מסגרות חינוכיות-טיפוליות פרטיות לגיל הרך
סקר מנהלות מסגרות פרטיות
מסמך מתודולוגיה
מטרות הסקר
מטרת הסקר היא לאסוף מידע ראשוני על מסגרות חינוכיות-טיפוליות פרטיות לטיפול בילדים
בגיל הרך .הסקר נועד לצורך מיפוי ראשוני של המסגרות הפרטיות ,אשר לא קיים מידע ממשי
לגביהן.
הסקר נועד לסייע למקבלי ההחלטות בקביעת מדיניות ,חקיקה ותכנון תהליכים בנושא הסדרים
לטיפול-חינוך בילדים בגיל הרך בישראל.
אוכלוסיית הסקר
הסקר כלל את כל המסגרות שהוערך שהן מסגרות פרטיות על פי מקורות הנתונים שנאספו (ראה
פרוט בסעיף מקורות הנתונים להלן.
מקורות הנתונים
המסגרות החינוכיות-טיפוליות לגיל הרך פועלות כאמור ללא תהליך רישוי וללא תהליך רישום
מוסדר של המדינה .פעמים רבות מדובר במסגרת הפועלת בבית פרטי ללא דווח כלשהו לגורמים
פורמאליים .לפיכך לא קיים קובץ זמין של כל המסגרות החינוכיות-טיפוליות הפרטיות.
בשל העדר קובץ זמין ,הוחלט להקים מאגר של המסגרות הפרטיות תוך שילוב של מקורות מידע
שונים כדלהלן:
נבנה מאגר של המסגרות החינוכיות-טיפוליות לגיל הרך ,ושולב בו מידע מהמקורות
המפורטים להלן:
-

קובץ 'מעסיקים המעסיקים לפחות שכיר אחד' של הבטוח הלאומי.1

-

קובץ משרד התמ"ת של המעונות ,המשפחתונים והצהרונים המוכרים

-

דפי זהב

-

אתר האינטרנט 'הגננת'

 1בקובץ זה נמצאו  2318עסקים בתחום הטיפול בגיל הרך .בקובץ 'עצמאים' לא נמצאו עסקים בתחום הטיפול בגיל
הרך.

-

אתרי אינטרנט של ארגוני גנים פרטיים ואתרים נוספים.

-

מידע נוסף שהתקבל ממקורות שונים.

המאגר כלל  8,672מסגרות ,מביניהן:
 1,576מעונות המוכרים על ידי המשרד
 225אשכולות משפחתונים המוכרים על ידי המשרד (הפרטים הם על אשכול משפחתונים ולא
על המשפחתון הבודד).
 740צהרונים המוכרים על ידי המשרד
 6,131מסגרות אחרות (נראה שחלקן מסגרות עירוניות/של משרד החינוך ,וחלקן מסגרות
פרטיות כולל משפחתונים וצהרונים).
אסוף הנתונים
 .1בסקר רואיינו מנהלות/גננות של מסגרות חינוכיות  -טיפוליות פרטיות הנכללות במאגר
המסגרות שהוקם ,ואשר פורט לגביו  1לעיל.
יש לציין כי קיים קושי לזהות מראש האם מדובר במסגרת פרטית ,מסגרת המוכרת על ידי
משרד התמ"ת ,או מסגרת המוכרת על ידי משרד החינוך .הזיהוי הראשוני של מסגרת פרטית
בוצע לפי שם המסגרת .בנוסף ,בשאלון שולבו מספר שאלות שיסייעו בזיהוי סוג המסגרת.
רואיינו מסגרות בהן משולבים ילדים עד גיל .4
 .2כלי המחקר  -שאלון
נבנה שאלון הכולל מידע על המסגרת ועל מנהלת המסגרת .השאלון התבסס על השאלון
ששימש במפקד המעונות המוכרים.2007 - 2006 ,
 .3פריטסט
א .בוצע פריטסט ראשון ,שכלל  44מסגרות ,תוך בחירת מסגרות ששמותיהם מעידים
שמדובר במסגרת פרטית .התוצאות היו טובות והוחלט לבצע פריטסט מורחב שיכלול כ-
 300מסגרות.
ב .בוצע הפריטסט המורחב שנכללו בו  353ראיונות .על פניו נראה שאכן מרבית המסגרות
שרואיינו הן מסגרות פרטיות לילדים עד גיל .4
 .4ראיונות
א.לאור תוצאות הפריטסט המורחב ,הוחלט להמשיך ולראיין את כל המסגרות שעל פי שמן
נראה שהן פרטיות ואשר נכללות במאגר .רואיינו  644מנהלות מסגרות.
ב .הראיונות בוצעו בחודשים אפריל עד יולי .2010

