. 1: כדלקמן, המשרד
ילדים למשפחות . 5; )שעות שבועיות 40(ילדי אמהות העובדות במשרה מלאה . 4; מדיםעובדים או לושהוריהם חדשים 

ילדים לאמהות שעובדות במשרה חלקית . 6; עובדים שהוריהם – 18-שגילם פחות מילדים ומעלה  חמישה – מרובות ילדים
טוח יב או הות התעסוקהריילדים להורים שנמצאים בשיקום תעסוקתי מטעם ש. 7; שעות שבועיות 24-שאינה פחותה מ

קדימותם תבחן על  – אשר אינם עומדים בקריטריונים שלעיל ילדים למשפחות אחרות. 8; מקצועית הכשרהבלאומי או ה
  מעת לעת לפיהת משתניוסדר העדיפו. הכנסה כללית לנפש במשפחה ותינתן עדיפות לבעלי ההכנסה הנמוכה ביותר בסיס
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 14;קביעת גובה שכר הלימוד והשתתפות המשרד בשכר הלימוד .4
 ;המשרד הכיר בהם על פעילות המעונות והמשפחתונים שיםפיקוח וביקורת שוטפ .5
 .מנהלות מעונותשל הכשרה מקצועית של מטפלות ו .6

 בים את ומפתח כלים להסרת חסמים המעכ,המשרד פועל לקידום תעסוקת נשים – מדיניות המשרד

 במקצועות יוקרתיים שהתגמול עבורם גבוהן השתלבותאת ו  של נשים בשוק העבודה בכללןשתלבותה

 :מטרות המשרד. בפרט

 ;עידוד יציאת נשים לעבודה •

 ;)יישום חוק הפיקוח ואכיפתו (הרך פיקוח על מסגרות הטיפול בילדים בגיל •

 ;3גיל עד לידתם ופיתוח מגוון פתרונות לטיפול בילדים מ •

השירותים לצורכי האמהות העובדות ופיתוח שירותים משלימים  אמתהת •

 .3-10בני לטיפול בילדים 

 15ההסדרים לטיפול בילדים .4.2.2

 את ההסדרים תסווגמ, ת"חוקרת במינהל תכנון מחקר וכלכלה במשרד התמ, ברמץ-אסנת פיכטלברג

 – לושה דפוסים מרכזיים בין שנהבחיהיא מ .לטיפול בילדים לפי התמורה או התשלום עבור הטיפול בילד

 :הסדרים שוקיים והסדרים שאינם שוקיים, מודל מסורתי

המטפלת או  ת בביתומטפל שירותי  דוגמת,שירותים הנקנים בתשלום – הסדרים שוקיים •

 המסגרות. משפחתונים ומסגרות קבוצתיות אחרות, גנים, מעונות יום, בבית הילד

 משרד פיקוחו שלבציבוריים הפועלים מעונות ומשפחתונים הן הקבוצתיות לגיל הרך 

 .מעונות ומשפחתונים פרטיים ות"התמ

 :תשלום מבוססים על טיפול בילד ללא תמורה כספית או – הסדרים שאינם שוקיים •

או , )מדובר בעבודה מהביתפעמים רבות (בעבודה בשכר במקביל עובדת ה, האםשל השגחה 

 . בני משפחה או מכריםללא תשלום שלטיפול 

 ואינה עובדת, ילדים בגיל הרך נשארת בבית ומטפלת בילד בעצמהלאם  –  המסורתיהמודל •

-שהוא משתייך לקבוצת ההסדרים הלאאף , כדפוס נפרדהמודל מוגדר . בעבודה בשכר

 . רווח למדי בחברה הישראליתנודועהמודל המסורתי . שוקיים

                                                                                                                                                      

 חוברת הנחיותמתוך (ת "מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד התמ, שה למעמד האעליהם מחליט האגףשדגשים 
 ).ה"תשס, ת"משרד התמ, מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, האגף למעמד האשה, להרשמה למעונות יום ולמשפחתונים

בקבלת מקום  קדימההות זכזכאיות נוסף על , עולים ותושבי קו עימות, כגון הורים יחידים, אוכלוסיות מיוחדותיודגש כי  14
 .הנחות בשכר הלימוד גם לבמעון

 .2004דצמבר , ת"משרד התמ –מינהל תכנון מחקר וכלכלה , הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך, ברמץ- אסנת פיכטלברג15



 

 
   11 מתוך 11עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 בו הילד מטופל שהתפלגות האמהות לפי סוג ההסדר 

 מן האמהות.  כדי לטפל בילדיםהסדרים שוקיים לילדים בגיל הרך נעזרות במהאמהות 54.2% •

מסגרות קבוצתיות במשפחתונים וב, משתמשות במעונות 77%- כ,הנעזרות בהסדרים שוקיים

 .רותי מטפלותינעזרות בש 23%-וכ אחרות

מהן  35.2%. בהסדרים שאינם כרוכים בתשלוםמהאמהות לילדים בגיל הרך נעזרות  10.2% •

 והשגחה על הילד מצליחות לשלב עבודה בשכר 64.8%-זרות בשירותי בני משפחה או מכרים ונע

 .ללא הסתייעות בשירותי טיפול

 ואינן עובדות,  בעצמןומהאמהות לילדים בגיל הרך נשארות עם הילד בבית ומטפלות ב 35.6% •

 .מודל המסורתיפי הל, בעבודה בשכר

 במגזר היהודי מיפוי ההסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך

 29%, מהן משתמשות במעונות פרטיים 47%; הסדרים שוקייםמהאמהות נעזרות ב 63.2% •

 18.2%. נעזרות בשירותי מטפלות 24%-ות "התממשרד ידי -המוכרים עלבמעונות משתמשות 

 .מהילדים במגזר היהודי מטופלים במעונות ובמשפחתונים בפיקוח

 מהן 32.8%. בהסדרים שאינם כרוכים בתשלום מהאמהות לילדים בגיל הרך נעזרות 9.4% •

על  והשגחה מהן מצליחות לשלב עבודה בשכר 67.2%-נעזרות בשירותי בני משפחה או מכרים ו

 .ללא הסתייעות בשירותי טיפול הילד

 מודלפי ל,  בעצמןומהאמהות לילדים בגיל הרך נשארות עם הילד בבית ומטפלות ב 27.4% •

 .המסורתי

 במגזר הערבי פול בילדים בגיל הרךמיפוי ההסדרים לטי

 נעזרות במעונות) 71%( רובןו, הסדרים שוקייםמהאמהות הערביות נעזרות ב 16.3%רק  •

מהילדים הערבים מטופלים במעונות ובמשפחתונים  4%-3%רק . ובמשפחתונים פרטיים

  בהסדרים שוקייםהמטופליםמהילדים  20%רק . במשפחתוניםרובם , ידי המשרד-המוכרים על

במעונות המטופלים מהילדים הערבים רבים . מטופלים במעונות ובמשפחתונים בפיקוח כלשהם

 .ידי המשרד הם ילדי רווחה-המוכרים על ובמשפחתונים

 שיעור. בהסדרים שאינם כרוכים בתשלוםמהאמהות הערביות לילדים בגיל הרך נעזרות  13.3% •

שמבנה המשפחה המורחבת בקהילה יתכן י. גבוה מהשיעור שנמצא באוכלוסייה היהודיתזה 

 .מאפשר סיוע בטיפול בילדים במסגרת המשפחה הערבית

 .ואינן עובדות בעבודה בשכר נשארות עם הילד בביתמהאמהות לילדים בגיל הרך  70.4% •



 

 
   12 מתוך 12עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 השימוש בהסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך לפי לאום
  כ"סה אמהות יהודיות אמהות ערביות

 *הרךכ אמהות לילדים בגיל "סה 100% 100% 100%

 דפוס מסורתי 35.6% 27.4% 70.4%

 הסדרים שוקיים 54.2% 63.2% 16.3%

 מטפלת בתשלום 12.5% 15.2% -
 מעונות ומשפחתונים פרטיים 26.3% 29.7% 11.7%

 ידי המשרד-מעונות ומשפחתונים המוכרים על 15.4% 18.3% )3.3%(

 הסדרים שאינם שוקיים 10.2% 9.4% 13.3%

 ם עם הילד בבית ועובדתהא 6.6% 6.3% )7.7%(
 בן משפחה ללא תשלום/מטפלת 3.6% 3.1% )5.6%(

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 . חודשים עד שלוש שנים וחצי3 שגילו של הילד הצעיר שלהן 20-45אמהות בנות * 

 .2000 ,הרשות לתכנון כוח אדם, סקר תעסוקת נשים: מקור הנתונים

 

 השימוש בהסדרים השוקיים

, ומשפחתונים פרטיים יום מעונות, שוק השירותים הטיפוליים לגיל הרך בישראל שירותי מטפלותב

כמוצר פועלים  שירותים הפרטיים ה16.ת"ידי משרד התמ- על ומשפחתונים המוכריםיום-מעונותו

השירותים .  המתחריםלדרישות הלקוחות ולהיצעומתאימים את עצמם , החופשי תחרותי בשוק

, האמהות המשתמשות במעונות ובמשפחתוניםן מ. התערבות ממשלתייםלו פיקוחלנתונים המוכרים 

מעונות ל – 58%-ו ידי המשרד-משפחתונים המוכרים עללו מעונותלאת ילדיהן הכניסו  42%

 .משפחתונים פרטייםלו

 ומשפחתונים פרטייםיום מעונות , מטפלות

מידע זמין על מספרן של  אין כיום. ארץ אלפי מעונות ומשפחתונים פרטייםבעשור האחרון הוקמו ב

צורך ברשיון כדי אין כיום ,  נוסף על כך17.מספר הילדים בהןעל פריסתן הגיאוגרפית ועל , מסגרות אלו

חסרות פעמים רבות המטפלות במסגרות הפרטיות הן , בעקבות זאת. 3עד שגילם להקים מסגרת לילדים 

בחלק . קבוצות הילדים ביחס למספר המטפלותן של  אינו מקפיד על גודלאישו, יתהכשרה מקצוע

על , על התזונה, בטיחות הציוד והצעצועים אין פיקוח עלו, מהמסגרות האלה המבנה אינו בטיחותי

איכות המשפחה קרי על , האנושית של המשפחתון  הסביבהעל תרוקיבמשפחתונים אין ב. ההיגיינה ועוד

 18. בריאות בני המשפחהעלשוהים ובה הילדים ש

                                                 
ואשר , לאחר שהוכיחו עמידה בדרישות שונות שקבע המשרד,  ומשפחתונים אשר קיבלו סמל מהמשרד יוםמעונות אלה 16

 .מבחנים שקבע המשרד לפי המטופלים בהם זכאים לסבסוד ממשלתי של שכר הלימוד דיםהיל
בפועל יש עוד אלפים הפועלים .  פרטיים מעונות יום ומשפחתונים2,700- רשומים יותר מ"דפי זהב "באתר האינטרנט של 17

יש . ילדים 100,000- מ פוקדים את המעונות והמשפחתונים הפרטיים למעלהת" משרד התמלהערכת. פרטיות בדירות
, הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך, ברמץ-אסנת פיכטלברג(פין נאמד בעקיהוא ששום מ, להתייחס לנתון זה בזהירות
 ).27, 7' עמ, 2004דצמבר , ת"משרד התמ –מינהל תכנון מחקר וכלכלה 

 .2004 בספטמבר 15, הארץמוסף " ?אתם בטוחים שהילד שלכם בידיים טובות. עשר בבוקר", אהרונוביץ אסתי 18
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

הטיפול והחינוך לילדים מסגרות כל לפקח על מחויב ת "משרד התמ, פי חוק הפיקוח על מעונות-על

 בשנים נעשהאדם ותקציב הביאו לכך שהפיקוח ש-חומגבלות כ, ואולם.  שנים3 חודשים עד 3שגילם 

יצוין . עלות כיום ללא פיקוח ממשלתימסגרות פרטיות רבות פו, בפועלו, ביותר האחרונות היה מצומצם

ליישום חוק הפיקוח על מעונות ולפיתוח מנגנון רישוי ואכיפה לכל בימים אלו ת פועל "משרד התמכי 

 19.לגיל הרך המסגרות

 ת"ידי משרד התמ-ומשפחתונים המוכרים עליום מעונות 

ילדי "א אוכלוסיית חלק הארי הו: את אוכלוסיית מעונות היום והמשפחתונים אפשר לחלק לשניים

 .פי הגדרות החוק-הווה אומר ילדים לאמהות עובדות שאינם נתונים בסיכון על, "העבודה

ילדים אלו מופנים למעון . "ילדי הרווחה"המכונים , שאר הילדים משתייכים לקבוצת הילדים בסיכון

אינם הורים ה :בשל אחד או יותר מגורמי הסיכון שלהלן, יום או למשפחתון אף שאמם אינה עובדת

כמו . מוכיםהם ילדים ילדים ה; זנות ופיגור, סמים, אלכוהוליזם, מצבים כגון מחלת נפשמתפקדים בשל 

הטיפול בילדי הרווחה נעשה לצד הטיפול . לחלוטין הוצאת ילדים מהביתכן המעונות מסייעים למנוע 

.  הרשויות המקומיותבהוריהם באמצעות העובדים הסוציאליים המטפלים במשפחותיהם בקהילה בכל

רווחתיים במסגרות האמורות על בסיס מכסות שמשרד הרווחה -ילדים אלו זוכים לפתרונות טיפוליים

  20.מקצה לאגפי הרווחה ברשויות המקומיות

מסדיר את , שהחלתו הדרגתית, 2000-ס"התש, )הזכות למעון יום(יש לציין כי חוק פעוטות בסיכון 

 21.ו של העובד הסוציאלי בקביעת זכאותו של פעוט בסיכון למעון יוםהנושא ומבהיר ומחדד את תפקיד

 6שגילם בכל מעון מטופלים כמה עשרות ילדים . המוכרים מופעלים במבנים ייעודיים מעונות היום

 הילדים מחולקים במעונות). חודשים 3 עם אישור רפואי מתקבלים גם ילדים מגיל (שנים 4עד  חודשים

 22:זהילדים בהרכב  99-כיתות ו 4מעון ב, לפי התקן של המשרד. ללכיתות לפי קבוצות גי

 ; חודשים6-15 תינוקות בני 15 •

 ;חודשים 15-24 פעוטות בני 22 •

 ;חודשים 24-36 ילדים בני 27 •

 23.חודשים 36-48 ילדי גן בני 35 •

                                                 
נציגים מטעם משרד חברים המייעצת  וועדהב. כך הוקמה ועדה מייעצת אשר תפקידה להגדיר סטנדרטים לניהול מעוןשם ל 19

האקדמיה ונציגי , נציג מרכז השלטון המקומי, הבטיחות רשויות, ים לנושאירלוונטשמשרדי ממשלה אחרים , ת"התמ
 .ידי המשרד-ום המוכרים עלארגונים המפעילים את מעונות הי

ידי מערכת של עקרונות -השמתם של ילדי הרווחה מונחית על, ל משרד הרווחה"עוזר בכיר למנכ,  לדברי מר מוטי אלמליח20
אדם מקצועי שבו עובדים סוציאליים -כוח; )ס"המעוגנים בתע(סוציאליים שנקבעים במערכת הרווחה -מקצועיים

-מודרכות ומבוקרות על, ועדות החלטה שכפופות למינהלים סוציאליים ומונחות; יםשעובדים במחלקות לשירותים חברתי
ותפיסה הרואה בהשמת ילד בסיכון במעון יום חלק מתוכנית טיפולית בגיל הרך , משרד הרווחה\ידי מערכת הרווחה

 ). 2003 ביוני 29, מכתב(
 . שם21
ילדים  14והרכבו היה  ,ילדים 94תקן מעון היה קודם לכן  .1985  בשנתוגשו שה,שיטרית-המלצות ועדתלפי תקן זה נקבע  22

 .ילדים בכיתת הגן 35-ילדים בכיתת ילדים ו 25, ילדים בכיתת פעוטות 20, בכיתת תינוקות
ד וסבסניתן   ארבע ולכן הוחל על ילדים מגילהוא,  חובהלימודחוק לפי התיקון ה.  כיתת גןישרק בכשמינית מהמעונות  23

ניתן סבסוד לילדים  כןול,  שלושגיל ילדים מלע חובה  לימודחוק הוחל 90-באמצע שנות ה. כיתת הגן גיל – זה גילמילדים ל
ההחלטה אם לקיים כיתת גן היא החלטה של מפעיל . הגן החליטו לבטל את כיתתאף חלק מהמעונות . גיל שלוש וחצימ

 .המעון
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

, בפועל.  ולעתים גם מבשלת,מעון גם מנהלתהצוות ב. מטפלת מוסמכת ומטפלת נוספתיש לכל כיתה 

ן של המטפלות בכיתה גדול לעתים מספר. בחלק מהמעונות מספר הילדים בכיתה עולה על התקן שנקבע

 .7:00-16:00בדרך כלל הן הפעילות במעונות שעות . יותר

 עבור קבוצה של מופעלים בביתה של מטפלת מוסמכתת "התמידי משרד -המוכרים על המשפחתונים

שעות הפעילות במשפחתונים זהות לשעות הפעילות . םשני 3-לחודשים  6 בין גילם שילדיםחמישה 

, תקןהלפי . מחייבת כל משפחתוןוהיא ,  הנוגעים לטיפול הפיזי תקנים ספציפייםתרשימיש . במעונות

ובעלת  גיל הרךתחום הבעלת השכלה אקדמית ב, משפחתונים אחראית רכזת במשרה מלאה 28 לכל

 אחראית להדרכה והיא, סים"מתנל החברהקומית או  הרשות המסיקהמעאת הרכזת . מיומנויות הדרכה

 אום עם המשפחות ועם גורמייוכן על הקשר והת שוטפת של המטפלות במהלך העבודה היומיומית

, ללא התמחות בגיל הרך רבות מהרכזות הן עובדות סוציאליות, בפועל 24. חברה וקהילה,רווחה, בריאות

שרכזת בחצי משרה  יש מקרים. זות משפחתוניםופעמים רבות הן מועסקות רק בחלק ממשרתן כרכ

בחלק  – היקף המשרה התנאים בשטח מכתיבים אתשלעתים  נציין. משפחתונים 16 ואפילו 15 מרכזת

 .מהרשויות המקומיות אין די משפחתונים להיקף משרה מלא

 2003שנת נתונים ל

סים " מתנ,ותמקומי רשויות, ארגוני נשים ידי-והמשפחתונים מופעלים עלהיום מעונות  •

 ; ועמותות
 ;1,650-כ: מספר מעונות היום •
 ;2,300-כ: משפחתוניםמספר ה •
- כ–  מהילדים בגילים הרלוונטיים התחנכו וטופלו במעונות ובמשפחתונים המוכרים20%-כ •

 ;הילדים הערבים בלבד מ5%-כו הילדים היהודים מ25%
 11,500-וכ היום במעונות 70,500-כ – ילדים 82,000-כטופלו במעונות היום ובמשפחתונים  •

 ;במשפחתונים
 ; ילדי רווחהיוה 14,000-וכ  ילדי אמהות עובדותיוה מהילדים 68,000-כ •
חלקם של הילדים . ילדי רווחה היו מחציתם ו ערביםהיו) 7.3% (6,000-כ,  ילדים82,000-מתוך כ •

 ;)29%- הוא עלה ל2004בשנת  (22% היה 6 ת הילדים עד גילהערבים באוכלוסיי
יש לציין . ידי המשרד-מהאמהות העובדות השתמשו במעונות ובמשפחתונים המוכרים על 39% •

חלקן של המשתמשות במסגרות הטיפול : גדול בין המגזר היהודי למגזר הערבי שקיים פער

 18% לעומת 41% – שניים מזה שבמגזר הערבי- מפייותרהיהודי גדול ב המוכרות במגזר

 .בהתאמה

, אשר לילדים השוהים במערכת מעונות היום. ונות היום והמשפחתונים ללא שינוי נותר מספר מע2005-ב

 25. ילדים85,000- היו במערכת כ2005בשנת ;  בכל שנה4%-3%-יצוין כי מספרם עולה ב

 
                                                 

, כך לענוסף . התקנים פי- הציוד הנדרש עלישתרכשם ל תונים ניתנה עזרה כספית למטפלות שפתחו משפחכי בעבריש לציין  24
 .אינטנסיביים יותר היו כך ההדרכה והליווי של המטפלותו, משפחתונים בלבדעשרה רכזת במשרה מלאה היתה אחראית ל

 . 2005 ביולי 18, שיחת טלפון, ת"משרד התמ, מנהלת האגף למעונות יום,  תמר אלמוג25
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 26 ותקציב הסבסודשכר הלימוד .4.2.3

 פרטייםמעונות יום ומשפחתונים , מטפלות

תלויה  המטפלת שכר.  למשרה מלאה לחודשליםקש 4,000-ל 2,000 ביןהוא  מטפלותהשכר החודשי של 

 .ישוב המגורים ושכונת המגוריםבי

תכנים המיוחדים שהם במקום וב, היצעתלוי ב הפרטייםמעונות היום ולמשפחתונים התשלום ל

ידי ארגונים של -יש מעונות המופעלים על. קלים לחודשש 3,300-ל 1,450 ביןפי רוב -והוא על, מציעים

קלים ש 50התשלום הוא ועיירות הפיתוח בחלק מאזורי המצוקה : ירים סמליים בלבדגובים מחתנועות ה

 27.לחודשקלים ש 550 –ובאזור המרכז , לחודש

 ת"ידי משרד התמ-ומשפחתונים המוכרים עליום מעונות 

בו ההורים זכאים שמעון כהכרה ת ולקבל " התממשרד  להפעיל מעון במסגרת ההסדר שלהמעונייןארגון 

 במשרד  מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, לאגף למעמד האשהרשאי לפנות, וד ממשלתילקבל סבס

 הוא מקבל ,הוא מתאיםנמצא שואם , הקריטריונים והתקנים של האגף המעון נבדק לפי רשימת. ת"התמ

, מעון בלבדהתלויה בהנהלת  ידי המשרד-ההחלטה אם להצטרף למעונות המוכרים על 28".סמל"

כפוף לכל התקנים והסטנדרטים  סמלשיש לו מעון . רים"מלכלמעונות פרטיים הן להן  פתוחהוהאפשרות 

 .של המשרד

פעמים  אעלות הטיפול בילד להורים הי. מעונות מעוניינים לקבל סמל, סמל מבטיח קהל לקוחותמכיוון ש

סכום  המעון מקבל מהמשרד בתחילת כל חודש את, כך לענוסף .  נמוכה יותר במעונות המוכריםרבות

 .מתקשה לגבות הוא לעתים הוריםהתשלומי ואילו את ,  בשכר הלימודוהשתתפות

                                                 
 .2004דצמבר , ת"משרד התמ –מינהל תכנון מחקר וכלכלה , סדרים לטיפול בילדים בגיל הרךה, ברמץ- אסנת פיכטלברג26
 .2003 באוגוסט 8, ידיעות אחרונות, "כלכלת גן", עופר פטרסבורג 27
מינהל תכנון מחקר , הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך, ברמץ-מובאת אצל אסנת פיכטלברגוהתקנים  רשימת הקריטריונים 28

 .'נספח ג, 2004דצמבר , ת"משרד התמ –וכלכלה 
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 מחיר מרבי

במעונות יום  מחירים מרביים(בספטמבר מדי שנה מתפרסם צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים 

  תעריף29.הקובע את שכר הלימוד המרבי החודשי בכל סוגי מעונות היום והמשפחתונים, )ומשפחתונים

 30: הוא כלהלןו"שכר הלימוד החודשי לשנת הלימודים תשס

  מעון יום משפחתון

1,350₪  1,488₪  
 תינוק

 מי שנולד לאחר(
 )2004 במאי 31

1,297₪  1,133₪  
 פעוט

 )כל מי שאינו תינוק(

 השתתפות הממשלה בשכר הלימוד

ת לפי "התמידי משרד -מסובסד עלהמוכרים ובמשפחתונים היום שכר הלימוד במעונות , כפי שצוין

שכר הלימוד וגובה הסבסוד נקבעים לפי מבחן הכנסה לנפש הזכאות לסבסוד . קריטריונים קבועים

 נוסף על ההכנסה משפיעים על הדירוג גורמים כגון היקף משרת 31. סוג המסגרתלפי ובמשפחת הילד

מושפעת סיוע הרמת ,  כמו כן32.קיום אבטלה ומספר הילדים בני אותה משפחה השוהים במעון, האם

 . אם הוא תינוק או פעוט, קרי, שאליה הילד משתייךגיל הקבוצת מ

, )כמה עשרות שקלים בחודש (2%-כל)  שקלים בחודש1,100-כ (72%  ביןת היא"התמהשתתפות משרד 

 . לפי הדירוג האמור

ורסים של בק(הורים לומדים ; )שכירות או עצמאיות(לסבסוד זכאים בין היתר ילדי אמהות עובדות 

; )אברכים, תואר ראשון באוניברסיטה, באולפן, ת או הביטוח הלאומי"משרד התמ, שירות התעסוקה

                                                 
באישור ועדת , המפעילים מעונות יום חברים בה נציגי הממשלה ונציגי ארגוניםשועדה מיוחדת בושכר הלימוד נקבע  29

 .המחירים של משרד האוצר
פחתונים  שכר הלימוד במעונות ומש–דמי החזקה , מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, האגף למעמד האשה, ת" משרד התמ30

 .2005 בדצמבר 13: תאריך כניסה, http://www.moit.gov.il, ו"לשנת תשס
 מן השכר אם מדובר 50%או (הכנסה לנפש של כל משפחה נקבעת באמצעות סיכום שכר העבודה של שני ההורים  ה31

קבועות או הוצאות ) כמו קצבת ילדים(הכנסות קבועות . וחלוקתו במספר הנפשות במשפחה) הורית-במשפחה חד
  . אינן נכללות בחישוב) משכנתא או שכר דירה(
 1-2 רמות :השתתפות ממשלתיתשל  רמות 12 וטבלאות אלב. בטבלאות דמי החזקה מפורטהכנסה לנפש ההדירוג של  

מיועדות לילדים לאמהות  3-12 ורמות, במשרד הרווחה המחלקה לשירותים חברתיים ידי-למיועדות לילדים המופנים ע
 .המרבי אינם זכאים לסבסוד ומשלמים את המחיר) 11-12( לשתי הדרגות העליונות ייכיםתשמ הורים ה.עובדות

לצורך קביעת רמת ההשתתפות הממשלתית ההורים נדרשים להציג מסמכים ותצהירים המעידים על זכאותם להשתתפות  
לאחר קביעת רמת  .הזכאיםקבוצות  לפיהרווחה ובמשרד ת ו"משרד התמבשנקבעו קריטריונים לזכאות פי -ממשלתית על

אם יש , ולערער על רמת השתתפות הממשלתית שנקבעהלוועדת ערר  לפנות אפשרותניתנת להורים ה, משרדבשתתפות ה
 .חישוב מוטעהבמשרד לדעתה נעשה אם או , נכות ופשיטת רגל, מחלותעקב למשפחה קשיים כלכליים 

המפורטות פי רמות הסיווג -לבמגזר המושבי והקיבוצי נקבעו רמות השתתפות ממשלתיות קולקטיביות עיצוין כי  
מעונות יום ומשפחתונים לגיל , האגף למעמד האשה, ת"משרד התמ ראה .בקיבוצים ובמושבים דמי החזקה בטבלאות

 .שם, הרך
 . שם32
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גם כאשר עליהן לטפל , לעודד נשים לצאת לעבודההיא מגמה  ה33.הורים יחידים; הורים מובטלים

 .לתרום לכלכלת משפחתןכך ו, בילדים קטנים

ידי תקציבים שמשרד -ל פעוטות בסיכון מסובסד עלשכר הלימוד ש, ת"נוסף על הסבסוד ממשרד התמ

 את המסגרות מפעיליםשידי הארגונים -עלד ניתן גם ו הסבסמקצתנציין כי . הרווחה מפנה למעונות

סבסוד  1995שנת אז ומ, חלקם של הארגונים בסבסודהלך והצטמצם  במהלך השנים .המוכרות

 .ת בלבדבדרגות המסובסדו, הסבסוד הממשלתימ 5%הוא הארגונים 

 נתונים

בלו יבמעונות ובמשפחתונים המוכרים ק מילדי האמהות העובדות שטופלו 74%-כ 2003בשנת  •

 .משכר הלימוד ומעלה 48%בלו סבסוד של ים קהמ 40%-כ. סבסוד כלשהו

תקציב ( לילדי נשים עובדות קליםמיליון ש 340-היה תקציב הסבסוד בפועל כ 2003 בשנת •

 .)תקציב משרד הרווחה( לילדי רווחה קלים שמיליון 150-וכ) ת"משרד התמ

 64%-בסך השתתפות הממשלה בשכר הלימוד עבור ילדי אמהות עובדות גדל במונחים ריאליים  •

 .20%-הסבסוד הממוצע לילד גדל ב, בניכוי הגידול במספר הילדים. 2003- ו1992השנים בין 

-כ(ות יום ובמשפחתונים  ילדים במעונ56,000- המדינה מסבסדת את שהותם של כ2005בשנת  •

 מיליון שקלים מהם 330.  מיליון שקלים450-בסכום כולל של כ, ) מהם פעוטות בסיכון15,000

 מיליון שקלים 120; ת"מיועדים לסבסוד ילדי אמהות עובדות ומתוקצבים דרך משרד התמ

 34.מיועדים לסבסוד שכר הלימוד של פעוטות בסיכון ומתוקצבים דרך משרד הרווחה

, ת"נעמ, ו"ויצ(ידי ארגוני נשים -מופעלים על)  מעונות600-כ(כשליש ממעונות היום , 2005בשנת  •

 מעונות היום והמשפחתונים 35). ארגון נשים ליברליות–לי .נ.י וא"ניל, נשי חרות, אמונה

רבות מהן (סים ועמותות "מתנ, ובהם רשויות מקומיות, הנוספים קשורים בגופים אחרים

 36 :יצוין כי). תורניות

o  מן הסבסוד הממשלתי של 5%הארגונים המפעילים מעונות מוכרים נושאים בעלות 

 ;שכר הלימוד

o מיליון שקלים 24-היקף ההשתתפות של כל הגופים המפעילים בסבסוד המדינה היה כ 

שאר .  מיליון שקלים21-חלקם בסכום זה הוא כ, פי נתוני ארגוני הנשים-על. 2005בשנת 

 37.ריםהסכום מקורו בגופים אח

 

                                                 
 .  שם33
 .2005 ביולי 19, מכתב, ת"מנהלת האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד התמ,  תמר אלמוג34
נשים הגדולים בכלל הילדים המטופלים במעונות חלקם היחסי של הילדים המטופלים במעונות היום שמפעילים ארגוני ה 35

 . שם, תמר אלמוג).  כיום50%- לפני עשור ל80%-מ(המוכרים נתון בירידה 
: כתיבה, השתתפות ארגוני הנשים בסבסוד שכר הלימוד במעונות יום לאמהות עובדות,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת36

 .2005 ביולי 25, אתי וייסבלאי
 .2005 ביולי 20, שיחת טלפון, סים"החברה למתנ, "התחלה חדשה"לת מנה,  סופי אלעד37



 

 
   18 מתוך 18עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 38פיקוח שוטף על פעילות המעונות והמשפחתונים .4.2.4

 האגף ימפקח. בלו סמליומשפחתונים מפקח על כל המעונות שק  מעונות יום,האגף למעמד האשה

 :האלה את הדברים ים במעונות ובודקיםמבקר

הציוד ועזרי , יטיםהרה, ארגון הסביבה החינוכית, טיב העבודה החינוכית הנעשית בהם .1

 .הפעילות
מספר אנשי הצוות ביחס למספר ;  כל כיתהה שלמספר ילדים ביחס לשטח: ב התקנים במעוןמצ .2

 .הילדים
ערכות לכיבוי אש ולשעת יהובכלל זה ה, )מקלט וחצר, מטבח, חדרים (מצב הבטיחות במעון .3

 .חירום
תנאי בין השאר נבדקים  (פי דרישות משרד הבריאות-על – רמת ההיגיינה וטיב המזון והתפריט .4

 ).דגימות מזון ונלקחות להההחת

דרישות לשיפור גם נרשמות בדוח זה .  את ממצאי הביקור בדוח סיכום הביקורים מתעדיםהמפקח

כדי לבדוק אם  ביקור חוזר עורכים םה,  בבעיות מיוחדותים נתקליםהמפקחכאשר . ליקויים ולתיקון

 .התיקונים הנדרשיםנעשו 

בשל העדר מנגנון רישוי , אולםו. האגף ממליץ על סגירתו – של המשרדהסף דרישות עומד במעון שאינו 

הסף של דרישות בעומדים  שמעונות רבים אינם יש לציין. לאכוף את ההמלצהקשה , הפעלה-ברואכיפה 

 .בטיחותבתזונה וב, ילדיםהמספר ב, אדם-וחתקן ככל הקשור בהמשרד ב

 רכזות המשפחתוניםחלק בין נהפיקוח על המשפחתונים .  בלבדיםמפקח שמונה האגף פועל בעזרת

בשל מחסור .  בפיקוח על מעונותעברו הכשרה ייעודיתאך המפקחים לא , יםמפקח לברשויות המקומיות

 .במעון פעם בשנה או בשנה וחצינערכות הביקורות ,  פיקוחי ובתקציביםבמפקח

לות להכשרה מקצועית של מטפלות ומנה מקיים קורסיםת "התממקצועית שבמשרד ה האגף להכשר

מתקיימות השתלמויות והדרכות , כך לענוסף . אדם מקצועי-חוכדי להעמיד לרשות המעונות כ מעון

 39.במהלך תקופת העבודה במימון המשרד

 40הציבוריתוהמשפחתונים הביקורת על מערכת המעונות  .4.2.5

 נותהמדיניות שהביאה לפתיחת מספר רב יותר של מעו, חוקרת בתחום החינוך, מרים רוזנטל' לדעת פרופ

 מטרות התפתחותיות מתווהלא לוותה במדיניות ה האמהות העובדות צורכיהן שלספק את כדי ל

 41.וחינוכיות למסגרות אלו

                                                 
 .2004דצמבר , ת"משרד התמ –מינהל תכנון מחקר וכלכלה , הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך, ברמץ- אסנת פיכטלברג38
. כשרה המהמטפלות במגזר החרדי חסרות 60%-וכ, הכשרהמהמטפלות חסרות  15%-10%אגף נמצא כי בבמיפוי שנערך  39

. הכשרה בסיסי ישולבו בקורסוהנכשלות , גשנה לבחינת הסיווגיהמטפלות ת: I כיום נערך פרויקט הכנה למבחני סוג
 .ת"בשיתוף האגף להכשרות מקצועיות במשרד התמנערך הפרויקט 

' עמ, 2004בר דצמ, ת"משרד התמ –מינהל תכנון מחקר וכלכלה , הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך, ברמץ- אסנת פיכטלברג40
16-17. 

 .2001, מסגרות חינוכיות חוץ ביתיות לתינוקות ופעוטות,  מרים רוזנטל41
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שאינם היא לספק שירותי רווחה באמצעות ארגונים המגמה ראוי לציין שבמדינות מפותחות רבות 

דרטים ואחראית קובעת את הסטנהיא שהמדינה ; למסד את ההסדרים שאינם שוקייםממשלתיים ו

מדיניות לעידוד הארכה של חופשת הלידה עד גיל ננקטת אירופה  מדינותכמה מב. רישויללפיקוח ו

,  בבית זכאית לקצבה חודשית קבועהילד שלהם המטפלת בֵא ):שנה וחצי עד שלוש( למדימאוחר 

סתייעות יש מגמה למסד את הה ב"בארה). Job Protection (ה מוגנת בתקופת חופשת הלידהתמשרו

 תמיכה כספית ממשלתיתאמצעות בו לשלם גם עבור הסדרים אל ולאפשר לאם, בבני משפחה או במכרים
)Provisional Child Care.( 

  הביקורת על מערכת המעונות הציבורית

 תקני המשרד לגודל: בשלושה תחומים מרכזייםהביקורת על מערכת המעונות הציבורית מתמקדת 

 42.ו והפיקוח החינוכיתת הצוות ורמת הכשראיכו, הקבוצות במעונות

שמאפשר למטפלות  הוא המספר המרבי 43תינוקות בקבוצהשמונה , לטענת חוקרים בתחום הגיל הרך

 שהוא, ת" התממהתקן שקבע משרדבמידה ניכרת מספר זה נמוך . טיפול רגיש ואיכותי לילדים להעניק

 44.בוצות במעונות גדולות מהתקןהקפעמים רבות בפועל , יתר על כן. בקבוצה תינוקות 15

תוכנית לימודים ולחסרונה של העדר דפוסי פיקוח חינוכי בתחום הפיקוח החינוכי נוגעת לקורת הבי

אינן עובדות  מטפלות במעון. ת מפעיל" התמבדוקה או סטנדרטית במסגרות ההכשרה למטפלות שמשרד

 שאינן לא לפי תוכניות עבודה יומיותא, לפי תוכנית לימודים או קווים מנחים אחידים לכל המעונות

ידי -עלטיפולית שגרתית ולא  פעילותידי -עלכתב בעיקר ומוזה , "יום-סדר"דגש על מושם . אחידות

 מאמץ רב יםהמפעילים את המעונות משקיע חלק מהארגונים. חינוכיות-מטרות התפתחותיות

הקבוצות ולשם כך מחלקים את , הקבוצות בהתמודדות עם האילוצים התקציביים שמכתיבים את גודל

 חלוקה ,אולםו. קבוצות-המרחב לפעילות בתתמחלקים את קבוצות במהלך הפעילויות היומיות ו-לתת

 45).מחייב להגדיל את הקבוצות עוד יותרוהדבר ( מחייבת להגדיל את הצוות המטפל אתכז

 הביקורת על המשפחתונים

אשר נגזרת מהמספר הרב , הניתנת למטפלותהביקורת על המשפחתונים מתמקדת בתדירות ההדרכה 

וכן בכישורים המקצועיים של רכזות , כל אחת מרכזות המשפחתוניםבאחריותה של משפחתונים ש של

 10-רכזת משפחתונים במשרה מלאה עלה מבאחריותה של למספר המשפחתונים ש התקן. המשפחתונים

מלוא את למטפלות  תת לן של הרכזותותאין באפשרכיום כן  ועל, משפחתונים לרכזת 28-משפחתונים ל

                                                 
מונתה ועדה מקצועית לקביעת הסטנדרטים הנדרשים במעון יום בראשותה ,  הביקורת על מערכת המעונות הציבוריתלנוכח 42

 . יושמו עד היוםלאהן אולם , 1987הגישה את המלצותיה בשנת היא . מרים רוזנטל' פרופ של
 .בעלות הכשרה מתאימה, תינוקות צריכות להיות שתי מטפלות שמונה לקבוצה של 43
 במחקר שנערך. במעון היום עוברות הכשרה מקצועית סקרים שנערכו במעונות בארץ מלמדים שלא כל המטפלות העובדות 44

מהמטפלות היתה השכלה  12-ורק ל, וקותתינ 27 עד 16 מהתינוקות שהו בקבוצות של 65% נמצא כי באוניברסיטת חיפה
ת קובע כי מטפלת במעון תהיה "משרד התמ התקן של(מהן לא היתה כל הכשרה לטיפול בתינוקות  43%-ל. תיכונית-על

 ).ת"מקצועיות במשרד התמ בהכשרה של האגף להכשרות, I בעלת הכשרה של מטפלת סוג
Abraham Sagi et al., “Shedding Further Light on the Effects of Various Types and Quality of Early Child 
Care on Infant-Mother Attachment Relationship: The Haifa Study of Early Child Care”, Child 
Development, July/August 2002, vol. 73, no. 4. 

 .2001, מסגרות חינוכיות חוץ ביתיות לתינוקות ופעוטות,  מרים רוזנטל45
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הן עובדות אלא , אינן בעלות הכשרה בתחום הגיל הרךרבות רכזות ,  על כךנוסף. ההדרכה הנדרשת

לעתים עומס העבודה . בחלק משרהמשמשות רכזות משפחתונים ו, סוציאליות בלשכת הרווחה המקומית

ונותרים , המשפחתונים נדחקים הצדהש,  כל כך בלשכת הרווחה רבבדים הסוציאלייםעל העוהמוטל 

 . כמעט ללא ליווי והדרכה

 טענות שדולת הנשים

על אף מדיניותה המוצהרת של הממשלה לקדם את השתתפותן של נשים בשוק , לטענת שדולת הנשים

יישום המדיניות באמצעות סבסוד שכר הלימוד במעונות היום לילדי אמהות עובדות לוקה , העבודה

גם לאחר , ושכר הלימוד במעונות, ייע רק לשיעור קטן של האמהות העובדותהסבסוד מס. בחסר

 46.הוא לעתים קרובות גבוה מדי למשפחות הנזקקות לסיוע, הסבסוד

התגברה  רותיהתביעה לערוך שינויים במערכת המעונות והמשפחתונים ולשפר את איכות הש, לסיכום

נוגע לחשיבות ההשקעה בחינוך איכותי בשנים  בו שנצבריםהמחקרינתונים לנוכח ה, האחרונות בשנים

החוויות וההתנסויות היומיומיות של ילדים מרגע לידתם משפיעות על . להתפתחות הילד הראשונות

החינוך בשנים , נוסף על כך. םהחייובהמשך הספר -בבית, כךבילדות ועל הישגיהם אחר  התפתחותם

ופיתוחה על קידום הכלכלה , ית ההון האנושיעל בני: כולהעל הישגיה של החברה  הראשונות משפיע

של סוציולוגים וכלכלנים רבים היא  ועמדתם של חוקרי התפתחות הילד. החברתיים ועל עיצוב החיים

 .חייבת לפתח אסטרטגיה לטיפוח ההון האנושי שלה משנות החיים הראשונות שמדינת ישראל

 משרד הרווחה .4.3

 ילדים בסיכון .4.3.1

 :מוגדר ילד בסיכון כדלקמן, 2000-א"התשס,  לקבלת שירותיםכוןהצעת חוק זכויות ילדים בסיב

 בחיי, ילד הנמצא במצב הפוגע או העלול לפגוע ביכולתו להשתלב באורח החיים התקין בלימודים"

, נובע ממנו בין אם הוא, או במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה, החברה או משפחה

 ."ממשפחתו ומסביבתו

נוער בסיכון ובמצוקה -ציבורית שמינה ראש הממשלה לבדיקת מצבם של ילדים ובני הוועדה הנתונימ

 מכלל ילדי 15%- כ–נוער בסיכון -ובניילדים  330,000- חיים בישראל כ2005-עולה כי ב") שמיד-ועדת("

חשופים להתעללות או לאלימות או חיים בבתים שנעשית בהם , ילדים אלו סובלים מהזנחה. ישראל

רבים מהם נושרים ממערכת החינוך ומתנתקים . ריינית או ננקטת אלימות פיזית בין ההוריםפעילות עב

המגזר , בעיקר בולטים במצבי סיכון אלו ילדי העולים. חשופים לסמים ומפגינים התנהגות אלימה, ממנה

 47.ילסב-נוער הומו-קבוצות אחרות בסיכון גבוה הן ילדי העובדים הזרים ובני. הערבי והמגזר החרדי

                                                 
המרכז , שדולת הנשים בישראל, ההשלכות על יציאת נשים לעבודה: מדיניות הממשלה בסבסוד מעונות היום,  נעמי שפר46

 .1999, לחקר מדיניות
 בדצמבר 11, ל"דוא, הודעה לעיתונות, ")שמיד-ועדת(" הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה 47

2005. 
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 ומסגרות טיפול אל 48.ביתיים- בקהילה ושירותים חוץירותים שהמסגרות לילדים בסיכון מקיפות

 :קבוצות לשלוש מיועדות

ילדים מדובר ב. פיזית ורגשית, קורבנות להתעללות מינית – דיתיילדים בסכנה ישירה ומי .1

ורבנות ק,  באלכוהול ובסמיםים המשתמשנוער-בני, התנהגות בעיותמוזנחים הסובלים מ

 . בלתי הפיךלהם נזקלגרום  העלול מצב מסוכן וקשהוילדים בלאלימות במשפחה 

, נחשפים לאלימות בין ההוריםשילדים  – )סכנה עקיפה(ילדים החיים בסביבה מסכנת  .2

 .חיים בקהילות מסכנותשילדים  וחיים בעונישילדים , התמכרותאו לעבריינות ל

 אבטלה, ילדים במשפחות במשבר עקב גירושין – כוןילדים החיים בנסיבות העלולות לגרום סי .3

 .הוריםאו מוות של אחים או מחלה או עקב יה יעלאו 

 שירותים בקהילה

 מסיבות, התפתחותם התקינהלאו \ סכנה לשלומם ונשקפתהטיפול בתוך הקהילה נועד לילדים ש

בלי להרחיקם  יהםצורכמספק את הטיפול .  או ביחסי הגומלין ביניהםובהורי, שמקורן בילד עצמו

הסמוכה חברתיים  לפנות למחלקה לשירותיםמי שזקוק לשירות יכול . הטבעית מהמשפחה ומסביבתם

 .מגוריומקום ל

הספר ובמוסדות חינוך -הפעלת עובדים סוציאליים בבתי הם השירותים התומכים בילד בקהילה

 :אלהטיפול בילדים במסגרות ה וקהילתיים

הבכיר שבהם הוא  –  שותפיםכמהידי - ומופעל על2002יולי שהוקם בירות ש: מרכז הגנה לילדים ולנוער

מינית או , יתז שנפגעו פי שנים18נוער שטרם מלאו להם -ילדים ובני היא אוכלוסיית היעד. משרד הרווחה

, תמיכה ראשוניתובכלל זה , צוות רב מקצועיבידי ראשוני טיפול  ת השירות היא לתתמטר .נפשית

  .טיפול בקהילהלאו \הפניה להמשך הגנה והערכה ו, חקירה

 משפחתונים באמצעותלמעונות היום ומופנים לילדים בסיכון , כאמור לעיל: מעונות יום ומשפחתונים

 . המחלקה לשירותים חברתיים במשרד הרווחה

לשם קביעת , משמשים לילדים בגיל הרך אשר הוצאו מבתיהם בשל היותם בסיכון גבוה: מעבר-בתי

 .יפול בעבורםתוכנית ט

לספק לילד תחליף חלקי למשפחה ה מטר בשירותי טיפול ותמיכה במסגרת הקהילה: אומנה יומית

האומנה .  משבר במשפחהנוכח ,מוחלט בינו לבין משפחתו לגרום לפירוד  בלי, מוגדר מראשזמןהטבעית ל

פירוד או הורה  עקב אשפוז המשפחבחשופים למצבי משבר  אשר 12 ם עדגילשמיועדת לילדים  היומית

 או ילדים שהוריהם אינם מצליחים לספק את צורכיהם הבסיסיים מסיבות שונותל, זמני בין ההורים

אומנה , לפיכך. ביתית אך ההשמה נכשלה עקב התנגדות ההורים או הילד-ילדים הזקוקים להשמה חוץל

 .גרת זובמסלבים שנה משו ב ילדים700-כ. ביתי-חוץסידור יומית היא בין השאר אמצעי להימנע מ

                                                 
ת המסמך הזה לא התקבלה תשובת משרד הרווחה לפנייתנו בנושא המסגרות הטיפוליות עבור ילדים בגיל  עד לסיום כתיב48

תאריך , http://www.molsa.gov.il, המידע שלהלן נלקח מאתר האינטרנט של משרד הרווחה. הרך שבתחום סמכותו
 .יצוין כי לא ידוע מתי עודכן אתר האינטרנט לאחרונה. 2005 בדצמבר 4: כניסה
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היא לחזק את תפקודם של ההורים מטרת השירות : מועדוניות ומסגרות יומיות אחרות בקהילה

 .ילדיהםנם לבין לשפר את מערכת היחסים ביבמשפחה ו

 ילדים הזקוקיםל, ברותילדים בעלי חסכים ניכרים בתהליכי ִח מיועדות למועדוניות טיפוליות •

ילדים  ולנורמטיבי יום-דוגמה להתנהגות וסדרלת ולקשר אישי קרוב עם דמויות קבועו

לפי נתוני . ההתפתחותיים והחינוכיים,  הרגשייםהםרכיוצאת  ספקם מתקשים לגדלם ולההוריש

 . ילדים9,387ומטופלים בהן מועדוניות טיפוליות  789 תעלוו פ,2002ינואר 

ביתית ומתגוררים -ץ המועמדים להשמה חו5-14 שגילםילדים בסיכון  מיועדות לםפנימיות יו •

ובתוך כך הוריהם לילדים ולטיפול אינטנסיבי  היא לתת מטרהה.  שוכנתבו הפנימייהשביישוב 

במשולב צוות נותנים הטיפול את . הילדים לנים בביתם. ניהם בילשמור את הקשר היומיומי

 77 תעלוופ, 2002ינואר לפי נתוני . סוציאליים מהמחלקה לשירותים חברתיים הפנימייה ועובדים

 . ילדים250ומטופלים בהן  םפנימיות יו

ילדים  ולפגיעות וסכנה בגיל הרך, ילדים במצבי סיכון מיועדים לתכליתיים-מעונות יום רב •

 היא מטרהה.  משתתפים בפעילויות במעוןםילדיההורי . ילדים- המבקרים בגני3 ם מעלגילש

היחסים בין כך לשפר את וך תובדורית של משפחות הילדים -לקטוע את מעגל המצוקה הבין

ינואר לפי נתוני . 19:30המעון מאפשר לילדים הזקוקים לכך שהייה עד השעה . םהלהורי הילדים

 .ילדים 920 ומטופלים בהם  מעונות יום רב תכליתיים23 יםעלו פ,2002

ו על בעיות רגשיות או התנהגותיות שנוצרהסובלים מ 5-12י נילדים במיועדים ל: ילדים-מרכזי הורים

 אינם מסוגלים להעניק לילדיהם תנאיםוהורים הלוקים בתפקודם ההורי ול, רקע טיפול הורי לקוי

שלומם ולהבטיח את לצמצם מצבי סיכון של ילדים מרכזים אלו נועדו . להתפתחות נורמטיבית סבירים

פי נתוני ל. תפקוד ההוריאת השפר  ולילדיהם להיחסים בין ההוריםלשקם את , התפתחותם התקינהאת ו

 . משפחות1,000- כ ומטופלות בהםילדים- מרכזי הורים19- כפועלים, 2002ינואר 

ידי עובדים סוציאליים -ילדים עלבפרטני וטיפול ישיר : ילדיםלתוכניות תומכות ומשקמות להורים ו

 –  ילדים5,000-כשמטופלים בהן תוכניות מיוחדות מדובר ב. חברתיים במחלקות לשירותים

ם בין הורים קשיים ביחסי החוות  ילדים בגיל הרךשבהןמשפחות  מיועדת ל"ריוןאו"תוכנית  •

לשפר את  היא טרההמ. מיוחדת עזרהבמהבית  ילדיםההוצאת את יש סיכוי למנוע אך , לילדים

 .מצלמת וידאומעקב של באמצעות , בביתה, היחסים במשפחה

נמנעות אך המשפחות ,  בסיכוןיםתונ ילדים בגיל הרך הנשבהןמשפחות  מיועדת ל"הקן"תוכנית  •

למשפחות . עם עובדים סוציאליים ואינן משתפות פעולה מקובלים תמיכה שירותילפנות למ

 .שבועבביתן אחת להדרכה מסודרת ניתנת 

משפחות  היא אוכלוסיית היעד.  ילדים1,250- הורים לכ560- כיםשתתפ מ"יחדיו"תוכנית ב •

שפר את יכולת להתוכנית נועדה . נהבסכתונה נשהתפתחותם בגיל הרך ילדים שבהן זנוחות 

 56-העבודה נעשית ב. תקינה ההתפתחותםאת  הילדים ולאפשר  בקרבלמנוע סיכוןההורים כדי 

 .משפחתית ועבודה עבודה פרטניתשל שילוב  ובקבוצות קטנות

 ומיועדות  מרכזים למניעת אלימות במשפחה20-פועלות ב קבוצות לילדים עדים לאלימות •

ע נזקים מטרת התוכנית למנו. במשפחתם או חשופים להלימות עדים לאנוער ה-בנילוילדים ל

 . אצל הילדיםהתפתחותיים
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נוער -בניללדים ו מיועדת לינוער המשתמשים באלכוהול-בנילכנית לילדי אלכוהוליסטים וות •

פי -על. משתמשים באלכוהולהנוער -ילדים ובני ולשחיים במחיצת הורה מכור לאלכוהול

 20,000-מ למעלהו, ת הורה מכור לאלכוהולצבמחיחיים נוער -ובני ילדים 120,000-כ הערכהה

, סיכון להתפתחות בעתידמטרת התוכנית היא למנוע . משתמשים באלכוהולנוער -ובניילדים 

 עשרות כמהרק מטופלים בתוכנית , מטעמי מחסור בתקציבים. למנוע התמכרות ולמנוע מוות

 .נוער-יילדים ובנ

כמו . טיפוח אישיובעזרת סיוע חומרי נוער -של ילדים ובנילימודי התפקוד החיזוק  מיועדים ל:מטפחים

נוער מקבלים עידוד -בני. במסגרות אחרותאינם מטופלים  אםטיפולים  וללבדיקות מופנים ילדיםה, כן

 .םהרכיו וצםיכולתפי - עללרכוש לעצמם הכשרה מקצועית בקהילה

 .ותי ייעוץ ובדיקות פסיכולוגיות לילדים בקהילהשיר:  לילדיםולוגיייעוץ פסיכ

אף עזרה כלכלית וטיפולית אינם יכולים   אשר על,0-18בני נוער -ילדים ובנימיועדות ל: ועדות החלטה

  –מדובר בילדים אשר . בבית הוריהם לגדול

 ;נמצאים בטיפול בקהילה ולא חלה התקדמות בהשגת היעדים שנקבעו להם בתוכנית טיפול •

 ;פי חוק הנוער-ם לטיפול עלנזקקי •

 ;ם בפנימייהתהשמאת משפחתם מבקשת  •

 ;ביתיות ואחת לשנה דנים באפשרות החזרתם הביתה-נמצאים במסגרות חוץ •

 . במצב חירוםנתונים •

 מקצועי-טיפול בילדים ובהוריהם באמצעות צוות רבל קבלת החלטות וגיבוש תוכנית ,אבחון: מטרהה

 תעלוופ, 2002ינואר לפי נתוני . ביתיות-בקהילה ומסגרות טיפול חוץ מסגרות בין הקטין ומשפחתו ובין

 . ילדים בשנה11,000-בכת דנו ו ועדות החלטה200

, )טיפול והשגחה (פי חוק הנוער-נזקקים להגנה עלהקטינים מיועדים ל: פקידי סעד לחוק הנוער

 מטרהה). 1'סימן ו' פרק י, 1977-ז"התשל, חוק העונשין (פי חוק חסרי ישע-קטינים הנזקקים להגנה עלול

 ידי שלי להבטיח את שלומם המ כדי– במצבי חירום בעיקר – טיפול והשגחה ,שירותי הגנההיא לתת 

 .נוער בשנה-ובני  ילדים20,000-פקידי הסעד לחוק הנוער מטפלים בכ. הקטינים

 –מטפלים בנושאים הנוגעים לגיל הרך כדלקמן : פקידי סעד לסדרי דין

תסקיר בענייני  והגשתן לשם אבחוהפנו הדין -או בתי\המשפט לענייני המשפחה ו-משפחות שבתי •

 ;רוד וגירושיןימשפחות בהליכי פ – משמורת והסדרי ראייה

 ענייני ב הערכה והגשת תסקירים,לשם אבחוןהפנו המשפט -שפחות או יחידים שבתימ •

 ;אפוטרופסות

 קביעת והגשת תסקיר, הערכה, אבחון שםהמשפט ל- בתיידי-לזוגות ויחידים שהופנו ע, משפחות •

 .סעד בענייני צו הגנה והערכת מסוכנות

שלומם להגן על  על עקרון טובת הקטינים וחסרי הישע וורשמתפקידם של פקידי סעד לסדרי דין הוא ל

. ערכאות משפטיותשל פי צו -לע ראייה בין ילדים להוריהם על הסדריהם מפקחים , כמו כן. וביטחונם

 . תסקירים בשנה16,000- לסדרי דין מגישים כפקידי הסעד
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 ביתיים-שירותים חוץ

מהבית לזמן קצר או ממושך מסיבות שמקורן בילד עצמו יש להוציאם ילדים אשר מיועדות ל: פנימיות

 ,רמת הפגיעה בהתפתחותו של הילדפי הפנימיות מסווגות לארבע קבוצות מרכזיות ל. במשפחתו או

פנימיות  ופנימיות טיפוליות, פנימיות שיקומיות, פנימיות חינוכיות: שלוהשיקום  ופוטנציאל תפקודו

 . ילדים8,532ושהו בהן  פנימיות 235 פעלו 2002ינואר ב. אשפוזיות-פוסט

דית יבסכנה מיאו בריאותם לבסיכון גבוה לשלומם והנתונים שירות שפותח עבור ילדים : מרכזי חירום

בני משפחתם או  ממיידית לילדים שנפגעו לספק הגנהנועדו  יםהמרכז. נפשית ואית זעקב פגיעה פי

ת ותוכנימאבחנים ובונים , בשעת משברמתערבים  ואל מרכזים, הגנה המיידיתנוסף על ה. סביבתםמ

ידי השירות למען -מרכזים ממומנים בעיקר עלה.  מהמרכזןקטי העם יציאתלקטין ולמשפחתו ת וטיפולי

הטיפול . ארגונים וולונטרייםשל ית של רשויות מקומיות וחלק השתתפותב,  במשרד הרווחההילד

יפול ט, צרכים בסיסייםסיפוק ,  עובד סוציאלישלטיפול ישיר  בילדים במרכזי החירום נעשה באמצעות

מרכזי תשעה  ו פעל2002ינואר ב. טיפול באמצעות משחקו,  לרבות ייעוץ פסיכולוגי ופסיכיאטרי,מונע

 .ילדים בשנה 700-כים בהם פלוטמ. חירום לילדים

 תחליף המטרה היא לתת לילדים. ילדים שהוריהם אינם מתפקדים זמניתמיועדות ל: משפחות אומנה

בזמן . בפעילויות חברתיות בקהילהובתוך כך לשתפם , משפחה לפרק זמן קצר או ארוך באווירה ביתית

 1,500-כמושמים . שרהביולוגית במידת האפ אומנה נשמר הקשר עם המשפחהשהותו של הילד במשפחת 

 49. משפחות1,050-כב ילדים

 ינוארב. טיפול ושיקום, תמיכה, סיוע משפטי, רגיעה,  הגנהתתנועדו ל: ילדיהןלמקלטים לנשים מוכות ו

 .ילדים בשנה 1,000- נשים וכ700-כ בהם פליםומט. ילדיהםל מקלטים לנשים מוכות ו13ו פעל 2002

ילדים , בנושאי אלימות במשפחה פניות 500-כשנה מתקבלות מדי : 0000-22-800-1 – קו חירום ארצי

 .בסיכון ונשים מוכות

  להשתלבות במקלטים לנשים מוכותים מתאימםאינ אשר ילדיהןלנשים מוכות ומיועדות ל: דירות קלט

או \יותר ואו מדובר באמהות לשלושה ילדים . לסיועם זכויותיה מיצוילעזרה בו ליוויל,  להגנהיםזקוקו

אינטימית  נפשיות זקוקות למסגרת נשים שמסיבות בריאותיות אווכן ב, 13שגילם מעל לילדים  אמהותב

 . ילדים בשנה270-כנשים ו 120- כיםבדירות קלט מטופל. וייחודית

פי צו של -לע, קוח על הסדרי הראייהיפ בחייביםההורים לילדים ומיועדים ל: ילדים-מרכזי קשר הורים

ילדים המרכזים מיועדים ל, נוסף על כך .המטפליםהגורמים פי החלטת -עלאו  הדין-משפט או בית-בית

 .במאבקי גירושין קשים ותתונהנ משפחותלהנמצאים עם אמם במקלטים או בדירות קלט ו

                                                 
קבלני "המשמשים לידי ספקי שירות לא ממשלתיים והועברו  הופרטו רוב שירותי האומנה בישראל 2001בחודש מאי  49

 ". משנה
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 50ילדים בעלי פיגור שכלי .4.3.2

 מעונות לטיפול באנשים בעלי פיגור שכלי

נוסף על הפיגור השכלי לוקים כמחצית . משרד הרווחה מפעיל מעונות לטיפול באנשים בעלי פיגור שכלי

 :המעונות שבהם מטופלים ילדים נחלקים לשני סוגים. מהדיירים במוגבלות פיזית כלשהי

 800- מעונות ובהם כ11: 21מעונות המתמחים ומטפלים בעיקר באוכלוסיית ילדים עד גיל  .1

 .ילדים

 מעונות 20: 21ם עד גיל ובהם ילדי, מעונות שבהם יש סוגי אוכלוסייה שונים בביתנים שונים .2

 . ילדים600-ובהם כ

 .3-6 או לילדים שגילם 0-3יש לציין כי אין מעונות המיועדים רק לילדים שגילם 

 51: מקבלים טיפול בשירות לטיפול בקהילה באגף לטיפול באדם המפגר6- ילדים שגילם מתחת ל444

 ; ילדים בדיור בקהילה4 •

 ; ילדים באומנה50 •

 ; במסגרות יום0-3 ילדים בני 140-כ •

 .  במסגרות יום שהות ארוך כהשלמה למסגרת החינוך3-6 ילדים בני 250-כ •

 תקצוב

אדם הנגזרים -בתמחור מכסת סידור נכללים מרכיבי כוח. התקציב למסגרת מבוסס על מכסת סידור

, פי גיל-אין אבחנה על. מתקנות החוק ומההסכם שבין משרד הרווחה למסגרת המפעילה את השירותים

כך המשאבים ,  ככל שרמת הנזקקות שלו גדולה יותר–פי רמת התפקוד של הדייר -יא נעשית בעיקר עלוה

 .  הנדרשים עבורו רבים יותר

 פיקוח

 בתחומי –פי התקנות הנלוות אליו -פי חוק הפיקוח על מעונות ועל-הפיקוח על המסגרות נעשה על

: מו כן מופעל פיקוח בתחומים האלהכ. ותנאי החזקת חוסים) היקף והכשרה(כוח האדם , הרישוי

, תזונה, )מערכות הושבה, שיניים, הפסיכיאטרי, רפואה-פארה, רפואה(בריאות , הטיפול באופן כללי

 .אבחון ותוכניות קידום, סוציאליים-שירותים פסיכו, תעסוקה, פנאי, חינוך

סיק בעל תפקיד השירות למעונות פנימייה במשרד הרווחה מע, ספר-אשר לילדים המשולבים בבתי

משרד החינוך מפעיל פיקוח על ילדים אלו בזמן שהותם . הדואג לקידום הנושא מבחינה מערכתית, ייעודי

 .הספר-בבית

                                                 
 .2005 בדצמבר 15, פקס, משרד הרווחה, מנהל השירות למעונות פנימייה באגף לטיפול באדם המפגר,  מר גדעון שלום50
 .2005 בדצמבר 18, פקס, משרד הרווחה, אגף לטיפול באדם המפגרמנהלת השירות לטיפול בקהילה ב, מרים כהן'  גב51
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 52משרד הבריאות .4.4

במשרד הבריאות מבקשים להדגיש כי יש בידיהם נתונים חלקיים בלבד בכל הנוגע למסגרות לטיפול 

 .של המשרדוגם זאת במסגרות שונות , בריאותי בגיל הרך

 מסגרות טיפוליות לילדים בגיל הרך .4.4.1

 סוגי המסגרות הטיפוליות

הטיפול המונע . החולים-הטיפול הבריאותי בילדים בגיל הרך נעשה במרפאות הראשוניות של קופות

-החולים ושל עיריית ירושלים ועיריית תל-של קופות, של משרד הבריאות" טיפת חלב"נעשה בתחנות 

 .אביב

או נפשיות ניתנים במסגרת שירותי הבריאות בחינוך \ם הסובלים מנכויות גופניות והשירותים לילדי

 .המיוחד ובמרכזים להתפתחות הילד

 –בישראל פועלים כיום 

של עיריית ירושלים " טיפת חלב" תחנות 50-כ, של משרד הבריאות" טיפת חלב" תחנות 470-כ •

 .חוליםה-של קופות" טיפת חלב" תחנות 400-אביב וכ-ועיריית תל

 . יחידות טיפוליות מוכרות46- מכונים מוכרים להתפתחות הילד ו31 •

אין למשרד נתונים עדכניים על פילוח , כמו כן. אין למשרד הבריאות מידע על מסגרות פרטיות בתחום זה

 .המסגרות הטיפוליות לפי מגזרים

 תקצוב המסגרות הטיפוליות

התקציב .  מיליון שקלים לשנה240- הוא כ"טיפת החלב"תקציב משרד הבריאות להפעלת תחנות 

 . מיליון שקלים לשנה18-להפעלת שירותי בריאות נוספים בחינוך המיוחד הוא כ

  נתונים4.4.2 .4.4.2

 תינוקות שגילם עד 83,592של משרד הבריאות " חלב-טיפת" טופלו בתחנות 2004 בשנת – "חלב-טיפת"

 .6 פעוטות שגילם שנה עד 365,828-שנה וכ

מאחר שאין בידי . 3-21 ילדים בני 18,000- במסגרות החינוך המיוחד טופלו כ2004 בשנת – חינוך מיוחד

יצוין כי ההערכות לטיפול . לא ידוע כמה מהילדים הם בגיל הרך, משרד הבריאות פילוח לפי קבוצות גיל

 של החינוך  נעשות במסגרת גנים3-6 ולילדים בעלי  צרכים מיוחדים ומוגבלויות שגילם 0-3בריאותי לבני 

 .המיוחד ומרכזים להתפתחות הילד

 ממשרד הבריאות נמסר כי יש בידיהם נתונים על פגים שמשקל לידתם הוא פחות מקילו – פגים בפגיות

 . תינוקות בשנה1,600- כ–וחצי בלבד 

                                                 
 .2005 בדצמבר 11, ל"דוא, משרד הבריאות, לילד ולמתבגר, מנהל המחלקה לאם, יונה אמיתי'  פרופ52
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 : בקטגוריות שונות2004- להלן בדיקות שנעשו ב– מכונים להתפתחות הילד

 

 בדיקות רופא חדשות 22,508

  מעקב 17,426

 פסיכולוג הערכות 10,584

  טיפולים 22,433

 עובד סוציאלי  9,845

 קלינאי תקשורת ילדים 13,075

  טיפולים 93,001

 פיזיותרפיה ילדים 14,892

  טיפולים 87,137

 ריפוי בעיסוק ילדים 19,542

  טיפולים 133,684
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