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לכבוד:
שרת החינוך
ח"כ יפעת שאשא-ביטון
באמצעות המייל
שלום וברכה,

הנדון :השקעה באיכות החינוך לגיל הרך
במסגרת מעבר מעונות היום למשרד החינוך
סימוכין :מכתבנו מיום 11.7.21
 .1אנו שבות ופונות אליך בבקשה לפגישה עמך בנושא הנדון ,בהמשך למכתבנו שבסימוכין ,שטרם נענה.
 .2מטה "בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך" ,כולל  40ארגונים חברתיים וחינוכיים וארגוני הורים
לפעוטות בגיל הרך ,וכן מומחים מהאקדמיה ומהפרופסיה בגיל הרך (רשימת הארגונים מטה) ,הפועלים יחד
לקדם השקעה ממשלתית בחינוך בגילאי לידה עד שלוש.
 .3בהמשך לפרסומים על כך ש 200-מיליון שקלים בלבד הוקצו למעבר מעונות היום למשרד החינוך ,אנו
מבקשות לפרוס בפניך את בקשתנו כי רוב רובו של התקציב שהוקצה יוקדש להעלאת איכות החינוך
במסגרות לגיל הרך ,קרי הכשרות מקצועיות והדרכות לנשות הצוות העובדות במעונות המסובסדים
והפרטיים.
 .4אנו מאמינות כי העלאת איכות החינוך במסגרות היא הדבר הראשון שיש להשקיע בו ,עוד לפני פיקוח על
המסגרות או כל צעד אחר .שכן ,כיום למעלה מ 75%-מנשות הצוות שעובדות במסגרות לא עברו יום אחד
של הכשרה מקצועית לתפקידן המאתגר .גם אם יהיה פיקוח מעולה על המסגרות ,לא יהיה בידו להועיל אם
לנשות הצוות לא יהיו הכלים לעשות את עבודתן המקצועית.
 .5למרבה הצער ,הכשרת המחנכות-מטפלות הוזנחה במשך שנים רבות מדי ,ואנו תקווה כי לאחר ההישג
ההיסטורי והכביר שלך להעברת האחריות לחינוך לגיל הרך למשרד החינוך ,תפעלי באופן מידי לסגירת פער
זה .אין צור ך להכביר במילים על חשיבות ההתפתחות הקוגניטיבית ,הרגשית והחברתית בגילאי לידה עד
שלוש .איכות החינוך -טיפול שמוענק להם קריטי להמשך חייהם .לאור זאת ,ישנו צורך אקוטי להשקיע
בהכשרת מי שמלווה אותם רוב שעות היום במעונות.
 .6בשנה החולפת גיבשו יחד הצעה מפורטת להכשרת הצוותים החינוכיים במעונות לגיל הרך ,שמטרתה
להתאים המסגרת והמנגנון להכשרות לנשות הצוות במעונות לצרכים החינוכיים ,הרגשיים וההתפתחותיים
של הפעוטות ,ולהעלות את איכות ההכשרות .ההצעה כוללת תחשיב עלויות ,והן סבירות ביותר ביחס
להשפעה ארוכת הטווח של מהלך השקעה בגיל הרך .ההצעה גובשה בשיח עם אגף מעונות היום ועם האגף
להכשרות מקצועיות במשרד העבודה והרווחה.

 .7אנו מבקשים להציג בפנייך את הצעתנו הכוללת בנושא בפירוט ,ולשם כך נודה אם יהיה ניתן לקדם פגישה
איתך בהקדם האפשרי ,בה נציג את תוכניתנו בפירוט.
 .8אנו תקווה כי נושא הכשרת הצוותים יעמוד בראש סדר העדיפויות שלך ושל משרדך ,במסגרת המעבר של
המעונות לגיל הרך תחת אחריות משרד החינוך.
 .9אנחנו כמובן עומדים לרשותך בכל שאלה או הבהרה.

בתודה מראש,
ללי דרעי
מנהלת קידום מדיניות – עמותת 121

טלי ניר ,עו״ד
מנכ״לית עמותת 121

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