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 10ינואר2021 ,
כ"ו טבת ,תשפ"א
לכב'
מר בנימין נתניהו ,ראש הממשלה
חה"כ יואל (יולי) אדלשטיין ,שר הבריאות
חה"כ איציק שמולי ,שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ד"ר אביגדור קפלן ,מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים הציבוריים
ד"ר שגית ארבל ,הרופאה הראשית משרד העבודה ,הרווחה והשירותים הציבוריים
מר אמיר מדינה ,הממונה על אגף מעונות היום ומשפחתונים
שלום רב,
הנדון :דרישה לחיסון למחנכות-מטפלות לפעוטות בגיל הרך
בימים אלה התבשרנו אודות ההחלטה החשובה לפיה יחוסנו עובדי ההוראה והחינוך במסגרת "מבצע חוזרים
לחיים בחינוך" .שמחנו למקרא ההודעה ואנו מברכים עליה.
לצערנו ,השמחה מהולה בצער ובאכזבה על שההנחיות כוללות רק מחנכים במסגרת משרד החינוך ,אף
שנכללים בה גם מזכירות ,סייעות ,אבות בית וכו' .באופן פרדוקסאלי ,צוותי ההוראה והטיפול לילדים בגילאי
לידה עד שלוש ,העובדים במעונות היום ,במשפחתונים ובגנים הפרטיים אינם נכללים בהחלטה ,למרות
חשיבות המסגרות לפעוטות לתפקוד הכלכלי התקין של המשק.
ברצוננו להדגיש את אופי עבודתן של הגננות ,המטפלות והסייעות העובדות עם פעוטות ,בגילאים הרכים.
פעוטות אלה נזקקים לסיוע ולטיפול בשגרת היומיום ,הם תלויים במבוגר המטפל בהם בהאכלה ,בהחתלה,
בתנועה ,במשחק ובהשגחה .הקשר בין המבוגר לבין הפעוט בגיל זה מחייב מגע קרוב ביותר ,מגע אינטנסיבי
ויומיומי ואין כל אפשרות לשמור על מרחק כנדרש.
מטפלות אלה מסכנות מידי יום ,את עצמן ואת בני משפחותיהן בהדבקות בנגיף הקורונה ,אך ה"מבצע" אינו
כולל אותן.
יש שלציין כי חלק גדול מהגננות הללו מנהלות גנים לילדי עובדים חיוניים הפתוחים גם בימי הסגר ,שכן,
בשל תרומתם המשמעותי בהמשך התפקוד הכלכלי של המשק.
אנו ,בעמותה למען הילד בגיל הרך" דורשים לתקן באופן מיידי את המעוות .להרחיב את ההחלטה ולכלול
בה את כלל העובדים במסגרות לגילאי לידה עד שלוש (מטפלות ,מנהלות מעונות ,מבשלות וכו') ,אף שאינן
תחת "כנפי" משרד החינוך .בריאות העובדים במסגרות הללו תאפשר סדירות בהפעלת המסגרת החינוכית
לטובת הפעוטים ,הוריהם והמשק הישראלי.
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