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ראשי הסיעות
המתמודדות בבחירות לכנסת ה21-
שלום רב,
הנדון :לקיחת אחריות לגיל הרך מלידה
בימים האחרונים פורסמה בכלי התקשורת הצהרה לפיה אחת הסיעות שמה בראש סדר הקדימויות במצע
הבחירות שלה את נושא הגיל הרך .אנו ,ב"עמותה למען הילד בגיל הרך" מברכים על העובדה שהגיל הרך
עולה שוב לשיח הציבורי וקוראים לכל ראשי הסיעות המתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת לקחת
אחריות לילדי הגיל הרך ,מלידה.
אנו ,ב"עמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך" פועלות לקידום מדיניות לאומית כוללת הנותנת
מענה לצרכי הילדים בגיל הרך בכל תחומי החיים .מדיניות ,המאפשרת רצף טיפולי וחינוכי ,שוויון
הזדמנויות ורצף של שירותי תמיכה והדרכה להורים.
לשמחתנו ,בכנסת היוצאת הוקמה ,לראשונה במדינה ,שדולה לגיל הרך ונחקקו שני חוקים חשובים" :חוק
המועצה לגיל הרך" ו"חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות" ,למענם פעלנו ביחד עם ארגונים מקצועיים
נוספים .כל סיעות הבית תמכו בקבלת החוקים .אלה צעדים חשובים ,אך ראשונים ,בדרך ארוכה.
אנו פונים למתמודדים בבחירות לכנסת ה 21-לפעול למען יישום מהיר של חוק הפיקוח וקביעת תקנות
הקובעות סטנדרטים של איכות בחינוך-טיפול הניתן לפעוטות .כחלק מקריאה זו אנו רואים צורך דחוף
בבניית תכנית חירום לאומית ,העוסקת באיכות כוח האדם במסגרות לפעוטות :יש להכיר במקצוע
המטפלת-מחנכת לתינוקות ופעוטות כמקצוע מועדף ,לקבוע את דרישות הכשרתה ,תנאי עבודתה ושכרה.
אנו מאמינים כי העברת האחריות ,לפעוטות מתחת לגיל  ,3לידי משרד החינוך ,תתרום לכל אלו.
"העמותה למען הילד בגיל הרך" מאמינה בזכותו הבסיסית של כל ילד לטיפול-חינוך ,זכות זו מחייבת
התייחסות דיפרנציאלית ,המתעדפת ילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך ,ומסייעת לצמצום פערים שתחילתם
בשלב הלידה .בנוסף ,יש להבטיח שירותים לאיתור קשיים התפתחותיים ,בשלב מוקדם ככל שניתן,
ונגישות להתערבות מקצועית מקדמת בטיפות חלב ,במרכזי גיל רך ובמסגרות החינוכיות בקהילה .כל
זאת בליווי הדרכה לכלל ההורים לילדים צעירים ,המהווים גורם מרכזי וראשוני בהתפתחות הרגשית,
החברתית והקוגניטיבית של ילדם ,יקנו להם כלים ויעצימו אותם בתפקיד ההורות.
אנו תקווה כי בתקופה הקרובה הנושאים הללו ייושמו לרווחת ילדי ישראל ,אזרחי העתיד והוריהם.
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גב' סימה חדד ,ס' יור המועצה לגיל הרך,
עו"ד ורד וינדמן ,מנכ"לית המועצה לשלום הילד,
גב' ליאת גלנץ ,מרכזת הקואליציה לצינוך מלידה מטעם "אנו"
גב' רינה וכהן וגב' מלכה דירקטור ,יור"יות משותפות ,המועצה הציבורית להורים בישראל
ד"ר מנואל כץ ,נשיא עמותת "גושן" לבריאות ורווחת הילד בקהילה
ענת וארז דייגי
אסנת ואתורי ,יו"ר "הורות בזכות"
מר יורם שליאר ,יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
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