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בתמיכת:

 

מחקרים רבים מצביעים על כך כי שנות הגיל הרך, החל מלידה, מהוות 
שלב קריטי בחיי הילד, בהן מתעצבות התשתיות  להתפתחות יכולותיו 

הקוגניטיביות, המוטוריות, הרגשיות והחברתיות. 

לאיכות הטיפול/חינוך של המבוגר המשמעותי, המטפל בפעוט במסגרת 
החינוכית ישנה השפעה מכרעת על עתידו. 

כיום ישנם בישראל קרוב ל- 600,000 פעוטות בגילאים אלו ועדיין אין 
תכנית ממשלתית הלוקחת אחריות כוללת על הילדים מתחת לגיל שלוש 
בהתייחס למשפחה, למסגרת החינוכית ולשירותי הקהילה. רובם המכריע 

)77%( שוהים במסגרות פרטיות )בטיפול של בני משפחה, מכרים ומסגרות 
לא מפוקחות( ללא מיפוי, תקינה, או סטנדרטים מינימליים שיבטיחו 

טיפול פדגוגי נאות. המסגרות הציבוריות, הנמצאות תחת פיקוח חלקי 
של משרד העבודה והרווחה, לא נתפשות כמוסד חינוכי, אלא כשמרטף 

הלאומי שהוקם בכדי לעודד תעסוקת נשים בשעה שנציגי המדינה יטפלו 
בילד. מבין ה-23% מהילדים השוהים במסגרות מפוקחות 2.5% הינם ילדי 

החברה החרדית ו-0.5% בלבד הם ילדי החברה הערבית.  

הזנחת קבוצת גילאי לידה עד 3 מובילה לפגיעה בפעוטות, ליצירת פערים 
גדולים בחברה הישראלית כבר בתחילת הדרך בהיבטים הרגשיים, חברתיים 

ולימודיים ועשויה להוביל לפגיעה בעתידה של החברה כולה.

הקואליציה לחינוך מלידה, שנוסדה בדצמבר 2015, מאגדת בתוכה כוח 
אזרחי מקשת החברה הישראלית כהורים, אנשי אקדמיה, מפעילי מסגרות 

לידה עד 3 ואנשי צוות, לצד נציגי ארגוני מגזר שלישי, פועלת ללקיחת 
אחריות ממשלתית כוללת על גילאי לידה עד 3.

בנובמבר 2018 עבר "חוק הפיקוח למעונות יום לפעוטות" לאחר ניסיונות 
חוזרים ונשנים של מעל ל-15 שנים. החוק, שנכנס לתוקפו בספטמבר 

2019, חל על כלל מסגרות לידה עד 3 בישראל )ציבוריות ופרטיות( המונות 
7 ילדים ומעלה. החוק מחייב בהעדר רישום פלילי לאנשי הצוות, בקורסי 

התנהלות בטוחה ועזרה ראשונה ובמיקום בטוח של המסגרת. תקנות החוק 
טרם נקבעו. 

  שיפור התקינה )היחס בין מספר הפעוטות למבוגר האחראי הכיתה( 
העומד במדינות ה- OECD על 1:4.

  שיפור התפוסה )המס' הכולל של מס' הפעוטות בכל כיתה(. 

  הגדרת מקצוע החינוך/טיפול כפרופסיה.

  דרישת תנאי סף להשכלה והכשרת צוותי המסגרות )תואר ראשון חובה- 
מסלול ייעודי להכשרה במכללות( כולל קורסי עזרה ראשונה והתנהלות 

בטוחה, ליווי והדרכה חינוכית של הצוותים לאורך כל השנה. 

   שיפור מעמד אנשי הצוות- הסדרת תנאי ההעסקה והשכר של מחנכות 
שנות הינקות ושל צוותי העבודה במסגרות לידה עד 3. 

   סבסוד ממשלתי למסגרות לידה עד 3.

  דרישת תכנית הוליסטית לפיתוח התשתיות והשירות בחברה 
הערבית ובחברה החרדית אשר תעוצב יחד עם נציגי החברה ותמומש 

בהדרגתיות. 

  איתור מוקדם ומתן מענים מותאמים לפעוטות עם מוגבלות.

הסדרת כלל מסגרות לידה 
עד 3 בישראל - אכיפת חוק 

הפיקוח ופריטתו לתקנות.

הגדלת מספר מסגרות 
לידה עד 3 ברחבי הארץ 

גם בישובים הערביים.

העברת האחריות על 
גילאי לידה עד 3 לקורת 

הגג של משרד החינוך.
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