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 1נה הקורומשבר פעילות המרכזים לגיל הרך בתקופת  מרחוק אבל קרוב:

 4מימי אקרמן  3, דבורה מינץ 2,הילה דולב

" )עורכות: עפרה קורת ודבורה גבעון,  ילדים בגיל הרך בעתות משבר  :ימי קורונה" מתוך 

 233-258עמ'  הוצאת רכס(

 מבוא  .1

מגוון  על    ת ברורותוחיובי השפעות  גיל הרך יש  לתוכניות  השקעה בלכי    מממצאי מחקרים שונים עולה

יכולת ההשתכרותרכישת השכלה גבוהה,    :ןבה ו,  בשנות בגרותואדם    היבטים בחייו של   , העלאת 

ברמה הלאומית  גם  באות לידי ביטוי  השפעות אלה   ות.מניעת מחל אף  ו רווחה נפשית  איכות חיים,  

,  בהפחתת שיעורי הפשיעה בריאה יותר, משכילה יותר ו  האוכלוסיי חברתיים וכלכליים של  בהיבטים  

חשיבות להשקעה בגיל  ה.  ( ,.Samsion, 2013 &Wong ; 2014Campbell et al)  שוויון-איהעוני וה

יותר,    מתחזקתהרך   בילדים  עוד  לאוכלוסימשפחות  מכשמדובר  מוחלשותהמשתייכות  שכן  ות   ,

כי   ילדים אלה  נמצא  נמוך  הסיכוי של  בגיל הרך הוא  למצות את הפוטנציאל ההתפתחותי שלהם 

שבדקו  .)Black et al., 2017(  במיוחד כלכליים   חוקרים  השקעה    5היבטים  הרךשל  מצאו    בגיל 

  של   החזר  יש  ,הרך   בגיל   בילד  שמושקע  אמריקני  דולר  כל  עלכך ש   ,גבוההוא    שקעה העל ה   החזרשה

   .(2017et al. García; Heckman et al., 2010 ,) ובבגרותיותר אף ו דולרים שבעה

ילדים  ל מועיל  מערך טיפולי  כי    ,בקרב קובעי מדיניות וחוקרים  ההבנה בעשורים האחרונים גוברת  

מחייב    ,בפרט  משפחות המשתייכות לאוכלוסיות מוחלשות או מודרותמ   ילדיםלו   ,בכלל  הרךבגיל  

)שורק    שירותים ברמה המקומיתמגוון  בין    (partnership)ושותפויות    (cooperation)  שיתופי פעולה

במדינות שונות בעולם,    לגיל הרך אינטגרטיביים  להקמתם של מרכזים  זו הביאה    הבנה   .(2019ואח',  

אנגליהו אירלנד  Valentine, 2009 &Katz)אוסטרליה  ,  )Bouchal & Norris, 2014(  בהן   ,)  

 
ים ולשותפותינו באגף לחינוך קדם יסודי במשרד  מרכזלמדריכות ב ,  לגיל הרך  יםהמרכזאנו מבקשות להודות למנהלי   1

,  "מעגן" , רכזת ארצית תוכנית  ולחגית כתרהחינוך: לאורנה פז, מנהלת האגף; לאורלי נעים, מנהלת היחידה להכלה;  
שותפות בחטיבת האיכות  תודה גם להמרכז לגיל הרך.  התמיכה בהכנת מסמך זה ובקידום חזון  על  השותפות ו  על

יעקובוביץל:  ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסבמכון   יונית  שנהבול  החטיבהמנהלת  ,  ד"ר  עצותיהן    ,אפרת  על  חוקרת, 
 . המועילות

 . ברוקדייל-ג'וינט-ראש צוות הבטחת איכות, מכון מאיירס – הילה דולב 2
 .משרד החינוך  ,אגף לחינוך קדם יסודיבממונה על המרכזים לגיל הרך ה  – דבורה מינץ 3
 . נוער בסיכוןל התוכנית הלאומית לילדים ו  0036סגנית מנהל   – מימי אקרמן 4
 / https://heckmanequation.org .2000 לשנת  לכלכלה  נובל פרס חתן, הקמן'יימס ג של עבודותיו במיוחד  בולטות 5
  



 

2 
 

((Health and social care board, 2020צות הברית, אר  ve et.al., 2013)(Lo  סיקרון  -)ואזן  וישראל

 (.2016ובן רבי,  

מבחינה קונספטואלית,  ראשית,    .מקורותכמה  הרעיון של מרכזים אינטגרטיביים לגיל הרך נשען על  

תרבותיות שמדגישות את טבעה ההוליסטי של ההתפתחות  -חברתיותהרעיון מבוסס על תיאוריות  

  מייחסות ומכאן   ,והפוליטי שבו הם גדליםשל ילדים ואת ההשפעות של ההקשר החברתי, התרבותי 

בשלבים מוקדמים  שונים החשובים להתפתחותם של ילדים  שמשלבת תחומיםחשיבות להתערבות 

שיח הגלובלי של השנים  הרעיון מתיישב עם  , התשני.  (Edwards, 2004; Watson, 2006)בחייהם  

על הכלה חברתית  על ההון האנושי,  ייעודיות  במחקר, במדיניות ובתוכניות  דגש רב  האחרונות ששם  

  (Edwards, 2004  כדרך לחסוך בהוצאות, לאגם משאבים ולמנוע כפילויות  –  ועל יעילות כלכלית

;Black et al., 2017(.    ,על   דגש  ותששמובחקיקה  מדיניות  בת  יוונסמך על התפתח הרעיון  שלישית  

טחון  ימענה לצרכים בסיסיים של ב לו תנוי יש ,חברתייםלקבל שירותים  וזכות ובכללן ,זכויות הילד

 every child)מדיניות "כל ילד חשוב"    דוגמה:, לאישי ותזונתי, לצד מענה לצרכים התפתחותיים

matters)  יהבאנגל  (O’Brien et al., 2009; Watson, 2006)    ומדיניות דומה באוסטרליה(Farrell et 

al., 2004)  . 

של הטיפול בגיל הרך  המועילות  שהגברת ,הערכה שבוצעו על המרכזים האלה מצאו  מחקרילבסוף, 

מכמה סיבות. ראשית, משפחות לילדים בגיל הרך המשתייכות לאוכלוסיות מוחלשות חוות  נובעת  

שנית,   יחד.  שירותים  מכמה  תמיכה  המצריכים  מורכבים,  וחברתיים  אישיים  המרכזים  קשיים 

המשפחות בסיכון ולהפעיל תוכניות התערבות בשלב  את  את הילדים וביתר קלות  לאתר    מאפשרים

  , ואלה הילדיםבקרב  מביא לתוצאות טובות יותר  רותים אינטרגטיביים  מתן שימוקדם. שלישית,  

) ;Wong 2015; et al.,  SammonsLove et al., 2013בתורן מביאות לחיזוק ההון האנושי במדינה  

)Samsion, 2013 &   

הביןבישראל,   במודל  לגיל הרך  )להלן-המרכז  ברבים(    :משרדי  מג"רים  ביחיד,  ירות  ש  הוא מג"ר 

ילדים  ל מנגיש מגוון תוכניות  . המרכז  שוביבי   "בית לגיל הרך "בקהילה, המשמש    אוניברסליממשלתי  

ב   ,הוריהםלו המקצוע  לאנשי  תמיכה  מיטבית  יומציע  התפתחות  מקדם  המג"ר  כזה,  באופן  ישוב. 

 , בדגש על משפחות במצבי סיכון.  בגיל הרך ומימוש הפוטנציאל של ילדים
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התוכנית    360°בהם פועלת  ששובים  ימשרדי, המתפרסים בי- מודל הביןבמג"רים    66  בישראל  יש  כיום

ו לילדים  בסיכוןלהלאומית  הלאומית(  נוער  התוכנית  האגף  מג"ריה  6. )להלן:  בהובלת  פועלים  ם 

 לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך. 

  על רבות, ובהן ישראל,    מדינות  הודיעו  ,ברחבי העולם  עם פרוץ מגפת הקורונה   , 2020בחודש מארס  

(. Social Distancingריחוק חברתי )על  הנחיות המורות על בידוד והעבירו  ו   ,הגבלות פעילות ותנועה

הפסיקו לפעול.    השירותים האוניברסליים ותוכניות ייעודיות המכוונות לילדים בגיל הרך ולהוריהם

בפני    טיפולית.- בסביבת חייהם הביתית והחינוכית  ממציאות זו עקב אובדן השגרה  מאודנפגעו    אלה

היעד קהלי  עם  הקשר  את  ולשמר  להמשיך  אתגר  זו  בתקופה  ניצב  להיענות    , המג"רים  בעת  ובה 

כרשת  ים נדרשו למעשה לבנות את תפקידם  המג"ר למגבלות התנועה ולהתאים את דרכי עבודתם.  

 . שובי לגיל הרך בי  טחון בחירוםיב

בת  בפרק המג"רים  של  הפעולה  דרכי  מארס    הקופמתוארות  על  2021למארס    2020שבין  בדגש   ,

פעולה    7.במאי  3-ל במארס    14בין  שהוכרז  תקופת הסגר הראשון   בשיתוף  נכתב  האגף    עם הפרק 

החינוך,  לחינוך   במשרד  יסודי  מאיירסעם  קדם    הלאומית. התוכנית  עם  ו   ברוקדייל-ג'וינט -מכון 

  תיעדו את פעילותם   ן בהו   מנהלי המג"ריםשכתבו  עבודות  התיאור נסמך על כמה מקורות מידע:  

כחלק    ,באמצעות הכלי להבטחת איכות  8מג"רים   47- מממצאים שנאספו    ;בתקופת הסגר הראשון

בהמשך(;מ יפורט  כך  )על  במג"רים  שנעשית  השוטפת  השנתית  מנהלי    המדידה  שכתבו  עבודות 

ולהציע    ,בהן נתבקשו להתייחס לעשייה של המג"רים בראייה רפלקטיביתו  2021המג"רים באפריל  

- ג'וינט-בסיוע מכון מאיירס  נעשושעומק  ראיונות    ;9" יום שאחרי הקורונה" דרכי עבודה מיטביות ל

מנהלי  שלושה    שכללהאחת  וקבוצת מיקוד    ;ות מג"ריםמנהל שתי  עם    ,ברוקדייל לצורך הכנת פרק זה

וארבע  מג"רים,   מג"רים  הלאומית. מ נציגות    שתימדריכות  המיקוד    התוכנית  וקבוצת  הראיונות 

וכן    , הכתוביםבמקורות  להעמיק במידע שהופיע  ומטרתם הייתה    ,2021  אפריל חודש    בסוף נערכו  

 מצבי משבר בעתיד.  בנוגע ל  להפיק אפשרשלבחון מהם הלקחים 

 
בנושא אימוץ  )  747מספר  החלטת ממשלה    מתוקף  2008ת שהוקמה בשנת  משרדי -תוכנית ביןהתוכנית הלאומית היא    6

מסקנות ועדת שמיד    ואימצה את   ,(וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה  דין
נוער הנמצאים במצבי סיכון. התוכנית מופעלת במימון משותף של חמישה משרדי   ובני  ילדים  לבדיקת מצבם של 
ממשלה ובהובלת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ומטרתה להביא לצמצום היקף הילדים ובני הנוער  

 .ביבתםהחיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובס
https://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/Pages/ProjectHome.aspx 

   18הסגר השני בין  :  ן המסגרות לגיל הרךהמסגרות החינוך ובנסגרו גם  שבהם    ,סגריםך השנה הוכרזו עוד שני  במהל  7
 . בפברואר 11-לבינואר   8בין  באוקטובר, והשלישי  17-לבספטמבר    

הכלי  מילאו    שלא  רים "מג.  תקופהה   באותה   שפעלו"רים  המג  מכלל  75%  שהם  8 בתהליך    היואת  שהיו   כאלה 
 בתהליך החלפת מנהל/ת או שלא מילאו את הכלי בשל קשיי התקופה.  או    הקמה    

גם מסמכי התיעוד  העבודות    9 של    , בתקופת הסגר הראשוןהאלה, כמו  פיתוח מקצועי אקדמי שנתי   הוגשו במסגרת 
 מנהלי המג"רים.      
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חלקים: הוא נפתח ברקע על אודות המג"רים, על ייעודם ועל תהליכי הבטחת  לחמישה  הפרק מחולק  

בתקופת  והוריהם  בחלק השני מובא תיאור של מצב הילדים בגיל הרך    .האיכות שמתקיימים בהם

בחלק    .המגפהת  בתקופ  המג"ריםהניצבים בפני  האתגרים  ים  בחלק השלישי מוצג  .הקורונהמגפת  

החמישי  החלק  .לצרכים ולאתגרים שעלושנתנה מענה  ,פעילות המג"רים בתקופה זו הרביעי מוצגת

לעתיד  מציג  ו  ,התובנות העיקריות  מסכם אתוהאחרון   פעילות  ומבט  מינוף  פעולה להמשך  כיווני 

 סיון שצברו.יהמג"רים על סמך הנ 

 בקהילה   משרדי לגיל הרך -ביןשירות  –המג"ר  .2

ברשות המקומית )לרוב, במסגרת אגף החינוך(,    "בית לגיל הרך"כ  ועלהמג"ר פ  המג"ר ומטרותיו:

לאיתור,   מרכזית  כתובת  לשמש  ולאבחון,  לומטרתו  עד  ל העשרה  לטיפול  לידה  בגיל    שש ילדים 

 one stopפועל בדגם ארגוני של    , המג"רלהשיג זאתכדי  רצף טיפולי.  למענם  וכן ליצור    , הוריהםלו

center  ,ששם דגש על צורכי מקבל השירות וחותר להנגשת השירותים באופן שיקל על המשפחות ,

  , מרום-צמחודולב  לקבל את השירותים המגיעים להן )  ובפרט אלה המשתייכות לאוכלוסיות בסיכון,

המג"ר .(2015 ב  כך  הרך  לגיל  שירותים  בין  של    כדיישוב,  י מחבר  מגוון  לקבל  יוכלו  שהמשפחות 

מוקד להטמעת  הוא  המג"ר    בד בבדנוחה ונגישה.  בדרך  שירותים ורצף טיפולי תחת קורת גג אחת,  

שוב. למג"ר יש תפקיד חשוב  יידע, להכשרות ולמתן דרכי עבודה וכלים לאנשי מקצוע בגיל הרך בי 

קה  של  הצרכים  בי בתכלול  הרך  הגיל  השוב,  יילת  ושל  קשרי  האנשי  של  משפחות  ובקיום  מקצוע 

  טחון מרכזית בתחום הגיל הרךירשת ב ספקמהוא  בכך  קהילה זו.  להגומלין בין השירותים השונים  

אוכלוסייתה בגיל הרך, שותפה להתוויית הדרך  בהרשות המקומית, המקדמת את ההשקעה    .שובייב

התוכנית    360°-ו  אשלים - 'וינט ישראל)ג  לעקרונות הפעולה המוסכמיםולמשאבי ההפעלה בהלימה  

 . (2015, הלאומית לילדים ונוער בסיכון

של    80-ה  החל משנותמרכזים לגיל הרך קיימים ברשויות מקומיות שונות    הרקע להקמת המג"רים:

אך במשך שנים  ילדים בגיל הרך והוריהם.  לליצור מענה כולל    ההכרה בצורךבשל    10, 20-המאה ה 

המרכזים האלה ביוזמה של ארגונים ועמותות, ללא אחידות ביניהם וללא תמיכה כלכלית  הופעלו  

יציבה   מקצועית  או  מן  או  על  מהרשות  הקשה  הרך  לגיל  השירותים  של  הפיצול  ממשלתי.  גורם 

ה את  לאגם  ממשלה ישסמשאבים  הרשויות  משרדי  אחת,    פקו  גג  קורת  תחת  על  וכן  שונים  העיב 

כל זה יצר קושי    (.2016סיקרון ובן רבי,  -)ואזן  בד בבד של תחומי מומחיות    רב פעול במספר  יכולת ל ה

טיפולי   רצף  וללייצר  זה  לילדים  קושי  משפחות  ל  הביאהוריהם.  ובמיוחד  רבות,  שמשפחות  כך 

 
   משרדי החינוך, הבריאות, השיכון, העבודה   אתשכונות שכללה    לשיקום מוסדית  -ועדה בין   על ידיהוקמו    מרכזיםה  10

 .היהודית הסוכנות עם ו עם יהדות התפוצות  והרווחה      
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לא ידעו שהן זכאיות להם או שלא הכירו  בסיכון, לא פנו לקבל שירותים שמגיעים להן, אם משום ש

  אותם, ואם משום שהשירותים האלה לא היו נגישים להן.

זה  רקע  הלאומית  יי  פנו  על  לתוכנית  המשתייכים  התוכנית  בבקשה  שובים  תקציבי  את  להסב 

שיכללו מגוון של שירותים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות    ,מרכזים לגיל הרך  להקמת הלאומית  

בין הסכמות  על  התוכנית    משרדית-בין  ועדה-תתהוקמה    לכן.  משרדיות-ושיתבססו  במסגרת 

הוועדה הגדירה    11. המג"רמשרדי של  - ביןה  שפיתחה את המודל  -  "התחלה טובה"ועדת    -הלאומית  

וכל רשות מקומית שבחרה    ,ליבה של המג"רים לפי המודל החדשה תחומי  את  את עקרונות הפעולה ו

התחייבה לעבוד לפי עקרונות    ,(מרכז קיים  בין בהסבתמרכז חדש  בהקמת  בין  )להצטרף לדגם הזה  

 (.  2016סיקרון ובן רבי,  -הפעולה שהוגדרו )ואזן 

כניות  ומגוון ת  –רצף של שירותים תחת קורת גג אחת  מציע    המג"ר  תחומי הפעילות של המג"ר:

בדגש על ילדים המוגדרים    התוכנית  פועל להנגשת  . הואקרובהה  תובסביב  להדרכה ולטיפול בילד 

משרדיות,  -כחלק מן ההסכמות הביןירותים.  שיקבלו את הש להבטיח    , כדיכנמצאים במצבי סיכון

במסגרות    ילדים בסיכון  לאיתורמחויבים לכלול שירותים משלושה תחומי ליבה: מערך    המג"רים

מערך   ובקהילה;  ורגשי    טיפוללביישוב  בתחום  ילדים;  ב התפתחותי  כן  ההעשרהופעילות  כמו   .

 . המג"רים משלבים עבודה עם הורים ועם צוותי חינוך וטיפול בכל אחד מתחומי הפעילות

פעילויוהמג"ר   לכלול  נוספות  יכול  יומית  ות  וובהן מסגרת  להורים  מתקיימות  הילדים  לפעילויות 

פועל בהתאם לתקנים    ובגני הילדים. הוא  מעון יום , בתחנת טיפת חלבב   מסגרות אחרות, למשל, ב

על  ואיכות הטיפול הנדרשת    הנדרשים  הסטנדרטים  וכן על פיתקני איכות מקובלים,  ל מקצועיים ו

ממשרדי  ידי   אחד  השותפיםכל  שיכון:  הממשלה  רווחה,  בריאות,  עלייהובינוי  חינוך,  ,  וקליטה  , 

 . טחון פניםיב

ליבת עבודתו של מנהל המג"ר כוללת את איתור הצרכים של קהלי היעד בגיל הרך    ניהול המג"ר:

שכן כדי    ,. תפקיד המנהל הוא מאתגרישובישירותים הקיימים במג"ר וב עם ההובלת שותפויות  ו

ונשות המקצוע  המקצוע  אנשי  לממש בהצלחה את מגוון המשימות המוגדרות לו, הוא נדרש לגבש את  

נם  אי, על אף ש"בית לגיל הרך "ולהעניק להם תחושת שייכות למג"ר כ   ,בתחום הגיל הרך  הפועלים

 .מבחינה ניהולית לובהכרח כפופים  

 
  אימצה את המודל ואת ההסכמות שגובשו.  הוועדה חברה לאחר מכן לוועדה במשרד ראש הממשלה ש 11
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להוביל את  במשרד החינוך    לחינוך קדם יסודי  האגףנבחר    2016ינואר  ב  המג"רים:  מערךהובלת  

המבנה  משרדית על בסיס התוכנית הלאומית.  -ואת המשך פיתוחם בשותפות ביןהמג"רים    מערך

את   הופך  אינטגרטיבי  כשירות  המג"ר  של  הייחודי  הובלת    ניהולוהארגוני  של  מחשבת  למלאכת 

, בדגש על  עוגני ליווי ותמיכהלשם כך פיתח האגף לחינוך קדם יסודי    שותפויות ומערכות יחסים. 

  ;שותפה לתהליכי הבטחת האיכות, תוך חיבור לרשות המקומיתה, מפקחת מג"ר (1) מנהל המג"ר:

וכן פועלת    משרדי, בהתאמה לצורכי המג"ר-הדגם הבין  תפיסאת תקדמת וממקדת  המ ,המדריכ  (2)

  פיתוח מקצועי   (3; )העבודה במג"רים  שיפור איכותעם המדריכות האחרות ליצירת מערך ארצי ל

  ( 4)  ;בהם נעשה החיבור לשותפים בשדהשוהעשרה,  ימי עיון  ימי למידה באקדמיה ו  שנתי, הכולל: 

עבודה  דרכי  להכשרות,  למוקד להטמעת ידע,  כ  כדי שיוכל לשמש  מג"רהלצוות  מקצועית  הכשרה  

 . באנשי מקצוע בגיל הרך ביישולמען כלים  לו

פעילות  )כלומר    במג"ר  קבועשירות    ילדים קיבלו   33,000-כ ,  2020נכון לשנת  היקף פעילות ארצי:  

)שנהב ודולב,    שלושומיעוטם בגיל לידה עד    שלוש עד ששבני  רובם    ,(ויותרמפגשים  ארבעה  שנתית של  

 .  1תרשים , ראו (מצומצם)קבוע או  הפעילותלחלוקה לפי גיל ולפי סוג  .(2021

 ̂ 2020בשנת  במג"ר ושירות מצומצםקבוע שירות  שקיבלו: מספר הילדים  1תרשים 

 .2020שנת שמילאו את הכלי להבטחת איכות במנהלים   47מתוך   ,מנהלי מג"רים 42ם של המבוסס על דיווחי^

 

חלוקת המחוזות    ולפי  משרדי-מודל הביןבמג"רים    66  פעלו  (2021-2020)  תשפ"א  בשנת הלימודים

  5- חיפה ומחוז  ב  5ירושלים,  מחוז  ב  8דרום,  מחוז  ב  16במחוז צפון,    32:  המקובלת במשרד החינוך

שנים רבות   פועלים, חלקם שלהם בשנות הפעילותביניהם  נבדליםהמג"רים  .ל אביבמרכז/ת מחוז ב

 חדשים ועדיין בתהליכי גיבוש והסדרה.  שוב, וחלקםיוהתבססו בי 
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ושיפור:   למידה  לצורך  במג"ר  איכות  הבטחת  את    המג"רתהליכי  לטייב  שואף  חברתי  כשירות 

באמצעות   עשייתו  את  קבוע  באופן  ובוחן  איכותפעולותיו  להבטחת  ייעודי    ,הכלי  באופן  שפותח 

אחת לשנה בהובלת    הכלי  צוותי המג"רים ממלאים אתברוקדייל.  -ג'וינט -מאיירסמכון    בשותפות עם

לצורך  ן לקהלי היעד,  נות   איכות השירות שהמג"רבלעומק    נותהתבונ בנועד לסייע    והוא  ,המנהלים

 .  למידה ושיפור השירות

עקרונות הפעולה שעל בסיסם פותח המג"ר  ת  הטמעעשייה מקדם את  ב ההתבוננות השנתי  תהליך  

הנקודות    לזיהוי  למידה מתמשכת  משרדית. הכלי מזמן- , בדגש על השותפות הבין"בית לגיל רך"כ

ברמת    נערך. עיבוד הממצאים  להם  שנקבעו העקרונות נוכחל  ,יםלשימור ולחיזוק בהתנהלות המג"ר

לצורך זיהוי צרכים  ,  ארציתמחוזית וה ברמה הו  , ם לתוכנית עבודה שנתיתמלצורך תרגו  ג"ר, כל מ

   .ית מדיניותי והתוו

 הקורונה  מגפת מצב הילדים וההורים בתקופת .3

ממשלות רבות, ובהן ישראל,    הטילו   ברחבי העולם (  COVID-19)בתגובה להתפרצות מגפת הקורונה  

, יחידים  עקב כךריחוק חברתי.  על  הנחיות המורות על בידוד והעבירו  תנועה ועל  הגבלות על פעילות ו

ופנאי.   לימודים  עבודה,  למסגרות  יצאו  ולא  בבתיהם  בסגר  רבים  ימים  שהו  חלק  לומשפחות 

  משותף איכות  בילוי זמן  ,  הקשר המשפחתיהידוק  של  תקופה טובה ומהנה  הייתה זו  חות  מהמשפ

מרובת   משבר,  תהייתה זו תקופ  משפחות אחרותלאך  יצירתיים אצל ילדים,  כישורים  ואף פיתוח  

 . בריאותייםו  נפשיים, כלכלייםבהיבטים  לחצים 

על  לאומית  נביבסקירה   של  מצבשנעשתה  משבר  ילדים  ם  טבעב )למשל,  דומים  במצבי    ,אסונות 

ובמגפות,  ב כלכלייםבמלחמות  כאלה  ,(משברים  למצבים  כי  על    עלה  לכת  מרחיקות  השפעות  יש 

וד עלה כי  ע.  יו רווחתם של ילדים ובני נוער בעת המשבר עצמו ואף שנים ארוכות אחר על  שלומם ו 

- הרגשיבתחום  למשל,  שונים.    חיים  הם בתחומי מגבירים את מצבי הסיכון של כאלה    י משברמצב

וכן תחושת    ,חוסר ודאות שחלקם קשורים גם במצוקת ההוריםוחרדות  חווים  ם  יילדים רב  חברתי

מצבי  יש יותר    השתייכות למשפחהבתחום של  על רקע הריחוק ממקורות תמיכה חברתיים.  בדידות  

חשיפה מוגברת לפגיעה  כמו גם    ,והבריאותיגייני  י התזונתי, הה  היבטחת ילדים בשל הזנסיכון בבית  

פוגעים ברצף הלימודי  בתחום הלימודי  .ניצוללו עקב הריחוק מאנשי    במוטיבציהו  מצבים כאלה 

 (.2020החינוך )ארזי וסבג,  
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נמנ תמ"יתוני  יתוח  מערכת  באמצעות  שנאספו  מידע    הילדים  במסגרת    12,שובית( יי)תשתית 

)גם בגיל הרך(  עדות לכך שמצבי הסיכון אצל ילדים    ולהע  התוכנית הלאומית,  שמממנת התוכניות  

  בעיותאצלם  התגלו  שהילדים  שיעור  , בתחום המשפחתי  למשלבתקופת משבר הקורונה.    התגברו

שיעור  ובתחום הרגשי    ;2018בשנת    6.9%לעומת שיעור של  ,  12.2%עמד על    2020שנת  מהלך  ב  חדשות

בשנת    5.1%, לעומת שיעור של  10.2%עמד על    2020הילדים שהתגלו אצלם בעיות חדשות בשנת  

 .(2020גרסימנקו, ו ארזי) 2018

 המג"רים  שניצבו בפני אתגרים ה .4

המג"רים גם  אחרים,  חברתיים  לשירותים  את    בדומה  שאפיינו  אתגרים  עם  להתמודד  נאלצו 

ועם הגברת  חדשים  הצרכים  העם  להתמודד    –בפניהם אתגר כפול: האחד  ניצב  למעשה  .  התקופה

הקיימים הילדים  הצרכים  ישירומשפחותיהם  בקרב  העולים  ממדיניות    ,המשברן  מ  ות,  גם  כמו 

מערך  ההאתגר השני הוא להתאים את . למנוע את התפשטות המגפהכדי הריחוק החברתי הננקטת 

קושי  השירותים לנוכח צמצום וסגירה של מענים, צמצום בהיקפי ההעסקה, וספקת אאת הארגוני ו

 . (2020,  ריםואח )ארזי  בהפעלת השירותים במתכונת שהייתה נהוגה בהם

 האתגרים האלה.  נתאר את להלן  

פעילות המג"רים  צומצמה  במארס(    14-הוכרז הסגר הראשון )בכש  צמצום ואף הפסקת הפעילות:

מסוימים  י ב  , משמעותית הוצאו    ימנהל ישובים  אף  תשלום המג"ר  ללא  במשך  ו  )חל"ת(  לחופשה 

להעסקה סדירה,  המג"רים    מנהליגם לאחר חזרת מרבית    .לפעולהמג"רים  הפסיקו  תקופה מסוימת  

ח אדם  ו עם כו   ומקורות תמיכהעם מיעוט של משאבים  תים מביתם(,  ימרחוק )לע הם נאלצו לפעול  

  .נשארו בחל"ת  מנהלייםהים ו מקצועיה  צוותה אנשישכן חלק מ ,פחות חלקי וזמין

ר,  הרמטיהיה    הסגר" ילדים.    ,אנשים  אינולא  גני  יום,  מעונות  נסגרו  חיוניים.  עובדים  היינו  רק 

   רמלה( )מנהלת מג"ר ."לקופסה  מחוץלהתארגן ולחשוב ,  מאין ישצריכים ליצור 

מגפת  תקופת  כלל השירותים החברתיים,  בדומה ל  :ממקורות שונים  הנחיותיבוי של  ור  חוסר ודאות

.  במג"ריםדה רבה של חוסר ודאות גם  ימ  םבחוב   וטמנ  , ובמיוחד הימים של הסגר הראשון,הקורונה

היה ברור מה  תמיד  לא  אבל    ,שירותים חיונייםשל  הרשויות פעלו להשיג אישורי הפעלה של עובדים ו

 סגור.  היות ומנגד מה צריך ל  ,שאר פתוחיבמג"ר נחשב לשירות חיוני ויכול לה 

 
השינויים  את  הכוחות,  את    ,באופן שוטף את המאפייניםתמ"י היא מערכת מידע המאפשרת לתוכנית הלאומית לנטר   12

 . מידת השגת התוצאות בקרב הילדים בסיכון אשר מקבלים מענים במסגרתהאת  בצרכים ו
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מנהלי המג"ר נדרשו  , המג"ר שירות אינטגרטיבי הכולל מגוון של שירותים, מעצם היות על כך  נוסף

גופים מפעילים  מ  כמו גם   ,הרשויות המקומיותן  מ  :שונים  גורמיםמ  ניתנוהנחיות ש על פי  להתנהל  

לצפון")עמותת   ועוד("יעדים  למתנ"סים  החברה  הממשלהמ  ,,  העבודה,  מבעיקר    ,משרדי  משרד 

מלבד  . יכוןמשרד הבינוי והשמו משרד החינוך מ, משרד הבריאותמוהשירותים החברתיים,   רווחהה

 .  יומימ באופן כמעט יו, גם ההנחיות שהועברו השתנו ריבוי הגורמים

ניה קודם  יעדר  וידע  לסיון  מקוונים:  בנוגע  באמצעים  לספק  ש   כשהובןשימוש  צריכים  המג"רים 

חלופי   שנסגרומענה  השונות  שקרה  ול   ,לתוכניות  כפי  מקוונים,  באמצעים  מרחוק  זאת  עשות 

ולא מוכרת. מנהלי המג"רים  ההתנסות הזו חדשה  הייתה  בשירותים חברתיים נוספים, גם במג"רים  

ללמ כדי  להתגייס  נכוןנאלצו  זה  את  לעשות  איך  בהיבט    , במהירותו  וד  הן  הטכנולוגי,  בהיבט  הן 

 . הביתן  התנהלות של עבודה מבהמקצועי והן בהיבט האישי  

בתוכניות השונות, חלק עבדו מרחוק, חלק לא    היה צריך לתחזק את הצוות. העובדים של המג"ר"

 )מדריכת מג"ר(  ."חששות ופחדים  עובדים מרחוק, היו הסתדר להם. לא ידעו איך

מאילוצים  לא עבדו  ש מי  , היו גם  העובדים הוצאו לחל"תן  לכך שחלק מפרט  ח אדם חיוני:  ומחסור בכ

 על אף שהוגדרו חיוניים.  ,אישיים

 הקורונהמגפת המג"רים בתקופת  דרכי הפעולה של .5

שלושה צעדים    , עלונערכוהקורונה ומראיונות העומק שמגפת  מתיעוד פעילות המג"רים בתקופת  

בהם  המג"רים  שמרכזיים   היעד:  נקטו  לקהלי  מענה  לתת  היעד;  כדי  קהלי  של  הצרכים  מיפוי 

שוב.  יכמשאב לקהילת הגיל הרך בי  חיזוק המג"רו;  יבהתמיכה במשפחות ליצירת סביבה ביתית מיט

  גורמים בין    המג"רים  העבודה האינטגרטיבית של   בזכות חיזוקהתאפשר    ה מענמתן העלה כי  עוד  

 גורמים מחוץ לו.  בין וישוב וגם בינם י בתוך ה

  , זה מציג את הפעילויות המרכזיות שעלו מן הראיונות ומתיעוד המנהליםבסעיף    התיאורכי  נציין  

   .המג"ריםאינו משקף בהכרח את כל  ו

   המשפחות לילדים בגיל הרךמיפוי הצרכים של  .5.1

כדי    םיזו  באופןבמארס(, רבים מהם פעלו    14-שפעילות המג"רים הופסקה והוכרז הסגר הראשון )בכ

היעד.  קהלי  של  הצרכים  את  ו  13למפות  הקשיים  את  לזהות  הייתה  לצד  האתגרים  את  המטרה 

 
י  13  היה קשור למיפוי שנעשה ברמת  גם  שובי, חלק ממיפוי הצרכים  ינציין כי מאחר שהמג"רים פועלים בתוך מערך 
 שוב. יהי     
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בהקשר הייחודי של כל משפחה אבל גם בהקשר היישובי, כדי שאפשר  הקיימים,  המשאבים והכוחות  

 הטובה ביותר.   דרךבשוב יקהילת הגיל הרך ביליהיה להתאים את השירותים של המג"ר  

שמקבלות אצלן    שיחות עם המשפחות  וניהלו  טלפונייםמג"רים רבים מוקדים  הקימו  לצורך כך  

, מה  םוסמכו עליהאנשי צוות שהמשפחות כבר הכירו  המג"רים ביצעו את השיחות  ן  בחלק מ.  שירות

המג"ר   ממנהלות  אחת  בקשיים  שלדברי  לשתף  המשפחות  לנכונות  המג"רתרם  בזרזיר,    )מנהלת 

השיחות האלה גם אפשרו לצוות המג"ר לאתר משפחות עם רמת    .(2021באפריל    28תקשורת אישית,  

 ולתעדף אותן במתן המענים המתאימים.   ,סיכון מוגברת

"האימהות שיתפו בהיערכות מחדש של הבית בתקופת המשבר ובעיקר העלו קשיים בהתמודדות,  

בהקשר   שלהם  וההתנהלות  ההתנהגות  הילדים,  על  שמשפיעים  מרגישות  שהן  מצב ה  לשדברים 

  (מג"ר מעלות תרשיחאת מנהל ) .הנוכחי, לשינויים, לבידוד, לחוסר היכולת לנסוע או לצאת"

 

לא נערך איסוף שיטתי של  ,  הי כצורך השעה ומתוך ניסוי וטעיהקו הפתוח הוקם  מאחר שכי    נציין 

ל  המג"רים  שביצעוהשיחות היזומות    בנוגע למספרנתונים   עם  .  המשפחות  השיבושיחות ש ובנוגע 

  בו ש  ,מג"ר בצפתההיא  לכך    ה דוגמעל בסיס יוזמה מקומית.  שאספו נתונים אלה  מג"רים  היו  זאת,  

לצורך  קיבלו מענה  (  6%)משפחות    25מהן    ,"רלמג  המוכרות  משפחותלשיחות יזומות    400-כבוצעו  

נוספות העלו צרכים מורכבים יותר שדרשו מעורבות  (  10%)משפחות    40- ו  ,המג"רן  מ  ותישירשהעלו  

  , שיחות   200-כ  בוצעושבו    ,פאחם-מג"ר באום אלההיא    נוספת   הדוגמשוב.  יבי   נוספיםגורמים  של  

 העלו צורך וקיבלו מענה.  ( 20%)משפחות  40ן המ

רצו לשתף בקשיים  כולן  לא  ו  ,נזקקו לעזרת המג"ראליהן פנו  שהנתונים מלמדים כי לא כל המשפחות  

  לאחר השיחה היזומה.   כמה ימיםלבקש עזרה  פנו  שהיו משפחות  מג"ר בצפת,  הדברי מנהלת  . לשלהן

  שהמג"ר הוא כתובת העבירה למשפחות את המסר  ש  בכך הראשונה הייתה    השיחה, חשיבות  הלדברי

 (.  2020בנובמבר  17, תקשורת אישית,  בצפת מג"רה)מנהלת   לקבלת תמיכה

 מיטיבה  ביתית סביבה ליצירת  במשפחות תמיכה .5.2

  עולה כי הצרכים שעלו בשיחות הטלפון היו מגוונים   מניתוח מסמכי התיעוד של פעילות המג"רים

החל בצרכים בסיסיים הנובעים מקושי כלכלי )למשל, מוצרי  ,  תמיכה בסביבה הביתיתוהתמקדו ב

צורך  ב  כלהו  ,הילדים בביתאת  מזון, ציוד טכנולוגי שיאפשר מפגשים מקוונים(, עבור בצורך להעסיק  

יה בבית וגם  ירכים האלה נבעו גם מהשפעת הסגר והשה הדרכת הורים. הצב תמיכה נפשית ובבייעוץ,  
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צרכים    –ובמקרים אחרים    , במקרים מסוימים היו אלה צרכים שהועצמו  . מהשפעות המגפה עצמה

 חדשים שעלו.

עם   נוכחים  להיות  המג"ר,  של  העשייה  המשך  על  לשמור  היה  הקורונה  בתקופת  שלנו  "הרציונל 

לצוות החינוכי ולילדים להתגבר על הקשיים שיש להם בפועל  המשאבים שלנו כדי לעזור להורים,  

   ."ועל הקשיים הנולדים מתקופת הלחץ הזו

ירכא,  במנהלות המג"רים באבו סנאן,  מתוך העבודה המסכמת במסגרת הפיתוח המקצועי שהכינו  )

   נוח ג'ת(א יבראמה, ב

 

לצד האתגרים,  כי שבה השתתפו עולה קבוצת המיקוד מועם מנהלי המג"רים מן הראיונות נציין כי  

ומפגשים מקוונים(  התקשורת  בערוציהשימוש   טלפון  )שיחות    חדשות   הזדמנויותגם    יצר  מרחוק 

, להבין לעומק את הצרכים תהסביבה הביתית של המשפחואת    הכירצוות המטפלים של המג"ר לל

  , זאת בשונה מימי השגרה שבהם המשפחות מגיעות פיזית למג"ר.  הנדרשיםהמענים  במתן  ולדייק  

 לסביבה הביתית שלהן.   פחות וצוותי הטיפול נחשפים

 :  האלה צעדיםאת ה, המג"רים נקטו  תמעשי

המשיכו לשמור על קשר טלפוני עם  המג"רים  ן  חלק ניכר מ  :עם המשפחותויזום  קיום קשר רציף  

רציפות  .  םאיתשערכו  השיחות היזומות הראשונות  ההורים בתדירות משתנה ולפי הצורך, גם לאחר  

הב היציבות,  תחושת  חיזוק  ולצורך  החירום  שגרת  מיצירת  כחלק  חשובה  הייתה  טחון  יהקשר 

 . והבהירות

מתוך העבודה המסכמת  ) .הרך""במשך שלושה חודשים המשכנו לחבק מרחוק את משפחות הגיל  

וקריית  במסגרת הפיתוח המקצועי, שהכינו   מנהלות המג"רים בירושלים, בשכונות קריית מנחם 

 יובל( 

ש  :לייעוץ  "פתוחקו  "  הקמת חם  קו  פתחו  רבים  המקצוע  יכלו    אליומג"רים  ואנשי  המשפחות 

 .  להתייעץ ולקבל מידעכדי  להתקשר 

ולילדיםספקת שירותים מקוונים  א זו  :  להורים  שירותי  ן  רבים מהגבירו  בתקופה  המג"רים את 

  וסדנאות העשרה הורים  הדרכות  ,  פרטניים  שירותי טיפול:  מרחוק, שכללו  ההדרכה והייעוץ להורים

צביעו על  . מנהלות מג"ר הבאמצעות מפגשים מקוונים ובאמצעות סרטוני הדרכה  – להורים ולילדים  

ת ההורים שמקבלת  המקוונים עם ההורים בשעות הערב אפשרו להרחיב את קהילכך שהמפגשים  
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ללא  ו, בשעות שבימי שגרה אינן תמיד נוחות להורים,  זמין יותר  שירות   מעצם כך שהציעו  ,שירות

 .  ים מרחוק אפשרו לקצר את זמני ההמתנהפרטני  יםטיפול . כמו כןצורך לבזבז זמן בנסיעה

מצויות  ה  כי יש משפחות  שוביםיבי  עלתה ההבנה  בשלב מיפוי הצרכים  : למשפחות  חומרימתן סיוע  

לו  במצבי סיכון וטיפולזקוקות  ל  ,א רק לשירותי תמיכה  גם  מג"רים  הן  . חלק מחומריסיוע  אלא 

  החומרי על עצמם ושלא היה חלק מפעילותם בשגרה. הסיוע  קיבלו  חדש שהם  תפקיד    –  נרתמו לכך

רוב  ניתן פי  שיתו  על  נוספים  ףתוך  גורמים  עם  לויבי  פעולה  מחוץ  או  וכללשוב  ערכות  א   ,  ספקת 

  שהבטיחו  ,מזוןספקת ערכות  א  ,בביתותעסוקה לילדים  פעילות הפגתית    שאפשרו  ,למשפחות  העשרה

תזונתייב ו  טכנולוגיציוד  ספקת  או  ,טחון  טאבלט)מחשבים  מרחוקשאפשרו    ,(מחשבי  .  תקשורת 

  , מג"רופועל ב  מרכז משפחות המשתייך לאגף הרווחה תיארה כי  מג"ר בבית שמש  מנהלת ה,  הלדוגמ

שכללו חומרי  ערכות פעילות  ,  משפחות בסיכון שיש להן ילדים עם צרכים מיוחדים  500-ל  וחילק  ןהכי

   .(2021ביולי  4)מנהלת המג"ר בבית שמש, תקשורת אישית,   וחוברת הדרכה להורים יצירה וספורט

לאלה    ובמטרתן  דומות במהותן,  ה הביתיתבסביב במשפחות  לתמיכה    נקטו המג"ריםשהפעולה  דרכי  

למשל, בצפון אירלנד    במדינות נוספות בעולם.לגיל הרך  שהופעלו במרכזים אינטגרטיביים דומים  

 .(1תיבה   או:)ר

 

משפחות עם ילדים  ב המטפלים ,(Sure Start)מרכזי התחלה בטוחה פועלים   אירלנד בצפון: 1תיבה 

עד   לידה  מוחלשות  ארבע מגיל  לאוכלוסיות  שירותים    .המשתייכות  בשגרה  מספקים  המרכזים 

והחינוך הרווחה  בתחום הבריאות,  בגיל הרך מיומנויות למידה  ו  ,מגוונים  לילדים  לספק  מטרתם 

שלהם.  והרגשית  החברתית  בהתפתחות  ותמיכה  אלה   ורווחה  שאת    מרכזים  ביתר  בתקופת  פעלו 

ביקורי    כללו  ה זופדרכי הפעולה שלהם בתקוכדי לתמוך בילדים ובבני משפחתם.    , מגפת הקורונה

הצוות   כנדרש. אנשי  פיזי  ריחוק  על  תוך הקפדה  בני  הן  מ בית אצל המשפחות  עם  נפגשו  מרכזים 

סיפקו שירותים מקוונים להורים )למשל,  הם   (Garden Gate Visits); המשפחה בחצר ומעבר לגדר

תוכניות לעידוד תנועה    ,לילדים )למשל, שעת סיפורוניקות(  ימהות מיתמיכה לא   ,סדנאות הדרכה

 14למשפחות.  ערכות משחק ו חבילות מזון  חילקו; ווריקוד(

 
 

 המג"ר כעוגן וכמשאב קהילתיחיזוק  .5.3

 
14 pandemic/-home-busy-families-keeps-start-http://www.hscboard.hscni.net/sure 
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ילדים בגיל הרך  ה תת מענה לצרכים הקיימים והחדשים שעלו בקרב  לכדי  פעלו בתקופה זו  המג"רים  

  , הם בד בבד.  הרך   קהילת הגילל  כתובתהיותם  שוב ואת  יבינוכחותם    בכך הם חיזקו את   .והוריהם

  .פעלו כדי שיינתן להם מענה ו ם שהם זיהו צרכיה  ריכזו את

רואה את עצמו לא רק כקהילה בפני עצמה, אלא כארגון הפועל בקהילה שבה הוא חי ואותה    "המג"ר

מג"ר  מנהלת  )   .הוא משרת. לכן נענינו לאתגרי הקורונה והבידוד החברתי ונתנו מענים מותאמים"

 נתיבות(

 
 ישוב ומחוץ לו יבתוך ה העבודה האינטגרטיביתחיזוק  .5.4

למיפוי  ל   המג"ריםנקטו  שצעדים  ה במשפחותהצרכים,  ביתית  ל  ,תמיכה  סביבה    טיבה מייצירת 

ייחודיותם כשירות  ניצלו את  המג"רים  כך שהודות לבין היתר  , התאפשרו  שוביבי  ולחיזוק המג"ר

לטובת    מינפו אותםהרך, ו   העוסקים בגילנוספים  פים ושירותים  גו של  עם מגוון  קשרי גומלין    מנהלש

 שוב ומחוץ לו.  יעבודה אינטגרטיבית בתוך הי

אנשי  עם  הקיימים בשגרה  פעולה  השיתופי  המג"רים חיזקו את  :  שוביהיעבודה אינטגרטיבית בתוך  

מ ו המקצוע  הטיפול  האיתור,  ברשותבעיקר  ,  ישוביב   העשרההתוכניות  הרווחה  ,  המקומית  באגף 

החינוכישב הפסיכולוגי  החלב  ,  )שפ"י(  הייעוציו   ירות  בטיפות  היום,  במעונות  הילדים,  בגני 

הפעולה    ובמשפחתונים. לשיתופי  לגביאסוף  אפשרו  לאגם    ,המשפחות של  צרכים  ה  מידע  וגם 

ניכר כי הצרכים המוגברים בתקופה    .להן  משאבים וכוחות כדי לספק את השירותים המתאימים

הקשר בין המג"ר  כי    ותיאר   ים ת מג"רומדריכגם    .חיזקו ולעיתים אף יצרו את שיתופי הפעולההזו  

מנהלות מעונות  עם   הדק שהת קשר כדוגמה על ה. אחת מהן הצביעה אנשי המקצוע עלה מדרגה בין ו

ועודדו    המג"ר  סיפרו להורים עלדן  ימצ  והן  ,עבודה מרחוקבהדריך אותן  צוות המג"ר  שכך    ,היום

  28  , ת)מדריכה ומנהלת מג"ר ירושלים צפון, תקשורת אישי  ים שוניםלקבל שירות  כדילפנות  אותם  

 .  (2021באפריל  

שוב,  יכשם שהמג"רים חיזקו את שיתופי הפעולה עם גורמים בי:  שוביליעבודה אינטגרטיבית מחוץ  

 :לחזק את שיתופי הפעולה עם גורמים מחוץ לוכדי  כך גם פעלו 

והשירותים    רווחהעבודה, המשרד ה)  ממשלתייםגורמים ממשלתיים וחוץ  עם  שיתוף פעולה   .1

באיתור    (ישראל  ג'וינט  ביטוח לאומי, קרן רש"י,מוסד לה  משרד הבינוי והשיכון,  ,החברתיים

  .וטכנולוגיה ספקת ערכות העשרהאבו משפחות במצבי סיכון
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וברעיונות  המג"ריםי  מנהלקהילת  בין  שיתוף פעולה   .2 בידע, במידע    ערכו   המג"רים  .לשיתוף 

הפעילו קבוצת  ואף    , מפגשים אקדמייםמפגשי הדרכה קבוצתיים )בהובלת מדריכות המג"ר(,  

  קבוע קשר    אישהקמת הקו הפתוח למשפחות, הצמדת  ותפת. בין הרעיונות שעלו:  ווטסאפ מש 

, סדנאות  למשפחות  והפגה  הפעלה  ערכות  חלוקת,  לתמיכה  הזקוקות  למשפחות"ר  המג  מצוות

 . רעיונות ועצות למתן שירות מרחוקמקוונות להורים בשעות מותאמות, 

 הפנים קדימה  עם סיכום ותובנות:  .6

בדגש על תקופת הסגר    ,הקורונהמגפת  "רים בישראל בתקופת  המג את פעילות    הציגפרק זה נועד ל

  מקורות מגוון  מבוסס על  הפרק    .על רקע הצרכים שעלו בקרב ילדים בגיל הרך והוריהםו   הראשון

מדריכות    מעט את נקודת המבט שלבו  ,מנהלי המג"רים  של  מבטםנקודת  את  בעיקר  ביאים  שמ  מידע

נקודות מבט נוספות על פעילות  בהמשך יש מקום לבחון  .  המג"רים ושל נציגות התוכנית הלאומית

וכן    ,שובימקבלי השירות והצוותים המקצועיים בי   –בתקופה הזו, במיוחד של קהלי היעד  המג"רים  

 שתוארה. פעילות הההצלחה של   אתההשפעה או את  לבדוק 

כדי  פעלו    םמרביתעולה כי    ,על פעילות המג"רים בתקופת מגפת הקורונהפרק זה  ל מן המידע שנאסף  

את   שלהם  צורכי  למפות  היעד  מענה.  קהלי  להם  מיעוט    צדבולתת  תנועה,  הגבלות  של  אילוצים 

את השירותים  עיצבו מחדש  הזדמנויות חדשות,  גם  המג"רים  זיהו  ,  מצומצם  וח אדםמשאבים וכ 

 .  דרכי עבודה חדשות לצרכים ולאילוצים ופיתחובהתאם 

ונקיטת  בחשיבותה של תמיכה בילדים בגיל הרך ובמשפחותיהם בתקופת הקורונה    ההכרהנציין כי  

  למשל ,  בעולם  נוספות  במדינות  שירותים ותוכניות דומותגם בפעילותם של    תוניכרצעדים מותאמים,  

 . )Health and social care board, 2020; 0ead Start, 202H) ובאירלנד צות הבריתבאר

לטווח הרחוק יותר,    הןו  לטווח הקרובהן  שאלות הקשורות  עולות    חוזרים למסלולם,כשהחיים  כעת,  

המג"רים    :בהןו הרך  יכולים  כיצד  בגיל  ילדים  עם  למשפחות  מענה  המגפה  ן  משנפגעו  לתת 

פערים שנוצרו לילדים בגיל הרך  לוודא שהכדי    ,למלאיכולים  איזה תפקיד המג"רים  ?  ומהשפעותיה

י הזו  בשגרה?  אילוו?  צמוצטמבתקופה  לאמץ  כדאי  כמוצלחות  שהוכחו  עבודה  תשובות  ה  דרכי 

יכולו אלה  גם  כ  לשמשת  לשאלות  פעולה  אחריםלכיווני  חברתיים  במתכונת    ,שירותים  שפעלו 

 וחוזרים היום לשגרה. ,בעת המשבר מצומצמת או מוגבלת 

מיקוד   מדריכותמקבוצת  בקרב  מג"ר    מג"ר,  שנערכה  וכן  מנהלות  הלאומית,  התוכנית  ונציגות 

  מבחר עלו    ,2021בחודש אפריל    הפיתוח המקצועיכחלק מהמג"רים הכינו    יעבודות מסכמות שמנהלמ

האחת נוגעת לתהליכים    :מרכזיות  יםלשתיהמלצות אלה  לקבץ  אפשר    .חזרה לשגרה בנוגע ל  המלצות
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של    של רגשי  על  עיבוד  המשבר  המג"רהשפעות  של  היעד  עבודה    אחרתוה  ,קהלי  דרכי  לאימוץ 

. להלן  ולמצבי חירום דומים בעתיד  שגרההעת  למצבים מסוימים בשפותחו בתקופה הזו  מוצלחות  

ותקציב    וח אדםהתהליכים האלה נדרשים משאבי כן  לחלק מ פירוט של ההמלצות האלה. נציין כי  

להביא  יש  גם  בעתיד,  למצבי חירום    יםערכות המג"רי מתכנון ה  שכחלקכך  נוספים, מה שמלמד על  

 . יתקציב ייעוד בחשבון הקצאת

כדי לגשר    ( לפתח תהליכים של עיבוד רגשי של הילדים בגיל הרך, ההורים והצוותים החינוכיים1)

חינוך בגיל הרך חזרו לשגרה  על הפערים שנוצרו בתקופה הזו. המלצה זו נשענת על כך שמסגרות ה

ובאופן   ולילדים  בלי    ,מהירמיידי  להורים  החינוכיים,  לצוותים  את  שהתאפשרה  לעבד  הזדמנות 

ו בחלוקה    .שלהם  התחושותאת  הקשיים  העבודה  דרכי  על  הצביעו  המסכמות  העבודות  מן  חלק 

 (. 2021,  ריםהלי היעד של המג"ר עם החזרה לשגרה )למשל, עבודתן של פרץ שחרור ואחלק

תוך הנגשתם, קיצור זמני    הרגשייםלחזק את הטיפולים    עלה כי חשוב  עבודה עם הילדיםל  בנוגע 

להוריםההמתנה   העלויות  לילדים    פעילויותב; לשים דגש  והפחתת  פעילות  בוכן  בקבוצות קטנות 

למפות ולחזק  וכן  ;  חברתייםקשרים    הדקכדי לדייק ול  ,יצירה, התנועה וה המוזיקההעשרה בתחומי  

 . משמעותיתתית ויחווי למידה  דותוכניות שיעוד

עם  ל  בנוגע  חשוב    הורים עבודה  כי  הורה ה   את  הדק לעלה  העשרה    תיופעילו באמצעות  ילד  -קשר 

חדרי  במשחקייה,  למשל, ב)מג"ר  בשיתקיימו    ,המשפחותי  מותאמות לצורכה  תות פרטני ומשפחתי 

הפחתת  ל   יכולות לתרוםפעילויות אלה  יה(.  י טיפול( או במרחבי היישוב )פארק, שטח פתוח, ספרה

ו הגורמי   חיוביותמתח  הלחץ  משפחתיות  חוויות  כך  נוסף.  ולחיזוק  על  על  המליצו  להורים  ,  סיוע 

הקשייםב והתובנות  ,עיבוד  הדרכות,  האתגרים  להם    כדי   באמצעות  שסייעו  הכוחות  את  לזהות 

 . ולעבוד עליהן  זוההמורכבויות שהקשו עליהם בתקופה עם להתמודד  

,  חשוב לתמוך בהם הן מבחינה מקצועיתעלה כי  צוותים הטיפוליים והחינוכיים  עבודה עם ה ל  בנוגע 

והן מבחינה    ,לתוכניות המתוארות לצמצום הפערים בכל הקשור לדרכי העבודה החדשות ובהתאמה  

 חוו משבר או שחיקה במהלך התקופה.  אם  ,רגשית

במצבים מסוימים  כיצד אפשר להשתמש בהן  אם ו  ולבחון  ( ללמוד מדרכי הפעולה של המג"רים2)

שיתופי    (א):  מרכזיותפעולה    דרכיבהקשר זה זוהו חמש  .  כמו גם במצבי חירום דומים בעתיד  בשגרה

  והטיפוליים   הרפואיים,  החינוכיים  הצוותים   עם  פעולה  שיתוףו  משרדי-בין  פעולה  שיתוףפעולה:  

  (ה)  ;חלוקת ערכות פעילות  (ד);  מתן שירות מרחוק  (ג)  ;עם המשפחות  יזום ורציף   קשר  (ב);  ביישוב

גם אם לא כולן היו דרכי פעולה    .מסגרות  בין  ובמעברים  זכויות  למיצוי  בתהליכים   במשפחות  תמיכה
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העבודות  ן  . בהסתכלות הרפלקטיבית שעלתה מחדש  מעשיקיבלו ביטוי  שבתקופה זו הן  חדשות, הרי  

המיקוד   ומקבוצת  המג"רים  מנהלי  של  ועל  היתרונות,  על  ללמוד  אפשר  המסכמות  על  האתגרים 

 .2לוח  מוצג ב העבודהדרכי הלקחים להמשך. סיכום 

 שגרה  תן לימיהקורונה והתאממגפת של המג"רים בתקופת   דרכי העבודה: סיכום 2לוח 
דרכי עבודה 
  שכדאי לשמר

 ולחזק 
 

 דרכי פעולה מיטביות  אתגרים  יתרונות

שיתוף פעולה  .1
  :משרדי-בין

בריאות, 
 ,חינוך, רווחה
, בינוי ושיכון

עלייה וקליטה  
 טחון פניםיוב
 

קידום רצף   •
שירותים מיטבי  

  במיוחד לגיל הרך
 בעת חירום 

איגום משאבים   •
והפנייתם למשפחות  

שוב, בדגש על  יבי
משפחות במצבי  

 סיכון 

אפשרות להגיע   •
למשפחות נוספות  
שאינן צורכות את  

 שירותי המג"ר 

  פתחאפשרות ל  •
תוכנית עבודה  

- אינטגרטיבית ורב
 ממדית לילדים  

 

יצירת בעלות   •
משותפת על פעילות  

ה  תוך שמיר, המג"ר
הייחודיות של כל   על

משרדים  הן  אחד מ
 שותפים ה

גיוס משאבים ויצירת   •
יציבות כלכלית  

  באמצעות)למג"ר 
  תשתית שליצירת 

 ות קיימא( נתוכניות ב 

מימוש מלא של   •
המג"ר כשירות  

אוניברסלי לכלל  
ה, תוך  יהאוכלוסי 

שירות  פיתוח 
המותאם  דיפרנציאלי  

אוכלוסיות  ל
 מוחלשות 

מיפוי הממשקים   •
המיטביים לשיתופי  

משרדי   הפעולה בין
מסגרות  הממשלה )עם 

טיפות  הטיפול והחינוך, 
החלב, אגף הרווחה  

תוך הבחנה בין   ברשות(
 שגרה עתות משבר לימי 

הבניה והסדרה של   •
על   הממשקים המיטביים

   בסיס המיפוי

עבודה סדורה מבוססת   •
נתונים במסגרת פעילות  

שובית לגיל  יהוועדה הי
הרך בהובלת התוכנית  

)שמאתרת   הלאומית
תוצאות   מגדירהו, צרכים

כדי לבנות מענים  
  מיטביים(

שיתוף פעולה  .2
עם הצוותים 
החינוכיים,  

 הרפואיים 
והטיפוליים 

 ביישוב
 

משמש   המג"ר •
כתובת לאנשי  

מקצוע ביישוב,  
לתמיכה ולהיוועצות  

וכמקור ידע על  
 אודות הגיל הרך 

הגננות, מנהלות   •
מעונות היום,  

עובדות סוציאליות  
ואחיות טיפת חלב,  

מסייעות להפנות  
הורים לקבל שירות  

 במג"ר 
 

נדרשים משאבי כוח   •
אדם לתחזק את  

הקשר עם הצוותים  
החינוכיים, הרפואיים  

 והטיפוליים 

מיפוי צורכי הצוותים   •
החינוכיים, הרפואיים  
והטיפוליים וממשקי  

 העבודה המיטביים 

הבניה והסדרה של   •
הממשקים המיטביים על  

בסיס המיפוי ויצירת  
 שגרות עבודה משותפות 
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דרכי עבודה 
  שכדאי לשמר

 ולחזק 
 

 דרכי פעולה מיטביות  אתגרים  יתרונות

קשר יזום   .3
ורציף עם 
 המשפחות

מאפשר לייצר אמון   •
המשפחות   בקרב

לקבל  ולעודד אותן 
 שירות שמגיע להן 

 

משאבים רבים  דורש  •
 וח אדם של כ

  אינןיש משפחות ש •
ח  ו מרגישות בנ

 בצורכיהן  לשתף

ה היזומה צריכה  יהפני  •
להיות מדודה וממוקדת,  

מבוססת על תעדוף  
מצבי הסיכון  בהתאם ל

 ולעוצמתם 

יה ישירה של גורם  י פנ •
ליצור אמון  מוכר מסייעת  

 ההורים  עם
 

מתן שירות  .4
 מרחוק

 

  למשפחותמאפשר  •
מגיעות    ןשאינ

בשל   למג"ר
  אילוצים שונים

 לקבל שירות 

שעות   מאפשר  •
גמישות יותר,  

ופחות זמן  
 מתבזבז על נסיעות ה

עשוי לקצר זמני   •
 המתנה לטיפול 

 

ל ההורים  לא לכ •
קבלת שירות מרחוק  

. יש  מהמתאי
  בכךמתקשים ה

בהיבטים של   
ערכות  יהו טכנולוגיה 

או שחשוב   ,בבית
להם הקשר הפיזי  

 הבית ן ולצאת מ

  אפשר להורים לבחורל •
 ח להם ו נשמה ב

רחיב את שעות  לה •
מעבר למפגשים  הפעילות 

 הפיזיים שהמג"ר מציע 

ערכות   חלוקת .5
פעילות 

)משחק או 
 טיפול(

כלי עבודה המייצר   •
בין   ורצף  חיבור

התוכניות  
מתקיימות  ה

בין  ובמסגרת המג"ר 
 מה שקורה בבית 

  למפגש עםהזדמנות  •
, לשיח  המשפחות
 לא פורמלי 

וח  נדרשים משאבי כ •
להכנת  וכסף  אדם

הערכות וכן  
 להטמעתן  

בערכות   שימושה הגברת •
  הוכנו והפצתןכבר ש

 למשפחות נוספות  

אופני  תיווך הערכות ו •
 השימוש בהן למשפחות 
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דרכי עבודה 
  שכדאי לשמר

 ולחזק 
 

 דרכי פעולה מיטביות  אתגרים  יתרונות

  תמיכה .6
משפחות ב
תהליכים  ב

  למיצוי זכויות
עברים בין ובמ

מסגרות 
  שימוש)למשל, 

  17 טופסב
לקבלת שירות  

  ביחידות
  להתפתחות

,  הילד
  השתתפות

  ועדותבו
  ללס הזכאות
   (השילוב

תהליכים   הנגשת •
 הנחיות ומתן  

הנוגע   הנגשת מידע •
זכויות של ילדים  ל

 ומשפחות 
 

ורת  נדרשת תקש •
קבועה ורצופה בין  

  ביןומנהלי המג"ר 
הגורמים המעורבים  

בתהליכי מיצוי  
   זכויות 

ית תהליך הליווי של  הבני  •
  והנגשת המידעמשפחות ה

 ן למענ 

מפקחת הגנים  הסתייעות ב •
מפקחת  המשמשת גם כ

במעברים בין  המג"ר 
 החינוך  הטיפול ומסגרות 

 

כולתם של מנהלי המג"ר למנף  הודות לי  ההתאפשר הפעילות המתוארת בפרק זה  כי    ,נראהם  לסיו

בתשתית הארגונית והקונספטואלית שעל בסיסה הוקמו. כך    קשורההיחודיות של המג"רים  הי את  

תחומיים של הילדים והמשפחות, ולצורך כך -המג"רים את הצרכים הרבמנהלי  זיהו  גם בעת הזו  

עם שירותים נוספים ביישוב כדי לתת מענה  וכן  משרדית  -ביןלאגם משאבים ולפעול בשותפות  פעלו  

  עבורם הזדמנות יצרה    ההתמודדות בתקופת המגפההבינו כי   םמנהליהלצרכים האלה. נוסף על כך, 

ככתובת מקצועית חשובה לקהילת הגיל הרך ביישוב, ובכך להרחיב את    המג"רלהעצים ולהנכיח את  

 נשי מקצוע ועם שירותים נוספים ביישוב. כמו גם את שיתופי הפעולה עם א   ,ומעגל מקבלי השירות ב

 

  



 

19 
 

 מקורות

תוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: התמודדות  ה  360°  .(2020ארזי, ט., אקרמן, מ., סרוור מ. )
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