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 ידידים יקרים,

עים אלה העלו לשיח רווית אירועים, מרביתם עצובים ומדאיגים. אירושנה . היתה זו חלפה שנה מאז פורסם המידעון האחרון 

הציבורי את מצבן המדאיג של המסגרות החינוכיות, בהן שוהים ילדי הגיל הרך. מסגרות חסרות רישוי ופיקוח, כוח העבודה 

 בהן חסר הכשרה בסיסית, ואינן מותאמות לצרכי הפעוטים בהיבטים רבים. 

ם רבות, אנו מקווים לקבלת חוק הפיקוח על חוק המועצה לגיל הרך, לו ייחלנו שניאישורו בכנסת של בצד שמחתנו עם  

המסגרות החינוכיות/טיפוליות לפעוטות וליישומו המהיר. פעלנו רבות בשלבים שלפני קבלת חוק המועצה, ליווינו וסייענו 

 לראשי שדולת הכנסת לגיל הרך, כך אנו פועלים גם לגבי חוק הפיקוח, על מכלול היבטיו. דיווח על פעילותנו ועמדת העמותה

 בהתייחס אליו, בגוף המידעון.

אנחנו ממשיכים בפעילויותינו מול חברי הכנסת ובעלי עניין רלוונטים בתחום ההורות בגיל הרך,  יזמנו פעילויות במטרה 
להעלות את הצורך במדיניות לאומית, הכוללת הקניית ידע הדרכה וייעוץ  להורים, כבר משלב ההיריון, ובשלבים הראשונים 

   של ההורות. 

נושאים אלה ואחרים מעסיקים ציבורים רחבים. לשמחתנו, ארגונים וגופים רבים פונים אלינו בבקשות לשיתופי פעולה 

והשתתפות בכנסים שהם יוזמים. ניתן לציין בסיפוק כי "העמותה על המפה". אנו נמשיך ונפעל ככל שניתן בשאיפה לשיפור 

 .תנאי חייהם וחינוכם של ילדים בגיל הרך

להשלמת עבודת החקיקה בנושא  הפיקוח על מסגרות חינוך/טיפול בשנת העבודה הקרובה, נמשיך לחתור במבט לעתיד. 

סטנדרטים  הגדרת קביעת סלי זכויות לתינוקות, פעוטות וילדים בגיל הרך והוריהם, , בצד נושאים כמו לפעוטות במובנו הרחב

לאוכלוסייה זאת, חקיקה המחייבת את המדינה לאתר את הילדים להכשרתם המקצועית של כל העוסקים במתן שירותים 

 עוד.הזקוקים לטיפולים התפתחותיים ו

 

 ולסיום, בפרוס השנה החדשה אנו מאחלות לכם ולבני משפחותיכם 

 

שנה טובה ומאושרת, שנת בריאות, שמחה ועשייה מבורכת למען ילדי 

 ישראל והוריהם
 קריאה מהנה.

 

 בברכה,

 
 ד"ר תמר ארז, יו"ר

 וחברות הוועד המנהל
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 המידעון הנוכחי כולל את הנושאים הבאים:

 חוק הפיקוח על מסגרות לגיל הרך .1

 חוק המועצה לגיל הרך   .2
 בצל הגירוש -המשך עשייה  –יוניטף  .3

 ילדים בעלי צרכים מיוחדים .4
 תמיכה בהורים והורות לילדים בגיל הרך .5
 מפורום מקומי לפורום ארצי  -"פורום הורים"  .6

 הפורום לשוויון הזדמנויות בחינוך .7

 ניצני פעילות .8

 קצרצרים... .9

 בקשה לסיוע לעמותה .10

 

 חוק הפיקוח על מסגרות לגיל הרך:

מעל  לעשור אנו בראש מעייניה של העמותה.  תאיכות הטיפול והחינוך של הילדים הצעירים נמצאהבטחת 

שמרבית המסגרות לפעוטות  ,מתריעים כנגד הפקרת החינוך של ילדים בגילאים שמתחת לשלוש. המצב היום הוא

 תפועלהעמותה הרצויים. לא תמיד עומדות בסטנדרטים  ,וגם המפוקחות ,אינן מפוקחות

חשיבות ים מייחסוגופים נוספים. אנו  "קואליציה לחינוך מלידה"בשיתוף עם ה ,ושאנת ברבו

חינוך הטיפול והאיכות על מנת להבטיח את חקיקה בהקדם האפשרי סיום הליכי העליונה ל

הוגשו לכנסת אליהם חשופים אלפי תינוקות ופעוטות.  ,ע מצבי סיכוןולמנכדי בגיל הרך ו

הצעת חוק הפיקוח על מעונות "ביניהן , התקבלו בקריאה סופיתמספר הצעות חוק שטרם 

הצעת (, "יעקב מרגיחה"כ ביטון ו-יפעת שאשא)חה"כ ד"ר  2015–, התשע"ה"יום לפעוטות

 2016–התשע"ז, "חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

ועוד , הצעתה של חה"כ קארין אלהרר )השר חיים כץ(

 יוזמות פרטיות נוספות. 

בישיבות הוועדות השונות שדנו בחוקים אלה,  לקחנו חלק
ואשר  היינו שותפות להפגנה שהתקיימה בפתח תקווה

אביב, בעקבות אסונות שניתן היה -ומאוחר יותר,  בתלקראה לזירוז החקיקה, 
  ,למנוע אלמלא ההשהיות בהשלמת החקיקה

 פנינו אל חברינו באקדמיה, וקבלנו את תמיכתם, כתבנו מכתבים לשרים הרלוונטיים ועוד. 

 :נקודות הבאותהפיקוח שמה דגש על הלחוק המתייחסת עמדתנו 

שוהים  ןלחינוך/טיפול לפעוטות )מעונות ומשפחתונים, ציבוריות ופרטיות( בההחוק על כלל המסגרות החלת . 1

 .חמישה ילדים ומעלה

)יחס מספרי בין מבוגר כחלק בלתי נפרד מהחוק  ,המסגרות לפעוטות לסטנדרטים מחייבים של איכות לכלאימוץ  .2

מתאימה, טיפולית ו , עבודה חינוכיתוהדרכתו הכשרה מקצועית של הצוותלילדים; סביבה חינוכית מותאמת, 

 .נקות לאלו של גילאי הגןיצירת רצף במדיניות פדגוגית בין המסגרות של גיל היהגדרת מהות הפיקוח ו

 .צמצום לוח הזמנים ליישום החוק. 3

לרשות פעוטות מכל  שיעמדו  חינוכיות איכותיות-מתן ביטוי לאחריות המדינה לקיומן של מסגרות טיפוליות .4

 שכבות האוכלוסייה, כולל ילדים בסיכון. 
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אושרה במליאה, בקריאה ראשונה,  19.07.18החברתיות, ביום חמישי   לאחר מחאות הורים ופרסומים ברשתות

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות. ההצעה מבקשת לקבוע חובת רישוי למעונות יום לפעוטות, קובעת 

את התנאים למתן רישיון ועוסקת בהקמת מנגנון הפיקוח עליהם. בנוסף, היא מסמיכה את שר הרווחה לקבוע 

נות המתייחסות לדרישות ההשכלה, ההכשרה והניסיון מאנשי הצוות, ולהדרכתם, את תנאי הסביבה בחוק תק

 הפיזית מבחינה בריאותית ובטיחותית ועוסקת בתקינת כוח האדם ובתכניות הטיפול והחינוך במוסדות אלה.  

ביטון -יפעת שאשאד"ר זוהי פריצת דרך של ממש בתחום שהיה מופקר עד כה. אנו מברכים את יוזמי החוק, חה"כ 

 , ומקווים שהשלמת החקיקה תתבצע בהקדם. יעקב מרגיחה"כ ו

 

 חוק המועצה לגיל הרך

 אז מה היה לנו?

  לחברי כנסת ובראשם פרופ' טרכטנברג  – יעצנוי

 על הקמת שדולת הכנסת לגיל הרך –ברכנו 

 והבריאותהעבודה, הרווחה לכלל חברי הכנסת, לחברי וועדות החינוך,  – כתבנו

 בישיבות הוועדות ועשינו נפשות לחוק – השתתפנו

 לממשלה להקים מועצה לגיל הרך –קראנו 

 , ביניהם "יוניסף" בקריאה לממשלה להציב את הגיל הרך בראש סדר העדיפויות הלאומי לארגונים תומכים – חברנו

 תמיכה מחברים ועמיתים מהשדה ומהאקדמיה -פנינו וקבלנו 

 חתימות שקראו ליישום החוק 2000כ  -  גייסנו

    המועצה לגיל הרך, בה התקבל חוק 26.07.17בישיבת הכנסת מיום  -  נכחנו

 ד עם כל שוחרי טובתם של ילדי הגיל הרךיח – והתרגשנו שמחנו

  שהמועצה תמונה ותתחיל בעבודתה לא יאוחר מששה חודשים ממועד קבלת החוק )כפי שהובטח(. – קיווינו

 

ברה לה שנה ומעלה, כל ילדי ישראל מחכים. כולנו מקווים שהרכבת המועצה תושלם בהקדם ושנזכה לתחילת ע

פעילותה במקום הטבעי שלה, במשרד החינוך. כפי שהצהיר שר החינוך, נפתלי בנט, בישיבת המעקב ליישום 

 חה למשרד החינוך". "חשוב להעביר את האחריות על חינוך הילדים הרכים ממשרד הרוו( 19.02.18החוק )

 

 בצל הגירוש - המשך עשייה –יוניטף 

חנה שטרסברג* ורינה שטרן*, והמתנדבת, דורית ריבנאי, ממשיכות בפעילויות ההדרכה במשפחתונים  נעמי ארבל

 אביב. -לילדי העובדים הזרים בתל

של ממשלת ישראל.  במשפחתונים, בחודשים האחרונים, מלווה במתח ובחרדה, בגין מדיניות הגירוש העבודה

 מדיניות זו, המשפיעה על ההורים ועל הצוות, מוקרנת גם על הילדים, השותפים הטבעיים לתחושות המבוגרים. 

 

                                                           
 חברת הוועד המנהל בעמותה 
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בכל הקושי הזה, ממשיכות המתנדבות להגיע למשפחתונים אחת לשבוע, לעבוד עם הצוות ועם הילדים ולנסות 

  לדבוק בשגרת היום יום.

ההדרכה מאפשרת פעילויות בחומרים, שעת סיפור, מפגשים, שיר תנועה ומשחק הן ברובד הדרכת המטפלות 

אנו מאמינות שבטחון בסיסי, רווחה, סביבה תומכת, הם זכותו ם הילדים. עבודה עבבאמצעות מודלינג והן 

 הבסיסית של כל ילד באשר הוא, ללא הבדל דת, מין, ארץ מוצא או מעמד. 

 

מפגשים בנושא ריבוי שפות ודרכים  אילן-באוניברסיטת ברה התקיימו לאחרונ

 פעילות בגני 40עלה מ לקחו חלק למלהקראת ספרים בפני ילדים. במפגשים 

דריכות, מנחות, מלוות ממנכ"לית יוניטף, מטפלות בפעוטונים,  ביניהן "יוניטף"

משת ארחה את המפגשים פרופ' עפרה קורת*, המש. ושותפות מטעם העמותה

עקרונות ויישומים רלוונטיים לשיח הדבור כראשת תכנית האריס. במפגשים נדונו 

  ולשימוש בספר ובסיפור בהתאמה לצרכי קהילת הילדים הספציפית.

 

 

 

 

חברות העמותה, המתנדבות בגני יוניטף, לקחו 

חלק באירוע, לקראת חג המולד, שהתקיים בכנסיה 

 אביב בסימן: -הקתולית בדרום תל

 Kid's Christmas Party. 

 

 

   

 

  ילדים בעלי צרכים מיוחדים

להקצות ו  המחייבת את המדינה לאתר את הילדים הזקוקים לטיפולים התפתחותיים ,קיקההעמותה חותרת לח

וועדות הכנסת חברות הוועד המנהל של העמותה לקחו חלק בישיבות משאבים מתאימים לצורך הטיפול בהם. 

 הבאים:שעסקו בנושאים 

  עתידן של היחידות ההתפתחותיות, על רקע המצוקה והצורך בקביעת תעריף מינימום לטיפול בילדים. בדיון

עלתה העובדה שמושקעים כספים רבים בהכשרת צוותים והדרכתם בטיפול ע"י משרד הבריאות החינוך והרווחה. 

 לקביעת תעריף מינימום. בסיכום הישיבה הוחלט שינקטו מהלכים להקצאה תקציבית  עלה גם הצורך

  מענים לילדים אלרגיים מגיל לידה עד שלוש: הצורך בהכשרת הצוותים החינוכיים גם במסגרות שאינן

, העלתה את הקושי לגבי ילדים הנמצאים במסגרות שאינן מפוקחות. וכן הציעה שהקמפיין מפוקחות. שמחה סחר

 התופעות ובדרכי טיפול בהן.של משרד הבריאות יידע את כלל הורי הגיל הרך בזיהוי 

 

 

                                                           
  המנהל בעמותהחברת הוועד 
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  בחודש אוקטובר התקיים במרכז האקדמי פרס ברחובות כנס בנושא "צרכים התפתחותיים ולקויות בגיל הרך

בארץ ובעולם, איתור מוקדם, חינוך וטיפול: הרצוי והמצוי". במהלך הכנס הוצגו ממצאי מחקרים המצביעים על 

התפתחותיים ובהתערבות התועלת באיתור מוקדם של ילדים בעלי צרכים 

את פעילות העמותה בנושא, מוקדמת מותאמת. ד"ר תמר ארז תארה 

שעיקרה פניות למחוקקים  לפעול למימוש הזכות הקבועה בחוק, לשירותי 

, הרצתה בנושא: "כתיבה עם . פרופ' דורית ארם3חינוך מיוחד לילדים בגיל 

שטרסברג* ובטי כהן*, הציגו מודל ילדי גן כמנוף לקידום ניצני אוריינות". חנה  

מערכתי רב מקצועי שהפעילו במרכז לגיל הרך ברמת שקמה ברמת גן, כדגם 

לעבודה משותפת של חינוך רווחה ובריאות, בה איתור וטיפול מוקדמים הביאו 

 לסגירת פערים. 

, "פרסע"ש האקדמי מרכז "השותפים בעריכת הכנס היו: פרופ' מלכה מרגלית, דקנית ביה"ס למדעי ההתנהגות ב

עמותה הישראלית למען "יכילוב, האדואק, -ד"ר יעל לייטנר, מנהלת המכון להתפתחות הילד בבית החולים דנה

  פרטים  נוספים בקישור: .וארגון "תקווה לילד" (משרד החינוך )שפ"י ,"הילד בגיל הרך

                                                                                          http://www.israelforkids.org.il/?p=2426 

בדבר ו ,בדבר חשיבות האיתור המוקדם ,הכנס הסתיים בקריאה משותפת של אנשי חינוך, רפואה ופסיכולוגיה

בהתערבויות מוקדמות לילדים עם צרכים  ,שתסייענה לצמצום הפער בין רצוי ומצוי ,המלצותהצורך בגיבוש 

 התפתחותיים ולקויות בגיל הרך. 

 תמיכה בהורים והורות לילדים בגיל הרך
מידע, הצורך במדיניות לאומית, העונה על הצורך להקנות העלות את במטרה לפעלנו רבות אחרונות בשנים ה

השתתפנו בישיבות וועדות הכנסת, לקחנו חלק בכנסים שלבים הראשונים של ההורות.  רים בהו, להדרכה וייעוץ
  והדקנו את קשרינו עם משרד הבריאות. להלן דוגמאות אחדות.

  שעסקו בנושא, דוגמת:   כנסתהבדיוני ועדות השתתפנו 

 ביטון את -העברנו לחה"כ יפעת שאשא . לקראת ישיבה זוישיבת הוועדה לזכויות הילד שדנה בטיפות החלב

שירותי טיפות החלב  תהעמותה מייחסת חשיבות עליונה לתפיסהעמותה. בדף העמדה צויינה העובדה כי  עמדת

כגוף המספק רצף שירותים: בהיריון, בבית החולים ליולדות ולאחר מכן בקהילה. אנו סבורים שיש מקום לאמץ 

תוך שיתוף משרד הבריאות, השלטון המקומי וגופים נוספים, בתוך תפיסה מתכללת לפיה, טיפת החלב תפעל 

שרותי נגיש ומטופח בקהילה, ותעמוד בקשר עם בעלי מקצוע רלוונטיים, בנוסף לאחיות. תפקידן של -מכלול רב

 טיפות החלב בעינינו הוא כפול, הן חינוך לקידום הבריאות וההתפתחות )תמיכה, הדרכה, ליווי והכוונה( בצד תפקיד

 .של צרכים מיוחדים וקשיי התפתחות איתור מוקדםבאמצעות מניעתי, 

  http://www.israelforkids.org.il/?p=2470 

  ישיבת וועדת החינוך של הכנסת שיזמה המועצה הציבורית להורים, ואשר הוקדשה להורות בחינוך. בישיבה

 הוצגו ממצאי מחקרים המלמדים על הקשר של ילדים עם הוריהם כמפתח להצלחתם בלימודים. 

ם נציגת העמותה בדיון, הגב' שמחה סחר* הדגישה את הצורך בהדרכת הורים לילדים הצעירים המבקרי

 במסגרות שאינן במערכת החינוך הממלכתי. פירוט ההחלטות שהתקבלו במסמך שבקישור:  

 http://www.israelforkids.org.il/?p=2477 

                                                           
 *חברת הוועד המנהל בעמותה
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 להעלאת המודעות  (בת עשר השנים)בהם הצגנו את עמדותינו ואת פעילותנו  כנסים ארצייםלקחנו חלק פעיל ב

 של מדיניות יישובית ולאומית שתענה על צורכי ההורים בראשית החיים.לצורך 

 2017של רשת ערים בריאות שהתקיים בראשון לציון באוקטובר  25-הכנס ה  

http://www.israelforkids.org.il/?p=2481 

  שם הצגנו את המצגת שבקישור 2018כנס המאקרו לעבודה סוציאלית שהתקיים בצפת בפברואר , 

http://www.israelforkids.org.il/?p=2474 

 :משרד הבריאותעם פעלנו במשותף 

ביוזמת   2018ביום עיון לתכנון אסטרטגי וכלכלי שהתקיים ביוני   השתתפנו 

זכות, העומדת בראש תחום -, ונציגתו, גב' אנה לרנרמשרד הבריאות

יישומית בעבודה בין מגזרית  התנסותהחדשנות במשרד. קדמו ליום העיון 

הקול הקורא בהתבסס על לפי אתגרים חברתיים שזוהו במערכות השונות. 

, בו השתתפנו. נראה יום העיון( ועל 2018)מאי משרד הבריאות פרסם ש

, כאתגר משמעותי "משרד הבריאות סימן את "שנות החיים הראשונותש

 .  חיוני ופורץ דרך מבחינה חברתית

 

  ג'וינט -מטעם אלכאה"מרחב המשותף" ד"ר תמר ארז, יו"ר העמותה, השתתפה במיזם

הזדמנויות שוות להתפתחות המכון למנהיגות וממשל. מטרת המיזם היתה יצירת -ישראל

מגוון המאגדת  ,מגזרית-תחומית ובין-גישה אינטגרטיבית בין, באמצעות קידום של כל ילד

 .בתחום הבריאותודיסציפלינות, כוחות 

 http://www.israelforkids.org.il/?p=2484                 סיכום הפעילות בקישור:     

 

  בחודש מרץ השתתפנו בכנס שהתקיים במשרד הבריאות. בכנס לקחו חלק נציגי כל

הארגונים  שלקחו חלק בתהליך שיתוף הציבור. פתחה את היום הרצאתו של פרופ' פרנק 

ה את חשיבותו של תכנון יישובי, המשתף גורמים מן הקהילה אוברקלייד. בה העל

והוצגה התכנית האסטרטגית הקיימים.  םומנהיגות מקומית, בבחינת חיבור בין השירותי

 לפרטים:    שנות החיים הראשונותשל משרד הבריאות ל

http://www.israelforkids.org.il/?p=2496  

אנו מברכים על התהליך ועל התכנית שגובשה במשרד הבריאות. אנו מקווים שהקמת המועצה לגיל הרך תאפשר 

לקידום המטרות החשובות  ,המשרדים הרלוונטיים ועם השלטון המקומינציגי סיסטם המשותף עם -בניית האקו

 ו נעשה ככל יכולתנו לתרום למימוש התכניות.שהוצגו. אנ

 

 מפורום מקומי לפורום ארצי -"פורום הורים" 

שהתקיים באוניברסיטת " לשנת החיים הראשונה ןמההיריו - "הולדתו של הורה, כנס ישראל להורותבהמשך ל

גובשו תכניות  2017, פעל במרכז הקליני הבינתחומי "פורום הורים" בו היינו שותפים. במהלך 2016-חיפה ב

לפורום ארצי לקידום הידע עירוניות והשנה החלה התארגנות שמטרתה להרחיב השותפויות, ולנוע מפורום מקומי 

 . רים ובהורות בשנות החיים הראשונותהמדעי, הפרקטיקה והמדיניות הלאומית לתמיכה בהו
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התקיימו מפגשים במהלכם התקבלו ההחלטות להתמקד בנושאים הבאים: הכנת כנס מדעי ארצי שני; תכנון מודל 

העיר; תכנון הכשרה, המיועדת למטפלים העובדים  להנגשת שירותים, הקשורים בראשית החיים, להורים בכל שכונות

אוניברסיטאיים; שילוב בעלי עניין -כוונה לשלבה בתכניות ההכשרה באקדמיה ובמוסדות חוץעם הורים, מתוך 

 ת. התמיכה בהורים ובהורות בשנות החיים הראשונושיתבע קידום ציבורי בקמפיין 

 

 פורום לשוויון הזדמנויות בחינוךה

הזדמנות שווה ומשווה בחינוך.  הפורום הציבורי למען שוויון הזדמנויות בחינוך פועל זה מספר שנים, למען מתן
 פרופ' עפרה קורת משמשת נציגת העמותה בפורום.

 בהמשך לכנס בנושא שוויון הזדמנויות בחינוך, שהתקיים לפני כשנה, התקיימה ברמת גן ישיבת הפורום הציבורי
פעולה. ההתייחסות, למען שוויון הזדמנויות בחינוך לדיון בתכנית פעולה. לאחריה העברנו את התייחסותנו לתכנית 

 וד"ר תמר ארז, יו"ר העמותה, כללה את הסעיפים הבאים:* שהוכנה ע"י פרופ' עפרה קורת

הצורך להתייחסות, בכל תכנית, לילדים מגיל לידה; הצורך בהתייחסות דיפרנציאלית לילדים עפ"י צרכיהם; הצורך 

ים; התערבויות חינוכיות הן ברמת הקשר באיתור של קשיים התפתחותיים, מוקדם ככל שניתן, כדרך לצמצום פער

פירוט בין הורה לילד והן ברמת המסגרת החינוכית/טיפולית בה פעוט שוהה; הצורך בטיפול/חינוך הוליסטי; 

 http://www.israelforkids.org.il/?p=2500                                                                   :הדברים בקישור

"חוק שוויון הזדמנויות בחינוך" מתוך מטרה כי צפוי דיון בוועדת החינוך של הכנסת בנושא  ,בימים אלה התבשרנו

 להביאו לידי חקיקה. פגישה בנושא תתקיים גם עם הגב' גילה נגר, מ"מ מנכ"ל משרד החינוך. 

 בעשייתם החשובה.  ולגב' אורה חכם, העומדת בראשו,ו מאחלים הצלחה רבה לחברי הפורום נא

 ניצני פעילות

, יזמה קשר עם גופים הפועלים עם המגזר הבדווי, במטרה לבחון דרכים אפשריות למעורבות של רינה שטרן

ה. רינה שטרן* ונעמי ארבל* קיימו פגישות עם גב' טליה ויינברגר, גב' סבי מנגשה יהעמותה בעבודה עם האוכלוסי

 סומך, הפועלות במגזר הבדווי, לצורך הכרות ראשונית. -וגב' שלומית להמן

עמותת אלבאקור והציגו את של העמותה והגב' אחלם אלבוקיר השתתפו בישיבה  סומך-הגב' שלומית להמן

פועלת במגזר. בהצגתן התייחסו לקשיים ולצרכי האוכלוסייה. סוכם כי תתקיים ה(, "השחר")שמשמעו בערבית 

 דרכים לשיתוף פעולה עתידי.העמותה לגיל הרך בה ייבחנו  נציגותת המשך עם פגיש

 קצרצרים

 ךהלימודים לגיל הרך במכללות לחינו הוועדה להערכת איכות 
בנושא  13.2.18איכות מישיבתה ביום אימצה את המלצת ועדת המשנה להבטחת  המועצה להשכלה גבוהה

ההמלצות . , בה לקחה חלק פרופ' דורית ארם*הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך הערכת איכות

להכיר בייחודיות הגיל  ,המכללות האקדמיות לחינוך למשרד החינוך ולראשי ת, "לוותת, ת לכלל המערכוקורא

ממצאי  ה לתפקוד איכותי ומותאם. הכשרת בחשיבותלהכיר  ,מכאןהתפתחות הילדים ולהגננת תרומת ב ך,הר

תנאי ההכשרה לגיל הרך. ההמלצות מתייחסות להעלאת חולשות בסיסיות בתכניות  מצביעים על מספרה הוועד

 ,בעל ידע וניסיון בגיל הרךון, גומצוות הדרכה הוא הגיל הרך, לשלוב  ושתחום מחקר ,סגל ליבתישיבוץ הקבלה, ל

                                                           
 חברת הוועד המנהל בעמותה 
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 .בחינוך תינוקות ופעוטות בגיל לידה עד שלוש בעל מומחיותולהכללת, לפחות איש צוות אחד,  ל היבטיו השוניםע

 org.il/?p=2454http://www.israelforkids.המלצות המל"ג בקישור:                                                       

  כנסOMEP  בפראג עולמיה 
שנה לקיומו של ארגון הגג  70בחודש יוני התקיים בפראג כנס בינלאומי לציון 

ש ייצוג העולמי. בכנס השתתפו נציגים ממדינות רבות, בהן י  OMEPשלנו, 

ייצגה בכנס את הסניף המקומי. הכנס עסק במצב  לארגון.  פרופ' דורית ארם*

הדיונים הילדים בעולם.  הרך בעולם והתמקד בקיימות ובעתיד החינוך בגיל

 יבשות, ישראל שובצה בין מדינות אירופה. שחולקו עפ"י התקיימו בקבוצות 

התרשמתי מהשיח המגוון מסכמת פרופ' ארם: "

לידה מגיל לחינוך , ביחסן ומהשונות הרבה בין המדינות

לחינוך  ,כיום ,הצגתי את הדאגה בארץ בה השתתפתי שלוש. בקבוצת הדיון גיל  עד

הדרישה להכשרה מתאימה למחנכות את עד גיל שלוש, ומלידה  איכותי לילדים

 ך".לפיקוח על מסגרות החינוהקריאה ו

בתמונה מימין עם  פרופ'  אנו מודים לדורית על שנאותה לייצג אותנו בכנס חשוב זה.

 אירופה. OMEPנקטריוס, יו"ר 

 

  לרשויות המקומיותלקראת הבחירות 
מקומיות בבחירות הקרובות, בה היא קוראת להנהגת   רשויותה ותלמועמדים לראש ,פנייה העמותה פרסמה

ת הפניה א הפיץלסייע לנו ולאנו פונים אליכם, ידידינו, ". המועצה לגיל הרך"ברוח  ,מדיניות עירונית מתכללת

  .למועמדים ביישובכם, בתקווה שהנושא יעלה לדיון בקמפיין הבחירות שלהם

 http://www.israelforkids.org.il/?p=2505                                                                                     לקריאה:

 סיוע לעמותה

 להודות למי שסייעו לנו ותרמו למימון פעילויותינו. חברות הוועד המנהל, העושות עבודתן על  יםאנו מבקש

למימון  180₪הצטרפו אף הן לתורמים. כל אחת מהן תרמה, זו השנה השניה, סך של  טהרת ההתנדבות, 

ארגון הגג העולמי, החזקת אתר ועוד(. אנו פונים אליכם חלק מן ההוצאות השנתיות של העמותה )דמי חבר ל

 שנית, בבקשה לתרומות. 

 ניתן להעביר תרומה לחשבון שפרטיו להלן:

 חשבון ע"ש העמותה הישראלית למען הילד בגיל הרך

 (12בנק הפועלים )

 203857חשבון  524סניף 

 כל סכום יתקבל בתודה.

 

 , חברת הוועד המנהלתיבה ועריכה: לאה אופירכ
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