עמותה לפיתוח
שירותי רווחה וחינוך
בשיתוף עם

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
התכנית הבינתחומית לניהול ויישוב סכסוכים

שפ"י
המכללה האקדמית ספיר
המחלקה לעבודה סוציאלית

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
השרות הפסיכולוגי ייעוצי
היחידה להתמודדות במצבי לחץ וחירום

אגף הרווחה
עיריית באר שבע

משרד הרווחה
והשירותים החברתיים

הזמנה ליום עיון בנושא

מצבי לחץ במציאות הישראלית:
שבילים להתמודדות ולצמיחה
יום ב' ,י"ב באייר ,תש"ע 26 ,באפריל  ,2010אולם הסנאט ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר שבע
תכנית
התכנסות ורישום
ברכות:
רוביק דנילוביץ ,ראש עיריית באר שבע
פרופ' משה יוסטמן ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
שמואל דגן ,יו"ר עמותת "אפשר"
ד”ר סטו מירקין ,סגן מנהל מחוז דרום ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים

9:00-9:30
9:30-10:00

 10:00-10:45הרצאת פתיחה:

האם ניתן להתמודד עם לחץ במציאות הישראלית? ממצאי מחקר בגישה סלוטוגנית
פרופ' שפרה שגיא ,ראש התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 10:45-12:15מושב א':

מעז יצא מתוק  צמיחה של קהילות במצבי חירום :התמודדות בתקופת "עופרת יצוקה"
מנחה:
משתתפים:

ד"ר אורית נוטמן-שורץ ,ראש המחלקה לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית ספיר
אסתר עמר ,מנהלת אגף הרווחה ,עיריית באר שבע
ד"ר שלמה אגמון ,מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי ,אשקלון
ד"ר איתן שחר ,מרכז היחידה להוראה בשדה ,המחלקה לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית ספיר
ד"ר מיכל קומם ,מנהלת תכנית "מנטורינג" ,המחלקה לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית ספיר ונערות בוגרות התכנית

 12:15-12:45הפסקה
 12:45-14:15מושב ב':

כשהדרך מתמשכת :גוש קטיף  לפני ואחרי
מנחה:
משתתפים:

יוכי סימן טוב ,מנהלת היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ וחירום ,שפ"י ,משרד החינוך   
הרב יגאל קמינצקי ,רב בית הכנסת בניצן
ורד ליבי ,מדריכה ארצית בחינוך הממלכתי דתי ,משרד החינוך
ד"ר מיקי אשכר ,פסיכותרפיסטית ומרצה בתכנית לטיפול באמצעות בעלי חיים ,מכללת לוינסקי ומהו”ת
מיכל ורד ,מדריכה ביחידה להתמודדות במצבי לחץ וחירום ,שפ"י ,משרד החינוך
סמדר גולן ,בת שירות לאומי ,נציגה בוועד מתיישבי גוש קטיף

 14:15-14:45דברי סיום:

התבוננות מסכמת :חוסן באירועי משבר
ד"ר אמיתי המנחם ,עורך "מפגש" והמכללה האקדמית בית ברל
 14:45-15:00הופעה
"פרויקט הופ"  מועדון "שדרוק" ,היחידה לקידום נוער ,אגף הרווחה ,שדרות

"זוכרים את מה שהיה  חולמים את מה שיהיה"
תערוכת ציורים של ילדים מקהילות שונות בגוש קטיף ,בעקבות טיפול באומנות שנערך במהו"ת ,תוצג בכניסה לאולם הסנאט
אוצרות התערוכה :ד"ר מיקי אשכר וליאת פרידמן ,מטפלות באומנות ,מהו"ת (מרכז היערכות והתמודדות בחירום)
יום העיון הינו “מפגש חי” של כתב העת מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
ופרי יוזמה משותפת של עמותת “אפשר” ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
גיליון מיוחד של כתב העת מפגש ,היוצא לאור על ידי עמותת “אפשר”,
יעסוק בנושא :בני נוער מתמודדים עם מצבי לחץ במציאות הישראלית
המשתנה (יפורסם ביוני  .)2010עורכת-אורחת :פרופ' שפרה שגיא.
חברי ועדת ההיגוי ליום העיון:
פרופ' שפרה שגיא ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עלי ברמן ,עמותת "אפשר"
מרים גילת ,עמותת "אפשר"
ד"ר אמיתי המנחם ,כתב העת "מפגש” והמכללה האקדמית בית ברל
ד"ר ארנה בראון-לבינסון ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר פלורה מור ,אשלים
ד"ר סטו מירקין ,משרד הרווחה
ד"ר אורית נוטמן-שורץ ,המכללה האקדמית ספיר
אורלי נסימיאן ,אגף הרווחה ,באר שבע
יוכי סימן טוב ,שפ"י ,משרד החינוך
ד"ר מיכל קומם ,המכללה האקדמית ספיר

רישום
יום העיון הינו ללא תשלום ,אך מותנה ברישום מוקדם ובשליחת הספח
המצורף .מספר המקומות מוגבל ,אנא הקדימו הרשמתכם.
לפרטים נוספים:
מרים גילת
עמותת "אפשר" ,טל ,02-6728905 .פקס02-6728904 :
mgilat@efshar.org.il
יפעת אברהם
התכנית לתואר שני לניהול ויישוב סכסוכים ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
טלifat@bgu.ac.il ,08-6461391 .
תחבורה ציבורית
רכבת  יש לרדת בתחנת הרכבת באר-שבע צפון ולהיכנס לקמפוס דרך
גשר מקסיקו.
אוטובוס  אגד או מטרופולין  ירידה בתחנה אשר בצומת שדרות רגר
ושדרות בן-גוריון ,או קו  5מהתחנה המרכזית.

