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 חינוך ולמידה בגיל הרך בקהילה 

 

 מערכת כתב העת "בראי המחקר"

 סעיד ענבוסימנהל המערכת: 

 ליבוביץ -עורכת ראשית: שלומית סדרס

 עורך משנה: בנימין ווניקוב

 ליבוביץ - עורכת לשונית: שלומית סדרס

 מידען: בנימין ווניקוב

 סעיד ענבוסי, חגית גלברג, שרה פנחסי, חיים פוזנר והילה לפידחברי המערכת: 

 הפקה: החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(

 

 דבר המערכת

ותרומתם  ,בגיל הרך במסגרת של מדיניות לאומית למידהובחשיבות של מיסוד חינוך  גיליון זה עוסק

בהשלכות החיוביות של מערכת מקומית הנותנת מענה כמו כן, . קהילהפיתוח הון אנושי וחברתי בל

, כחלק אינטגרלי של תכניות קהילתיות מגוונות בקהילה. בנוסף, הוליסטי לטיפול בילדים בגיל הרך

ם לאיכות הטיפול, תותרומבגיל הרך  הערך המוסף של שותפות ושותפויות של ארגונים בקהילה

כל זאת, מתוך הכרה בצורך לעצב מסגרות ם. מעורבותם של הורילהכשרה מקצועית של הצוות ול

 המותאמות לערכים, צרכים ונסיבות חיים של הקהילה.

 

רבה ולכן ישנה חשיבות  חינוך וטיפול בילדים בגיל הרך הנתמך על ידי הקהילה נתפס כנכס קהילתי

 חינוךהערוצי את שלושת ולכן מוצע לשלב החינוכית. של כל השחקנים הפועלים בזירה לשיתוף 

החבירה של הגורמים  פורמאלי, חינוך בלתי פורמאלי וחינוך פורמאלי.-: חינוך אקיימים בקהילהה

ל מעורבות אקטיבית של ילדים החל מהגיל הרך וזאת על מבוססת על ההכרה בחשיבות שהחינוכיים 

 מנת לכונן זהות אזרחית משתתפת בגיל המבוגר. 

 

 ,מבססות שיח של אמון והדדיות מוכלליםש בהקשר זה יוזמות קהילתיות, שותפות ושותפויות

ות מענה של תכניות המבוססות על עקרונות חינוכיים קהילתיים ומקשרות בין ילדי הגיל הרך מאפשר

לקהילה. איגום משאבים וכוחות הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית מאפשר טיפול איכותי יותר 

דית עשירה, תמיכה בפיתוח ידע ומיומנויות של בסביבה לימולילדי הגיל הרך והוא בא לידי ביטוי: 

הצוות יחד עם הכשרה מקצועית, הנגשת תכניות לילדים ולמשפחה, מענה טוב יותר לצרכים ולרווחה 

    .  בקהילה של הילדים והמשפחות
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התפיסה של חינוך ולמידה בגיל הרך כחלק אינהרנטי של שירות אשר ניתן בקהילה מביאה לידי ביטוי 

. היא מאפשרת שירותים מדורגים על מעגלי חייו של הילד והמשפחהאשר מתבוננת ליסטית גישה הו

תחת המטרייה של תמיכה חברתית מוגברת כל זאת לילדים ולמשפחות ככלל ואלו שבסיכון בפרט, 

התמיכה החברתית והמעורבות של הרב ממדיות, מגבירה את גישה זו ומעורבות של חברי הקהילה. 

תכנית לימודים אשר מבוססת על תורמת לבניית חברי הקהילה. מעורבות פעילה של ההורים ההורים ו

    ם. ילדיהמעורבות קהילתית אשר תומכת ברווחת יחד עם ידע מקומי וקהילתי, 

 

מקומית ארצית ומחקרים מצביעם על ההשלכות החיוביות של תכנון ובנייה של מערכת לסיכום, 

 חברה.הקהילה והעבור , הסביבתייםו חברתייםכלכליים, הה להיבטים בהתייחס ,לטיפול בגיל הרך

אשר פועלות ונתמכות על ידי הקהילה נתפסות כנכס טיפול בגיל הרך חינוך ותכניות איכותיות ל

ליצירת הון  תורמתקהילתי. ולכן הקמה של שירותים קהילתיים ואינטגרטיביים לילדי הגיל הרך 

 . החוסן הקהילתיהגברת לאנושי ו

 

 

 תודות

תרומתה  .רשת התחלה חכמהמעון בונה קהילה, צוות הטמעה מנהלת , גב' גלית ז'ינוללהודות ברצוני 

 .ולידי ביטוי ברבגוניות ההיבטים שמיוצגים ב יםבא עתהשל כתב התכנים בחירת לקצועית המ

רמת להעלאת ותרומתן  בגיל הרךקהילתיות  תוהשילוב של תפיסות חינוכיאת מייצגים המאמרים 

  סוס חוסנה של הקהילה. ולביהקהילתיות 

 

  בזכות אלא, מובדל יצור היותו בזכות אינו היחיד של וערכו מהותו עיקר"

    (אינשטיין אלברט) "גדול אנושי מציבור חלק היותו                                                                              

 

 

 

 קריאה מהנה                                                                                                                      
     יבוביץל-שלומית סדרס                                                                                                             


