סוף סוף זה קורה :שדולת הכנסת למען הגיל הרך
לאחר שנים רבות של פעולות לקידום המודעות לצורך בהשקעה בילדי הגיל הרך ,נראה שהגיע
שלב העשייה .שלב שמהווה תחילתה של מחויבות לצעירי האזרחים במדינה ולמשפחותיהם,
אשר התממש בזכות התמדת אנשי המקצוע ,מהאקדמיה ומהשדה ובזכות פועלם של ארגוני
הורים ופעילים שתחום הגיל הרך הוא מעניינם.
ביום שלישי ,20.7.2015 ,נערך באולם ירושלים כנס המדיניות לגיל הרך .הכנס ,שהיה מרשים
וחגיגי ,התקיים במעמד שר החינוך ,מר נפתלי בנט ובמהלכו לקחו חלק כ  30 -חברי כנסת
ואורחים רבים.
הכנס הונחה על ידי חה"כ ,פרופ' טרכטנברג וח"כ אלי אלאלוף ,יו"ר וועדת הכנסת לעבודה,
בריאות ורווחה .חה"כ אלאלוף שימש בעבר כראש הוועדה למלחמה בעוני בישראל .אליהם
הצטרפו חה"כ אורלי לוי-אבקסיס המשמשת ,בשיתוף עם פרופ' טרכטנברג כיו"ר השדולה לגיל
הרך ובעבר היתה יו"ר וועדת זכויות הילד;
ח"כ יעקב מרגי  ,יו"ר וועדת החינוך,
התרבות והספורט; ח"כ ד"ר יפעת שאשא-
ביטון ,מחנכת במקצועה ,יו"ר הוועדה
לזכויות הילד; נציגות מרכז השלטון המקומי;
נציגי משרד החינוך והמכללות; ועוד רבים
אחרים.
הקשר בין "האגודה למען הילד בגיל הרך"
לבין הכנסת ובעיקר עם חה"כ פרופ'
טרכטנברג החל בפגישות שקיימנו עמו ,ובהן
מימין :ח"כ שאשא-ביטון ,ח"כ הרצוג ,ח"כ טרכטנברג,
הועלתה מחויבותו העמוקה לקידום תחום
השר בנט ,ח"כ אלאלוף ,ח"כ לוי-אבקסיס
הגיל הרך ,אליו נחשף ,לדבריו ,ע"י פרופ'
פנינה קליין ז"ל .במהלך הפגישות הללו
נראה היה שישנה קרבה רבה בין העקרונות המנחים את האגודה ואת תכניותיה לקידום איכות
החינוך והטיפול בילדי הגיל הרך ,לבין תכניותיו של טרכטנברג .בפגישה התבקשנו להציג מסמך
כתוב בו יפורטו הדרכים ,אשר לדעתנו ,עשויות לקדם מדיניות לאומית לגיל הרך .בהמשך
הגישה האגודה "הצעת מתווה ראשוני לפעולת שדולת כנסת לגיל הרך" הרצ"ב ואשר שמשה
חומר רקע לבאי הכנס.
במהלך הכנס הוצגו בפני הנוכחים סקרים של מרכז המידע והמחקר של הכנסת על החינוך בגיל
הרך בישראל בצד תמונת מצב בינלאומית בתחום; מסמך היסוד" :הקמת המועצה למדיניות הגיל
הרך" מטעמם של חה"כ פרופ' טרכטנברג וחה"כ אלי אלאלוף; והצעת המתווה לפעולת שדולת
הכנסת לגיל הרך ,מטעם האגודה.
במהלך הכנס ובדיונים שהתקיימו בו ,זכתה האגודה ,להנכחה כשפרופ' טרכטנברג הודה על
הסיוע והייעוץ המקצועי שקיבל מאתנו .במצורף" ,הצעת מתווה ראשוני לפעולת שדולת כנסת
לגיל הרך" ובה המלצותינו לקידום מדיניות לאומית לגיל הרך .המסמך נכלל בחומר הרקע
שנשלח למשתתפי הכנס .אנו ,מצדנו ,יצאנו בקול קורא לממשלה ,בשיתוף "יוניסף ישראל"

(מצ"ב) להכריז על השנה הקרובה כשנת הגיל הרך בישראל ולהקים את המועצה לגיל הרך
כמהלך מכונן בשנה זאת.
המצגות שהוצגו בכנס וכן מסמכים
ששמשו לדיון ,וכן הקול הקורא לממשלה
בקישור רצ"ב.

ד"ר תמר ארז ,יו"ר האגודה למען הילד בגיל הרך ,לשמאלה
גב' סימה מה יפית-חדד ,מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי,
משרד החינוך

