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עבר

אביב-תל1947ביולי 9ברוסיה ונפטרה ב 1880בינואר 1גוטמן נולדה ביוניסר בת שבע "ד
חלוצה בתחום הטיפול  . הרופאה הראשונה בגדרה ובתל אביב, ישראל-מהרופאות הראשונות בארץ, הייתה רופאת נשים

.ורפואת התינוקת בארץ ישראל
את יוניסר "הרחיבה ד1913משנת . לימים ההסתדרות הרפואית בישראל, ממייסדי האגודה המדיצינית העברית

עבודתה הרפואית בבית החולים ביפו הפגישה אותה עם . עובדות וילדיהןאמהותפעילותה הרפואית לתחום רווחתם של 
.התימנית בעירהאוכלסיהמצוקת 

המתפרנסות מניקיון בתי האמידים בתל אביב בשעה שילדיהן מסתובבים ללא השגחה וללא  האמהותבראותה את 
. התנדבה לנהל מעון יום שהוקם עבורן בשכונת התימנים מחנה יהודה, מסגרת חינוכית כלשהיא

.ביוזמת ועד סניף הפועל הצעיר ביפו למען ילדיהן של אימהות עובדות1913מעון היום נפתח באוגוסט 

לילדי התימנים שישמש תחליף לביתם וימלא את מקומה של האם העובדת  יייחודיהמטרה הייתה להקים מוסד חינוכי 
. וייתן לה את האפשרות לבצע את עבודתה היומית בלי מפריע

ציפורה שחורי רובין–העותמאניתמתוך אם טיפוס לרופאה הציונית בארץ ישראל בשלהי התקופה 
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בתל אביבהמנעתיהמוסד הרפואי –זה היה מעון ראשון מסוגו בארץ 
.3תינוקת ופעוטות עד גיל 20למעון התקבלו 

האימהות הביאו את ילדיהן בבוקר לפני לכתן לעבודתן
משגיחות שדאגו 2במשך היום טיפלו בילדים 

ולבילוי הזמן במשחקי הגן , לשעות שינה, להזנתן, לניקיון
.יוניסר "ההשגחה הרפואית הייתה נתונה בידי ד

כדי שזה לא יהפוך למוסד צדקה האימהות שלמו סכום סמלי שסייע לתחזוקת המעון 

ציפורה שחורי רובין–העותמאניתמתוך אם טיפוס לרופאה הציונית בארץ ישראל בשלהי התקופה 
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. המעון התנהל בבית עם שני חדרים  מסודרים על פי חוקי ההיגיינה

חדר אחד שימש לשינה
החדר השני שמש למשחקים

המעון נסגר עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה 

ציפורה שחורי רובין–העותמאניתמתוך אם טיפוס לרופאה הציונית בארץ ישראל בשלהי התקופה 
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הווה

לבדיקת המיקום של אגף מעונות יוםהבינמשרדידוח הצוות 
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הווה

2019כנסת ישראל  מסגרות לילדים בגיל הר יולי ממממתוך  
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נתונים בקדימה צורן 
2018-2020מעונות וגנים פרטיים שנתונים -נתוני המסגרות

ילדים2018-367שנתון 

ילדים2019-267שנתון 

.בתהליך איסוף מידע-2020שנתון 

ילדים43: מעון אמונהילדים86: מעון נעמתילדים74: מעון ויצוילדים50: מעון שדה

12-תינוקות22-תינוקות17-תינוקותילדים11-תינוקייה

12-פעוטות31-פעוטות23-פעוטותילדים19-פעוטות

-שנתיים)ילדים 20-בוגרים
(שלוש

16-בוגרים33-בוגרים34-גנון

מעוכבי3-חריגי גיל
התפתחות אושר הישארות  

י משרד הכלכלה והרווחה"ע



קדימה צורן–הסבר על הנתונים 
מילדי קדימה צורן נמצאים במסגרות מפוקחות40%

שאר הילדים במסגרות שונות

חשיבות מיפוי וחוק הפיקוח  

מה דרוש בעקבות חוק הפיקוח על הפעוטות  –אישור ראשוני 

ילדים  7כל מסגרת מעל 

;רישום למסגרת1)

;  בדיקה שאין לאחד מאנשי הצוות עבר פלילי2)

;הכשרה בסיסית של עזרה ראשונה3)

כמו  , בכל שאר חלקי החוק הוחלט ליישם במסגרת התקנות של החוק. הצהרה על מבנה בטוח לילדים4)
.שנעשה גם בנוגע לחוקים אחרים
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תקנות חוק הפיקוח -ההווה

המסגרות הפרטיות יחויבו בתקינה , כרגע. יחס מבוגר משמעותי לילדים בקבוצה-תקינה 

:כפי שיש במסגרות שתחת פיקוח משרד הרווחה

שאותן  , שעות בסיסיות לכל אחת שמתחילה בטיפול חינוך ילדים בגיל הרך220: הכשרה

השעות ימומנו על ידי  . עליה ללמוד עד סוף השנה הראשונה במסגרת תפקידה כמטפלת

.המדינה

לפי תקנים ויועצי בטיחות שיבדקו שאכן המקום יכול להתאים  , תקן בטיחות למקום

.לשהיית ילדים
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?  ואיך זה פוגש אותנו ההורים 

גם אתם לוקחים אחריות על הילדים ויש לכם ולילדיםעכשו

(.ילדים7מעל )זכות למסגרת מוגנת וחוקית 

(  התחלתית)מסגרת עם אישור ראשוני ומטפלת עם  הכשרה , יש לכם אפשרות וזכות  לברר לשאול לבקש

.  ילדים7לבד עם להשארבנוסף המטפלת אינה יכולה .  ויש לה הדרכה בגן , שעברה קורס עזרה ראשונה

משרד . אין הכוונה לעובדת סוציאלית, בעניין מעונות בלבד–לדווח למשרד הרווחה /יש לכם לאן לפנות

.   זרוע עבודה וזרוע רווחה , זרועות2מחולק ל , העבודה והרווחה

ובמה הן מחויבות? מה זה אומר על הרשויות  ?

.כרגע הרשות אינה מחויבות ולכן כל מה שנעשה הוא מתוך ראיה כוללת של גיל הרך



קדימה צורן חושבת גיל הרך 

כולל  )גנים פרטיים לגני המועצה ואיתור ילדים עם קשיים בגיל הרך לידה עד שלוש /רצפים במעבר מהמעונותתכנית 
(.חובה. ט.ילדים בגני ט

מגיל לידה ולאורך כל שלבי ההתפתחות בהתאם למסגרות החינוך השונות-יצירת רצף חינוכי

.  זיהוי ואיתור ילדים עם קשיים בשלבי התפתחות מוקדים עוד לפני כניסת הילד לגן מועצה -איתור ראשוני

.תואם בתוך הקהילהמענהמתן-מענה חינוכי טיפולי

תוך מענה , הפחתת מספר הילדים המופנים למסגרות חינוך מיוחד ושילובם המיטבי במסגרות החינוכיות הרגילות
.מותאם לצרכיהם
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עלתודה
ההקשבה


