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תוכנית לסמינר גרמני-ישראלי בנושא חינוך וטיפול בילדים ונוער בסיכון
בתמיכת קרן פרץ נפתלי

יום ראשון00.2.13 ,
 - 08.11קבלת פנים חברתית
יום שני02.2.13 ,
יום דיונים ראשן ,בכפר הנוער "ויצ"ו נחלת יהודה" ליד ראשון לציון
 – 8.11 –01.11דברי ברכה ופתיחה ,ד"ר איתן ישראלי ,עמותת "אפשר" ,גב'
יהודית קירשבאום" ,אשלים" ,ד"ר עמנואל גרופר ,יו"ר הסניף הישראלי של AIEJI
וד"ר חזי יוסף מנהל כפר הנוער ויצ"ו-נחלת יהודה.
 – 01.21 – 01.11הרצאה של פרופ' פרידהלם פטרס ,מרצה במכללה להכשרת
עובדים חינוכיים-סוציאליים בעיר  ,ERFURTגרמניה9
"The impact on the practice of child & Youth welfare through
modernizing the welfare states by NPM (results from a European
")expert research
 – 00.11 -01.21הרצאה של ד"ר חזי אהרוני ,עמותת "אפשר"9
"Physical Activity & Sport for at Risk Youth, as a way for reclaiming
"youth

 – 00.01 – 00.11הפסקת קפה
 – 00.34 – 00.04הרצאה של יוסף קוך ,מזכיר כללי של סניף  FICEבגרמניה (ארגון
הפנימיות הבינלאומי)9
"Families aid in Germany – Extension of a work with strengths and
"self-assessment of families with problems
 – 01.04 – 00.34הרצאה של גב' הייקה ברמן ,יו"ר הסניף הגרמני של AIEJI
(הארגון הבינלאומי לעובדים חינוכיים-סוציאליים)9
"The developments of youth help for troubled young people in
"Germany in the last 20 years

 – 01.04 – 02.21דיון פתוח בין המשתתפים
 - 02.21 – 03.21ארוחת צהריים בנחלת יהודה

 03.21 – 05.11מנחה הדיון ,מר חיים להב ,מנהל תחום קידום נוער ,מינהל חברה
ונוער במשרד החינוך9
"Working with youth at risk in the community-The Israeli
"experience

 - 07.21 – 05.21סיור בתוכניות לנוער בסיכון בקהילה באזור רחובות
 – 08.11 – 07.21ארוחת ערב בנחלת יהודה,

 ,סיור בפעילויות ערב ומפגש עם בני נוער בפנימייה.
יום שלישי00.2.13 ,
יום דיונים שני ,יתקיים בפנימיית "עלומים" ,בכפר סבא
 – 8.34 – 8.04הרצאה של הפרופ' אינגריד שטהאמר ,בעבר שרת הבריאות ,הרווחה,
הנוער ,בתי הספר והספורט במחוז ברלין רבתי ,וכיום מרצה בכירה במכללה
להכשרת עובדים חינוכיים-סוציאליים ע"ש אליס-סלומון בברלין ,גרמניה9
"Risk Behavior of young people, strategies for prevention and
"intervention in socially deprived areas
 – 01.04 -8.34ד"ר נורית לוי ,דיקן הסטודנטים ,מכללת בית ברל9
"Enhancing Social integration of new immigrants and veteran
"Israelis – Applying the Gestalt Principles
 – 01.34 – 01.04פרופ' מיכאל וינקלר ,ראש הקתדרה לפילוסופיה של החינוך
וסוציאל פדגוגיה ,האוניברסיטה ע"ש פרידריך שילר ,ינה (גרמניה) ומרצה אורח
באוניברסיטאות של וינה וגרץ (אוסטריה)9
""Why modern societies need socialpedagogy more than social work
 – 00.04 – 01.34הפסקת קפה
 – 00.34 – 00.04הרצאה של ד"ר עמנואל גרופר ,יו"ר הסניף הישראלי של ,AIEJI
המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער במשרד החינוך ,ומכללת בית
ברל9
"An Innovative Training Program for Social-Educators: Being
"trained simultaneously as youth group leader and as schoolteacher
 – 01.04 – 00.34פרופ' רגינה רטס-הייניך ,מרצה במכללה להכשרת עובדים
חינוכיים-סוציאליים ע"ש אליס-סלומון בברלין ,גרמניה9
"Social Work and education: examples for schools, youth work and
"kindergarten
– 01.34 – 01.04ד"ר שלמה רומי ,מכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן9
""Psychological aspects in youth worker's training programs

 – 03.11 – 01.34דיון פתוח בין המשתתפים
 – 14.00 – 14.30ארוחת צהריים בפנימיית "עלומים"
 – 03.21 – 04.11סיור בפנימיית עלומים

יום רביעי00.2.13 ,

יום דיונים בכפר הנוער "אשל הנשיא" וסיורים בדרום הארץ

 – 8.21 – 01.11ייחודו של החינוך והטיפול הפנימייתי בישראל ,גישת משרד
הרווחה ,מר סטו מירקין ,מרכז שירות ילד ונוער במשרד הרווחה ,מחוז דרום ,גישת
משרד החינוך ,ד"ר עמנואל גרופר ,מנהל האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ,המינהל
לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער ,משרד החינוך.
 – 01.21 – 01.11יואב אפלבאום ,מנהל פנימיית אהבה9

"מודל ייחודי של תמיכה מקצועית בעובדים חינוכיים-סוציאליים
בפנימיות טיפוליות"
 – 00.21- 01.21דיון פתוח בין המשתתפים
 – 00.21 – 01.11סיור בפנימיית "אשל הנשיא"
 – 01.11 – 01.34ארוחת צהריים בכפר הנוער "אשל הנשיא"

 – 02.04 – 10.11ביקור ושיחה עם מנהל ביה"ס היסודי אל-עמל מר חליל
אלכורם וראש עירית חורה ,ד"ר מוחמד אלנברי.
סיום בארוחת ערב במאהל בדואי
יום חמישי 01.2.13
 - 01.11 – 8.34ביקור במוזיאון החדש של "יד  -ושם"
- 03.11 – 01.21מפגש עם נוער עולה מארצות שונות ,בכפר הנוער חוות הנוער הציוני
וארוחת צהריים בכפר הנוער
 - 03.11קבלת פנים רשמית בעיריית ירושלים ,בכיכר ספרא על ידי סגן ראש העיר
מר שלומי אטיאס ,הממונה על תיק הרווחה וקידום נוער.
 - 06.21 – 04.21סיור מודרך בעיר העתיקה

יום שישי 02.2.13
 – 8.11 – 00.11סיכום דיוני הסמינר בישראל
 ,- 08.11מפגש חברתי לסיום הסמינר

***
ד"ר איתן ישראלי

חברי הועדה המארגנת:
ד"ר עמנואל גרופר
גב' יהודית קירשבאום

