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 רקע

)להלן  בסיכון ונוער לילדים הלאומית התכנית – °360 במסגרת מערבי נגב אגד הוקם 2002 בשנת

ועצה ומ מרחבים ועצה אזוריתמ, אשקלון חוף ועצה אזוריתמ -:רשויות שלוש האגד כלל התחלהב. (360

הושלמה דות נגב לתכנית הלאומית, הצטרפותה של מועצה אזורית ש עם ,2012שנת . באשכול אזורית

 . מונה ארבע מועצות אזוריות , וכיום הואהאגדתו של רחבה

 'התחלה טובה'את ו בכלל 360 אופן ההפעלה של מאתגרת את העבודה באגד המשותף למועצות אלו

שמרבית משום  לוקודם כ. זאת 360 במסגרת המופעלים והמענים התכניות שארכמו גם את , בפרט

מתאימות למרחב העירוני, ואילו המועצות של אגד נגב מערבי  360המוצעות במאגר של התכניות 

ים נוספים הרלוונטיים גורמים מאתגר .העירוני מהמרחב ניכר באופן השונה ,מרחב כפרימתאפיינות ב

וכן  הגיל הרך נושאב מרחבי פעולה לשיתוףהעבר  נותניסיוב מגולמיםולהפעלתם לפיתוח מענים באגד 

 .והטמעתו מערך ארגוני במתכונת חדשה פיתוחל צורךב

הובילו  ,מות לאופיין המיוחד של המועצותדרכי פעולה המותא התווייתבהצורך  לצדאתגרים אלו, 

המרכזית של התהליך הייתה לבחון  המטרה מועצות.אנשי המקצוע בל משותףתהליך חשיבה  להתנעת

כלל ובמסגרת 'התחלה טובה' בפרט. את את משמעות העבודה המשותפת כאגד בנושא הגיל הרך ב

התחלה 'התכנית הלאומית ו O360הממונות המחוזיות של  ,ו רונית פרטוש וסבי מנגשההתהליך הוביל

של ד"ר יובל קרפלוס  םד"ר איתן שחר מביה"ס לעבודה סוציאליות במכללת ספיר בסיוע והנחה, 'טובה

 אשלים. ולמידה וצוות מרכז ידע  האגדמנהלת יה באוניברסיטת בן גוריון, מהמחלקה לגיאוגרפ

 אלה. העם ילדי הגיל הרך במועצות  מקצוע העובדיםלתהליך החשיבה היו שותפים אנשי 

 

העלות הצעות ותובנות להמשך ל המרכזית ומטרתו ,המשותף חשיבההנכתב על רקע תהליך זה מסמך 

ים שעלו מקצועי תכניםעל , העבודה תהליך עלהפעולה המשותפת של המועצות. כל זאת בהסתמך 

 מסמךהבכך . ביחס לעבודה באגד בנושא הגיל הרךהמסתמנים  פערים תפיסתיים ומבנייםועל  במהלכו

המרכיבות את אגד הנגב המערבי,  אזוריותמועצות המקבלי החלטות ובעלי תפקידים בלבעיקר מיועד 

בגיל  אוכלוסיית הילדים ם עםאנשי המקצוע העובדיולבאגדים אחרים גם לקובעי מדיניות  הוא רלוונטיו

   .במרחב הכפרי ובני משפחותיהם הרך

 

הראשון מציג את המסגרת התפיסתית לפיתוח ומתן שירותים  פרק. הפרקיםה שלושמ בנויהמסמך 

להתמודדות אפקטיבית עם אתגרי  חל מהגישה האקולוגית כדרךה ,ישראלבכפרי החברתיים במרחב 

מאפייני המענים ל הרך במצבי סיכון במועצות האגד, גילדים ביהניתוח נתוני כלה בו בו,העבודה 

  אתגרים הייחודיים המשתקפים מהם.תובנות וההקיימים וה

בגיל הרך במרחב עם ילדים מיטבית הפרק השני מביא עמו הגדרה של אגד כמסגרת ארגונית לעבודה 

על כל  המשותף עצתימו-הבין תהליך החשיבהשל תיאור כדי כך יש בו  תוךוהכפרי בנגב המערבי 

המתייחסים ) המרכזיים מנחים ומרכיבי התהליךהעקרונות המטרות, ה מאפייניו הייחודיים: הרציונל,

  (.ולסוג העבודה שנעשתה בקבוצה למבנה, להרכב המשתתפים

נותן במה לניתוח כולל ביחס להזדמנויות ולחסמים שמודל העבודה האגדי מזמן לאנשי  פרק השלישיה

מועצתי המשותף. -צות בהתאם לאופן שהם עלו והסתמנו במסגרת תהליך החשיבה הביןהמקצוע במוע

ש להמשך העבודה המשותפת באגד לאור המעבר הנדר םלמצוא כיווני אפשרכמו כן, בפרק זה 

  ה האגדית.מרמחשיבה ברמה המועצתית לחשיבה ב

מערבי אשר משתקפים התובנות, האתגרים וכיווני הפעולה להמשך העבודה המשותפת באגד הנגב ה

ובכך הם מהווים  ,מהמסמך רלוונטיים לשאר המועצות האזוריות בישראל הפועלות במתכונת האגדיות

הוריהם ל, מענים ושירותים לילדים בגיל הרך במצבי סיכוןפיתוח לאבן דרך חשובה וייחודית בתהליך 

  .שירותים הנזכרים לעיל, כמו גם להפעלתם ולהנגשתם של המענים והאנשי המקצוע העובדים עמםלו
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 תמורות ואתגרים –בישראל  שירותים חברתיים במרחב הכפרי

שיתופי -חקלאי-ניממרחב יצרעמוקים  יםשינויעובר  בעשורים האחרונים המרחב הכפרי בישראל

אלו מלווים בתמורות במאפייני אוכלוסייתו ובארגון מחדש של מערכותיו שינויים תפקודי. -למרחב רב

יה בשנים האחרונות כפרית בישראל, תמורותהחברה הקצרה על  סקירה מציגות. פרק זה מוניציפליה

 והשלכתן על מתן שירותים חברתיים במרחב.

 שמימו, הביטחוןצורכי  חיזוק לשם האוכלוסין פיזור על תפיסת התבסס בישראל המרחב הכפרי פיתוח

ההתיישבות . מדינהע של קרקה במשאבי אחיזהוהטמעת החקלאות ככלי ל הישראלית הריבונות

 קליטת עולי התפוצות, ייסדה מאות יישוביםכדי בשליחותה ליישב ולבנות את הארץ תוך  ,החקלאית

ויישובים כפריים אחרים שנפרשו לאורכה  , קיבוצים, מושבים שיתופייםעובדים מושבי :מסוגים שונים

שבות החקלאית בפני משבר . בשנות השמונים של המאה הקודמת עמדה ההתיי1ולרוחבה של המדינה

החקלאי. ממעגל הייצור יצאו עצמאיים החקלאים המשקים והבעלי מ םאלפי , ובעקבותיוכלכלי עמוק

, בהזדקנות האוכלוסייה, בתהליכי יישובים הכפרייםההתדרדרות הכלכלית לוותה בהגירה שלילית מה

אתגר את מ , והואשכיר אדם נשען בעיקרו על כוחמעבר זה  מעבר לייצור ביחידות גדולות.הפרטה וב

השירותים  היצעפגיעה בגם  לכך נלוותהערכי השיתופיות שעמדו ביסוד ההתיישבות הכפרית. 

כמו  ,חלשות התנועות המיישבות והאגודות השיתופיותיבעקבות ה .2לתושבי המרחב הכפריהמקומיים 

 השלטון בין שקישרפלי , התבססו המועצות האזוריות כגוף המוניצי3גם נפילתם של ארגוני הקניות

 .4שירותים הספקתלו תקציבים הקצאתוהן היו אחראיות ל יישוביםבין הל המרכזי

הוחלט במשרד החקלאות  ,במאמץ לסייע ליישובים הכפריים להתגבר על המשבר הכלכלי והחברתי

הרחבה הרת תכניות ובמנהל מקרקעי ישראל לאפשר את קליטתם של תושבים חדשים ביישובים במסג

 צעד זה אפשר את התפתחותה של התיישבות כפרית חדשה וצעירה העוסקת .5גורים בלבדלמ

 המרחב הכפריבעקבות החלטה זו . גבוה-מעמד הבינוניואשר משתייכת ל מקצועות הצווארון הלבןב

 כלכליים ומאפיינים דמוגרפי חתך, יישוב צורות בעל –תפקודי -הטרוגני ורב הפך בהדרגה למרחב

במרחב הכפרי,  התחזקהקהילתית ההתיישבות כאשר ה גברתהליך זה הלך ו .6ווניםותעסוקתיים מג

 עם המציאות החדשה במידה שונה של הצלחה. התמודדוהוותיקות החקלאיות הקהילות שבעוד 

סל הולך וגדל של  תספקהתמודד עם האתגר של אהמועצות האזוריות נדרשות ל ,לאור תמורות אלו

שירותים מפותחים וניתנים ה .אקונומיים מגוונים-ת בעלות מאפיינים סוציושירותים חברתיים לאוכלוסיו

, ידע מוקדיבמרחב הגאוגרפי הכפרי המבוזר והמרוחק ממרכזים עירוניים ומ מנעד גילים רחבל

  מקצועי. אדם חוכמו משאביםמ, שירותיםמ

פות אוכלוסין נמוכה ובשל צפי ,אינם מייצרים די הכנסות עצמיותהמועצות  יישוביבמציאות הנוכחית 

קיים גם קושי נוסף לכך, . ה ביחס לנפשבעלות גבוהכרוכים מספקים  יישובים האלההשהשירותים 

תכניות פיתוח המהווים כיום גורם מרכזי ב ,מחויבות מצד המגזר השלישיבבפיתוח עורף פילנתרופי או 

ים מוביל לעלויות צריכה איגום השירותים במרכזים אזורי ,כמו כן. 7והפעלתן ושירותים חברתיים

                                                           
 .מדיניות למחקרי פלורסהיימר מכוןירושלים:  .הכפרי במרחב התמורות (1991) ונוימן אפלבאום 1 

 .2022עדה להתיישבות הכפרית בשנת ודו"ח הו, 2010 2 

( בערבות לא מוגבלת: היסטוריה וכלכלה מדינית בחקלאות הקואופרטיבית של ישראל: מושבים 1992שוורץ ) 3 

 גוריון בנגב.-שבע: אוניברסיטת בן-לפני המשבר ובעקבותיו, באר –וארגוני קניות 

 .2022עדה להתיישבות הכפרית בשנת ודו"ח הו, 2010 4 

 (.מחקר ח"דו) הפיתוח המרכז ללימודי: רחובות. וביצוע מדיניות-  המושבים הרחבת(1992) וקידר אפלבום 5 

לגיאוגרפיה  המחלקה, ופיתוח לתכנון הסדנא בישראל. חקלאי-ריהכפ המרחב לעתיד ( חלופות2010שטרן ) 6 

 .בנגב גוריון בן אוניברסיטת, סביבתי ופיתוח
7  Friedman (2003) Meeting the Challenge of Social Service Delivery in Rural Areas, Welfare 

Information Network. 

http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/HityashvutKafrit2025Report.pdf
http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/HityashvutKafrit2025Report.pdf
http://www.financeproject.org/Publications/meetingthechallengeIN.htm
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שענות על יניידות ברכב פרטי או ה – 8התגברות על המרחב""לקשורות נאלצים לשלם והן התושבים ש

 . 9נמוכההשבאזורים הכפריים לוקה בזמינותה ותדירותה  ,תחבורה ציבורית

מצריכים התמודדות עם סביבה והפעלתם , הפיתוח של שירותים חברתיים במרחב הכפרי לצד זאת

עובדה זו מחייבת את  גם יחד. ארגונית מורכבת הכוללת את פעילותן של מערכות פנימיות וחיצוניות

ולסנכרן יישובי -תיאום בין גופי השלטון המרכזי, האזורי והמקומילקישור ולדאוג למועצות האזוריות ה

 תוקהילתיהת יוהתערבוובין השירותים מכווני פרט , בין הקיימים בכל יישובהמתבין הממשקים השונים 

 . 10השונות

הספקת שירותים ביעילות ובעלות נמוכה, דוגמת לפיתוח של שיטות ומודלים  מחייבאתגרים אלו  מכלול

יתרון הגודל מול משרדי את נף ממרשויות מקומיות, יחדיו מאגד  . מודל זהמודל "אשכולות יישובים"

"חוצי גבולות" בתחומי המרחב  תיםהספקת שירוו לת עלויותזוהומאפשר הממשלה, ספקים ומוסדות, 

 . 11המרחב העירוניוהכפרי 

באמצעות  עם חלק מהאתגרים הללו. זאת ותמיועד להתמודד ,O360על ידי  שפותח ,מודל האגדים

ה ותפיסת יית ראיוזוכן על ידי מועצות במרחב ו כמהאיגום משאבים ואיחוד מנגנונים ניהוליים על פני 

 . ובני משפחותיהם נוער במצבי סיכוןללילדים ו עבודה כוללת למרחב בכל הקשור

  

                                                           
 .המוניציפאלי א, התחום"ישראל: אלכ וינט'הכפרי, ג במרחב חברתיים שירותים ( עורך, תכנון2000)מור  8 

 : בכנסת, מרכז המידע והמחקר., ירושליםתחבורה ציבורית בהתיישבות הכפרית( 2013רונן ) 9 

 ירושלים. ?הכפרי במגזר ס המרחבי"העו ( מיהו2011החברתיים ) והשירותים הרווחה משרד 10 

 .2202עדה להתיישבות הכפרית בשנת ודו"ח הו, 2010 11 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03315.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03315.pdf
http://www.ihaklai.org.il/Portals/0/Documents/articles/HityashvutKafrit2025Report.pdf
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 השירותים אתגרי עם להתמודדות כבסיסאקולוגית -המרחבית הגישה

 במרחב הכפרי סיכון במצבי הרך בגיל לילדים
 

מונחים היסודות  כןמהלב .הילד ו התקינה שלהתפתחותל מכרעתשנות החיים הראשונות הן תקופה 

ילדים רבים  אולםפיזית. נפשית ובריאות לו יותהתנהגות-ת רגשיותמיומנויו ,קוגניטיביות ליכולות

 . ואף לפגוע בה תפתחותם התקינההאת מתמודדים בשנים אלו עם מצבי סיכון שונים שעלולים לעכב 

בעשורים  הגברו כההל הלכה והעמיקה, ויחד עמה התפתחות הילד בגיל הרךשל  הההכרה בחשיבות

 עבורכניות ושירותים ת כי צריך לפתח ולהנגישבגיל הרך ו קיעכי כדאי להש ההבנהגם  האחרונים

תכניות הלעתים קרובות כלכלי נמוך. -מעמד חברתיבני , בעיקר והוריהם ילדי הגיל הרךאוכלוסיית 

לקדם את מצבם  ששאפהיה כוללת ואינטגרטיבית ינשאו אופי מערכתי וניחנו ברא האלהשירותים הו

. אנשי מקצוע העובדים עמםם, לתא המשפחתי בכללותו ולהה להוריתמיכ לצד מתן ילדי הגיל הרךשל 

התנסויות מובנות על על פעילויות למידה ו כן הן עשויות להתבססש ,מגוונות אלו תכניותמטבע הדברים, 

עבודה אמצעות עיקר בב על הילד כאלו שיש להן השפעה עקיפהעל המערבות את הילד באופן ישיר או 

 ילד.של ה יתהטיפול ווטיפוח סביבת והכשרתם ם )מטפלות, גננות(מטפליחיזוק  ,הורים עם

בפני אתגרים עומדים סיכון בגיל הרך מצבי פיתוחם והנגשתם של מענים לילדים בבמרחב הכפרי 

אוכלוסייה שה ,ישובים מסוגים שונים )מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים(מ מורכבייחודיים. מרחב זה 

חלק מהותי  שהםפזורים על פני שטחים נרחבים אלה היישובים הן, כמו כ .קטנה יחסיתבהם 

ועל מהפריפריה של מדינת ישראל. המועצות האזוריות האמונות על פיתוח המענים במרחב הכפרי 

הכוללת לרוב מספר קטן  ,נדרשות לגשר על המתח שבין הנגשת שירותים בקהילה היישובית םוהפעלת

מועצתית וחציית ספי -רך באיגום משאבים במסגרת הקהילה האזוריתסיכון, לבין הצו מצבישל ילדים ב

 הפעלת מענים. לוכניסה לתקצוב 

 ןהפעלתלוהן  הפעלת התכניות בתוך היישובלחסרונות הן של מתח זה נובע מקיומם של יתרונות ו

 בריכוזים אזוריים:

את זיקת המענה לסביבתו סיכון בגיל הרך בקהילה היישובית מחזקות מצבי כניות לילדים בת, צד אחדמ

המשפחתית והחינוכית המיידית של הילד )הבית, המעון והגן( ומאפשרות רצף התערבותי המשחרר 

צד מ את ההורים מהקושי שבנגישות לשירותים אזוריים בשל מגבלות תחבורה ובשל קשיים כלכליים.

ל סל מענים מגוון יותר, מאפשרות את פיתוחו ש יםמועצתי-יםזוריא בריכוזים שמפעילים , תכניותאחר

מספקות לאנשי המקצוע סביבת עבודה צוותית התורמת להטמעת ידע חדש ומקדמת את בנייתן של 

 קבוצות תמיכה הוריות.

 ,מועצתי-אזורי ובין-רב ,רובד שלישי פההוסי ,°360הקמתם של אגדי מועצות אזוריות במסגרת 

השירותים של היצע היתוף זה הוא הרחבת העומד בבסיס ש הרציונלמענים. הלפיתוחם והפעלתם של 

פיתוחם  עם זאת,ח אדם ועוד(. ווהעמקת המענה לילדים בסיכון על ידי איגום משאבים )תקציב, כ

 מעצימיםמועצתי -אזורי ובין-סיכון בגיל הרך במסגרת שיתוף רבמצבי והפעלתם של מענים לילדים ב

בין קהילות שתרבותית הדמוגרפית והכלית, כל-חברתיתהשונות האת גיאוגרפי, הריחוק הסוגיות  את

 יישובים ומועצות. 

 

דרג הרבדים: היישובי, עם המורכבות הנובעת ממ ותלהתמודד דרךאקולוגית מציעה -המרחבית גישהה

, אשר נשאלת "איפה?"-ת המיקוד בשאלזאת על יד  .בין מועצתיהאזורי ו-מועצתי והאגדי הרב-האזורי

 בשני הקשרים משלימים:

  לרשותם;מיקומם של המענים העומדים כן ו ם של הילדים בגיל הרך במצבי סיכוןמיקומלביחס 

 היחסי הסביבמשפעת הסביבה ומיקומם של גורמי הסיכון הנובעים מהל ביחס.  

נדבך משלים הן לגישה הקלינית המבוססת על מודל החסר משמשת אקולוגית -הגישה המרחביתבכך 

סטטיסטית המקבצת נתונים פרטניים לכדי אומדנים -הדמוגרפית של הפרט )ראיית מיקרו( והן לגישה

לזהות זיקות  לה אקולוגית הכוללת מאפשר-המרחבית גישההנדבך זה של כוללניים )ראיית המקרו(. 

לבין מיקומם של סיכון  במצביילדים בגיל הרך  מקום מגוריהם שלבין  הקשרכגון  – מורכבות מרחביות

ין זו מספקת תובנות עבחינה מ .אלו לילדיםנטיים וושל מענים רלמיקומם בין ו גורמים מגבירי סיכון באזור
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שונות במצבי סיכון לבין צרכיהם הלוקחים בחשבון לילדים  קיימיםה מעניםהין לגבי הפערים בחשובות 

בסיס לפיתוח ו מענים במסגרת האגד  שמשיםחברתית, תרבותית, כלכלית וגאוגרפית. אלו מ

 ומצבי הסיכון הדורשים מענה הסיכון ורמיג זהותמותאמים לא רק מבחינה אלה ם. המענים הספקתלה

משאבים הקיימים לצרכים ולביחס תרבותי של המענים אופי ההגאוגרפי וגם מבחינת המיקום הלא א

  .באגד המרחבי

 

תשתית  המהוויםתונים נמחייב שימוש ביישומה של הגישה האקולוגית מרחבית באגד הנגב המערבי 

התבצע  ,אומית לילדים ונוער בסיכוןהתכנית הל, °360. במסגרת וולניתוח מרחבי-ת למיפוי חברתיהולמ

תהליך מיפוי במועצות האזוריות השותפות באגד ליצירת בסיס נתונים על מספר הילדים  2002בשנת 

כניות על השירותים, המענים והת רב נאסף מידע . במסגרת המיפוי6בסיכון בגילאי לידה עד מאותרים ה

תקציבים. נתונים אלו מספקים תמונה המספר הילדים המשולבים במענים וועל המופעלות לגיל הרך 

 .אגד בכללותורמת המועצות האזוריות וברמת הלפי מצבי סיכון ב בגיל הרךשל ילדים  כוללת

 צרכי ילדיםשל  המרחבית תמונה חלקית בלבד של הפרישה מספקעדר נתונים ברמה יישובית יאולם ה

לגבי המשך קיומם  יותר החלטות מושכלותלקבל על מנת בגיל הרך במצבי סיכון ושל המענים הקיימים. 

 הנתונים צריך לעדכן את של מענים, פיתוחם של מענים חדשים ופרישתם המרחבית סביב מוקדי סיכון

 . 12ציון מקום יישוב עבור כל ילד הנכלל במיפוי להוסיףו הקיימים

-ה המרחביתגישת והמשאבים הייחודיים הקיימים במרחב הכפרי, הטמעת הלאור האתגרים, השונו

 .לילדים במצבי סיכון בגיל הרך מעניםיישומם האפקטיבי של קדם רבות את אקולוגית הכוללת ת

 

 –בשלוש המועצות הותיקות  2009כפי שנאספו במיפוי שנערך בשנת  ,נתוני האגד מוצגיםהבא  חלקב

ניתוח זה ישמש אחד . 14אקולוגית-מרחביתניתוחם לאור הגישה הו, 13ןמרחבים, אשכול וחוף אשקלו

תהליכי העבודה באגד נגב מערבי בכל הקשור לילדים בגיל הרך המצויים במצבי של  ההבסיסים להצע

  סיכון.

  

                                                           
דוגמה לניתוח הנתונים ברמת היישוב אפשר לראות בנספח המציג את נתוני מועצה אזורית אשכול לפי  12 

 יישובים.

נתוני מועצה אזורית שדות נגב לא היו קיימים בעת כתיבת מסמך זה, כיוון שטרם הושלם תהליך המיפוי  13 

 במועצה. 

של הפרישה המרחבית לאור חסרונם של נתונים  הניתוח יערך ברמה המועצתית ותוצג בו תמונה חלקית 14 

 ברמת היישוב. 
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 מרחבית-בראייה אקולוגית מידע ונתונים –מערבי הנגב האגד על 

קשורים נתונים ה .גאוגרפית כיחידה ד הנגב המערביאג של שונים היבטים על נתונים מוצגים זה בחלק

 :קטגוריות מתחלקים לשניוהם  סיכוןמצבי בעקיפין לאוכלוסיית הילדים ב או ישירות

 

 .ים של המועצותכלכלי-םייחברת אפייניםומ ותיאוכלוס, יישובים, יםשטחאודות על  – נתונים כלליים .1

 

מסגרת התכנית בהמיפוי שנערך נלקחו מר שאתונים נ – נתונים על ילדים בגיל הרך במצבי סיכון. 2

, 6-לידהגילאי במספר ילדים מאותרים משתנים האלה: ושמתייחסים ל באגד 'התחלה טובה'הלאומית ו

גיל הרך, מספר ילדים המשולבים במענים ותקציבים. בתחום ה יםשירותים, מענים ותכניות המופעל

  .°360 להנחיות בהתאם באגד העבודה מבנה וצגמ החלק הזההשלישי של  קטעב

 

וצת גבולות ח ת הילדים במצבי סיכון בראייה כלל אגדיתשעל מנת להמחיש את תמונת המצב של פרי

 .מרחבית על גבי מפת האגד-ה גאוגרפיתשהנתונים מוצגים גם בפרימועצתיים, 
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 ים:ינתונים כלל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נגב. השטח  מרחבים, אשכול ושדות,  אשקלון : חוףמועצות אזוריות 4מרחב אגד הנגב המערבי כולל 

 קמ"ר. 1,102פני  הכולל של האגד משתרע על

 תרשים) כפרי נוער 2-יישובים קהילתיים ו 10קיבוצים, מהם  21מושבים, מהם  23 .ישובים 26באגד 

 .משיקות לאגד, אך אינן כלולות בוהערים אשקלון, נתיבות ואופקים , על כך . נוסף(1

 

: בת הדר )חוף אשקלון(, משרדי המועצהבו ממוקמים שחת מהמועצות האזוריות מרכז תפקודי לכל א

גילת ומרכז שירותים במבועים )מרחבים(, סמוך לקיבוץ מגן )אשכול( וסמוך לנתיבות )שדות נגב(. 

ועצה ק"מ במ 6.4למרכזים אלו עבור תושבי המועצות האזוריות נע בין  15משוקללה מרחקיםה ממוצע

 אשכול. ועצה אזוריתק"מ במ 12.2-שדות נגב ל יתאזור

                                                           
 .במועצה יישוב כל של באוכלוסייה משוקלל אזורית מועצה למרכז מיישוב מרחקים ממוצע 15 

 : יישובי אגד הנגב המערבי1תרשים 
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ומאז היא הולכת וגדלה בקצב שנתי העומד  ,תושבים 44,200-כ 2012שנת אוכלוסיית האגד מנתה ב

. תושבי האגד מייצגים קשת 6ילדים בגילאי לידה עד הם במין תושבי האגד  6,200-כ. %416-קרוב ל

לאומיים וחרדים וכן מגוון של התמחויות כלכליות -יםחברתית רחבה הכוללת חילונים, מסורתיים, דתי

ציבוריים וחברתיים. בראייה כוללת אוכלוסיית  םחקלאות, תעשייה, תיירות ושירותי , כגוןומשלוחי יד

שתיים מהמועצות האזוריות באגד )מרחבים  – 17האגד ממוקמת במעמד הביניים במדד החברתי כלכלי

הרי  ואילו – 6-יים )חוף אשקלון ואשכול( ממוקמות באשכול הושת 2-ושדות נגב( ממוקמות באשכול ה

 .מכך כלכלי רחב הרבה יותר-בין היישובים השונים ואף בתוך היישובים עצמם קיים מנעד חברתי

 : מועצות אזוריות, יישובים וצורות יישוב באגד הנגב המערבי1לוח 

 כפרי נוער יישובים קהילתיים קיבוצים מושבים מועצה אזורית

 חוף אשקלון

בית שקמה, ברכיה, 

גיאה, הודיה, חלץ, 

כוכב מיכאל, 

מבקיעים, משען, ניר 

ישראל, נתיב 

 העשרה, תלמי יפה

גברעם, זיקים, יד 

 מרדכי, כרמייה, ניצנים

בת הדר, ניצן, ניצן 

 ב', באר גנים

 כפר סילבר

 מרחבים

אשבול, בטחה, גילת, 

מסלול, ניר משה, ניר 

עקיבא, פדויים, 

מי תש"ז, פטיש, פע

קלחים, רנן, שדה 

צבי, תלמי ביל"ו, 

 תפרח

 אשל הנשיא מבועים, שבי דרום 

 אשכול

אוהד, שדה ניצן, 

תלמי אליהו, עמיעוז, 

מבטחים, ישע, תלמי 

יוסף, פרי גן, דקל, 

יתד, שדי אברהם, 

יבול, עין הבשור, בני 

 נצרים, נווה

אורים, בארי, כיסופים, 

עין השלושה, נירים, ניר 

ים, מגן, ניר עוז, רע

יצחק, סופה, חולית, 

כרם שלום, גבולות, 

 צאלים

אבשלום, צוחר, 

 שלומית

 

 שדות נגב

בית הגדי, גבעולים, 

זמרת, זרועה, 

יושיביה, כפר מימון, 

מלילות, שובה, 

שוקדה, שיבולים, 

 שרשרת, תקומה

  מעגלים, תושייה סעד, עלומים

 

 

 

                                                           
 , פרופיל המועצות האזוריות.בישראל המקומיות הרשויות, 2012לשכה מרכזית לסטטיסטיקה,  16 

 תעסוקה, חינוך, השכלה, דמוגרפיה: הבאים מהתחומים שתניםמ16 בסיס על חושבהחברתי כלכלי מ המדד 17 

 כלכלית-החברתית רמהה תא מציין1 אשכול. דיור תכונותו מינוע רמת, ספיתכ הכנסהו ייםח רמת, גמלאותו

 .ביותר הגבוהה רמהה את 10 ואשכול ביותר הנמוכה
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 (:6ה עד לידנתונים על ילדים בגיל הרך במצבי סיכון )

י יישובאחד מ בכל סיכוןמצבי ב ילדיםפעוטות ו על מידע איסוף היהעבודה זה  בתהליך הראשון השלב

 גניב ,(3)גילאי לידה עד מעונות ב נאסף 6הנוגע לילדים בגילאי לידה עד  המידעהמועצות האזוריות. 

יפוי שערכו המועצות מידע זה נאסף במסגרת המ. חברתיים לשירותים המחלקות( ומ2–4)גילאי  ילדים

ונאגר במערכת תשתית המידע היישובית  ,התכנית הלאומית לילדים בסיכון ,O360-עם הכניסה ל

 )תמ"י( של המועצות. 

 במשפחתם אותם המסכנים במצבים חיים ,°360 ל ידיאשר אומצה ע, שמיד ועדת הגדרת על בהתבסס

 תחומי בשבעה כויותיהםז תא לממש להשל ילדים א יכולתם תנפגע אלו ממצבים וכתוצאה, ובסביבתם

 :שונים מצבי סיכון מהם מכיל כמהכל אחד ש חיים

 ;קיום פיזי, בריאות והתפתחות .1

 ;למשפחה השתייכות .2

 ;מיומנויות ורכישת למידה .3

 ;רגשית ובריאות רווחה .4

 ;חברתית והשתלבות השתייכות .5

 ;אחרים מפני הגנה .6

 .סיכון התנהגויות מפני הגנה .7

 

 הילדים שלהמוגדרים  הפרופיליםמעניקה הוא  היישובים לרשות התכניתש המרכזיים הכלים אחד

 הילדים אודותעל ומצבי הסיכון על  המידע לניתוח ייחודית דרך של תוצר הםהאלה  פרופילים. הבסיכון

 המורכבות את נאמנה שקףמ צד אחרמו, המקצוע לאנשי יותר נהירו נגיש הוא צד אחדשמ כך ולהצגתו

 הוריהםצוינו אצלם ואצל ש ילדים של קבוצה מייצג פרופיל כל. ילדיםה בקרב הסיכון מצבי של והמגוון

מצבי ב ילדיםה בקרב המתקיימות בעיות של שונה דפוס מייצג פרופיל כל נוסף לכך,. דומות בעיות צוינו

 יםהילד מקבוצות אחת לכל מענים להתאים אפשר פרופיל לכל יחודייםיה המאפיינים דפוסי פי על. סיכון

 :בעיות של קבוצות לשלוש התייחסות תוך מתבצעת פרופיל בניית .מייצגים אותם הפרופיליםש

  

 ההורים של קושי, הילד התנהגות עם ההורים התמודדות כולל) למשפחה והשתייכות פיזי טיפול .1

 הולם לא פיזי טיפול, לילד ההורים בין לקויים קשרים, לימודיות במטלות ולסייע העשרה לילד לתת

 .(התעללות) אחרים מפני הגנה, במשפחה סיכון למצבי חשיפה, זנחההכגון 

 .לימודי/ההתפתחותי בתחום הילד תפקוד .2

 .(סיכון והתנהגויות חברתית השתלבות, רגשי מצב כולל) חברתי/הרגשי בתחום הילד תפקוד .3

 

 יכולים. קבוצותה שלוש בכל או, מהקבוצות בשתיים, הקבוצות באחת סיכון מצבי להיות יכולים ילד לכל

 .פרופיל מהווה מהם אחד שכל שונים שילובים שבעה להיות
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 : הגדרת פרופילים לפי קבוצות בעיות4לוח 
 

 
 2–1פרופילים 

בעיות  עם ילדים
השתייכות 

 ובטיפול למשפחה

 בעיות עם ילדים
 בתחום

 התפתחותי/הלימודי

 עם ילדים
 בתחום בעיות
 חברתי/הרגשי

1 
 תייכותבעיות הש עם ילדים

 ובטיפול למשפחה
   

4 
  בתחום בעיות עם ילדים

 התפתחותי/הלימודי
   

3 
 בהשתייכות בעיות עם ילדים

 וגם ובטיפול למשפחה
 התפתחותי/הלימודי בתחום

   

4 
 בתחום בעיות עם ילדים

 חברתי/הרגשי
   

5 
 בהשתייכות בעיות עם ילדים

 וגם ובטיפול למשפחה
 חברתי/הרגשי בתחום

   

6 
 בתחום בעיות עם ילדים

 וגם התפתחותי/הלימודי
 חברתי/הרגשי בתחום

   

2 

 בהשתייכות בעיות עם ילדים
 בתחום ובטיפול למשפחה
  וגם התפתחותי/הלימודי
 חברתי/הרגשי בתחום

   

 

 במועצות האזוריות חוף אשקלון, מרחבים 4442-סיכון בגיל הרך שנערך במצבי ילדים בפעוטות ומיפוי ב

ילדים  224-, ו3ילדים בגילאי לידה עד  300 לאתר ו, הצליח(4, 3ואשכול באגד הנגב המערבי )לוח 

מכלל אוכלוסיית  14%-כ שהםבמצבי סיכון, ילדים פעוטות ו 224 אותרו סך הכול כלומר ,6–3בגילאי 

הלך ילדים דומה בשלב זה לשכיחות שנמצאה במ 1שכיחות זו של אחד מכל  .ילדי הגיל הרך באגד

יגדל  ,שדות נגב ועצה אזוריתהשלמת מהלך המיפוי במעם  עם זאת, ההשערה היא כי .18המיפוי הארצי

  .מספר הילדים המאותרים והמשויכים לפרופילים השונים באגד

  

                                                           
 הלאומית התכנית במסגרת ומיפוי איתור :נוער ובני ילדים בקרב סיכון מצבי( 2011לאל, חסין )-סבו 18 

 ברוקדייל. מכון-וינט'ג-מאיירסירושלים: , בסיכון לילדים ולנוער

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=241
http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=241
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 סיכון בגיל הרך לפי קבוצות גיל ומועצות אזוריותמצבי ילדים ב ך הכול: ס3לוח 

 

 6–3ילדים בסיכון  3-לידהילדים בסיכון  מועצה אזורית
סה"כ ילדים בסיכון 

 6-לידה

 221 121 10 חוף אשקלון

 210 163 101 מרחבים

 321 234 123 אשכול

 מיפוי לא הושלם מיפוי לא הושלם מיפוי לא הושלם שדות נגב

 לאגד ך הכולס
 )ללא שדות נגב(

300 224 224 

 
 

  

 המאותרים בסיכון 6–3לבין הילדים בגילאי  3-יחס בין הילדים בגילאי לידה :4תרשים 

לדים  י

בסיכון  
3-לידה
10

21%

ילדים  
בסיכון  

6-3  ,
121  ,

13%

ילדים  
בסיכון  

-לידה
3,

101  ,
40%

ילדים  
בסיכון  

6-3,
163  ,
60%

ילדים  
בסיכון

,  3-לידה
300  ,

34%
ילדים  
בסיכון  

6-3,
224  ,
66%

ילדים  
בסיכון  

-לידה
3,

123  ,
34%

ילדים  
בסיכון  

6-3  ,
234

,66%

 אשכולמ"א  מרחביםמ"א  חוף אשקלוןא מ"

 סך הכול באגד
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. ממצא זה 3כמעט כפול ממספרם בקבוצת לידה עד  6–3סיכון בקבוצת הגיל מצבי פר הילדים במס

 מחקרים עם אחד בקנה להעווהוא לבין עלייה בגיל,  מצבי הסיכון מתאם בין שכיחות מצביע עלבאגד 

 :19שונים המספקים הסבר לתופעה

 

 ההולך הקושיבשל  ליםגד שהילדים ככל הולכת וגדלה הסיכון ממצבי גדול חלקהשכיחות של  .א

 וכו' הלימודי, הרגשי, ההתנהגותי התחום כגון  –רבים בתחומים בילדיהם. לטפל ההורים של וגדל

 הטיפול, את ההורים על ולהקשות הגיל עם קשיים להתעורר עלולים –

 הלשוניות היכולות במיוחד עם התפתחות ,בעיותאת ה מאתריםאנשי מקצוע  ,בגיל העלייה עם .ב

 של הילדים. יותוהקוגניטיב

 הסיכויהולך וגדל כך ש – מקצוע אנשי יותר עם בקשר נמצאים הילדים, בגיל העלייה עם .ג

 .מקצוע איש ידי על לאיתורם

 

 בתחום בעיות) 1 בפרופיל נמצא הילדיםסך מ גבוה אחוז( 6עד  3-ו 3בשתי קבוצות הגיל )לידה עד 

 השתייכות למשפחה מבעיות סובליםש ילדים כלומר(, בלבד בילד והטיפול למשפחה ההשתייכות

 בעיות להם שיש בילדים מדובר. 1בפרופיל נמצא גם  של ילדים ה. כמו כן, אחוז גבובהם טיפולומ

 חברתי/הרגשי בתפקוד בעיות עם מתמודדים הםנוסף על כך  .בהם ובטיפול למשפחה בהשתייכות

 .תחומית-במקצועית ר להתערבות הם זקוקיםלכן ו ,לימודי/ההתפתחותי ובתפקוד

 

 )אומדן( גילקבוצת ו פרופיל לפי בסיכון כנמצאיםבאגד  שאותרו הילדים :4לוח 

 

ילדים בסיכון  פרופיל 

 3-לידה

 ילדים בסיכון

 3–6 
 סה"כ

 למשפחה בעיות השתייכות עם ילדים 1
 ובטיפול

96 187 283 

  בתחום בעיות עם ילדים 2
 התפתחותי/הלימודי

30 58 88 

 למשפחה בהשתייכות בעיות עם ילדים 3
 בתחום וגם, ובטיפול
 התפתחותי/הלימודי

51 99 150 

 18 12 6 חברתי/הרגשי בתחום בעיות עם ילדים 4

 למשפחה בהשתייכות בעיות עם ילדים 2
 חברתי/הרגשי בתחום וגם, ובטיפול

21 41 62 

 בתחום בעיות עם ילדים 6
 בתחום וגם התפתחותי/הלימודי
 חברתי/הרגשי

12 23 35 

  למשפחה בהשתייכות בעיות עם ילדים 1
 התפתחותי/הלימודי בתחום, ובטיפול

  וגם
 חברתי/הרגשי בתחום

66 128 194 

 53 35 18 20אחר 

 223 223 363 שדות נגב( .סה"כ לאגד  )ללא מ.א 

 

                                                           
 שם. 19 

 על בסיכון ילדיםכ אותם שיגדירו בעיות להם אין אך, סיכוןמצבי ב כילדים אנשי המקצוע השונים זיהו ש ילדים 20 

 .סיכון מגבירי כמצבים מוגדרות הללו הילדים בעיות. הלאומית התכנית הגדרת פי



 

 
 
 
 

   מסמך מסכם אגד נגב מערבי

49/12 

 

 

 

 

 

 

 

  

  6-: פרישת ילדים במצבי סיכון לידה4תרשים 

 בי ללא מ.א שדות נגבביישובי האגד הנגב המער

  6-: פרישת ילדים במצבי סיכון לידה5תרשים 
 ביישובי האגד הנגב המערבי ללא מ.א שדות נגב

 

 : מספר ילדים לפי פרופילי הסיכון באגד הנגב המערבי3תרשים 
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 במרחב בסיכון כנמצאים שאותרו הרך הגיל דייל הפרישה המרחבית של את מציגים לעיל התרשימים  

 ילדים של כמותי מדרג ,(לאדום מצהוב) גוון שינוי פי על ,מציג הימני התרשים. 21המערבי הנגב אגד

 ידי על מיוצגים היישובים) .האגד מיישובי אחד בכל ילדים 90–61 לבין ילדים 2–1 בין נעה סיכוןמצבי ב

 ישוב בכל סיכוןמצבי ב הילדים מספר את מציג השמאלי התרשים. (היישוב גבול את המתווים פוליגונים

 ילדים) הגילאית התפלגותםאת ו( גדל הילדים מספר כך יותר ההוגב שהעמודה ככל) עמודות פי על

 של אחידה לא מרחבית פרישה על מלמדים התרשימים שני(. 6 עד 3 בגילאי וילדים 3 עד לידה בגיל

מצבי ב) הרך הגיל בקבוצת ילדים של הכולל במספרם מהשונות בחלקה נובעתאשר  סיכוןמצבי ב ילדים

 . ישוב בכל( בסיכון שאינם וכאלה סיכון

מגבירים ה סיכון מוקדיקיימים  האגד שבמרחב האפשרות את גם מעלה הפרישה המרחבית, זאת עם
 מכלל 14%-כ) המצויה הסטטיסטית שכיחותלבד המ סיכוןמצבי ב נמצאיםה הילדים שכיחותאת 

 (.הרך הגיל ילדי אוכלוסיית

המועצות הוותיקות באגד )אשכול, חוף אשקלון ומרחבים( מיפוי מחודש  3במהלך השנה הקרובה יערכו 

 ה שלהשלמה תהליך לאחר להתבצע צריך אלו סיכון מוקדי אפיון. 22של מצב הילדים והנוער בסיכון

 מהלך. האגד במרחב( פרופילים פי על) הסיכון מצבי תפריש את לזהות שיאפשרזה, המחודש ה מיפויה

 איגום יאפשר, נגב שדות האזורית במועצה במצבי סיכון הרך הגיל ילדי של מלא מיפוי עם יחד, זה

 אלוש בין, סמוכים ליישובים המשותפים מרחביים סיכון מוקדי סביב ומשאבים התערבות תכניות

 .אגדיו מועצתי-בין ,יותר רחב וןסיכ מרחב מהווים ובין שהם אחת אזורית למועצה כולם משויכים

המידע שנאסף במסגרת המיפוי בכל מועצה מאפשר לאנשי המקצוע בכל תחומי הטיפול ועיסוק בילדים 

סדר עדיפות מועצתי, בקביעת יעדים  תלשלב כוחות בחשיבה, בבדיק –גננות, אחיות ומטפלים  –בסיכון 

 .ובהתאמת המענים לצרכים ולמאפיינים הייחודים של האגד

טתי המבוסס על מידע שנאסף במיפוי יתכנית המענים המועצתית והאגדית נבנתה תוך תהליך תכנון ש

 והוכנס לתשתית המידע המועצתי ומבוסס על העקרונות הבאים:

 

 תכנון בין מקצועי ובין ארגוני,  

 זיהוי ואיסוף מידע על כלל הילדים בסיכון,  

 לים(התייחסות מבחינה לקבוצות שונות ילדים )פרופי,  

 התאמת מענים אפשריים לצורכי הילדים,  

 מיפוי משאבי השירותים במועצות.  

 ילדיםהתכניות השונות הנותנות מענה ל של מיפויגם  נעשהבגיל הרך  הילדים צורכישל  איתורה לצד

 תשע"ד ת הלימודיםשהופעלו בשנתן. התכניות לרשו העומדים והתקציבים המשאביםושל  בקהילה

 :23רבי הןבאגד הנגב המע

 [7 ,2, 1 ]מענה לפרופיל סיכון (ותקווה קשר תומכת הורות) התקשר"ות .1

על פי הידע  .ויסות עצמיוילדים בגיל רך המגלים קשיים משמעותיים ב מעןפותחה לכנית הת

התנהגות והפרעות ד לבעיות ועלולים לפתח סיכון גבוה מא אלההילדים ה ,המחקרי והקליני

CONDUCT PROBLEM))  נועדה להשפיע . התכנית ההתבגרותעבריינות בגיל הנעורים ועד כדי

 .אלהכיחודיים יקשיים  שיש להםההתפתחות באמצעות קידום דפוסי ההורות לילדים  תהליךעל 

ילד, -מערך יחסי הורהועל ידי בניית  התפתחותיים המוקדמיםה יםבשלבזאת באמצעות העבודה 

 גן.ל ביתברית הטיפולית בין ההוף הפעולה נות עם הילדים ושיתוהגנשל התמודדות החיזוק 

                                                           
 ראה בנספח טבלת מספר הילדים בסיכון לפי יישובים 21 

יה ניכרת במספר המשפחות שנקלטו יהמיפוי המחודש יעשה בעקבות בקשות של המועצות עצמן עקב על 22 

 ם באזור שהשפיע על מצבם הרגשי של הילדיםבמועצות והמצב הבטחוני הקשה הקיי

 .מענים לגיל הרך(, 2013לפירוט מלא של תכניות אלו ואחרות: תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון ) 23 

http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/Forms/Documents/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%20%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A8%D7%9A.doc
http://www.molsa.gov.il/ProjectShmid/Forms/Documents/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%20%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A8%D7%9A.doc


 

 
 
 
 

   מסמך מסכם אגד נגב מערבי

49/11 

 

 [7 ,2, 1 ]מענה לפרופיל סיכון )הדרכה בטיפוח פעוטות(הט"ף  .2

שנתית להורים ולפעוטות בני שנה עד שלוש. התכנית מופעלת במסגרת ביתית -תכנית הדרכה דו

התכנית שואפת להתאים את  .וקבוצתית ומתמקדת בהתפתחות הרגשית והקוגניטיבית של הילד

 .שלה אקונומי-סוציוהמצב לו שלה השכלההרמת למשפחה מכל מוצא, סוג של לכל מה עצ

 
 [7 ,2, 1 ( ]מענה לפרופיל סיכוןתכניות לגיל הרך –הדרכת אמהות ואבות האתג"ר ) .3

. התכנית מופעלת במסגרת ביתית וקבוצתית 2עד  3שנתית להורים ולילדים בני -תכנית הדרכה דו

ית והרגשית של הילד תוך כדי התאמתה לכל משפחה מכל ומתמקדת בהתפתחות הקוגניטיב

קידום מוכנות הילדים ל ייחודידגש  הושםבתכנית אקונומי. -רמת השכלה ומצב סוציו מוצא,

 הפורמליות. ךלמסגרות החינו

 

 [7 ,6, 1 ( ]מענה לפרופיל סיכוןגן-מערך תומך מעוןמעג"ן ) .4

גיל בחינוך המסגרות קשים בתפקודם בעבור ילדים המתתחומית -רבותכנית התערבות מערכתית 

הילדים  אפיוניאת השילוב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים העונים על  תיוצר הזותכנית ה הרך.

 מערכת החינוך הקדם יסודי.הלומדים ב

פועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות , והוא מתחומי ההתפתחותבעלי מקצוע כולל ן "מעגצוות 

היוועצות ותמיכה למחנכים ולהורים לגבי הילדים  מקצועי זה הינו מוקד-ך. צוות רבגיל הרלהחינוך 

 בדי המניעה.ובכל ר התערבותה גורם במסגרת ומהוו

 

 [7,6, 1 ( ]מענה לפרופיל סיכוןמעגן עבור גני הילדים החרדייםמעג"ן אחי"ה ) .2

תצפית על ילדים ( 1)יים המשלימים זה את זה: התערבות הכוללת שני מסלולים עיקרתכנית 

סנסומוטוריות, שפתיות, תקשורתיות, )הפרעות התפתחות מסוגים שונים  כדי לאתר 1–4בגילאי 

כנית ת( 2) ;כות ייחודיות ובמשחקים דידקטיים. התצפית מסתייעת בער(קוגניטיביות והתנהגותיות

 ל ובינוני. הטיפול מתבצעשי התפתחותי קילדים שאותרו כבעלי קולהתערבות טיפולית מקצועית 

 לתת מענה לצרכים שאותרו. ועדהתכנית שנעל פי העובדים  'סייעים התפתחותיים' ל ידיע

ם בגני שני המסלולים העיקריים המתמקדים ישירות בילדים, משתתפים המלמדים )מורי לענוסף 

קשיי התפתחות.  ש להםשיכנית השתלמות המקנה להם כלים לאיתור ילדים ילדים חרדיים( בת

מערך השתלמויות על דרכי טיפול להורי הילדים בחדרים שביישוב כנית מקיימת הת ,כמו כן

 לפיתוח כישורי התפתחות.

 

 [7 ,5, 3 אור ]מענה לפרופיל סיכון .6

ת במסגרות ית לילדים, הורים וצוות חינוכי הפועלבתחומית מקיפה ואינטנסי-רב תכנית התערבות

צמצם פגיעה בפוטנציאל ההתפתחותי של ילדים לע וולמנ נועדהכנית . התחינוכיות לגיל הרך

 סיכון על רקע של חסך סביבתי כתוצאה מקשיים בתפקוד הורימצבי ופעוטות בגיל הרך המצויים ב

. ההתערבות המוקדמת נעשית במודל התפתחותי המותאם לכל ילד בהתאם ליכולותיו, קשייו ועוד

 ואפיוניו הייחודיים.
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 במועצות האגד כניות, משאבים, והיקף מעניםריכוז ת :5וח ל

 

 מרחבים

 מסגרת היקף הפעילות /מענהשם התכנית

 גנים 3 מעג"ן אחי"ה

 ילדים 16

 מועצה

 בכל המעונות חוגי העשרה במעונות

 ילדים 200

 מועצה

 בכל המעונות סדנאות חוסן

 ילדים 200

 מועצה

 בכל המעונות העשרה – חוש וחומר

 ילדים 200

 מועצה

 בכל המעונות תכנית שפתית

 ילדים 200

 מועצה

 בכל המעונות מילת

 ילדים 200

 מועצה

 מועצה בבנייה סדנת הורים בנושא גבולות

 בכל הגנים סל תרבות

 ילדים 620

 מועצה

 בכל הגנים העשרה – קר"ב

 ילדים 620

 מועצה

 בכל הגנים בובותרפיה

 ילדים 620

 מועצה

 םבכל הגני נות במדעיםמצוי

 ילדים 620

 מועצה

 בכל הגנים קידום בריאות השן

 ילדים 620

 מועצה

 בכל הגנים שירות פסיכולוגי חינוכי

 ילדים 620

 מועצה

 שירות פסיכולוגי  40 קלינאית תקשורת

 שירות פסיכולוגי חינוכי  דרך "נוהל חרדה" טיפול לנפגעי חרדה

 המחלקה לשירותים חברתיים ילדים 22 פעוטות בסיכון
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 אשכול

 במסגרת היקף הפעילות /מענהשם התכנית

 התכנית הלאומית, 360  ילדים 12 הט"ף

 התכנית הלאומית, 360 ילדים 12 האתג"ר

 התכנית הלאומית, 360 זוגות הורים 6 התקשרו"ת

 מועצה ילדים 1,300 מעג"ן

 מועצה ילדים 192 קרב

 מועצה 14 מילת

 מועצה גני חובה 22 קידום בריאות

 מועצה ילדים 192 סל תרבות

 מועצה ילדים 192 טיולים

 מועצה כל הגנים  העצמה באמצעות אומנות

 מועצה כל הגנים  רשת ירוקה

 , ממלכתי חובהגני  יוח"א

 ילדים 419

 מועצה

 

 חוף אשקלון

 במסגרת היקף הפעילות /מענהשם התכנית

 התכנית הלאומית, 360 משפחות 12 הט"ף

 התכנית הלאומית, 360 ילדים 14 אור

ילדים במעני התכנית  ך הכולס

 הלאומית

  ילדים 163

 מועצה  חוגים בכל גן 2

 מועצה  פסיכולוגית בגנים
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 שדות נגב

 במסגרת היקף הפעילות /מענהשם התכנית

מניעה איתור וטיפול בגיל  – צומחים

 הרך

 ילדים 220

 משפחתונים 12-מעונות ו 1

 מועצה

 שפ"י משפחות 20 כולוגי פרטני ודיאדיטיפול פסי

טיפולים רגשיים פרטני, זוגי 

 ומשפחתי )חוסן(

המחלקה לשירותים  –מועצה  משפחות 30

 חברתיים

 מועצה ילדים 12 תכנית משפחות

 מועצה ילדים 140 רפואית-היחידה פר

 מועצה ילדים 11 גן העשרה

 ילדים 130 3גיל  -מתפתחים ולומדים

 גני טרום חובה

 מועצה

 מועצה ילדים 200 (6פעילות חוגים והעשרה )שנה עד 

 מועצה ילדים 20 מרפאה נירולוגית

 מועצה ילדים  12 קבוצת מוכנות לכיתה א'

 

 

אנשי  11באגד הנגב המערבי גויסו לילדים בסיכון המענים במסגרת התכנית הלאומית  1 ה שללהפעל

פעוטות  110-. תכניות אלו נותנות מענה לכ₪ 324,292והיקפן התקציבי המשולב עומד על  ,צוות

  שאותרו עד כה.ומכלל אוכלוסיית ילדי הגיל הרך במצבי סיכון באגד  19%-וילדים שהם כ
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 פרישת מציגי את שמאלצד מ 6 תרשים

 במצבי סיכון הרך הגיל לילדי המענים הניתנים

, 360במסגרת  המערבי הנגב אגד במרחב

, ונוער בסיכוןלילדים  התכנית הלאומית

את מספרם של הוא מביא  לכך ובמקביל

 הילדים במצבי סיכון בכל אחד מיישובי האגד. 

המייצגת את התכנית מסמן  גובה העמודה
  .תכניתאת מספר הילדים המשולבים ב

 

 

 

 

 

 

המענים  פרישת מציגי את מצד ימין 2 תרשים

במועצה אזורית שדות נגב.  הרך הגיל לילדי הניתנים

, 360ה זו טרם הושלם המיפוי והופעלה במועצ

התכנית הלאומית, לכן אין נתונים לגבי פרישת 

  הילדים בסיכון ביישובים.

  

 : 6תרשים 

 (6)לידה עד  לילדים ונוער בסיכון פרישת מעני התכנית הלאומית

  ביישובי אגד הנגב המערבי
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 : 2תרשים 

 (6פרישת תכניות לגיל הרך )לידה עד 

 ביישובי המועצה האזורית שדות נגב
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)למעלה(, מציג את התמונה הכוללת של המענים והתכניות המופעלים ביישובי המועצות  8תרשים 
ון ביישובים השונים. ההצגה ובמקביל את מספרם של ילדים במצבי סיכ האזוריות אשכול ומרחבים

  המקבילה מאפשרת לראות את ההתאמה בין מיקום המענים לבין ריכוז ילדים במצבי סיכון.
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 : 8תרשים 

 סיכון( וריכוז ילדים במצבי 6פרישת תכניות לגיל הרך )לידה עד 

 ביישובי המועצות האזורית אשכול ומרחבים
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 24אקולוגית-המרחבית גישהמניתוח נתוני האגד ב מרכזיות תובנות ומסקנות

 

ן שנבחרו ליישום ביישובי האגד לבי ,התכנית הלאומית, 360של קיימת התאמה בין המענים  .1

 ,1הפרופילים השכיחים הם  ילדי הגיל הרך ביישובי האגד.הפרופילים השכיחים של הסיכון בקרב 

ר( "האתגות, הט"ף ")מעג"ן, מעג"ן אחי"ה, אור, התקשרוכל המענים המופעלים באגד  .13-ו ,3

הדבר מעיד על תהליך החשיבה שהנחה את המועצות לבחור נותנים מענה לפרופילים אלה. 

 לאתגרים המאפיינים אותן.  פתרוןאימים לצרכים שעלו בתהליך המיפוי ושלדעתן יתנו במענים המת

 

המועצה במסגרת שמפעילה מענים ה משלימים אתהמענים שמופעלים במסגרת התכנית הלאומית  .2

בהם קיים שביישובים מענים לים במסגרת התכנית הלאומית יגני הילדים. ברוב המקרים מפע

 באופן המועצה בגני המופעלותוהם מתווספים לתכניות , סיכון במצבי יםילד של יחסיתמספר גדול 

 . פרטניים טיפוליםול אוניברסלי

המופעלים במסגרת  בין מספר הילדים המשולבים במענים בשלב זה קיימים פערים משמעותיים .3

 :25לבין מספר הילדים במצבי סיכון בשלושה מרחבים גאוגרפיים עיקריים באגדהתכנית הלאומית 

  ברעם, כרמיה, זיקים ונתיב העשרה(;)חלץ, ג יישובי דרום מועצה אזורית חוף אשקלון .א

  ;)רעים, נירים, מגן וניר עוז( יישובי מערב מועצה אזורית אשכול .ב

 )יתד, יבול(. יישובי דרום מועצה אזורית אשכול .ג

אלה הים אזורמהשניים לראות כי  אפשרבראייה אגדית, החוצה את גבולות המועצות האזוריות,  .4

מענים במסגרת התכניות בהם לים ימפעשסמוכים למדי ליישובי מועצה אזורית מרחבים, 

 :26הלאומית

סמוכים ליישובי צפון מועצה אזורית מרחבים  יישובי דרום מועצה אזורית חוף אשקלון .ד
 ילומטר.ק 22עד  13מרחק של  – שדה צבי( –ניר משה  –גוש אשבול )

ליישובי מזרח מועצה אזורית מרחבים )גוש  סמוכים כוליישובי מערב מועצה אזורית אש .ה
 . ילומטרק 30עד  12מרחק של  – תפרח( –בטחה  –פטיש 

 אלה יכול לשמש בסיס לשיתוף פעולה אגדי. הסמוכים האיגום צרכים ומשאבים באזורים 

 

 מספר גדול של ילדים במצבי סיכון מופעלות תכניות התערבותבהם מרוכז שבשלושה אזורים  .2

 תיות:בי

 –)אוהד, מבטחים, צוחר, ישע, תלמי אליהו(  יישובי דרום מזרח מועצה אזורית אשכול .ו
 הט"ף והאתג"ר. תכניות בהן מופעלות 

בהן תכניות הט"ף מופעלות  –)בארי, רעים(  יישובי צפון מועצה אזורית אשכול .ז
 והאתג"ר. 

בהן מופעלת  –רכיה, משען( ניצן, הודיה, ב) יישובי צפון מועצה אזורית חוף אשקלון .ח
 . תכנית הט"ף

הבחירה בתכניות ביתיות נעשתה מתוך רצון לתת מענה לסוגיית הנגישות. תכניות ביתיות מאפשרות 
להגיע למשפחות בכל יישוב ולהתגבר על הקושי של הבאת הילדים והוריהם אל מקום מתן השירות. 

, מענה למספר קטן של ילדים בלבד עם זאת, מדובר בהשקעת משאבים גדולה אשר מצליחה לתת
  בשונה מתכניות המופעלות בתוך מסגרות חינוכיות ומשרתות מספר גדול יותר של ילדים. וזאת

                                                           
 לאור הנתונים הקיימים, לאחר מיפוי מחודש מומלץ לבצע ניתוח נוסף שיהיה מעודכן. 24 

 .2ראה תרשים  25 

 .1-ו 6ראה תרשימים  26 
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  27האגד כמסגרת ארגונית להפעלת התכנית הלאומית במרחב

אזורי. מודל האגד נועד  רשויות מקומיות לכדי אגד כמהגובש מודל הפעלה המחבר  ,O360 במסגרת

מאותרים הגרים בהם הילדים שמספר מועט של הפעלת התכנית ביישובים הכרוך בלאתגר  נהלתת מע

הם אינם עומדים בתנאי הסף להשתתפות בתכנית הלאומית כיישובים  ןכילדים במצבי סיכון, ולכ

שירותים חברתיים במרחב  ה שלאספקהאתגרי מענה לאתגר אחד מבין נותן בודדים. בכך מבנה האגד 

 ר סף הכניסה והתקצוב. אתג –הכפרי 

ובהם הפיזור המרחבי, קשיי הנגישות  ,את האתגרים האחרים שצוינו חריףעם זאת, מבנה שכזה מ

   כלכלית והדמוגרפית.-וההטרוגניות התרבותית, החברתית

 

בין המועצה לבין המחוז.  –נדבך ביניים במנגנון ההפעלה של התכנית הלאומית  משמשאגד המועצות 

 הרמה הארצית, המחוזית והיישובית. – O360 על המבנה הארגוני של מושתתבאגד  מתווה העבודה

 

 כללי –מסגרות עבודה 

 

3 

 אגד

ועדת ראשי 

 מועצות אזוריות

ועדת אגד בין 

 מקצועית

ועדת אגד 

 מקצועית לגיל הרך

 מנהל התכנית באגד ממונה האגד

 

  

                                                           
פירוט מלא של מבנה האגד ותפקידי הוועדות ובעלי התפקידים השונים נמצא במסמך "מודל אגדים" של  27 

O360 ת לילדים ונוער בסיכוןהתכנית הלאומי 



 

 
 
 
 

   מסמך מסכם אגד נגב מערבי

49/22 

 

 מבנה ארגוני באגד

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגיל הרך מתנהלת בשלוש ועדות: הפעילות באגד בתחום

  תפקידיה: .באגדהמועצות האזוריות משותפת לראשי ה מועצות אזוריותועדת ראשי 

o לעמוד בראש ההתארגנות האגדית;  

o להתוות מדיניות ולקדם הסכמים;  

o  על התקדמות בניית שיתופי הפעולהדיווחים  מהוועדה האגדיתלקבל; 

o שיתופי  יים היכולים להתעורר במהלך בנייתועלשחרר חסמים ארגוניים, פוליטיים ומקצ

 ים באגד.ירשות-הפעולה הבין

 

  ו. הממונה באגד ת או נציג מטעמיוהרשואחת ראש את התפקיד הזה ממלא  – אגדבהממונה

 אחריותו:תחומי אפשרות לרוטציה ביניהם.  וישנבחר על ידי ראשי הרשויות השותפות באגד, 

o ה;התנהלותאת  חכנית, לדאוג ולהבטיבראש הת לעמוד  

o ;להקים את הועדה האגדית, לעמוד בראש, לכנס אותה ולהפעיל אותה  

o המשנהאחר עבודת ועדות  לבצע מעקבות ויועדות המקצועויושבי ראש ל למנות; 

o על התקדמות לדווח לוועדה ועדה המחוזית ווות בפני ההתכניות האגדיאת  להביא

 היישום שלהן, התפוקות והתוצאות.

o בהתאם  המשאבים שהוקצואת  לנצל ול לסייעהפעלת המענים באגד, ל חראיא למנות

 .ולדווח עליו המשאבים ניצולעל  לבצע מעקב לתכנית האגדית,

 

 

 ועדת אגד

ועדות אגד מקצועיות גילאיות  

 רך, ילדים, נוער(הגיל ה)

 
 

 
צוותים מלווי מענה  

 )אגדי/רשותי(

 ראשי רשויותועדת 

 )חובה(

 ממונים ישובייםועדת 

 )אופציונלי(

 קבוצות עבודה

 )לבניית תכנית אגדית(



 

 
 
 
 

   מסמך מסכם אגד נגב מערבי

49/26 

  כוללת נציגים  , והיאממונה אגדי בראשהת /עומד  – מקצועית-ארגונית ובין-אגד ביןועדת

וכן חברים  ות האזוריותמכל אחת מהמועצמהמחלקות לשירותים חברתיים וחינוך, נציגי ציבור 

 ות, קליטת העלייה ובטחון הפנים. הבריא מינציגים מתחו

בניית  ,הקמתה של תשתית המידע האגדית וקידום השימוש בהלנושאים האלה: הועדה אחראית 

תמיכה וסיוע ביישום התכנית והמענים , על הילדים שנאספו םנתוניהתכנית עבודה אגדית לאור 

למידה והפקת לקחים לגבי התכנית ויישומה לאור הדיווחים באגד, לאור הצרכים והמשאבים 

 מאחראי המענים השוניםקבלת דיווחים לאחראית ועדה וה ועדות המקצועיות.ווההמלצות של ה

 ועדה המחוזית. ודיווח ללו

 

 כוללת נציגים של המועצות האזוריות )המחלקות לשירותים  – לגיל הרךת אגד מקצועית עדו

בריאות, קליטת עלייה ובטחון פנים(, אנשי מקצוע הוחינוך( ושל משרדי ממשלה ) חברתיים

הורים, ) נציגי ציבור הפועלים באגדו )מנהלים, מורים, גננות, אחיות, עו"ס וכד'(משירותים מקומיים 

רות או עוסקות בסנגור בנושא ילדים יארגונים התנדבותיים מקומיים, עמותות מקומיות המספקות ש

אגדית לגיל הרך  (. בראש הוועדה עומד יו"ר ועדת 'התחלה טובה'י מגזר שלישי אחריםוארגונ

 :של הוועדה תפקידיהמקצועית. -ידי ועדת האגד הבין נבחר עלה

ללמוד בצורה מעמיקה את מצב הילדים והשירותים בקבוצת הגיל הרך ולעקוב אחר שינויים בהיקף 

אגד ואלה המופעלים לאור המענים הקיימים בזאת  סיכון,מצבי בקרב הילדים ב הםובסוגיהצרכים 

להגדיר מדיניות כוללת לעבודה עם הגיל הרך באגד לאור הנתונים ולסייע  ;במסגרת התכנית

ועדה האגדית על נושאים ולדווח ל ;ביישומה וביישום המענים בשטח לאור תהליך למידה מתמיד

 נטיים ולסייע לה בקבלת החלטות. וורל

  תפקידים לשם ניהול העבודה באגד: כמההוגדרו  ,O360לתפקידים במסגרת ובהתאם כמו כן, 

  הנחלת התפיסה המקצועית של התכנית לכנית באגד אחראי מנהל הת – באגדמנהל התכנית

. הוא נבחר על ידי ועדת בחירה בהסכמת כל ראשי יישומהלהלאומית בקרב אנשי המקצוע באגד ו

כפוף מקצועית באגד וכפוף מנהלית לממונה  כניתט. מנהל התינו'היישובים, נציג המחוז ונציגי הג

 . 'התחלה טובה' ת שלמחוזיהלממונה כן ו של התכנית הלאומית לממונה המחוזית

  אחריותו: תחומי 

לתאם בין כל הגורמים המקצועיים באגד הפועלים לקידום ילדים ובני נוער בסיכון ולפעול לאיגום 

סייע ל ;ולפתח מענים בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעועל מנת להמשיך  םולגיוסמשאבים 

 המלווים גד, הוועדות המקצועיות והצוותיםלממונה על התכנית באגד בהקמה של וועדת הא

 ;לרכז את תהליכי העבודה והעדכון של תשתית המידע היישובית ולהטמיע אותם ;תםובהפעל

ולבחון את תוצאותיהם וכן  יישומםובבהקמת המענים  לכך לאחראיםועל המענים לממונה לסייע 

בקביעת יעדים וסדרי עדיפויות, הכנת תכנית אגד, עדכונה ודיון בסוגיות ללוות את דיוני ועדות האגד 

ובצרכים העולים מהליווי השוטף של הפעלת המענים ובחינת תוצאותיהם והצבתם על סדר היום 

 .של האגד

 

השירותים הפועלים באגד ובעל ידע מקצועי אחראי המענה הוא איש מקצוע באחד  – אחראי מענה

ה, להפעלה ת המענ. באחריותו לדאוג להקמפועל בהם המענהשוניסיון באחד התחומים המרכזיים 

מענה נפרד. למענה משותף או לאחראי מענה יכול להיות אחראי כמו כן . יוולדיווח על שלו מיטבית

תפקיד המענה ופועל בכפוף אליו.  רות שבתחום אחריותו הופקדיממונה על ידי מנהל השהוא 

 מענה:להאחראי 

 

ולנהל דיונים ותהליכי קבלת ההחלטות בצוות  להקים ולנהל את הצוות המלווה של המענה -

  ;יישום המענה באמצעות נתונים וכלים של התכנית הלאומיתבכל הנוגע להמלווה 

 לנהל את תקציב המענה בהתאם לסטנדרט של הרשות ושל האגד.  -
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 מענה ווה למל צוות 
של אחראי המענה. צוות זה ממונה  מאלה יםשונ תחומי דעתמ לפחות שני אנשי מקצועמורכב מ

בהתאם לניסיונם ויכולתם של חבריו לתרום באופן מעשי לקבלת החלטות ביחס לדרכי הפעולה 

של המענה וליישומן, כמו גם למעקב אחר הפעלת המענה, תפוקותיו ותרומתו לילדים ולהורים. 

צוות בין מקצועי קיים )למשל ועדת היגוי קיימת( או  ווי של המענה יכול להיעשות גם במסגרתהלי

  .אחת לחודש וחצי שמכונסותועדות המקצועיות מסגרת הב

 

 לפיתוח נושא הגיל הרך באגד נגב מערבי תהליך העבודה והחשיבה

 האגד. בסיכון ונוער לילדים הלאומית התכנית – °360 במסגרת מערבי נגב אגד הוקם 2002 בשנת

 כחלק .אשכול ועצה אזוריתומ מרחבים ועצה אזוריתמ, אשקלון חוף ועצה אזוריתמ :רשויות שלוש כלל

 אזורית מועצה כל, בפועל. אלהה רשויותה לשלוש משותפת מנהלת נבחרה האגד מהתארגנות

 ותקציב נפרדות איותגיל ועדות, נפרדות יישוביות עדותו, משלה יישובי ממונה בהובלת בנפרד התנהלה

שהעיקריות  שונות מסיבות צלחו לאאך הם , לאגד משותפים מענים ולהקים לפתח ניסיונות נעשו. נפרד

 .נפרדת ייחודית זהות על לשמור ורצון ותרבותי דמוגרפי שוני, גאוגרפי ריחוק :ביניהן

 מודל בפיתוח צורךה את העלתה ,הארץ ברחבי אחרים באגדים גם כמו, באגד נגב מערבי זאת מציאות

 התכנית הרחבת עם. משותף עבודה מתווה ומקדמים המאפשרים רגונייםא עקרונות בעל אגדי עבודה

 מחודש תהליך החל ,מערבי נגב לאגד נגב שדות ועצה אזוריתמ של והצטרפותה 2012 בשנת הלאומית

 .חדשהה למציאות מותאמת אגדית העבוד בניית לש

 לליווי בקשה עלתה ,'טובה התחלה' במסגרת הרך בגיל העבודה מקתוהע במועצות גוניות-רבה לאור

 .מרחבים זוריתאועצה במ מרחבי שירותים מערך בפיתוח חשיבהלו

 

 לפיתוח מענים בגיל הרך תהליך והיוזמה לחשיבה משותפתהמטרות  .א

אגד בנושא הגיל הרך בכלל בהעבודה של משמעות התהליך לבירור  בעקבות בקשה זו, החל

 'התחלה טובה' בפרט.  ובמסגרת

החשיבות הייחודית של עבודה נכונה עם ילדי הגיל עם יחד  ,מורכבותו של המעבר ממועצות לאגד

ת עבודת הכנה וחשיבה משותפת של המועצות יחד עם וה כי נדרשהרך במצבי סיכון, הביאו להבנ

 :, וזאת בשל המטרות הבאות' והתכנית הלאומיתהתחלה טובה'צוות 

 ולים לקבל מענה במסגרת רכי המועצות בתחום הגיל הרך שיכויך שיתופי את צלהגדיר בתהל

 אגד אזורי;

 למאפיינים המיוחדים  בהתאם בנושא הגיל הרך לבחון ולהגדיר מודל אפשרי לפעילות אגדית

 . ' והתכנית הלאומיתהתחלה טובה'מתווה של המועצות האזוריות והמרחב הכפרי ול

 ן המועצות השותפות באגד כבסיס להמשך עבודה משותפת. לייצר שיח מקצועי וארגוני בי 

 

 רציונל ועקרונות מנחים לתהליך החשיבה והבירור .ב

עבודה אפקטיבית בנושא הגיל הרך במסגרת אגדית )בשונה ממסגרת מועצתית( מתבססת על 

מועצתית לפרספקטיבה  -מפרספקטיבה יישובית –שינוי הפרספקטיבה ושינוי תפיסת העבודה 

 רחבית. מ-אגדית

 תהתחלבהפרספקטיבה המרחבית ו בהמחשת היה כרוךתהליך החשיבה והבירור שערכנו 

 יישומה הלכה למעשה כבר משלביו הראשונים. 

ברור גם כי מעבר זה לעבודה במסגרת האגד הוא מורכב, ולכן עליו להתבצע בצורה המתאימה 

 לכלל השותפים באגד. 

 על העקרונות המנחים הבאים:לאור זאת, התבסס תהליך החשיבה והבירור 

 צרכיה של כל אחת מהמועצות בנפרד;התייחסות למאפייניה ו 

 יישום  של הבניית הדיאלוג והחשיבה האגדית המשותפת לתוך תהליך הבירור עצמו, ו

  ;הלכה למעשה עבודה אגדית
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 מרחבית; –נטיים בראייה חדשה וובחינה והצגה של הנושאים, הצרכים והנתונים הרל  

  אנשי המקצוע בשטח, צוותים טיפוליים וניהוליים והנהלת  –בעלי עניין  מגווןשל שיתוף

 הצפת הצרכים והצעת הפתרונות. של תהליך בהמועצות 

 

 מרכיבי התהליך:  .ג

 :פעולות שונות בפירוט להלן התקיימו לאור העקרונות המנחיםלעיל מטרות הלשם השגת 

 אחת מהמועצות. בכל ושא הגיל הרך בנ פגישות עם מנהלי המחלקות ומובילים התקיימו

נושא האגד ותהליך החשיבה לקראת עבודה במסגרתו, ובעיקר נשמעו  ואלה הוצגהבפגישות 

יתרונותיה  –תפיסות העבודה של המנהלים לגבי הגיל הרך במועצה, עבודה במסגרת האגד 

  וחסרונותיה הנתפסים. 

  המועצות: סייעות במעונות,  ארבעמכל קבוצות דיון וחשיבה של בעלי תפקידים שונים התקיימו

רכזות גנים  מנהלי שפ"ח,) ומנהלי מערכות מנהלות מעונותרפואיים, -העות פרבעלי מקצו

את האתגרים ואת אלה העלו המשתתפים את הצרכים, הבקבוצות . (ומנהלי מרכזי גיל הרך

 ההזדמנויות של עבודה אגדית בתחום הגיל הרך. 

  השונות ועם פייני הילדים בגיל הרך במצבי סיכון במועצות היכרות מעמיקה עם מאנערכה

 ובכלל.  התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון O360 הקיימים עבורם היום במסגרתהמענים 

  גרפית של הנתונים על גבי  ובו תצוגהאקולוגית, -מרחבית גישהב ייםרלוונטניתוח נתונים בוצע

 . המרחבי מפות לשם המחשת התפיסה המרחבית והניתוח

 וכתיבת מסמך זה כמסמך ניתוח כולל של הממצאים , נפגש לשם חשיבה משותפת צוות הליווי

 . לתהליך והמלצות להמשך מסכם

  שוביים ומנהלי המחלקות, קבלת הערות ותיקוניםילמובילים יהוצג המסמך. 

 התאמת מודל העבודה למועצות – תהליך החשיבהשל יישום התכנית עבודה להמשך  נבנתה 

 . ויישום הפתרון הנבחר )לביצוע בהמשך( האזוריות
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 הזדמנויות וחסמים נתפסים – נגב מערבי אגדמסגרת עבודה ב

עבודה בבמהלך הדיונים שנערכו עם השותפים השונים לאגד, הועלו לא מעט טיעונים התומכים 

רת זו. השותפים אגד, כמו גם טיעונים לא מבוטלים כנגד מסגהבמסגרת  בנושא הגיל הרך משותפתה

את החסמים גם השונים ערים לתועלות שעשויות לצמוח מפעולה משותפת כזו, אך בה בעת רואים 

מקבלי ההחלטות במועצות רואים את  הקשיים שעבודה במסגרת האגד יכולה להציב בפניהם.את ו

ים . החסמהשפעה על אופן העבודה במסגרת האגדתהיה להם כי ההזדמנויות במקומות שהם חשים 

של יכולת לשנותו וכן בניסיונות  ללא והחששות מקורם בתחושות כי מהלך זה נכפה על המועצות 

 שיתופי פעולה אזוריים שלא צלחו בעבר. 

ההזדמנויות והחסמים שמנו השותפים על אודות  בעלי תפקידם שונים הדברים שאמרולהלן עיקרי 

 לעבודה באגד:

 הזדמנויות ויתרונות נתפסים של האגד

  .ושל משאביה הזדמנות לאיגום משאבים ולניצול יעיל יותר של תקציבי התכנית הלאומית א.

א הניהול המשותף. ניהול זה ו"היתרון הגדול של עבודה בשיתוף פעולה ה

 ".יש בזה יעילות רבה ,יקר, ואם יש מנהל טוב אחד

 משרה היקף להציע היכולתש משום מקצוע אנשי בגיוס היום קיים קושי"

 איגוםלדאוג ל גם כמו, זו בעיה על להתגבר יכול אגד. בלבד נמוך

 ".משאבים

 "."הרעיון של איחוד ההדרכות בתכנית הט"ף הוא מעניין

עלויות בשל המשאבים מצומצמים כנגזרת ממספר התושבים המועט והיות ולכל מועצה בנפרד יש 

 השונותעול התכניות הניהולי והאדמיניסטרטיבי הדרוש לתפהמקצועי, ח האדם והגבוהות של כ

   .לעילבאיגום משאבים בנושאים רב ישנו היגיון  ;– במסגרת הלמידה ולתהליכי ההדרכה ולמערך

 

 .םהפעלתו צוותים מקצועייםבנושא גיוס ואיגום שלהם משאבים הזדמנות לחיזוק  .ב

ייתכן שמודל הפעלה  ."מחסור באנשי מקצוע הוא בעיה של כל המועצות

 ".נהמשותף ייתן לזה מע

של אנשי מקצוע  גיוסם לדרכיהחלק מהמרואיינים ציינו את האגד כהזדמנות לבחון מחדש את 

זור הדרום לא קיימים בא. שלהם שימורלתגמול ול, תםהעסקל, רפואי(-)במיוחד בתחום הפרה

 אנשי מקצוע לרשויות בדרום. , ומסיבה זו  קשה למצואבתחום הגיל הרך מסלולי לימודים גבוהים

 

  .בנושא הגיל הרך רחב יותר בין המועצותשיתוף פעולה ל תשתית תרימנות ליצהזד. ג

 "."החיבורים הם חשובים כי חשוב לראות את האתגרים ביחד

"אם כל המועצות ידברו על אותן בעיות של הקושי להגיע למשפחות 

 ".אז נוכל להתקדם –המפוזרות, של החוסר בשירותים לגיל הרך 

ווח הנוסף של חיבור עם מנהלי אגפים ומחלקות "אני רוצה לראות את הר

 ".'התחלה טובה'במועצות, יש לי חיבורים שהם מעבר ל



 

 
 
 
 

   מסמך מסכם אגד נגב מערבי

49/30 

במסגרת התכנית  ןהמועצות השונות פועלות בתחום הגיל הרך במגוון דרכים ותכניות שרק חלקן ה

  . מערכתית-שיתוף הפעולה בראייה רחבה כי חשוב לבחון אתמרואיינים ציינו ה כמה מןהלאומית. 

שטח הפועלים במסגרת המענים והתכניות של בין אנשי שיח משותף להזדמנות ללמידה וד. 

 . 'התחלה טובה'

"אני אשמח לראות שהאגד ייצר הכשרה תהליכית טובה עם מרצים מהשורה 

 ".הראשונה

ם תהליכי התמקצעות ועבודה ודיקמצע ל שמשהאגד נתפס כמבנה המעודד למידת עמיתים, ויכול ל

 בתחום הגיל הרך. בשטח 

 מפעולה במודל אגדחששות סמים נתפסים וח

 ." של הפעלת האגדעלות תועלת"יחס  .א

 "האם השקעת האנרגיה והזמן אכן תתרום בסוף לילד הבודד?"

"אתם קובעים שנעבוד באגד, מכתיבים לנו עוד בירוקרטיה ועוד ועדות, 

 ".אבל אין תוספת תקציב ולכן אין ערך לאיגום

ה ולא מבינה איפה זה יחסוך לנו. איך השותפות באגד תחסוך "אני לא רוא

 "?ותסייע להרחיב את התכנית המקומית

 ".קטן בשביל המאמץ הגדול הזה 'התחלה טובה'"התקציב שמציעה 

על נוסף עבודה  עומסמהלך בירוקרטי וכהטלת כהשקעה גדולה, כ תאגד נתפסעבודה בה

משאבים האינה ברורה למועצות.   כךשתצמח מהתועלת ו ,תמודדויות הקיימות של המועצההה

מצדיקים מבחינתן אינם לכן ו ,מספיק מוגדריםאינם אגד מסגרת עקב עבודה ב למועצות שיתווספו

 את ההשקעה הרבה הנדרשת כדי להפעיל אותו. 

 . המקומייםונכסים חשש מפגיעה במשאבים  .ב

 "מי יתקצב את כל זה? ועל חשבון מה?"

ר היה חשש שהשירותים ירוכזו אצל מועצה אחת סיונות החיבור בעבי"בנ

 ".שתבנה לעצמה אימפריה על חשבון האחרים

במשאבי  –אחר ממנו  מקורו בתקצוב התכנית הלאומית וחלק ממנו חלק .לכל מועצה התקציב שלה

המועצה. בחלק מהראיונות עלה חשש כי הצורך בהפניית תקציבים להפעלת האגד יגרע מהתקציב 

 שירותים מקומיים.  לה למענים והפנוי של המועצ

 . חשש ממחיקת הזהות הייחודית של כל מועצה .ג

"במערכות הללו לא רואים את התושב הבודד. יש שונות בין המועצות 

 ".השונות, ולכן חשוב לתפור חליפה לכל רשות

אין  ."חשוב לנו לשמר את ההיכרות שיש לנו במועצה עם המשפחות שלנו

 ".שמאפיינת את החיים במועצה אזורית לאינטימיות –לזה תחליף 

"ניסינו ליצור שיתופי פעולה בין מועצות בעבר, אך זה לא צלח כי לא 

 ".הגענו להסכמות
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הפערים נתפסים פעמים רבות ייחודיים לה. שותפיסת עבודה  תושבים אופי, תמהיליש  מועצהכל ל

והצורך של כל מועצה לשמר  החשיבותחודיים למועצה. יכבלתי ניתנים לגישור ודורשים מענים י

ואת האופי הקהילתי שלה עלו בראיונות עם בעלי התפקידים בכל  האת אופייה, את ייחודיות

 של המועצות.חשש כי המעבר לעבודה ברמה של אגד יפגע בייחודיות הם הביעו הרמות. 

 

 .חיבור בין היישובים בתוך כל מועצהלבד המ ,נוספתקושי ביצירת רמת חיבור  .ד

מטרה שלי בעבודתי היא היכרות עם המועצות האחרות לשם "האם ה

 ".החיבור? בניית הגשרים בין הרשויות גוזלת הרבה זמן ואנרגיה שאין לנו

 ,מאוד מורכב זהו תהליך .בתוכה כל מועצה משקיעה משאבים על מנת לייצר חיבור בין היישובים

יישובים נוספים במועצה. יצירת הערך המוסף בחיבור עם תמיד רואים את  היישובים אינםש משום

שינויים הדמוגרפיים והשינויים לאור ה ייחודב , ועתיר משאבים קשהנתפס כחיבור נוסף לרמת אגד 

וכניסת אוכלוסיות  במושבים ובקיבוצים הרחבותבניית : שחוות המועצות בשטחן במרקם החברתי

   וסייה הותיקה. בעלות אופי עירוני, השונה מאופייה הכפרי של האוכל חזקות יותר

 

 . שונות בתפיסות עבודה ויכולות העבודה של המועצות השונות .ה

 "."לכל רשות יש את הפוקוס שלה

 "."מצאנו את תמהיל המענים המתאים לנו, אני לא רואה צורך לשנות

ובהתאם הנהוגות בה בהתאם לתפיסות העבודה  הרך לגיל והמענים שירותיםכל מועצה מעניקה 

עניק ולהמצליחות להגיע לכל יישוב בנפרד באגד המועצות חלק מייקטיביות. ליכולותיה האוב

המשפחות שאחד שירותים פועלות בצורה של מרכז  אחרות ,ואיל ,שירותים מותאמים בכל יישוב

מוצאות את  בעלות משאבים פחותיםמועצות . אליו להגיעשות רהאלה נדהצורכות את השירותים 

 תוך היישוב הבודד. בתהליכים בפחות עצמן מעורות 

. זהו תחום 3באים לידי ביטוי במיוחד בתחום גיל הינקות, לידה עד בין המועצות הבדלי התפיסות 

שאינו מצוי באחריותו של אף אחד ממשרדי הממשלה, ולכן הטיפול בו תלוי בסדרי העדיפות, 

 תפיסת העבודה של כל מועצה האזורית.בתפיסת העולם וב

מודל עבודה אחיד לכל  שנדרש בהתפיסת עבודה משותפת  ה שלבניי אלה מקשים עלה הבדליםה

 המועצות. 

 

 ונגישות מוגבלת:פיזור גאוגרפי  .ו

וצריכת  שיתוף הפעולה –"ברגע שזה לא שלך והנגישות קצת יותר מורכבת 

 " .השירותים הופכים קשים

"צריך לבחון איך אפשר לתת שירותים לכל המועצות יחד. יותר הגיוני היה 

 ".ר אותנו עם נתיבות, או את שדרות עם שער הנגבלחב

אשכול וחוף במיוחד בין המועצות אינו הגיוני מבחינה גאוגרפית  4תחושה כי החיבור בין קיימת 

פיזור הגאוגרפי, גם הנגישות בין המועצות קשה וחלקית לבד ההמרוחקות מאוד זו מזו. מ ,אשקלון

מענים משותפים לכל המועצות  לפיכך קשה ליצור  קיומה של תחבורה ציבורית מותאמת.עקב אי 

 . לתפעל אותםו
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גדולה במיוחד בגיל הזה בעיות הנגישות של הילדים משום שמענים לגיל הרך,  לפתחבמיוחד קשה 

הדבר מקשה על בניית  .בהורים לשם הגעה למקום השירותהמוחלטת שלהם התלות בשל 

   התערבויות לשעות אחר הצהריים.
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 במסגרת האגד יםאפשרי פעולה וונייכו כיםאתגרים, צר

צורך את ההעלו אתם דיברנו שכלל אנשי המקצוע  – מקצועית בנושאי הגיל הרך ידע והתמחות .א

של התמחות ועלו צרכים של בשיחות האלה . גיל הרךילדים בה בעבודה עםבלמידה והתמקצעות 

עית, ובנושאי הובלה התכניות והמענים השונים, במסגרת הפרופסיה המקצו הכשרה במסגרת

מהניסיון  בדרך הזו אפשר ללמוד  –רצון ללמידת עמיתים בין מועצתית ה הבכל הקבוצות עלוניהול. 

 הרב המצטבר בעבודה בשטח. 

בהמשך לצורך  – מקצועית בנושאי הגיל הרך הדרכה והעשרה ,הכשרהאפשרי: פעולה  כיוון

אגד לצורך למידה משותפת, הכשרה התמקצעות, נוצרת הזדמנות למנף את העבודה בבבידע ו

 הוצעו שני ערוצי פעולה אפשריים:בנושא הזה שרה. והע

 בפורומים מקצועיים ובין חיבור אנשי מקצוע ובעלי תפקידים  – למידת עמיתים(

במועצות השונות לשם שיחה מקצועית, דיון וניתוח מקרים, למידה והעשרה  מקצועיים(

קודות החוזק וההתמחות של כל אחת מהמועצות חשוב לזהות את נמהניסיון המשותף. 

 ברמה המועצתית וברמת אנשי המקצוע. –ולאפשר לשאר מועצות האגד ללמוד מהן 

להביא מרצים מובילים מהמרכז לדרום. למידת  אפשר יהיה לומדים, כאשר יגדל מספר ה

 להתקיים במסגרת פורומים קבועים הנפגשים אחת לפרק זמן מוגדר או העמיתים יכול

 במסגרת סדרת מפגשים נושאיים בהתאם לתכנית למידה שנתית.  לחלופין

 המענים של ראייה אגדית של הצרכים ו – הכשרה במסגרת המענים המופעלים

 יותר ממועצה אחת באגדשמענים המספר עשויה להגדיל את במסגרת 'התחלה טובה' 

במענים  (."ףתכנית הט מפעילות את שתי מועצות מתוך הארבע למשל) מפעילה אותם

לרכוש את מרכיב ההכשרה של התכנית לרמת האגד )במקום לרמת יהיה  אפשראלה, ה

את מעגל הלומדים ולהרחיב את בעלויות ובעקבות זאת אפשר יהיה לחסוך המועצה(. 

 דדית. הלמידה הה

 

צורך מרכזי וכואב שהוצג בכל הקבוצות.  – בגיל הרך מענים טיפוליים בתחום התפתחות הילד .ב

רפואיים, קושי לשמר אנשי -רהמחסור באנשי מקצוע בתחומים פהסיבות האלה: ך נובע מהצור

תורים ביחידות התפתחות הילד באזור )במועצות ובערים ומחסור במקצוע בנושא לאורך זמן 

בשל . טיפוליהמענה מתעכב הלתורים ו ארוכיםנוצרים זמני המתנה  . כתוצאה מכךהסמוכות(

ך כועקב  ,הולך ומתארך הטיפול הנדרש, משך הולך ומחריף יםם של הילדמצב הזההעיכוב 

 את זמני ההמתנה לתורים. שוב  מתארכים 

 –בכל המועצות  )מעונות וגנים( הגיל הרךבמסגרות בהצלחה  הפועלותלמרות תכניות האיתור 

 . בלבד הוא חלקילעתים מתעכב והמתאים לילדים שאותרו המענה הטיפולי 

גם בעיית נגישות המאפיינת את המרחב הגאוגרפי הכפרי של  , ישיםעל התורים הארוכנוסף 

  קושי להסיע את הילדים הקטנים אל מרכזי ההתפתחות לשם קבלת השירות.יש   – המועצות באגד

טיפול בתחומי ההתפתחות ללעבודה ו בניית תשתיות מקצועיות משותפות אפשרי: פעולה ןכיוו

פוליים בנושא התפתחות הילד נוצרת הזדמנות לבניית במענים טי מחסורה בעקבות – גיל הרךב

יאפשר למועצות לתת מענה לצרכים הטיפוליים ר שאמודל עבודה משותף מבוסס פתרון מערכתי 

אתגרים הניהוליים למאפייני המרחב הכפרי, לשל ילדי האגד באופן המותאם לצרכיהם, 

 תפיסות העבודה של המועצות. לוהתפעוליים ו

במסגרת צוות חשיבה ייעודי אותן יש לבחון ואפשרויות למודל הפעלה אפשרי,  3ו במסגרת זו הועל

 לנושא:

 "והפעלתו.  מרכז פונקציונלי ואדמיניסטרטיבי משותף לנושא תהקמ –" מודל כוכב

. כך נוצרת לסירוגין במקומות שונים במרחב שיעבוד צוות מקצועי במרכז הזה יפעל 
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השירותים ההתפתחותיים השונים אל התושבים  "יחידה מקצועית" נודדת המנגישה את

ובאותו זמן מנוהלת ביעילות מקסימלית תוך אופטימיזציה  ,בסמיכות למקום מגוריהם

התבוננות בפרישה  דרךבין היתר,  ,אופטימיזציה כזו תתאפשרשל המשאבים הקיימים. 

 התאמתבובמצבי סיכון במרחב האגדי המצויים המרחבית של ריכוזי הילדים בגיל הרך 

 . אליהדרך הענקתו ו השירות מינון

 לתוך מסגרות גיל  במסגרת התכנית הלאומיתהניתנים  העברת מתן חלק מהמענים

מהילדים נמצאים  20%במועצות האזוריות כ –)מעונות, צהרונים, גנים(  רך קיימות

את הורים לא מסיעים הכלומר רוב  ,ישוביםיברוב המקרים בתוך ה הממוקמיםבמעונות 

בחלק  .בו הם מתגורריםשאל מסגרות חינוך מחוץ ליישוב  3-יהם בגילאי לידהילד

נראה הגיוני להפעיל מענים  ,. לכן6–3הילדים בגילאי  גביגם למגמה זו תקפה מהמקרים 

 בתוך מסגרת המעון והגן.  ,בכלל, ומענים בתחום ההתפתחותי בפרט

כנית הלאומית, ומומלץ תכניות שלא במסגרת התבגנים המועצות האזוריות מפעילות 

במודל  מגמה זו גם במסגרת מענים הקשורים לתכנית הלאומית. כיצד להעמיקלחשוב 

נותן שירותים התפתחותיים ואחרים והוא זה מופעל צוות מקצועי משותף לכלל האגד, 

בתוך מסגרות הגיל הרך הקיימות בכל מועצה. באופן כזה השירותים הנדרשים "מגיעים 

גם מענה קבוצתי ספק . מודל כזה מםשהילדים יצטרכו להגיע אליה אל הילד" במקום

למספר  ולהגיעלחסוך משאבים  ומאפשרפרטני( במקרים המתאימים מענה )במקום 

 . 28גדול יותר של ילדים

הדבר עולה בקנה אחד עם הפער שאותר בין מספר הילדים בגיל הרך במצבי סיכון 

יישומן של תכניות  בזכותמענה בהם  באזורים שונים לבין מספר הילדים המקבלים

 מסגרות.הפועלות בביתיות ולא תכניות 

כמו  0360אזורים שלא מופעלים בהם מענים של בלהתחיל ביישום מודל זה  אפשר

)כמו המועצה האזורית מרחבים( , והם סמוכים לאזורים במועצות אשכול וחוף אשקלון

  .0360 מענים בתוך מסגרות במסגרת מופעליםבהם ש

 

 לאור החשיבות הרבה שמייחסות המועצות  –יחת יחידה אגדית להתפתחות הילד פת

לתושבי המועצות, נראה שהקמת יחידות  זמינים לנושא ולאור המחסור הגדול בשירותים

תיתן מענה לבעיה. במקרה כזה הערך המוסף של הפעילות  התפתחות הילדאגדיות ל

באיתור ו תן מענה אגדי על ידי שלוחותייעוץ להקמת יחידה שתבהיה בליווי והאגדית י

 שילוב. הדרך לכך תהיה במשותף של אנשי מקצוע ויצירת "משרות מלאות" עבורם

 . ועוד משותפת מקצועית הדרכהב, שונות ביחידות פעילות

 

המאפיינים הדמוגרפיים והגאוגרפים  – לגיל הרך הקיימיםמענים האפקטיבי של ל וייעניצול  .ג

בשל מיעוט תקציבים מצומצמים  להלן: המועצות מקבלות מצב את הת יוצרים יחודיים של המועצויה

( גבוהות יחסית לכמות הילדים , נסיעותתקורה )הדרכה, ריכוזה, עלויות תושבים בכל מועצה

, צורת ההפעלה של כמו כן. לגיל הרך קשיי נגישות לשירותים והמעניםיש והמטופלים במענים 

של התכנית הלאומית אינה מתאימה למאפיינים היחודיים של  תכניותה מאגרמרבית המענים ב

 המועצות האזוריות. 

מספר מצומצם של מענים במסגרת התכנית רק מצליחות להפעיל המועצות כתוצאה מכך, 

במצבי סיכון בגיל הרך על כלל הילדים רחבה הלאומית ומתקשות לייצר השפעה מערכתית 

, כך שיוכלו להגיע הן בחרו את התכניות שביתר יעילות להפעיל כיצד מחפשות דרכים  ןבמועצה. ה

 המענים הקיימים.של השפעה של תקציבי התכנית הלאומית והגביר את הליותר ילדים ול

                                                           
 ראו בנספח דוגמה להתאמת תכנית מעג"ן להפעלה במסגרת האגד. 28 
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ום החינוך )למשל בתח עם מוגבלותמספר קטן של ילדים רק  ישבכל אחת מהמועצות , כמו כן

 המועצה במסגרת מתאים מענה לקבל אפשרות אין זו עובדה ובגלל, המיוחד, אוטיזם ועוד(

  .הבודדת

 

אפשר מערכתית -ראייה אגדיתבמסגרת  – ומשאביםמיצוי אופטימלי של מענים  פתרון אפשרי:

מענה לתת הקצאת משאבים ו יהיה ליצור רצף גאוגרפי של שירותים וצרכים ובאמצעותו לבחון את

  .גבולות המוניציפליים של המועצותלצרכי הגיל הרך מעבר ל

הצרכים ומהם עדות הגיל נתוני ו תאצריך לבדוק כזו  מערכתית-יצירת ראייה אגדיתלהראשון  שלבב

 . ל ארבע המועצותכלהמשותפים 

יש להקפיד , . לשם כךומעמיקה כוללתיש לדאוג שתהיה  ליצירת הראייה הנזכרת לעילבשלב השני 

יצוין ישוב המגורים של  ךסיכון בגיל הרמצבי איסוף הנתונים על ילדים בהמיפוי המחודש ושבעת 

כדי תוך ו ,המרחב האגדי כולו תהסתכלות וניתוח הנתונים ברמיש להטמיע  כמו כן, .כל ילד כזה

 לתאים גאוגרפיים/דמוגרפיים שאינם בהכרח תואמים את גבולות המועצות. כך להתייחס

ל מצב תמונה מלאה ש, אפשר לקבל מיפוי מחודש במועצות המרכיבות את האגדכאשר עורכים 

 . .הילדים באגד כיחידה מרחבית אחת

 :אמצעים הבאיםמיצוי אופטימלי של המענים יכול להתבטא ב 

  אפשר, נמצאים ילדים מועטים בעלי צרכים דומיםבכל מועצה כאשר  –איגום צרכים 

 . עבור ילדי המועצה גן חינוך מיוחדלפתוח  הדוגמל ,ליצור מענה משותף לכולם

 שעובדים אנשי מקצוע יצירת היקף משרה משמעותי ל –ע איגום משרות אנשי מקצו

 במועצות השונות במשרות חלקיות דרך חיבור חלקי המשרות למשרה אחת ובכך לחסוך 

 האתג"ר, אור, כמו הט"ף, – מועצותכמה במענים המופעלים בכמן כן, בעלויות למועצות. 

 מומלץ להעסיק רכזת או מדריכה משותפת לכל המועצות. –מעג"ן 

  בניית המענה לפיזור הגאוגרפי של המשתתפים במענים כשיקול התייחסות ל

שילוב משפחות ממספר מצומצם של יישובים סמוכים  הלדוגמ –ובחירת המשתתפים 

ניוד אופטימלי בתכניות ביתיות במקום פיזור גאוגרפי נרחב של משפחות. הדבר יאפשר 

י השירותים וללא התחשבות של אנשי מקצוע במרחב על פי קרבה גאוגרפית של מקבל

 בגבולות המוניציפליים של המועצות. 

 כפי שצוין לעיל בסעיף הכשרה והדרכה(.  הכשרות משותפות( 

 אם מועצה כלשהי אינה מפעילה  – שילוב ילדי מועצות שונות במגוון מענים באגד

מענה מסוים ויש בה ילדים שזקוקים לו, אפשר לשלב אותם במסגרת של מועצה אחרת 

 מעגל המענים ה שלהזדמנות להרחבשילוב כזה יוצר  עילה את המענה הזה.שמפ

להוספת שירותים שאמנם אינם חלק מתפיסת ו הזמינים לילדי הגיל הרך בכל מועצה

 העבודה המרכזית, אך נחוצים לילדים מסוימים. 
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 המשך התהליך 

יה של מערך הפעילות האגדית ילעיל, אנו ממליצים להמשיך את תהליך החשיבה והבנ זכרלאור כל הנ

ולמצב תכנית הלאומית, בשהוגדר  , כפיהפעלה המותאם למתווה העבודה באגד לעל מנת לגבש מוד

כולן יחדיו בהמשאבים, הצרכים החוזקות והחסכים הקיימים היום בכל אחת בפני עצמה והמועצות: 

 במסגרת האגד. 

דלים להפעלה שהוצעו במסמך זה המוהמשך החשיבה יתמקד בבחירת אחד מכיווני הפעולה ו

 .פיתוחובו

 

 לשם כך אנו מציעים את המהלכים הבאים:

 

 הרך למנהלי המחלקות; לפיתוח מענה אגדי בתחום הגיל אפשריים הצגת תוצאות התהליך וכיוונים .1

 

מודל בבחירת אחד מכיווני הפעולה הבאים להמשך פיתוח כינוס ועדת הגיל הרך האגדית לשם  .2

 עבודה אגדי:

 ;הרך בגיל ההתפתחות בתחומי לעבודה משותפות מקצועיות תשתיות תבניי .א

 ;של אנשי מקצוע הכשרה, הדרכה והעשרה .ב

 ;קיימים ומשאבים מענים של אופטימלי מיצוי .ג

 

משרדי הממשלה מ םנציגישם מקצועי בשיתוף -צוות רב – בין מועצתי-הקמת צוות עבודה בין אגדי .3

בחן ויציע אפשרויות ומבני עבודה שונים בהתאם לכיוון י 'התחלה טובה'יים ובהובלת צוות רלוונטה

 \ות באגד ולצמצם חסמים והתנגדויות;את החוזק צותלמ ויאפשרהפעולה שנבחר 

 

 ;םהצגת הצעת הצוות לראשי המועצות, לשם קבלת אישור .4

 

  .לעיל יישום מתווה העבודה שיאושר ויישום המענה או מודל העבודה בהתאם .2
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 1נספח 

 התפלגות – ילדים במצבי סיכון ביישובי המועצות האזוריותמספר 

 לפי יישוב

 מועצה אזורית יישוב
ילדים בסיכון 

 3-לידה
ילדים בסיכון 

3–6 
ילדים בסיכון 

 6-לידה

 5 2 3 מועצה אזורית מרחבים אשבול

 4 4 0 מועצה אזורית מרחבים אשל הנשיא

 14 8 6 מועצה אזורית מרחבים בטחה

 21 15 6 זורית מרחביםמועצה א גילת

 47 24 23 מועצה אזורית מרחבים מבועים

 11 6 5 מועצה אזורית מרחבים מסלול

 12 10 2 מועצה אזורית מרחבים ניר משה

 7 7 0 מועצה אזורית מרחבים ניר עקיבא

 4 3 1 מועצה אזורית מרחבים פדויים

 9 8 1 מועצה אזורית מרחבים פטיש

 9 3 6 מרחביםמועצה אזורית  פעמי תש"ז

 15 7 8 מועצה אזורית מרחבים קלחים

 3 2 1 מועצה אזורית מרחבים רנן

 4 2 2 מועצה אזורית מרחבים שדה צבי

 12 8 4 מועצה אזורית מרחבים תלמי ביל"ו

 83 44 39 מועצה אזורית מרחבים תפרח

 

 באר גנים
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
 אין מידע אין מידע אין מידע

 מהבית שק
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
7 31 38 

 ברכיה
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
7 27 34 

 בת הדר
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
1 3 4 

 גברעם
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
5 7 12 

 גיאה
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
6 7 13 

 הודיה
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
1 10 11 

 זיקים
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
3 6 9 

 חלץ
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
4 11 15 

 יד מרדכי
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
0 1 1 

 כוכב מיכאל
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
0 4 4 

 כרמיה
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
3 5 8 
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 מבקיעים
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
1 2 3 

 משען
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
1 6 7 

 ניצן
חוף  מועצה אזורית

 אשקלון
0 15 15 

 ניצן ב
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
21 19 40 

 ניצנים
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
2 10 12 

 ניר ישראל
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
4 10 14 

נתיב 
 העשרה

מועצה אזורית חוף 
 אשקלון

2 7 9 

 תלמי יפה
מועצה אזורית חוף 

 אשקלון
2 4 6 

 מועצה אזורית יישוב
כון ילדים בסי

 3-לידה
ילדים בסיכון 

3-6 
ילדים בסיכון 

 6-לידה

 3 3 0 מועצה אזורית אשכול אבשלום

 18 13 5 מועצה אזורית אשכול אוהד

 11 8 3 מועצה אזורית אשכול אורים

 23 13 10 מועצה אזורית אשכול בארי

 17 10 7 מועצה אזורית אשכול גבולות

 2 1 1 מועצה אזורית אשכול דקל

 8 6 2 צה אזורית אשכולמוע חולית

 19 12 7 מועצה אזורית אשכול יבול

 12 6 6 מועצה אזורית אשכול ישע

 21 14 7 מועצה אזורית אשכול יתד

 אין מידע אין מידע אין מידע מועצה אזורית אשכול כיסופים

 3 3 0 מועצה אזורית אשכול כרם שלום

 20 16 4 מועצה אזורית אשכול מבטחים

 15 9 6 ורית אשכולמועצה אז מגן

 14 8 6 מועצה אזורית אשכול ניר יצחק

 14 5 9 מועצה אזורית אשכול ניר עוז

 13 6 7 מועצה אזורית אשכול נירים

 8 5 3 מועצה אזורית אשכול סופה

 29 20 9 מועצה אזורית אשכול עין הבשור

 3 3 0 מועצה אזורית אשכול עין השלושה

 15 10 5 מועצה אזורית אשכול עמיעוז

 2 2 0 מועצה אזורית אשכול פרי גן

 15 14 1 מועצה אזורית אשכול צאלים

 36 27 9 מועצה אזורית אשכול צוחר

 12 7 5 מועצה אזורית אשכול רעים

 6 1 5 מועצה אזורית אשכול שדה ניצן

 5 4 1 מועצה אזורית אשכול שדי אברהם

 8 4 4 מועצה אזורית אשכול תלמי אליהו

 2 1 1 מועצה אזורית אשכול ףתלמי יוס
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   2נספח 

 אקולוגית-לניתוח נתונים בראייה מרחבית הדוגמ

 יישובי מועצה אזורית אשכול

 משתרעת מקיבוץ מועצה אזורית אשכול

מנחל ועד חולות עגור בדרום,  בצפון אריב

-ןבמזרח ועד רצועת עזה והגבול הבי הבשור

לאומי עם מצרים במערב. שטח המועצה הוא 

קרקע ממנו הוא קמ"ר  224  .קמ"ר 1,000-כ

 יישובים 32במועצה חקלאית מעובדת. 

-מושבים ו 12, קיבוצים 14 בהתפלגות להלן:

 יישובים קהילתיים: 3

 אורים, בארי, גבולות, חולית, קיבוצים :

כיסופים, כרם שלום, מגן, ניר יצחק, ניר 

עוז, נירים, סופה, עין השלושה, צאלים, 

 .רעים

 הד, בני נצרים, דקל, יבול, : אומושבים

ישע, יתד, מבטחים, עין הבשור, עמיעוז, 

שדי אברהם,  פרי גן, שדה ניצן, נווה,

 .תלמי יוסף תלמי אליהו,

 אבשלום, צוחר, יישובים קהילתיים :

 .שלומית

 .תושבים 10,100-אוכלוסיית המועצה מונה כ

בגילאי לידה עד שש מהם  14.9%-כ

(1,600.)~ 
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 סיכון במועצה האזורית אשכולמצבי מיפוי ילדים ב

סיכון עומד שמוגדרים כב 6לידה עד פר הילדים בגילאי כי מסעולה  2009-ממצאי המיפוי שנערך במ

מספר הילדים בסיכון  .זו ביישובי המועצה גילמכלל ילדי קבוצת  22%-מהווים כ(. אלו 1)לוח  324 על

 .126 , שעומד על3לידה עד הגיל עט כפול ממספרם בקבוצת כמ, 222עומד על  6–3בקבוצת הגיל 

 אחוז( 6עד  3-ו 3פי מצבי הסיכון מצביע על כך שבשתי קבוצות הגיל )לידה עד  פילוח פרופילים על

 קשיים להם שיש בילדים מדובר(. 1 רופיל)פ תחומים בשלושה בעיותמתמודד עם  מהילדים גבוה

 בתפקוד מבעיותגם  סובלים והם(, בעיות יש הוריהםל כלומר) ובטיפול למשפחה בהשתייכות

לאחר מכן . תחומית-רב להתערבות נזקקיםאלו  ילדים. לימודי/ההתפתחותיד ובתפקו חברתי/הרגשי

 ובטיפול למשפחה בהשתייכות בעיות שיש להם ילדים הפרופילים של ההתפלגויות במדרגנמצאים 

 (.2 /התפתחותי )פרופיליהלימוד בתחום בעיות שיש להם וילדים( 1)פרופיל 

 סיכון במועצה האזורית אשכולמצבי : התפלגות פרופילים של ילדים ב1לוח 

 1-1פרופיל  
ילדים בסיכון 

 3-לידה
ילדים בסיכון 

3–6 
 סה"כ

 29 21 32 ילדים עם בעיות השתייכות למשפחה ובטיפול 1

 21 32 19 ילדים עם בעיות בתחום הלימודי/התפתחותי 2

3 
בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול ילדים עם 

 וגם בתחום הלימודי/התפתחותי
13 29 42 

 42 22 11 ילדים עם בעיות בתחום הרגשי/חברתי 4

2 
ילדים עם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול 

 וגם בתחום הרגשי/חברתי
11 31 42 

6 
ילדים עם בעיות בתחום הלימודי/התפתחותי 

 וגם בתחום הרגשי/חברתי
11 29 40 

1 
ילדים עם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול 
בתחום הלימודי התפתחותי וגם בתחום הרגשי 

 חברתי
23 49 12 

 126 222 324 
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התפלגות פרופילים ילדים בסיכון

0-3ילדים בסיכון  3-6ילדים בסיכון 

 

של  29%נמצאו  המועצה קיבוציב :32% על עומד בסיכון ילדים של הממוצע השיעורלכל אלף תושבים 

 שיעור נמצא קהילתיים ביישוביםאולם , של ילדים כאלה 33%נמצאו  עומדיםובמושביה  ילדים בסיכון

 מהמדרג ביישובים, כך על נוסף(. 2 לוחראו ) 11%והוא עומד על  – של ילדים בסיכוןמכך  כפול כמעט

 על ועומד ביותר הגבוה הוא בסיכון הילדים שיעור תושבים 200 עד 2210 מונה שאוכלוסייתם הבינוני

31%. 
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 סיכון במועצה האזורית אשכול לפי מאפייני יישובמצבי : התפלגות ילדים ב4לוח 

 סוג התיישבות
 מספר

 יישובים
 סה"כ אוכלוסייה
 בקבוצת יישוב

סה"כ ילדים בסיכון 
 6-לידה

אחוז הילדים 
 במצבי סיכון

 2.9% 156 5,381 14 קיבוצים

 3.3% 159 4,801 15 מושבים

 1.1% 39 550 3 יישובים קהילתיים

 

 לפי אוכלוסייה יישובים
 מספר

 יישובים
 סה"כ אוכלוסייה
 בקבוצת יישוב

סה"כ ילדים בסיכון 
 6-לידה

אחוז הילדים 
 במצבי סיכון 

107–220 7 1,219 39 3.2% 

251–200 18 6,407 234 3.1% 

501–120 2 1,151 29 2.2% 

751–1,020 2 1,962 52 2.1% 

 

 צה האזורית אשכולסיכון ביישובי המועמצבי פרישת ילדים ב
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 ביישובי המועצה האזורית אשכול 1,2,4סיכון פרופילים מצבי פרישת ילדים ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ילדים המתמודדים עם מייצגים  4, 4 ,1פרופילים 

 : בעיות קבוצות שלושאחת מ

 

 כולל) למשפחה והשתייכות פיזי טיפול .1

 קושי, הילד התנהגות עם ההורים התמודדות

 ולסייע העשרה לילד לתת ההורים של

 ההורים בין לקויים קשרים, לימודיות במטלות

 חשיפה, זנחהכמו ה הולם לא פיזי טיפול, לילד

או  אחרים מפני הגנה, חהבמשפ סיכון למצבי

 .(התעללות

 

 .לימודי /ההתפתחותי בתחום הילד תפקוד .2

 

 )כולל חברתי/הרגשי בתחום הילד תפקוד .3

 והתנהגויות חברתית השתלבות, רגשי מצב

 .סיכון(

 

במרחב יישובי גוש מבטחים/צוחר קיים מוקד אזורי 

, ובשני המרחבים 1לילדים המשתייכים לפרופיל 

ויישובי חבל שלום קיים של גוש מבטחים/צוחר 

. קיבוצי 2מוקד אזורי לילדים המשתייכים לפרופיל 

 . 4חבל מעון מהווים מרחב שיוך לילדים מפרופיל 
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 ביישובי המועצה האזורית אשכול 3,2,6סיכון פרופילים מצבי פרישת ילדים ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ילדים המתמודדים מייצגים  6, 5, 3  פרופילים

 .בעיותה קבוצות שלושעם שילוב של שתיים מ

מרחב היישובים בגוש מבטחים/צוחר, חבל 

די שיוך לילדים שלום וצפון חבל מעון הם מוק

 .3מפרופיל 

בשני המרחבים של גוש מבטחים/צוחר ויישובי 

חבל שלום קיים מוקד אזורי לילדים 

גוש מבטחים/צוחר . 2המשתייכים לפרופיל 

מוקדי שיוך לילדים  הםצפון חבל מעון ו

 .6מפרופיל 
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 ביישובי המועצה האזורית אשכול (1פרופיל )סיכון צבי מפרישת ילדים ב

 

 

 

 

  

 

הוא המורכב מבין הפרופילים  2פרופיל 

וב ילדים המתמודדים עם שילמייצג המוגדרים ו

 .בעיותשל ה קבוצותשל כל שלוש ה

פרישה משמעותית של ילדים המשתייכים 

קיימת ביישובי גוש מבטחים/צוחר,  1לפרופיל 

 ובקיבוצי חבל מעון. 
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 סיכון במועצה האזורית אשכולמצבי מענים לילדים ב

גילאי לידה מכניות מענה לילדים בסיכון ומית מופעלות כיום המועצה שלוש תבמסגרת התוכנית הלא

 . 6עד 

 כניות אלו הן:ת

 ;כניתים משתתפים בתילד 14 –( ותקווה קשר תומכת הורות) התקשר"ות .1

 ;כניתילדים משתתפים בת 12 –)הדרכה בטיפוח פעוטות(  "ףהט .2

 ;כניתילידים משתתפים בת 12 –( הרך לגיל תכניות – ואבות מהותיא הדרכת) "רהאתג .9

 .1, 2, 1כל שלוש התכניות מכוונות למענים עבור ילדים המשתייכים לפרופילים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ילדים לשלב יותר כניות המענה, ניכר כי יש ות 1, 2 ,1כון בפרופילים ילדים בסיבהתאם לפרישת ה

, יש צורך בפיתוח מענים על כך נוסף בתכניות הן בקיבוצי חבל מעון והן במרחב יישובי חבל שלום.

מרחבי יישובי גוש ב 3בסיכון בפרופיל  האלה: ילדים מתוך סל תכניות לגיל הרך עבור לילדים

 2בפרופיל ילדים בקיבוצי חבל מעון,  4בפרופיל ילדים  ;צפון חבל מעוןבם וחבל שלובמבטחים/צוחר, 

 .פון חבל מעוןבצ 6בפרופיל ילדים ו ;יישובי חבל שלוםבבגוש מבטחים/צוחר ו
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 3נספח 

 ן"מעג– ראשונית טיוטה :לאגד התכניות כרטיס התאמתהצעה ל
 מענים דומים פועלים במסגרת אגדים אחרים(חשוב לציין כי )

 לכלל מיועדת התכנית" נוסיף שם ,היעד לאוכלוסיית עד כשהיו נשארו התכנית שבכרטיס הפרמטרים כל

  ".שבאגד המעון/ הגן ילדי

 של ממערך המורכב אגדי מעגן צוות ידי על הלימודים שנת כל לאורך מופעלת התכנית" :פעולה דרכי

 ,ההמועצ תברמ ולא יישוביםה ברמת תופעל התכנית...." ההתפתחותיים התחומים מן מקצוע בעלי

 .מועצה מאותה בהכרח לא סמוכים ישוביםימ גנים לבחור ניתן כלומר

 יהיה אחראי מענה אחד ורכזת אחת לתכנית. האגד לכל

 לחסוך כדי מקומיים מקצוע אנשי העסקת או האגד לכל משותף צוות רצוי :(מקצוע אנשי) ניסטיות"מעג

 ,לתכנית תכנית בין גמישות היהת אבל זו, אתן סותרות זו וה הוזכרו . שתי הנקודות האלהבעלויות

( מסגרות בתוך שמופעלת תכנית) ן"מעג כמו ובתכניות ,מקומי יהיה שהצוות רצוי ביתיות בתכניות למשל

 יופעלו התכניות כי יםיאגד הם מקצוע אנשי המקרים בשני מקומי ולא מקומי. – משותף צוות שיהיה רצוי

 .תמועצתי-ביןבצורה 

 .גדולים אזורים על להתפרס ולא סמוכים ישוביםיב גנים לבחור חשוב לתכנית הילדיםדי לבחור את כ

 יכול הזה המהלך .מועצתיים בין ישוביים או מועצתיים תוך ישובים להיות יכולים הסמוכים ישוביםיה

 .המועצות גבולות את לטשטש

יש להיעזר באנשי  גאוגרפית חינהמב קרובות במועצות העובדים המתאימים האנשים את למצוא כדי

 מופעלת שהתכנית הרשויות בכל המקצוע לאנשי זהה תשלוםכמו כן יש לדאוג ל .המקצוע האגדיים

 . בהם

 : הם בתהליך האופרטיביים השלבים

 סמכות ויקבל התכנית את המפעילות הרשויות מאחת יהיה הוא. לתכנית מענה אחראי מינוי 

 מרכיבי כל את כוללת זו סמכות. זו בתכנית שבחרו ברשויות גם התכניות צוות להפעלת מלאה

 .הלאומית התכנית לפי מענה אחראי תפקיד הגדרת

 המועצות מכל הפועלים המקצוע אנשי מכל המורכב מקצועי אגדי מענה צוות בניית . 

 טובה התחלה' בוועדת המיפוי סמך ועל יישובים לפי תחילה – אגדית ברמה ילדים ואיתור זיהוי' 

כי ברשויות  בחשבון לקחת יש. הרלוונטיים המקצוע אנשי ל ידיע ספציפי יישוב בכל מכן אחרול

. שבהן יישוביםיש אוכלוסיות שונות ב הרשויות בתוךיה וכי אוכלוסים שונים של סוגיהשונות יש 

לפרופילים  עצמה את להתאים התכנית על. התכנית אותהב שונות אוכלוסיותשיהיו  ייתכן לכן

 . השתתף בהל שנבחרו הילדים בחירת עלכדי כך לשמור  תוךו עבורה, שנבחרו 

 בישוב כמו הדרכה על לשלם אפשר לחסוך בעלויות כך. אגדית ברמה הצוות הדרכתלדאוג ל 

 .אחד

 לפי האגד בכל הקיימים השונים במענים שימושכדי  תוך בקהילה גורמים עם קשר יצירת 

 .האגדית ברמה וגם המועצתית ברמה גם הקהילה על ההסתכלות את לשנות. הצורך

  תכופות יותר לעיתים בשטח העבודה על הערכה ולתת לעקוב יש  :והערכה מעקבהגברת 

 .(נתונים מבוססת עבודה) יותר גדולים במרחקים שמדובר משום יותר מהנעשה כיום,

 המחוזית המדריכה עם באגד השונות מהרשויות הצוותים של משותפים עיון ימי/ הדרכה? 

 במועצה הילד להתפתחות יחידה יש אם למשל ,נייד צוות יהיה שלו שהצוות מענה הקיםל 

 מן – ומרחבים אשכולמועצות ב מענה לתת יכול הצוות איך לראות צריך ,נגב שדות אזורית

 .אחד מוסכם ממקום יציאות לו שיש" כוכב" או" תמנון"

 .הםב להתנהל הצוות שעל הגדולים למרחקים להתייחס יש – ועלויות תקציב
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 4נספח 

 אומית להתכנית המודל הפעלת האגדים במסגרת 

 .למסמךקישור 

http://www.ashalim.org.il/files/Meyda/Agadim_hamodel.pdf

