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: החשיבות בהבטחה של טיפול טיפול בילדים בגיל הרך ופיתוח קהילתי בר קיימא

 הולם בילדים בתכנון של הפרקטיקה   

 תקציר

בהתייחס  בילדי הגיל הרךלטיפול החיוביות של מערכת מקומית השלכות האת מדגיש המאמר 

לגבי , . כמו כןוהחברה המשפחה, הקהילהו הילדעבור  יםסביבתיו יםכלכלי ,םייחברתלהיבטים: 

  . בקהילה בגיל הרךילדים למערכות הטיפול של והחשיבות בתכנון ובנייה הנחיצות 

 

  ,צרכים החברתיים והכלליים של ההוריםנותן מענה לבילדי הגיל הרך איכותי, נגיש ובר השגה טיפול 

ין האיכות חיובי בקשר מצביעים על מחקרי אורך  וכיים ההתפתחותיים של הילדים.נצרכים החיל

ית בגילאים הבוגרים. ניעבריהתנהגות היעדר לו ,רמת תעסוקה והכנסההגבוהה של טיפול בגיל הרך ל

קשה למצוא  ת,ם כלל הילדים. למרות זאעגם בסיכון אלא  טיב לא רק עם הילדיםיהטיפול האיכותי מ

נאלצים  רביםהורים לא יקר. להגעה ומספקים טיפול איכותי ונגישים לגיל הרך אשר מרכזי טיפול 

ההערכות ) קרובי משפחה, חברים או שכניםהניתן על ידי  ,וזולפורמאלי טיפול לא תחליף של הסתפק בל

ולכן יש חשיבות רבה . (תופורמאלי בלתית ונמצאים בטיפול במסגרמהגיל הרך  כמחצית הילדיםהן ש

גם לספק על מנת  , וזאתהשגה לגיל הרךאיכותי ובר מרכזי טיפול  ופתחבנו ויימעצבי מדיניות לכך ש

  . לא פורמאליותההחינוכיות לרשתות מקצועית גם תמיכה 

 

הורים ובמעסיקים ם שהוא תומך בלה מקומית, משוכלכמסייע לפיתוח בגיל הרך מערך הטיפול בילדים 

 בטווח הארוך חינוך בגיל הרך מהווה אפיק השקעה מבטיח ביותרשל טיפול ו ציבורי קצובתמקומיים. 

 ותקשורהרך תכניות איכותיות של טיפול בילדים כלל החברה ברמת (. 7:1 של עתידי ביחסר החז)

צריך בגיל הרך טיפול בילדים לאור הנאמר,  ליצירת הון אנושי ורמה גבוהה של תוצר מקומי גולמי.

  להיות חלק ממדיניות של התפתחות כלכלית.

 

עשויים להשפיע על יעדים אחרים של התפתחות ילדי הגיל הרך במיקום ונגישות של מרכז הטיפול 

נמצא במקום היוזמות של תכנון בר קיימא. מרכז טיפול פיתוח ו המהיר התרחבותלמשל, , קהילתית

מקצר את הורים לבזבז זמן על נסיעות, מה שמאלץ את ה, נוח להגעהאינו ממקום המגורים ו מרוחק

 ,זיהום האוויר באזור. לאחרונהמת רומעלה את  ,בחיי המשפחה והקהילהשלהם זמן ההשתתפות 

של פיתוח  כניותבתבגיל הרך באשר לצורך לכלול את הטיפול בילדים הציבורית גוברת המודעות 

לצרכי הילדים ראוי משקל  יםנותנ עדיין אינםבקהילות רבות מעצבי מדיניות . יחד עם זאת, קהילתי

 וההורים.

 ובין שונות אוכלוסיות של צרכים בין איזון למצוא נוטות הארוך לטווח בתכנון שעוסקות קהילות       

 הערכה במסגרת הרך הגיל בילדי הטיפול לצרכי ההתייחסות. הקהילתיים החיים של שונים ממדים

________________________________________________________________________ 

 תקציר מבוסס על המאמר:ה

American Planning Association, (2011). Child Care and Sustainable Community  

     Development: The importance of ensuring adequate child care in planning practice.  

     Chicago: APA. 



 

5 
 

היעדר תכנון מראש של בעוד, ש את הקהילות לידידותיות יותר למשפחה. כתותכנון לטווח ארוך הופ

 ריחוק ממקום מגורים ואמצעי תחבורהלמערך טיפול בילדים מביא להעלאת עלויות פיתוח, 

צות הברית, הערכת צרכי הטיפול בילדים רבמספר ערים ומדינות באתושבים. מצדם של ההתנגדויות לו

 .הכניות פיתוח חדשת מהווה חלק אינטגראלי של כלבגיל הרך 

 

התגבר על האתגרים הפיננסיים ולשפר את קהילה עשוי לסייע לשיתוף פעולה לומר שלסיכום, ניתן 

אלטרנטיבה מועדפת על פני העלאת שכר . זוהי גם המערכות המקומיות של טיפול בילדי הגיל הרך

טיב עם ישירות נוח ובר השגה מוטיפול בילדים ההנגשת . כמו כן, למסגרות בלתי פורמאליות הטיפול

  והקהילתית.  ן רבים ברמה המקומיתבעלי עני

 

 

 

 

 


