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 לגיל הרך ילדיםמעונות מרכזי עורבות הורים ואיכות טיפול בארגונית, מתבנית 

 

 תקציר

צורת הארגון של מעונות יום והשפעתה על איכות הטיפול בדרך כלל ממצאי המחקר מצביעים על כך, ש

רק לעתים זוכים ארגונים שיתופים לכן ובין מלכ"רים לארגונים רווחיים, שבדיכוטומיה ת קדממת

בארצות הברית נמצא כי המעונות  רכובמחקרים שנע .קטגוריה נפרדתכהחוקרים רחוקות לאזכור של 

טיפול איכותי יותר. גם  ףעל ידי מלכ"רים מציעים טיפול באותה רמה כמו ארגונים רווחיים וא יםהלוהמנ

מופעלים על ידי שילדים לפחות(  30 הכולליםבקנדה נמצא כי מעונות יום גדולים ) שבוצעבמחקר הערכה 

 סביבה מתאימההתייחס להיותם תוצאות טובות יותר מאשר ארגונים רווחיים בציגים מלכ"רים מ

ם מעטים עוסקים רק מחקרי ,כאמור .שמתקיימת בהם התפתחותיתהעילות והפ , איכות הטיפוללילדים

 עבודה בתוכם.השל ובארגון  הסביבעיקר בב תעוסקבנושא הספרות הקיימת  פיים, אךבמעונות שיתו

שיתופי, למשל,  מעון ילדיםשל  ההפעלבמחקרים מצביעים על התעניינות הולכת וגוברת של הציבור 

במחקר שנערך כמו כן,  במספר מעונות ילדים המפוקחים על ידי הורים.עלייה בשבדיה נצפתה 

להשפיע על החזון זאת בשל רצונם ושל מעון יום בקליפורניה נמצא כי הורים מעדיפים דגם קואופרטיבי 

 עם הורים אחרים.הדוק יותר קשר יחד עם  של המעוןמיומית קה היויועל הפרקט

מספקי  מובנה בין בעלי העניין בארגונים רווחיםהאינטרסים הניגוד בדות התיאורטיות מציינות את והע

מעוניינים במקסום התוצאות הפיננסיות  כאשר הראשוניםצורכי השירות, עניין השירות, לבין בעלי 

רים שמאפר שאמותיר מרחב לכניסת מלכ"רים ניגוד האינטרסים . העלאת איכות התוצרוהאחרונים ב

מלכ"רים . בגיל הרך בילדיםאיכותי טיפול יחד עם שימת דגש על השירות, איכות לפקח על  לקוחותיהםל

על ידי יזמים קהילתיים עשויים לספק שקיפות גדולה ולהביא למקסום התוצאה  הוקמור שאשיתופיים 

מגוון גם בשל  וה יתרוןוה, הצורה הארגונית של ארגון שיתופי מבנוסף במה שקשור לאיכות השירות.

  אפשרויות להתערבות.ה

 

 את ההשערות הבאות:והוא בחן  ערך בקנדהנהנוכחי המחקר 

רמה גבוהה יותר של מעורבות ההורים צביעו על ים על ידי ארגונים שיתופיים ילמופעשהמעונות האם  .1

 ? למטרות רווח ארגוניםעלות על ידי מלכ"רים ופהמעונות המו השוטפת מאשר פעילותבבניהול ו

מעונות המופעלים על הר שמאלילדים רמה גבוהה יותר ב ספקו טיפוליארגונים שיתופיים של הורים האם  .2

 ?ידי מלכ"רים רגילים וארגונים עסקיים

 ?איכות טיפול גבוההלמעורבות הורים בניהול המעון מהווה גורם מנבא האם  .3

 

הבדל משמעותי בין הארגוניים השיתופיים והמלכ"רים העצמאיים לבין הארגונים מצביע על  המחקר

של גופים, החל פעילות בהתייחס לדפוסים דומים ביניהם מצביעה על השוואה הרווח. למטרות 

גופים הסוגי כי לא נמצא קשר בין יחד עם זאת, יש לציין  יים.שיתופלארגונים ועד רים עצמאיים "מלכמ

   כמרכיב אינטגראלי של ההפעלה )דרישה ,מעוןבפעילות ההורים דרישה להשתתפות הלבין הארגוניים 
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מפעילים הארגונים שיתופיים שהארגונים השיתופיים(. הדבר מוסבר בכך מ 3% -זאת קיימת רק ב

ארגונים  דמיון הרב בפעילות שליום שלם לילדי הורים עובדים. השל מעונות שואפים לספק טיפול 

המפעילים  העצמאייםלכ"רים ממה 60%-כשנתון המעניין סבר לאור המלכ"רים עצמאיים מוושיתופיים 

וני בא לידי ביטוי במגע את, השיחד עם זמנוהלים על ידי וועד מנהל שמרביתו כוללת הורים.  מעון יום,

ארגונים שיתופיים מקיימים אספות שנתיות בהם נדרשת נוכחות של אחוז גבוה מכלל . עם כלל ההורים

הלים של המלכ"רים העצמאיים, למרות המעורבות הגדולה של הורים בוועדים המנבנוסף,  ההורים.

על  יםהרמה הגבוהה ביותר של המעורבות הישירה והפיקוח של ההורים מאפיינת את המעונות המופעל

 ידי ארגונים שיתופיים.

 

את הקשר בין נוכחות ההורים בוועדים המנהלים של הארגון המפעיל את המעון הנוכחי מאשש המחקר 

ניתן לומר כי  בארגונים למטרות רווח וגם במלכ"רים מכל סוג.ם גקשר זה מתקיים  .לבין איכות הטיפול

יכות הטיפול מדוע אדווקא מעורבות של מקבלי השירות בתהליך קבלת ההחלטות מהווה גורם שמסביר 

במעונות המנוהלים על ידי מלכ"רים בדרך כלל גבוהה יותר מאשר בארגונים למטרות רווח. נתון זה 

 .ארגון שיתופיהיותו  ו הואעיקרי שלהמאפיין הבות ההורים בניהול שורמצביע גם על החשיבות של מע

 

 


