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 חברי המועצה הלאומית לגיל הרך: לכבוד

 

 של המועצה לגיל הרך 6סיכום ישיבה מס' הנדון: 

 

 של המועצה.  6התקיימה ישיבה מס'  18/5/2020 -התש"פ  באייר כ"דביום שני 

 :נושאיםבשני הישיבה עסקה 

התנעת עבודת וועדות המשנה, כדי שבאמצעותם תקדם המועצה את הפעילות בהתאם לתפקידיה  .א
 ולעקרונות המדיניות שהיא גיבשה

ולקראת  ,במהלכים שצריכה המועצה לקדם בראיית "שגרת הקורונה" בשנה הקרובהפתוח דיון  .ב
 התפרצות נוספת ובראיית לקחים מהמשבראפשרות של 

 

  :הדיוןלהלן עיקרי 

 חברות בוועדות המשנה

 יושבי הראש של הועדות:המועצה אישרה את רשימת  .1

 ד"ר הדר ירדני –ת"ע, כספים ומינהל  .1

 פרופ' אבי שגיא –מידע ומחקר  .2

 חנה שדמי –הורים ומשפחה  .3

 נעמי מורנו –מסגרות  .4

 רבקה פישמן –קהילה  .5

 בהתאם לבקשות שעלו עד כה. המשנה,  וועדותב לחברותהוצגו שמות המתנדבים  .2

 :24/5 -, ועד לא יאוחר מהלהעביר בהקדם חברי המועצה התבקשו .3

 (., או אם מבקשים לשנות את בקשותיהםלהשתתפות בוועדות )אם טרם עשו זאת בקשות 

 אשר יוכלו המשנה )הורים ומשפחה, קהילה, מסגרות(  על חברים חיצוניים לוועדות המלצות
  .ולתרום לחשיבה מגוונותלייצג תחומים ועמדות 

הודגש כי וועדות המשנה יוכלו לזמן גורמים נוספים לדיונים שלהן, להצגה ודיון בתחומים שיהיו על  .4
 סדר היום של הוועדה.

סוכם כי לאחר שיועברו כל הבקשות וההמלצות, יתקיים דיון של יושבי הראש, ולאחר מכן רשימת  .5
 חברי הועדות תופץ לאישורה של המועצה. 

מו כן, עלה הצורך לבחון הצטרפות של גורמים חיצוניים גם לוועדת מידע ומחקר, במידה ולא יהיו כ .6
 . )בנוסף לצוות החוקרים שיגובש לליווי הועדה( מספיק מתנדבים מתוך המועצה

  הובהר שיתבצע תיאום ותכלול בין הוועדות והנושאים שעולים בהן באופן שוטף. .7
 

בראיית הקורונה מהלכים שצריכה המועצה לקדם  

, תחום הגיל הרך תפס מקום שולי בלבד בסדר כי בתקופת משבר הקורונהמרבית הדוברים ציינו  .8
 היום של משרדי הממשלה ושל הציבור, מצב שהוכיח את נחיצותה של המועצה בהמשך. 

המועצה אינה מיועדת להחליף את משרדי הממשלה בניהול המהלכים צוין כי בתוך כך,  .9
 אלא להוות גוף ש: היומיומיים,
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  בין משרדי הממשלה, ובינם לבין הרשויות המקומיות, הארגונים של התחוםיוביל את התכלול ,
 .וכלל בעלי העניין האחרים

 הממשלה הרלוונטיים ובקבלת ההחלטות. היה שותף בדיוניי 

  המידי.הזמן בעת משבר, יצביע על פערים ונושאים שיש לטפל בהם בטווח 

מול  אל לקדם ולאשר את התכנית הלאומיתבראש ובראשונה,  לקדם זאת, נדרשעלה כי על מנת  .10
 . על מנת ליצור קול אחיד של המועצה – הממשלה החדשה

 נדרש:בנוסף, הוסכם ש .11

 כהפקת לקחים מהמשבר הנוכחילהוסיף לתכנית הלאומית התייחסות לפעילות בשעת חירום ,. 

 בהן דיונים בסוגיות המקצועיות תוך  להתחיל את עבודת הוועדות בהקדם, על מנת לקיים
 שמיעת מגוון הדעות והעמדות שעולות בקהילה המקצועית ובציבור.

  ,הציבור וכולל פעילות מול משרדי הממשלה, וועדות הכנסת, לקדם את פעילות ההסברה
 הרחב. 
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 רשימת המשתתפים בישיבה

 חברי מועצה 

 סגן יו"ר המועצה – סימה חדד .1

 אוניברסיטת חיפה –פרופ' אבי שגיא  .2

 משרד הבריאות  –ד"ר ליזה רובין  .3

 משרד הבריאות – הדר ירדניד"ר  .4

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  –נחום עידו  .5

 העבודה הרווחה והשירותים החברתיים משרד  –ורד כרמון  .6

 משרד החינוך – חנה שדמי .7

 משרד החינוך –אסתר חטב  .8

 אמונה –דוד הדרי  .9

 ארגון רופאי הילדים –פרופ' צחי גרוסמן  .10

 מרכז השלטון המקומי – מיכל מנקס .11

 עיריית פתח תקווה –אוריאל בוסי  .12

 משרד המשפטים – אורי שלומאי .13

 המכללה האקדמית לחינוך גורדון –ד"ר סלויה סאבא סעדי  .14

 החברה למתנ"סים –רבקה פישמן  .15

 ויצו העולמית –ד"ר נעמי מורנו  .16

 סמנכ"ל מקצועי בית איזי שפירא –לילי לוינטון  .17

 "גני ילדים ומעונות יום בית יעקב" רשת –הרב יצחק גולדרנופף 

 משתתפים נוספים:

 חייקין-סומך KPMGיועץ,  –דודי דמבינסקי  .1

 חייקין -סומך KPMGיועצת,  –אורית שפירו  .2

  KPMG –ענת אברמסון  .3

 


