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לכבוד
ראש הממשלה הנכנס ,ח״כ בנימין נתניהו ,יו״ר הליכוד
ח״כ הרב אריה דרעי ,יו"ר ש"ס
ח״כ בצלאל סמוטריץ ,יו"ר הציונות הדתית
ח״כ הרב יצחק גולדקנופף ,יו"ר יהדות התורה
באמצעות המייל
שלום רב,

הנדון :השקעה בחינוך לגיל הרך – הכללת הנושא בקווי היסוד של הממשלה
 .1לאור ההצהרות המבורכות שלכם בנוגע לצורך במתן חינוך זמין ,איכותי ומקצועי לגילאי לידה עד שלוש ,אנו
פונים אליכם בשם  45ארגונים חינוכיים וחברתיים ,השותפים ב"בידיים טובות – המטה להשקעה בגיל הרך",
בבקשה לכלול בקווי היסוד של הממשלה התחייבות לקידום השקעה ממשלתית משמעותית בחינוך לגיל הרך.
 .2בשנתיים האחרונות פועלת השותפות (רשימת השותפים מטה) לקדם השקעה ממשלתית של מיליארד וחצי
שקלים נוספים לחינוך איכותי לפעוטות ,ואנו מבקשים להרחיב את השיח בנושא לרמת הפתרונות.
 .3כיום ישנו משבר מתמשך בחינוך לגיל הרך .הורים רבים עומדים מול שוקת שבורה נוכח סגירת מאות מסגרות
בחודשים האחרונים ,עקב מחסור חמור בכוח אדם בתחום .גם אלה שהצליחו למצוא שיבוץ ,שלחו את ילדיהם
למסגרת בחששות ובחרדה לאור מקרי התעללות הרבים.
 .4מצב זה הוא תוצאה צפויה ובלתי נמנעת של מדיניות הממשלה זה עשורים .שורש הבעיה הוא ההשקעה
המזערית בגילאים הצעירים ביותר .מדינת ישראל מוציאה על כל פעוט עד גיל שלוש רק כ 5%-מהמקובל במדינות
המפותחות :כ 600-דולר בשנה בממוצע לפעוט לעומת  10,200דולר(!) ב ;OECD-וכעשירית מהסכום שהיא
משקיעה בכל ילד במסגרות החינוך לגילי .3-6
 .5ההזנחה המסיבית של החינוך לגיל הרך מגלגלת את הנטל הכספי על ההורים ,שחלקם הגדול אינם מסוגלים
לעמוד בו .כתוצאה מכך ,הפערים בחברה הישראלית מתרחבים ,ועתיד ילדינו והחברה נפגע באופן בלתי הפיך.
 .6בשנים האחרונות ,גוברת ההכרה כי פעוטות לא זקוקים לבייביסיטר ,אלא לחינוך לכל דבר ועניין .שינוי זה בא
לידי ביטוי במעבר האחריות לגיל הרך למשרד החינוך ובאימוץ סטנדרטים מחייבים בחוק הפיקוח ובתקנותיו ,אבל
התקצוב לחינוך לגיל הרך גדל רק במעט .המערכת קורסת כתוצאה מהרעבתה השיטתית מהמשאבים הנחוצים.
 .7מטה "בידיים טובות" פעל בשנה האחרונה אל מול משרד החינוך כדי להבטיח השקעה בהכשרה ובהדרכה
איכותית של המחנכות במסגרות .רבות מהמלצותינו אומצו והובילו לשינויים בעלי ערך .אבל השינוי הנדרש בסדר
העדיפויות הלאומי יכול לבוא רק מהמערכת הפוליטית ,שצריכה להתגייס למען הפעוטות והוריהם.
 .8בעינינו ,קריטי להכניס התחייבויות קונקרטיות להגדלת ההשקעה בחינוך לגיל הרך לקווי היסוד של הממשלה
הבאה ולפעולתה מיד עם הקמתה.
בתודה מראש,
יקותיאל משי
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