
זהו כנס ארצי שני מבין 4 כנסים ארציים שיתקיימו בשנת הלימודים תשפ"א
על ידי האגף לחינוך קדם יסודי בניהולה של הגב' אורנה פז ובהובלה של

איריס עץ הדר ממונה ארצית על הארכת יום הלימודים, הקשר והשותפויות
עם הרשויות המקומיות.

 
האגף לחינוך קדם יסודי מקדם תפיסה רחבה של תרבות אירגונית שיתופית
ואחד מיעדיו המרכזיים הוא טיפוח מרקם השותפויות והיחסים עם מנהלי/ות

מחלקות גני הילדים ברשויות המקומיות. תוך יצירת פעולות סדורות עם
מנהלי/לות מחלקות גני הילדים המתוות דרך לעבודה שיתופית רשתית כגון:

 
 

הכלה והשתלבותהכלה והשתלבות  

בתאריך ה- 5/1/2021 התקיים כנס ארצי שני של האגף לחינוך קדם יסודי 
למנהלי/ות מחלקות גני הילדים ומפקחות גני הילדים 

בנושא: 

הפעלת פורום ארצי קבוע שנפגש אחת לחודש הכולל: 
מנהלות מחלקות גני ילדים , מפקחות גני ילדים, ארגון הורים ארצי,

הסתדרות המורים.
קיום מפגשים מחוזיים במעגלי שיח מטה , מפקחות ומנהלות מחלקות

גני הילדים. 
פיתוח מודל עבודה שיתופי ויחודי בתוך מעבדות רשותיות במחוזות

לאיגום תהליכים משותפים באגד ערים, במסגרת פילוט ארצי לו שותפות
35 רשויות לקידום תפיסת השינוי שצוות מוביל גן וקידום מודל הסייעות

המובילות.
הטמעת יישום מודל עבודה שיתופי פורום גיל רך ישובי בכל רשות. 

 
הכנס תוכנן והתקיים בשותפות עם יחידת הכלה והשתלבות באגף קד"י

והממונה על התחום  אורלי נעים. תוכנן והותאם  בהתאם לבקשות של
מנהלות מחלקות גני הילדים, בשיתוף עם איגוד מנהלי מחלקות החינוך

והגנים בניהולו של מר אבי קמינסקי ונציגות האיגוד בגני הילדים הגב'
מיכל אונגר מנהלת אגף החינוך בפתח תקווה והגב' אביב קליין מנהלת

מחלקת החינוך במועצה אזורית גדרות.



הנחיה ופתיחת הכנס - הגב' איריס עץ-הדר- 
ממונה ארצית להארכת יום הלימודים הקשר והשותפויות עם

הרשויות המקומיות.
 

אתגרי הכלה והשתלבות בגיל הרך
הגב' אורנה פז- מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

 

ברכות- מר אבי קימנסקי יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך
 
 

ם  י ילד ה י  בגנ נט הכלה  גא וח  לל ות  המלצ
ות והשתלב נה הכלה  ו - ממ ים נע י  רל ו א  ' הגב

 
 

תוכנית הכנס:תוכנית הכנס:

 
ל  עגו ים שהעליתם סביב שולחן  אתגר ו ות  גי ו ן בס ו די ומחים-  מ פאנל 

לצפיה במצגת

 לצפיה בהקלטה

לצפיה במצגת

 לצפיה בהקלטה
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