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אל
מר בנימין נתניהו ,ראש הממשלה,
הנדון :אלימות והתעללות כלפי פעוטות במסגרות לגיל הרך

מזה שנים אנו מתריעים על הצורך בשינוי המצב הקיים החושף עשרות אלפי תינוקות ופעוטות למצבי סיכון
וסכנה .מדי שבוע אנו עדים למקרים מזעזעים של פגיעה ממשית בתינוקות ופעוטות והבוקר שוב
"התבשרנו" על מקרה שמיני של התעללות ואלימות כלפי פעוטות בשבוע וחצי האחרונים ,הגובלים בניסיונות
רצח של פעוטים חסרי ישע .אנו רואים בפסק הדין המבזה שהוטל על ה"מתעללת" ציפי דוד ,גורם ב"עידוד"
האלימות ,שכן ה"מחיר" זול כל כך...
הגיעה העת להכרת המדינה בזכותם הבסיסית של תינוקות ופעוטות לטיפול וחינוך ראויים ולהבטחת
ביטחונם במסגרת בה הם מבקרים .ממשלות ישראל הכירו בעבר בחיוניות הנושא .חוק הרישוי והפיקוח על
מסגרות לתינוקות ולפעוטות ,נחקק בשנת  .2018אך לצערנו ,החוק טרם נכנס לתוקף מאחר וטרם הותקנו
בו תקנות מתאימות ובשל העדר תקציב .חוק המצלמות היה אמור להיכנס לתוקף בראשית ספטמבר וכפי
הנראה עומד להידחות בשנתיים .דווקא בימי הקורונה ,בהם הורים אינם מורשים להיכנס לגנים ...מי יפקח
על עבודת המטפלות?? שיקולי עלות כלכליים הגוברים על שיקולי טובת הילדים!
הגיעה העת לקבל אחריות להבטחת שלומם והתפתחותם של תינוקות ופעוטות בגנים פרטיים
וציבוריים כאחד ,ולממש זכותם של ילדים בגיל הרך להגנה ולבטחון!
אנו ,חברות וחברים ב"עמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך" ,פונים אליך ,כבוד ראש הממשלה ,לפעול
בדחיפות להפעלתם של חוק הרישוי והפיקוח למסגרות לתינוקות ופעוטות ,וחוק התקנת המצלמות בגני
הילדים ,על מנת להבטיח את שלומם של ילדינו.
חובה לתת קדימות לתינוקות ולפעוטות כדי למנוע התעללות בהווה ואלימות בעתיד!
בכבוד רב,

מור דקל ,יו"ר
וחברות הועד המנהל ,העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך
העתקים:
בני גנץ ,שר הביטחון
ישראל כץ ,שר האוצר
יואב גלנט ,שר החינוך והתרבות
איציק שמולי ,שר הרווחה
יאיר לפיד ,יו"ר "יש עתיד"
חה"כ יפעת שאשא-ביטון ,יו"ר ועדת הקורונה
חה"כ יוסף ג'בארין ,יו"ר הועדה לזכויות הילד
חה"כ רם שפע ,יו"ר וועדת החינוך
חה"כ אורלי פרומן
חה"כ קארין אלהרר
המועצה לשלום הילד
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