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היום  הרחבת רשת מעונות

רך בישראל הלילדים בגיל 

חקר מקרה של  – 70-בשנות ה

 מדיניות חברתית
 1אברהם דורון

 תקציר

 ( את מדיניות הרחבת רשת מעונות היום לילדים בגילcase studyהמאמר בוחן דרך חקר מקרה )

של המאה הקודמת. המטרה היא לנתח את  70-הרך, שגובשה והוחלה בישראל בשנות ה

הגורמים שהניעו את המדיניות שהוחלט עליה, את יעדיה העיקריים, את דרכי יישומה ואת 

 השפעתה על רווחתן של משפחות, אימהות עובדות וילדים הגדלים במשפחות במצוקה.

היו לעודד אימהות לילדים בגיל רך להשתלב במעגל היעדים המרכזיים של מדיניות ההרחבה 

התעסוקה ולטפל בקשיים של ילדים מהשכבות החלשות באוכלוסייה, הנובעים מחסך תרבותי, 

מספר מעונות היום שהוקמו  –כדי לסייע בהתפתחותם התקינה. ההישג הבולט שלה היה היקפה 

. היבטים 80-וה 70-של שנות הומספר הילדים שסודרו בהם גדל באופן מרשים בשני העשורים 

אחרים היו משביעי רצון פחות, בעיקר בכל הנוגע לילדים ממשפחות מצוקה. בשל השליטה 

המצומצמת בלבד של הממשלה במשתנים האחרים של יישום מדיניותה השאלה שנשארת 

פתוחה היא אם היה בכוחם של מעונות היום לתת מענה לבעיות החסך התרבותי של ילדים 

 ת מצוקה.ממשפחו

 

 מדיניות חברתית, מעונות יום לילדים בגיל הרך, חקר מקרה, הגיל הרך  מלות מפתח:

_____________ 

 ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים. בית הספר לעבודה סוציאלית  1
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 מבוא 

רך נמצאת זה שנים רבות במוקד המעונות יום לילדים בגיל ל בנוגעהמדיניות החברתית 

עם  ,נושא זה לרומו של סדר היום הלאומילאחרונה שב ועלה ההתעניינות הציבורית בישראל. 

כנית חדשה של משרדי האוצר והכלכלה להאצת הבנייה של מעונות חדשים והצגתה של ת

לתאר ולנתח  יא(. מטרת עבודה זו ה2014משרד הכלכלה, ; 2014בשנים הקרובות )ויסברג, 

החלו ו 60-לקראת סוף שנות העליו  הוחלטש ,מעונות היוםל געמקרה של שינוי מדיניות בנו

רך. המדיניות הרשת מעונות היום לילדים בגיל  ועניינו היה הרחבת ,70-בתחילת שנות ה ליישמו

של גורמים חברתיים, חינוכיים, כלכליים ופוליטיים  תה תולדהיהיבעת ההיא  נקבעההחדשה ש

באותה התקופה. כוונת הכותב במאמר זה היא לעמוד בפירוט על הגורמים  שהיו על הפרק

דרכי יישומה, ולנסות לבחון עד כמה את ם ויכלליה העיקרישהניעו בזמנו את שינוי המדיניות, את 

 יום.ה עדלה מאז ההחלטה וחהמדיניות שהו עלמקרה מדיניות זה גורם מכונן ומשפיע הפך 

מודעות הגוברת בתקופה ההיא למצוקה הכלכלית ההזרז המרכזי לאימוץ המדיניות חדשה היה 

ביטוי בדוחות של ועדת ראש הממשלה די יפערים החברתיים בחברה הישראלית, שבאו ללו

(, הידועה בשם ועדת כץ, שעמדה אז במוקד התעניינות הציבורית. 1973לילדים ולנוער במצוקה )

היא הגולדה מאיר עצמה, העלתה בתקופה  רתהגב ,זו, שבראשה עמדה ראש הממשלה הועד

מומחים שפעל לרומו של סדר היום הציבורי את המודעות לפערים החברתיים בישראל. צוות 

הפערים החברתיים בישראל והעברת ש ,רך קבעהועדה ודן בנושא החינוך בגיל ובמסגרת ה

חברתית מדור לדור נובעים בחלקם מחסכים תרבותיים וחברתיים הכלכלית והמצוקה ההעוני ו

 רך:השל ילדים בגיל 

חסך "מצב של  –העדר תנאים חינוכיים שיערבו להתפתחותם התקינה של ילדים 

הוא אשר מונע,  –הכורך בדרך כלל חסכים פיסיים, בריאותיים ונפשיים  "ותיתרב

כמשוער, את התקדמותם של הילדים במערכת החינוך הפורמלי מגן חובה ואילך וגורר 

שיעורי כישלון לימודי מצטברים והולכים עם הגיל )ועדת ראש הממשלה לילדים ובני 

 (. 5, עמ' 1972נוער במצוקה, 

יש רבבות ילדים בגיל הרך שמצוקתם מחייבת התערבות חינוכית כדי ש ההדגיש הוועדה

ש"בבואם אל גיל חינוך חובה יהיו מוכנים לשאת באתגריו, אחרת תונצח האינטראקציה הטרגית 

, שםשבין העדר טיפוח וחינוך בגיל הרך ובין כישלונות ותופעות מצוקה בבית הספר היסודי" )

הורים בקבוצות שאין הקובעי המדיניות המסקנה התגבשה בקרב  זה(. על רקע 6עמ' 

האוכלוסייה החלשות מסוגלים לספק לילדיהם את הטיפוח החינוכי הנאות ולהתגבר על החסך 
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הם אלה שיכולים למלא  ,מעונות יום מוכ ,ביתי-מוסדות לטיפול יומי חוץוש ,החברתי והתרבותי

הקמתם של מעונות יום לגילאים "יש לזרז שועדת כץ אף קבעה  2בתחום זה תפקיד מכריע.

עדה לא ו( שיקלטו בעיקר ילדים טעוני טיפוח ובני אימהות עובדות". אמנם חברי הו2-0הרכים )

אבל הדעה שהתגבשה טיפוחם של ילדי הגיל הרך, לראו במעון יום פתרון הכרחי ויחיד לחינוכם ו

ח שהכין משרד הסעד על (. בדו21-20 עמ' ,שם"שיש להגשים את המלצתו ]בנושא זה[" )הייתה 

 יםאכן נעשו מאמצי מדיניות להק ןבשנים שלאחר הגשתש המלצות ועדת כץ צוין טיב יישומן של

 (. 1977)משרד הסעד,  הסידורים אל

בכוח הולך וגדל אימוץ המדיניות החדשה היה מחסור את בתקופה הנסקרת  שקידם אחרגורם 

אימהות השתלבותן של העבודה במשק.  כוחהשתלב בלעודד נשים רבות יותר ל חייבאדם, ש

ביתי של -חוץהסידור הבמידה רבה באפשרויות  יתה מותניתהי בכוח העבודהרך הלילדים בגיל 

את היקף ב יהרחל , ועל כן נדרשמעונות היום לפעוטות ההי הרווח ביותר. סידור הןילדי

על השתתפות עבודה והאוצר שדנה בזמנו בנושא המליצה ה י. ועדה מטעם משרדפעילותם

עדה הבין ודוח הושה" )ראו יכדי ליצור "תנאי עבודה הולמים לא ,המדינה בהקמת המעונות

 . זו ההמלצהממשלה קיבלה  .(1966, משרדית לעידוד עבודת נשים

השירותים  מערךעדה החליטה הממשלה לנקוט מדיניות יזומה להרחבת ובהמשך לעבודת הו

של  במעונות אלה את שילובםמעונות היום, ולהבטיח  החוץ ביתיים לילדים בגיל הרך, בעיקר

 לתת מענהככל האפשר מתחת לגיל חינוך חובה. הרחבת רשת מעונות היום נועדה  יםרבילדים 

חינוכי נועד ה-הטיפולי ערוץכלכלי. הה-חברתיה הערוץחינוכי וה-טיפוליה הערוץ: ערוציםשני ב

התפתחותם התקינה, ל וסייעשינאותים לשרת את צורכי ילדים ולהבטיח להם טיפול וטיפוח 

 ית הספר, גם כאשר לא עלה בידיאותם טוב יותר ללימודים בב נוכייית ואינטלקטואלית, וספי

כלכלי נועד לעודד יציאת אימהות לעבודה ולספק ה-החברתי ערוץ. הלעשות זאת הםהורי

-חינוכי והחברתיה-מהבית. שני תפקידים אלה, הטיפולי ןהיעדרותזמן ב ןהשגחה וטיפול לילדיה

. הם ביטאו את דאגת הכלל בכללה כלכלי, נועדו לשרת את הצרכים של החברה הישראליתה

 ,אישיותו של הילד תתעצבמבו ש כפרק זמן מכריעלהתפתחות הדור הצעיר בגיל הרך, שנתפס 

 של עתידו האישילא רק על  ,שעלולה להיות להם השפעה מכרעת ,חסכים תרבותיים תעיולמנ

שבבוא העת  ,אלא על עתידה של החברה הישראלית כולה, התלויה בדור הצעיר ,בוגרכהאדם 

 יצטרך לקבל על עצמו את תפקידיו החברתיים. 

_____________ 

( והפועל במשך כל 5)לעתים עד  3-0מעון המיועד לבני  –לצורך החלת המדיניות נקבע כך: מעון ילדים   2

)סיכום ישיבת הוועדה לתיאום בנייה גנים, גנונים ומעונות,  18:00עד השעה  08:00-07:00השנה מהשעה 

 (. 6805/ 6-/ ג 71, גנזך המדינה/14.6.71יבים, מיום אגף התקצ
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 כלכלי להתפתחות ה-הרקע החברתי
 שירותי מעונות היום 

בכוח העבודה של נשים  ןהשתתפותהיה שיעור ברוב הארצות המפותחות מבט לאחור מלמד, ש

על  כבדהד. תקופת ההיריון וגידול הילדים היו מעמסה ומא ךואימהות לילדים בגיל הרך נמו

 לא עבדו בשל כך. העינדרש לכך והן מבחינת המאמץ שהשקההאישה, הן מבחינת הזמן 

 ,Goldinהצעירים ) ןמחוץ למשק ביתן או נאלצו לעזוב את עבודתן כדי לטפל בילדיה אימהות

1983; Institute of Employment Studies, 1995'לדוגמה, בדוח המפורסם שלו משנות  ,(. בוורידג

של המאה הקודמת, הניח שרוב הנשים והאימהות יהיו תלויות בבעליהן ויראו בנישואין  40-ה

העיקרי. בוורידג' נסמך על דגם מעמד האישה שתאם את הדפוס המקובל  ןעיסוקאת ובאימהות 

 ;Beveridge, 1942מעמד זה בתהליך של שינוי מואץ )החל כבר בעת כתיבת הדוח שף בזמנו, א

Pascall, 1983.) 

של נשים בכלל ושל אימהות עם ילדים קטנים המואצת  תןכניסהניעו את שני גורמים עיקריים 

כוח העבודה הנחוץ כדי להפעיל את גלגלי המשקים במחסור  :בפרט לשוק העבודה

 .הםרמת החיים של את ותלהעלשל בני אדם  תםשאיפ ;המתפתחים

גיוס בעטיו של ה ,מלחמת עולם השנייהבתקופת  הגיע לשיאוכוח העבודה במשק בהמחסור 

מילאו בלית בענפי משק רבים את החלל שהותירו אחריהם  .טחוןיבהנרחב של הגברים לכוחות ה

שוב הגברים מהמלחמה וחזרו כאשר  ,שתהליך זה הואט במידה רבה אףנשים ואימהות.  ברירה

(. Goldin, 1991השיגו הנשים דריסת רגל )בכל זאת תפסו את מקומן של הנשים בשוק העבודה, 

 ,80-וה 70-בשנות העם ההתפתחות הכלכלית וההרחבה המשקית בכל הארצות המפותחות, 

בשנים אלה נוצר הצורך בהתערבות רחבה  מספר הנשים בשוק העבודה.חלה עלייה דרמטית ב

(. Barnett, 1999אימהות עובדות ) לעמשפחה והשלכותיה -ר של הממשלה בסוגיית עבודהיות

אחת התופעות החברתיות הוא נשים בשוק העבודה ההשתלבות את  יץהגורם השני שהא

ה מהירה ברמת החיים של משפחות בכלל האוכלוסייה. יהכלכליות החשובות של התקופה: עלי

ות לגידול בהכנסה המשפחתית, שעלתה בשיעור גבוה יותר ה זו התאפשרה, בין היתר, הודיעלי

מאשר העלייה בשכר הריאלי. העלייה בהכנסה המשפחתית מעבר לגידול בשכר התאפשרה 

 הפרנסת המשפחלהצטרפותן של נשים ואימהות למעגל המפרנסים. תרומתן  בזכותבעיקר 

יד חשוב בשיקולים אלה מילאו תפק התפתחויות. הייתה גדולה רמת החיים שלהב ייהעללו

 Harkness et al., 1997; Public)ראו למשל: שהביאו למדיניות ההרחבה של שירותי מעונות היום

Policy Institute of California, 2004; Waite, 1976 .) 

 ביקשוהעבודה  בשוקרך הילדים בגיל לנרחבת של אימהות  להשתלבות דחפולצד הגורמים ש

רך השילדים בגיל  , רווחה הדעה80-וה 70-שנות ה גורמים אחרים לבלום מגמה זו. בעת ההיא,
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עלולה לפגוע לשעות רבות יציאת האם מהבית שהאם בקרבתם רוב שעות היום ולנוכחות זקוקים 

קיבלה חיזוק ממחקרים ומקורות ספרותיים בעלי אוריינטציה דעה זו בהתפתחותם התקינה. 

 ,(maternal deprivationאימהי )השנקודת המוצא שלהם הייתה רעיון החסך פסיכואנליטית, 

סידור מוסדי של ילדים גיל  בהקשר של(, בעיקר Bowlby, 1984החוקר האנגלי ג'ון בולבי ) שהגה

אינטלקטואלית החסך אימהי מסביר הפרעות רגשיות ופיגור בהתפתחות שקבע בולבי  .רך

ילד הוא המשתנה ליחס אינטימי קרוב בין אם ש ,טען הוא. ילדים הגדלים במוסדות יםהמאפיינ

זו עלול להוביל לתופעות  שיבוש של אינטימיותכל שהחשוב ביותר להתפתחותו התקינה ו

שליליות. עמדה זו תפסה בזמנו מקום מרכזי בגישות תיאורטיות להתפתחות הילד וקיבלה חיזוק 

יום המעונות הגישה הכללית כלפי על  תרבו השפיעש ,(Fraiberg, 1977בספרה של פרייברג )

 רך. הל ילדים בגיל עביתי -ועל חוקרים רבים שבחנו את השפעת הטיפול החוץ

ובארצות  ,(Head start, 2010 למשל) צות הבריתבאר רכומצאו מחקרים רבים שנעבה בעת 

שטופלו מחוץ לבית  ,ילדיםהגיעו רגשי, ו, אינטלקטואלי, חברתי שונים מדדי תפקודלפי ש ,אחרות

לרמת התפתחות והישגים שוות ערך או אף טובה מזו של  מספר, ושביקרו במעונות יום שנים

שטיפול קבוצתי בילדים בגיל  וכן ( Soriano, Dunas, & Le Blanc, 2006 ילדים שגדלו בביתם )ראו

 אתציין (. עם זאת יש ל1985האינטלקטואלית )ראו רוזנטל,  םרך מוביל לשיפור התפתחותה

. (לעומת קבוצות השוואה)ם של ילדי המעונות ההישגיסביב מחלוקת בספרות המחקרית ה

 ,ילדים שלבהתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית  גדוליםמחקרים מצאו הבדלים 

 ;Early Child Care Research Network, 2003) בהםהשהות  ממשךאיכות המעונות ומ הנובעים

O’Connell & Farran, 1982; Vandell & Corasaniti, 1990; Vandell, Henderson, & Wilson, 1988.) 

התבססה אפוא על שורה של  ,רך, שהתקבלה בארץהמדיניות הרחבת מעונות היום לילדים בגיל 

 בשוק ןהשתתפות שיעור תהגדל גם יחד:ם יפסיכולוגי-חברתיים ותרבותיים ,גורמים כלכליים

ת אהעל בידיים עובדות )גורם כלכלי(;מחסור ל לתת מענהכדי  ,אימהותהנשים ושל ה עבודהה

למנוע מצוקה כלכלית ואף , כדי ןההכנסה של משפחות על ידי הגדלת מספר המפרנסים בה

קבוצות חלשות מל בחסך התרבותי בקרב ילדים ופיט כלכלי(;גורם ן )רמת חייהאת לשפר 

עים קווי מוטבעל ההנחה שבגיל הרך  נשען האחרוןזה . (פסיכולוגי-תרבותי)גורם  באוכלוסייה

בה הוא זקוק לסביבה המעשירה את ש, ותקופה מכרעת בחייזוהי  ;אדםההאופי החשובים של 

חסך תרבותי בתקופה זו עלול . עולמו והמאפשרת לו לעמוד בגיל מבוגר יותר בדרישות החברה

 (. Rosenfeld, 1973לפגוע בהתפתחות )ראו לדוגמה אפוא 
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 היסטורית של ההתפתחות ה
 שירותי מעונות היום 

אז הם  .19-של המאה ה 40-נוסדו לראשונה בצרפת כבר בשנות ה רךהמעונות יום לילדים בגיל 

מעונות היום  תזמה להקמולצאת לעבודה. הי ימהותלאפשר לא כדינועדו לספק השגחה לילדים 

משפחות וילדים בשכבות הרצון להיטיב עם מנבעה בחלקה ממניעי צדקה הומניטריים ו

הבטחת היציבות של להמקופחות באוכלוסייה ובחלקה מדאגה לשמירה על הסדר הציבורי ו

, Societe de Creches-הקמת מוסדות אלה, האת . האגודה הצרפתית שיזמה נוהגהמשטר ה

 ;La Berge, 1991צרפת )ראות ה של ממשלתהכראת וקיבלה במשך הזמן  ,שיקפה מגמה זו

Lynch, 1988 ובמשך השנים, במחצית  ,נוסדו לאחר מכן גם בבריטניה לגיל הרך(. מעונות יום

בהם הועסקו שה י, ברוב הערים הגדולות באירופה, שהפכו למרכזי תעשי19-השנייה של המאה

למעגל התעסוקה  בבריטניה נשים ואימהות רבות. כניסה מואצת, לדוגמה, של נשים ואימהות

 ןלפעול למען הרחבת רשת מעונות שדאגו לילדיה הממשלהאת במלחמת עולם השנייה הניעה 

(Hall, 1963)  הפכו עם הזמן בתחילת דרכם חידושבבחינת  ורך, שהיהמעונות היום לילדים בגיל ,

ת ציבורי הסכמהוזכו ל ,הסדרי הרווחה המוסדיים למען ילדים ונשים עובדותמ בלתי נפרדלחלק 

 ממלאים.  הםשבאשר לנחיצותם ולתפקיד החברתי  רחבה

מעונות היום, כמו שירותים חוץ ביתיים אחרים לילדים גיל רך, הוקמו בארץ ישראל עוד בשנים 

הייתה לדאוג להשגחה  אז(. מטרתם העיקרית Frankenstein, 1950) 20-הראשונות של המאה ה

לדאוג לצורכי ההורים. במהלך  , כלומרת לעבודהויוצא אימהותיהםכאשר  ,ילדיםה לע הולמת

נוספו למטרה של המאה הקודמת,  50-ובמיוחד לאחר הקמת המדינה בשנות ה ,השנים

ביישובי עולים רבים שתקופת העלייה הגדולה לישראל, התברר הראשונית מטרות אחרות; אז, ב

כלית ולתנאי התפתחות נאותים, בגלל מצוקה כל הולמיםטיפוח ללטיפול ו רביםלא זכו ילדים 

הורחבו בעקבות נסיבות חדשות אלה  ם.בגלל מצוקה חברתית ותרבותית שלהושל הוריהם 

שירותי מעונות היום. במוסדות החדשים שהוקמו הושם הדגש  60-וה 50-הבמהלך שנות  בהדרגה

הדאגה לצורכי אותם הילדים שלא זכו לטיפוח נאות בחיק  כלומר על, םעצמ יםהילד על

 (. Doron, 1976משפחותיהם )

מעורבים ישירות  – הממשלה והרשויות המקומיות – מוסדות השלטוןלא היו כמו בארצות אחרות, 

כמו  ,ארגוני נשים וולונטרייםרוב רובם קמו ביוזמת . תםהפעלבו תםאחזקבמעונות היום, ת בהקמ

, אמונה (נשים עובדות ומתנדבות)שהפך במרוצת השנים לנעמ"ת  ,מהות עובדותיויצ"ו, ארגון א

השנים  מרוצתב צטרפושה להם . ארגונים אלה וארגונים דומים(לאומיתה-תנועת האישה הדתית)

תמיכה מסוימת של מוסדות לזכו אמנם לעידוד ו הםמעונות היום.  רובהחזיקו והפעילו את 

 (.Doron, 1976האחריות על הפעלתם נשארה בעיקר בידם ) בלשלטון, א
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מעונות היום לילדים בגיל הרך בישראל חל לקראת סוף שנות המפנה במדיניות הממשלה כלפי 

בעבודת ועדת ראש  נחשפופערים החברתיים, שללמצוקה הכלכלית ו המודעות כשגדלה ,60-ה

ממשלה נבעה ה(. המדיניות החדשה של 1973ועדת כץ ) ,הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה

ה הבין העברהפערים החברתיים בישראל והש ( קובעי המדיניות הבינו1) :משני מניעים עיקריים

עוני ומצוקה כלכלית וחברתית נובעים בחלקם מחסכים תרבותיים וחברתיים של ילדים של  דורית

אוכלוסייה החלשות מסוגלים לספק ההורים בקבוצות שאין ההגיעו למסקנה  הםבגיל רך. 

על החסך החברתי להתגבר  להם את הטיפוח החינוכי הנאות ולעזורבכוחות עצמם לילדיהם 

בתקופה ההיא החריף  (2) לסייע להם בכך. ביתי יכולים-שהמוסדות לטיפול יומי חוץווהתרבותי 

 ככל האפשר, ואימהות בכללן,את הצורך לעודד נשים רבות  חיזקמחסור בכוח אדם, וה

היו , ומעונות היום ביתי-סידור חוץ כדי שיוכלו לעשות זאת, נדרשכוח העבודה במשק. השתלב בל

 . האפשרות הטובה ביותר

 

מדיניות  החלתהמסגרת הארגונית של 
 מעונות היום  מערךההרחבה של 

מדיניות ההרחבה  החלתעל מי תוטל האחריות הארגונית ל :תועיקרי ותשאלעל הפרק עמדו שתי 

בוועדת  ,1971ו על כך בשנת נערכ. בדיונים שיהיו סוכני הביצוע שלהומי  ,מעונות היום מערךשל 

החלת על  יופקדסוכם שמשרד החינוך  ,מנכ"לים של משרדי העבודה, הסעד, החינוך והאוצרה

והוא "ירכז את הארגון,  ,(1971)ועדת המנכ"לים לתיאום בינוי מעונות יום וגנונים,  המדיניות

הפעלה והפיקוח" בשיתוף מלא עם משרדי הממשלה המעורבים האחרים, משרדי הה, יהבני

מסיכום זה.  והסתייגוהעבודה הסעד  י(. שר1972לפיתוח מערכת החינוך,  הסעד והעבודה )האגף

מוסדות חינוך להביא לכך שיוקמו והיו שטענו שפיצול האחריות בין משרדי ממשלה שונים עלול 

כתובת ליום זקוקים הארגוני הנשים המפעילים את מעונות ש טענו עודלפי קטגוריות סוציאליות. 

טענות (. 1972וע מדיניות הממשלה )ועדת העבודה של הכנסת, אחת בלבד בכל הנוגע לביצ

יחד והעבודה, הסעד  ית של שריוובאו לידי ביטוי בהסתייגו ,מהמערכת הפוליטיתשהגיעו  אלה

בעוגת האחריות  משרדי הממשלה השוניםשל כל אחד מ הפרוסהעם הכורח לשמור על 

שני משרדי  עלבעיקר הוטלה וע האחריות לביצבסופו של דבר לכך שהביאו  הקואליציונית,

גישות בשל (. 1973מבקר המדינה, דוח ממשלה: משרד העבודה ומשרד הסעד )ראו 

מצאה את ביטויה שבין שני משרדים אלה יריבות רבת שנים, שררה אידיאולוגיות ופוליטיות שונות 

ת ועני . תפקידו של משרד הסעד היה לטפל במצוקות של קבוצות אוכלוסייהםתפקודדרכי גם ב

משרד העבודה והביטוח הלאומי  .סיוע על בסיס נזקקות ומבחני אמצעים ןוחלשות ולהגיש לה

 תלותמה םרושחרלשל כלל העובדים השכירים ו תםראו עצמם כגופים האחראים לקידום רווח
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הטיפול בילדיהם. בלשון אחרת, העיקרון שהנחה במידה רבה את של  הקשרמוסדות סעד גם בב

משרד הסעד דגל בסלקטיביות ובמיקוד פעולתו ואילו  ,יה עקרון האוניברסליותמשרד העבודה ה

 ותבהחלטות הנוגעגם ם אוכלוסייה הנזקקות בלבד. הבדלי גישה אלה מצאו את ביטוי  הבקבוצות 

 (.2015למדיניות הרחבת מעונות היום )דורון, 

בידי ארגוני הנשים  משימה זובאשר לשאלה מי יהיו סוכני הביצוע של המדיניות, הוחלט להשאיר 

בשיתוף עם משרדי הממשלה  הם יעבדועד אז, תוך הדגשה שבתחום הוולונטריים שפעלו 

המשך לכך (. ב1971אום פעולות בינוי גנונים ומעונות יום, יעדה לתווהרשויות המקומיות )הו

, ביםמשאשל  ה גדולה לאין ערוךהקצא :הכלים העיקריים לביצוע מדיניות ההרחבה נקבעו

להרחיב את  כדי שיוכלו ,ובעיקר הגדלת הסיוע הכספי הישיר לארגונים הוולונטריים המוכרים

שיהיו מוכנים  אחרים,לצד הגשת סיוע לארגונים ציבוריים מוכרים  שלהם, מעונות היום ותרשת

ניתן יהיה להרחיב את היקף השירותים  , הניחו,להצטרף ולהתחיל לפעול בתחום. בדרך זו

של הממשלה  הולהגדיל תוך זמן קצר יחסית את מספר המקומות במעונות היום. נכונות נוהגיםה

חדשה אפשרה את ביצועה הבתקופה ההיא להקצות את המשאבים הנחוצים ליישום המדיניות 

(. בתקופה הקצרה 1971אום פעולות בינוי גנונים ומעונות יום, יועדה לתובקצב מהיר יחסית )ה

 מספר המקומות במעונות יום לילדים נזקקים.הוכפל לדוגמה, , 1974-1969 שבין השנים

. במסגרת חלוקת העבודה שהתגבשה קיבל 3-0 בנירשת מעונות היום נועדה בעיקר לילדים 

 כלומרמשרד החינוך את האחריות לפיתוח רשת גני קדם חובה לילדים לפני גיל חינוך חובה, 

על ל ואת החינוך בגני קדם חובה קודם כ לחיומעלה. המדיניות המוצהרת הייתה להשלוש מגיל 

קבוצות ילדים נוספות. הכוונה הייתה להפוך לבהדרגה  להמשיךשכבות החלשות באוכלוסייה, וה

, אך לא לחינוך 4-3פתוח לכלל הילדים בגילאי האת החינוך בגני קדם חובה לחינוך אוניברסלי 

לבסוף יים. החוק שנתקבל האילוצים הכלכלואולם היא לא מומשה עד היום מחמת חובה. 

מעונות היום הוטל כאמור על משרדי ל הנוגעתיישום המדיניות  .בהקשר זה עדיין לא הוחל

שינויים  גררו בעקבותיהםלא משרדים אלה העבודה והסעד. השינויים שחלו במבנה הארגוני של 

כלל  70-טיפול בנושא. משרד העבודה והרווחה שהוקם לקראת סוף שנות הב מרחיקי לכת

למרות  ובכל זאת,ל מעונות היום. עאחראי הראשי ההפך ו ,בתוכו את משרדי הסעד והעבודה

שני המשרדים, המשיכו לפעול במשרד המאוחד שתי זרועות נפרדות  שלהאיחוד הפורמלי 

על  תאחראי ההייתה בזמנו משרד הסעד נשארשזרוע ה :(1995בענייני מעונות היום )ראו דורון, 

ע חסכים תרבותיים ומנלהעיקרית הייתה  המטרתו ,שלושום לילדים עד גיל פיתוח מעונות י

הייתה ששכבות אלה. הזרוע מ יםג לקידום התפתחות הילדודאלחלשות באוכלוסייה והבשכבות 

בעיקר עד  ,רךהקודם לכן משרד העבודה נותרה אחראית על פיתוח רשת מעונות לילדים בגיל 

עבודה והרווחה והעברת הלעבודה. עם פירוק משרד  לאפשר לאימהות לצאת גיל שלוש, כדי

למשרד זה תעסוקה( הועבר הנושאי העבודה למשרד התמ"ת )משרד התעשייה, המסחר ו
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גם הטיפול במעונות יום, שייעודם היה "לעודד נשים לצאת ( כלכלההלמשרד בהמשך שהפך )

)ראו משרד התעשייה, המסחר  "לעבודה ולמצוא פתרון הולם לסידור ילדים במסגרת חינוכית

 (. 2010והתעסוקה, 

, הרשויות המקומיות המופקדים על הענייןמשרדי הממשלה נקבעו היו במסגרת ההסדרים ש

הפעלה של מעונות המלאכת התכנון, ההקמה ואמורים לעסוק ביחד בוהארגונים הוולונטריים 

המעונות שהוקמו היו  רובם. הארגונים הוולונטרייעשו זאת בעיקר  בפועל היום החדשים. אולם

. הארגונים העיקריים שפעלו והמשיכו לפעול בתחום אותםלו יהפעשאף בבעלות ארגונים אלה 

כמו חב"ד, אגודת  ,גם אחרי שינוי המדיניות היו ויצ"ו, נעמת, אמונה וארגונים קטנים אחרים

לכל . ותנדירים אך לעת יזמו הקמה של מעונות יום. הרשויות המקומיות יוצא באלהישראל וכ

 בחירת המקום להקמת המעונות בתחומן. בתיאום ובבתכנון,  במידת מה וסייעהיותר הן 

 

 מדיניות ההרחבה של מעונות היום: 
 ביצועה המעשי 

ביטוי מעשי בארבעה ידי מדיניות ההרחבה והפיתוח של מעונות היום בתקופה הנסקרת באה ל

הסדרי קבלת ילדים  (ג)ם; מקביעת מיקו (ב)דשים; הקמת מעונות חבסיוע  (א)תחומים עיקריים: 

 איכות הטיפול החינוכי.  (ד); והקדימויות למעונות

 

 הקמת מעונות חדשים בסיוע 

 –המאוחד במשרד העבודה והרווחה להם עבודה, ובהמשך האגפים המקבילים המשרדי הסעד ו

למדי פעלו בדרך דומה  – האגף לתעסוקה ומעמד האישה והאגף לשירותים אישיים וחברתיים

ובעזרת  םבהושטת הסיוע להקמת מעונות יום חדשים. שני האגפים היו נכונים, במסגרת תקציב

וולונטרי או רשות מקומית בהקמת מעונות -הקצבות מיוחדות של האוצר, לסייע לכל ארגון ציבורי

עשייה לדוגמה, נטה לתת עדיפות בהגשת הסיוע למפעלי ת ,יום. האגף לתעסוקת האישה

מפעלים נותני שירות, כמו בתי חולים, שגילו עניין בהקמת מעונות יום למען ילדי עובדיהם )ראו לו

 (. 1972פרוטוקול ועדת העבודה של הכנסת, 

ה, יהסיוע להקמת מעונות חדשים כלל, לפי הנסיבות, השתתפות בהוצאות ההקמה והבני

ציוד הנחוץ להפעלת המעון. הת הקצאת קרקע או הקצבה לרכישת הקרקע לפי הצורך ורכיש

שני אגפי משרד העבודה והרווחה היו מוכנים, בכפוף לכללים שקבע אגף התקציבים באוצר, 
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היו  הוולונטריים מקימי המעון-הארגונים הציבוריים הקמתו של מעון. עלותמ 60%-להשתתף ב

תרומות. גם בו רשויות מקומיות אבגם להיעזר  לשם כך יכלוהנותרים.  40% אמורים לכסות את

)ראו ועדת העבודה של  נתנה את עזרתה קרן החינוך שפעלה בתחום זה בסוכנות היהודית

די לה שהקימו מעון ליי(. מפעלי תעשי497, עמ' 1973מבקר המדינה, דוח ; 1972הכנסת, 

שהמשאבים שהוקצו  מכאןבהוצאות ההקמה.  50%השתתפות בשיעור של לקבל עובדיהם יכלו 

הקמת המעונות החדשים. ההשתתפות הכספית של  סו את עיקר העלות שלמקופת הכלל כי

הממשלה ושל קרן החינוך של הסוכנות חייבה את הארגון הוולונטרי להחזיק ולנהל את המעון 

בידי הרשות המקומית או קרן החינוך,  נשארת תקופהבאותה  עליובעלות לפחות, כשה שנים 10

הבעלות  בתום עשר שנים עברהן בהוצאות ההקמה. המ תתלוי בגובה ההשתתפות של כל אח

שהארגון הוולונטרי הקים את המעון בהשתתפות כהוולונטרי. -על המעון לידי הארגון הציבורי

 ו. יבעל , מלכתחילה היה הואנמוכה בלבד של הממשלה

 

 קביעת המיקום של מעונות יום החדשים 

אם ביניהם ועם הארגונים הוולונטריים שני אגפי משרד עבודה והרווחה היו אמורים לתכנן ולת

כניות ההקמה של מעונות חדשים בהתאם לצרכים שנקבעו. שיתוף ווהרשויות המקומיות את ת

למנוע לחלוטין כפילויות או של התכנון לא היה בכוחו  הצליחו רק חלקית;תיאום וההפעולה 

בארגונים  שהתקבלו קרו על פי רוב לפי ההחלטות כשלים אלה. והקמת מעונות שחרגו ממסגרת

תרומה  ותהוולונטריים ובהתאם לשיקוליהם או כאשר הארגון או הרשות מקומית גייסו ישיר

 (. 1973מבקר המדינה, דוח הממשלה )ממש מלהקמת מעון ולא נזקקו לסיוע של 

 

 הסדרי הקבלה למעונות היום והקדימויות 

המדיניות המוצהרת של משרד העבודה והרווחה במשך השנים הייתה לאפשר לכל ילד בגיל 

אה בשירותי ורהצהיר שהוא זקוק לסידור כזה. המשרד וא ה, כשיוםהקלט במעונות להיהרך 

החינוך לגיל הרך "שירות חברתי אוניברסלי ]שיש להשיגו[ לטווח ארוך" )משרד העבודה 

הגידול למרות ולם למרות מדיניות ההרחבה של רשת מעונות היום ו(. א1א, עמ' 1979והרווחה, 

בגלל  הן כל הפונים,ל לתת מענה הצליח המשרד, לא 70-יום בשנות ההמספר מעונות בהמהיר 

בהחזקת הילדים  כרוכותמגבלות תקציביות של כיסוי הוצאות ה והן בגללמחסור במקומות 

שהוא מקומות במעונות היום לפי סדרי קדימויות  הקצאתאימץ המשרד מדיניות של  על כןבמעון. 

כל אחד משני אגפי המשרד קבע מדיניות תקצוב ונהלים שונים באשר לתנאי  וליתר דיוק, קבע,

 (. 1973מבקר המדינה, דוח השתתפות המשרד בתשלומים אלה )להורים וה מיתשלולהקבלה, 
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 נוהלי הקדימויות של האגף לשירותים חברתיים 

משפחות עד גיל שלוש בלבד מילדים במעונות היום ט וראשונה לקלבבראש ואגף זה דאג 

קדימויות אלה, נקלע האגף למאבק  כשקבעשנמצאו במצוקה כלכלית או אישית וחברתית. 

 חשבו שיש להעדיףאימהות עובדות לבין אלה ש ילדי חשבו שיש להעדיףמתמשך בין אלה ש

בש האגף נתנו קדימות לילדים יהלים שג(. הנ1977משפחות מצוקה )משרד הסעד, מילדים 

משפחות שתפקודן הלקוי הצריך מהוריות, לילדים -משפחות מרובות ילדים, לילדי משפחות חדמ

טיפולית של מעון וכדומה )ראו משרד העבודה והרווחה, הוראות -סידור במסגרת חינוכית

ככלל הם  ךא ,הקדימויות האלההלי ונבמרוצת השנים נערכו שינויים מזעריים ב(. 8.25 ,התע"ס

 . עמדו על מכונם

 

 היחידה לתעסוקת נשים במשרד העבודה נוהלי הקדימויות של 

תעסוקתיים וחברתיים. במסגרת השיקולים  –שני סוגי שיקולים לפי  יוקדימויותאגף זה קבע את 

לילדי  חקלאות וכןבמלונאות וב, במפעליםעבדו שהתעסוקתיים ניתנו קדימויות לילדי אימהות 

פיזור האוכלוסייה, את הכוונה לעודד  היההעדפות אלה  לשתושבים בעיירות פיתוח. הרציונל 

שהועסקו  לתושבותיהןסיוע עקיף  לתתאפשרויות התעסוקה בעיירות הפיתוח ואת להרחיב 

ליצור  ההממשלשל  נהניסיוהיו חלק מ. השיקולים החברתיים תמורת שכר נמוךבתעשייה 

 ות,תושבי שכונות שיקום וכן מורות ובעלות מקצוע אחר , למשל,עדפווה כךאינטגרציה חברתית. 

הרמה במעונות  את ותלעודד שילוב חברתי ולהעלהייתה מגמה כשה ,שגרו בעיירות הפיתוח

 א(.1985)משרד העבודה והרווחה, 

 

  בשני האגפים הקדימות נוהלי תלחה

נוהלי הקדימויות. באגף לשירותים הפעילו בדרך שונה את וחה שני אגפי משרד העבודה והרו

 הקדימויות הלשכות לשירותים חברתיים. העובדים הסוציאליים הם שבחרואת  חברתיים קבעו

בהתאם (. 8.25 ,את הילדים שזכו לסידור במעון )ראו הוראות תע"ס על פי שיקוליהם המקצועיים

שיקול לפי לא  ,מעוןל יםילדה התקבלו ה,תעסוקהבאגף לכללי היחידה לתעסוקת נשים ש

 ,פי כללי הזכאות לסיוע ישיר בהחזקת הילד במעון לעאינדיבידואלי של עובד השירות, אלא 

בעיקר  הייתהמעון לילד  לרשוםילדים של אימהות עובדות לסוגיהן. הבחירה ל בנוגעשנקבעו 

דיפרנציאלי לפי כללי הזכאות בלו סיוע ישארגנו את הסידור וקהם אלה  ;ידי ההורים עצמםב

 ב(. 1985עבודה והרווחה, ההקדימות שנקבעו )ראו לדוגמה משרד  נוהליו
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 יים ונטרהקדימות בארגונים הוול נוהלילת חה

הקדימות  מנוהלי היו שונים נטריים במוסדות שבבעלותםוארגונים הוולשקבעו ההקדימות נוהלי 

מעונות שאמנם אותם  נהלים אלה חלו גם על. במוסדות שבאחריותם משרדי הממשלהשקבעו 

ילדים לפי  לקלוט בהםהוקמו בסיוע משרד העבודה והרווחה, אבל הוסכם מראש שהארגון יוכל 

ילדי השכבות ל שנתנה עדיפותאת מדיניות הממשלה תאמה לא תמיד  מדיניות זושיקוליו. אולם 

יים, חברתיים ואידיאולוגיים של הארגונים הושפעה משיקולים כלכל ליטההחלשות. מדיניות הק

ילדים  לקלוטשלהם, היו מעוניינים  השונה רקע החברתיהשונים. רוב הארגונים, למרות 

וחברתיים כאחד. משפחות )מצבם הכספי( משפחות מבוססות יותר מתוך שיקולים כלכליים מ

ם החזקת ילדי עלששולם המחיר  כאשר ,מחירהאלה נדרשו ואף היו מוכנות לשלם את מלוא 

יתרה . היה חלקי, וגם הטיפול בהם דרש תעצומות נפש גדולות יותר ידי מוסדות הרווחהבשהופנו 

מעון כ את תיוגושל המעון ומנעה מבוססות העלתה את קרנו , קליטת ילדים ממשפחות מזאת

 ב(. 1979מצוקה )משרד עבודה ורווחה,  תאוכלוסייל

השפיעו, כאמור, על  הפוליטי של הארגון-תיגם שיקולים אידיאולוגיים שהיו קשורים ברקע החבר

בבירור ילדי אימהות עובדות.  העדיפונעמ"ת מוסדות מדיניות הקבלה של הארגונים הוולונטריים. 

הארגון. ייצג החוגים ש בני אותםאת גלוי בני משפחות דתיות או העדיפו בהארגונים הדתיים 

מניע אבל ה ,משפחות מצוקהמדתיות וארגון חב"ד החרדי היה מוכן לקלוט ילדים ממשפחות לא 

הארגונים  של השונהרצון לחנך את הילדים לאורח חיים חרדי. מדיניות הקבלה היה ה ושל

להיות כללית ואוניברסלית, לזכות שהושפעה  נועדהאת הזכות לסידור במעון, ש כההפ למיניהם

 מגורמים פרטיקולריסטיים מובהקים. 

 

 תשלומי ההורים 

תשלומי ההורים והשתתפות הממשלה בהוצאות החזקת ילד במעון ניהלו שני אגפי ל גם בנוגע

הסיוע  אלה קבעו את צורת .ם השוניםהיעדיבשל  משרד העבודה והרווחה מדיניות שונה

. לשוני זה היו משמעויות ואת היקפו הממשלה למשפחות שונות בסידור ילדיהן במעוןהציעה ש

 חברתיות ברורות. 

 ןשכר היה. ככל שןאימהות עובדות היה שכרשל תשלום הקביעת גובה ביננטי הקריטריון הדומ

ושיעור השתתפות הממשלה פחת. בקביעת יותר לשלם דמי החזקה גבוהים  וגבוה יותר, נדרש

של האב או  שכר העבודהלא  ;דמי ההחזקה הובא בחשבון תחילה רק שכר העבודה של האם

ולכן המדיניות הייתה  ,לעבודהלצאת ד אימהות ודיכלל הכנסות המשפחה. הרציונל היה ע

שכר לימוד  לטובתת זו ו. לאחר זמן מה שונתה מדיניכרוכות בכךההוצאות הן לכסות חלק מ
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מספר הנפשות במשפחה )ראו משרד  חלקימדורג שנקבע על פי שכרם המלא של שני ההורים 

הרווחה מטעמים סוציאליים  ידי שירותיבילדים שהופנו למעון באשר ל(. 1986העבודה והרווחה, 

הקריטריון הדומיננטי לקביעת גובה התשלום של ההורים ההכנסה הכוללת של  היה שונים

ועל פיה  ,המשפחה לפי מספר הנפשות שבה. בהתאם לכך כל הכנסת המשפחה הובאה במניין

השתתפות המשפחה בדמי קטנה חושבה ההכנסה הממוצעת לנפש. ככל שזו קטנה, כך 

 גבוה החזקת ילדם במעוןעל משפחות אלה לשלם נדרשו התשלום ש היה עשהההחזקה. למ

יכולת של המשפחה לשאת בו )משרד ל ברמעהיה לעתים הודה שהמשרד עצמו  אףו ,יחסית

 ב(. 1979העבודה והרווחה, 

 

 איכות הטיפול החינוכי 

עונות לא כאמור, שהסידור במ ,המטרה המרכזית של מדיניות ההרחבה של מעונות היום הייתה

מעשיר את הה גם גורם מטפח ישהאם נמצאת בעבודה, אלא שיהכרק יסייע בטיפול בילדים 

איכות הטיפול ואולם (. 1985מצוקה )ראו רוזנטל, המשכבות  אלההתפתחות הילדים ובעיקר 

  אופי הבעלות של הארגון המפעיל; (1) לא אחידה מסיבות שונות: הייתה החינוכי במעונות

  (;החיצוני והציוד שהיה בו ו, מראהבו שכןשמיקום המעון, המבנה הפיסיים )התנאים  (2)

 גבוהה טיב התוכנית החינוכית. מעונות יום ברמה המהותי היהההבדל  ( התוכנית החינוכית.3)

ילד במעון כדי העשו מאמץ לנצל את שהותו של ו ,הכשרה מקצועית שעברוהעסיקו עובדים 

פתחותו הגופנית, הנפשית והחברתית. מעונות שלא הגיעו להעשיר את עולמו ולקדם את הת

הזמן  כראוי את ולרמה כזו העסיקו בדרך כלל עובדים ללא הכשרה מקצועית מספקת ולא ניצל

סיפוק צרכיו בשמירה על הילד בשעות שהותו במעון וב הם התמקדו בעיקרלמטרות חינוכיות. 

בזמינותו של כוח מקצועי.  תלויההייתה הגופניים. איכות התוכנית החינוכית במעונות היום 

גננות, אחיות, מטפלות, שהוכשרו בעבר לטפל  היומעונות בדרך כלל שגויסו להעובדים 

 בתינוקות.

היום הייתה מודעות רבה לצורך לפתח מערכת הכשרה  בקרב הגורמים שטיפלו בנושא מעונות

את המשימה  מיטבית המטפלים למלא בדרך-העובדים יאת צוות שירמקצועית מסודרת שתכ

כניות הכשרה וחינוכית המוטלת עליהם. במשך השנים נעשו ניסיונות שונים לפתח תה-החברתית

לטיפוח והעשרה שפותחה באוניברסיטה העברית, הקמת כיתות  אתגרכנית ודוגמת תככאלה, 

מחנכות למעונות יום במסגרת מוסדות הכשרה לגננות, הכללת הנושא במסגרת -למטפלות

מערך הכשרה שיכול היה למלא את הדרישה כלל הסיעוד ועוד. כל אלה לא הצטרפו ל מודייל

 (. 1984; רוזנטל ושמעוני, 2012; קמחי, 1976)ראו גולדברג,  ותלמטפלהגוברת 
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במעונות מתוך גננות, אחיות ומטפלות  ותהמטפל-ותבדרך כלל העובדגויסו  שנוצרבמצב 

כניות השתלמות ובמסגרת ת נעשתה הןלש יקריתהע שהוכשרו בעבר לטפל בתינוקות. ההכשרה

שפותחו במקומות עבודה בהכוונה של הארגונים שהחזיקו את המעונות. אולם מסגרות 

 במעונות יום.  של טיפולכדי פיתוח מקצוע מיוחד להשתלמות אלה לא הובילו בזמנו 

ת מצא ובדק את הרכב כוח האדם שהועסק במעונו 70-סקר מעונות שנערך בתחילת שנות ה

שטיפלו ישירות בילדים במעונות,  ותהעובד כלומר, ותהמטפל-ותהעובדמ שרק קרוב לרבע

נמצא  ותמקצועי ותהגבוה יותר של עובד שיעורהכשרה מקצועית מסודרת. ה ותהוגדרו כבעל

שובים לא עירוניים, דווקא במקומות יבלבד בי 1%-בערים הגדולות, פחת בערים קטנות והגיע ל

(. רק עם השנים Doron, 1976כוח אדם מקצועי ברמה גבוהה )יבות מכרעת להייתה חשבהם ש

. טיפול וחינוך במעונות יתפקידלכניות להכשרה מקצועית ייחודיות ונעשו הצעדים לפיתוח ת

והן הורחבו לאחרונה לחלקן הגדול של  ,כניות הכשרה מיוחדות כאלה פותחו באוניברסיטאותות

 המכללות.

 

 היקף השירות וזמינותו 

אפשרויות הקליטה למדיניות ההרחבה של מעונות היום והיה ביטוי נרחב ל 80-וה 70-בשנות ה

ילדים בלבד )משרד ראש  10,000-כשיכלו לקלוט  ,מעונות יום 200-פעלו בארץ כ 1969-שלהם. ב

בקירוב )ראו  ילדים 61,000 שיכלו לקלוט ,מעונות 930-פעלו בארץ כ 1986-(. ב1971הממשלה, 

והוא שיקף את השינוי  ,70-בשנות ה חלבהיקף השירות העיקרי . הגידול להלן( 2-ו 1לוחות 

ואת נכונות הממשלה בשנים אלה להקצות את המשאבים  הנוגעת לובמדיניות החברתית 

 .מהנחוצים ליישוה

 1986-1970 ילדים שסודרו במעונות יום בשנים :1לוח 

 שירותי הרווחהשהופנו מילדים  ילדי אימהות עובדות שנה

1970  6,371 

1975 18,000 12,940 

1980 27,000 13,050 

1985 31,600 13,400 

 מקורות: משרד העבודה והרווחה, הצעות התקציב לשנים השונות. 
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 הגידול במספר הילדים במעונות היום: 2לוח 

 רווחההשירותי מ שהופנוילדים  ילדי אימהות עובדות שנה

1971 9,000 7,200 

1985 31,600 13,400 

 1.86פי  3.5פי  שיעור הגידול

 שונות.הרווחה, הצעות תקציב לשנים העבודה והמקורות: משרד 

אימהות עובדות נמשך לאורך כל השנים ילדי ו נזקקותמשפחות מ םהגידול בקליטה של ילדי

שירותי בשהסתייעו  ,משפחות נזקקותמילדים ב הגידול. 80-וה 70-בתקופה הנסקרת, שנות ה

הגיע למספר מרבי  80-ולקראת סוף העשור ותחילת שנות ה ,70-בעיקר בשנות ה חלהרווחה, 

ילדים בלבד.  12,000-מספרם והתייצב על כקטן לאחר מכן זמן מה . ויותר ילדים 13,000של 

כניסה מואצת למעגל מ וגםרווחה לאוכלוסיות אלה הנבע בעיקר מקיצוץ בתקציבי  הקיטון

המיועדים  התשלום הסדרילילדיהן עברו לשכות הרווחה. כך ב טופלוהעבודה של אימהות ש

 לנשים עובדות. 

 (באחוזים)מעונות לפי הבעלות של הארגונים העיקריים  :3לוח 

 1969 1981 

 41.7 52 נעמ"ת

 22.2 22 ויצ"ו

 12.2 6 אמונה

  1969מקורות: משרד ראש ממשלה, המרכז לדמוגרפיה, סקר מעונות יום 

 

 דיון וסיכום 

כניסת  לעודד :רך היו שני יעדים מרכזייםהיום לילדים בגיל המדיניות הרחבת רשת מעונות ל

טפל בבעיות חסך תרבותי של ילדים ל ולתמוך בהן; אימהות עם ילדים למעגל התעסוקה במשק

זכו  ,למנוע פגיעה בהתפתחותם התקינה. כפי שראינו כדיהשכבות החלשות ביותר באוכלוסייה מ

בעיניים לבחון  בה בעת יששל מדיניות זו למידה לא מעטה של הצלחה. אחדים היבטים בזמנו 

הטביעו חותם על דפוסי המדיניות  יהםאחרים, בעיקר כאשר השלכותה ההיבטיאת ביקורתיות 

 . בהמשךלהשפיע  דיין עתידותהיום ועמעונות ל הנוגעת
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 מרשימה להצלחה 80-וה 70-של שנות ה יםהיום זכתה בעשור מדיניות ההרחבה של מעונות

מספר מעונות היום החדשים שהוקמו ומספר הילדים שסודרו בהם.  :מספריהגידול ה תמבחינ

. 80-בסוף שנות ה בקירוב, 1,000-, ל60-בסוף שנות הבקירוב,  200-מספר מעונות היום גדל מ

. ויותר 50,000-ויותר והגיע ל השיגדל אף הוא פי חמ זומספר הילדים שסודרו במעונות בתקופה 

נכונות שגילתה הממשלה באותן שנים להשקיע את להצלחה זו ניתן לזקוף את רוב רובה של 

חלשות הגידול בסידור ילדים ממשפחות שהמשאבים הנחוצים לביצוע המדיניות. הנתונים מראים 

 ,80-והלך וקטן מראשית שנות ה ,70-בעיקר בשנות ה חל עם חסך חברתי או תרבותי במעונות

עם הירידה הברורה בנכונות הממשלה להמשיך ולהקצות את המשאבים למטרה זו. בה בעת 

 הגידול בסידור של ילדי אימהות עובדות המשיך גם בשנים הבאות, אם כי בממדים צנועים יותר. 

האחריות על  היה פיצול ההרחבהמדיניות בביצוע המרכזיים שעבר כחוט השני  קשייםאחד ה

פרי של היה  פיצול זה. משרד העבודה ומשרד הסעד – ממשלה בין שני משרדיהיום  מעונות

גישותיהם השונות של בזמנו בין הגורמים שקבעו את מבנה הממשלה.  נעשתהפשרה פוליטית ש

 מעונות היוםל הנוגעת למדיניותאחרות וגישות  יםשונ אינטרסיםשני המשרדים הכתיבו 

קבעו במידה רבה את גבולות מרחב הפעולה של המדיניות  ההבדלים ביניהם. ולהפעלתם

עבודה והסעד המשרדי שגם לאחר  שררזה היסטורי שהתקבלה ואת אילוצי הביצוע שלה. פיצול 

 של משרד הכלכלה.  ושהנושא הועבר לטיפולכעבודה ורווחה וגם לאחר המשרד ל אוחדו

 לא היטיבו עםעל מדיניות מעונות היום בישראל והיבטים ש מרחיקות לכתהשלכות  היו לו אפוא

 ,רובה ככולה, באמצעות ארגוני נשים וולונטריים ,המדיניותכאמור, בוצעה מדיניות ההרחבה. 

 ובחירה ז. אולם הגדולה ביותרבמהירות את מדיניותה הממשלה ליישם יכלה  אולי משום שכך

משום  הוחלט עליה,המדיניות ששאליהן כיוונה  הגשמת המטרותלהנוגעים  קשיים עוררה

משאבים של הכלל וסמכויות שלטוניות עם שיקול  גופים מעין פרטייםשהממשלה הפקידה בידי 

את השליטה  ,במידה לא מבוטלת ,הממשלה כך הפקיעה מעצמה. הנלווה אליהןרחב הדעת ה

חדשים, הקביעת המיקום של מעונות היום  :היא עצמהקבעה לב המדיניות שהעומדות ב סוגיותב

 .שלהםוקביעת התוכן החינוכי  ייקלטו בהםילדים ההחלטה אילו 

הכספית של הממשלה  ההשתתפותהיקף למרות  – יום החדשיםהמיקומם של מעונות 

משרדי הסעד והעבודה,  כלומרמשרדי הממשלה, לא היה בכוחם של בהקמתם של אלה, 

המעונות את  יםהקלולאחר מכן משרד העבודה והרווחה, להכתיב לארגונים הוולונטריים 

ם של השיקולילהסכים להחדשים במקומות שראו בהם צורך בכך. הממשלה נאלצה למעשה 

ם הפוליטיים, הרכיוהושפעו לא מעט מצש(, 1973מבקר המדינה, דוח הארגונים הוולונטריים )

 אחרים של אלה. הם או הדתיי
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בהחלטה למשרדי הממשלה נשארה שליטה מועטה בלבד  – ייקלטו ילדים אילו ההחלטה

מספר  שרייןבמעונות היום החדשים. לכאורה בכל מעון חדש היו אמורים ל אילו ילדים ייקלטו

 .אם בכלל ,ידי שירותי הרווחה. הסדר הזה נשמר רק לעתים רחוקותבמקומות לילדים שהופנו 

הרכב דבר בשיקולים של מנהלי המעון ב בעיקרהיה תלוי במידה רבה במיקומו של המעון, ו ואה

מיקום ל של הארגונים בנוגעכלכליים וחברתיים. ההחלטות שייקלטו, שנבעו ממניעים הילדים 

 המשרדי הממשלאת השליטה המועטת של  רוריבב שיקפו שייקלטו בהםילדים לו נותהמעו

 . קבעו הם עצמםשמדיניות היעדי בהשגת 

 ,שכבות החלשותמהתרבותי של ילדים ה-חסך החברתיל מענה נועדה לתתמדיניות ההרחבה 

 70-בעשור של שנות ה היום התקינה. הגידול במספר מעונות םהתפתחותאפשרות הפוגע ב

ילדים בקירוב  6,000-מ – בהםמספר הילדים ממשפחות נזקקות שסודרו בלגידול  הביא אמנם

הלך וקטן  שלאחר מכן. בשנים אז הוא נעצר בלא –פן בסובקירוב  14,500-ל 70-ה בתחילת שנות

על  80-והתייצב בעשור של שנות ה ,ידי שירותי הרווחהבמספר ילדי המצוקה שסודרו במעונות 

שבעקבות מדיניות ההרחבה סודרו  ם ממשפחות מצוקה,ילדיהבלבד. הגידול במספר  12,000-כ

 עמד עלבכלל הילדים שסודרו במעונות  שיעורםהישג. אולם  בבחינתהיה  ,במעונות היום

מדיניות שהמענה שנתנה  מעיד. נתון מספרי זה 80-ואף הצטמצם בשנות ה ,כחמישית בלבד

 . בהקשר זה היה חלקי ההרחבה

במעונות היום  התכנים החינוכייםתרומת שתי שאלות עיקריות עולות בנוגע ל – החינוכי התוכן

באיכות כזו : האם התוכניות החינוכיות שהופעלו במעונות היו ילדים השוהים בהםלהתפתחות ה

המשך ל םהרוחנית והנפשית ולהכשיר םלקדם את התפתחות ם,להעשיר את עולמשיכלה 

התוכניות הטיפוליות בגיל הרך במעונות היום לתת מענה בכלל יש בכוחן של האם  דרכם?

לא  זולסוגיה  ?לדים הגדלים במשפחות נזקקותמספק לבעיות החסך התרבותי הנוצר אצל י

 ניתנה עד כה תשובה תיאורטית חד משמעית.

. שינוי 80-צה בשנות הרך הגיעה למעשה לק  המדיניות ההרחבה של מעונות יום לילדים בגיל 

רווחה והאילוצים הכלכליים  עניינית משאבים לוהגישה הכללית בכל הנוגע לנכונות להקצ

בד בבד ד המדיניות המרחיבה בתחום מעונות היום. ושהזמן גרמם הביאו לכך שהצטמצמה מא

הפרדה  שפגעו ביכולת המדיניות שאומצה להשיג את יעדיה: עיקרי מדיניות נשארו בעינם

ויות סמכ תהפקד; ילדי אימהות עובדותב לטיפול מצוקהטיפול בילדי משפחות ין הארגונית ב

פגיעה בבסיס האוניברסלי של על כן בידיים של גופים מעין פרטיים ו כבדות משקלשלטוניות 

הביאה, במישרין או  הממשלזו של ה, מדיניות זאת. יתרה מאליו והנגישות השירות הפעלת

ולא השכילה  ,(2015בחברה הישראלית )מושל,  נוהגיםדפוסים חברתיים  הנצחתבעקיפין, ל

 ניעּותושר שסיפקה הרחבת מעונות היום להגברת השוויון, האינטגרציה והלנצל את שעת הכ
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אינטרסים המּונעת משל מעונות היום בישראל,  לא מאוזנתהפריסה ה :החברתית. למשל

-היצע נמוך במיוחד של מעונות יום בחברה הערבית )אלמגורל הביאהכפי שהוצג לעיל,  ,פרטיים

משמעות יש ת והעובד אימהותילדי הל מצוקהפחות ההפרדה בין ילדי משל גם(. 2008לוטן, 

לאוכלוסייה החלשה, לעניים בלבד, הופכים במרוצת  המיועדיםידוע ששירותים כי  מרחיקת לכת,

, שעם חזרתו בשנים האחרונות של הדיון על אפוא(. ייתכן 2003הזמן לשירותים עניים )דורון, 

מספרם ב העלייההחברתיים הגלובליים ווים מעונות היום לשיח הציבורי, עקב השינויים הכלכלי

לשנות  כדיבהם שני בני הזוג יוצאים לעבודה, אותה הפרדה רק תלך ותעמיק. ששל משקי הבית 

קוו שנוצר בתהליך הרחבת מעונות היום, נוכל להשתמש בחזרתו של הנושא לדיון -טוסטאת הס

עצם תהליך שוהבנה  םהציבורי ולדרוש מעורבות ממשלתית עמוקה יותר במדיניות הפעלת

-כחברה הזדמנות בלתי חוזרת להשוות את התנאים החברתיים הוא מבחינתנוהרחבת שירות זה 

 כלל האוכלוסיות בישראל ולשפר את האינטגרציה החברתית. שלכלכליים ה

 

 מקורות

ירושלים: הכנסת, מעונות יום ומשפחתונים מוכרים במגזר הערבי. (. 2008לוטן, א' )-אלמגור

 המחקר והמידע.מרכז 

ירחון -דו –סעד , למי דרושים וכיצד לשפרם? 2-0(. מעונות יום לגילאי 1976גולדברג, ד' )

 . 50-47, 2 לעניינים סוציאליים,

 .9029/ 6-/ ג 80(. גנזך המדינה /1966ועדה הבין משרדית לעידוד עבודת נשים )ודוח ה

 לים: משרד מבקר המדינה.. ירוש1972לשנת  23דוח שנתי (. 1973דוח מבקר המדינה )

. ירושלים: מכון ירושלים לחקר משרד העבודה והרווחה: האיחוד שלא היה(. 1995דורון א' )

 ישראל. 

חברה ורווחה, . 21-(. מדינת הרווחה בעידן של צמצומים: מבט מתחילת המאה ה2003דורון, א' )

 .294-275(, 3) כג

יום וגני ילדים: הצעה  ול במעונותהאחדת הטיפ(. 1972האגף לפיתוח מערכת החינוך )

 . 6805/ 6-/ ג71גנזך המדינה / שמואלי. 'מוגשת למר א
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מעונות יום חדשים בתוך  400(. תכנית חדשה של משרדי האוצר והכלכלה: 2014ויסברג, ה' )

 . 12, עמ' מרקר-דה .שנתיים

במאי  17-ועדה מוסיכום ישיבת ה(. 1971אום פעולות בינוי גנונים ומעונות יום )יועדה לתוה

 .6805/ 6-/ ג71. גנזך המדינה /1971

 30-עדה מוסיכום ישיבת הו(. 1971ועדת המנכ"לים לתיאום בינוי מעונות יום וגנונים )

 . 6805/ 6-/ ג71. גנזך המדינה /1971נובמבר ב

במאי  31-ועדה מוישיבת השל  240 'פרוטוקול מס(. 1972ועדת העבודה של הכנסת )

 .6805/ 6-/ ג71ינה /גנזך המד .1972

דוח הצוות לחינוך בגיל הרך , 4(. נספח 1972ובני נוער במצוקה )ועדת ראש הממשלה לילדים 

 . משרד ראש הממשלהירושלים:  ובבית הספר היסודי.

(. דין וחשבון מוגש לראש הממשלה. 1973ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה )

 ירושלים: משרד ראש הממשלה.

. חינוך לגיל הרך כמנוף לצמצום אי שוויון: מחקר, מדיניות ופרקטיקה(. 2015מושל, ס' )

 ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך.

כנסו בשנתיים הקרובות יעשרות אלפי משפחות נוספות י(. 2014) המשרד הכלכל

  -. אוחזר מלמעונות היום המסובסדים

http://mof.gov.il/Releases/Pages/mehonot.aspx  . 

דין וחשבון על ביצוע המלצות ועדת ראש הממשלה לילדים ונוער (. 1975משרד הסעד )

 . ירושלים: משרד הסעד, האגף למחקר לתכנן ולהכשרה.במצוקה

. ירושלים: , למי הם דרושים וכיצד לשפרם2-0מעונות יום לגילאי (. 1977משרד הסעד )

 רות לילד ולנוער.  ימשרד הסעד, הש

. ירושלים: מסמך עבודה –שירותים חינוכיים לגיל הרך א(. 1979) ההעבודה והרווחמשרד 

 משרד העבודה והרווחה, אגף זכויות ומעמד האישה.

. ירושלים: משרד העבודה 2-0מעונות יום לילדים בגילאי ב(. 1979) המשרד העבודה והרווח

 רות לילד ולנוער. יוהרווחה, הש
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. ירושלים: משרד העבודה זכויות היולדת והאם בישראל א(.1985) המשרד העבודה והרווח

 .והרווחה, המרכז לדמוגרפיה

ת הנחיות לשכר לימוד לילדי אימהות עובדות לשנב(. 1985משרד העבודה והרווחה )

 . ירושלים: משרד העבודה והרווחה, האגף לתעסוקה ומעמד האישה.תשמ"ו הלימודים

ת כר לימוד לילדי אימהות עובדות לשנהנחיות לש(. 1986משרד העבודה והרווחה )

 . ירושלים: משרד העבודה והרווחה, האגף לתעסוקה ומעמד האישה.תשמ"ז הלימודים

שנים ) בנושא "השמת ילדים במעונות יום" 8.25הוראות תע"ס משרד העבודה והרווחה. 

 . (שונות

לים: משרד . ירושתעסוקת נשים ומעונות יום(. 2010משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה )

 התעשייה, המסחר והתעסוקה.

. ירושלים: משרד ראש הממשלה, המרכז סקר מעונות יום(. 1971משלה )ממשרד ראש ה

 לדמוגרפיה.

. ירושלים: מרכז טאוב לחקר מדיניות החינוך הקדם יסודי בישראל(. 2012קמחי, א' )

 החברתית בישראל. 

. ירושלים: התפתחות הילד בגיל הרךמעונות יום: השפעתם על (. 1985רוזנטל, מ' )

ת לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד ובי ת הספרהאוניברסיטה העברית בירושלים, בי

 לחינוך.   הספר

 ,חברה ורווחה(. קריטריונים להגדרת איכות הטיפול במעונות יום. 1984רוזנטל, מ' ושמעוני, ר' )

 .160-147(, 3-2)ו 
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