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סימוכין031521:
לכבוד
מר שמואל אבואב
מנהל כללי
משרד החינוך
שלום רב,
הנדון :תכנון מערך הגיל הרך
חוק המועצה לגיל הרך ,התשע"ז 9305-נחקק במטרה לקדם את הטיפול בילדים בגיל הרך
ואת התפתחותם הגופנית והשכלית ,להבטיח את בריאותם הפיזית והנפשית ואת מילוי
צורכיהם החינוכיים ,החברתיים ,הפיזיים והרגשיים ולתת להם תנאים נאותים וסביבה
טיפולית-חינוכית הולמת ומותאמת ,שיאפשרו להם שוויון הזדמנויות בחייהם הבוגרים.
חוק זה מת ייחס לגילאי לידה ועד תחילת הלימודים בכתה א' .המועצה לגיל הרך בראשות
שר החינוך ,כונסה ושוקדת על גיבוש מדיניות כוללת ליישום מותאם של הממשלה
באמצעות משרדיה העוסקים בתחום .מרכז השלטון המקומי חבר במועצה ,ראשי
הרשויות מעורבים במתרחש בה ,באמצעות ועדת משנה לגיל הרך שכוננתי במרכז השלטון
המקומי.
בד בבד לפעילות המועצה ,החליט ראש הממשלה על העברת האחריות לגיל הרך למשרד
החינוך ,ועל זאת אנו מברכים.
הרשות המקומית ,היא המרחב בו מתקיימות מסגרות ופעילויות לתושביהן ,מרביתן
באמצעות שירותים אותן מספקת הרשות מתוקף חוק ,בשיתוף משרדי הממשלה .תשתית
ראשונית לטיפול מגילאי לידה נבנית ברשויות רבות בשל הצורך לתת מענים לילדים
בגילאים אלו ,הבאה לידי ביטוי ביוזמות ופעילויות לסיוע בהכוונה ובהדרכה של הורים,
הכוללות ליווי ,טיפול ומעקב בתחומים רבים ,שאחד מהם – הקמת מסגרת יומית של מעון
והדרכת הצוותים הפועלים בה.
משרדך עוסק בימים אלו בתפיסת עולם שתוביל למדיניות ולבחינת מודלים להפעלה
ולהבניית המערך ,שיפעל ברשויות תוך שיתופן ומעורבותן .על כן ,נבקש להיות חלק מצוות
החשיבה ,להביא מניסיוננו ולתכנן במשותף את הדרך בה נצעד יחדיו ליישומה.

בברכה,
שלמה דולברג
מנהל כללי

העתק:
חה"כ הרב רפי פרץ -שר החינוך
מר חיים ביבס -ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שי חג'ג' -ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
גב' שושי כחלון כידור -ראש עיריית כפר-יונה ויו"ר ועדת משנה לחינוך ,הגיל הרך ,מש"מ
ד"ר שוש נחום -סמנכ"ל ומנהלת המינהל הפדגוגי ,משרד החינוך
מר איציק אשכנזי -מ"מ מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל מינהל חינוך ,רווחה וחברה ,מש"מ

