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"מרבית הילדים נמצאים במסגרת חינוכית לא ראויה"
^ oecdיש לנו בממוצע מטפ
לת אחת על ארבעה ילדים עד גיל
שנה ,בישראל יש מטפלת אחת על
שבעה ילדים ,וגם זה בקושי.
"הזעקה מספר אחת של המ
טפלות היא מחסור בידיים עו
בדות" ,אמרה מושל .לדבריה,
"תמיד מדברים על היצע מעו
נות היום ומחירם ,אבל עלינו
לדבר על האיכות .מוטב להכ
פיל את איכות המעונות מאשר
לחתוך את המחיר ב."50%-

שנה בפעוטון במחיר
תואר ראשון
פרוס׳ מנואל טרכטנברג

אוני׳ תל אביב ומוסד שמואל
נאמן ,הטכניון
ד״ר סמדר מושל הנזנזלקה
לחינוך ופסיכולוגיה,
האוניברסיטה הפתוחה
ד״ר עביר קאסם ראש החוג
לחינוך לגיל הרך ,המכללה
האקדמית הערבית לחינוך,
חיפה
מיכאל וולה מנהל פרויקט
אוהבן  95לגיל הרך ,עיריית
תל אביב
בהנחיית ליאור דטל

מימין :מנואל טרכטנברג ,עביר קאסם ,סמדר מושל ומיכאל וולה
סגל אוניברסיטת תל אביב וע
מית כמוסד שמואל נאמן ,אתמול
בפאנל שעסק כשאלה אם המוע

"כרגע זה יש כמיליון יל
דים באיזושהי מסגרת חינוכית,
ורוכס לא במסגרות ראויות.
היום הם לא מקבלים את הכלים
המינימליים כדי להיות אזרחים
תורמים״ — כך קבע הכלכלן
פרופ׳ מנואל טרכטנברג ,הכר

צה לגיל הרך תצליח לצמצם את
הפערים בדור ה»*-

טרכטנברג התייחס בדבריו
למועצה הלאומית לגיל הרך
במשרד החינוך ,האמונה על יל
דים עד גיל שלוש" .יש להבין
שזו הפעם הראשונה בה קיים

צילום :מוטי מילרוד

גוף עליו מוטלת האחריות הכו
ללת על כל הילדים בגיל הרך.
להקים מסגרת זה קשה אבל רק
זו ההתחלה .צריך להקדיש לת
חום את תשומת הלב השלטונית
ולשנות את סדר העדיפויות .יש
היום בון־טון .לדבר על השיבות
'טיפול בגיל הרך׳.
"צריך השקעה תקציבית
מסיבית ,אבל לא להעניק את

התקציב הזה מיד .האיכות קרי
טית ,יש להכשיר את הקרקע
ואת הצוותים ,ואט־אט להאציל
סמכויות על המועצה".
ד״ר סמדר מושל ,חברת המח
לקה לחינוך באוניברסיטה הפתו
חה ,ציינה כי "הבעיה היא שאנחנו
משלמים מחיר גבוה מהממוצע
במדינות המפותחות ,אבל מקבלים
מסגרת באיכות ירודה בהרבה .אם

ד״ר עביר קאסם ,ראש החוג
לחינוך הגיל הרך במכללה הע
רבית האקדמית לחינוך ,הסבירה
כי"מרבית הילדים בחברה הע
רבית נמצאים במעונות פרטיים
או אצל סבתות ,ומספר המעונות
המפוקחים במגזר הערבי פחות
מ ,90-מתוך  240מעונות של
נעמ״ת בארץ ,רק חמישה מעו
נות נמצאים בהברה הערבית.
המספר הזה בנסיגה כל הזמן".
קאסם סיפרה כי "המטפלות
הלא מוכשרות בהברה הערבית הן

אלה שעובדות עם התינוקות .יש
בוגרות שעדיין לא שובצו במשרד
החינוך מאז 2012״.
מיכאל וולה ,מנהל פרויקט
אורבך  95לגיל הרך ,הודה כי
אמנם העיריות אינן אחראיות על
תהום הגיל הרך" ,אבל בסיפור הזה
יש הרבה מקום לחדשנות .הילדים
שלכם יכולים להיות בגן שבו
לגננת אין השכלה בתהום ,ייתכן
שאין לה הכשרה להחייאה .אחד
הפתרונות האפשריים הוא להקים
את המבנים הפיזיים בהם יפע
לו הגנים הפרטיים על ידי השוק
החופשי ,תוך מעורבות ופיקוח של
הרשויות המקומיות".

עירד עצמון שמאייר
ועידת כלכלת הדורות הבאים
נערכה אתמול במלון דן פנורמה
בתל אביב בשיתוף בנק לאומי
וקסס קרנות  etf-1מבית אקסלנם
ובחסות קרן ברכה ,מכון וןליר
ועמותת אנו

