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לכבוד מר נפתלי בנט
שר החינוך
הנדון :הרכב המועצה לגיל הרך

 .0ברצוננו לברכך על הקמת המועצה לגיל הרך ,אשר תכין תכנית לאומית סדורה וארוכת
טווח להשקעה וטיפול בגיל הרך בישראל.
 .8מעיון בפרק ג' של חוק המועצה לגיל הרך ,תשע"ז 8502-ומהעולה בתקשורת ,אנו
מבינים כי הרכב חברי המועצה אינו כולל פסיכולוג מומחה בתחום ,איש מקצוע אשר
יכול לתרום מני סיונו להבנת הצרכים הרגשיים וההתפתחותיים של ילדים בגיל הרך
והבטחת התנאים הנדרשים לשם רווחה נפשית ,איתור וזיהוי מוקדם של ילדים במצבי
סיכון ,קשיים בתפקוד הורי ועיכוב בהתפתחות תינוקות ופעוטות.
 .3השנים הראשונות בחייהם של תינוקות ופעוטות הינן קריטיות להתפתחות יכולות
שכליות ,שפתיות ,מוטוריות ,תחושתיות ,חברתיות ורגשיות .איתור ,אבחנה והתערבות
טיפולית מוקדמים מאפשרים לגשר על פערים ,במידה וקיימים ,ומגדילים את הסיכויים
לחזרה למסלול ההתפתחות התקינה ולשילוב מהיר ומלא יותר בחברה.
 .4כפסיכולוגים העוסקים בטיפול בגיל הרך ומלווים את הפעוטות ,בני משפחותיהם
ומסגרות הטיפול והחינוך לאורך השנים ,אנו פונים אלייך בבקשה להוסיף להרכב
המועצה פסיכולוג התפתחותי מומחה ,בעל הכשרה ונסיון בתחום הגיל הרך .מינוי זה
יכול להערכתנו להתקיים במסגרת פרק ג' סעיף ( 05נציגי ציבור בעלי ידע או נסיון בתחום
הגיל הרך).
 .0אנו חשים הערכה רבה ומברכים את השר על הכנסת האחריות הכוללת לגיל הרך תחת
משרד החינוך .אנו רואים שליחות בהצטרפות למהלך זה ומעוניינים להעמיד את
המומחיות שלנו בקידום הרווחה הנפשית וההתפתחותית של פעוטות בישראל לרשות
המועצה לגיל הרך ,תחת הנהגתך.
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