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  לכבוד

  החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד ל"מנכ -קפלן אביגדור' דר
  אשלים וינט'ג ל"מנכ -סולימאני' דר
  י"רש קרן לית"מנכ -כהן מיכל' גב
  

  הינקות מיזם: הנדון
  

  ,רב שלום
  

 לקדם, הינקות לגילאי יישובית באחריות לשאת לנו מאפשר זה מיזם. הינקות מיזם בערד פועל כשנתיים מזה
 ,התינוקות לצרכי מענים של ומערכתית חדשנית תפיסה וליישם מיטבית להתפתחות שירותים מערך בערד

  . והוריהם הפעוטות
 הרצף לכל והולם מותאם עירוני מענה מתן של משמעותי תהליך של בעיצומו נמצאים אנו המיזם כניסת בזכות

 משמעותיים עוגנים ליצירת יישוביים כלים נוצרים זה בתהליך. כה עד שהיה כפי, שלוש מגילאי רק ולא הגילאי
 ,בערד הרך לגיל המקצועיים והגופים הארגונים כל בין שיתופיים עבודה ודפוסי והוריהם הינקות בגיל לילדים

  . ברשות הרך לגיל החינוך מחלקת לבין
 לקהילות ייחודיות תכניות: כגון סוגיות ,מאתגרות סוגיות עם בהתמודדות כלים לעיר מספק הינקות מיזם

 מנהלות עם, המפעילים הארגונים עם הקשר וחיזוק מיסוד, טיפול-החינוך אנשי מקצועיות טיוב, השונות
  . יישובית אחידה מקצועית שפה ופיתוח, היום מסגרות

 לתוספת הקשורים בנושאים המסגרות בזירת תהליכים לעצור הונחתה, בערד הרך הגיל מנהלת כי לידיעתי הובא
 אלו נושאים כי, להבהיר ברצוני. למעונות הדרכה שעות ובתוספת והמנהלות המעונות צוותי הכשרת, תקינה

 ערעור כגון נוספות השלכות בחשבון לקחת יש, החוזי בהיבט להשלכות ומעבר מתקדמים בתהליכים נמצאים
 וועדות של תשתית קיימנו, האחרונות וחצי השנה במהלך. לרשות הגופים כל בין שנבנתה האמון מערכת

 היום מסגרות של המפעילים הארגונים מול ובשקיפות בשיתוף השונות בזירות עבודה תכנית נבנתה, ופגישות
 אלה עבודה יחסי. המפעילים הארגונים עם בשיח לנו שסייעו ומקצועיות ברגישות עבודה יחסי ונבנו העירוניות

  .שווא כהבטחות ולהתפרש אלו צעדים בשל להיפגע עלולים
 התהליכים להטמעת פועלים אנו, המיזם כניסת מאז. הרך הגיל בנושא למהפכה שותפים עצמנו רואים אנו

 חבל. צאתו לאחר גם שיתקיימו, עירוניים עבודה ודפוסי יישובית כתפיסה בעיר לבססם במטרה, השונות בזירות
 ולשעות להכשרות, התקינה לתוספת. תיעצר היא בעירנו ביטוי לידי באה הרך הגיל כשבשורת, הזו בעת שדווקא
  .לפעוטות היום במסגרות טיפול-החינוך איכות ושיפור בשינוי וחשוב משמעותי חלק ההדרכה

  
 האגף יציאת של ובאפשרות במיזם רכיבים בצמצום הדרסטי הצעד את שנית לשקול בבקשה אליכם פונה אני

 ,המדיני בתהליך יסייעור שא הדים שיישא שינוי נחולל יחדשבבטוחני  .בו מהשותפות ומשפחתונים יום למעונות
  .כולו הרך הגיל נושא בהסדרת
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