
 

15 
 

 : סקירת ספרותבגיל הרך טיפול מוקדם ושותפות חינוכית

 

 תקציר

"Head Startו "-"Early Head Start" מעניקות טיפול וחינוך ר שאתכניות לאומיות בארצות הברית , הן

פועלות בשיתוף פעולה  . התכניותמצוקהילדי משפחות תוך התמקדות בהגיל הרך, ילדי עבור  אינטגרטיבי

צרכי ההורים היוצאים ו, לקדם את הצרכים ההתפתחותיים של הילדיםומטרתן היא  הדוק עם הקהילה

בתחום בין בעלי ענין פעולה  ףיתובארצות הברית הביעו תמיכה בדגם של ש מעצבי מדיניות. לעבודה

על מנת להעלות את איכות וזאת  ,(Early Care Education, ECE) החינוך בילדי הגיל הרךוהטיפול 

 Early" התכנית שיתוף הפעולה עםממשלה הצהירה על תמיכתה במדינות וקהילות שיפעלו בה הטיפול.

Head Start",  הסקירה הנוכחית  אקונומי נמוך.-לילדי משפחות ממעמד סוציוטיפול איכותי לשם מתן

  .בין התוכניות הנ"ל לארגונים קהילתיים שוניםקיים אודות שיתופי הפעולה באה לבחון את הידע ה

 

 גיל הרך: לחינוך פעולה ב פיבניית שיתושל תהליך בהשלבים הבאים ניתן להצביע על 

האפשרויות חינוך בגיל הרך, הילדים הזקוקים לוצורכי : כמות הצרכים והמשאבים הקהילתייםמיפוי  -

 . במסגרות הקיימות הקיימות, איכות הטיפול ומידת ההיענות לצרכי ילדים והוריהם

 ת.והתכנילהפעיל כולת היאיכות וה ךמתבצע על סמ :שותפיםהזיהוי  -

 .גיוס שותפים  -

אחריות ומחויבויות של כל שותף, הגדרת תפקידים, לשם קביעת משא ומתן : השותפיםשל ציפיות הירור ב -

 בניית חזון ויעדים משותפים כבסיס לתכנון שיתוף הפעולה.

 .בניית הסכמים -

 . שיתוף הפעולהל כי מימוןמציאת דר -

 

 :בחינוך לגיל הרך יישום שותפויותנעשות במסגרת פעילויות עיקריות ה מספרניתן להצביע על 

 .בנית קשרים ושמירה על תקשורת תקינה בין השותפים -

  .שותףכל הערכת צרכי  -

 .צרכי הילדים והמשפחות לעה נעואשר הענקת טיפול גמיש ואיכותי  -

לים, תמיכה טכנית, הענקת משאבים לציוד פאימון והכשרת מט תבאמצעוהמקצועית  העלאת האיכות -

 וחומרים.

 .והכשרה מקצועית תמיכה בפיתוח צוות -

 .יישום שירותים כוללים -

תוצאות הבדיקה משרתות את צרכי  - הערכת איכות התכניותבאמצעות  פיקוח על השירותים הניתנים -

 שיפור.שם תכנית פעולה לפיתוח של מחייבת של תכנית הכשרת המטפלים. איכות נמוכה 
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 ה.חמשפהתקשורת עם ו (מרכז לטיפולובית נות )הניתן לילד בסביבות שו המשכיות הטיפול הבטחת -

 

 ל ילדיללכ ותפתוחבגיל הרך. חלקן היו  שותפויות הללו שירתו מגוון רחב של ילדיםבשנים האחרונות ה

ר קמחמצוקה. ילדים ממשפחות למשל,  ות,עוצבו עבור קבוצות ספציפי ןחלקו 4-3תושבי האזור, בגילאי 

שבחן את ציפיות הורי התינוקות והפעוטות ממסגרת הטיפול מצא כי הורים מצפים למצוא סביבה 

מעניקה הזדמנויות למידה, מותאמת להתפתחות, מוגנת במה שקשור לבריאות וביטחון ר שאידידותית 

עם דוק הקשר ילדים ושמירה על הרמה גבוהה של אינטראקציה עם בעלת לאורך זמן, רציפה הילדים, 

 המשפחות.

 

 החינוך לגיל הרך:  תוצאות חיוביות משיתופי הפעולה בתחוםמספר ניתן להצביע על 

 :שנתיים( עדבטווח הקצר )

 .הנגשת התכניות לטיפול בילדי הגיל הרך למשפחות מצוקה -

נעשה שיתוף פעולה הראו תוצאות טובות יותר במה שקשור מרכזי הטיפול שבהם : העלאת איכות הטיפול -

 עשירה, ביבה לימודית גם על ס דווח. התכנית של מסגרתהמבנה לפעילויות, אינטראקציה, שימוש בשפה ו

 חומרים ומשאבים.ציוד איכותי, לגישה 

 ת. ות מקצועייומערכות של השתלמושל הצוות לות גישנ: פיתוח ידע ומיומנויות של הצוות -

 גישה מוגברת לשירותיםזוכות להפעולה פי יתומופעלים באמצעות ששבמרכזי הטיפול משפחות הילדים  -

  . קהילתיים

 יותר לצרכים והעדפות של המשפחות.נתנו מענה טוב שיתופי הפעולה  -

שעוסקים בטיפול ארגונים של הניסיון שימוש ב, העברת מידע ופעולה מקל על החלפת רעיונותהשיתוף  -

 .בילדים

 .גיל הרךם בבתחום הטיפול בילדיבעלי ענין על ידי רשת קהילתית ה של התחלת הקמ -

מעריכה את התכניות של טיפול בילדי הגיל הרך ותומכת בשיתוף פעולה בין בעלי ר שאהנהגה קהילתית  -

 .ענין

 

 ארוך:הטווח ב

 לילדי הגיל הרך.  נרחבים ואינטגרטיבייםקהילתיים שירותים הקמת  -

מחקרים מראים : טיפול איכותי בקהילהילדי הגיל הרך ויצירת רשת של המוענק לאיכות גבוהה של טיפול  -

הילדים באזור וזאת באמצעות  למעלים את איכות הטיפול עבור כלחינוך לגיל הרך כי שיתופי הפעולה ב

העשרת המשאבים הקהילתיים שבהם . בנוסף, הכשרה מקצועית שניתנת לצוותים מקצועיים נרחבים

 נעשה שימוש בכל המרכזים לטיפול בילד בקהילה.

 .ווחת המשפחותהעלאת ר -

 .העלאת רווחת הילדים ומוכנות לבית הספר -

  .פיתוח מדיניות, נהלים וסטנדרטים שעשויים להיות בשימוש ברמה המקומית והלאומית -
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המכשולים . הרך חינוך לגילשיתופי פעולה בשלבי יצירת מחקרים מצביעים על מספר מכשולים ב

 :םהנפוצים ביותר ה

  לאורך זמן. המסגרות  שמירה על     -  

ארגונים, ההבדלים בתפיסות החזון והיעדים של שנובעת מ ,בין הארגוניםתקשורת של  כהאיכות נמו -

 היעדר כבוד והערכה בין השותפים.ו מחויבויות ,תפקידיםהגדרת ב ותתחרותיות סמויה, אי הבנ

 .סטנדרטיםנהלים או בהבדלים ב -

 ולא וודאי. חסר  מימון -

 .אדם כוחגבוהה של ותחלופה  שכרלים בדהב -

 

על גורמים שמקדמים את שיתופי הפעולה וגורמים להעלאת איכות הטיפול  ניתן להצביע לעומת זאת,

 תומכים בהתפתחות הילד ורווחת המשפחה:הרך, בגיל 

 .הנהגה חזקה ומחויבת לביצוע השותפות -

: חשיבות היחסים הללו באה לידי ביטוי בשלבים שונים קשרים הדוקים ואמון הדדי בקרב הנהלת התכנית -

 .היישום, החל משלב התכנון וכלה בשלב שותפותהשל 

בניית חזון ויעדים משותפים בשלבים : בשלבים המוקדמים של התכנון יםכינון חזון משותף ויעדים מוסכמ -

ה החזון להיות רחב יריעלאורך זמן. על  קיומול תורמתהמוקדמים של התכנון מחזקת את שיתוף הפעולה ו

 רכי ההורים.וגם את התמיכה בצכן ילדים והכנתם לבתי הספר, והשל מיטבית ולכלול גם את ההתפתחות ה

הכשרה משותפת מהווה הזדמנות לבניית אמון והידוק : המטפל כשרת הצוותהסדנאות משותפות של  -

 .היחסים

 .אומי והמקומי ובעלי עניין קהילתייםברמת השלטון הל :בין השותפים תובניית תכנית להמשך התקשר -

 מגדירים תפקידים, אחריות ותקצוב.אשר  פעולהשיתופי וקיום הסכמים פורמאליים  -

 .קשרים הדוקים ואמון הדדי בקרב הצוות המעניק טיפול והוראה -

 .השקעה בצוות שמקדם ובוחן את יישום שיתוף הפעולה -

 תשכולל הבנה של פעילויות, נהלים וסטנדרטים של כל ארגון, יצירת תכנית שמרכז תהליך תכנון מסודר -

את הפעילות המשותפת, הבהרת תפקידים ואחריות של כל שותף, הכשרת הצוות לתפקידים חדשים 

 ולציפיות חדשות.

 .מימוןאת המשאבים הקיימים ואת המקורות החדשים ל שבוחנת תפיננסיתכנית  -

 .השותפויות נמשכות לאורך זמן, כך עולה רמת הצלחתןשל וככ: שותפיםיציבות בקשרים בין ה -

 קיום תהליך מסודר של בירור הנושאים הקשורים לנהלים, סטנדרטים ומדיניות. -


