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ת המדיניות מסגרוניתוח של לילדים בגיל הרך: שותפות באינטגרציה של שירותים 

 בחינוך ובשירותי אנוש

 תקציר

בין  ושיתוף פעולה הדוקאינטגרציה  שיח של כיום קדמיםגונים שעוסקים בחינוך בגיל הרך מאר

ומדיניות דורשות התייחסות כוללת של אינטגרציה זו מורכבות ה תיבעייחד עם זאת, . מערכות

בות מדיניות ששמה דגש על האינטגרציה של  שירותים עבור רממשלות אימצו  ,לאחרונהמכוונת. 

פרדיגמה של הילדים ומשפחות. תהליך זה קשור למעבר מהפרדיגמה של "אחריות המשפחה" אל 

עה בילדים". בפרדיגמה הראשונה הורים הוכרו כאחראים בלעדיים על קבלת ההחלטות אודות "השק

על רווחת משותפת של המדינה והמשפחה אחריות בדוגלת הפרדיגמה החדשה בעוד שרווחת הילדים, 

שיח פעיל עם -דונהל ל (ולא רק מהמשפחות החלשות)תפיסה זאת דורשת מכל המשפחות . הילדים

 ת מערך שירותיה. המדינה באמצעו

 

. ניתן להצביע על מספר דגמים שפותחו לילדים בגיל הרך ולמשפחה שירות כוללתפיסה של בסיס העל 

מעון יום,  כוללהמרכזים למצוינות בגיל הרך בבריטניה משלבים שירות לילד ולמשפחה לדוגמה: 

בקנדה לגיל הרך  טיפולהמרכזי ; חינוך בגיל הרך, תמיכה במשפחה, שירותי בריאות וחינוך למבוגרים

גישה דומה החל מלידה ועד לכניסה לבית הספר.  ,בילדיםטיפול כוללים שירות תמיכה במשפחה ו

 ספר. הבתי ממבני כחלק מוקמים מילד לטיפול המרכזי ולכן  הונהגה גם באוסטרליה

 

מורכבותה מדיניות ציבורית של שירותים אינטגרטיביים מדגישה את הגישה החדשה לעיצוב והערכת 

דורשת לבחון את המכלול של בעלת רבדים רבים. גישה זאת הציבורית ואת היותה מדיניות של ה

ניסיון ליישם ה ., כל אחד מתוך הפרספקטיבה משלועל ידי ארגונים שוניםשמתבצעות פעילויות ה

זאת ו ,הארגונים השייכים למגזרים שונים נוצרים ביןשמתחים מצביע על יטניה מדיניות כוללת בבר

המתייחסות  ונות ואף מנוגדותתפיסות שכמו כן, לגבי  יעדים שונים.בשל העובדה שהם פועלים לאור 

המכוונת מכתיבים מדיניות . למשל, הם לבין מוסדות חברתיים שונים ,הורים ומשפחותלקשר בין 

הורים כלא מסוגלים לפעול בשיח שרואה יחד עם ילדים הורי הה של הכרהכולל  ף פעולהותילעידוד ש

של הגבול בין תמיכה לכפיה במסגרת ולכן ללא סיוע חיצוני.  ,בצורה יזומה למען טובת הילדים

ערכים היא נגזרת של קיימת ה המדיניותש ,וזאת בשל העובדה מדיניות שיתוף הפעולה הנו מטושטש

 יניים.בהמעמד הרווחים בקרב ויעדים חברתיים 
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 להלן, טבלה אשר מציגה את ההבדלים בין הגישות והמדיניות של ארגונים ממשלתיים העוסקים 

 בשירותי אנוש, לבין ארגונים שעוסקים בחינוך באוסטרליה:

 

מחנכים מדגיש את החשיבות ש ים בגיל הרךים עבור ילדיאינטגרטיבהשירותים ההחזון החדש של 

 בנוסף, יתוף פעולה הדוק עם עובדים סוציאליים, עובדי מערכת הבריאות ומומחים אחרים. בשיעבדו 

משפיעים על רווחת שמשפחות בנושאים השירות לעבוד בשיתוף פעולה עם ההמומחים ומספקי על 

בניית ההון החברתי והרחבת הגישה הקהילתית הינם הכיוון החדש ש ,יתן לומרנילדים וקהילות. 

למגזרים שעוסקים במתן שירות אינטגרטיבי לבסס את  תמאפשרגישה זו נוך. יהחבמדיניות 

פעילויותיהם העתידיות על המסגרת המשותפת ולראות בעין אחת את התהליכים והתוצאות 

יחד עם זאת, המדיניות המעשית מצביעה על כך, שעובדי מערכת החינוך . המרכזיים של שותפות זו

ידע פרשנות שונה לגבי אופן שיתוף הפעולה ביניהם. בתחום החינוך, הועובדי שירותי אנוש מפתחים 

ההורים אודות הילד זוכה להכרה, אך יחד עם זאת הורים נאלצים לפעול לפי האג'נדה של בית של 

הדגש על בעתיד הקרוב שניתן לצפות לסיכום, הספר, גם כאשר היא אינה מתאימה להם או לקהילה. 

 עם התפיסות ההיררכיות המסורתיות.בד בבד יחד להתקיים ך פיתוח קהילתי ימשי

 

 

 חינוך שירותי אנוש 

 ילדיםשל לקדם חינוך  הורים וילדיםשל וחינוך  הלקדם רווח יעדים

להיות מעורבים בחינוך  –תפקיד הורים  םיענות לצרכי הורים וילדהי ערכים

 ילדיהם

בטוחה חינוכית ביבה ה של סיציר והון חברתי תיצירת יכולת קהילתי תוצאות

 הישגים לימודייםשיפור ו, ויצירתית

 מוסד חינוכי;התלמיד והרכי וצ צרכי פרט/משפחה/קהילה במוקד השירות

 תחרותיות לאומית

 גישה קהילתית כוללת לילד גישה

 

 פרסילד בבית ההדגש על 

תפקיד 

 הורים/משפחות

 הסביבה עיקרית להתפתחות ולמיד

 ילדיםשל 

תפיסת הורים כמחנכים וכתומכים 

 בחינוך הילדים

קהילות ומשפחות מעודדות ליזום את  אחריות

 שיתוף הפעולה

צוות המוסד  באחריות השיתוף הפעול

 החינוכי

תפקיד של 

 שיתוף הפעולה

שיתוף הפעולה הנו גם תהליך וגם 

 יכולת קהילתית(ה של תוצאה )בניי

שיתוף הפעולה הוא תהליך שמביא 

 לתוצאות חינוכיות


