


 המשימה
 והפתרון

עשורים של פיתוח שירותים   2-ניסיון וידע רב נצברו ב
 6–3דגש על גילי עם  6–לגילי לידה

 
 !הגיע זמן ינקות

 
 המודל היישובי –מיזם הינקות  



 מיקוד על יחסים
 הוריו וסביבת החיים, התייחסות למאפייני הילד

עבודה על אינטראקציות עם  
 :מבוגרים משמעותיים בחיי הילד

 הורים  •
 טיפול-צוותי חינוך•

 כל דלת היא דלת נכונה
אחריות על רצף ושיתופי פעולה בין  •

 שירותים
 הפניה של הורים בין שירותים•
 

ילדים לא גדלים  
בתוכניות אלא 
 באינטראקציות

 



קידום מדיניות תומכת  
 ברמה הארצית

4 

 : הוכחת יכולת
 פיתוח מודל שעובד  

מטרות  
 :משנה

 
 :  מטרת על

קידום התפתחות מיטבית בגיל ינקות באמצעות  
הרחבת האחריות המוניציפלית על ילדים בגילי  

על בסיס התפיסה היישובית הרב  , לידה עד שלוש
 מערכתית המפותחת במיזם

 מטרות המיזם



הטמעת המודל  
היישובי ביישובי 

 המיזם

שיפור בהיקף  
ואיכות המענים  

לילדים בגיל ינקות  
 והוריהם

שינוי התנהגותי  
בקרב מבוגרים  

 משמעותיים

חיזוק החוסן 
היישובי של מערך  

רצף טיפולי   ינקות
ושיתופי פעולה  
וידע בין אנשי 

הורים  , מקצוע
  -ומחנכות
 מטפלות

שיפור 
אינטראקציות  
עם מבוגרים  
משמעותיים  

-הורים מחנכות)
 (מטפלות

 שיפור התפתחות של תינוקות ופעוטות ביישובי המיזם

שפה  , תפיסה
ותורת עבודה  
הקושרת בין  
,  אנשי מקצוע

הורים  
-ומחנכות
 מטפלות

לקיחת אחריות  
רשותית על  

מסגרות חינוך  
טיפול בשטחי  

 היישוב
תשתיות  

ומנגנונים לאיגום  
עבודה  , משאבים

עם נתונים  
ושיתוף פעולה  

 וידע

תאוריית השינוי של המודל  
 ביישובי המיזם



 שותפים בשטח

 רכזות מחוזיות, מנהלת המיזם: מטה

 דרום /צפון :רשויות המיזם
 רכזת הורים וינקות, מנהלת גיל רך

 שותפים



הינקות   מיזם
 העבודההליך ת

מיפוי מקיף של מערך השירותים והמשאבים בזירת הגיל הרך  
 (דגש על גיל הינקות)ביישוב 

,  נתוני המיפוי, בניית תכנית עבודה על בסיס עקרונות המיזם
 ודיונים בפורומים רלוונטיים במטה המיזם וברשות

 אישור תכנית העבודה במטה המיזם

 הפעלת תכנית העבודה  

 תהליך הערכה מעצבת



 מערכת מידע יישובי



 תוכניות

מסגרות  
 חינוך טיפול

 מרכז לגיל הרך

 שירותי בריאות

בעלי  
 תפקידים



 שימושיות

נתונים נגישים לכלל אנשי המקצוע 

י"השלמה לנתוני התמ 

תכנון וקבלת החלטות מבוססי נתונים: 
 (סגירה/הקמה)מערך שירותים מתואם •
 הפניית משפחות לשירותים•
 שירותים בשעת חירום•
 צוותי מעונות, הכשרות לאנשי מקצוע•
 ניהול כוח אדם מקצועי•

 (טיפת חלב וקופת חולים, למשל)השוואה בין מספר ילדים בשירותים שונים 

 (תורמים, מכרזים, קולות קוראים)תשתית לניצול הזדמנויות 

כלי שיווקי 

 בסיס לקומה שלBI 



 זירות הפעולה

 שינוי התנהגותי בקרב מבוגרים משמעותיים
 ובפרט שיפור איכות האינטראקציות  
 בין מבוגרים משמעותיים לבין פעוטות

חברתית ורגשית  , קידום התפתחות שפתית
 של פעוטות

השפעה  
 ישירה

השפעה  
 עקיפה



 זירת הרשות
אוניברסליות 

הנכונה הדלת היא דלת כל 
משותפת שפה 
הרך הגיל על רשותית אחריות 
ומענים שירותים רצף קיום 
3 גיל עד מלידה מיקוד 

כ הרשות-Case manager בתוכה הילדים של 
  



 זירת ההורים
 גישת הורים במרכז•

 שפה משותפת•

 ביסוס יחסי אמון עם ההורים•

אינטראקציות איכותיות של מבוגרים משמעותיים עם  •
 ילדים בגיל הינקות

 נגישות והתאמה תרבותית•

 



 3-מסגרות חינוך טיפול בגילי לידה
-סטנדרטים של חינוך –" מסגרות תחילה"התבססות על מודל •

 התמקצעות צוותים, טיפול

אינטראקציות איכותיות של מבוגרים משמעותיים עם ילדים בגיל •

 הינקות

 של המעון Case manager-המדריכה החינוכית כ•

 3מיקוד מלידה עד גיל •

 



 זירת אנשי המקצוע
 תפיסת עבודה משותפת ובסיס ידע משותף•

 מכוונות אליה, הבנת ייחודיות העבודה בינקות•

 'הורים במרכז'אימוץ תפיסת •

 כל דלת היא דלת נכונה•

  הטמעת תפיסה של רפואה קהילתית•

  קיום רצף שירותים ומענים•

 אינטראקציות איכותיות של מבוגרים משמעותיים עם ילדים בגיל הינקות•

 שפה משותפת•

 כל דלת היא הדלת הנכונה•

 

 



עבודה עם שותפים 
 לקידום מדיניות לאומית

 הטמעה ברמה הלאומית: המשך תאוריית השינוי

הסתמכות על מהלך  
פיתוח למערך שירותים 

 מיטבי לגיל הרך  
פיילוט המלווה במחקר  

 הערכה מעצבת

 הטמעת המודל היישובי

השפעה  
 ציבורית

השפעה על 
רשויות 
 נוספות

 דיוק מודל




