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 של  טיפול איכותי עבור תינוקות ופעוטות: חקר מקרים של אסטרטגיות

  קהילות שלוש

 

 תקציר

ונים של ניכרת מגמה של שיתוף פעולה בין מספקי שירות ומעצבי מדיניות בתחומים ש ,לאחרונה

, נעשים מאמצים ניכרים להגברת טיפול בתינוקות ופעוטות. ברמה הארצית וברמה המקומית

בחן הנוכחי . המחקר השוניםהשירותים בין  תיאוםבריתות חדשות ופיתוח של שיתוף הפעולה, 

בחון את לומטרתו הייתה  קהילות 3קרב את האסטרטגיות לפיתוח שיתוף פעולה קהילתי ב

. ממצאי עטות יכולתומשפחות מלתינוקות ופעוטות בטיפול איכותי ההשפעה של הנגשה של 

וזאת בשל  איכות הטיפול בתינוקות ופעוטותלחשיבות קריטית המחקר מצביעם על כך, שישנה 

  .ההשלכות ההתפתחותיות

 

 מועטות יכולת: על מגוון בעיות העומדות בפני משפחות מצביעים מחקרים קודמים 

 .הרשימת המתנה ארוכוילד בקהילה לכמות לא מספקת של מרכזי טיפול א. 

 קרובות גורם להורים להעדיף את , שלעתים השגהבר של שירות  נמוכה יחסיתאיכות ב. 

 על טיפול בבית. יםהפתרונות המבוסס    

 עלות גבוהה של טיפול.ג. 

 .קשיים בתהליך של קבלת הזכאות לסבסודד. 

 .ימצאות ואיכות של מרכזים לטיפול בילדי הגיל הרךההיעדר מידע אודות ה. 

 תחבורה.הגעה ולהופן אמכשולים שקשורים לו. 

 

בדרך הם מתמודדים מכשולים עיקריים איתם על מספר הצביעו  הוריםהבמחקר הנוכחי גם 

כמות לא מספקת של מרכזי טיפול, עלות גבוהה ואיכות , למשל, למציאת פתרון איכותי ונגיש

 נמוכה של טיפול במרכזים רבים. 

 

סביבה ידידותית ביחס עבורם, לדוגמה: ביותר ההורים תיארו את מאפייני האיכות החשובים 

מה שקשור לשמירה על לגבי סטנדרטים גבוהים  ;מגוון פעילויות התפתחותית ;לילדים והורים

הדוק בין שר אינטראקציה איכותית בין מטפלים לילדים וקיום ק ;הילדים ראות וביטחוןוה

עברת הערך של כיבוד נכונות לכלול ילדים בעלי צרכים מיוחדים וה מספקי השירות להורים;

את החשיבות של הפעילות המכוונת להעלאת איכות גם בעלי עניין קהילתיים הדגישו  השונה.

 הטיפול ולא רק לריבוי המרכזים לטיפול בילדי הגיל הרך. 

 

___________________________________________________________________ 
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מאפשרות אשר  אסטרטגיות ויוזמות קהילתיותבאשר לתובנות צביע על מספר הנוכחי מהמחקר 

שפר את לזאת על מנת ו, הדק את הקשר בין הגורמים המטפלים בילדי הגיל הרך ומשפחותיהםל

 . איכות הטיפול בתינוקות ופעוטות

 

בניית קשרים חזקים של שיתוף חשיבות רבה ב נהיש - הידוק שיתוף הפעולה בין גורמים שונים

כמו כן, חשוב  משאבים.ולהנגיש  יעילוזאת על מנת לפתח קשר  ,קהילתייםשותפים עם  פעולה

לשפר את שיתוף הפעולה והמעורבות ברמה ים עשויאשר דגמי פיילוט לאפשר לקהילות לעצב 

והשוואת  ,וגישות , תפיסותהתאמת יעדיםשל פעולה דורש ביצוע השיתוף בנוסף,  המקומית.

ההנהגה של המשכיות אור זאת, ישנה חשיבות לל תהליכים המתרחשים בארגונים שונים.

 . מוצלחהפעולה השיתוף והעמקת 

 

 ספקי השירותבתמיכה מתמדת  דורשתהטיפול בגיל הרך העלאת איכות  -העלאת איכות הטיפול 

כוללים ביקורים סדירים )שבועיים או חודשיים(  יםקהילתיהפרויקטים הת מרביאכן, . בשטח

הביקורים הללו אנשי התמיכה בוחנים את התחומים הרלוונטיים במהלך , כשטיפולהמרכזי ב

 ישעל מנת לבסס תמיכה זו  ומעניקים הדרכה בביצוע פעילויות כאלה או אחרות של התוכנית.

הבדיל בין יש לכמו כן,  סביבה ארגונית חיובית של תמיכה ועידוד בקרב מספקי השירות. להבטיח

או מהיר לבין שינויים שדורשים תהליך הדרגתי של יישום.  שינויים שאותם ניתן לבצע באופן מידי 

, ביטחוןהבריאות, הבתחום קורים השינויים המהירים ממצאי המחקר ניתן להצביע על כך, ש

השינויים הכרוכים לעומת זאת, שיפור הסביבה באמצעות רכישת ציוד התפתחותי וטיפולים. 

יפור הם הדרגתיים ונדרש להם זמן. ש לילדים ותבהעלאת האיכות של אינטראקציה בין מטפל

השקעה משמעותית בהכשרה מקצועית, תגמול הולם, גם דורש של הטיפול בגיל הרך  האיכות

דרושה תמיכה בנוסף,  .סביבה התפתחותית ובטוחהה של יציר, וזאת לשם רכישת ציוד וחומרים

מתאים לילדים בעלי יוכלו להעניק טיפול מספקי השירות ארגונית וליווי מקצועי צמוד על מנת ש

 צרכים מיוחדים. 

 

קשיים ולכן יש העברת דגם מוצלח מקהילה אחת לקהילה אחרת עלולה להיתקל בניתן לומר, ש

 להתאימו למשפחות ולילדים בקהילה. 

 

 


