 4במרץ2021 ,
לכבוד
מפלגת הרשימה המשותפת
באמצעות המייל
שלום רב,

הנדון :התחייבותכם לקידום החינוך בגיל הרך
 .1אנו פונים אליכם לקראת הבחירות הקרבות בבקשה להכליל במצע המפלגה ובכל שיח שלכם עם הציבור
התחייבות לקדם את החינוך לגיל הרך ,ובראש ובראשונה לדאוג להכשרה מקצועית איכותית לכל נשות המקצוע
העובדות בכל המסגרות לגילאי לידה עד שלוש.
 .2אנחנו – מומחים ,הורים ומחנכים לגיל הרך ממגוון רחב של מוסדות חינוכיים ,ארגוני הורים ,מפעילי מסגרות לגיל
הרך ,ארגוני חברה אזרחית ומוסדות אקדמיים (רשימת החברים בנספח) ,השותפים במטה "בידיים טובות – המטה
להשקעה בגיל הרך" – פועלים יחד לקדם השקעה ממשלתית בחינוך בגילאי לידה עד שלוש .המטה הוקם בשנה
החולפת ביוזמת עמותת  – 121מנוע לשינוי חברתי.
 .3חברי ״בידיים טובות״ פיתחו וגיבשו יחד הצעה מפורטת למנגנון ממשלתי חדשני שיבטיח הכשרות איכותיות
לצוותים במסגרות לפעוטות .ההצעה כוללת תחשיב עלויות ,והן סבירות ביותר ביחס להשפעה ארוכת הטווח של
מהלך השקעה בגיל הרך.
 .4מניסיוננו ומהיכרותנו העמוקה עם החוסרים העצומים בתשתית לחינוך לגיל הרך בישראל ,אנו סבורים כי החוסר
בנשות מקצוע שעברו הכשרה מקצועית לעבודה עם פעוטות הוא האקוטי ביותר והדחוף ביותר לטיפול הממשלה
הבאה .על מנת להבטיח את שלומם ועתידם של ילדינו ,אנו מבקשים מכם להתגייס ולהבטיח תפעלו באופן
פרואקטיבי ונחוש כדי לקדם את הצעדים הקונקרטיים הבאים מיד עם הקמת הממשלה:
 .4.1החלטת ממשלה להשקעה תקציבית של  100מיליון שקל בשנה בהכשרת הצוותים במסגרות לפעוטות.
 .4.2כינוס ועדת השרים לגיל הרך ,שמחויבת לפי חוק המועצה לגיל הרך לדון בתוכנית האסטרטגית שגיבש הצוות
המקצועי של המועצה.
 .4.3כינוס ועדת המחירים של משרדי האוצר והעבודה במטרה לאמץ מתווה להעלאת תקציב המעונות המפוקחים
ושכר המחנכות.
 .4.4תיקון תקנות הפיקוח על מסגרות לפעוטות כך שיבטיחו הכשרה ,הדרכה ותקינה ברמה נאותה.
 .5נודה להתגייסותכם כדי להבטיח כי כל הפעוטות בישראל יזכו לחינוך ולטיפול מידיים טובות בשנות חייהם
הראשונות ,להתחייבותכם ברמה הציבורית לקידום המטרה בכנסת הבאה ,ולפגישה עמכם על מנת לחלוק
עמכם את ההצעה המפורטת של ״בידיים טובות״ ,שעלויותיה זניחות ביחס לתועלת שבצידה לעתיד הפעוטות.
בתודה מראש,
טלי ניר ,עו״ד
מנכ״לית עמותת 121

ללי דרעי
מנהלת קידום מדיניות – עמותת 121

נספח :חברי בידיים טובות
חברי ועדת ההיגוי
קרן ברכה
קרן רש״י
קבוצת קרסו

חברי מטה (לפי סדר א״ב)
אוניברסיטת בן גוריון ,דואט והעמותה לבריאות הנפש של התינוק
אוניברסיטת חיפה ,המרכז לחקר התפתחות הילד
אוניברסיטת תל אביב ,המעבדה לחקר הגיל הרך
איתך-מעכי
אמונה
בדרך לגן
בטוח בגן שלי
גושן
דברו איתי
דור איתן  -קידום מעמד הילד בישראל
הגן הקיבוצי
המכון לגיל הינקות בבינתחומי
המכון לחינוך דמוקרטי early starters international +
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
העמותה למען הגיל הרך
הקואליציה לחינוך מלידה
הקרן ליוזמות חינוכיות
ויצ"ו
ינבוע
יעדים לצפון
מובילים חינוך מהשטח  -למען הגיל הרך בישראל
מכללת אורנים
מכללת סמינר הקיבוצים
מכללת ת"א-יפו ,מרכז SEED
מעונות בית יעקב
נעמת
קרן רמלה
רג׳יו אמיליה
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