האוניברסיטה העברית בירושלים
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
קבוצת המחקר :בריאות נפש ורווחה של ילדים ובני נוער

"אפשר"
עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא:

המעבר לבגרות של צעירים בסיכון
צעירים בהשמה חוץ ביתית — לקראת היציאה
והשנים שאחרי

יום שני ,ח' בטבת תשס"ח 17 ,בדצמבר 2007
באולם הסינאט (בניין המנהלה) ,באוניברסיטה
העברית ,הר הצופים ,ירושלים
בין השעות 16:00 - 8:30

מחקר ,מבט בין-לאומי ,שירותים ועיצוב מדיניות
יום העיון נערך בשיתוף ובסיוע:

משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

המינהל לחינוך התיישבותי,
פנימייתי ועליית הנוער
משרד החינוך

המוסד לביטוח לאומי
אגף פיתוח שירותים
תחום מפעלים מיוחדים

 13:30-12:15שירותים בישראל — תמונת מצב והיערכות לעתיד

סדר היום

9:00-8:30

התכנסות

מנחה :פרופ' שמעון שפירו ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל
אביב ועמותת ילדים בסיכוי  -המועצה לילדי פנימיות

9:30-9:00

ברכות ודברי פתיחה

ק הכנה וליווי של צעירים לקראת היציאה ממסגרות חוץ ביתיות

פרופ' גייל אוסלנדר ,דקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה
חברתית ע"ש פאול ברוואלד ,האוניברסיטה העברית בירושלים

גשר לבוגרי פנימייה ואומנה חסרי עורף משפחתי :לאן הגענו ומה למדנו?
גב' חמוטל גורדון-שמיר ,ראש תחום רווחה בעמותת ילדים בסיכוי -
המועצה לילדי פנימיות

ד"ר יחיאל שילה ,מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית
הנוער במשרד החינוך

גב' שלווה לייבוביץ ,מפקחת ארצית על אומנה ,השירות לילד לנוער,
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מר יקותיאל צבע ,מנהל האגף למחקר ,תכנון והכשרה ,משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

בית פתוח לבוגרי קהילת כפר הנוער ימין אורד כחלק מחוויה מתקנת
של נטישה בגיל מוקדם יותר
ד"ר חיים פרי ,מנהל "יוזמות חינוך ימין אורד"

גב' ברנדה מורגנשטיין ,מנהלת האגף לפיתוח שירותים ,המוסד
לביטוח לאומי

ק שירותים בקהילה לצעירים בגילאי 25-18

מר אלי בנטאטה ,ראש תחום נכויות וצעירים ,תב"ת ,ג'וינט ישראל

מר שמואל דגן ,יו"ר עמותת "אפשר"

צעירים בטיפול אגף התקון — שמירת הרצף הטיפולי
מר זוהר חמו ,מפקח ארצי ,אגף התקון ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים

 10:45-9:30צעירים מסיימי השמה :תמונת מצב מקומית —
ממצאי מחקרים

מה מנחה את תב"ת? — פרויקטים קיימים ומבט לעתיד
מר אלי בנטאטה ,ראש תחום נכויות וצעירים ,תב"ת ,ג'וינט ישראל

פרופ' רמי בנבנישתי וד"ר ענת זעירא ,קבוצת המחקר :בריאות נפש
ורווחה של ילדים ובני נוער ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

מרכזי צעירים
גב' יפעת קריב ,מנהלת תחום צעירים ,אגף שילוב עולים ,מסד קליטה,
ג'וינט ישראל

 11:15-10:45קולם של צעירים בוגרי השמה חוץ-ביתית

 14:00-13:30הפסקת צהריים — כיבוד קל
 16:00-14:00מדיניות וחקיקה — כיוונים ,תכנון ומבט לעתיד

 11:30-11:15הפסקת קפה

מנחה :פרופ' רמי בנבנישתי ,האוניברסיטה העברית

 12:15-11:30צעירים מסיימי השמה :תמונת מצב עולמית

ד"ר עמנואל גרופר ,מנהל האגף לתכנון והדרכה בפנימיות ,המינהל
לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער ,משרד החינוך

Youth leaving out-of-home care: An international
(ההרצאה תינתן באנגלית) perspective
Emily Munro, Research Fellow, Centre for Child and Family
Research, Loughborough University, England

הזמנה זו מהווה אישור כניסה חד פעמי לחניון חינוך בהר הצופים

מר מנחם וגשל ,המשנה למנכ"ל ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מר שחר שומן ,ראש תחום פיתוח תכניות לילדים ,אשלים
נציג צה"ל
דברי סיכום — בנימין גדליהו ,מנכ"ל עמותת "אפשר"
נא אשרו השתתפותכם בהרשמה מוקדמת בטלפון02-5880038 ,02-6728905 :
או בדוא"לramianat@gmail.com ,mgilat@efshar.org.il :

קול קורא
מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
גיליון מיוחד בנושא:

צעירים במסגרות חוץ ביתיות :לקראת היציאה והשנים שאחרי
עורכים-אורחים :ד"ר ענת זעירא ופרופ' רמי בנבנישתי
בשנים האחרונות ניכר עניין גובר במצבם של מתבגרים הנמצאים במסגרות חוץ ביתיות ובמיוחד בהכנה שלהם לקראת היציאה
מהמסגרת ,בתהליכי המעבר לקהילה ובמצבם לאחר שבגרו.
גיליון מיוחד של כתב העת מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית ,אשר יצא לאור במהלך שנת  ,2008יוקדש לנושאים אלו.

חוקרים ואנשי שטח בתחומי הרווחה והחינוך העוסקים בהשמה חוץ ביתית מוזמנים בזאת לשלוח מאמרים מפרי עטם.
לפרטים נוספים:
ד"ר ענת זעירא — msanatz@mscc.huji.ac.il
ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית ,הר הצופים ,ירושלים  .91905טלפון02-5882082 :

מרים גילת — mgilat@efshar.org.il
עמותת "אפשר" ,ת"ד  53296ירושלים  .91531טלפון02-6728905 :

