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 שלום רב,

 וההורים הגרושיםאשר באחריות משרד הרווחה  מעונות היוםהנדון: 

 

מצורף הסבר בנושא מידורם של האבות הגרושים ממידע הנוגע לילדם הנשלח כיום על ידי 

 .רק לאם. מצב מיושן, חלמאי ומרגיז אשר נמצאים תחת אחריות משרד הרווחה וםמעונות הי

 

כמובן שמצב חלמאי זה בעצם קובע שגם בנושא זה כל האחריות ההורית היא רק על האם. 

 .2020זהו תפקידה. וחבל שכך הוא בשנת 

 

יודגש, במוסדות החינוך אשר נמצאים תחת אחריות משרד החינוך )גנים ובתי הספר( 

  .כבר לפני מספר שנים נפתרו נושאים אלו

 

 .מעונות היום עדיין נמצאים תחת משרד הרווחה ולא פתרו את נושא שליחת המידע גם לאב

 

גרוש, בתלונה  לפני כשנתיים פנה לעמותת "הורות משותפת=טובת הילד" בה אני פעיל אב

ק"מ ממקום המגורים  85 -שאם בנותיו )תאומות( רשמה אותן למעון נעמ"ת המרוחק כ

המקורי של ההורים, ללא ידיעתו. נעמ"ת לא שלחו לו הודעה שהבנות נרשמו למעון, ולא 

 .שלחו הודעה כאשר הן התקבלו למעון

 

גורל. המעבר בוצע בסמוך תוצאה של אי מסירת המידע על רישום בנותיו למעון הייתה הרת 

לפתיחת שנת הלימודים, האב הגרוש כאמור כלל לא ידע על קבלתן למעון חדש והוצב בפני 

 .עובדה מוגמרת, שהביאה באופן מיידי לצמצום זמני השהות שלו עם בנותיו

 

 .להלן מספר נושאים אשר לטעמנו יש צורך לתקן

 

 –ההורה שלא ביצע את הרישום למעון א. להנחות את מעונות היום לשלוח להורה האחר )

בד"כ האב(, אישור על עצם ביצוע רישום הילד למעון מייד לאחר ביצועו. בהמשך לשלוח 

להורה האחר אישור על קבלת הילד למעון. נציין ונדגיש שזהו המצב הקיים כיום בגני הילדים 

 .וכיתות א' אשר נמצאים תחת אחריות משרד החינוך

 

נות היום לדאוג לכך שילד אשר הוריו מתגוררים בנפרד, ירשם למעון רק ב. להנחות את מעו

באישור שני הוריו, למעט מקרים מיוחדים, בדומה לדרך הרישום הנוכחית במעונות ויצ"ו. 

 .נציין ונדגיש שזהו המצב הקיים כיום בפועל בגני הילדים וכיתות א' במרבית הרשויות

 

הנוגע לילד יישלח/יימסר לשני ההורים, ולא להורה  ג. להנחות את מעונות היום שכל מידע

 .אחד בלבד

 

ד. לפרסם באתר משרד העבודה והרווחה את החוזר המיועד להורים החיים בנפרד, כך שכל 

למשרד החינוך יש חוזר לכל נושא התנהלות מסגרות   הורה נורמטיבי יוכל למצוא אותו!

גל משרד החינוך + הורים גרושים יגיע החינוך עם ההורים הגרושים. כל הורה שיקיש בגו

לחוזר זה ויוכל לעיין בו. את חוזר משרד הרווחה לגבי המעונות לא ניתן למצוא בגוגל למרות 

 .שהוא קיים
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נעריך את פועלך מול השר שמולי. מכתב, שאילתה, שיחה, דיון באחת מוועדות הכנסת. 

רווחה לא מוכן לשנות את העמותה פנתה כמובן והסבירה, אך קיבלה תשובה שמשרד ה

 .הנוהל. לא הוסבר מדוע

 


