
אור קשתי

של ע בגן  הקירות  אחד  ל 
עמותת יוניטף בדרום תל 

לאביב לילדים חסרי מע
מד תלויה כרזה קטנה — 
"ABC of Love" כותרתה ומצויר 
יוצאים  ממנו  גדול,  אדום  לב  בה 
חצים לעקרונות הבסיסיים של כל 
קול,  עין,  קשר  ילדים:  עם  מפגש 

שמ של  ביטויים  קירבה,  למגע, 
גדולה  חיוך  המלה  כי  נדמה  חה. 
במיוחד. לצד הכרזה תלויה רשימה 
מסודרת של כל הילדים, ההורים 
מתחת,  שלהם.  הטלפון  ומספרי 

שי למצוא  אפשר  גן,  בכל  לכמו 
צבעו מדבקות  עם  מגירות,  לדת 

גרייס  הגננת  כתבה  עליהן  ניות 
לצד  טימותי  הילדים:  שמות  את 
סימון, עזרא לצד עדי וניית'ן לצד 
מאוד. מבחינת הסטנדרטים לפיהם 

להוא פועל, הגן קרוב יותר למסג
רות הישראליות מאשר ל"מחסני 

להילדים". נדמה כי זהו המודל הנ
לכון לפתרון בעיית הגנים הפירא

טיים. בקרוב יתברר אם התוכנית 
בשבוע  הוכרז  עליה  הממשלתית, 

שעבר, אכן תקדם אותו. 
הממשלתית  התוכנית  גיבוש 
הואץ בעקבות חמישה מקרי מוות 

לבתוך כחודשיים של תינוקות ופ
עוטות של מבקשי מקלט. עד אז, 
התנהלו הדיונים בקצב אטי יותר. 
לפי התוכנית, תעביר הממשלה 14 
מיליון שקלים במשך ארבע שנים 
לעיריית תל אביב, לטובת הפעלת 

למסגרות אשר יתבססו על עקרו
נות הפעולה של יוניטף. עם זאת, 

לאין הכרח כי דווקא העמותה תק
בל את התקציב: ארגונים אחרים 

יע אם  בתמיכה,  לזכות  לצפויים 
מדו בקריטריונים. על פי נתונים 

לשצורפו להחלטת הממשלה בנו
2,650 ילל –שא, בתל אביב חיים כ

די מבקשי מקלט עד גיל 3 )מתוך 
משל בישראל(.  החיים   3,250 –כ
מעות הדבר היא הקמה של כמה 

עשרות מסגרות חדשות בעיר.  
האחרו המוות  ממקרי  לחלק 
טופ שלא  ממחלות  נגרמו  לנים 

קשורים  כאלה  מקרים  בזמן.  לו 
ליותר לבעית היעדר הביטוח הר

פואי של ילדי מבקשי מקלט )על 
לפי הערכות בעירייה ובארגון רו

כ–40%  רק  אדם,  לזכויות  פאים 
מהילדים אכן מבוטחים(, מאשר 

ללתנאים בגנים הפיראטיים. הח
ללת חוק בריאות ממלכתי על יל

פותרת  היתה  מעמד  חסרי  דים 
כנראה את הבעיה הראשונה, אך 
על רקע מדיניות הממשלה הסיכוי 

ללכך קלוש עד לא קיים. גם ההת
מודדות עם מחסני הילדים צריכה 

להיות מערכתית. 
נרשם  האחרונים  בשבועיים 
האזרחית  בהתגייסות  שיא  עוד 
שקי  הפיראטיים.  הגנים  לטובת 

להתרומות הולכים ונערמים. "מר
כך הרבה אנשים  כל  גש לראות 
רותם  אומרת  לעזור",  שרוצים 

יש "ילדים  פרויקט  ראש  לאילן, 
ראלים" באגודה לזכויות האזרח, 
נגד  המאבק  מובילי  בין  שהיתה 
"ועם  ילדי מהגרי עבודה,  גירוש 
זאת, צריך גם להסתכל על משהו 
קצת יותר ארוך טווח, ולשאול מה 
יועיל לילדים גם מחר, בעוד שבוע 
ובעוד חודש, כאשר הנושא כבר 

לא יהיה בתקשורת". 
תרומה של צעצועי ילדים או 
רחוקה  אך  חשובה,  היא  בגדים 
מלהיות פתרון. יתרה מזאת, רק 

פעי אומרים  מעטים,  למתנדבים 
ללים בארגוני סיוע, שורדים תקו

כמו  שבועות.  לכמה  שמעבר  פה 
פסח  לפני  לעניים  אוכל  חלוקת 

או ראש השנה, צדקה, גם אם היא 
לבאה ממקום טוב ומטיב, אינה יכו

לה להחליף צדק.
לשלא לייחוס, אומר פעיל בא

חד מארגוני הסיוע ש"אין כבר מה 
לעשות עם כל התרומות שאנחנו 

למקבלים. יש גבול לכמות המשח
קים שאפשר להעביר לגננות. יש 
צרכים אחרים, לא פחות בוערים 
ובעלי השפעה ארוכת טווח יותר: 

לליווי מקצועי של הגננות או טי
פול פסיכולוגי לילדים. את אלה 
גם  זו  להשיג.  קשה  יותר  הרבה 

לטעות שלא לדרוש שום דבר מהג
לננות ומההורים, עם כל ההבנה למ

צב הקשה שבו הם נתונים בגלל 
הממשלה. הסיוע צריך להיות בדול
לשיח עם הגננת. אפשר למשל לב

קש שתעסיק עוד עוזרת, כך שלא 
תהיה אחראית לבד על 30 ילדים". 
גם מתנדבים שבאים לשחק עם 
ילדי הגנים, מוסיפה אילן, כדאי 

לשיעברו הדרכה כלשהי. לא מדו
לבר בתואר בחינוך, אלא ייעוץ פד

ילד.  מול  לפעול  רצוי  כיצד  גוגי 
כל ילד, ללא קשר למעמדו. "אני 

שא מסכימים  היינו  אם  לבספק 
לנשים טובים אך חסרי כל הכש

רה או הכוונה היו נכנסים לגנים 
של הילדים שלנו", מוסיפה אילן. 

השא למתנדב.  חשוב  ל"החיבוק 
לה היא איך להבטיח שהוא יעשה 

טוב גם לילדים". 

נקודה  מציינים  פעילים  כמה 
הפירא הגנים  בכל  לא  לנוספת: 

טיים )שמספרם נאמד בכ–80 בתל 
לאביב( ממתינים ילדים רעבים לחי

בוק של מתנדב ישראלי. "המציאות 
— למשל ביחס המספרי שבין אנשי 
צוות לילדים או בשעות הפעילות 
הממושכות — היא מספיק קשה. 
לא צריך להקצין ולעוות אותה", 

אומר אחד מהם. 
יוניטף הוא אחר:  המודל של 
פדגוגית  מעטפת  קבלת  תמורת 

לוסוציאלית, נדרשות הגננות, מב
לקשות מקלט בעצמן, לעמוד בק

ריטריונים כמו הגבלה על מספר 
לילדים בכל כיתתלגן, שעות פעי

מראש,  ומוגדרות  קצובות  לות 
סדר יום מובנה או הכנת ארוחות 
מימי  אחד  לכל  וצהריים  בוקר 
שלהן  המדויק  שההרכב  השבוע, 

לתלוי במטבח. כיום מפעילה הע
גנים  אשכולות  שלושה  מותה 
וחמיל  ,3 גיל  עד  ילדים   350 –לכ
שה צהרונים לכ–140 ילדים מעל 
3, שנכנסו כבר למערכת החיל  גיל
לי ומסיימים את  העירונית  לנוך 

 .13:00 השעה  בסביבות  מודיהם 
התשלום לגנים הוא 880 שקלים 
לכ–500–600  בהשוואה  בחודש, 
שקלים למסגרות הפיראטיות. על 
השכרת המבנים אחראית עיריית 

לתל אביב. הניסיון שנצבר כאן בע
שר שנות הפעילות הוא יקרלערך. 

לרשימות ההמתנה הארוכות מצ
ביעות על הצלחה, גם במחיר של 

תשלומי הורים גבוהים יותר. 
ל"אנחנו לא מחליפים את הג

ננות או את ההורים, אלא עוזרים 
אומ יותר",  טובים  להיות  ללהם 

רת מנהלת העמותה, מאיה פלג, 
"הילד הוא של ההורה — לא של 
שלנו.  לא  ובטח  'הבייביסיטרית' 
לממש  להם  מסייעים  רק  אנחנו 

מה חלק  שלהם.  האחריות  לאת 
גישה הזו הוא גם להביא ובעיקר 
)שעות  בזמן  הילדים  את  לקחת 
7:30 עד 18:00 ביל  הפעילות הן
מים ראשון עד חמישי ועד 15:00 
שמאחר  מי  א"ק(.  שישי,  ביום 

לצריך לשלם קנס לגננת. יש הר
בה התחשבות, באמצעות הנחות 

שמס עבודה  במציאת  עזרה  לאו 
הצהריים,  אחר  בשעות  תיימת 

וברורים".  ידועים  הגבולות  אבל 
אינו  ההורים  מתשלומי  הכסף 

למגיע לעמותה אלא לגננת: באמ
צעותו היא שוכרת עוזרות, קונה 
אוכל, ודואגת לגן. היא המובילה. 

על  אחראית  אלטר  איריס 
העמותה.  המועדוניות שמפעילה 
זכויות,  במיצוי  לסיוע  במקביל 

למול המערכת העירונית או שירו
לתי הבריאות, חלק מתפקידה כו

לל גם הדרכה להורים, הנמצאים 
מול  מתמיד,  הישרדות  במאבק 

בכ לגרש  המבקשת  להממשלה 
לפייה מבקשי מקלט, או נגד מע

אחת  חולשתם.  את  המנצל  סיק 
התוצאות של מאבק זה הוא שלא 

למעט ילדים, גם בגיל מאוחר, מק
בלים תחליף חלב כלשהו במקום 
ארוחת ערב מסודרת, שוכבים מול 
הולכים  עד שההורים  הטלוויזיה 
לישון, כיוון שכולם ישנים במיטה 
אחת. "הם לא יכולים להיות כמו 
הורים ישראלים וגם לא כפי שהיו 

לבאריתריאה או סודאן. זהו 'העו
ללם הרביעי': תת תרבות של עו

לם שלישי, בתוך תנאים של עולם 
לראשון", אומרת אלטר. לוח המו

דעות עמוס בהדרכות כאלה, כמו 
עם ההורים.  בפעילות אחרת  גם 

למבחינה זו, נראה כי הגנים הם ני
צנים של קהילה.   

של  בגן  הצהריים  לקראת 
בכיתה  אביב,  תל  בדרום  גרייס 
המיועדת לילדים עד גיל שנתיים, 
רק תינוק אחד או שניים נמצאים 
הכללים  אחד  זהו  ישנים.  בלול, 
יוניטף:  המחייבים במסגרות של 
בתוך  יהיה  לא  ישן  שאינו  ילד 
הלול. הארוחה, גם אם מדובר רק 

לבבקבוק, צריכה להיות תחת הש
גחה. הילדים משחקים בצעצועים 
העוזרות,  אחת  סביב  יושבים  או 

להמספרת סיפור בתערובת של אנ
לגלית ועברית. ברקע מתנגנים שי

רים כמו שעון בן חיל, אמא יקרה 
ללי, ועוד. ארבעה אנשי צוות אח

ראים על 28 ילדים. קשה למצוא 
יחס מספרי כזה ב"בייביסיטרים".  
הוותי מהגננות  היא  לגרייס 

קות העובדות עם יוניטף. "ההורים 
והעקרונות  החוקים  את  מבינים 

מכבדים  שאנחנו  ויודעים  שלנו, 
ואת הילדים שלהם", היא  אותם 
מספרת, "יש לי ילדה, שנשארה 

לבחוף השנהב. אני יודעת איך לג
לדל אותה, אבל צריכה עזרה בד

ילדים:   28 לגדל  הנכונות  רכים 
איך לקבל את פניהם בבוקר, מה 
ואיזה צעצועים  לעשות ב'מפגש' 
שלה  והצוות  גרייס  להם".  לתת 

נפגשים פעם בשבוע עם מדריכה 
לפדגוגית. היא אומרת שאחד הדב
לרים שלמדה הוא החשיבות שאנ

שי הצוות ילמדו תוך זמן קצר את 
שמותיהם של כל ילדי הגן. 

סיפ הסיוע  בארגוני  לעובדים 
רו השבוע על הורים ששאלו האם 

בגנים הפירא להתוכנית לטיפול 
מדיניות  שינוי  על  מעידה  טיים 

כלפיהם. לא בטוח שלאופטימיות 
הזו יש על מה להתבסס. על רקע 
בכפייה  לגרש  תוכנית הממשלה 

וסו מאריתריאה  מקלט  למבקשי 
אשר  ולרואנדה,  לאוגנדה  דאן 
היועץ  אישור  את  קיבלה  כבר 

שה ייתכן  לממשלה,  להמשפטי 
לסיוע לגנים, חשוב והכרחי לכש
עצמו, איננו אלא הערת שוליים.

חמשת מקרי המוות ב"מחסני הילדים" האיצו את גיבוש התוכנית הממשלתית לסיוע לדור החדש 
של מבקשי המקלט וגרמו לנהירת מתנדבים. אך בארגוני הסיוע בדרום תל אביב מתריעים עדיין 

על היעדר ביטוח רפואי לילדים ועל כך שבתוך העיר המתקדמת נוצרה תת־תרבות נחשלת

ילדי העולם הרביעי

רק מתנדבים 
מעטים, אומרים 

בארגוני סיוע, 
שורדים מעבר 
לכמה שבועות

רותם אילן: "צריך 
לשאול מה יהיה 

על הילדים כאשר 
הנושא כבר לא 
יהיה בתקשורת"

גננת ביוניטף: 
"אני צריכה עזרה 

באיך לקבל את 
פני הילדים ומה 
לעשות ב'מפגש'"

גן של יוניטף, השבוע. הגננות נדרשות לעמוד בקריטריונים כמו הגבלה על מספר ילדים בכל כיתה וסדר יום מובנה צילום: מוטי מילרוד
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