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תכנית חרום תכנית חירום לאומית לחינוך מגיל לידה עד גיל שלוש
אנו ,חברות הוועד המנהל ב"עמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך" ,מחזקות את ההורים במאבקם על
הזכות הבסיסית של ילדיהם למסגרת חינוכית המבטיחה את שלומם ,רווחתם והתפתחותם המיטבית
וקוראות לממשלה לאימוץ תכנית חירום לאומית ,אשר תופעל לאלתר בשנה"ל הקרובה.
מקרי ההתעללות והאלימות שאנו עדים להם מהווים פגיעה קשה ביותר בילדים ,אך אינם הפגיעה היחידה.
המחסור במטפלות-מחנכות מקצועיות ,בעלות הכשרה ראויה בתחום הגיל הרך ומודרכות מקצועית תוך כדי
עבודה ,מספר הילדים הרב באחריות מטפלת-מחנכת בודדת ,גודל קבוצת הילדים והחסר הקיים במסגרות
חינוכיות מתאימות ,אינם מאפשרים מענים לצרכי התינוקות והפעוטות .הפגיעה בילדים ניכרת בהווה ובעלת
השלכות מרחיקות לכת על עתידם.
לפיכך ,מוטל על הכנסת ,הממשלה והשלטון המקומי ,לאמץ תכנית חירום לאומית לצמצום הפערים בין
הרצוי למצוי במסגרות החינוכיות לגיל הרך ,למניעת מצבי הסיכון והסכנה אליהם חשופים אלפי תינוקות
ופעוטות חסרי ישע מדי יום ביומו ולקידום טיפול חינוך-איכותי ,במעונות ציבוריים ופרטיים כאחד.
עיקרי תכנית החירום המוצעת :ברצוננו לציין כי התכנית להלן היא שלב ביניים ראשוני דחוף ,בדרך
ליעד הסופי להבטחת איכות הטיפול-חינוך ,לו זכאים הפעוטות.
 .1לקיחת אחריות על החינוך מלידה:
על הממשלה לקבל אחריות על ילדים מגיל לידה ולהקצות את מלוא המשאבים הדרושים לשיפור שירותי
הטיפול והחינוך לתינוקות ולפעוטות ,בכלל המסגרות החינוכיות לפעוטות.
 .2החלת חוק הרישוי והפיקוח – אישור ראשוני:
 .2.1על הממשלה להאיץ את ההיערכות המשרדים הרלוונטיים ,ליישום השלב המקדמי של חוק הרישוי
והפיקוח ,שעיקרו ,מתן אישור ראשוני לכלל המסגרות החינוכיות לפעוטות מלידה .יש לחייב היעדר רישום
פלילי ,לבדוק ולוודא זאת לגבי כל אנשי הצוות הבאים במגע יום יומי עם התינוקות והפעוטות .יש לוודא
קיומם של אישורי בריאות של הצוות ואת הכשרתם בקורס עזרה ראשונה .זאת בטרם יינתן אישור ראשוני
להפעלת המעון ,כפי שנקבע בחוק.
 .2.2על הממשלה להחיל את תנאיי הסף המקדמיים על כלל המסגרות בהן שוהים גם פחות מ –  7ילדים
בגילאי לידה עד שלוש.
 .3אימוץ המלצות ועדת הסטנדרטים:
על הממשלה לאמץ את הסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות ,כפי שהומלצו על ידי הוועדה
בראשות פרופ' מרים רוזנטל (ינואר  ,)2011כבסיס להשלמת תקנות חוק הרישוי והפיקוח ( .)2018יש לזרז
את תהליך ניסוח התקנות ואישורן ,למען תחילת יישומן.
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 .4מתן קדימות לנושאים בתחום התקינה וכוח האדם:
בשלב הראשון ,ולקראת יישום מלא של המלצת וועדת הסטנדרטים ,יש לתת קדימות לנושאים הבאים:
 .4.1שיפור מיידי של התקינה( :היחס המספרי בין הילדים לבין המטפלת מחנכת):
מספר הילדים הגבוה שבאחריות כל מטפלת-מחנכת ,מחייב שיפור מיידי של התקינה כדלהלן:
 תינוקות מגיל  6-15חודשים :לא יותר מ  5 -תינוקות באחריות מטפלת  -מחנכת. פעוטות מגיל  16-24חודשים :לא יותר מ  7 -פעוטות באחריות מטפלת  -מחנכת. פעוטות מגיל  36-25חודשים :לא יותר מ –  8פעוטות באחריות מטפלת  -מחנכת. .4.2גיוס מטפלות-מחנכות חדשות והכשרתן:
גיוס מואץ של מועמדות למקצוע מטפלת-מחנכת ,כולל חיילות משוחררות; מתן מענק לימודים
לתלמידות במהלך הכשרתן במוסדות המוכרים; הבטחת דמי אבטלה בתקופת הלימודים ,כולל
בתקופת ההכשרה המעשית.
 .4.3הכשרת עובדות חסרות הכשרה ,המועסקות במסגרות חינוכיות:
מימון קורסי הכשרה לעובדות המועסקות מעל לשנה במסגרות החינוכיות; הכרה ביום למודים כיום
עבודה; מתן גמול שכר לבוגרות קורסי ההכשרה המקצועית ,אשר מתחייבות לעבוד שנתיים מתום
ההכשרה במסגרות הגיל הרך הציבוריות או הפרטיות.
 .5הגדלת ההיצע של מסגרות חינוכיות לילדים בגיל הרך:
הסבת ייעוד של מבנים קיימים (כולל מבנים בהם פועלות מסגרות פרטיות) ,במקביל לבנייה מואצת של
מעונות חדשים .פתיחת מסגרות מותאמות לצרכי הילדים הינה קריטית לקידום סטנדרטים של איכות שירות,
וכולל הקטנת גודל קבוצת הילדים לכתה.
 .6חוק הגנה על קטינים וחסרי ישע:
הממשלה תפעיל מערך הסברה ארצי ,בכל אמצעי התקשורת ,לגבי חובת הדיווח על חשד להתעללות
בקטינים וחסרי ישע .יש לרענן את חובת הדיווח לצוות החינוכי-טיפולי במסגרות לפעוטות ולהגביר את
האכיפה והענישה כנגד מי שלא דיווח (תיקון מס'  26לחוק העונשין  -חוק הגנה על קטינים וחסרי ישע).
לסכום,
אנו קוראות לממשלת ישראל לקבל את מלוא האחריות לסיום המצב הפוגעני הקיים במעונות היום ולהאיץ
את השינויים המוסכמים למען איכות הטיפול והחינוך בגיל הרך ועתיד טוב יותר לתינוקות ולפעוטות בחברה
הישראלית.
וכאן באנו על החתום,
אופיר לאה
אלמוג תמר
ארבל נעמי
פרופ' ארם דורית

ילין-מור טוקה
כהן בטי
סולומון חגית
סחר שמחה

חברות הוועד המנהל,
"העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך"

קדם עליה
פרופ' קורת עפרה
שטרן רינה
שטרסברג חנה
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