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 קרן למעורבות חברתית ע"ש יהודה טריביטשה

  

במטרה לסייע לאוכלוסיות בישראל שאינן מטופלות על  3002הקרן למעורבות חברתית הוקמה בשנת 

ידי הממסד הישראלי. העמותה הוקמה על ידי קבוצת ישראלים צעירים שהחליטו לפעול למען ילדים 

חסרי מעמד בגיל הרך ולהקים עבורם מסגרות שיספקו שירותי רווחה וחינוך. יהודה טריביטש, לחם 

הקמת המדינה בשירות האצ"ל, איש משפחה, אשר האמין בישראל צודקת ושוויונית ופעל רבות בסיוע ל

 לנזקקים. 

 עמותה הוקמה ברוח אמונתו ולהנצחתו.ה

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 עבודתנו ביוניטף לא הייתה אפשרית ללא עזרתם של תומכים ושותפים לדרך

  

 באדר/ גולדווסר/ משפחת אקרשטיין/ קרן -משפחת פרנהאורט

Anne Frank Funds קרן תל אביב לפיתוח/ מתן ישראל/ קרן פעמי תקוה / 

 Vital- Capital Fund קסירר/ יוסף וקריסטינה / קרןBSST/ UNHCR   

  

  

 -תודה מיוחדת לעיריית תל אביב יפו ומסיל"ה

  מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה של עיריית תל אביב יפו.

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 מבוא

 , לציון שנת העשור. 3083אנו נרגשות להציג בפניכן את דו"ח יוניטף 

התבוננות בפעילות יוניטף לאורך העשור האחרון ממחישה לא רק גדילה וצמיחה ארגונית אלא את 

קביעות סוגית ילדי הזרים שרבים נוטים לחשוב עליה כסוגיה זמנית. הנחה זו היא שהביאה לואקום מדיני 

הפעילות  שאינו נותן מענה לסוגיות חברתיות והומניות והופך את נוכחותו של ארגון כיוניטף בשדה

 למשמעותי וחשוב. 

שהתרחשו בעשור האחרון במהלך פעילותנו.  רכזייםבדו"ח שלפניכם נציג בקצרה מגמות ותהליכים מ

נציג את מודל יוניטף והעקרונות המניעים בבסיסו, את השינויים בהרכב האוכלוסיה וההשפעות שיש 

 -רבות העיקריים של מודל יוניטףלמדיניות פוליטית משתנה על עבודתנו, נסקור את שני תחומי ההתע

החינוך והטיפול על ידי הצגת ההדרכה הפדגוגית, ההתערבויות הסוציאליות והעבודה הקהילתית 

 הנעשית במעונות ובגנים. 

בצרכיהם ופעילות יוניטף בעשור האחרון הביאה לשינוי אמיתי בהתבוננות וטיפול בילדי הקהילה הזרה 

סוגיות מדיניות. אנו מקוות כי בעשור קשיים מורכבים ושמתמודד עם  ולפיתוח מודל חינוכי רב תרבותי

 שיבשרו פתרון אמיתי, הומאני ומקצועי לילדי הקהילה הזרה כולם. הבא נוכל לסמן נקודות ציון להצלחה 

 קריאה מהנה,

 צוות יוניטף



 

  מעמדיוניטף, עשור של פעילות למען ילדים חסרי 

 הכורח הוא אבי ההמצאה )כתבי אפלטון( 

הילת הזרים בתל אביב מתפתחת ומתבגרת. ק

הקימו מהגרים אשר הגיעו כרווקים ורווקות 

נולד בישראל.  ,ודור חדש, שני להגירה משפחות

אינם אזרחים ישראלים, נמצאים שילדים אלו, 

, נסתרים מהעין של ישראל בשולי החצר האחורית

ה בתל תתגלההציבורית. לפני למעלה מעשור 

אביב מציאות חייהם הקשה בגנים פיראטיים אשר 

 אינה זוכה למענה מדיני. 

לנוכח מציאות חייהם של מאות ילדים בגנים 

קורת גג וליווי  -הפיראטיים נהגה מודל יוניטף

אשר יבטיחו שמירה על  ,לגנים פיראטיים פעילים

ן ומודל, פועל על פי עקרהון ורווחת הילדים. בטח

כאסטרטגיה פרגמטית להתמודדות הפחתת נזקים, 

עם מצבי סיכון גבוהים. מונח תיאורטי זה שאול 

מפרקטיקות של מדיניות בריאות אשר מבקשות 

להפחית מצבי סיכון ופגיעה פיזית בקרב נפגעי 

התמכרויות מבלי לעסוק בפן החוקי של 

 הפחתת, 1(3008בלזסינסקי )על פי  התנהגותם.

השלכות בריאותיות  להקטין נזקים שואפת

שליליות, כלכליות וחברתיות באופן פרגמטי 

 וגם מודל יוניטף אינוהומניסטי המתמקד בניזוקים. 

מענה לואקום המדיני בדבר מעמד  בא להעניק

ילדים ואינו מנסה להתמודד עם שאלת החוקיות ה

טיים, העובדים והלקוחות של פעילות הגנים הפירא

                                                           
1 Blaszczynski, A. (2001). Harm minimization strategies in 

gambling: An overview of international initiatives and 

interventions. Canberra: Australian Gaming Council 

מייצר מענה חלופי, מפוקח יוניטף שלהם. מודל 

יותר אשר יבטיח ירידה בפגיעה הפיזית 

על פי ם. גניוהמנטאלית של הילדים השוהים ב

מקבלות גננות זרות שניהלו גן פיראטי  המודל

מחוייבות  ובתמורהמבנה וציוד לניהול גן 

 -לסטנדרטים המוכתבים על ידי הגוף המלווה

 יוניטף, של הקרן למעורבות חברתית. 

הצורך בפיקוח חיצוני על הגננות בהבטחת מילוי 

הגורם  הסטנדרטים נובע משני גורמים מרכזיים:

תרבותי בתפיסת הילד ההראשון הינו השוני 

ותפקידי המשפחה. תפיסת הגננות מגיעה לרוב 

 צא ממנה הגיעו ואינה תואמתממדינת המו

גידול ילדים  .בחברה מערביתסטנדרטים הנהוגים ל

על פי עיקרון הרצף יכול להתקיים בצורה מוגבלת 

בלבד בחברה מערבית ובעיקר בקרב אמהות 

במעמד כלכלי נמוך הנאלצות לוותר על שהות עם 

התינוק על פני יציאה לעבודה. החברה המערבית 

ים שיסייעו להתגבר פיתחה לאורך השנים אמצע

על הניתוק הפיזי מגיל מוקדם יחסית מההורים 

ויפצו על הסביבה האורבנית בה אנו חיים. אנשי 

אינם מכירים  ,הקהילה הזרה וביניהן גננות יוניטף

ם לחפות יאת שלל האמצעים הללו ולכן אינם יודע

על חסרון במשפחה מורחבת ועל חיים בסביבת 

הגורם השני, מחייה מצומצמת ולא בטוחה לילדים. 

הגן  -המחייב פיקוח חיצוני, משמעותי לא פחות

עסק כלכלי עבור הגננת השואבת ממנו הינו 



 

ם בעלת אינטרס כללי לצמצהיא פרנסתה ועל כן 

עלויות ההוצאה על צרכי הילדים. הכנסות בעלת 

ן מתשלומי ההורים משמשות למחייתה הג

צרכי הגן ולפרנסת בני ביתה, כל הוצאה על 

הכנסתה החודשית. על והילדים משמעותה צמצום 

כן, לעיתים נמצא גנים שאיכות המזון בהם נמוכה 

ודלה או שאין בהם די ציוד נאות לשימוש ילדים. 

תופעה זו קיימת גם בשוק הגנים הישראלים אך 

 ,רישמשים ההורים ככח רגולטומבעוד באחרונים 

בקרב הקהילה הזרה אין די מודעות לצרכי הילדים 

מהמסגרת הורים יכולים להעלות והדרישות ש

 המטפלת בילדם. 

שני גורמים אלו הן על ידי ספק מענה ליוניטף מ

הכשרות מקצועיות וליווי הגננות והן על ידי ניהול 

הכרוכות בטיפול קופה המשמשת לכיסוי הוצאות 

אות בילדים )הזנה וציוד לגן(. מתן מענה לשני נ

מביא לצמצום נזקים בטיפול ההיבטים הללו 

  והריגשי.הבטחת שלומם הפיזי ובילדים 

תופעת הגנים הפיראטיים עדיין קיימת וברבות 

אף  ,השנים, עם עלייה במספר הילדים בגיל הרך

צברה תאוצה. במקביל, מדיניות ישראל באשר 

טולרנטית ושואפת -לקהילה הזרה וילדיה נותרה א

בעיקר להפחתת מספרם. על אף שינויים בשנים 

האחרונות המכוונים ליצירת שירותי בריאות 

ורווחה נוספים לקהילה ובעיקר עבור צרכים 

, נותרה תופעת הגנים אקוטיים הומניטאריים

ינה ללא אדם שתופעות שליליות הפיראטיים כמד

 ולא נורמטיביות מוסיפות להתרחש בה.

 

  האם טוב יותר מרע הוא טוב מספיק?

(, בדבר שימוש בעיקרון 3003) 2שאלתו של רו 

הפחתת הנזקים מעלה דילמות לא פשוטות 

חשש בתוכניות  .בהתמודדות המקצועית של יוניטף

מסוג זה כי המודל הטיפולי משקיע את מירב 

המשאבים בטיפול בפרט ולא בשינוי מדיניות כלפי 

מכוון להתמודדות  הגורם המסכן. כך יוניטף

וצמצום עם נזקי הגנים הפיראטיים ומקווה להגדיל 

את מעגל הילדים שזוכים לטיפול טוב יותר אך על 

פערים ולהנציח כלפי את הלשמר עלול  ידי כך

בשנות  סוג ב'.ילדים יחס כאל  זריםילדים 

לאיזון ות האחרונות ביוניטף עולה המודעות הפעיל

והצורך לחלק משאבים וכוחות בין כיווני הפעולה 

 בין קידום מדיניותלילד עצמו ו בין יצירת המענה

לאור הקשיים המתגברים לטיפול בגיל הרך בכלל. 

באופן בנה שמצבם של הילדים ישתפר עולה הה

רק אם תשתנה מדיניות ישראל כלפי משמעותי 

 מציאות עם זאת, גיל הרך בקהילה כולה.נושא ה

אנו מגלות כי . בישראל מורכבת מאוד החיים

זכויות ילדים בגיל הרך גם בקרב ישראלים רחוקות 

. קמפיין יוניטף לשיפור מלהיות משביעות רצון

זירה רווית מאבקים מצב ילדי הזרים מתנהל ב

 וחלומות לשיפור מצבם של ילדי הגיל הרך בישראל

י להביא לשינוי מהותי בתפיסת ילד בכלל ומנסה

ת הזקוקים לסיוע והתערבות מדינ זרים ככאלו

  .לצורך שמירה על זכותם לחיים הוגנים ישראל

                                                           
2 Roe, G. (2005), Harm reduction as paradigm: Is better than 

bad good enough? The origins of harm reduction. Critical public 

health, vol. 15, issue 3. Pages 243-250. 
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ילדים' מס

ילדים ממתינים למסגרת   ' מס

עלייה במודעות הקהילה לצרכי ילדים  ניכרת לאורך השנים 

 בגיל הרך

כיתת הגן הראשונה של יוניטף החלה לפעול 

ונים בדבר במעון בשכונת התקוה. נת 3003בשנת 

ות הפעילות מספר הילדים בכיתות בשנ

המוקדמות מראים כי הקהילה אינה ממהרת 

הישראלי ק לממסד יהמשלהעביר ילדיה למעון 

כיוניטף. חשדנות כלפי הממסד הישראלי, זהירות 

נהוג בגנים מחשיפה וחשש מפיקוח שאינו 

מביאים לתת תפוסה במשך  ,הפיראטיים

השנתיים הראשונות של פעילות המעון. ללא 

תיווך וסוציאליזציה לתפקיד ההורות בחברה 

מרבית ההורים אינם ערים לנזקים  ,מערבית

והשלכות שליליות שיש לחיים בגנים הפיראטיים 

בשנות חייו הראשונות של הילד. לצד עבודת 

קהילה אנו עוסקים בהעלאת חיזור אחר הורי ה

מודעות לתופעות שליליות המתרחשות בגנים 

ילדה גנאית בת תשע  3008. במרץ הפיראטיים

 המתחום הגן הפיראטי ללא השגחה ומצא הצאי

את מותה בתאונת דרכים. ארוע זה וארועים 

 ם ילדים בגנים הפיראטיים,עיבהם נפגנוספים 

למודעות הקהילתית וההשפעה ניכרת  חלחלו

מייד בתפוסת הכיתות ביוניטף. בחמש השנים 

האחרונות אנו עומדים בפני תפוסה מלאה 

בכיתות לצד צמיחה עקבית במספר הילדים 

 ברשימות ההמתנה למסגרות. 

 

     ועד היום.  3003תפוסת הכיתות ביוניטף ומס' הילדים ברשימת ההמתנה בין השנים , גרףב

 

 

 

 

 

  

 



 

פעילות קהילתית: פיתוח רשתות חברתיות לחיזוק ביטחון 

 סוציאלי

שינויים דמוגרפיים בהרכב הקהילה הזרה 

דורשים דינמיות וגמישות בפעילות קהילתית 

. שנות במעונות יוניטף סוציאליתהעבודה בו

ילדים לטובת ריבוי מאופיינות בפער  3003-3001

מקהילות אסייתיות )פיליפינים, הודים וסרי 

שנת ב. , על פני ילדים ממדינות אפריקהלנקים(

מופיעה תחילתה של מגמת שינוי המאזן  3008

לה יותפוסה הולכת וגדלה של ילדים מהקה

האפריקאית ובפרט יוצאי אריתריאה. גם היום, זו 

קהילת הזרים הגדולה ביותר בתל אביב ולה 

ילדים בגיל עם המספר הרב היותר של משפחות 

 הרך.

 

 3003-3083בשנים  בגרף: פילוח הרכב הכיתות ביוניטף על פי מדינת המוצא של הילדים

 

ל קהילה מציבה אתגרים יחודיים הדורשים כ

התאמה בעבודה רב תרבותית. הקהילה 

האסייתית מורכבת ברובה מנשים ומשפחות 

רבות הינן של אם חד הורית לילד בודד. מאפייני 

עוסקים בסוגיות של זו  ההתערבות בקרב קהילה

מגדרית. דות, מצבי ניצול ואלימות בדי

בקהילה האריתראית מאופיינת  התערבויות

בבעיות סוציאליות פוסט טראומטיות, המובילות 
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להתמכרויות ופירוק תאים משפחתיים קיימים. 

על אף ההבדלים בבעיות שאיתן מתמודדות 

צורך אחד משותף נראה כי הקהילות השונות 

יצירת רשתות חברתיות לכלל הקהילות הוא 

רשתות הקיימות בארצות השיהוו תחליף להעדר 

המוצא. פעילות קהילתית ביוניטף מוצאת מקום 

רב ביצירת סולידאריות בין הורים ופיתוח 

מנגנונים שיעניק לפרטים תמיכה בשעות משבר 

של  family helperותחושת קהילתיות. פרויקט 

ועד הורי יוניטף מעניק מענה של תמיכה בשעת 

באמצעות מחלה(  או אשפוזלדוגמה )משבר מיידי 

צוות של הורים פעילים המקיימים התערבות 

פיקניק הורי קצרת מועד אצל המשפחה הנזקקת. 

יוניטף הפך ברבות השנים למסורת המתקיימת 

ליצירת אחדות ושיתוף  תאחת לשנה המשמש

החוצה גבולות של מגדר ומוצא ומעניקים תחושה, 

גם אם מדומיינת, של שייכות והדדיות לקהילת 

 ההורים. 

המדיניות הנקוטה אורך השנים, כך נראה, ל

בישראל לא מעודדת יצירת קהילות מהגרים 

 ופליטים חזקות ובעלות הנהגה מגובשת.

כל עשייה  ,של קהילה מנופצת ,במציאות כזו

התורמת לחיזוק רשתות חברתיות נתפסת 

 ,והן על ידי ההורים צוות יוניטףכהכרחית הן על 

 גבוהים מאודהמוכיחים נכונות ושיתוף פעולה 

     .  בכל פעילות קהילתית

 

 



 

  פיתוח מענים פסיכו סוציאלים על פי מדיניות משתנה

 

למדיניות ישראל באשר לכללי ההגירה והטיפול 

בזרים השפעה מיידית על איכות חיי המשפחות 

השוהים ביוניטף. ללא שירותי רווחה או והילדים 

תמיכה משפחתית הופך צוות הגן לכתובת 

כתובת היחידה ל אף המיידית ולעיתים קרובות

לאורך השנים התפתחו בשעת משבר או מצוקה. 

מיומנות בגמישות ביוניטף פרקטיקות טיפול 

מצב פוליטי משתנה. שינוי המספקות מענה ל

ת חייהן לעיתים מאפייני הקהילות השונות ונסיבו

קרובות מחייבות יישום מיידי של  מענה סוציאלי 

 תואם מציאות. 

הזרים  מדיניות כלפי אוכלוסיתה -מיצוי זכויות

בישראל יוצרת לעיתים בלבול וחוסר הבנה באשר 

 ךכלגבולות ההתערבות של שירותי המדינה. 

בעוד שירותי רווחה אינם ניתנים גם למשל, 

במצבי משבר קיצוניים, שירותי החינוך דווקא כן 

כאוס וחוסר  מצב זה מייצרפתוחים בפני ילדים. 

ה באשר ל"כללי המשחק" בישראל וסדרי נהב

העדיפויות המנחים את הממסד במתן השירותים. 

תפקידינו ביוניטף הוא יצירת סדר, העלאת 

בהנגשתן. עבודתנו נעשית  מודעות לזכויות וסיוע

אל מול ההורים מחד ומול השירותים הישראליים 

מאידך כשמטרתנו לצמצם את הפער וחוסר 

ההבנה בכדי להביא לשירות המיטבי ביותר עבור 

הילד ומשפחתו. חלק מרשימת שירותים ומוסדות 

שונים עימם אנו בקשר: בתי חולים, מרפאות 

ט וסיוע בריאות נפש, שירותי רווחה, בתי משפ

משפטי, שירותי חינוך עירוניים, משטרה, יחידת 

 עו"ז, עיריית תל אביב יפו, ארגוני זכויות ועוד. 

בעשור האחרון עיקר  -כליאה גירוש ועזיבה מרצון

ישראל עסקה בחוקיות ההגירה במדיניות 

ולגיטימיות שהיית הזרים בישראל. מדיניות 

 משתנה זו הביאה להפעלת חוקים ותקנות לאורך

השנים אשר השפיעו באופן מיידי על איכות חיי 

הקהילה ועל אופייה. באופן לא פורמאלי נהנו 

מהגנה  מהגרים לאורך השנים הורים לילדי

מגירוש מתוך חוסר רצונה של ישראל לעסוק 

בסוגיית גירוש הילדים. עם זאת המדינה נטלה 

לעצמה החירות לגרש אחד מהורי המשפחה 

הילדים( תוך אמונה )והותרת הורה יחיד עם 

שגירוש ההורה יפעיל לחץ על עזיבת התא 

המשפחתי כולו. הנחה זו התבררה כמוטעת 

ולאורך השנים הלכה וגדלה קהילת משפחות חד 

הוריות בישראל אשר נדרשו לסיוע סוציאלי 

של  כלכלי ונפשי רבים יותר מהצוות הסוציאלי

. פעילות סוציאלית בשנים אלו עסקה רבות יוניטף

בסיוע לשחרור ההורה הכלוא ממעצר והן הן 

בישראל. בשנים בהורה הנותר בתמיכה סוציאלית 

התקבלו החלטות באשר למתן  3080ו  3002

מעמד לילדים שעמדו בקריטריונים שהגדירה 

הממשלה ונתנו תוקף לשהייתם בישראל. מלבד 

הוכרזה  ,אותם ילדים ומשפחות שזכו להגנה



 

שלוקחת גרים, מהכלפי משפחות  תקיפהמדיניות 

בחשבון מעצר ילדים ושליחתם לארצות המוצא. 

מציאות יחודית זו מציבה אתגרים וקשיים מול 

חוששים מטראומת מחד, הורים לילדים אשר 

מעצר וגירוש ושוקלים אפשרות של עזיבה מרצון 

רצון להמשיך לחיות  ומאידך בעליאת ישראל 

ולגדל ילדיהם במדינה מערבית. אנו ביוניטף 

עושים כל הניתן לסייע להורים בלקיחת ההחלטה 

ומסייעים  ועבור משפחתם הטובה ביותר עבורם

בחשיבה על דרכי התמודדות ומניעת נזקים אם 

 וכאשר תגורש המשפחה מישראל. 

ההתמודדות בנושאי כליאה וגירוש אינה פשוטה 

צוות העובדות והילדים האחרים בגן, אשר  גם מול

 ושאהבו עזב או ילדה בוקר אחד מגלים כי ילד

ללא הודעה או התראה מוקדמת. מצבים רגשיים 

קשים אלו דורשים הכלה, רגישות וליווי המצוקות 

 והפחדים של מי שעוזב ושל מי שנשאר מאחור. 

לעומת קהילת המהגרים המצויים בסכנת גירוש, 

רשאים להישאר בישראל אך  מבקשי המקלט

קביעות מעמדם מעורפלת בהרבה ונתונה לגחמות 

ושינויים תמידיים. לאורך השנים קהילת מבקשי 

במציאות חייה:  שונההמקלט נדרשה להתנהלות 

עזיבה לערי הפריפריה, מתן ויזת עבודה, איסור 

עבודה ולאחרונה מעבר למתקן השהיה בחולות. 

ה, גם כאן, להגנה התערבות ארגוני זכויות הביא

 לא פורמאלית על הורים לילדים. לאורך השנה

אבות רבים פקדו את משרדנו בבקשה  האחרונה

לסיוע בהוכחת אבהותם כדי להימנע משליחה 

 למתקן.   

ליבת עבודת  -טיפול משפחתי והדרכות הוריות

עוסקת בטיוב מערכת ביוניטף השירות הסוציאלי 

הורות היחסים המשפחתית והקניית הרגלי 

תואמים לחיים בישראל. המציאות בה מגדלים 

הורים זרים את ילדיהם בארץ שונה עשרות מונים 

מהדרך בה גודלו בארצות מוצאם: פערי שפה, 

תרבות, מנהגים ונורמות ושינוי מהותי בתפיסת 

הילד ותפקידי המשפחה. הדרכה הורית נועדה 

להעניק כלים ומיומנויות לטיפול בבעיות יום 

של הילד והוריו על פי מציאות חייהם כיום יומיות 

בישראל תוך מתן כבוד ומקום להרגלים ואמונות 

שההורים הביאו עימם מארץ המוצא. הדרכה 

הורית תינתן להורה מעוניין או כפנייה יזומה של 

עובדת סוציאלית להוריו של ילד שזוהה במסגרת 

החינוכית כבעל קשיים הדורשים התערבות 

יות סוציאליות סמכותניות טיפולית. התערבו

מתקיימות גם בנושאי אלימות והזנחה, כשקיים 

חשש או ידיעה לגבי התעללות בילד או אי מתן 

טיפול ראוי על ידי ההורים או מבוגר משמעותי 

ם התערבות סוציאלית על פי יתתקיובה  אחר

 בישראל נהלי הלשכות לשירותים חברתיים

 ושירותי החוק.  

 -התפתחות ומחלות כרוניותטיפול בלקויות 

הקהילה הזרה נתקלת בחסמים רבים המפחיתים 

יכולתו של ילד להנות משירותי הבריאות 

האיכותיים הקיימים בישראל. הפערים חמורים 



במיוחד כשמדובר בבעיות התפתחות בגיל הרך 

שיכולות להיתרם מהתערבות מיידית מוקדמת.  

לדים בשונה מאזרחים ישראלים ביטוחי בריאות לי

ומבוגרים זרים אינם שירות מנדטורי אלא 

וולנטארי, מבוסס על רצון ויכולת ההורים לעמוד 

בתשלומי ביטוח חודשיים. בנוסף, קשיי שפה 

והבנה מונעים שימוש מיטבי משירותי בריאות 

קיימים. ביוניטף קיימים נהלים מערכתיים 

ופרטניים המסייעים להורים במיצוי זכויות 

ודאים ביקור של כל הילדים בריאות: אנו מו

חלב וקבלת חיסוני ילדות, הרצאות  תבטיפו

שת שירותים גבנושאי בריאות ומניעת מחלות, הנ

 . בנוסף מתקייםפרה רפואיים וטיפולים נפשיים

ליווי פרטני הדוק למשפחות שילדיהם נזקקים 

לאבחוני התפתחות הילד ואו מחלות כרוניות. 

כלה ותמיכה משפחות אלו זקוקות למידע רב, ה

   . לאור מצבו הייחודי של ילדם

ללא רשתות  -התערבות במצוקה כלכלית ועוני

משפחות רבות  מוסדיות או אישיות, תמיכה

מוצאות עצמן לעיתים במצבי משבר של חוסר 

כלכלי: שוק עבודה פוגעני, פגיעה בכושר 

העבודה, פירוק תא משפחתי, אלו מקצת הסיבות 

שיביאו הורים לבקש עזרה כלכלית במימון שהות 

הילד בגן. ועדת הנחות מתכנסת ביוניטף ודנה 

ביכולת להעניק הנחה/ פטור מלא מתשלום לגן עד 

 80%ף המשבר. בכל זמן נתון למעלה מ חלול

מילדי יוניטף זוכים לתמיכת ועדת ההנחות. 

השירות הסוציאלי מסייע במתן סיוע כלכלי 

נקודתי )על ידי העברת תרומות או ציוד(. כמו כן, 

ועד ההורים מקיים בגנים בזאר למכירת בגדים 

וציוד ומאפשר להורים לרכוש מוצרים במחירים 

 מכבדת. הזולים ובאוויר
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 הרחבת אלטרנטיבות ההכשרה וההשכלה לנשים זרות 

היוו מעונות ומועדוניות יוניטף לאורך השנים 

עבודה לעשרות נשים זרות שעסקו בטיפול  מקום

בילדים. מודל הפעילות, מותיר את הגנים כעסק 

כלכלי של נשות הקהילה המעסיקות נשים זרות 

אחרות. הצבת סנדרטים חינוכיים וטיפוליים 

מאפשר לנו פלטפורמה למתן תכני העשרה, 

בנושאים הקשורים  לנשים אלו הכשרה והשכלה

  לחינוך ילדים בגיל הרך. 

הזרה ההישרדות הכלכלית של נשות הקהילה 

לרוב מחייבת עבודה לאורך שעות ארוכות, 

. מרבית בעבודות כפיים שהתגמול להן נמוך

הנשים הזרות עוסקות בעבודות ניקיון ובטיפול 

קהילה )במסגרות הגנים הפיראטיים( בילדים ב

במשך שעות ארוכות, נאלצות לשמש בכפל 

משק הבית תפקידים כמטפלות עיקריות ב

 נוספים וכמשתתפות בשוק העבודה. לקשיים אלו

מונעים מהן הסמים כלכליים חמגבלות השפה ו

 גישה לחינוך והשכלה בשעות הערב. 

הדרכה חינוכית של צוותי העובדות הינה חלק 

אינטגרלי ויום יומי בעבודת המטפלות. בפגישות 

ות קבוצתיות, אישיות, ישיבות צוות, הדרכ

שנתי. ההכשרות ניתנות במהלך  סדנאות ויום עיון

יום העבודה ומתוך ציפייה מלאה מצוות הגן 

לשם מילוי תפקידן כמטפלות על הצד  לקיימן

הטוב ביותר. הכשרות שנתיות ניתנות בנושאי 

ראשונה, הערכות לתחילת שנה בטיחות, עזרה 

 ופיתוח מקצועי.    

 

   התפתחותי/ איילה שני מבט -ביוניטף חינוכית  הדרכה

" באמצעותו משתנים ושניהם והמודרך המדריך חלק לוקחים בו, וזרימה תנועה בו שיש ייחודי מסע או תהליך היא הדרכה"

 .ביוניטף ההדרכה למסע מעונותהמטפלות ב וצוותי שילה, גרייס, שרלוט יצאתי עם 3080 באוקטובר(. 8883, ואח' זילברמן)

 גן כמו יראה" שהגן רוצה שהיא ענתה שרלוט? הגן לגבי שלה החלום מה שאלתי, הגן בעלת, שרלוט עם הראשונה בשיחה

, הוא מה" אמיתי גן" חוותה ולא הכירה לא חייה כל. השנהב מחוף ואביה מגאנה אמה, אפריקאית אישה היא שרלוט". אמיתי

 נוספות מתפתחות וארצות, פיליפינים, השנהב חוף, מגאנה גננות, כולו יוניטף צוות. שיש ממה יותר רוצה שהיא ידעה אך

 .בעצמן מערבי ילדים גן  חווית חוו ולא בארצן המקובלות החינוך בשיטות גדלו ואפריקה באסיה

 של שבועיים מפגשים: החינוכי המעשה של מודלינג ודרשה הידע פערי על התבססה ת מטפלות יוניטףבהדרכ המוצא נקודת

 אהבו שהגננות מה בין החיבור נקודות על שיח דו מקיימים בהם( on job training) הילדים עם עבודה כדי תוך הדרכה

 להדרכה ככלים מעריכים כך כל המערבית בתרבות שאנו, והתיאוריה המלל. הרך בגיל זקוקים שילדים מה לבין בו והאמינו

 עבורן ממחישה ההדגמה. המלל את מאשר המעשה את יותר המעריכות הזרות הגננות בהדרכת משמעותים פחות הופכים

 ילד של ראשונית לתגובה דומה היתהלהדגמה  המטפלות תגובת מקרים בהרבה. ראשונית התנסות ומהווה הכוונה את

 )המשך בעמוד הבא(  .וסקרנות התרגשות של תגובה, בחומר במגע, למשל. שמתנסה

 

 . ירושלים, משרד העבודה והרווחה, ביה"ס המרכזי לעובדים בשירותים חברתיים. כלים שלובים(, 8883זילברמן, י. כהן, א. ודטנר נ. )

 





 

 

 

 גבולות הצבת, היום סדר: בגן החינוכית העשייה את זמנית בו הרואה הוליסטית בגישה מעוצבים ביוניטף ההדרכה תכני

 בנקודות רצוף ההדרכה מודל. השניים בין הגומלין יחסי ואת בקבוצה הילד של חברתי-הרגשי המצב לצד, חינוכית ופעילות

 בתודעת קיימים היו לא והדגשתם עליהם שלי העצירה שלולא רגעים.  בגן ילדים של יום היום בחיי רגעים של הבלטה

 של בכי: להיות יכולה כזה לרגע דוגמה. בהדרכה חשוב ואמצעי ללמידה מרכזי מקור עבורנו משמשים אלו רגעים. המטפלות

 ילד, אותו שיבחה כשמטפלת ילד של נחת של רגע, ילדים שני בין יפה אינטראקציה של רגע, ילדים שני בין קונפליקט, ילד

    .אחרים רבים ועוד, לידו התיישבה כשמטפלת לבד לאכול שהתחיל

 יושבת והגננת הפעילות את מעבירה אני כאשר יסוד עקרונות על חזרה כללה בהדרכה הראשונים בשלבים העבודה טכניקת

. חדשות בהתנסויות הזמן כל ולהעשיר לחזק, אותה ללוות ממשיכה אני כאשר. הגננת אל עברה ההובלה לאט לאט. לידי

: נושא בחרנו. עצמם לילדים שיעבירו שציפינו בחוויות הגננות של בהתנסויות עסקו הצהריים בשעות צוות ישיבות, במקביל

 הגננת תפקיד את עצמי על לקחתי אני .וכדומה בחול ,בחימר התנסות, סיפור הקראת ,משחקים הגשת,ציור, מפגש

 .לילדים כך אחר להעביר ניסו בעצמן שחוו התחושות ואת, לרגע ילדות להיות נהנו מאוד הן. ילדות כמו התנסו והמטפלות

 למשל כך. השונות בתרבויות ילדים גידול לגבי שלהן ועמדות אמונות להביע מקום הגננות מצאו ההדרכה תהליך כדי תוך

 טובה היתה הגננות כוונת. הילד של המוקדמות חייו בשנות גם, מוביל חינוכי כערך והחזרתיות השינון משמעות את העלו

 שינוי. ויצירתיות מקורית בחשיבה שיש החינוכי הערך על חשבו ולא וחזרתיות שינון י"ע לומדים שילדים שהאמינו מכיוון

, בזכותן שזה והרגישו, עצמאי דיבור ניצני מהילדים לשמוע נהנות הן כמה עד ראו כשהגננות אך, זמן לוקח בתפיסה אמיתי

 . השינוי חל אז

 מותאמת חינוכית סביבה של מראה  לקבל התחילו הכיתות: והגנים הגננות והתפתחות בשינוי לחוש יכולנו השנים לאורך

 מקומות יש, קבוצה לכל קבועה מטפלת עם קטנות בקבוצות הילדים עם עובדות המטפלות, החלל של יותר טוב ניצול, גיל

, משחק תיבות החלפת, סיפור ולהקראת לספרים חשיפה, חופשי למשחק פתוחות משחק פינות, השולחן ליד לילדים קבועים

 ועידוד הילדים עם דיבור יותר, דידקטי משחק והוספת בפעילות גיוון, ילדים של עצמאית אכילה, במשחק לילדים תיווך

 העצמה תהליך התחלנו אף האחרונות בשנתיים .היום כל לאורך הילדים צרכי ולראיית לבכי והבנה רגישות יותר יש, שיחה

 הן הניהוליים תפקידיהן לצד, כיום. בגנים הצוות ומדריכות ההדרכה מובילות להיות הופכות הן בו הגנים בעלות של

 .בגנים החינוכי הפן על ואחראיות העובדות צוות של והליווי ההדרכה בתהליך מלאות שותפות

 תמידיים אדם כח לחילופי מביא, הזרה הקהילה את המאפיין, היציבות חוסר. רבים ואתגרים קשיים כוללת ביוניטף הדרכה

 היום סדר לפי הילדים עם לעבוד אותן ולהכשיר בסבלנות חדשות מטפלות להדריך צריך, מחדש פעם כל, לכן. בכיתות

 הארוכה הדרך למרות. בגנים הילדים עם העבודה מאיכות ביוניטף ניהולי-ההדרכתי לצוות שיש לציפיות ובהתאם שנקבע

 הכלים ארגז העשרת, והמנהלות הצוותים פיתוח של מקצועיים יעדים בפנינו. רבה חינוכית עבודה עוד בפנינו יש התשנעש

 .השטח מן שעולים בנושאים קבועה הדרכתית ותחזוקה המקצועי

 

 

 

 

 



 

 

 הכוח המניע את פעילותנו  -מתנדבי יוניטף

גדל גם מערך עם גדילתו של ארגון יוניטף, 

, הגיעו מאות האחרון לאורך העשורהמתנדבים. 

מתנדבים להשתלב בעבודת המעונות והגנים. 

אופן מתנדבים ישראלים, ומתנדבים מהעולם, ב

פרטי או מארגוני התנדבות, אוניברסיטאות 

ותנועות נוער; עם ידע מקצועי וניסיון בעבודה עם 

גיל הרך או רק עם רצון טוב ולב רחב. המתנדבים 

משתלבים בעבודת הכיתות ותורמים לילדים 

מעולם התוכן שלהם דרך פעילויות תנועה, 

 עבודה עם ההורים והגננות. מוסיקה, יצירה, 

ביוניטף השפעה חינוכית וטיפולית  להתנדבות

 משמעותית על ילדי וצוות הגן:

ה מיומנויות חהחברה המערבית פית -ערך חינוכי

המכסות על ההיפרדות של התינוק מאימו בשלב 

מוקדם יחסית עם חזרתה של האם לשוק העבודה, 

ת שלא וגננות יוניטף נדרשות להכיר מיומנויו

גודלו עליהן כמו משחקים, הפעלות יצירה, שירי 

ילדות וסיפורי ילדים. מתנדבי יוניטף, צעירים 

מסייעים ובוגרים שגדלו במדינות מערביות, 

בהנגשת התכנים ויצירת מודלינג לעבודת הגננות 

כישורי האוריינות של  ,ךבנוסף לכמול הילדים. 

הילדים נתרמים מאוד עם כניסת מתנדבים 

לדי יוניטף, אשר גדלים בקהילה הזרה י גרות.למס

תרבותי, חשופים כבר מגיל ינקותם -ובגן רב

לשפות רבות, אשר לא כולן תמיד מדוברות 



 

לוואי הינה  התוצאהכהלכה. לעתים קרובות 

ילדים הסובלים מעיכוב שפתי. המתנדבים 

הנכנסים לכיתות מדגישים את השימוש בשפה 

)עברית או אנגלית( דרך שירים וסיפורים ועוזרים 

  לילדים לפתח את שפתם.

מצוקות וקשיי הקהילה הזרה  ערך טיפולי: 

משפחה משפיעים באופן ישיר על חיי הילדים. 

 ורים, מהגרי ההבהגירה הינה משפחה במשבר ו

עבודה ומבקשי מקלט, עובדים שעות ארוכות 

ומבלים עם ילדיהם מעט שעות בשבוע. 

המגע, החום  מעניקים לילדים את המתנדבים 

 החסרים להם כל כך ומהווים עבורם והאמפתיה

 באופן טבעי דמות של מבוגר משמעותי בחייהם.

 

ביוניטף רוצות להודות לעשרות המתנדבים שהגיעו לאורך השנים ותרמו מזמנם, אנו 

הגננות, ההורים ובעיקר הילדים, ועזרו לתת  -מרצם, כשרונם וטוב ליבם לקהילת יוניטף 

 מקום טוב יותר לגדול בו.ילדים ל

 

 

 מסגרות יוניטף בשכונות דרום ת"א
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