
 
 
 

 מינהל מחקר וכלכלה

 המסחר והתעסוקה ,משרד התעשייה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 טיפוליות לילדים בגיל הרך –פיקוח על מסגרות חינוכיות 

 

 ישראל במבט משווה

 
 

 נעה לאור
 אריה -אשר בן 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0202   דצמבר

 

 

 

X.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ____________________________   ל הרך ישראל במבט משווהטיפוליות לילדים בגי –פיקוח על מסגרות חינוכיות  

 

11  
 

 
 

 מינהל מחקר וכלכלה

 המסחר והתעסוקה ,יהמשרד התעשי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 טיפוליות לילדים בגיל הרך –פיקוח על מסגרות חינוכיות 

 

 ישראל במבט משווה

 
 

 נעה לאור
 אריה-אשר בן

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על המחברים
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 .ש ברוואלד האוניברסיטה העברית"בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע, ת חברתיתהמחקר במדיניו

בית הספר , ראש תוכנית שוורץ לתואר שני בלימודי הגיל הרך וקבוצת המחקר במדיניות חברתית, ר אשר בן אריה"ד

 .האוניברסיטה העברית, ש ברוואלד"לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע
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 תקציר

 

ת במדיניות חברתית בגיל הרך בעקבו שינוייםבעולם המערבי במהלך העשורים האחרונים חלו 

עשרים ב השינוי הגדול ביותר, ברוב הארצות המתועשות. כלכליות וחברתיות, תמורות דמוגרפיות

גדל  ,כתוצאה מכך. מעגל העבודהפו לעליה ניכרת במספר הנשים שהצטר ,השנה האחרונות היה

וגיל הכניסה של הילדים למסגרת  במסגרות חינוכיות חוץ ביתיותכים מספר הילדים המתחנ

 . והפך צעיר יותרקבוצתית הלך 

למדיניות  הציבורית הצורך ההולך וגדל במסגרות חינוכיות לגיל הרך הפנה את תשומת הלב

הפיקוח , סטנדרטים להבטחת איכות השירות, הפעלה ןמתן רישיו .ממשלתית הנוגעת לגיל הרך

מדיניות  מתבטאת ןת באמצעותוהעיקרי כיםהן הדר ,וסבסוד שכר לימוד במסגרות חינוכיות

 . גיל הרךתחום החינוך והטיפול בשלתית בממ

מצאו שקיים קשר בין רמת איכות הטיפול במסגרות חינוכיות לבין  1ב"מחקרים שנערכו בארה

, המחקרים הראו שבמדינות בהן קיימים הליכי רישוי ופיקוח מאורגנים יותר. תהליכי רישוי ופיקוח

דינות בהן תהליכי הרישוי והפיקוח היו יש מסגרות חינוכיות בעלות איכות טיפול גבוהה מאשר במ

מדינות רבות באירופה וצפון אמריקה נמצאות בדרגה זו או אחרת של פיתוח , כתוצאה מכך. רופפים

 .לאיכות טיפול למערכת הגיל הרך םמערכת פיקוח וסטנדרטים אוניברסאליי

 

לסקור את  ,מסמך הנוכחי לתאר את מערך הרישוי והפיקוח לגיל הרך הקיים בישראלהמטרת 

ולערוך השוואה בין לאומית בתחום הרישוי , המודלים הקיימים לפיקוח על מסגרות חינוכיות

דרך השוואה בין . גרמניה ואוסטרליה, קנדה, שוודיה, ספרד, אנגליהבין והפיקוח בין ישראל ל

ונבחן אותם ואת האתגרים הקיימים בתחום  ,לאומית נדגיש את מאפייני המדיניות המקומית

יש לציין ששורשי מדיניות הנוגעת בגיל הרך , עם זאת. רכי הרישוי והפיקוח בארץ ובעולםמע

באופן בו תופסת היא את תפקיד הילדות , והיישום שלה נעוצים עמוק בערכי התרבות המקומית

את הפתרונות המיושמים במדינות ההשוואה יש לבחון בתוך ההקשר , והמשפחה בחברה לכן

 . ני וכלכלי שבו הם ניתניםמדי, חברתי, התרבותי

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Phillips, Howes & Whitebook, 1992: לדוגמה  
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, (הורים וילדים)הוא ההבטחה לצרכנים הרציונל העומד מאחורי מערכת רישוי ופיקוח ממשלתית 

עומדים במינימום של דרישות איכות , הניתנים על ידי מגוון ספקים, ששירותי החינוך לגיל הרך

הסיבה המרכזית להתערבות ( Gormley, 2000)על פי גורמלי (. Gormley, 2000)ומהימנות 

. סימטרייה בקבלת מידע הקיימת בתחום הזה-ממשלתית בשירותי חינוך וטיפול בילדים היא הא

. להורים אין נגישות למידע על איכות הטיפול הניתנת במסגרת החינוכית, נכון להיום, בישראל

התערבות , (םההורים בשם ילדיה)פערי המידע הקיימים בין ספקי השירות והצרכנים  ןבהינת

כאשר הדרישה לרישוי ועמידה , להתערבות ממשלתית צורות שונות. ממשלתית היא פתרון טוב

סימטריה זו בקבלת -בסטנדרטים לאיכות טיפול היא אחת הדרכים הנפוצות להתמודדות עם א

 . מידע

 

, ות הןוהפיקוח על המסגר טיפוליות-חינוכיות  המטרות הבסיסיות של מתן רישיון הפעלה למסגרות

, ביתיות יהיו מוגנים מבחינה בטיחותית-טיפוליות חוץ-שהילדים השוהים במסגרות חינוכיות

 . חברתית-ורגשית, קוגניטיבית, ויתפתחו היטב מבחינה פיזית בריאותית

לאומית המפורטת במסמך ניתן ללמוד על פתרונות שונים שהמדינות מספקות -מההשוואה הבין

מההשוואה שנערכה עולה כי קיימים מספר . והפיקוח לגיל הרך לבעיות דומות בתחום הרישוי

המודלים לפיקוח על מסגרות חינוכיות בגיל הרך מאופיינים על ידי שני . מודלים למערכי פיקוח

מן ההשוואה . טיפול בילדים-והדגש המושם בפיקוח על חינוך, הגורם המפקח: משתנים מרכזיים

ך וטיפול איכותית לגיל הרך צריך לכלול ארבעה מרכיבים עולה כי מודל פיקוח שלם למערכת חינו

 : התלויים ובנויים זה על זה, בלתי נפרדים

 .חקיקה ייחודית לגיל הרך הכוללת סטנדרטים לאיכות טיפול וחינוך במסגרות חינוכיות. 0

 .המקיפה את כל המגזרים הקיימים וכל סוגי המסגרות, פרוצדורת רישוי פשוטה. 0

 .אחיד ומקצועי על כל סוגי המסגרות הקיימים מערך פיקוח. 5

 .אכיפת חוק הפיקוח והטלת סנקציות על מפעילים שאינם עומדים בחוק. 0

 .כל ארבעת השלבים חייבים להיות מיושמים על מנת שתתקבל מערכת רישוי ופיקוח מאוזנת ויעילה

 

הרך מגיעים הן מהמגזר נותני שירותי חינוך לגיל , 2השוואהההשוואה עולה כי בכל מדינות המן 

אוסטרליה וקנדה מעורב גם המגזר ההתנדבותי במתן , אנגליה, בספרד. הציבורי והן מהמגזר הפרטי

 . השירותים

של השלטון המרכזי בפיקוח על , ברמה משתנה, בנוסף ניתן לראות כי בכל המדינות ישנה מעורבות

 סטרליה קיים חוק פיקוח הכולל שוודיה ואו, אנגליה, ספרד, בגרמניה. 3המסגרות החינוכיות

                                                 
2
 אוסטרליה וקנדה, שוודיה, אנגליה, ספרד, גרמניה  

3
 בקנדה מעורבות השלטון המרכזי היא ברמת המחוז ולא ברמת השלטון הפדראלי  
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אך תחומי הפיקוח והמגזרים המפוקחים , סטנדרטים מפורטים להפעלת מסגרת חינוכית לגיל הרך

. ספרד ואנגליה מודל הפיקוח שם דגש על רמת הכשרת הצוות, בגרמניה. משתנים בין מדינה למדינה

ות המבנה ונהלי בריאות באוסטרליה וקנדה ניתן לראות שהדגש בפיקוח הוא בעיקר על בטיח

 . במסגרת החינוך

קיים ניסיון לפקח על כל , למעט גרמניה בה מפוקח המגזר הציבורי בלבד, בכל מדינות ההשוואה

ובתיאום עם  ,מאורגנתתופעה מעניינת העולה מן ההשוואה היא כניסה . המגזרים הפעילים בתחום

. פקחים על המסגרות החינוכיותהמ, ממשלתיים–חוץ םשל גורמי, וני הממשלה הקיימיםנמנג

גם מוסדות שאחראים בעיקר על הבטחת , בנוסף לפיקוח הממשלתי, אוסטרליה ואנגליה מפעילות

 . איכות טיפול גבוהה במסגרות החינוכיות

יחסית למדינות , ההשוואה שנערכה כאן מגלה ששוודיה מייצגת מודל פיקוח כוללני והוליסטי יותר

וכל , שוודיה קבע בחוק את הקווים הכלליים להפעלת מסגרת חינוכיתהשלטון המרכזי ב. האחרות

יוצקים תוכן לתוך המסגרת , ההורים ובעלי עניין נוספים, רשות מקומית יחד עם נציגי נותני השירות

והדגש , תחומי הפיקוח בשוודיה רחבים יותר משאר מדינות ההשוואה. המנחה של השלטון המרכזי

( ילד נמוך:יחס מבוגר)לתקינת כח אדם , סות נרחבת להכשרת הצוותהמושם בפיקוח כולל התייח

 .וכן להיבטים של בטיחות ובריאות במסגרת

הליך קבלת רישיון להפעלת מסגרת , 4שבמדינות ההשוואה בשונה מישראל ,ניתן לומר באופן גורף

 .ואינו קשור בהכרה של המדינה במסגרת לצורכי סבסוד ,חינוכית נפרד

 

לא כל , כמו כן. וואה ניתן לראות שלא בכל המדינות קיים מערך פיקוח ורישוי יעילמההש ,לסיכום

לספק את המשאבים והתמיכה הנדרשים לקיום  ,י החוקים הנהוגים בהן"עפ, המדינות מחויבות

העדר המשאבים הנדרשים לרישוי ופיקוח גורר קיומן של מסגרות פיראטיות המסכנות . מערך כזה

נראה שבכל המדינות  ,עם זאת. השוהים בהן ואת תהליכי התפתחותם את שלומם של הילדים

נערכים , כולל ישראל, בכל מדינות ההשוואה. יש בשנים האחרונות שינויים בתחום המערביות

פיתוח סטנדרטים ובניית מערכי רישוי ופיקוח שיענו על צורכי אוכלוסיית הילדים וישמרו , חשיבה

 .רות לגיל הרךעל רמת איכות טיפול גבוהה במסג

 

לגיל הרך  טיפוליות-אכיפת החוק על המסגרות החינוכיות, הרישוי והפיקוח, בישראל מצב החקיקה

, והטלת הסנקציות על מסגרות שאינן עומדות בתנאי הרישיון מצויים בשלבי תכנון וביצוע ראשוניים

  .בהשוואה להתפתחויות במדינות מערביות

 

 

                                                 
 .ולא קיים רישוי נפרד, קיים הליך אחד לצורך הכרה ולצורך קבלת סיבסוד, בפועל בישראל כיום 4
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מתמקדת  ,טיפוליות לילדים בגיל הרך-נוגעת למסגרות חינוכיותה, החקיקה הקיימת היום בישראל

בזכות של ילדים בסיכון למקום , או לחלופין( כולל מעונות לאנשים מבוגרים וחוסים)בכלל המעונות 

לילדים  טיפולית-החוק אינו מתייחס לחובת מפעיל מסגרת חינוכית. במסגרת חינוכית מוכרת

לא קיימים תהליך רישוי , וכן, שירות בעל איכות טיפול טובהלספק , בגילאי לידה עד שלוש שנים

גם הפיקוח . חינוך טובה-המגדירים מהי איכות טיפול נים בחוקהמעוג מוסדר או סטנדרטים

וכללי היגיינה לצורך שמירה על  החצר והציוד שבה, למבנה המסגרת בטיחותמתמקד רובו בתקנות 

  (.מודל מוכוון מסגרת) בריאות הילדים

 

אך , ת"מפקיד אמנם את האחריות והאכיפה בידי משרד התמ" ה"התשכ, חוק הפיקוח על המעונות"

מפוקחות , לגילאי לידה עד שלוש שנים תוטיפולי-תוחינוכי מסגרות, עקב מחסור גדול בכוח אדם

  .באמצעות מנגנון של הכרה ומתן סמל מעון ת"על ידי משרד התמ חלקיבאופן 

והן , להפעלת המסגרת ןלקבל רישיו כיום לא נדרשות, 5לגילאים אלו ,מסגרות קבוצתיות פרטיות

הליך , בנוסף. ת"למעט כאשר מוגשת תלונה למשרד התמ ,ת"של משרד התמאינן נמצאות בפיקוח 

מוגבלת בשל העדר החובה  ,אשר אינה עומדת בדרישות הפיקוח ,הטלת סנקציות על מסגרת חינוכית

 .להחזיק ברשיון

 

האגף למעונות היום ומשפחתונים במספר מישורים לשינוי , ת"פועל משרד התמ בשנים האחרונות

 . המצב

רוזנטל שקבעה את הסטנדרטים ' בראשותה של פרופ ועדת הסטנדרטים הוקמה 0220בשנת . 0

להעלות את איכות במטרה  ,טיפולית לגיל הרך-המינימאליים הנדרשים להפעלת מסגרת חינוכית

ולהסדיר את חובת הרישוי והפיקוח באמצעות חקיקה  ,לגיל הרך הטיפול במסגרות חינוכיות

 ה הדרגתית שלתוכנית פעולה להחל גיבש אושרו המלצות ועדת רוזנטל והאגף 0223בשנת  .הולמת

 .בשלב זה תוקצבה החלת הסטנדרטים בנושאי בטיחות והכשרת כח אדם .הסטנדרטיםיישום 

מטרת הצעת החוק היא לקבוע :  0202 -ע"תשה –לפעוטות יום על מעונות פיקוח ההצעת חוק . 0

הסדר כולל לעניין רישוי של מעונות יום לפעוטות שבהם שוהים שבעה פעוטות לפחות  בחקיקה

 יום מעוןוניהול את החובה בפיקוח ובקבלת רישיון לפתיחת וכן  ,שטרם מלאו להם שלוש שנים

 . לרבות לעניין בטיחות רטיםאת הדרישה לעמידה בסטנד, חודשים וכן 52לפעוטות עד גיל 

  . 6(0202יולי )הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בכנסת  

 

 

 

                                                 
 .ת או ממשרד החינוך"פרטיות שאינן מבקשות הכרה ממשרד התמ מסגרות קבוצתיות  5
 .52.2.02מיום  305-חוק ממשלה   6
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במקביל מפתח האגף למעונות יום ומשפחתונים מערך פיקוח : הרחבת מערך רישוי ופיקוח. 5

ולוודא , המוכרות והפרטיות –האמור לפקח באופן הדוק על כל המסגרות ,  ואכיפה מקיף יותר

ועדה המייעצת לרישוי ולפיתוח סטנדרטים "שנקבעו במסגרת הבסטנדרטים שהן עומדות 

בשלב .  עד כה נבנו כלי פיקוח לנושאי בטיחות והיבטים פדגוגיים ".למסגרות חינוכיות לגיל הרך

 הבטיחותי מערך הפיקוח.  הבטיחותי בלבד זה עומל האגף על גיוס כח אדם שיבצע את הפיקוח

מטעם נותן שירותים שיבחר בקרי בטיחות  לעת והן "רד התמישען הן על כח אדם מתוך מש

 .במכרז
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 הקדמה

 

, בעולם המערבי ,במהלך העשורים האחרונים ,חלו כלכליות וחברתיות, בעקבות תמורות דמוגרפיות

ים אחד השינויים המשמעותי, ברוב הארצות המתועשות. גיל הרךלחברתית הבמדיניות  שינויים

. מעגל העבודהפו לעליה ניכרת במספר הנשים שהצטר ,האחרונות היה יםשרים השנעב ביותר

וגיל הכניסה של , במסגרות חינוכיות חוץ ביתיותכים גדל מספר הילדים המתחנ ,כתוצאה מכך

 . הילדים למסגרת קבוצתית הלך וירד 

למדיניות  הציבורית הצורך ההולך וגדל במסגרות חינוכיות לגיל הרך הפנה את תשומת הלב

קביעת סטנדרטים להפעלה של , למסגרות חינוכיות ןמתן רישיו .ממשלתית הנוגעת לגיל הרך

ת והעיקרי כיםהן הדר ,פיקוח על המסגרות וסבסוד שכר לימוד למסגרות חינוכיות, מסגרת

 . גיל הרךתחום החינוך והטיפול במדיניות ממשלתית ב מתבטאת ןבאמצעות

 

יוזמות . תחום החינוך והטיפול בגיל הרך נתון בעשור האחרון לשינויים גדולים, ברמה הבינלאומית

בשונה , בסקנדינביה. ברוב מדינות העולם המערבי, או יצאו כבר לפועל, חדשות בתחום מתוכננות

מקיפה ומסובסדת של שירותים לגיל , קיימת ופועלת מערכת קוהרנטית, מאירופה וצפון אמריקה

 –במדינות האחרות התפתחה מדיניות הנוגעת  לחינוך  בגיל הרך . ות של שניםהרך כבר עשרות רב

דבר שיצר מערכות חינוך מורכבות המערבות משרדי ממשלה שונים ומגוון רחב של , "אד הוק"

מערך שירותי . המספקים שירות באיכויות שונות, פרטי והתנדבותי, ציבורי: סקטורים נותני שירות

כפילות , האחריות מפוצלת בין משרדי ממשלה שונים: טלאים-ך נבנה טלאיםטיפול לגיל הר-החינוך

איכות טיפול נמוכה וחוסר עקביות במתן השירותים לילדים בגיל , חקיקה לא מספקת, בשירותים

היא דינמית , זו של השנים האחרונות, המדיניות החדשה בתחום החינוך והטיפול בגיל הרך. הרך

צעדים אלו תורמים לשיפור . א עוברת מהפכה חסרת תקדים בהיקפהובמדינות רבות הי, ומרתקת

 (. 0222, לאור)הוזנח במהלך שנים רבות , אך למרות זאת, התחום שהוא חיוני וחשוב

 

טיפוליות היא אחת הדרכים בהן באה לידי ביטוי -רמת איכות הטיפול במסגרות החינוכיות

שנה הסכמה כללית על כך שמסגרות ברוב הארצות המתועשות י. ההשקעה של חברה בילדיה

קיים , וכן, מסובסדות על ידי הממשלהלפעול תחת רישוי ולהיות צריכות צעירים חינוכיות לילדים 

, כיום אנו יודעים. 7קונצנזוס לכך שאיכות טיפול של מסגרות חינוכיות חשובה להתפתחות ילדים

לחיוב , שפעה גדולה על התפתחותםשלחוויות שילדים חווים במהלך השנים הראשונות לחייהם יש ה

                                                 
7
  Barnett, 1995; Peisner-Feinberg et al. 2001  
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ככל שהשפעתו של שוק העבודה על (. Lindsey, 1998)כולל השפעה על התפתחות המוח , או לשלילה

שוהים שעות ארוכות  ,שגילם הולך ויורד ,מספר גדל של ילדים, המשפחה הולכת וגדלה חיי

ם זקוקים להן על מנת להתפתח אלו סוג חוויות ילדי: מתעוררות שאלות כגון .(במסגרות החינוכיות

והיחס של ילדים ללמידה נרכשים בשלבים ראשונים  האנו יודעים שהנטיי? ולשגשג בכל התחומים

 .תהיינה  חיוביות, שהחוויות שלהם בהקשר זה, אם כן, של החיים ועלינו להבטיח

 

מסגרות  הופנו הזרקורים לבחינת נושא הרישוי והפיקוח על, בארץ ובעולם, בשנים האחרונות

מצאו שקיים קשר בין רמת איכות הטיפול במסגרות  8ב"מחקרים שנערכו בארה. חינוכיות לגיל הרך

המחקרים הראו שבמדינות בהן קיימים הליכי רישוי ופיקוח . חינוכיות לבין תהליכי רישוי ופיקוח

יכי הרישוי יש מסגרות חינוכיות בעלות איכות טיפול גבוהה מאשר במדינות בהן תהל, נוקשים יותר

מדינות רבות באירופה וצפון אמריקה נמצאות בדרגה זו או , כתוצאה מכך. והפיקוח היו רופפים

 .לאיכות טיפול למערכת הגיל הרך םאחרת של פיתוח מערכת פיקוח וסטנדרטים אוניברסאליי

 

 השינויים שהתחוללו בחברה ובמשפחה בעשרות השנים האחרונות הובילו לגידול בביקוש, כאמור

גם גדלה ההכרה , אך יש להדגיש כי במקביל .לשירותי טיפול בתינוקות ובפעוטות מחוץ למשפחה

 .  במחויבותה של המדינה לשמור על זכויות הילדים ולהגן עליהם

 

זכויות בהענקת בצורך , במדינות בעולם המערבי, ההכרהבתחילת המאה העשרים התחזקה 

עד שנות . ם למעמד משפטי שונה מזה של מבוגריםשילדים זקוקיך מכ נובעה, לילדיםמיוחדות 

 בהן, חוקים רבים אשר הבטיחו זכויות ילדים וזכויות רווחה רבות ,ברחבי העולם, השבעים נחקקו

 משנות השבעים ועד היום זכויות .הזכות להגנה מפני ניצול והזכות לקיום בסיסי, הזכות לבריאות

מלבד הזכויות הפוליטיות וזכויות )האזרח  זכויותילדים נהנים ממגוון . התקדמו והורחבו הילד

רכיהם וומהגנה מרובה יותר והכרה בצ, (של האזרחים תלויות באחריות ובבגרותה מסוימות 

הגורמים החשובים ביותר לביסוס הזכויות הרחבות של הילד בעולם הוא  אחד. המיוחדים כילדים

 ידי אמנה זו אושררה על. 0222בשנת  9"ם בדבר זכויות הילד"אמנת האו"ואשרורה של  כתיבתה

 .זכויותיהם של הילדים ומהווה בסיס משותף בכל העולם להבטחת, מדינות רבות בכל רחבי העולם

לא , אך מכיוון שהאמנה אינה בגדר חוק ישראלי, אושרה האמנה בישראל ונכנסה לתוקף 0220בשנת 

ה משקפת את ההכרה ההולכת האמנ. ניתן לאכוף באופן ישיר את קיום הוראותיה בבתי משפט

 היא נוקטת גישה הוליסטית ומבטיחה . וגדלה באוטונומיה של הילדים ובכך שהם בעלי זכויות

 

                                                 
8
 Phillips, Howes & Whitebook, 1992: לדוגמה  
9 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HavaadLeZhuyot/Amana.htm 
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מבלי לערוך הבחנה ביניהן מבחינת , חברתיות וכלכליות, פוליטיות, לילדים זכויות אזרחיות

מבטאת תפיסה לפיה  בכך האמנה. חשיבותן היחסית או בעניין מנגנוני הפיקוח על קיום הזכויות

לאמנה קובע כי הזכות לחינוך היא  02סעיף . זכויות האדם אינן ניתנות לחלוקה והן קשורות זו בזו

במסגרת (. האמנה אינה מתעלמת מזכות ההורים לחינוך ילדם)בראש ובראשונה זכותו של הילד 

זמינות : ך כזהונקבעו ארבעה מדדים לחינו, האמנה נקבע שזכותו של ילד היא לחינוך איכותי

הולמות החינוך למטרותיו ותואמות , נגישות פיזית וכלכלית של החינוך לכל ילד, המשאב החינוכי

 . 10(0225, בן דור וכפרי, איילון)לצורכי התלמידים והקהילה 

 

 מטרת המסמך ומקורות המידע

לתאר את  ,מטרת המסמך הנוכחי הינה לסקור את המודלים הקיימים לפיקוח על מסגרות חינוכיות

, ספרד, ולערוך השוואה בין ישראל לבין אנגליה, מערך הרישוי והפיקוח לגיל הרך הקיים בישראל

לאומית כזו היא אמצעי יעיל לבחינת פתרונות  -השוואה בין. גרמניה ואוסטרליה, קנדה, שוודיה

את מאפייני  דרך השוואה זו ניתן להדגיש. הניתנים לסוגיות דומות  הצצות במדינות שונות, שונים

, המדיניות המקומית לבחון אותם ואת האתגרים הקיימים בתחום מערכי הרישוי והפיקוח בעולם

מתוך תקווה שאלו יעזרו לקובעי המדיניות לפתח מדיניות קוהרנטית בתחום הרישוי והפיקוח על 

 .מסגרות לילדים בגיל הרך

מסמכים רשמיים שפורסמו על  הם, מקורות המידע העיקריים בהם השתמשנו בעריכת השוואה זו

ארגונים אלו הפנו בשנים (. OECD)ידי האיחוד האירופי והארגון לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי 

  ,האחרונות משאבים ניכרים לחקר המדיניות החברתית הנוגעת בגיל הרך במדינות השותפות בהם

 .מתוך הכרה בחשיבותה ובתרומתה לכלכלה ולאיכות החיים של אזרחיהן
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וועדה מקצועית לבחינה מקיפה של החוקים המגנים על זכויות הילדים בישראל ולמתן המלצות , ה שר המשפטים דאז צחי הנגבימינ, 0223בשנת 

אנשי  32 -הועדה כללה כ. כיושבת ראש הוועדה מונתה השופטת סביונה רוטלוי. לעריכת שינויים והתאמות בהתאם לנדרש באמנה לזכויות הילד

הוועדה מינתה שש ועדות משנה שנועדו לכסות את כל . ילדים 522-כ, ארגונים ופרטים וכן, לך עבודתה ראיינה חוקריםובמה, מקצוע מומחים שונים

השמה חוץ ביתית של ילדים וייצוג נפרד של ילדים בהליכים , רצף ההגנה על ילדים בסיכון, הילד ומשפחתו, חינוך, הקטין בהליך הפלילי: תחומי החוק

.ח הסופי שלה"הגישה הועדה את הדו 0220במרס . אזרחיים
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 טיפול בילדי הגיל הרך בישראל - מערך החינוך

 

בישראל על פי מספר , לגילאי לידה עד שלוש שנים, ניתן לסווג את המסגרות החינוכיות הנוכחיות

 : קריטריונים

האם הטיפול במסגרת החינוכית ניתן בתשלום  -תשלום בעבור השירות  –הקריטריון הראשון הוא 

  11?או לא

 

האם הטיפול במסגרת הוא פרטני  -קד בנותן השירות ובמספר הילדים בקבוצה מתמ, קריטריון שני

 ?או קבוצתי

( בשכר)או מטפלת ( ללא שכר)מכר /קרוב משפחה, הוא טיפול הניתן על ידי האם" טיפול פרטני" .0

 .בבית המשפחה או בבית המטפל

, פעוטונים, תוניםמשפח, במסגרת של מעונות יום, ניתן למספר ילדים בו זמנית" טיפול קבוצתי" .0

ברמץ -פיכטלברג)טרום חובה של משרד החינוך וכיוצא בזה -גני טרום, גנים של הקיבוצים

לחצאי  02:22ועד  3:22בין יום מלא משעה )שעות הפעילות של מסגרות אלו משתנות (.  0222

גם הניתן , דבר המחייב לעיתים את ההורים לדאוג לילד לטיפול משלים, (05:22ימים עד השעה 

 .בצהרונים, הוא באופן פרטני על ידי מטפלות או באופן קבוצתי

 

הוא האם המסגרת קבלה הכרה ממשרד  טיפוליות קבוצתיות-קריטריון לסיווג מסגרות חינוכיות

 ?ת או לא"התמ

המתייחסים בין סטנדרטים ת מסגרת נדרשת לעמוד בשורה של "כדי לקבל הכרה ממשרד התמ

וכן מפעילי , ימי הפעילות ולוח החופשות, תפוסה ותקן כח אדם, טיחותתנאי הב, היתר למבנה המעון

מסגרות מפעילי .  נדרשים לעמוד בדרישות השכלה של כח האדם במעון ובעלי התפקידים בו המעון

סמל 'מקבלים הכרה והמסגרות מקבלות בקריטריונים  יםת ואשר עומד"למשרד התמ שפונים 

 .'מעון

 

שכר להשתתפות המדינה בעלות , חלק מן ההוריםזכאים  ל מעוןמסגרות מוכרות ובעלות סמב

וזאת במסגרת , ברמת ההכנסה לנפשבהיקף העבודה של האם ור "המשתנה בהתחשב עפ, הלימוד

 , בנוסף. באמצעות האגף למעונות יום ומשפחתונים, ת"על ידי משרד התמ מבחני תמיכה הנקבעים 

 

 

                                                 
11 להרחבה בנושא זה ראה מסמך בשם הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך מאת פיכטלברג-ברמץ )0220(.
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בסטנדרטים של ל הנוגע  לגובה שכר הלימוד והעמידה מסגרות אלה נמצאות תחת פיקוח המשרד בכ

 :המסגרות המוכרות כוללות שני סוגים של מסגרות חינוכיות קבוצתיות לגיל הרך. ובטיחות הפעלה

 

ילדים ויותר מלידה עד גיל שלוש שנים  3-מסגרת חינוכית טיפולית המיועדת ל -מעונות יום  .0

המעונות פועלים (. שלוש עד ארבעילדים בני במעונות מסוימים פועלת כיתת גן המיועדת ל)

על ידי לרוב מעונות היום מופעלים . במתכונת יום ארוך ונקבעו בהם סידורי שינה מתאימים

נדרשים הארגונים המפעילים . 12(עמותותוארגוני הנשים )רים "רשויות מקומיות ועל ידי מלכ

 .ת"ל משרד התממעונות אלה נמצאים בפיקוח ש .מטעמםחינוכית מפקחת להעסיק 

. המשפחתונים של רכזת המשפחתון פועל בביתה של המטפלת בפיקוח ובהנחיה -משפחתונים .0

על ידי זכיין שזכה במכרז שפורסם על ידי או  הרשות המקומיתבמסגרת המשפחתונים מופעלים 

 . מתאימים הם פועלים במתכונת יום ארוך ונקבעו בהם סידורי שינהגם . ת"משרד התמ

ואינם פועלים תחת חוק , בסיכוןסגרות אלו מיועדים הן לילדי נשים עובדות והן לילדים שני סוגי מ

  .חינוך חובה

 

. משפחתונים וכדומה, פעוטונים, המכונות גנים מסגרות פרטיותברובן הן , מסגרות שאינן מוכרות

להיצע אשר מתאים את עצמו לדרישת הלקוחות ו, פועלות כמוצר תחרותי בשוק חופשיאלה מסגרות 

למעט כאשר מוגשת , מסגרות אלו אינן נמצאות בפיקוח כלשהו(. 0220, ברמץ-פיכטלברג)המתחרים 

 .כפי שיפורט בהמשךת "תלונה למשרד התמ

 

 מערך הרישוי והפיקוח הקיים

מ המעוניין לפתוח בישראל מעון יום "רשות מקומית  או חברה בע, ר"כל תאגיד שהוא עמותת מלכ

תנאי , של בינוי ובטיחות מבנית 13תהליך הכולל דרישה לעמידה בסטנדרטיםצריך לעבור , עם סמל

 דרישות השכלה של כוח האדם במעון ,תפוסה ותקני כוח אדם, "(הפרוגרמה)" בטיחות בתוך המעון

תמיכה לקבל  ההורים ואז יש באפשרות, "סמל מעון"בסיום התהליך מוענק למפעיל . ועוד

ומשרד  ,ת מעניק סבסוד לילדי נשים עובדות"משרד התמ .םהלימוד עבור ילדיבשכר  תממשלתי

 .מוכרות ללשכת הרווחהזקוקות לסיוע כלכלי והלילדים ממשפחות ה הרווחה מעניק סבסוד

  .אכיפה לאורך זמן על מפעיל המסגרת היא רופפתהו ,מוענק פעם אחת" סמל המעון", נכון להיום
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 .האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, ת"ראה אתר משרד התמ 13
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מפקחות . 14יום-מעונות 0202-שאחראיות על כ מחוזיותמפקחות  00ת מעסיק מטעמו "משרד התמ

האגף בפועל . אלו צריכות לפקח גם על כל המסגרות לגיל הרך בהם מתחנכים למעלה משני ילדים

או על  "סמל"בלו ישק המוכריםוהמשפחתונים על המעונות רק ומשפחתונים מפקח  למעונות יום

את  ותבמעונות ובודק ותמבקרהאגף  ותמפקח. מעונות יום לא מוכרים רק בעת הגשת תלונה

 :(0220, ברמץ-פיכטלברג)הבאים הדברים 

הציוד ועזרי , יטיםהרה, ארגון הסביבה החינוכית, טיב העבודה החינוכית הנעשית בהם .0

 .הפעילות

 : מצב התקנים במעון .0

 כל כיתה ה שלמספר ילדים ביחס לשטח ; 

 ן ככל שהילדים צעירים כאשר היחס המספרי קט,  מספר אנשי הצוות ביחס למספר הילדים

 . יותר

ערכות לכיבוי אש ולשעת יהובכלל זה ה, (מקלט וחצר, מטבח, חדרים) מצב הבטיחות במעון .5

 .חירום

פי -עלי מפקחי משרד הבריאות "נבדקים ע – וטיב המזון והתפריט התברואה, רמת ההיגיינה .0

 (.מזוןדגימות ונלקחות  תנאי ההחתלהבין השאר נבדקים ) דרישות משרד הבריאות

תיעוד שוטף של נוכחות ילדים ניהול הבטיחות , פרסום נהלים, מידע להורים –המעון  ניהול .3

  .'במעון וכו

 

דרישות לשיפור גם נרשמות בדוח זה . את ממצאי הביקור בדוח סיכום הביקור ותמתעד ותהמפקח

כדי לבדוק אם ר ביקור חוז עורכות ןה, בבעיות מיוחדות ותנתקל ותהמפקחכאשר . ליקויים ולתיקון

מעונות יום לבכיר אגף  – של המשרדהסף דרישות עומד במעון שאינו . התיקונים הנדרשיםנעשו 

קשה , הפעלה-ברבשל העדר מנגנון רישוי ואכיפה , אולם. ומשפחתונים לגיל הרך ממליץ על סגירתו

כל משרד בההסף של דרישות בעומדים שלא כל המעונות   יש לציין. לסגירה המלצההלאכוף את 

 .בטיחותבתזונה וב, ילדיםהמספר ב, אדם-וחתקן כהקשור ב

 

שתפקידו בעיקר לספק  פיקוח פנימי, ת"בנוסף לפיקוח משרד התמ ,מפעילי מעונות היום מפעילים

בתוכו כיל עלול לה, מנגנון הפיקוח הפנימי הנוכחי  במעונות. 15יעוץ וליווי לצוות החינוכי במעון היום

 מאחר וכוח האדם נשכר על ידי מפעיל השירות והוא חלק בלתי נפרד מן , בנהניגוד אינטרסים מו
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 .ת"ונמסר מהאגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל  הרך במשרד התמ, 0222/2לשנת הלימודים הנתון הוא   
 ת מחייב את מפעילי המסגרות להפעיל מפקחות חינוכיות מטעמו"משרד התמ 15
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קיים ניגוד אינטרסים מעין יתכאשר אם ו. הארגון שעל המסגרות החינוכיות שלו הוא אמור לפקח

עלול להיווצר מצב בו המפקח יעמוד בקונפליקט בין החובה לדווח לרשויות האחראיות על אירוע , זה

סגרת החינוכית לבין הנאמנות לארגון והרצון לשמור על המוניטין של ארגון זה חריג שהתרחש במ

 .טיפול-בתחום החינוך

 

והפיקוח עליהם נעשה דרך , המוכרים הם בבעלות פרטית של המטפלת 16המשפחתונים 5222 -כ

הרכזות המועסקות  באמצעות  הרשויות . או דרך הזכיין ברשויות המקומיות רכזות המשפחתונים

הרכזות אחראיות על תפקודם . עובדות סוציאליות במקצוען, בחלק גדול  מהמקרים, ומיות הןהמק

הדרכת , פיקוח על המשפחתונים, ובכלל זה גיוס המטפלות והכשרתן, התקין של המשפחתונים

 (.0223, וייסבלאי)המטפלות ושיבוץ הילדים במשפחתון 

 

משרד החינוך (. טרום חובה-גני טרום)נים מפעיל גני ילדים לילדים מגיל שלוש ש משרד החינוך

בדרך כלל מדובר במסגרות השייכות , בחלק מן הגנים הפרטיים ומתקצב אותם גם מכיר

על משרד , על פי חוק הפיקוח על בתי הספר, בנוסף(. 0222, ברמץ-פיכטלברג)לאוכלוסייה החרדית 

ה מתחנכים יותר מעשרה ילדים ב( כולל פרטית)החינוך לתת רישיון ולפקח על כל מסגרת חינוכית 

לא , העונה על הקריטריונים שצוינו לעיל, חלק גדול מהגנים הפרטיים, בפועל. בני שלוש שנים ומעלה

 .ולפיכך לא נכנס למערך הפיקוח של המשרד, פונה למשרד החינוך על מנת לקבל רישיון הפעלה

 

ולאור הביקוש ההולך וגדל מצד , ואלו של משרד החינוך ת"י משרד התמ"ע לצד המסגרות המוכרות

רוב המסגרות הפרטיות אינן נתונות ל. לגיל הרך מערכת חינוך פרטיתמתפתחת בישראל , ההורים

ניתן למצוא בהן , משום כך. פיקוח מצד גורמים ציבוריים ואינן פועלות על פי סטנדרטים מוגדריםל

מגוון , גישות חינוכיות, צוותמקצועיות ה, בשכר לימוד( עד מאות אחוזים)פערים גדולים מאוד 

-פיכטלברג; 0220, מדינה-ברק)תברואה וכדומה , פעילויות וגם בתנאים בסיסים כגון חלל המבנה

 (.0222, ברמץ

 

המצב כיום בכל הנוגע לאכיפת הפיקוח על המסגרות החינוכיות לגיל הרך בישראל ולהטלת 

 . ייתי ולא מספקהסנקציות על מסגרות שאינן עומדות בתנאי הרישיון הוא בע

על פי . ת"מפקיד את האחריות והאכיפה בידי משרד התמ" ה"התשכ, חוק הפיקוח על המעונות"

ברישיון צריכות לפעול  ,ללא אבחנה בין פרטיות למוכרות, כל המסגרות החינוכיות, לשון החוק

 ה עד שלוש מסגרות חינוכיות מוכרות לגילאי ליד, נכון להיום עקב מחסור גדול בכוח אדם. המשרד
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 . ת"ונמסר מהאגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל  הרך במשרד התמ, 0222/2הנתון הוא לשנת הלימודים   
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לגילאים , מסגרות קבוצתיות פרטיות. ת"ביותר על ידי משרד התמ ימפוקחות באופן מינימאל, שנים

, 0220, מדינה-ברק) להפעלת המסגרת ואינן נמצאות בפיקוח כלשהו ןלא נדרשות לקבל רישיו, אלו

מעניק  בנוסף. ת"למעט במצב של תלונה המוגשת לגביהם למשרד התמ (0222, ברמץ-פיכטלברג

. למסגרת שאינה עומדת בתנאים הבסיסיים ןאת האפשרות לשלול רישיו, לשר הממונה, החוק

, וכמעט ואינו מופעל ולכן, ממסגרת חינוכית אורך זמן ממושך" סמל מעון"תהליך שלילת , בפועל

 .אינו מהווה סנקציה משמעותית מול מפעילים

 

 ת להסדרת הפיקוח"פעולות משרד התמ

דוח ) סטנדרטים להבטחת איכות טיפול במסגרות חינוכיות לגיל הרך הוגדרוישראל ב, כאמור לעיל

בשנים האחרונות פועל , עם זאת. לא מופעלים תהליכי רישוי ופיקוח מוסדריםאך עדיין , (רוזנטל

 . האגף למעונות היום ומשפחתונים במספר מישורים לשינוי המצב, ת"משרד התמ

ועדה המייעצת לרישוי ולפיתוח סטנדרטים למסגרות "המונתה  0220בשנת  :ועדת הסטנדרטים. 0

שמגדיר מפורט  17ח סטנדרטים"מרים רוזנטל והגישה דו' ברשות פרופ" חינוכיות לגיל הרך

ח מגדיר בין השאר "הדו. (המוכרות והפרטיות)שיפור איכות מסגרות הגיל הרך סטנדרטים ל

תנאים : המקיפים תחומים רבים סטנדרטים הכרחיים לפתיחת מסגרת חינוכית לגיל הרך

כישורים והכשרה של , תנאי עבודה, וסדר יוםטיפולית -תוכנית חינוכית, בטיחותיים ותברואתיים

 .הצוות החינוכי

ת נערך ליישומם ומגבש תוכנית פעולה "אושרו המלצות ועדת רוזנטל ומשרד התמ 0222בשנת 

 .18.ואליך 0202להחלת הסטנדרטים במערכת מעונות היום החל משנת 

 

, ת פועל בו הוא"מישור נוסף שמשרד התמ :0202-ע"תשה–לפעוטות  היום תחוק הפיקוח על מעונו. 0

 .19מתכונת הצעת חוק ממשלתיתבתזכיר חוק נכתב  0222בשנת  .חוק הפיקוח על המעונותאשור 

 מיום 305 –הצעות חוק הממשלה ) בקריאה ראשונה ה גם הצעת חוק ממשלתיתאושר 0202וביולי 

מטרת הצעת החוק היא לקבוע בחקיקה הסדר כולל לעניין רישוי של מעונות יום (. 52.2.02

לפעוטות שבהם שוהים שבעה פעוטות לפחות שטרם מלאו להם שלושה שנים וכן את החובה 

את הדרישה , חודשים וכן 52בפיקוח ובקבלת רישיון לפתיחת וניהול מעון יום לפעוטות עד גיל 

 . לרבות בתחום הבטיחותלעמידה בסטנדרטים 
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18
 עם תמי אלמוג 03.2.22בשיחה טלפונית מיום   

19
 עם תמי אלמוג 03.2.22בשיחה טלפונית מיום   
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ת אכיפה "ההסדר החוקי לרישוי ופיקוח על מסגרות חינוכיות לגיל הרך יאפשר למשרד התמ

במידה ונמצא , להפעלה ןיעילה יותר וכן הטלת סנקציות של סגירת המסגרת או שלילת הרישיו

 (.0222, ברמץ-פיכטלברג)ששלומם של הפעוטות המתחנכים בה נמצא בסכנה ממשית 

 

במקביל מפתח האגף למעונות יום ומשפחתונים מערך פיקוח  :הרחבת מערך רישוי ופיקוח. 5

המוכרות והפרטיות ולוודא שהן  –ואכיפה מקיף יותר שאמור לפקח באופן הדוק על כל המסגרות 

בשלב זה אושרו לאגף מעונות היום תקני פיקוח . שיקבעו בתקנות לחוקעומדות בכל הסטנדרטים 

בקרי בטיחות י "שיתוגבר ע בתחום הבטיחות בלבד בניית מערך הפיקוחדם תהליך ומקונוספים 

 .20מטעם נותן שירותים שיבחר במכרז

 

 חקיקה בישראל

המיתוס הרווח הוא שבישראל . כנכס שיש לטפחו, מאז ומעולם, נחשבו ונחשבים בישראל, ילדים

: זכויות הילד בישראל"רו במאמ. אוהבת ילדים ודואגת לרווחתם, קיימת חברה המכוונת ילדים

את היסטורית החקיקה של חוקים הקשורים בילדים במדינת ( 0220)מתאר קדמן " הלכה ומעשה

מן "...נחקקו חוקים רבים המתוארים על ידי קדמן כ 22-מאז קום המדינה ועד לשנות ה. ישראל

, חוק חינוך חובה :על חוקים אלה נמנים(. 032עמוד ..." )המתקדמים והנאורים מסוגם בעולם כולו

וחוקים  0223-ה"תשכ, חוק הפיקוח על המעונות, 0235-ג"התשי, חוק חינוך ממלכתי, 0202-ט"התש

 .נוספים

, החקיקה בישראל המבטיחה זכויות לילדים( 0220)על פי קדמן  22-ועד שנות ה 32-מאמצע שנות ה

חוק חינוך : 22 -שנות ה למעט שני חוקים שנחקקו באופן יוצא דופן בסוף, נעצרה כמעט לחלוטין

 .0222-ח"התשמ, וחוק למניעת התעללות בקטינים וחסרי ישע, 0222-ח"התשמ, מיוחד

ובראשית המאה הנוכחית בולטת תפנית חיובית בתחום החקיקה  22-במחצית השנייה של שנות ה

להלן , וישנו מאמץ להתאים את חוקי מדינת ישראל למציאות המשתנה של סוף המאה, לילדים

ורטים החוקים העיקריים המתייחסים למסגרות חינוכיות בגיל הרך מגיל לידה ועד גיל שלוש מפ

 .ולהבטחת איכות הטיפול בילדים בגיל הזה, שנים
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 עם תמי אלמוג 03.2.22בשיחה טלפונית מיום   
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 בחוק . מעונותהמסדיר את הפיקוח על החוק ההוא  0223 –ה "תשכ, חוק הפיקוח על המעונות

חוק הפיקוח  .21הרחב במובן ך אלא למעונותההתייחסות איננה יחודית למעונות לילדים בגיל הר

 לבין ישראל המגדיר את הקשר בין מפעילי מעונות לסוגיהם על המעונות הוא החוק במדינת

 . הממונההשר 

 (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים) צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים: 

צו חל ה. ומתעדכן מדי שנה, וניםהחודשי המרבי במעונות יום ובמשפחתתשלום את ה הצו קובע

 .בפיקוחהמוכרות על המסגרות 

  כי לילד בסיכון ישנה , קובע לראשונה 022222-ס"התש, (הזכות למעון יום)חוק פעוטות בסיכון

, קבעה ועדה כי פעוט הוא פעוט בסיכון..." וכי המדינה חייבת להבטיח את יישומה, למעון זכות

כאשר , פעוט בסיכון לכל החוק מבטיח. "..ך למקום מגוריוזכאי הפעוט לשהות במעון יום הסמו

 -או שהוריו אינם יכולים לדאוג לו , או שהוא סובל מאלימות, יש חשש להתפתחותו התקינה

החוק הוקפא  אולם 0222החוק נחקק בשנת . שהוא אכן יקבל מקום במעון יום או במשפחתון

נכון  .שהגישה ממשלת שרון, המדינה ההסדרים במשק באמצעות חוק( 0225עד מאי )לשנתיים 

 .23החוק מיושם באופן מלא בכל הארץ, להיום

 חוק זה בא להבטיח לפעוט מגיל שנה אחת ועד  022224 -ס"התש, חוק מעונות יום שיקומיים

החוק מגדיר מי זכאי . טיפולית וחינוכית נאותה, שלוש שנים בעל מוגבלות מסגרת שיקומית

מעונות  .תנאי הרישיון והפיקוח על מעון כזה, ן יום שיקומימי רשאי להפעיל מעו, לשירות

יום שיקומיים מופעלים על ידי משרד הרווחה ואינם שייכים למערך המעונות של משרד 

 .ת"התמ

 

כולל מעונות לאנשים מבוגרים )החקיקה הקיימת היום בישראל מתמקדת בכלל המעונות , לסיכום

אין החוק . מוכרת טיפולית-יכון למקום במסגרת חינוכיתאו לחלופין בזכות של ילדים בס( וחוסים

לספק שירות בעל , מתייחס לחובת מפעיל מסגרת חינוכית לילדים בגילאי לידה עד שלוש שנים

, כאמור קיימות תקנות המתמקדות בתחומי בטיחות ובריאות הציוד המבנה .איכות טיפול טובה

המגדירים מהי  מעוגנים בחוק סטנדרטיםלא קיימים , א והשכלת הצוות אולם"תקני תפוסת כ

 .כפי שנמצא שנהוג במדינות שנבדקו במסמך זה טובה טיפול-חינוךאיכות 

 

 

 

                                                 
או ללוקים , גופנימום  לבעלי, לזקנים, יה לילדיםימקום מגורים או מקום שה… מקום המשמש"מעון מוגדר בחוק  21

 ".…ל כשהם מחוץ למשפחתםווהכ, בשכלם
22

  http://www.pigur.co.il/law/paotot.htm 
.עם ורד רוטפוגל ממשרד הרווחה 00.00.22משיחה טלפונית בתאריך   23

  
24

  http://www.pigur.co.il/law/maonyom.htm 
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 מבנה ומדיניות: מערכת רישוי ופיקוח

 

 רציונל למערכת רישוי ופיקוח ממשלתית

, שירותי רפואה, שירותים משפטיים: שירותים רבים נקנים ונמכרים בחברות מתועשות מתקדמות

הממשלה מתערבת ברמה זו או אחרת בכל אחת . שירותים פיננסיים ושירותי בידור, רותי חינוךשי

המטרה המרכזית של התערבות ממשלתית היא להבטיח לצרכנים . המתבצעות" עסקאות"מה

. שהשירותים הניתנים על ידי מגוון ספקים עומדים במינימום של דרישות איכות ומהימנות

חשש למונופול : וקנייה של שירותים וסחורות קיימת ממספר סיבות התערבות ממשלתית במכירה

יגיע לכאלו שלא מעורבים בה באופן ישיר / רווח מהעסקה יוטל/חשש שהעלות, של חברה מסוימת

 (.Gormley, 2000)סימטריה בקבלת מידע -או א, "(השפעה חיצונית)"

 

 :סימטריה בקבלת מידע-וקיימת א" השפעה חיצונית"בשירותי טיפול וחינוך בילדים קיימת תופעת 

חלק מן המסגרות לגיל הרך מופעלות על ידי ארגונים המקיימים פעילויות  –השפעה חיצונית  .0

בחלק מן המקרים מסגרות הגיל הרך אינן . נוספות בצד שירותי החינוך והטיפול לגיל הרך

בילדים אינם מגיעים תשלומי ההורים עבור הטיפול , מהוות יחידות רווח והפסד סגורות ולפיכך

 .במלואם למסגרות החינוכיות אלא מוקצים בין הפעילויות השונות של הארגון

משמעה פערים גדולים במידע שיש בידי הצרכן לעומת מידע שיש  –סימטריה בקבלת מידע -א .0

כמעט תמיד , כאשר הורים רוכשים או בוחרים בשירות חינוך וטיפול מסוים. בידי ספק השירות

ועל ההשלכות שיש לבחירת מסגרת , ידע חיוני על האפשרויות העומדות בפניהםחסר להם מ

אם , שתוצאות בחירה מסוימת תיראנה, הסיבה העיקרית לכך היא. חינוכית אחת על פני אחרת

ההורים לא תמיד יכולים לדעת . רק שנים לאחר שהילד יסיים את המסגרת החינוכית, בכלל

התוצאות . את הגירויים המתאימים להתפתחות ילדם שמסגרת חינוכית מסוימת לא מספקת

בשנות בית הספר כאשר הילד יאבק בלימודים או יתקשה מבחינה , יבואו לידי ביטוי אולי

 .חברתית

שהורים לילדים צעירים בדרך כלל , סיבה נוספת למחסור במידע העומד לרשות ההורים היא

מההורים בודקים לא  32%-ת מצא שמחקר מקיף שנערך בארצות הברי. סובלים ממחסור בזמן

 הורים רבים היו . 25יותר משלוש מסגרות חינוכיות לפני שהם מחליטים היכן ילדם יתחנך
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  Hofferth, Brayfield, Deich & Holcomb as cited in Gormley, 2000 
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זמן , אך עבור רבים, מעוניינים לערוך סקר שוק מקיף למציאת מסגרת חינוכית טובה עבור ילדם

 .הוא מותרות שאינן בנמצא

ל איכות הטיפול במסגרת ועל רמת הכשרת הצוות סיבה שלישית למחסור במידע היא שמידע ע

קשר בין  איןממצאים של מחקרים המראים ש. אינו נגיש לציבור ההורים ובכלל, החינוכי

 ,Ceglowski & Bacigalupa)של הורים לתוצאות התפתחותיות של ילדים  טיפול הגדרת איכות

מדווחים על ( Peyton, Jacobs, O’Brian & Roy, 2001)אובריין ורוי , יקובס'ג, פייטון .(2002

מההורים ציינו שהם יודעים אילו מאפייני איכות יש לחפש  20%בו , שנעשה בקרב ההורים, סקר

מהם לא היו  32%, במסגרות לגיל הרך אולם כאשר הם נתבקשו למנות חלק מאותם מאפיינים

ות הטיפול במחקרים רבים שביעות רצון ההורים משמשת כמדד לאיכ. מסוגלים לעשות זאת

מספר חוקרים מצאו ששביעות רצון ההורים מן המסגרת , עם זאת. שהילדים מקבלים במסגרות

שביעות הרצון , לדוגמה. י אנשי מקצוע"אינה משקפת את איכות המסגרת כפי שהיא נמדדת ע

וכאשר הנהלת המסגרת מקשיבה , של ההורים עולה כאשר מעודדים את מעורבותם במסגרת

חלק גדול מההורים מביע שביעות רצון מרובה  . לרמת איכות הטיפול שבה להורים ללא קשר

–כן נמצא במחקר (. Peyton et al., 2001)בין אם הן איכותיות ובין אם ו לאו , מהמסגרות

Cost, Quality and Child Outcomes in Child Care Centers , שהורים מדרגים את איכות

 Helburn as cited in)של אנשי מקצוע בגיל הרך הגן של ילדם כגבוהה יותר מהערכה 

Ceglowski & Bacigalupa, 2002 .) 

 

סימטריה -הסיבה המרכזית להתערבות ממשלתית בשירותי חינוך וטיפול בילדים היא בשל הא

פערי המידע הקיימים בין ספקי השירות והצרכנים  ןבהינת. בקבלת מידע הקיימת בתחום הזה

, להתערבות ממשלתית צורות שונות. התערבות ממשלתית היא פתרון טוב, (ההורים בשם ילדיהם)

כאשר הדרישה לרישוי ועמידה בסטנדרטים לאיכות טיפול היא אחת הדרכים הנפוצות להתמודדות 

הדרישה לרישוי ועמידה בסטנדרטים לאיכות יכולה להיות עבור . סימטריה בקבלת מידע-עם א

 .או עבור שניהם, השירותמבנה המסגרת החינוכית או עבור ספק 

 

 רכיבי מדיניות רישוי ופיקוח

טיפוליות לגיל הרך הוא הבטחה של מתן -היתרון המרכזי של פיקוח ממשלתי על מסגרות חינוכיות

. בריאות ותוכנית חינוכית, טיפול וחינוך איכותיים לילדים צעירים מן האספקטים של בטיחות

 ת בשנים הראשונות בחיי ילדים חשובות ביותר מחקרים מהעשורים האחרונים מראים שהחוויו
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מחקרים העוסקים בהתפתחות המח הראו שרמת התגובתיות של המטפל אל תינוק . 26להתפתחותם

השיעור ההולך וגדל  ןבהינת(. Shore, 1997)או פעוט משפיעה על התפתחות רשת הנוירונים במוח 

ישנה חשיבות , טיפוליות חוץ ביתיות-ותשל תינוקות ופעוטות המבלים זמן רב במסגרות חינוכי

 .גדולה לסביבה מטפחת המאפשרת לילדים התפתחות בריאה מכל האספקטים

 

שמסגרות חינוכיות איכותיות  העוסקים בחשיבות הפיקוח על מסגרות חינוכיות מדגישיםמחקרים 

ונמצאות  שנקבעו על ידי השלטון סטנדרטיםעומדות ב, בין שאר הדברים, לגיל הרך הן אלו אשר

 דרך תקנות בין השאר מתבטאתעל הגיל הרך אחריות ממשלתית . 27תהליך של הדרכה מקצועיתב

באופן ישיר למאפיינים של איכות טיפול  ותמתייחס תקנות רישוי ופיקוח. ומערכת פיקוח לרישוי

ת מתייחסו למטרות רישוי תקנות, לרוב(. Phillips et al., 2000)כפי שזוהו בספרות המקצועית 

 ימקסימאלמספר ילדים , רמבוג: יחס מספרי ילדים: יותר למאפיינים מבניים של איכות טיפול כגון

מתייחס גם למאפיינים  שפיקוח מקצועיבעוד , התאמת המבנה והציוד לגיל הילדים, בקבוצה

, חוויות המשחק של הילד במסגרת החינוכית, ילדים-אינטראקציות צוות חינוכי: תהליכיים כגון

 .הורים-ויחסי צוות חינוכי ה מקצועיתהדרכ

 

השוהים במסגרות , שהילדים, המטרה הבסיסית של מתן רישיון הפעלה למסגרות חינוכיות היא

בריאותית ויתפתחו היטב מבחינה , יהיו מוגנים מבחינה בטיחותית, ביתיות-טיפוליות חוץ-חינוכיות

העומדת , טיפולית-מסגרת חינוכיתלהפעלת  ןמתן רישיו. חברתית-ורגשית, קוגניטיבית, פיזית

מטרתו להקטין את הסיכון לפגיעה בילדים שעלול להתרחש , בדרישות מינימום המוגדרות בחוק

מצבים מסוכנים כגון אלו . וסיכון התפתחותי, הדבקות במחלות, מבנים לא בטיחותיים, מפציעות

רישוי ופיקוח אם . רחשותםויש לנסות ולמנוע את הת, עלולים לגרום לילדים נזקים ברמות שונות

הם אמצעים חיוניים להבטחה של איכות טיפול טובה שהמדינה קובעת כבסיס הכרחי לשמירה , כך

 .על בטיחותם ובריאותם של ילדים כדי לאפשר  להם התפתחות תקינה בכל המישורים

 

התקנים  פיתוח. 0:  אך נבדלים זה מזה םופיקוח מורכב מארבעה שלבים אינטגראליי יתהליך רישו

 פיתוח פרוצדורה ברורה לקבלת . 0, ןשעל המסגרת לעמוד בהם על מנת לקבל רישיו( סטנדרטים)
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  Belsky, 2001; Clasien De Schipper et al., 2003; NICHD, 2003; Watamura, Donzella, Alwin & Gunnar, 

2003 
27

  Whitebook, Howes & Philipis, 1990; Whitebook, Sakai & Howes, 1997; Phillips, Mekos, Scar, 

McCartney & Abbott-Shim, 2000 
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אכיפה של החוק . 0,  בדיקה תקופתית של מסגרות שקיבלו רישיון: ביצוע פיקוח ומעקב. 5, ןרישיו

 . והתקנות

פיקוח מאוזנת ויעילה כל ארבעת השלבים חייבים להיות מיושמים על מנת שתתקבל מערכת רישוי ו

 (.0ראה נספח מספר )

 

על מנת , שלהם וכןWell Being  -בכדי לאפשר לילדים צעירים לצבור חוויות חיוביות בשביל ה

יש לוודא שמסגרות חינוכיות מעניקות , רגשית תקודם-פיזית וחברתית, שהתפתחותם הקוגניטיבית

הסטנדרטים , התקנים לרישוי הם למעשה. לאורך זמן שירות איכותי ברמה גבוהה לילדים בגיל הרך

רגשית -קוגניטיבית וחברתית, הנחשבים בחברה כחיוניים להגנה על התפתחות פיזית םהמינימאליי

בחינוך  ןעל ידי גורמים בעלי עניי, הסטנדרטים נוצרים בהליך דמוקרטי של בנית הסכמות. של ילדים

ים בין מדינה למדינה ויכולים להיות סטנדרטים לרישוי מסגרות חינוכיות משתנ. 28לגיל הרך

במהלך . מחמירים ומכוונים למתן איכות טיפול גבוהה ככל שדעת הקהל הציבורית מאפשרת

המסגרות החינוכיות איכותיות , מחקרים מצאו שבמדינות בהן התקנים לרישוי גבוהים יותר, השנים

, התפתחות חברתית ורגשית, מבחינת מוכנות לבית הספר)יותר ותורמות יותר להתפתחות ילדים 

 (.כישורי שפה וכדומה

 

חשוב לפתח פרוצדורה ברורה לקבלת , בכדי להתגבר על תופעת המסגרות הפרטיות שאינן מפוקחות

על פי הספרות . יש חשיבות להליך רישוי פשוט ומחייב שיהיה נגיש לספקי השירות. רישיון

שוק "תורם לשגשוג של , י מסובך ונוקשההליך רישו, המקצועית והניסיון שהצטבר ממדינות שונות

 (. כפי שקורה בגרמניה במגזר המשפחתונים)במסגרות חינוכיות " שחור

 

על מנת לוודא שהשירות , בפרקי זמן קבועים, יש חשיבות לתהליך פיקוח מתמשך ועקבי, בנוסף

התורם על  בכדי להבטיח פיקוח יעיל. שניתן על ידי המפעילים הוא אכן בעל איכות טיפול גבוהה

מתן , צוות פיקוח צריך להשתמש באסטרטגיות פיקוח חיוביות כגון, שמירת איכות טיפול גבוהה

מתן הדרכה בתוך המסגרות ופיתוח תהליכי הערכה פנימית של , משוב מקצועי לצוות המסגרת

 .הצוות החינוכי

 

פרוצדורות הרישוי , החוקים, כוח אדם מיומן המכיר היטב את התקנות, פיקוח יעיל דורש בין היתר

 כוח אדם מוכשר ומיומן לא יצליח לבצע , עם זאת. ובעל השכלה רלוונטית לתחום עליו הוא מפקח
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 .היא דוגמה להליך כזה" צת לרישוי ולפיתוח סטנדרטים למסגרות חינוכיות לגיל הרךועדה המייע"בישראל ה  
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מערך פיקוח אשר אין מאחוריו . את עבודתו נאמנה בהעדר חקיקה מוסדרת התומכת בעבודתו

ית אשר אינו חקיקה המאפשרת לו לכפות מגוון סנקציות יתקשה להתמודד עם מפעיל מסגרת חינוכ

יכולת הטלת סנקציות על מפעילי מסגרות אשר אינם עומדים בדרישות , לכן. עומד בתנאי הרישיון

 -חשיבות נוספת יש לקביעה בחוק של מידרג הענישה. חשובה מאוד במערכת פיקוח יעילה ןהרישיו

יהיה , בפועל, אם הסנקציות הקבועות בחוק יהיו מחמירות מאוד. הדרגתיות בחומרת הסנקציות

הן לא תמלאנה  את , אם הסנקציות הקבועות בחוק  מחמירות דיין, מצד שני. קשה לאכוף אותן

 (.Gormley, 2000. )תפקידן כאיום מספק על מפעילי המסגרות

 

גורם שלטוני אחראי , את כל רכיבי המדיניות הכלולים בהליך פיקוח תקין כולל םמסכ 0מספר לוח 

 .כאשר מפתחים מערכת פיקוח מוסדרתוסוגיות שיש להתייחס אליהן 
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 רכיבים מרכזיים בפיתוח מדיניות פיקוח על מסגרות חינוכיות לגיל הרך: 0לוח 

  חקיקה נהלים מערך ארגוני גורם אחראי מומלץ

ועדת היגוי לעדכון  .0 ממשל מרכזי

 הסטנדרטים

יעוץ חיצוני נקודתי  .0

 בהתאם לתחום הנבדק

 רטיםסטנדרטים מפו .0

 עדכון תקופתי של הסטנדרטים .0

 :עיגון חקיקתי של הסטנדרטים

 חובת המפעיל לאיכות טיפול

 סטנדרטים

צריכה להתקבל 

החלטה האם הרישוי 

יבוצע ברמת הממשל 

המרכזי או השלטון 

המקומי או שילוב 

 . של שניהם

נדרש מערך ארגוני לביצוע 

אדם  חוכו יהליכי הרישו

 .  מתאים

 מפורטיםפיתוח נהלי רישוי  .0

פירוט התחומים הנבדקים  .0

עמידה בדרישות : לצורכי רישוי

, חצר וציוד, בטיחות מבנה

גודל , הכשרת צוות, בריאות

יחס מספרי , קבוצה

 29מחנכת:ילדים

חקיקה המחייבת מסגרות לעבור 

 רישוי טרם פתיחה 

 רישוי

 

 

 

 

                                                 
בדיקה לצורכי רישוי של מסגרות קיימות רצוי שתכלול התייחסות מאפיינים . קיימים הבדלים בתחומי הבדיקה לצורך רישוי בין מסגרות חדשות לבין מסגרות קיימות 29

 הורים-אינטראקציות צוות; ילדים-אינטראקציות ילדים; ילדים-אקציות צוותאינטר; תוכנית חינוכית: תהליכיים כגון
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 נוכיות לגיל הרךרכיבים מרכזיים בפיתוח מדיניות פיקוח על מסגרות חי: 0וח ל -המשך 

  חקיקה נהלים מערך ארגוני גורם אחראי מומלץ

יש לשקול אם הליכי 

הרישוי והליכי הפיקוח 

השוטף יבוצעו על ידי 

 .אותו גורם

נדרש למערך הפיקוח 

מערך ארגוני יעודי 

שיכלול כוח אדם מוכשר 

טיפול -בתחום החינוך

 .בגיל הרך

פירוט התחומים הנבדקים בבדיקה  .0

 (ה לצורך רישוישאינ)שגרתית 

קביעת פרקי זמן קבועים לביקורת  .0

 פיקוח שגרתית

עיגון חקיקתי לתיקוף הרישוי 

 אחת לתקופה

 פיקוח שוטף

 ממשל מרכזי

בשיתוף של השלטון 

 המקומי

קביעת גורם מקבל  .0

החלטה על הפעלת 

 הסנקציות

קביעת גורם המבצע  .0

 את הסנקציה

 קביעת נהלי סגירת מסגרת .0

הליקויים קביעת פרקי זמן לתיקון  .0

 לאור חומרת הליקוי

 :יכולת הטלת סנקציות

מתן פרק זמן קבוע לתיקון  .0

 ליקויים לאחר ביקורת

שלילת רישיון הפעלה  .0

למסגרת שאינה עומדת 

 בדרישות

הגדרת מקרים בהם  .5

מחליטים על סגירת 

 מסגרת חינוכית

 אכיפה
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 סוגי מודלים לפיקוח על מסגרות חינוכיות לגיל הרך 

הגורם : ח על מסגרות חינוכיות בגיל הרך מאופיינים על ידי שני משתנים מרכזייםהמודלים לפיקו

 . טיפול בילדים-והדגש המושם בפיקוח על חינוך, המפקח

וקיימים בה שלושה  לגורם המפקח על חינוך וטיפול בגיל הרךקבוצת מודלים ראשונה מתייחסת 

י וייסבלאי "עפ)על ידי גוף חיצוני  פיקוח של הרשות המקומית ופיקוח, פיקוח ממשלתי: מודלים

לדגש המושם בתהליך הרישוי והפיקוח מתייחסת  הקבוצת מודלים שניי"(. פיקוח ציבורי(: "0222)

, מודל מוכוון מסגרת(: Gromley, 2000)וגם בה קיימים שלושה מודלים  על חינוך וטיפול בגיל הרך

 .מוכוון ספק שירות ומודל מוכוון ילד

 

 הגורם המפקח על חינוך וטיפול בגיל הרך: ראשונהקבוצת מודלים 

  30תבצע על ידי עובדי המחלקה הממשלתיתמפיקוח ממשלתי , במודל זה –פיקוח ממשלתי 

את הליכי הרישוי ואת התנאים למתן , הקובעת את התקנות הנוגעות לרישוי מסגרות לגיל הרך

מודל זה ניתן . בתנאי הרישיון את הסנקציות שיוטלו במידה והמסגרת אינה עומדת, וכן ןהרישיו

 .בריטניה  וישראל, גרמניה, למצוא בקנדה

 הממשלה בשוודיה . מודל המתקיים באופן חלקי בשוודיה ובספרד –פיקוח הרשות המקומית

, חקיקה ותקינה בתחום איכות הטיפול והחינוך במסגרות לגיל הרך, ממונה על קביעת מדיניות

רישום ופיקוח על , הרשויות המקומיות אחראיות לרישוי .לרבות הסדרי סיוע ומימון להורים

כאשר מפקח מטעם הממשלה , המסגרות לגיל הרך שבתחומן באמצעות פקחי הרשות המקומית

בספרד יש חלוקה של תחומי הפיקוח בין השלטון המרכזי לזה . מגיע לעיתים רחוקות למסגרות

, דרטים וקוריקולום לאומיהשלטון המרכזי אחראי על קביעת סטנ. של השלטון המקומי

, מאשר את הקמת המסגרת ומפקח על בטיחות המבנה, 31השלטון של הקהילה העצמאית

 .והשלטון המקומי אחראי על המבנה ושיפוצו הפיזי

  רישוי מסגרות . בבריטניה-ובאופן חלקי , המתקיים באוסטרליהמודל  -פיקוח על ידי גוף חיצוני

הפיקוח עליהן מתבצע על ידי גוף ציבורי עצמאי  אך, שלהנעשה על ידי הממ לטיפול בגיל הרך

אך הורים , ןבאוסטרליה פיקוח זה אינו חובה לצורכי רישיו. ממשלתי שהוקם לצורך כך-חוץ

מחויבים לרשום את ילדם למסגרת , ל במסגרת חינוכית"המעוניינים לקבל סבסוד עבור שכ

 , באנגליה(. נמצאים תחת פיקוח כזהממעונות היום  22%, כתוצאה מכך)הנמצאת בפיקוח כזה 

 

 

                                                 
.בשלטון יוניטרי הכוונה היא לשלטון המרכזי, בשלטון פדראלי מדובר על שלטון מדיני  30

  
השלטון , הממשל המרכזי: ב"ספרד וקנדה הממשל מורכב משלוש רמות בדומה לממשל הפדראלי בארה, באוסטרליה 31

 .ושלטון מקומי של הרשויות העירוניות, פרובינציות בקנדה/הקהילות העצמאיות בספרד/וסטרליהשל המחוזות בא
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כאשר המטרה היא שבשנים , פיקוח זה מופעל על מסגרות לילדים שמעל גיל שלוש שנים

 .הקרובות הוא יופעל בהדרגה גם על מסגרות לילדים שמתחת לגיל שלוש

 

 התחום עליו מושם דגש בתהליך הרישוי והפיקוח: הקבוצת מודלים שניי

  במודל זה עיקר כובד המשקל בתהליך הרישוי מופנה לבדיקות בטיחות  –מודל מוכוון מסגרת

למרות שלעיתים ניתן למצוא גם , ובדיקת המבנה והציוד במסגרת החינוכית, ובריאות

הנחת היסוד של מודל זה היא שתפקידה של מסגרת . התייחסות לחלק הפדגוגי של המסגרת

יותר מאשר לתרום ולקדם , ולשמור עליו, תבטיחותי, חינוכית להגן על הילד מבחינה בריאותית

רק לגבי הצורך ברישיון להפעלת )מודל זה מיושם באוסטרליה . את ההתפתחות הכוללת שלו

 .בקנדה ובישראל, (32מסגרת

  במודל זה ההנחה הבסיסית היא שמסגרת חינוכית טובה היא כזו  –מודל מוכוון ספק שירות

אשר מסוגל להתמודד עם קבוצות גדולות של , סיתשיש בה צוות חינוכי בעל הכשרה גבוהה יח

הדרישות בתהליך הרישוי הן בדרך כלל מחמירות בכל הקשור בדרישות הכשרה מאנשי . ילדים

 .ובאופן חלקי גם באנגליה, מודל זה מיושם בספרד וגרמניה. המקצוע

  טפח במודל זה ההנחה הבסיסית היא שתפקיד המסגרת החינוכית הוא ל –מודל מוכוון ילד

במודל זה ישנו שילוב בין צוות מקצועי מוכשר ברמה . שלהם well being-ילדים ולדאוג ל

מודל זה . קבוצות קטנות של ילדים בכל כיתה, וכן, ילדים נמוך/ליחס מספרי של מבוגר, גבוהה

 .מיושם בשוודיה
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מן המסגרות החינוכיות  22%אולם , באוסטרליה אין חובה על מפעילי המסגרת לעמוד בסטנדרטים של איכות טיפול  
פיקוח על ידי גוף  -הראשונה  עומדות בסטנדרטים של איכות טיפול כמפורט לעיל בפסקה העוסקת בקבוצת המודלים

 .חיצוני
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 פרספקטיבה משווה

וזמות ונקודות המחלוקת בפיקוח על הי, במטרה להבין בצורה כוללת ומקיפה את הפרקטיקה

, ישראל: נערכה השוואה בין שבע מדינות, מסגרות חינוכיות לגיל הרך מנקודת מבט בינלאומית

מתקדמות , אף שכולן הן מדינות מתועשות. קנדה וגרמניה, אוסטרליה, ספרד, שוודיה, אנגליה

להבדלים אלו . כי החברההן נבדלות בתפיסתן את מידת המעורבות של המדינה בצור, ומבוססות

" טיפוס"כל אחת מן המדינות מייצגת . בתפיסה יש השלכות משמעותיות  על חינוך וטיפול בגיל הרך

והרחבות מאוחרות יותר ( 0222)אנדרסן -של מדינת רווחה על פי הטיפולוגיה הקלאסית של אספינג

 .להגדרות הקלאסיות

 

מחויבות לספק , מתוקף הגדרתן, דמוקרטיות -יאלמדינות רווחה סוצ( 0222)אנדרסן -על פי אספינג

גם אם הם הורים , את התנאים המאפשרים יציאתם לשוק העבודה, לאזרחים המעוניינים לעבוד

עליהן לאפשר חיים בכבוד גם להורים שבוחרים לא לעבוד אלא להישאר לטפל , מנגד. לילדים

בור מסגרות חינוכיות לגיל הרך עבור שבמדינות כאלו קיימת סובסידיה ע, המשמעות היא(. בילדיהם

בבית  רקיימת קצבת לידה גבוהה עבור הורים הבוחרים להישא, וכן, ילד שהוריו עובדים או לומדים

התמיכה במדינות . ל"אין הכרה באף אחת מהזכויות הנ, במדינות ליברליות, בניגוד לכך. עם ילדם

ים מיוחדים ובילדים ממשפחות מרקע אלו בחינוך וטיפול בגיל הרך מתמקדת בילדים בעלי צרכ

נמצאות היכן שהוא בין שני סוגי המשטרים שהוזכרו , מדינות קורפורטיביות. נמוך יסוציו אקונומ

המדיניות של מדינות קורפורטיביות בנושא הגיל הרך נוטה להיות דומה יותר למדיניות , בפועל. לעיל

המאורגנות סביב  "רשתות" ניתן למצוא, אירופאי-במשטר דרום. הננקטת במשטר סוציאל דמוקרטי

הוא ( אוסטרליה)משטר אנטיפודי המאפיין המרכזי של . תוכניות שונות של רווחה וביטחון סוציאלי

שהזכות של אזרחים עובדים להטבות התלויות בגובה הכנסה נקבעת על פי השכר הממוצע במשק 

ית יש חבילת הטבות סוציאליות נדיבה שבמדינת רווחה אנטיפוד, התוצאה היא. ולא על פי קו העוני

 .יותר מאשר במדינות רווחה ליברליות

 

 סוגי משטרים ואחריות הפיקוח על הגיל הרך

. לממשל יוניטרי באופן בו מתחלק הכוח הממשלתי 33ימומחים למדיניות מבחינים בין ממשל פדראל

. רכיבות אותהחולקת ריבונות עם ממשלות המדינות המ תהממשלה הפדראלי, בממשל פדראלי
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; מדינות תחתיו' שלטון פדראלי על מנת לתאר את הממשל המשרת מס/ממשל –המונחים בהם נשתמש מסמך זה   
שלטון מקומי המתאר את /וממשל; שלטון מדיני  על מנת לתאר את הממשלה של המדינה תחת שלטון פדראלי/ממשל

שלטון מקומי /וממשל, שלטון מרכזי המתאר את המדינה/ממשל –המונחים יהיו  בממשל יוניטרי. רשויות המקומיות
 המתאר את הרשויות המקומיות
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במערכת . בממשל יוניטרי הממשל המרכזי לבדו קובע את הכוח הניתן לשלטון המקומי, בניגוד לכך

 או המחוז נהנית מהגנה חוקתית ודרגה מסוימת של( state)הממשלה של המדינה , תפדראלי

שוודיה , יהבריטנ. גרמניה וקנדה, אוסטרליה, דוגמה לממשל כזה הן. אוטונומיה חקיקתית וביצועית

 .וישראל הן דוגמה לממשל יוניטרי

או כאשר , הפיקוח על מסגרות חינוכיות לגיל הרך נמצא בדרך כלל בידי המדינה, בממשל פדראלי

מתוך הנחה שלממשל המדיני יש , קיימת מערכת סובסידיות פדראלית לחינוך וטיפול בגיל הרך

דרטים ופיקוח על בטיחות בתחומי בריאות מערכות יעילות יותר בכל הנוגע לפיתוח ואכיפה של סטנ

 .וחינוך

השלטון המקומי אמנם מוציא לפועל חלק . בממשל יוניטרי לשלטון המקומי יש תפקיד מוגבל יותר

אבל פיקוח על חינוך וטיפול בגיל הרך בדרך כלל נמצא , מהמדיניות שנקבעה על ידי השלטון המרכזי

שלטון יוניטרי הפיקוח על מערכת הגיל הרך בדרך שב, משמעות הדבר היא. בידי השלטון המרכזי

 .כלל אחיד יותר מאשר בשלטון פדרלי

 

 מעורבות המדינה במימון חינוך לגיל הרך

נתונים לבחירת ההורים ואינם  5חינוך וטיפול חוץ ביתיים לילדים מתחת לגיל , בכל המדינות

וק למקום במסגרת חינוכית בשוודיה קיימת זכות המוגדרת בח, עם זאת. נכללים בלימודי חובה

רוב מדינות ההשוואה מצליחות לספק מסגרות חינוכיות מסובסדות לכל . חודשים 00לילדים מגיל 

בשוודיה בלבד (. וספרד, 34קנדה, ישראל, אנגליה) 5-ובחלקן יש כיסוי מלא או חלקי לבני ה, 0-בני ה

בשאר מדינות ההשוואה קיימים  , 35חודשים 00חינוכיות לילדים החל מגיל  תיש כיסוי מלא במסגרו

למעט עבור אוכלוסיית ילדים בסיכון או , 365שיעורי כיסוי נמוכים במיוחד עבור ילדים מתחת לגיל 

 .עבור ילדים ממשפחות נזקקות

 

בעוד . מציאה של מסגרת חינוכית איכותית הממומנת על ידי המדינה היא משימה לא פשוטה

זהו עול גדול במיוחד עבור , ל כלכלי עבור כל משפחהשמימון מסגרת חינוכית לילדים הוא עו

מסגרות חינוכיות במימון המדינה יכולות להקל על . נמוך-אקונומי בינוני-משפחות ממעמד סוציו

 ללא השקעה של המדינה במסגרות הגיל הרך הגישה של משפחות אלו למסגרות חינוכיות .  עול זה
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אין תוכנית לאומית אחת שמטרתה כיסוי מלא עבור . משתנים בין המחוזות השונים 5-0בקנדה שיעורי הכיסוי לבני  
 .גילאים אלו

35
 וקצבת לידה מלאה מגיל לידה ועד גיל שנה  

36
 .של בני שלוש שנים( בהתאמה 32%-וכ 02%-כ)רליה וגרמניה  יש שיעור השתתפות נמוך יחסית באוסט 
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לענות על צורכי הילדים ולקדם נגישות למסגרות  המטרה היא לאפשר למשפחות. היא מוגבלת

המדינה מממנת , בחלק מן המדינות. חינוכיות איכותיות לצורך כך נדרשת השקעה מדינית ניכרת

מעלות  32%-כ)באמצעות תשלום שכר לצוות החינוכי  –את המסגרות החינוכיות במלואן או בחלקן 

מועבר ישירות למפעיל המסגרת ואינו ניתן  הכסף. או בדרכים אחרות( תפעול של מסגרת חינוכית

לא כמו בישראל שהסובסידיות )אקונומי של משפחות הילדים -ילד ואינו תלוי בהרכב הסוציו-פר

(. מותנות במספר הילדים ובמצב הסוציו אקונומי של המשפחה, להורים הניתנות ישירות למפעיל

במדינות , יים עבור אוכלוסיות מיוחדותב ובריטניה ניתן למצוא שירותי חינוך ציבור"ארה, בקנדה

הם ( שאינם ניתנים חינם)אירופה וסקנדינביה קיימת גישה אוניברסאלית יותר ושירותי החינוך 

 .וכולם ניתנים לכלל האוכלוסייה , ציבוריים

 

באופן כללי ניתן לומר שהמדינות מממנות את  חלק הארי של החינוך הציבורי עבור ילדים מגילאי 

במדינות אשר החינוך הציבורי (. מגיל חמש -ובאחרות, 0החל מגיל : בחלק מהמדינות)לה שלוש ומע

המימון מגיע כמעט במלואו מהממשל המרכזי , נמצא באחריות משרד החינוך 5לילדים מעל גיל 

הממשלה , במדינות לא אירופאיות המאופיינות בכלכלה ליברלית(.  הן דוגמה לכך 37אנגליה וישראל)

כאשר ישנו מאמץ , (נכון לגבי אוסטרליה וקנדה) 3מגיל , דים ציבוריים חינם בדרך כללמממנת לימו

דרך השלטון המקומי או דרך תוכניות  0לספק מסגרות של חצי יום חינם לילדים החל מגיל 

אך , 2בארצות סקנדינביה נגבה תשלום מההורים במסגרות חינוכיות עד גיל . ממשלתיות מיוחדות

אקונומי  -עבור הורים ממעמד סוציו, בנוסף. מעלות המסגרת 03%-2%לי של מדובר בתשלום סמ

 .חלק משעות היום במסגרת זו ניתנות חינם, נמוך

 

התמונה שונה בכל הנוגע לטיפול בילדים שמתחת , להוציא את מדינות סקנדינביה, בכל המדינות

שר כוללים את הסובסידיות גם כא, העלות המרכזית של החינוך נופלת על ההורים: לגיל שלוש שנים

הורים מן המעמד , לדוגמה. הניתנות על ידי המדינה בשיעורים משתנים כתלות בהכנסת ההורים

בעוד שבמדינות אירופה , הבינוני בבריטניה משלמים את רוב העלות על מסגרות חינוכיות לגיל הרך

דינה מסבסדת המ, בישראל. מעלות המסגרת 32%הקלאסית הסובסידיות הממשלתיות מכסות 

את שכר הלימוד ( כתלות בהכנסת ההורים ובהיקף התעסוקה של ההוריםר "עפ )בשיעורים שונים 

במסגרת עידוד תעסוקה בקרב הורים . עבור השתתפות ילדים במעונות יום ומשפחתונים המוכרים

או ת עדיפות בשיבוץ ילד למעון ועזרה במימון המעון ''משרד התמ מעניק ,במשפחות חד הוריות

  ההטבה מיועדת למשפחות המקבלות הבטחת הכנסה או מזונות מביטוח לאומי בלבד. 38המשפחתון
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אולם נקבע שיישום החוק יהיה הדרגתי וטרם הושלם  0220בישראל קיים חוק לימוד חינם מגיל שלוש שנים משנת   
 .תהליך היישום

 ילד ממשפחה חד הורית, שיבוץ למעוןת חובה לתת עדיפות ב"על פי חוק משפחות חד הוריות על משרד התמ 38
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שיעור ההשתתפות של הורים , בכל מקרה. לו לעבודיחתהשואשר הגדילו את היקף המשרה או 

 -כאשר כ, עבור משפחות מסובסדות 22%-ל 00.5%39במימון מסגרת חינוכית מוכרת בישראל נע בין 

במדינות סקנדינביה . פחות שילדיהם מתחנכים במעונות היום אינן זכאיות לסבסודמהמש 02%

( למעט דנמרק)מהעלות של המסגרת  23% -השלטון המרכזי והרשויות המקומיות מממנות יותר מ

 -המדינה מממנת את המסגרת החל מסיום חופשת הלידה והעלות להורים היא כ, כאשר בשוודיה

 .בלבד 2%

 

 פיקוח ואכיפה ,רישוי, חקיקה

יחד עם . טיפול איכותית לגיל הרך-קיימת הכרה בחשיבות מערכת חינוך, בכל מדינות ההשוואה

והערכת , תקנות, בחלק מן המדינות התפתחה גישה נוקשה יותר מאחרות בכל הנוגע לפיקוח, זאת

של מקיום מערכות ממ, הבדל זה נובע בדרך כלל. איכות טיפול במסגרות חינוכיות לגיל הרך

בדרך כלל תחת אחריות משרד )מפוצלות עבור מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי שלוש ומעלה 

בדרך כלל תחת אחריות משרד )ועבור מסגרות חינוכיות לילדים מתחת לגיל שלוש שנים ( החינוך

, ניתן לראות הבדל בין מדינות בהן יש סקטור גדול שאינו מפוקח, בנוסף(. 0222, לאור( )הרווחה

המדינות מגלות בשנים , ברוב מדינות ההשוואה. רות בהן יש פיקוח על חלק גדול מן המסגרותלאח

ומפתחות יוזמות למתן שירות איכותי וזמין יותר , אחריות גדולה יותר כלפי הגיל הרך, האחרונות

 (.0טבלה  '  ר)לילדים צעירים 

 

 חקיקה. 1

קיקה נרחבת הנוגעת לשירותי חינוך קיימת ח( להוציא ישראל וקנדה)ברוב מדינות ההשוואה 

במסגרת . את החקיקה המקיפה והמתקדמת ביותר ניתן למצוא בשוודיה, וטיפול בגיל הרך

החקיקה נקבע שעל הרשויות המקומיות לספק מסגרות חינוכיות לילדים החל מגיל שנה בפרק 

חינוכיות לעמוד החוק קובע שעל המסגרות ה, בנוסף(. חודשים 5)זמן סביר מרגע דרישת ההורים 

של  ימספר מקסימאל: כאשר החוק מפרט אספקטים שונים של איכות, בדרישות איכות טיפול

וכן את הדרישה לעמידה , דרישות הכשרה של הצוות, ילדים:יחס מספרי מבוגר, ילדים בקבוצה

בשנים האחרונות החקיקה . בתוכנית חינוכית התואמת את קווי המתאר של הקוריקולום הלאומי

הקוריקולום הלאומי לא , לדוגמה)ברת שינוי נוסף על מנת לכסות מגזרים שאינם נכללים בה עו

 (.אלא רק מוצע כהמלצה, מחייב משפחתונים
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אמהות במשפחות חד הוריות ואמהות נשואות המקבלות הבטחת הכנסה והחלו לעבוד ". מיוחדות"עבור אוכלוסיות   
או הגדילו את אחוזי המשרה שלהן זכאיות לעזרה מוגדלת מן המדינה בתשלום שכר לימוד למעונות ומשפחתונים 

 (02.0.22מיום , ת"נורית טננבויים ממשרד התמ בתכתובת דרך המייל עם)מוכרים 
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. בספרד החוק מכיר בזכותו של הילד ללמוד מגיל לידה במסגרת רציפה מבחינת תוכנית לימודים

קבעה המדינה בין אם הן שייכות עוד קובע החוק כי על כל המסגרות לעמוד בתנאי הרישוי ש

איכות הטיפול שתינתן במסגרת מבחינת היחס , בנוסף. ההתנדבותי או הפרטי, למגזר הציבורי

צריכים גם הם לעמוד , והכשרת המחנכים הנדרשת, המותר יילד המקסימאל:המספרי מבוגר

 European)י קווי מתאר לקוריקולום לאומי נקבעו אף הם במסגרת החוק הספרד. בתנאי הרישוי

Commission, 2007.) 

והמסגרות החינוכיות נועדו על מנת , בגרמניה החוק קובע כי אחריות ההורים היא לחינוך ילדם

החוק קובע כי אחריות המסגרות החינוכיות לקדם ילדים השוהים , עם זאת. לספק עזרה להורים

 .מתייחס לכל האספקטים של טיפול וחינוך" קידום"כאשר , בהן

ה אין חוקים ברמה הלאומית המחייבים באופן גורף את כל המחוזות בנוגע לחינוך וטיפול לקנד

ילדים של , ילדי מהגרים: המגזרים היחידים המטופלים בקנדה ברמה הלאומית הם. בגיל הרך

מערכת הפיקוח והחוקים הנוגעים . אוכלוסיות ילידים וילדים למשפחות שהוריהן משרתות בצבא

בתנאי שהמחוז בוחר לספק , י כל מחוז בנפרד"ל מסגרות חינוכיות נקבעים עבאיכות הטיפול ש

באופן כוללני ביותר ניתן לומר שהחקיקה הנוגעת באיכות מסגרות חינוך וטיפול בילדים . אותם

 .איננה מן המתקדמות שיש, שנים בקנדה 5מתחת לגיל 

ביום חייב להיות רשום באנגליה החוק קובע שכל אדם המטפל בשכר בילדים ליותר משעתיים 

והוא , חוק זה חל גם על משחקיות וכל מסגרת חינוכית אחרת. ומפוקח על ידי הרשות המקומית

ילדים :החוק קובע יחס מספרי מבוגר. קובע שעל המסגרות לעבור פיקוח לפחות אחת לשנה

 .במסגרת ואינו מתייחס לדרישות הכשרה של הצוות

של טיפול איכותי לגיל הרך העונה על הצרכים באוסטרליה החוק מדגיש את החשיבות 

החוק גם קובע שאין להפלות ילדים על . ההתפתחותיים של ילדים צעירים בעלות סבירה להורים

 .40לבוש ומזון בתוך המסגרת החינוכית, בסיס עדתי בכל הנוגע למנהגים

חסות לכלל החקיקה בישראל הנוגעת בחינוך וטיפול בגיל הרך מתאפיינת בכך שחסרה בה התיי

חוק הפיקוח על . "והתייחסות ספציפית לילדים מתחת לגיל שלוש שנים, אוכלוסיית הילדים

איננו ספציפי למסגרות , הפעלה ןשמתוקפו נדרשת מסגרת חינוכית ברישיו" ה"התשכ, המעונות

 .ולחוסים אחרים כפי שפורט לעיל, מתייחס גם למעונות לקשישים, חינוכיות לגיל הרך אלא
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 .חוק דומה קיים גם באנגליה. החוק אינו ספציפי למסגרות חינוכיות אך משפיע עליהן  



   
 טיפוליות לילדים בגיל הרך ישראל במבט משווה –פיקוח על מסגרות חינוכיות  _______________________

 

92 92 

 סטנדרטים ורישוי. 2

, או מערכת לרישוי ברמה לאומית, קיימים סטנדרטים, 41למעט קנדה, בכל מדינות ההשוואה

בחלק מהמדינות ישנה חלוקת אחריות בין משרדי ממשלה . עבור מסגרות חינוכיות לגיל הרך

כאשר החלוקה היא בדרך כלל בין משרד החינוך . שונים לפי גיל הילדים המתחנכים במסגרת

אשר , רווחה/לבין המשרד לעניינים חברתיים,  אחראי על מסגרות לילדים מעל גיל שלוש שניםה

מערכות מפוצלות ניתן . אחראי על מסגרות חינוכיות לתינוקות ופעוטות מתחת לגיל שלוש שנים

שהפיקוח על מערכת החינוך , בדרך כלל היא, למצוא בישראל ואוסטרליה והמשמעות שלהן

ותנאי העבודה של הצוות החינוכי הם טובים יותר ומאורגנים יותר ( שנים 5 לילדים מעל גיל)

, אנגליה. מאשר הפיקוח ותנאי העבודה של הצוות החינוכי לילדים מתחת לגיל שלוש שנים

שוודיה וספרד איחדו את כל התקנות והשירותים הנוגעים בגיל הרך תחת משרד , גרמניה

שוויוניות גדולה יותר ברמות , דבר המאפשר בדרך כלל ,(0' לפירוט ראה טבלה מס)ממשלתי אחד 

 .ההכשרה של הצוות החינוכי ומערכת פיקוח מסודרת יותר על כל מערכת הגיל הרך

יחס , בנוגע לבטיחות המבנה םהתקנות לרישוי בדרך כלל קובעות את הסטנדרטים המינימאליי

באופן כללי ניתן . ות ובטיחותבריא, סדר יום, הכשרות הנדרשות מהצוות, ילדים/מספרי מבוגר

התקנות אינן כוללות פירוט נרחב לגבי תוכנית חינוכית , לומר כי בכל מדינות ההשוואה

 (.קוריקולום)

בעשור האחרון מתפתחת מגמה בינלאומית של עניין ודאגה לאיכות הטיפול של שירותי חינוך 

מצאות בדרגה זו או אחרת של רוב מדינות ההשוואה נ, כתוצאה מכך. וטיפול הניתנים לגיל הרך

במטרה , לאיכות טיפול למערכת הגיל הרך םפיתוח מערכת פיקוח וסטנדרטים אוניברסאליי

ובמטרה להגדיל את מחויבות המסגרות החינוכיות , לשפר את איכות השירות הניתן לילדים

 בשוודיה וספרד נקבעו קווים כלליים לקוריקולום ברמה. לשלומם והתפתחותם של ילדים

לפתח ( בהתאמה)הלאומית המחייבים את הרשויות המקומיות או הקהילות העצמאיות 

פותחה , באוסטרליה ובאנגליה. הלאומי םקוריקולום מפורט יותר בתוך מסגרת הקוריקולו

. הפעלה למסגרת ןמערכת פיקוח על איכות טיפול הפועלת בשילוב הפיקוח שנועד לתת רישיו

האחרונות קוריקולום לאומי למסגרות חינוכיות לילדים מתחת  מפתחים בשנים, בנוסף, באנגליה

בישראל עדין לא . גרמניה וקנדה נמצאות בתחום זה הרחק מאחור, ישראל. לגיל שלוש שנים

ח הסטנדרטים שהופק בעקבות ועדת רוזנטל ונכון להיום לא קיים תהליך רישוי "הוחל יישום דו

 התהליך היחיד שקיים . אך לא בסבסוד מן המדינה נפרד למסגרות חינוכיות המעוניינות ברישוי
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בבריטיש קולומביה ישנו תהליך רישוי ופיקוח ממשלתי על כל , לדוגמה. בקנדה התקנות מנוסחות בכל מחוז בנפרד  
 .למרות שאין כלל סבסוד ממשלתי למסגרות אלו, גיל חמשהמסגרות החינוכיות מגיל לידה ועד 
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שמטרתו היא אישור המסגרת החינוכית במטרה לקבל סבסוד מן " סמל מעון"הוא תהליך קבלת 

 .המדינה עבור ילדים ממשפחות זכאיות

קיימת גם מערכת של הבטחת ( ואנגליה, אוסטרליה, שוודיה)בשלוש ממדינות ההשוואה , בנוסף

מערכות אלה מבוססות בדרך כלל על מסגרת מוסכמת של . במסגרות החינוכיותאיכות הטיפול 

לאיכות טיפול שעל פיהם המסגרות נבדקות ומקבלות אישור איכות מגורם  םאינדיקאטורי

יחס , בריאות, בטיחות)בדרך כלל מתייחסים למאפיינים מבניים  םהאינדיקאטורי. מוסמך חיצוני

יחסי עבודה , אינטראקציות בין הצוות לילדים)ינים תהליכיים ומאפי( 'הכשרות וכד, ילדים:צוות

בדיקת איכות הטיפול נעשית באופן כזה שנותנת מענה לשני (. 'הדרכה וכד, בתוך הצוות

בכדי שיוכלו לפתח  –ולמסגרות , בכדי שיקבלו מידע על המסגרת החינוכית –להורים : סקטורים

משתפות הרשויות , בדנמרק באופן חריג. נדרשבמידה ו, אסטרטגיות של שיפור איכות הטיפול

בדרך זו ניתן . המקומיות את ההורים בפיתוח סטנדרטים של איכות טיפול למסגרות חינוכיות

בתוך הסטנדרטים לעבודה במסגרות הגיל , על איכות טיפול, מקום גם לנקודת מבטם של ההורים

 .הרך

 

 י הממשלה"ם חוץ ממשלתיים הנתמכים עבדיקות האיכות נעשות בחלק מן המקרים על ידי גורמי

, בשוודיה. או על ידי סוכנויות חוץ ממשלתיות כמו שקורה באנגליה, כמו במקרה של אוסטרליה

מבדיקה של מערכות בקרת איכות . איכות הטיפול נבדקת על ידי המפקחים של הרשות המקומית

רכת פיקוח ואבטחת איכות הטיפול והחינוך  בין מדינות ההשוואה עולה כי באנגליה פותחה מע

בקצה השני נמצאת גרמניה שבה האחריות על חינוך הגיל הרך נמצאת , 42מקיפה וכוללנית ביותר

 5כולל מסגרות חינוכיות מעל גיל )בידי המדינה  וכמעט  שלא קיים פיקוח על מסגרות חינוכיות 

 (.שנים

 

ונעים מסבסוד , דינות השונותמנגנוני סבסוד ילדים במסגרות חינוכיות הם שונים מאוד בין המ

דרך העברת סבסוד ילדים והעברת הכספים ישירות למפעיל המסגרת ועד , ישיר למפעיל השירות

למתן הקלות מס להורים בעבור ילדים המתחנכים במסגרות חינוכיות בעלות רישיון הפעלה 

נוכית נפרד הליך קבלת רישיון להפעלת מסגרת חי, למעט ישראל, בכל מדינות ההשוואה. מוכר

 .ואינו קשור בהכרה של המדינה במסגרת לצורכי סבסוד

 

 

 

 

                                                 
42

פועלת במסגרות חינוכיות מכל הסקטורים ( NQIN)יש לציין שנכון להיום מערכת אבטחת איכות הטיפול באנגליה  
 .שנים 5הכוונה היא שבמהלך השנים הקרובות השירות יגיע גם לחינוך וטיפול מתחת לגיל . שנים 5החל מגיל 

http://www.surestart.gov.uk/improvingquality/guidance/nqin 
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בכל המדינות קיים מנגנון המאפשר את שלילת הסבסוד הממשלתי למסגרת שלא עומדת לאורך 

 (. לא בהכרח מדובר על סגירת המסגרת)זמן בסטנדרטים שנקבעו 

 

 פיקוח ואכיפה. 3

. ת או מקומית למסגרות חינוכיות לגיל הרךבכל מדינות ההשוואה קיימת מערכת פיקוח לאומי

דרך שלטון מרכזי או ) דרגות משתנות של מעורבות ממשלתיתבכל מדינות ההשוואה ניתן לראות 

כולל )ברוב המדינות האחריות על הפיקוח נתונה באופן בלעדי בידי הממשל . בפיקוח( מקומי

 (.באנגליה ואוסטרליה, לדוגמה)ממשלתיים -ובמיעוטן יש שותפות עם גופי פיקוח חוץ( בישראל

כולל אלו , המגזרים הקיימים בשירותי הגיל הרך לפקח על כללכל המדינות מצהירות על כוונתן 

וספרד מערך  43אנגליה, שוודיה, באוסטרליה. הניתנים על ידי מפעילים פרטיים והתנדבותיים

הפיקוח הקיים נותן קנדה וישראל  מערך , בגרמניה. הפיקוח מכסה את כל המגזרים הקיימים

בגרמניה הפיקוח החלקי נובע מתקנות והליכי רישוי . בכל מדינה מסיבות שונות, מענה חלקי

. דבר שגרם לפריחה של משפחתונים פרטיים ללא רישוי וללא פיקוח, נוקשים מאוד למשפחתונים

וזות בחלק מן המח. תחומי הכיסוי של הפיקוח תלויים במדיניות המקומית של המחוז, בקנדה

, בין השאר, הפיקוח החלקי נובע, בישראל. או המשפחתונים אינם מפוקחים/המגזר הפרטי ו

ממחסור גדול בתקני כוח אדם למפקחים הגורר אי אכיפה כמעט מוחלט של חוק הפיקוח על 

 .ופיקוח חלקי ולא מספק על המגזר המוכר, המגזר הפרטי

בישראל . חומים הנתונים כיום לפיקוחבתמן ההשוואה עולה שקיימים הבדלים בין המדינות 

, אנגליה. וקנדה תחומי הפיקוח מתייחסים בעיקר לבטיחות ובריאות מבנה המסגרת והציוד שבה

. גרמניה וספרד מתמקדים בפיקוח שלהם בבדיקת הכשרת הצוות המועסק על ידי מפעיל השירות

להכשרת הצוות , מסגרתשוודיה וגם אוסטרליה מציגות מודל פיקוח הוליסטי יותר המתייחס ל

באופן כוללני ניתן לומר כי עם העלייה במודעות . של הילדים Well Being-החינוכי ובעיקר ל

המגמה העולמית בתחומי הפיקוח היא הרחבת תחומי הפיקוח לכיוון , לאיכות טיפול וחשיבותה

 .מוכוון ילד –המודל ההוליסטי 

החצר והציוד , ות ובריאות למבנה המסגרתהפיקוח מתמקד רובו בתקנות בטיח, בישראל כאמור

אהוד , ת דאז"בנתה ועדת רוזנטל לבקשתו של שר התמ 0220בשנת (. מודל מוכוון מסגרת)שבה 

ח סטנדרטים מקיף וקוהרנטי שמטרתו להעלות את איכות הטיפול במסגרות "דו, אולמרט

למודל מוכוון , יל הרךולהרחיב את מודל הפיקוח הקיים היום על מסגרות הג חינוכיות לגיל הרך

 .ילד
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הפיקוח קיים במלואו רק על מסגרות . באנגליה קיים כיסוי מלא של מערך הרישוי על כל המגזרים ולכל הגילאים  
 .מגיל שלוש שנים ומעלה
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חינוך או  –השכלה רלוונטית לתחום הפיקוחלמפקחים על המסגרות לגיל הרך יש  44בכל המדינות

בולטת ישראל בהעדר הדרישה להשכלה רלוונטית מכוח האדם , על רקע זה. עבודה סוציאלית

 .המפקח

 

טים ומערכי רישוי ופיקוח ניתן לומר שבשנים האחרונות קיימים חשיבה ופיתוח סטנדר, לסיכום

בכל , שיענו על צורכי אוכלוסיית הילדים וישמרו על רמת איכות טיפול גבוהה במסגרות לגיל הרך

 .מדינות ההשוואה

הוגש תזכיר חוק לכנסת  0222בשנת : עדיין בראשית דרכו, האמור לעיל, בישראל התהליך

לשנות את חוק הפיקוח על  מטרת הצעת החוק הממשלתית היא. במתכונת הצעת חוק ממשלתית

ויש , המעונות הקיים היום אשר מתייחס לכלל המעונות כולל אלו של מפגרים וחוסים אחרים

שיזם האגף , מערך הפיקוח החדש ומהלך יישום הסטנדרטים .לייחד אותו לילדים בגיל הרך

 . נמצאים בשלבי תכנון, ת"למעונות יום ומשפחתונים במשרד התמ
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 .לא כולל את שוודיה וגרמניה לגביהן לא נמצאו נתונים על השכלת המפקחים  
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   רישוי ופיקוח לפי מדינה, סיכום מערכת סטנדרטים: 0וח ל

אחריות  

המדינה /הממשל

 על הגיל הרך

קיום חוק 

וסטנדרטים לאיכות 

 טיפול

גורם נותן 

 רישוי

תחום 

פיקוח 

 1לרישוי

מודל 

 פיקוח

פרופיל  דגש בפיקוח

 המפקח

גורם 

 2מפקח

מגזרים 

 3קיימים

מגזרים 

 מפוקחים

ילדים  %

במסגרות 

 מפוקחות

ת "משרד התמ ראליש

, אוצר, רווחה+

 בריאות

קיים חוק פיקוח 

חודי כוללני שאינו י

-למסגרות חינוכיות

גיל הרך טיפוליות ל

 נו כוללואי

לאיכות סטנדרטים 

טיפול -חינוך

 .45מעוגנים בחוק

ת "משרד התמ

משרד + 

+ השיכון 

משרד 

הבריאות 

 0רווחה+

מוכוון  0/5רמה 

 מסגרת

בטיחות 

 ובריאות

בעלי רקע 

קתי תעסו

. מגוון

ללא 

הכשרה 

 מיוחדת

מוכר על  מרכזי

ידי 

, הממשלה

 פרטי

 

' חד 5מגיל  02.2% מוכר

 3שנים 5ועד גיל 

המשרד לענייני  גרמניה

משפחה בשתי 

 :רמות ממשל

 פדראלי ומדיני

קיים חוק המגדיר 

 חובת איכות טיפול

סטנדרטים להפעלה 

ברמת הממשל 

 המדיני

המשרד 

לענייני ילדים 

ונוער ברמת 

משל המ

 המדיני

מוכוון  0/5רמה 

ספק 

 שירות

אין  הכשרת צוות

 נתונים

פדראלי 

 ומדיני

, ציבורי

 פרטי

בפועל רק 

מעונות 

 ציבוריים

מערב  0.2%

 גרמניה

מזרח  53%

 גרמניה

קיים חוק הקובע  משרד החינוך ספרד

סטנדרטים 

 םמינימאליי

משרד החינוך 

 לפי קהילות

מוכוון  0/5רמה 

ספק 

 שירות

נשי א הכשרת צוות

 חינוך

מרכזי 

 ומקומי

, ציבורי

, פרטי

 התנדבותי

, ציבורי 

פרטי 

 והתנדבותי

לבני  03.2%

 שנתיים

חינוך  5לבני  32%

 2חינם
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 רישוי ופיקוח לפי מדינה  , סיכום מערכת סטנדרטים: 0לוח  -המשך 

אחריות  

המדינה /הממשל

 על הגיל הרך

קיום חוק 

וסטנדרטים 

 לאיכות טיפול

גורם נותן 

 רישוי

תחום 

פיקוח 

 1לרישוי

מודל 

 פיקוח

פרופיל  דגש בפיקוח

 המפקח

גורם 

 2מפקח

מגזרים 

 3קיימים

מגזרים 

 מפוקחים

ילדים  %

במסגרות 

 מפוקחות

משרד החינוך  אנגליה

 והתעסוקה

+ קיים חוק  

 סטנדרטים

הרשות 

 המקומית

מוכוון  0/5רמה 

ספק 

 שירות

הכשרת צוות 

ויחס 

ילדים :מבוגר

 נמוך

עובדים 

ים סוציאלי

ואנשי חינוך 

המקבלים 

הכשרה 

בפיקוח על 

מסגרות 

 הגיל רך

+ מרכזי 

גורם 

חוץ 

 ממשלתי

, ציבורי

, פרטי

 התנדבותי

, ציבורי 

פרטי 

 והתנדבותי

מבני  02%

לידה עד גיל 

 שנים 5

+ קיים חוק   משרד החינוך שוודיה

 סטנדרטים

הרשות 

 המקומית

מוכוון  0רמה 

 ילד

הכשרת צוות 

ויחס 

ילדים :מבוגר

 ךנמו

מקומי  אין נתונים

 מרכזי+ 

, ציבורי

 פרטי

ציבורי 

 ופרטי

 0-0בני  03%

 0-5בני  22%

משרד החינוך בכל  אוסטרליה

. רמות הממשל

מדיני , מפדראלי

 ועד מקומי

+ קיים חוק 

סטנדרטים שהם 

 לא חובה לרישוי

משרד 

הבריאות או 

משרד 

לשירותי 

 רווחה

רישוי   5רמה 

מוכוון 

 מסגרת

בטיחות 

 ובריאות

יש חינוך א

הגיל הרך 

או מורה 

השכלה 

 אקדמאי

+ מרכזי 

גורם 

חוץ 

 ממשלתי

, ציבורי

, פרטי

 התנדבותי

מעונות יום 

כל 

, מגזריםה

משפחתונים 

מפוקחים 

בחלק 

 מהמחוזות

 2-0בני 

2.2% 

  0-5בני 

02.5% 
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 רישוי ופיקוח לפי מדינה  , סיכום מערכת סטנדרטים: 0לוח  -המשך 

אחריות  

המדינה /הממשל

 על הגיל הרך

קיום חוק 

וסטנדרטים 

 לאיכות טיפול

גורם נותן 

 רישוי

תחום 

פיקוח 

 1לרישוי

מודל 

 פיקוח

פרופיל  דגש בפיקוח

 המפקח

גורם 

 2מפקח

מגזרים 

 3קיימים

מגזרים 

 מפוקחים

ילדים  %

במסגרות 

 מפוקחות

בידי המחוזות  קנדה

. באופן מלא

לשלטון הפדראלי 

אין אחריות על 

 חינוך בגיל הרך

 .קיים חוקלא 

חלק המחוזות 

 יש סטנדרטים

שונה בין 

אין . המחוזות

 נתונים

מוכוון  0/5רמה 

 מסגרת

בטיחות 

 ובריאות

איש חינוך 

הגיל הרך 

השכלה 

אקדמאית 

שנה +

לימודים על 

התפתחות 

 ילדים

מקומי 

לכל 

 מחוז

, התנדבותי

 פרטי

, התנדבותי

 ופרטי

מגיל  00%

שנה ועד גיל 

 שש שנים

 ;  כולל בדיקה ראשונית ויחידה של בטיחות ובריאות המבנהרישוי ה– 0רמה    0
 ; רישוי הכולל בדיקה שנתית של בטיחות ובריאות במסגרת – 0רמה     
 ; דרישות מינימום להכשרת צוות+ תוכנית התפתחותית /עמידה בקוריקולום רשמי+ רישוי הכולל בדיקה שנתית  – 5רמה     
 .   פיקוח על ידי גוף מוכר+ הדרכה לצוות + דרישות מינימום להכשרת צוות + סטנדרטים /קוריקולום+ תית רישוי הכולל בדיקה שנ – 0רמה     
  Starting Strong 2 (OECD, 2006)ההגדרות לקוחות מתוך     

 " שלטון מדיני/ממשל" ;מדינות תחתיו' משמש על מנת לתאר את הממשל המשרת מס" שלטון פדראלי/ממשל"המונח  0
 . המתאר את הרשויות המקומיות" שלטון מקומי/ממשל"ו; מנת לתאר את הממשלה של המדינה תחת שלטון פדראליעל    
 המתאר את הרשויות המקומיות" שלטון מקומי/ממשל"ו, המתאר את המדינה" שלטון מרכזי/ממשל" –בממשל יוניטרי המונחים הם    

 .רם ציבורי או מקבלות מימון לתפעול המסגרת מגורם ציבורימסגרות חינוכיות המופעלות על ידי גו: מגזר ציבורי 5
 .מתייחס למסגרות חינוכיות המופעלות על ידי גורם פרטי למטרות רווח: מגזר פרטי   
 .מתייחס למסגרות חינוכיות המופעלות על ידי עמותות שלא למטרות רווח: מגזר התנדבותי   
 .מון כתלות במספר הילדים שמשפחותיהם זכאיות לסבסוד מטעם המדינההמפעיל מקבל מי: מגזר המוכר על ידי הממשלה   

 אישור משרד הרווחה נדרש במקרה של פתיחת מעון רב תכליתי 0
 0222, ברמץ-על פי נתונים בפיכטלברג 3 
2 http://www.inca.org.uk/spain-organisation-mainstream.html 
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 יוןד

 

בחינת פתרונות שונים הניתנים לסוגיות דומות שצצות השוואה בין לאומית היא אמצעי יעיל ל

השוואה כזו תפקידה להדגיש את המדיניות המקומית ולעורר דיון ציבורי לגבי . ברחבי העולם

. אך להשוואות בין לאומיות יש גם חסרונות. הנחות יסוד חברתיות והפתרונות המוצעים לגיל הרך

באופן בו , ה נעוצים עמוק בערכי התרבות המקומיתשורשי מדיניות הנוגעת בגיל הרך והיישום של

מהי משמעות תקופת הילדות , ומשאלות כגוןהיא את תפקיד הילדות והמשפחה בחברה תופשת 

שאלות אלו נמצאות בבסיס של ההחלטות הנעשות  ?כיצד יש לגדל ולחנך ילדים צעירים? בחברה

גם בין , לו שונות ממדינה למדינהוהנורמות החברתיות המתייחסות לשאלות א, בנוגע לגיל הרך

 .מדינות שלכאורה הן בעלות מדיניות כלכלית דומה

הכוללים מהלכים , רךהגיל השחלו בהן שינויים מרחיקי לכת במערכת  בלגיהבבבריטניה ו, לדוגמה

תכני הפיקוח מתמקדים בעיקר , להעלאת איכות הטיפול במסגרות החינוכיות ופיתוח מערכי פיקוח

 ,Bertram & Pascal, 2000; Leavers) לימודיים של הילדים בבתי הספר/נטיבייםבהישגים הקו

Janssens & Laurijssen, 2000 .) 

קיימת , קיימת מסורת ארוכת שנים של שילוב בין חינוך וטיפול ןשבה ,מדינות סקנדינביהב ,לעומתן

. גיל הרך לבית הספרואין שאיפה ורצון לדמות את מסגרות ה ,ראיה רחבה יותר של תקופת הילדות

הוא לתרום בשיתוף ההורים להתפתחות  ,סקנדינביתעל פי התפיסה ה ,תפקיד המסגרת החינוכית

כהשתלבות בחברה ורכישת הערכים הבסיסים , אשר מפורש בדרך כלל, שלו Well Being -הילד ול

איכות יקר במתמקדים בע חינוכיותבמסגרות ה תכני הפיקוח. כגון עצמאות ואוטונומיה, של החברה

מושם דגש רב יותר על מה הרשות . התפתחות חברתית של הילדבהחיים במסגרת החינוכית ו

. ולא על הערכת הביצועים של הילד, המקומית או מפעיל השירות צריכים להציע לילדים צעירים

 ;MSA, 2000)שהילדות היא תקופה חד פעמית שלא תחזור על עצמה , ההנחה  הבסיסית היא

OECD, 2002.)  

ניסיון לקבוע מהי המדיניות הטובה ביותר בנוגע לפיקוח על מסגרות הגיל הרך בעקבות , אם כך

מכיוון שיש להבין כל מדיניות בקונטקסט , הוא אמנם מפתה אך יהיה מוטעה, השוואה בינלאומית

יכול , פתרון שיכול להיות מצוין עבור מדינה אחת, הנורמות החברתיות השונות ןבהינת. המלא שלה

ההשוואה מסייעת לבניית מודל מסודר , עם זאתיחד . לא להתאים או לא לעבוד במדינה אחרת

מודל כזה צריך לכלול כפי שנאמר . גיל הרךללמערכת פיקוח טובה ויעילה על מסגרות חינוכיות 

 .אכיפה של החוק ומערכת הטלת סנקציות ישימה, רישוי ופיקוח אחידים, חקיקה וסטנדרטים: לעיל
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לא כל . מההשוואה שנערכה כאן ניתן לראות שלא בכל המדינות קיים מערך פיקוח ורישוי יעיל

גורמים מפקחים , לכן. המדינות מחויבות לספק את המשאבים והתמיכה הנדרשים לקיום מערך כזה

ללא ציוד ומשאבים , מקצועי-נאלצים לעיתים לבצע את משימתם עם כוח אדם מועט או כח אדם לא

העדר המשאבים הנדרשים לרישוי ופיקוח . מתאימים וללא תמיכה אדמיניסטרטיבית יעילהכספיים 

 .גורר קיומן של מסגרות המסכנות את בטיחות הילדים השוהים בהן ואת תהליכי התפתחותם

טיפוליות לגיל -תקנות לרישוי ופיקוח על מסגרות חינוכיותקיימות ההשוואה מראה עוד שלמרות ש

באופן , ישנם הבדלים ניכרים בחקיקה הקשורה בחינוך וטיפול בגיל הרך, שוואההרך בכל מדינות הה

ספרד , בגרמניה. בתהליכי הרישוי ובסקטורים המפוקחים, בו מפקחות המדינות על המסגרות

בישראל ובקנדה מודל הפיקוח הקיים מוכוון , ואנגליה מודל הפיקוח הקיים מוכוון ספק שירות

ברוב המדינות הממשלה מפקחת ברמה זו או אחרת . קוח מוכוון ילדיםובשוודיה מודל הפי, מסגרת

הבדל . באחרות ישנה מעורבות של השלטון המקומי או גורמים חוץ ממשלתיים, על חינוך הגיל הרך

בישראל וגרמניה . נוסף ניתן לראות בדרגת האכיפה של הפיקוח על מגזרים שונים ועל סוגי מסגרות

, (תלוי במחוז)בקנדה יש פיקוח חלקי על המשפחתונים , (בהתאמה)ורי ציב/מפוקח רק המגזר המוכר

 .ובשאר המדינות יש פיקוח מלא על כל המגזרים וכל סוגי המסגרות

מצאו שקיים קשר בין רמת איכות הטיפול במסגרות חינוכיות לבין  46ב"מחקרים שנערכו בארה

, ליכי רישוי ופיקוח מאורגנים יותרהמחקרים הראו שבמדינות בהן קיימים ה. תהליכי רישוי ופיקוח

יש מסגרות חינוכיות בעלות איכות טיפול גבוהה מאשר במדינות בהן תהליכי הרישוי והפיקוח היו 

 .רופפים

מדיניות חינוך וטיפול בגיל הרך היא נושא חשוב ומרכזי בעל השלכות על תחומים כלכליים 

ודי ותתפתח מדיניות קוהרנטית ומקיפה של היה צפוי שהוא יטופל באופן יס, ככזה. וחברתיים רבים

, למרות זאת. שירותים לילדים צעירים בעלי איכות טיפול גבוהה המפוקחים באופן סדיר ומלא

החקיקה ". אד הוק"מקוטע ומאופיין במדיניות , הטיפול של מדינת ישראל בתחום זה הוא מינימאלי

" וועדת הסטנדרטים"טים שהוגדרו בהסטנדר, הקיימת אינה חקיקה ייעודית למסגרות לגיל הרך

ומערך " סמל מעון"לא קיימות פרוצדורות רישוי נפרדות מתהליך קבלת , עדין אינם מיושמים

 .הפיקוח דל ולוקה בחסר
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 נספח

 

על פי ההשוואה שנערכה במסמך זה עולה כי מודל פיקוח שלם למערכת חינוך וטיפול איכותית לגיל 

 : התלויים ובנויים זה על זה, צריך לכלול ארבעה מרכיבים בלתי נפרדים , (0ראו תרשים מספר )הרך 

 .חקיקה ייחודית לגיל הרך הכוללת סטנדרטים לאיכות טיפול וחינוך במסגרות חינוכיות. 0

 .המקיפה את כל המגזרים הקיימים וכל סוגי המסגרות, פרוצדורת רישוי פשוטה. 0

 .המסגרות הקיימיםמערך פיקוח אחיד ומקצועי על כל סוגי . 5

 .אכיפת חוק הפיקוח והטלת סנקציות על מפעילים שאינם עומדים בחוק. 0

 

  הצעה למודל פיקוח מלא: 0תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פיקוח רישוי סטנדרטים חקיקה

 מערך פיקוח אחיד 

 לכל המגזרים

 *לפחות אחת לשנה

 מפקחים המתמחים בגיל 
עובדי משרד  -הרך 

 ת "התמ
 או הרשות המקומית

 תהליך רישוי אחיד לכל
 המגזרים ונפרד מקבלת

 "סמל מעון"

 *שנתיים/אחת לשנה

 רשויות/ ת "משרד התמ

 מקומיות

 עדכון הסטנדרטים

 באופן שוטף

 *אחת לשנתיים

 נציגי: ועדת היגוי הכוללת
 ת"משרד התמ, אקדמיה

 ארגונים מפעילים והורים

 ייחוד החקיקה למסגרות
 הגיל הרך וחובת המפעיל

 יכות טיפוללא

 הכנסת הוועדה 

 לזכויות הילד

 תדירות ביצועהמלצה ל* 
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