
בהשתתפות שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון

בהנחיית יעל אודם, כתבת החינוך של חדשות 12

התכנסות וכיבוד קל  10:00–9:30

דברי פתיחה  10:30–10:00
פרופ' עמית שכטר, נשיא מכללת אורנים   

סימה חדד, סגנית יו"ר המועצה לגיל הרך   
ליאת עילם, מנהלת שותפויות בעמותת 121 ונציגת מטה "בידיים טובות"   

עידו ברקן, מנהל תוכנית מנדל למנהיגות באקדמיה בהכשרה להוראה   

פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי  11:00–10:30
מדיניות לגיל הרך - היום יותר מאי פעם   

ד"ר יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך  11:20–11:00
העברת המעונות למשרד החינוך, מהלך היסטורי - רצף חינוכי מגיל לידה   

מושב ראשון: חזון לחינוך איכותי לגיל הרך   12:00–11:20
מנחה: יעל אודם   

בהשתתפות:   
ח"כ עידית סילמן, יו"ר הקואליציה ויו"ר השדולה לגיל הרך בכנסת   

טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם    
ד"ר טלי יריב משעל, מנכ"לית קרן ברכה   

ד"ר אורית דרור, מנהלת המכון הישראלי לחינוך בגיל הרך, מכללת אורנים   

הפסקה – כיבוד קל  12:30–12:00
12:30–13:15 מושב שני: מחנכות הגיל הרך – שאיפות ואתגרים 

מנחה: עו"ד טלי ניר, מנכ"לית עמותת 121   
בהשתתפות:   

ח"כ עאידה תומא סלימאן, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי   
חגית פאר, יו"ר נעמת ישראל   

אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי, משרד החינוך   
לימור גבאי, מחנכת ובוגרת תוכנית מש"י מכללת אורנים   

מושב שלישי: מעבר החינוך לגיל הרך למשרד החינוך - דיון עם הקהל  13:50–13:15
מנחה: יעל אודם   

בהשתתפות:   
אורנה פז, מנהלת האגף הקדם יסודי, משרד החינוך    

נועה צור ברוש, פרויקטורית בכירה מעונות היום, משרד החינוך   
ורדה מלכה, מנהלת תחום פיתוח ידע תורה וכלים, אגף מעונות היום   

דברי סיכום  14:00–13:50
ד"ר אורית דרור ועו"ד טלי ניר    

סיום וארוחת צהריים   14:00 

המכון הישראלי לחינוך בגיל הרךתכניות מנדל לפיתוח מנהיגות בקהילה החרדית

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש ועל פי הנחיות משרד הבריאות
הכנס נערך בתמיכת קרן ברכה ומכון מנדל למנהיגות 

* מספר המושבים באולם כפול ממספר המוזמנים על מנת לאפשר מרווחים בין המשתתפים
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מכללת אורנים ועמותת 121 – מטה "בידיים טובות" מזמינים אותך לכנס 

לראות את הנולד
כנס מדיניות החינוך לגיל הרך בישראל – מכאן והלאה

הסעה מבנייני האומה למוזיאון תצא בשעה 9:00 למגיעים עם רכב פרטי חניה חינם במוזיאון


