חברות וחברי החטיבה ,יקרות ויקרים שלום רב,
לפני כחודש ימים נתבשרנו בעצב על מותה של דר' תמר ארז ,פסיכולוגית התפתחותית וחינוכית,
מומחית ומדריכה ,חברת החטיבה ההתפתחותית ומי שהייתה ממקימותיה .תמר עבדה שנים
ארוכות בשירות הציבורי ,מהן  30שנים בשפ"ח תל-אביב-יפו כשלאורך  18שנים ניהלה את מכון
שניאורסון לחינוך מיוחד .תמר ייסדה במשותף עם (דר' משה לנזמן ,יבד"לא) את פורום הפסיכולוגים
לגיל הרך ועסקה בפיתוח תכניות לגיל הרך .תמר הייתה חברה בוועדה המקצועית לפסיכולוגיה
התפתחותית ,ובוועד המרכזי של הפ"י .את כנס החטיבה שלנו ב  , 2018תמר פתחה בהרצאה
מרתקת אודות התהליכים ההיסטוריים שעבר תחום הגיל הרך בארץ ,דברה על אחריות מקצוע
הפסיכולוגיה כלפי הציבור בכלל וכלפי ילדים צעירים בפרט .תמר הייתה דמות מרכזית בנוף החטיבה
והיא תחסר לנו מאוד.
בשנים האחרונות תמר הייתה חברה בוועד המנהל של העמותה למען הילד בגיל הרך וייצגה אותה
בוועד המנהל של המועצה הציבורית להורים .את כנס העמותה הקרוב שייתקיים בחיפה בספטמבר
הקרוב ייחדו לזכרה .למתענייניםhttp://icc.haifa.ac.il/conferences/44-second-parent-conf. :
בגיליון פסיכואקטואליה מינואר  2018הוקדש לתמר המדור 'פרופיל אישי' וראיינה אותה שרית ארנון-
לרנר .יהי זכרה ברוך.
וכמו לפי ריתמוס קבוע ,פרשה מצמררת נוספת של התעללות בפעוטות הציגה בפני הציבור הרחב
את ההזנחה הנפשעת של מסגרות החינוך בגילאי  ,0-3הזנחה שידועה לנו אנשי המקצוע כבר שנים
ארוכות .אנו שנמצאים במסגרות ,ומידי יום פוגשים שנזקים העצומים שגורמים להתפתחותם של
תינוקות ופעוטות ולמידת האמון שיכולים לרכוש בעולם .אנו יודעים היטב עד כמה הצוות חסר
הכשרה ,עד כמה סבלנותן קצרה ויכולות הוויסות הרגשי שלהן ,הנחוצות לשם טיפול בקטנטנים ,כה
רעועות .הפעם ,התמונות הקשות מאותו פעוטון "תורן" הצליחו להוציא אלפים לרחובות ,לגרור
הצהרות יוצאות דופן מצד פוליטיקאים ואף הבטחה לשינוי מפי ראש הממשלה עצמו.
לנו ידוע כי מצלמות לא יעזרו בדבר ,כי העברת האחריות אל משרד החינוך לא תספיק ,וכי הפיקוח
כה מינורי .על מנת להשיג שינוי נדרשת הסדרה מקיפה של התחום כולו ,לרבות הכשרות מוסדרות
ורציפות .מי ייתן והפעם המועצה הציבורית לגיל הרך אכן תיקח על עצמה את המשימה העצומה
הזאת ותחולל שינוי מהותי.
ודעו ,שגם במהלך הקיץ אנו ממשיכים לקדם את הנושאים החשובים לנו שעל הפרק ,וגם בקיץ יש מקום
לפעילות ולפעילים חדשים!
אנו מזמינות אתכם לשתף אותנו במחשבות ורעיונות ,לתרום מזמנכם ומניסיונכם.
כתבו אלינו.Psych.develop@gmil.com :
שלכם ,ועד החטיבה

