עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

הזמנה
להשקת גיליון מיוחד של כתב העת

מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
בנושא:

ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית בישראל
עורכים-אורחים :פרופ' ענת זעירא ,ד"ר שלהבת עטר-שוורץ ופרופ' רמי בנבנישתי

המפגש יתקיים ביום שלישי ,כ"ז באייר תשע"ג 7 ,במאי  ,3102בשעות 03:21-00:11
באולם 'בק' ,בניין  ,001קומת קרקע ,אוניברסיטת בר-אילן
00:11

התכנסות

00:01-00:51

דברי ברכה:

01:01-00:01

השכלה של ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית – ממצאים ואתגרים
פרופ' רמי בנבנישתי ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד ,אוניברסיטת בר-אילן

01:51-01:01

מספר הילדים בפנימיות ומאפייניהם :מגמות בשנים 3101 – 3111
ד"ר תמר צמח-מרום ,המרכז להבטחת איכות ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל

01:01-01:50

הפסקה

00:11-01:01

רב-שיח בהשתתפות נציגי כותבי המאמרים :השמה חוץ-ביתית – המחקר והשלכותיו לפרקטיקה ולמדיניות
מנחה :ד"ר שלהבת עטר-שוורץ ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית בירושלים








פרופ' רחל דקל ,ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד ,אוניברסיטת בר-אילן
מנחם וגשל ,מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים
יצחק שני ,יו"ר העמותה לקידום הפנימיות הטיפוליות והשיקומיות
מיכה שגריר ,יו"ר עמותת "אפשר"

גורמי רקע הקשורים ל ADHD-בקרב ילדי פנימיות – טלי שפלר-בסרמן
תפקוד התנהגותי ורגשי של ילדים ובני נוער והאקלים החברתי בפנימייה – שולמית פינצ'ובר
שילוב חינוכי ונטיית הורים לילדים עם אוטיזם להוצאתם מהבית – פרופ' קורי שולמן
לחץ ,תמיכת עמיתים ושחיקה בקרב צוותים בפנימיות – ד"ר אורלי דביר
הכשרה מקצועית למדריכי פנימיות חינוכיות ,שיקומיות וטיפוליות – ד"ר עמנואל גרופר
חוויית המעבר לחיים עצמאיים של בוגרי פנימיות – יפית סולימני-אעידן
פנימייה טיפולית מנקודת מבטם של בוגריה – חן מייק

00:00-00:11

עמדה ומבט לעתיד על השמה חוץ-ביתית של ילדים ובני נוער
דליה לב-שדה ,מנהלת שירות ילד ונוער ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים

00:51-00:00

דברי סיכום :פרופ' ענת זעירא ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מצ"ב ספח הרשמה

עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

אישור השתתפות

במפגש לעבודה

חינוכית-סוציאלית בנושא:

ילדים ובני נוער בהשמה חוץ-ביתית בישראל
יום שלישי ,כ"ז באייר תשע"ג 7 ,במאי  ,3102בשעות 03:21-00:11
באולם 'בק' ,בניין  ,001קומת קרקע ,אוניברסיטת בר-אילן
(הכניסה לאולם מול קפיטריית )COFFE-TIME

שם המשתתפ/ת_________________________ :
תפקיד________________________________ :
מקום עבודה____________________________ :
טלפון נייד__________________ :

טלפון___________________ :

כתובת_____________________________________________________________ :
דוא"ל________________________________________________ :
מספר המקומות מוגבל ,אנא הקדימו הרשמתכם.
ההשתתפות ללא תשלום אך יש צורך ברישום מוקדם באמצעות ספח זה!
להרשמה:
דקלה ברקאי ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד ,רמת גן 0091110
טל' ,15-0501151 :פקס'dikla.barkai@mail.biu.ac.il ,15-1508180 :

קישור למפת האוניברסיטהhttp://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf :
ניתן לעשות שימוש בשירותי ההיסעים הפנימיים של האוניברסיטה ,ירידה בתחנה מס' 00
קישור למידע על תחבורה וחניה בקמפוס בר-אילן:
http://www1.biu.ac.il/index.php?id=6553&pt=1&pid=83&level=3&cPath=83,6553

