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 שלום וברכה, 

 השקעה בהכשרת נשות הצוות במעונות לגיל הרך: הנדון

 החינוך למשרד היום מעונות מעברבמסגרת 

 

 ראשית, ברכות על כניסתך לתפקיד ואיחולי הצלחה מול האתגרים הרבים העומדים לפנייך.  .1

  למשרד   היום   מעונותמעומק הלב גם על הצלחתך להכניס לקווי היסוד של הממשלה את העברת    ברכות  .2

עתיד   למעןואנו שמחים ונרגשים כי את מובילה אותו,  ,  . זהו תיקון חשוב ונחוץ מאד של עוול היסטוריהחינוך

 ילדינו.  

זה,   .3 פוניםבהקשר  החינוך    אנו  למשרד  יום  מעונות  של  המעבר  בתוכנית  להכליל  בבקשה  הכשרה אליך 

 העובדות בכל המסגרות לגילאי לידה עד שלוש.  מקצועית איכותית לכל נשות המקצוע

  ארגוני הורים, מפעילי מסגרותמוסדות חינוכיים, מומחים, הורים ומחנכים לגיל הרך ממגוון רחב של  –אנחנו  .4

הרך, אזרחית   לגיל  חברה  בנספח(  ארגוני  החברים  )רשימת  אקדמיים  במטה  ומוסדות  השותפים  בידיים ", 

.  חינוך בגילאי לידה עד שלושהשקעה ממשלתית בפועלים יחד לקדם   –  "ל הרךהמטה להשקעה בגי   –טובות  

 . מנוע לשינוי חברתי – 121עמותת המטה הוקם בשנה החולפת ביוזמת 

, הרך  לגיל  במעונות   החינוכיים   הצוותים   להכשרת   מפורטת   הצעהיחד    וגיבשו״בידיים טובות״ פיתחו    חברי .5

במעונות    להכשרות   והמנגנון  המסגרת להתאים    שמטרתה הצוות  הרגשיים החינוכיים   לצרכים לנשות   ,

כוללת תחשיב עלויות, והן סבירות    ההצעהההכשרות.    איכות   את   ולהעלות הפעוטות,    שלוההתפתחותיים  

בשיח עם אגף מעונות גובשה    ההצעהביותר ביחס להשפעה ארוכת הטווח של מהלך השקעה בגיל הרך.  

 העבודה והרווחה.   האגף להכשרות מקצועיות במשרד עם היום ו

הוזנח במשך שנים תחום זה  , שכן  הצעד ראשון במעלה בחשיבות ה  מטפלות הינ -לראייתנו, הכשרת המחנכות  .6

רבות מדי. אין צורך להכביר במילים על חשיבות ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית בגילאי לידה  

לאור זאת, ישנו צורך אקוטי להשקיע   .ם טיפול שמוענק להם קריטי להמשך חייה-עד שלוש. איכות החינוך

 בהכשרת מי שמלווה אותם רוב שעות היום במעונות. 

זאת,   .7  ושל   שלך  העדיפויות  סדר  בראש  הצוותים  הכשרת  נושא  את  לשים  בבקשה   אלייך  פונים  אנולאור 

 . החינוך משרד אחריות תחת הרך  לגיל המעונות של המעבר  במסגרת, משרדך

, ולשם כך נודה אם יהיה ניתן לקדם פגישה בפירוט  בנושא  הכוללת  הצעתנו  את  בפנייך  להציג  מבקשים  אנו .8

 .בפירוט תוכניתנונציג את  בה האפשרי,  בהקדםועם הצוות שלך  איתך
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 . אנחנו כמובן עומדים לרשותך בכל שאלה או הבהרה .9

 

 בתודה מראש,  

 

 טלי ניר, עו״ד

  121מנכ״לית עמותת 

 ללי דרעי  

 121עמותת  –מדיניות מנהלת קידום 

 

 

 כלכלי.-החברתי  בתחום   מדיניות   בעבודת  המתמחה  רווח  כוונת   וללא מפלגתי  לא  ארגון היא  חברתי  לשינוי  מנוע  –  121
ממוקדות  האוכלוסייה, ומפתחת עמם הצעות מכל קבוצות   מקצוע  ואנשי עובדת בשותפות עם ארגוני שטח העמותה

 לשיפורי מדיניות וחקיקה. 
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