 11בפברואר 2020

לכבוד :חברי המועצה הלאומית לגיל הרך

הנדון :סיכום ישיבה מס'  5של המועצה לגיל הרך

ביום שני ט"ו בשבט תש"פ ה 10/2/2020 -התקיימה ישיבה מס'  5של המועצה.
הישיבה עסקה בארבעה נושאים:
א .סיכום מהלך ההיוועצות הרחב
ב .המשך דיון בתפקידים ובמודל העבודה של המרכז הלאומי למידע ומחקר
ג .המשך דיון במתכונת עבודת המועצה וועדות המשנה
ד .עדכון לגבי הפעילות המתוכננת בשנה הקרובה ,בדגש על פעילות ההסברה
להלן עיקרי הדיון:
סיכום מהלך ההיוועצות הרחב
 .1הוצגו התובנות שגובשו בעקבות מהלך ההיוועצות ,וכן השוואה שלהן להמלצות שגובשו במסגרת
התכנית הלאומית.
 .2עלה כי המלצות המועצה תואמות במידה רבה את הצרכים שעלו מההורים בתהליך ההיוועצות ,ואף
כוללות המלצות נוספות המתבססות על הידע שהביאו עימם אנשי המקצוע שהשתתפו בתהליך.
 .3עלה הצורך לבחון התייחסות ממוקדת בהמלצות לנושא הפיקוח ,בהיבטי הקצאת המשאבים ,הגופים
המפוקחים והגדרת תחומי הפיקוח
 .4סוכם כי יתבצע בהמשך סיכום של סדרי העדיפויות של ההמלצות ,בהתאם למשמעויות הכספיות
של כל אחת מהן:
 חברי המועצה התבקשו להעביר כל נתון רלוונטי שביכולתו לסייע להערכת המשמעויות
הכספיות של כיווני הפעולה השונים.
 לקראת הגשת הדוח השנתי של המועצה יתקיימו פגישות עם נציגי האוצר ועם משרדי הממשלה
השונים לשם התייעצות ורתימה.
 .5מספר חברי מועצה עדכנו על תהליכים ואירועים רלוונטיים בתחום הגיל הרך בהם הם מעורבים.
המשך דיון באופן עבודת ותפקידי מרכז המידע והמחקר
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הוצגו התפקידים ומודל העבודה של המרכז הלאומי למידע ולמחקר.
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דגשים שעלו בדיון:
 בתחום המחקר ,המרכז לא רק יאסוף מחקרים קיימים אלא גם יפעל לקידום ביצוע מחקרים
בנושאים שונים .זאת באמצעות הצעת תמריצים שונים לגופים ,ולא באופן היררכי.
 המרכז יונחה על ידי ועדה מדעית ,בעיקר בהוצאת קולות קוראים לגופים השונים ובחוות דעת
לגבי ההגשות.
 ועדת המשנה הרלוונטית של המועצה תקבע את תחומי המחקר ואת התקציב .יחד עם זאת,
יש לשמור על מרכז המחקר כאוטוריטה מקצועית.
 המרכז יפעל באמצעות מבנה ארגוני רזה הכולל שלושה אנשים )1 :מנהל המרכז (ד"ר לפחות),
 )2רכז מחקר ואדמיניסטרציה ,ו )3-סטטיסטיקאי לניתוח הנתונים.
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המשך דיון באופן עבודת ועדות המשנה
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הוצגו וסוכמו ההתאמות שבוצעו בעקבות דיון המועצה הקודם:
 יוקמו  5ועדות מייעצות )1 :תכניות עבודה ,תקציב ומינהל )2 ,מידע ומחקר )3 ,הורים ומשפחה,
 )4קהילה ו )5-מסגרות חינוך וטיפול.
 שתי הוועדות הראשונות יכללו רק חברי מועצה ,ושלוש הועדות המקצועיות יכללו לפחות שני
חברי מועצה.
 החברות בוועדה תהיה לשנה ,עם אפשרות להארכה.
 המועצה תאשר את תכנית העבודה של הוועדות ותקבל את כל סיכומי הדיונים.
 ההחלטות יתקבלו על ידי המועצה  -בסיום כל מפגש מועצה יוקצה זמן ייעודי לסיכום ההחלטות
בעקבות המלצות וועדות המשנה.
 במקרה של צורך בהחלטה דחופה ,סגנית היו"ר תפנה לחברי המועצה בטלפון או במייל לקבלת
אישורם.
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חברי המועצה התבקשו לעדכן בהקדם מהן הוועדות בהן הם מעדיפים להשתתף ,וכן התבקשו
לשקול גם תפקיד יו"ר.

הפעילות המתוכננת בשנה הקרובה
 .10הוצגו אבני דרך מרכזיות לעבודה בשנה הקרובה ,בדגש על חשיבות נושא ההסברה בקרב קהלי
היעד השונים :משרדי הממשלה ,הקהילה המקצועית והציבור הרחב.
 .11עלה כי הפעילות ההסברתית יכולה לסייע לא רק בקידום המועצה והמדיניות שלה ,אלא גם בקידום
ובמיתוג תחום הגיל הרך וחשיבותו בכלל – לצורך משיכת אנשים למקצוע.
 .12סוכם כי:
 חברי המועצה יסייעו בתהליכים ההסברתיים וביצירת שיתופי פעולה ככל שיוכלו ,לרבות תיאום
מפגשים להצגת המועצה ופעילותה במשרדים ובארגונים שלהם.
 חברי המועצה יקבלו דף מסרים קצר וברור שיוכלו להשתמש בו באופן שוטף.
 טיוטת דף המסרים הוצגה במהלך הדיון ותעודכן לפי ההערות שעלו ,ובעיקר :הדגשת לקיחת
אחריות על ידי המדינה ,מתן דגש רב יותר על גילאי לידה עד  3בהשוואה לעבר ,פעילות מול
מגוון אוכלוסיות .כמו כן ,עלו מספר תיקוני נוסח לשם יצירת קוהרנטיות.
 סוכם כי לאחר סיכום התכנית הלאומית ,המועצה תחל להגיב באופן רשמי על אירועים
אקטואליים (משברים והזדמנויות) .חברי המועצה מוזמנים להעלות לפני הישיבות נושאים בהם
ייערך דיון לגיבוש עמדה רשמית.
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רשימת המשתתפים בישיבה
חברי מועצה
 .1סימה חדד – סגן יו"ר המועצה
 .2פרופ' אבי שגיא – אוניברסיטת חיפה
 .3ד"ר הדר ירדני – משרד הבריאות
 .4אמיר מדינה – משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 .5ורד כרמון – משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 .6חנה שדמי – משרד החינוך
 .7אסתר חטב – משרד החינוך
 .8טטיאנה סלובודניצקי – משרד האוצר
 .9דוד הדרי – אמונה
 .10פרופ' צחי גרוסמן – ארגון רופאי הילדים
 .11מיכל מנקס – מרכז השלטון המקומי
 .12אורי שלומאי – משרד המשפטים
 .13רבקה פישמן – החברה למתנ"סים
 .14ד"ר נעמי מורנו – ויצו העולמית
 .15הרב יצחק גולדרנופף –רשת "גני ילדים ומעונות יום בית יעקב"
משתתפים נוספים:
 .1אחז אגם – משקיף מטעם ההורים
 .2דודי דמבינסקי – יועץ KPMG ,סומך-חייקין
 .3אורית שפירו – יועצת KPMG ,סומך-חייקין
 .4קובי פרלשטיין – יועץ KPMG ,סומך-חייקין
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