


 

 :  ועידהקדם   12:30- 12:00
 :טעימה –הרצאות 

ר  "ד –הרך ומחנכים החל מהגיל ילדים , משותפת בין הוריםשפה 
 אביב-אוניברסיטת תל, ויינבךליאורה 

 

דורית  ' פרופ-יישובית מודל להורות מיטבית כלל  –ההורות  מחומש 
המרכז להורות   –" תכלית" ,אביב ואיתן ארם -אוניברסיטת תל, ארם

 :מעשית
 

 והקוביהכל אחד :"פרספקטיבות שונות-הורים ילדים ומחנכותיחסי 
, מוסמכת תואר שני בחינוך לגיל הרך ,בראוארמרים  ' גב - "שלו

 מכללת לוינסקי לחינוך
  
 

 :פתיחה וברכות  12:30-13:00
 19-ר וועדת חינוך בכנסת ה"יו, מר עמרם מצנע: נשיא הוועידה

 מר ניר ברקת –ראש עיריית ירושלים
רכזת  , מלכה ריבקה דירקטור' גב –המועצה ציבורית להורים בישראל

 המועצה
 ר"יו, תמר ארזר "ד –האגודה הישראלית לילד בגיל הרך

 הורה, מר קובי שטיינברג -ארגון ההורים הארצי למערכת החינוך 
  
 

 :הרצאת פתיחה 13:00-13:45
היבטים פסיכולוגיים  . מגדל ילדים Y-דור ה, וקורסיםהורים 

אוניברסיטת , ר תמר אלמוג"ד –ישראלית וסוציולוגיים של הורות 
 מוסד נאמן למחקר מדיניות לאומית בטכניון , חיפה
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  אחריות ההורים והמשפחה: מושב ראשון  14:00-15:00
קו הייעוץ להורים  ." קו להורה"מנהלת , שוש כהן אלבז' גב: רים משותפים"יו

צעדת "אם פעילה חברתית ממובילות , נוגה קלינגר' גב.  לגיל הרך של ויצו
 ת הצעירה"ורכזת נעמ" העגלות

 

הקולות האישיים השונים של פסיפס  -הורים מדברים : שומעים את ההורים
 .הורי המדינה

,              יפו -חולוד זבאנה טנאס' גב, יבנה -מר בנימין דוויט: קולות מייצגים
 .כפר סבא -מר יניב הילבוך, צפת -לילך סגל' גב
 

 הפסקה 15:00-15:20
 

הרשויות   -אחריות המערכות  :מושב שני-15:20-17:00
  המקומיות והמדינה

ר התאגדות מנהלי אגפי החינוך "יו, מר אבי קמינסקי: רים משותפים"יו 
יפו מטעם -אביב-חברת מועצת עיריית תל, ציפי ברנד ' גב. בשלטון המקומי

 "הורים דורשים מהפך בחינוך"ר "יו, ברילטלי ' גב". שימו לב הורים"רשימת 
 

 דגמים  למחויבות הרשות המקומית להורים ולגיל הרך–מודלים יישוביים 
, אילנה ענבר' ראש מחלקת חינוך בעיר נשר וגב, מר משה לאופר –נשר

 מכון אדלר, מנהלת שלוחת חיפה
 ר ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים"יו, מר פז כהן –ירושלים

 

 סוגיות באחריות לגיל הרך
ראש הרשות למעמד האישה במשרד ראש , ורד סווייד' גב: הורים ועובדים. 1

 הממשלה
, טוקה ילין מור' תמי אלמוג וגב'  גב: המשפחה והמדינה, מעונות יום. 2

קביעת סטנדרטים . חברות וועד המנהל של האגודה למען הילד בגיל הרך
 למעונות יום באחריות המדינה

,  טרום הריון –על ראשיתה של הורות  :אחריות המדינה לבריאות המשפחה. 3
אליס ' גב -ציפיות למערכת בריאות מקדמת הורות , לקראת לידה ובסמוך לה

 "קרן אייסף"דוקטורנטית ועמיתה , דדון שחר פסיכולוגית
ממונה על תחום , ישראל אליסף:שותפים במוקדי קבלת החלטותהורים .4 

 הקואליציה לשיפור תנאי הגן, פלגמאיה 'גב, גנים בוועד ההורים בירושלים
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   והתנעה מושב סיכום 17:00-17:30
ראש היחידה לגיל , נועה בן דוד' גב -מצב תמונת , הרך בישראל הגיל 

 וינט ישראל'הרך בג
תמר ר "ד – לקראת מדיניות לאומית לגיל הרך: מתניעים המשכיות 

, ד עינב גוטרמן"עו; ר האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך"יו, ארז
המועצה הציבורית להורים  ר"כהן יורינה  'גב,  "כולנו משפחה"ל "מנכ

 בישראל
  
 

המועצה הציבורית להורים בישראל מודה לאגודה למען  
 -כולם חברים במועצה -הילד בגיל הרך ולארגוני ההורים 

וועידת  בתכנון ובהפעלה של , על ההשקעה בחשיבה
 להוריםירושלים 

 
 

 ההשתתפות בוועידה חופשית אך מותנית בהרשמה מוקדמת
 שמטהוהקישור    Ctrlלהרשמה לחצו על  

 
https://sites.google.com/site/jerusalemparentconf

/2015erence 
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