תוכנית
מדעית

אוקטובר  | 2019 29-31תל אביב ,ישראל

11

יום שלישי 29 ,באוקטובר2019 ,
08:00-09:30

התכנסות ,הרשמה וכיבוד בוקר

09:30-10:40

מפגש מליאה :מושב פתיחת הכנס
יו"ר :פרופ' עמנואל גרופר ,יו"ר הכנס
יואב אפלבוים FICE ,ישראל
:

ברכות:

פרופ' עמנואל גרופר ,יו"ר הכנס ,הקריה האקדמית אונו ,נשיא הארגון הבינלאומי FICE
מר אבי נאור ,מייסד ויו"ר הפורום הציבורי כפרי הנוער והפנימיות בישראל
ד"ר אביגדור קפלן ,מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
פרופ' טובה הרטמן ,דקנית הפקולטה למדעי הרוח ,הקריה האקדמית אונו

תוכנית:
מופע אמנותי של חניכי פנימיות וברכות
אנסמבל מתוך התזמורת הסימפונית של חניכי פנימיות המנהל לחינוך התיישבותי,
בניצוחו של ד"ר לב ארשטיין
הקרנת סרט תיעודי מפרויקט דוק-אביב "ילד פנימייה" של ויצו נחלת יהודה
המופע האמנותי בהפקת היחידה לאמנויות במנהל לחינוך התיישבותי בניהולו של
מר דוד כהן-לוי
10:40-11:00

בניין  – Bאולם 1

הרצאת פתיחה:
"הדרך אל הכפר" – מודל כפרי הנוער בישראל
גב' אילנה נולמן ,מנהלת המנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער במשרד החינוך
יו"ר :פרופ' שלהבת עטר שוורץ ,יו"ר מדעית של הכנס,
האוניברסיטה העברית בירושלים

11:00-11:15

הפסקת קפה

11:15-11:45

מושב מליאה:
רב תרבותיות :האתגר ויישומו
פרופ' יובל אלבשן ,דיקן הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :גב' אילנה נולמן ,משרד החינוך ,ישראל
11:45-13:00

מושב מליאה:
הסמכות החדשה במשפחה ובמסגרות רב-תרבותיות לנוער בסיכון
פרופ' חיים עומר ,אוניברסיטת תל אביב
יו"ר :מר רולף וידמר ,נשיא בשיתוף FICE ,בינלאומי

13:00-14:00

12

ארוחת צהריים

הכנס הבינלאומי ה 34 -של  FICEלפנימיות ולהשמות חוץ-ביתיות

בניין  – Bאולם 1

יום שלישי 29 ,באוקטובר2019 ,
14:00-15:20

התפצלות למושבים מקבילים

14:00-15:20

שולחן עגול:
יחסי פילנתרופיה וממשלה

בניין  – Bאולם 1

מנחים :ד"ר ויקטור וייס ועו"ד רוני מלכאי,

הפורום הציבורי – כפרי הנוער והפנימיות בישראל

יחסי פילנתרופיה וממשלה :הזדמנויות ואתגרים במאה ה21-
משתתפים :ויקטור וייס ,1רוני מלכאי ,2אבי נאור ,3חברת הכנסת קארין אלהרר ,4
8
אילנה נולמן ,5רבקה לזובסקי ,6אלסבט מולר ,7עו"ד איציק סבטו
1אגודת הידידים השוויצרית של קריית יערים והפורום הציבורי;  2הפורום הציבורי – כפרי
הנוער והפנימיות בישראל ,מנכ"לית; 3יו"ר ומייסד הפורום הציבורי ; 4חברת כנסת ,כנסת
ישראל ; 5מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער ; 6יו"ר ויצו עולמית,
יושבת ראש ; 7אגודת הידידים השווייצרית ומנכ"לית  UNICEFלשעבר;  8מנהל קרנות
הביטוח הלאומי
14:00-15:20

בניין  – Bאולם 2

סימפוזיון :מי נמצא שם עבורך?
תמיכה חברתית של בני נוער בפנימיות מצד המשפחה ,קבוצת השווים והצוות
יו"ר :פרופ' שלהבת עטר-שוורץ ,האוניברסיטה העברית בירושלים

14:00

זמינות תמיכת ההורים ותדירות הקשר עם ההורים:
דיווחי בני ובנות נוער בפנימיות חינוכיות
שלהבת עטר-שוורץ
האוניברסיטה העברית בירושלים

14:20

תמיכת אבות ותפקוד התנהגותי-רגשי של בני נוער בפנימיות חינוכיות:
התפקיד הממתן של קורבנות על ידי חברים ומגדר
עדי פרידמן
המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית ירושלים

14:40

תמיכה של סבים וסבתות ושביעות רצון מהחיים בקרב מתבגרים בפנימיות חינוכיות
יסכה חורי
האוניברסיטה העברית בירושלים ומחלקת השיקום במשרד העבודה והרווחה

15:00

תמיכה חברתית ותפקוד התנהגותי רגשי של בני נוער בפנימיות:
התפקיד הממתן של משך השהות בפנימייה
עדינה הופנונג-אסולין
האוניברסיטה העברית בירושלים

14:00-15:20

מושב נושאי:
מה הופך את המסגרות החוץ-ביתיות למצליחות?

בנין  – Bחדר עסקאות

יו"ר :ד"ר יפית סולימני-איידן ,אוניברסיטת תל אביב
14:00

טיפוח התקווה בקרב בני נוער בהשמה חוץ-ביתית :התרומה של מנטורינג
3
יפית סולימני-איידן 1ערן מלקמן 2צ'אן הלמן
1אוניברסיטת תל אביב ; 2אוניברסיטת אוקספורד ,אנגליה ; 3אוניברסיטת אוקלהומה ,ארה"ב

14:20

מדידה והערכה של סביבת המגורים והקשרים שלה עם כללים לחלוקת תפקידים
בקרב ילדים ובני נוער בפנימיות ביפן
רי מיזוקי (Rie Mizuki) 1ממיקו קיוזן(Mamiko Kyuzen) 2
סטורו נישיזווה(Satoru Nishizawa) 3
1בית ספר לרפואה פוקושימה ,יפן ; 2אייסנריו ,יפן ; 3אוניברסיטת ימאנשי ,יפן
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יום שלישי 29 ,באוקטובר2019 ,
בנין  – Bחדר עסקאות

14:00-15:20

מושב נושאי :המשך
מה הופך את המסגרות החוץ-ביתיות למצליחות?

14:40

פרויקט שיתופי לפיתוח תקני איכות במסגרות חוץ-ביתיות טיפוליות
לילדים ונוער באוסטריה
בטינה טרפ )(Bettina Terp
שירותי ילדים ונוער בסיכון בעיר ווינה ,אוסטריה

הגדרה ויישום של איכות בארגון גלובלי -האיזון שיש לקיים בין הבטחת סטנדרטים
מינימליים לבין מתן מקום לאפיונים תלויי מקום
מרטין אבפלטרר )(Martin Abfalterer

15:00

המטה העולמי של ארגון כפרי הילדים  – SOSאוסטריה
14:00-15:10

בניין המוסיקה – אולם סביון

שולחן עגול:
חינוך וטיפול באמצעות המשק החקלאי
יו"ר :ד"ר מיכל רותם ,ויצו עולמית

חינוך וטיפול באמצעות המשק החקלאי
אורי סער ,1גבי שני ,1מוטי חדד ,2שרית פאר
1כפר הנוער גן ונוף ; 2כפר הנוער נחלת יהודה

2

14:00-16:00

סדנה:
התערבות אתגרית בשטח – מסע בדרך לשינוי:
תוכנית ייחודית לנוער בסיכון בפנימיות

בניין  – Dאולם 6

פרויקט "גרניט -מסע לשינוי"
איתן גרבויס ,אסף אפלבוים ,שי שטינשליפר
כפר ילדים ונוער אהבה
14:00-15:20

בניין  – Fאולם 16

סדנה:
סיפור חיים – עבודה קבוצתית עם נוער על הביוגרפיה האישית שלהם
סיפור חיים  -עבודה קבוצתית עם נוער על ביוגרפיה
מרטין טובה )(Martine Tobé
נשיאת סניף  ,FICEהולנד

14:00-15:20

בניין המוסיקה – אולם יסמין
מושב נושאי:
בוגרי כפרי נוער ופנימיות ומערך תמיכה חברתית עבורם
יו"ר :מיקי דהב ,מנכ"לית ,הרוח הישראלית

14:00

תמיכה בבוגרי פנימיות – מחקר לאומי בהודו
אנישה וודהווה ) ,(Aneesha Wadhwaקיראן מודי ),(Kiran Modi
לינה פרסאד )  ,(Leena Prasadריני בארגאווה ),(Rini Bhargava
סומן קאסאנה ) ,(Suman Kasanaשריסטי פורי ),(Shristi Puri
לקשמי מאדהוואן )(Lakshmi Madhavan
 ,Udayan Careהודו

14:20

14

האם יש חשיבות לתמיכה של מנטור? בחינת תפקיד המנטור בפורמט "אחד-על-
אחד" ,שנעשה בידי מתנדבים למען בוגרי כפרי נוער בישראל חסרי עורף משפחתי
2
מיקי דהב ,1חיה בכר
2
1מנכ"לית הרוח הישראלית ; דיגמה
הכנס הבינלאומי ה 34 -של  FICEלפנימיות ולהשמות חוץ-ביתיות

יום שלישי 29 ,באוקטובר2019 ,
14:40

בוגרי השמה חוץ-ביתית בדרכם לחיים עצמאיים
נעמית שלמה
תוכנית "גשר לעצמאות" – עמותת ילדים בסיכוי

15:00

"נולדתי ,אבל בשביל מה . "?...מחקר על בוגרי פנימיות טיפוליות בהונגריה
זולט באלאזס מיור )(Zsolt Balazs Major
 ,Bokréta Children's Home Centerהונגריה ;
 ,Corvinus University of Budapestהונגריה

14:00-15:00

מושב נושאי:
חינוך ונקודת המבט הסוציאל-פדגוגית

בניין המוסיקה – אולם נרקיס

יו"ר :פרופ' מארק שרודטר ) ,(Mark Schrödterאוניברסיטת קאסל ,גרמניה
14:00

חינוך וערכי המודרניות המאוחרת
פרנסואה קופנס )(François Coppens
Haute Ecole Leonard de Vinci, Belgium

14:20

קולם של בני נוער מרקע חברתי-כלכלי קשה:
תקצוב השתתפותי בבתי ספר במדינת אריזונה בארה"ב
עומר קיידן
אוניברסיטת אריזונה ,אריזונה ,ארה"ב

14:40

נקודת מבט סוציאל פדגוגית על חינוך וטיפול בפנימיות

14:00-15:20

מושב נושאי:
ילדים בסיכון מנקודת מבט חינוכית

מרק שרודטר ) ,(Mark Schrödterוינזנז ת'אליים )(Vinzenz Thalheim
אוניברסיטת קאסל ,גרמניה
בנין  - Fאולם 32

יו"ר :ד"ר אלכס שניידר ,מחנך FICE ,ישראל
14:00

נקודת התחלה קשה בעבר אינה חייבת למנוע בהכרח הצלחה בעתיד
אושרה אלפסי
מנהלת בית הספר ,כפר הנוער בן שמן

14:20

אוריינות רגשית במנהיגות חינוכית
אלכס שניידר , 1עינת יצחק מונסונגו
1מחנך ,סניף  FICEישראל ; 2המכללה האקדמית בית ברל

14:40

מקום מגורינו לא צריך לקבוע את עתידנו
אלון פוטרמן

2

מנכ"ל תלמ"א
15:00

בונים את דור העתיד :הבטחת הזדמנויות טובות יותר לעתידם של ילדים ונוער
בחברות רב-תרבותיות
מרי פטרישה אומה )(Mary Patricia Ouma
 FICEקניה ,קניה
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יום שלישי 29 ,באוקטובר2019 ,
14:00-15:20

שולחן עגול:
תקני איכות לפנימיות והשפעתם החיובית על ילדים

בניין המוסיקה – אולם נורית

יו"ר :ד"ר מוניקה לנגויר ) ,FICE (Monika Lengauerאוסטריה ,אוסטריה
ד"ר כריסטיאן פוש ) ,FICE (Christian Poschאוסטריה ,אוסטריה

תקני איכות והשפעתם החיובית על ילדים בפנימיות

מוניקה לנגויר ,1כריסטיאן פוש ),(Christian Posch
אנטון מגומטשניג(Anton Magometschnigg) 2
 FICE1אוסטריה ,אוסטריה ;  ,Quality Care Consulting2אוסטריה

14:00-15:20

מושב נושאי:
עבריינות נוער

בניין  – Fאולם 14

יו"ר :פרופ' רויטל סלע-שיוביץ ,הקריה האקדמית אונו

התפתחותה של התנהגות עבריינית בקרב נוער עולה:
נקודת המבט של בני נוער והורים
1
ליאת יכניץ ,2סופי ד .וולש

14:00

1אוניברסיטת בר אילן ; 2המכללה האקדמית בית ברל

תוכנית לימודים בנושאי שיטור לנוער בסיכון בכפרי נוער :הערכת התוכנית והבנת
המנגנון הפסיכולוגי שעומד מאחורי יחסם של בני נוער כלפי המשטרה
אמין עזמי )(Ameen Azmy

14:20

אוניברסיטת בר אילן ,הקריה האקדמית אונו

פעילות קבוצות עברייניות בעולם הווירטואלי :השוואה בין חברי כנופיה בארה"ב
לבין חברי כנופיות נוער בישראל
רויטל סלע שיוביץ

14:40

הקריה האקדמית אונו

"גן עדן אכזרי ,“...הרהורים על נוער מהגר בחינוך פנימייתי בהולנד
ליאו אי .ליכטהרט )(Leo E. Ligthart

15:00

פסיכולוג קליני עובד במסגרות פנימיתיות סגורות בהולנד ,הולנד
14:00-15:20

בניין  – Fאולם 15

סדנה:
תנאים ארגוניים שמקדמים העצמה אישית של צעירים בהוסטלים ופנימיות לנוער
תנאים ארגוניים שמקדמים העצמה אישית של צעירים בהוסטלים ופנימיות לנוער
אנה קטרינה שמיד
אוניברסיטה למדעים שימושיים ציריך ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,המכון לניהול
ולמדיניות חברתית ,שוויץ

15:20-15:30

16

הפסקה קצרה למעבר בין אולמות

הכנס הבינלאומי ה 34 -של  FICEלפנימיות ולהשמות חוץ-ביתיות

יום שלישי 29 ,באוקטובר2019 ,
15:30-16:50

מושבים מקבילים

15:30-16:30

סימפוזיון:
הטיפול בילדים ובנוער בחינוך וטיפול פנימייתי באמצעות
הכשרה בין-מקצועית :מחקר בין-לאומי

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :פרופ' סיגריד ג'יימס ) ,(Sigrid Jamesאוניברסיטת קאסל ,גרמניה
15:30

הצגת פרויקט משותף החובק חמש מדינות )פינלנד ,גרמניה ,איטליה ,ליטא ,ספרד(,
לחיזוק היכולת המקצועית והמיומנויות של אנשי צוות בפנימיות לילדים ולנוער
אווה טימונן-קליו , (Eeva Timonen-Kallio) 1יולנטה פיווריין,(Jolanta Pivoriene) 2
אמאיה בראבו ,(Amaya) Bravo 3ג'ורג' אף .דל וואל ,(Jorge F. del Valle) 3לאורה
פורמנטי ,(Laura Formenti) 4סיגריד ג'יימס,5
אלינה פטרושקין(Alina Petrauskiene) 2
1אוניברסיטת טורקו למדעים שימושיים ,פינלנד;  ,Mykolas Romeris University2ליטא
 ,Universidad de Oviedo3ספרד ; ,Università degli Studi Milano-Bicocca4
איטליה ; 5אוניברסיטת קאסל ,גרמניה

15:50

העצמת המסוגלות של אנשי הצוות הפנימייתי בהקשרים שונים:
מורכבויות בחינוך וטיפול פנימייתי
לאורה פורמנטי ) ,(Alessandra Rigamontiאלסנדרה ריגמונטי
 ,Università degli Studi Milano-Bicoccaאיטליה

16:10

סקירה :בחינת תקני איכות וצרכי הכשרה לאנשי צוות בחינוך וטיפול פנימייתי
סיגריד ג'יימס ) ,(Sigrid Jamesיורי קיליאן ),(Juri Kilian
ויוויאן סטפנס ) ,(Vivien Steffensלוקס ווילזק )(Lucas Wilczek
אוניברסיטת קאסל ,גרמניה

15:30-16:50

מושב נושאי:
פרויקטים ייחודיים ואוכלוסיות של ילדים בסיכון

בניין  – Bאולם 2

יו"ר :רון פריזלר ,מנהל האגף לחינוך והדרכה בפנימיות,
המנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער
15:30

האתגרים הכרוכים באחריות ובעבודה בהוסטל כצורה של חינוך וטיפול פנימייתי
לנוער עם התנהגויות סיכון או רקע של התנהגויות סיכון
קרין דרשר )(Karin Drescher
הוסטל לנוער בסיכון ,אוסטריה

15:50

אף פעם ,אף פעם ,אף פעם אל תוותרו!
יצירת נקודת התחלה שווה לבני נוער במצבי סיכון
מורן בצר-תייר
מנהלת כפר הנוער "רמת הדסה" סאלד

16:10

יזמות בכפרי נוער
מיכל אטינגר ,נויא ברעם
אשלים – ג'וינט ישראל והמנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער

16:30

מתנדבים בכפרי נוער
רונית בר ,רון פריזלר ,ערן גלבוע
אשלים – ג'וינט ישראל והמנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער
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15:30-16:50

סימפוזיון :מצבם של בוגרי השמה חוץ-ביתית בגרמניה

בניין  – Bחדר עסקאות

יו"ר :ג'וזף קוך ),(Josef Koch
 IGFH – Internationale Gesellschaft fur Erzieherische Hilfen, FICEגרמניה

מצבם של בוגרי השמה חוץ-ביתית בגרמניה

ג'וזף קוך ,3,1נורברט סטראק ,(Norbert Struck) 3דירק נוסקן,(Dirk Nusken) 2
וולפגנג שרואר(Wolfgang Schröer) 4
3
2 ; IGFH1האוניברסיטה הפרוטסטנטית למדעים שימושיים ,גרמניה ;  FICEגרמניה ;
4אוניברסיטת הילדסהיים ,גרמניה
כ

15:30-16:50

בניין המוסיקה – אולם סביון

סדנה:
ללמוד מהטרגדיה :סקר לאורך  25שנים )(1993-2017
על מקרי הטראומה שהובילו למוות של ילדים ושל נוער בארה"ב

יו"ר :מרתה ג'יי .הולדן ) ,(Martha J. Holdenאוניברסיטת קורנל ,ארה"ב

ללמוד מהטרגדיה :סקר לאורך  25שנים ) (1993-2017על מקרי הטראומה שהובילו
למוות של ילדים ושל נוער במסגרות חוץ-ביתיות בארה"ב
מייקל נונו ) ,(Michael Nunnoמרתה הולדן )(Martha Holden
אוניברסיטת קורנל ,ארה"ב
15:30-16:50

סדנה:
ההשפעה של שילוב בוגרי השמות חוץ-ביתיות
בהכשרתם של אנשי צוות בפנימיות

בניין המוסיקה – אולם רקפת

יו"ר :מקסימיליאן אולריך ),(Maximilian Ullrich
 FICEאוסטריה FICE /קניה ,אוסטריה

ההשפעה של שילוב צעירים בוגרי השמות חוץ ביתיות בתהליך הכשרתם של אנשי
צוות בחינוך וטיפול פנימייתי
פלורנס טרייואוד נמטזוב,(Florence Treyvaud Nemtzovׁׁׂ) 1
רוג'ר וויננדי ,(Roger Winandy) 2מקסימיליאן אולריך ,1איסטבן באלינט,3
3
סילביה גיורקו
 ,SOS1פדרציה בינלאומית של כפרי ילדים ,אוסטריה ;  FICE2אוסטריה ,אוסטריה ;
 ,SOS3כפרי ילדים ,הונגריה
15:30-16:50

מושב נושאי:
משפחות של ילדים בסיכון

בניין  – Fאולם 16

יו"ר :ירון בראון ,מנכ"ל ,עמותת ילדים בסיכוי
15:30

הורים שותפים – "רואים ילד – חושבים משפחה",
מודל לעבודה משותפת משפחה ,פנימייה וקהילה
רביטל ברנד
ילדים בסיכוי המועצה לילד החוסה ; תוכנית הורים שותפים ; משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ; קרנות הביטוח לאומי ; ג'וינט אשלים

15:50

עבודה עם משפחות הילדים בפנימיות – הטמעת המדיניות החדשה
שלומית בירנבוים
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
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בניין  – Fאולם 16

15:30-16:50

מושב נושאי :המשך
משפחות של ילדים בסיכון

16:10

ניתוח איכותני של גורמי סיכון וחוסן בקרב משפחות בסיכון בקרואטיה
Nivex Koller Trbovic, Anja Mirosavljevic, Ivana Maurovic
אוניברסיטת זגרב ,קרואטיה

16:30

עבודה אחרת בהולנד עם משפחות וקהילות – "להשאיר למשפחה את מושב הנהג"
רוב ואן פגי )(Rob van Pagee
Faoundation Op Lleine Schaal, Netherlands

15:30-16:50

מושב נושאי:
קשיים וכישורים אצל בוגרי השמה חוץ-ביתית

בניין המוסיקה – אולם יסמין

יו"ר :פרופ' סטפן סטינג ),(Stephan Sting
אוניברסיטת קלגנפורט ,מכון מחקר למדעי החינוך ,אוסטריה
15:30

פרויקט "מחזורים – אוריינות פיננסית וכישורי יזמות של מטפלים בילדים ובנוער"
קטרינה איבנובה )(Katerina Ivanova
 FICEבולגריה ו FICE-בינלאומי ,בולגריה

15:50

נתיבים חינוכיים של בוגרי השמות חוץ-ביתיות במעבר מהשמה לחיים עצמאיים
סטפן סטינג
אוניברסיטת קלגנפורט ,מכון מחקר למדעי החינוך ,אוסטריה

16:10

"לחלום את הבלתי אפשרי" :בעיות וחסמים של בוגרי כפרי נוער ופנימיות בהגשמת
שאיפות ויעדים עתידיים
יפית סולימני-איידן
אוניברסיטת תל אביב

16:30

השפעתן של דמויות חינוכיות על עיצוב הזהות של בוגרי פנימיות יוצאי אתיופיה
רותי וונדימגן
אוניברסיטת בר אילן

15:30-16:10

בניין המוסיקה – אולם נרקיס

מושב נושאי:
משפחות אומנה
יו"ר :ד"ר פרידגרד פולץ ),(Friedegard Foeltz

 ,Theologische Hochschule Friedensauגרמניה
15:30

מחקרי מיקרו על מצבם של הורים במשפחות אומנה בגרמניה בהתמודדות עם
צרכים מיוחדים של ילדים עם מוגבלויות – יצירת נורמליות" :היינו צריכים ללמוד כל
כך הרבה"...
פרידגרד פולץ
 ,Social Pedagogy/Internship Oﬃceמנהל התוכנית לתואר ראשון בעבודה
סוציאלית ,גרמניה

15:50

מחקר על גורמים שמשפיעים על השתלבותם של ילדים ממשפחות אומנה בחברה
ועל הסתגלותם לשוק העבודה
לנקה מיינריקובה ) ,(Lenka Mynarikovaדניאלה הוראקובה )(Daniela Horakova
 ,Czech Technical Universityצ'כיה
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15:30-16:50

בנין  - Fאולם 32

מושב נושאי:
אל-מיסוד ומודלים חוץ-ביתיים אלטרנטיביים

יו"ר :ליה מרון ,המנהל לחינוך פנימייתי ועליית הנוער ,משרד החינוך ו FICE-ישראל

תפקידה של מחלקת שירותים חברתיים בקהילה במניעת הפרדת ילד ממשפחתו
סטפניה סאבין,
מריוס-סרג'יו דוהוטרו-פלטוינו )(Marius-Sergiu Dohotaru-Pletoianu

15:30

 FICEרומניה ,רומניה

מעבר מחינוך וטיפול פנימייתי לשירותים בקהילה :הצגת סיפור מקרה של ארגון
הומניטריCONCORDIA ,
אלנה מטאץ' )(Elena Matache

15:50

ארגון הומניטרי  ,CONCORDIAרומניה

התקשרות ) (Attachmentבסיכון גבוה  -שינויים שנובעים מגישות טרנס-
מילוליות מערכתיות
פטרה סייגריסט ) ,(Petra Siegristניקול אורטנר )(Nicole Ortner

16:10

 ,AKs Noahאוסטריה

שינויים במערכת ההשמה החוץ-ביתית ומערכת הגנת הילד דרך משפחתונים:
עדות מחקרית ,התנסויות מהשדה ופרקטיקות מבטיחות מאפריקה ומעבר לה
איוב ברהאנו נגאש )(Eyob Berhanu Negash

16:30

 ,SOS Children's Village Internationalאתיופיה
15:30-16:50

מושב נושאי:
זהות ,מגדר ותפקוד של ילדים וצעירים בסיכון

בניין המוסיקה – אולם נורית

יו"ר :עו"ד שירה רוזנברג-לביא ,אוניברסיטת בר אילן והקריה האקדמית אונו
15:30

התערבות קצרת-טווח בקרב נוער להט"בק בסיכון ומשפחותיהם
2
לילך לנצ'ט פינס ,1ד"ר יוחאי נדן
1עמותת אותות ; 2האוניברסיטה העברית

15:50

היבטים מגדריים בתהליכי אימוץ בישראל
שירה רוזנברג-לביא
אוניברסיטת בר אילן

16:10

הכנת תלמידי י'א-י'ב לחיים אחרי יציאתם מכפרי הילדים והנוער של
"המפעל להכשרת ילדי ישראל"
ליאת שר
המפעל להכשרת ילדי ישראל

16:30

שיקום תחושת השייכות של בוגרי פנימיות
אולה פטרס )(Ulla Peters
אוניברסיטת לוקסמבורג ,לוקסמבורג
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15:30-16:50

בניין  – Fאולם 14

סדנה:
ליצנות רפואית-חברתית לטיפול בילדים נפגעי טראומה בפנימיות לנוער בסיכון
יו"ר :שלמה קסל ,מנהל ,האגף הבינלאומי של אמונה העולמית

ליצנות רפואית-חברתית לטיפול בילדים נפגעי טראומה בפנימיות לנוער בסיכון
שלמה קסל ,1,2נופר מואטי-אייזנקוט ,1,3רותם גולדנברג ,2,3שירה פרידלנדר

2,3

1אמונה עפולה ; 2אמונה אחוזת שרה ; 3רופאי חלום
15:30-16:50

בניין  – Fאולם 15

סדנה:
היבטים שונים בעבודת אור שלום במעונות המשפחתיים
טיפוליים בקהילה

גישות חדשניות ומענים מגוונים לילדים במעונות המשפחתיים טיפוליים:
עבודה עם ילדים נעדרי עורף משפחתי ,שילוב אחים בהשמה חוץ-ביתית וילדים
נפגעי טראומה מינית
מרב דורון ,עידו זיו ,תום בן-זאב
אור שלום
16:50-17:00

הפסקת קפה

17:00-18:00

מושבים מקבילים

17:00-18:00

הרצאה באולם המליאה:
חינוך פנימייתי בגרמניה לבני נוער פליטים
ד"ר נורברט סטרוק ) ,(Dr. Norbert Struckגרמניה

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :ד"ר אילנה טישלר ,כפר הנוער בן שמן ,ישראל
17:00-18:00

מושב נושאי:
טיפול ותמיכה בבוגרי פנימיות

בניין  – Bחדר עסקאות

יו"ר :מרטין טובה ) ,(Martine Tobeנשיאת  FICEהולנד ,הולנד
17:00

תמיכה בצעירים בוגרי פנימיות במעבר מפנימיות לעצמאות על ידי מוסדות פרטיים
למען ילדים ונוער בעיר ווינה
רוזה פרנק ) ,(Rosa Frankדורותיאה הרטל )(Dorothea Hartl
 ,FH Campusוינה ,אוסטריה

17:20

טיפול בבוגרים – מהפנימייה להתמודדות עצמאית עם העולם שבחוץ
ערן ברטוב
תוכנית גשר לעצמאות -ילדים בסיכוי

17:40

 – Kwikstartאפליקציה מבוססת מידע לבוגרי מסגרות חוץ-ביתיות
מרטין טובה
 FICEהולנד ,הולנד
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17:00-18:00

שולחן עגול:
הכשרת אנשי צוות בפנימיות לילדים ולנוער

בניין המוסיקה – אולם סביון

יו"ר :ד"ר וידאד מסאלחה ,מרכז רפואי הדסה ,הקריה האקדמית אונו

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר ,טיפול רגשי וריפוי טראומה –
במסגרות חוץ-ביתיות
כריסטיאן פוש ) ,(Christian Poschוורנר לייקסנרינג )(Werner Leixnering

17:00

 SOSפדרציה בינלאומית של כפרי ילדים ,אוסטריה

עבודה עם ילדים נפגעי טראומה בהקשר תרבותי וגיאופוליטי:
ילדים פלסטינים במזרח ירושלים
וידאד מסאלחה

17:20

הקריה האקדמית אונו

ללמוד לפי מקצבים אישיים – הבנה של אנשי מקצוע באומנה
אלסאנדרה ריגאמונטי )(Alesandra Rigamonti

17:40

אוניברסיטת דגלי סטודי במילנו ,איטליה
17:00-18:00

שולחן עגול:
עבודה עם ילדים ונוער בחינוך פנימייתי ולאחריו:
העבודה הייחודית בכפרי ילדים  SOSבישראל

בניין המוסיקה – אולם רקפת

יו"ר :יניב יהב SOS ,כפרי ילדים ,ישראל

עבודה על חלומות לעתיד עם ילדים ונוער בפנימיות שמתמודדים עם טראומה מורכבת
יניב יהב

17:00

 SOSכפרי ילדים

הדרכה ותמיכה בצעירים בוגרי בתי הילדים )SOS (18-25
חגית סבג-גרבוביצקי

17:30

 SOSכפרי ילדים
17:00-18:00

בניין  – Dאולם 6

סדנה:
מיזם חברתי – "גוונים של מתוק" שוקולד בוטיק

מיזם חברתי – "גוונים של מתוק" שוקולד בוטיק להעצמת ילדים מאמונה נווה מיכאל
יחיעם שרלו
פנימיית אמונה נווה מיכאל
17:00-18:00

מושב נושאי:
צעירים בחברה רב-תרבותית

בניין  – Fאולם 16

יו"ר :ד"ר רותי פילץ-בורשטיין ,ספורט – גשר לחינוך ,ישראל
17:00

שרשרת של חוסן :תלמידים בחינוך פנימייתי ואנשים בגיל השלישי:
תוכנית לפיתוח חוסן באמצעות מפגשים רב -תרבותיים ורב-דוריים
1 3
דני חמיאל 1,2מעין גוטגלד-דרור ,
1מרכז חוסן ע"ש כהן-האריס ; 2המרכז הבינתחומי הרצליה ; 3אוניברסיטת תל אביב

17:20

העצמת בני נוער בסיכון באמצעות תכניות למצוינות בספורט
רותי פילץ-בורשטיין
ספורט – גשר לחינוך
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יום שלישי 29 ,באוקטובר2019 ,
בניין  – Fאולם 16

17:00-18:00

מושב נושאי :המשך
צעירים בחברה רב-תרבותית

17:40

הישגים והתקדמות לימודית בקרב ילדי רחוב בהשמה חוץ-ביתית ,כלכותה ,הודו
מלאיי דוואני )(Malay Dewanji
 FICEהודו ,הודו

17:00-18:00

בניין המוסיקה – אולם יסמין

מושב נושאי:
טיפול לחיזוק ילדים ומשפחות
יו"ר :רחל רביד-חורש ,כפר הילדים והנוער אהבה

17:00

"חוזרים הביתה“ :פרויקט טיפולי ניסיוני להעצמת ילדים בשנתם האחרונה
במשפחתון יום ,ובני משפחותיהם כפר הילדים והנוער אהבה
רחל רביד-חורש
אוניברסיטת לה טרוב ,ויקטוריה ,אוסטרליה

17:20

ללמוד מהצלחה ומכישלון באמצעות אקלים ארגוני בחינוך הלא פורמלי -
השימוש במועצת נוער
זהבית גרוס ,עינב עמרם אשרוב
אוניברסיטת בר אילן

17:40

חינוך להשתלבות מוצלחת בעולם? מחקר אתנוגרפי על סוציאליזציה של ילדים
ונוער במסגרת המשפחתית ,הבית-ספרית או במסגרות חלופיות וחוץ-ביתיות
מוניקה גואטזו ,(Monika Goetzoe) 1אניגרט וויגר(Annegret Wigger) 2
 ZHAW1אוניברסיטת ציריך למדעים שימושיים ,שוויץ ;  FHSG2אוניברסיטת סט .גאלן
למדעים שימושיים ,שוויץ

17:00-17:40

בניין המוסיקה – אולם נרקיס

מושב נושאי:
קידום זכויות ילדים ונוער
יו"ר :ד"ר ג'יבריל פול ) ,(Djibril Fall

מנהל השירות הסוציאלי הבינלאומי מערב אפריקה ,סנגל
17:00

מנגנוני הגשת תלונות לילדים ונוער במסגרות חוץ-ביתיות
קלאודיה קיטל ,(Claudia Kittel) 1ג'ודית פייג'(Judith Feige) 2
1המכון הגרמני לזכויות אדם ,גרמניה ; 2חוקרת בכירה ויועצת בענייני מדיניות ,גרמניה

17:20

התנועה האפריקנית למען ילדים ונוער שיוצאים לעבודה:
הבטחת זכויות לילדים ונוער עובדים
דייבריל פול ) ,(James Suru Boyonג'יימס סורו בויון
השירות הסוציאלי הבינלאומי מערב אפריקה ,סנגל
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יום שלישי 29 ,באוקטובר2019 ,
17:00-18:00

בנין  – Fאולם 32

מושב נושאי:
פרויקטים חדשניים ואוכלוסיות ייחודיות של ילדים בהשמה חוץ-ביתית )(a
יו"ר :אביבה עזר ,העמותה לילדים בסיכוי

מן השדה :פרויקט אמנות חברתית :לו העובדים היו יכולים לשיר,
על מה הם היו שרים?
רוני מייזלס

17:00

פרילנסרית

השפעת טיפול פסיכותרפי בעזרת בעלי חיים על יצירת ברית טיפולית עם ילדים
נפגעי התעללות בפנימיות
ננסי פריש פלס

17:20

כפר אהבה ; מ .ר .ח .ב - .האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים

הצגת פרויקט – "חוסן נבנה בזמנים של שקט"
אביבה עזר ,לילך מגנאג'י

17:40

עמותת ילדים בסיכויה קצרה למעבר בין אולמות
17:00-18:00

מושב נושאי:
גישות חדשניות לטיפול בילד

בניין  – Fאולם 14

יו"ר :ד"ר עדינה הופנונג-אסולין ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,ישראל

סדנת תיאטרון במחלקה לרווחת הילד כדרך להעשרת התקשורת הבינאישית
פייבי קנקאנן )(Päivi Känkänen

17:00

המכון הלאומי לבריאות ורווחה ,פינלנד

מודל להעצמת בני נוער בסיכון לפי שיטת ""We SEE You
רחלי לזר

17:20

הקריה האקדמית אונו

הנחיות קליניות לליווי ופיקוח של ביקורים במרכז קשר -
מעבר של ילדים צעירים מטיפול אומנה לאימוץ
עדינה הופנונג-אסולין ,1סיגל קני פז

17:40

1האוניברסיטה העברית בירושלים ; 2אוניברסיטת תל אביב
17:00-18:00

בנין המוסיקה – אולם ורד
סדנה:
הקרנת סרט תיעודי ודיון על השפעות הסטיגמה בציבור הרחב
כלפי השמות חוץ ביתיות וכיצד זה משפיע על הילדים
יו"ר :דוד כהן-לוי ,היחידה לאמנויות ,המנהל לחינוך התיישבותי ופנימייתי

הצגת סרט תיעודי שנעשה בגרמניה )עם כתוביות באנגלית( שנקרא" :אנחנו לא רק
ילדי השמה "...בסרט מדברים ילדים המתחנכים במשפחות אומנה ובפנימיות ובוגרי
השמה חוץ-ביתית על החוויה הקשה שלהם כתוצאה מהסטיגמה בציבור כלפי ילדים
בהשמה חוץ ביתית .בעקבות הסרט יתקיים דיון בנושא.
2
גבריאל טורזק-קון ,(Torjak-Kunne Gabriele) ,1עAnke Bruns
4
Martin Radtki , 3Petra Domres
כ

 ,Graf Recke Foundation1גרמניה ; 2מפיקת הסרט ,עיתונאית ; 3צילום ; 4סאונד
18:15
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הכנס הבינלאומי ה 34 -של  FICEלפנימיות ולהשמות חוץ-ביתיות

יום רביעי 30 ,באוקטובר2019 ,
08:00-09:00

התכנסות ,רישום וכיבוד בוקר

09:00-09:45

הרצאת מליאה:
כפרי נוער בעידן הכפר הגלובלי :הגדרה מחודשת של המושג "מורטוריום"
בגיל ההתבגרות ,בהשראת 'דרך כפר' ,ד"ר חיים פרי

בנין  – Bאולם 1

יו"ר :פרופ' עמנואל גרופר ,יו"ר הכנס ,הקריה האקדמית אונו

כפרי נוער בעידן הכפר הגלובלי – הגדרה מחודשת של תפיסת הזהות והמורטוריום
ד"ר חיים פרי
דרך כפר יוזמות חינוך
09:45-10:30

הרצאת מליאה:
הצגת סקר עולמי על מדיניות ונהלים בנושא בוגרי פנימיות ואומנה
ב 36-מדינות בהן פועל ארגון FICE
מרצים :ד"ר סטוהל ) ,(Dr. B. Stahlגרמניה
פרופ' מן-פדר ) ,(Prof. Varda Mann-Federקנדה
פרופ' שרואר ) ,(Prof. W. Schroerגרמניה
ופרופ' ואן-ברדה ) ,(Prof. Van-Bredaדרום אפריקה

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :פרופ' שלהבת עטר-שוורץ,
יו"ר הוועדה המדעית של הכנס ,האוניברסיטה העברית בירושלים
10:30-10:45

הפסקת קפה

10:45-11:15

הרצאת מליאה:
בגרות בהתהוות – מעבר ממסגרת ההשמה החוץ-ביתית לחיים עצמאיים
פרופ' רמי בנבנישתי

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :פרופ' שמעון שפירו ,העמותה לילדים בסיכוי

תיאוריה על בגרות בהתהוות בקרב בוגרי השמה חוץ-ביתית
פרופ' רמי בנבנישתי
האוניברסיטה העברית בירושלים
11:15-12:30

בניין  – Bאולם 1

פאנל של בוגרי השמה חוץ-ביתית ,עמותת ילדים בסיכוי
יו"ר :תמר מילנר ,העמותה לילדים בסיכוי

ללמוד מהחניכים שלנו :רב-שיח עם בוגרי השמות חוץ-ביתיות,
המעורבים בתוכנית "גשר לעצמאות"
תמר מילנר
עמותת ילדים בסיכוי
12:30-13:30

פתיחת ההצגה של הפוסטרים

12:30-13:30

ארוחת צהריים

בנין המוסיקה – מרפסת
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יום רביעי 30 ,באוקטובר2019 ,
13:30-14:50

מושבים מקבילים

13:30-14:30

סימפוזיון:
אנשי צוות בפנימייה – הכשרה ותקני איכות

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :בטינה טרפ ),(Bettina Terp
מנהלת שירותי ילדים ונוער בסיכון בעיר ווינה ,אוסטריה

יישום תקני איכות במסגרות חוץ-ביתיות – היבטי התערבות ודרכי עבודה מיטביות
מוניקה לנגיור ,(Monika Lengaue) 1כריסטיאן פוש,(Christian Posch) 2
1
אנטון מגומטשניג ,(Anton Magometschnigg) 2בטינה טרפ

13:30

 FICE1אוסטריה ,אוסטריה ; 2ייעוץ לטיפול איכותי ,אוסטריה

הכשרה לעבודה עם נוער :יצירת הזדמנויות לילדים ונוער באמצעות
הבנה רב-תרבותית ושיתוף פעולה
דבורה גטס )(Deborah Getz

13:50

בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת אינדיאנה ,בלומינגטון ,ארה"ב

"לטפל במטפלים" – תוכנית הכשרה ייחודית המיועדת להכשרת עובדי נוער
להצלחה בעבודה עם בני נוער בסיכון גבוה
ברוך בר-אב

14:10

האוניברסיטה העברית בירושלים
13:30-14:50

מושב נושאי:
קידום זכויות הילד ויציבות בהשמה חוץ-ביתית

בניין  – Bאולם 2

יו"ר :פרופ' מכטילד וולף ),(Mechthild Wolff
אוניברסיטת לנדשוט למדעים שימושיים ,גרמניה
13:30

שימוש בלתי הולם בכוח במוסדות חינוך:
אסטרטגיות להגנת הילד במסגרות חוץ-ביתיות ויישומן
2
וולפגנג שרואר 1מכטילד וולף
 ,Hochschule Landshut1גרמניה ;  ,Stiftung Hochschule Hildesheim2גרמניה

13:50

זכויות הילד במסגרות חוץ-ביתיות וחקיקה בנושא
ליוביקה קורידזה )(Ljubica Kuridza
 SOSכפרי ילדים בסרביה ,סרביה

14:10

סטודנטים למען ילדים :תוכנית התנדבות שמופעלת מזה עשור בפנימיות בהונגריה
על ידי סטודנטים למשפטים
ג'ודית זלר ) ,(Judit Zellerביאטה קורינק )(Beáta Korinek
אוניברסיטת  Pécsהונגריה

14:30

ילדים ונוער בהשמה חוץ-ביתית :כיצד לנבא שינוי בשנה הראשונה במקום ההשמה?
מירב יידוב ,1ינפנג סו ,(Yanfeng Xu) 2דניאל קייזר,(Daniel Keyser) 2
טרי שואו(Terry V Shaw) 2
1אוניברסיטת אריאל ; 2אוניברסיטת מרילנד ,בולטימור ,ארה"ב
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יום רביעי 30 ,באוקטובר2019 ,
13:30-14:50

בניין  – Bחדר עסקאות
שולחן עגול:
דרך כפר :גישה הוליסטית לטיפול בילדים בהשמה חוץ-ביתית
יו"ר :שרית דודאי" ,דרך כפר" ,ישראל

13:30

"איתכם לאורך כל הדרך"...
שרית דודאי ,מולי רובין
דרך כפר ,יוזמות חינוך ימין אורד

14:00

"אדם מתקן עולם מתקן אדם"...
נעמי ישראלית-אדלר ,איציק בן שלום
דרך כפר ,יוזמות חינוך ימין אורד

13:30-14:50

בניין המוסיקה – אולם סביון
סימפוזיון:
פרספקטיבות שונות על מודל קד"ם ,קבוצת דיון משפחתית,
מתוך ראייה רב-תרבותית בקבוצות אוכלוסייה מגוונות בישראל
יו"ר :ד"ר אורנה שמר ,האוניברסיטה העברית בירושלים

13:30

קבוצת דיון משפחתית מנקודת מבטם של קובעי מדיניות
דליה לב שדה ,אמיר קאשי
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

13:50

קבוצת דיון משפחתית מנקודת מבטו של איש המקצוע
1
רות נחנסון אנקרי ,2מיכל כהן חטב
1ג'וינט ישראל ; 2עמותת מוזאיקה

14:10

קבוצת דיון משפחתית – הערכה
יסמין עבוד חלבי ,מיכל נעמי טייר ,דימה גוטמן
האוניברסיטה העברית בירושלים

14:30

כמה דעות על מודל קד"ם ,קבוצת דיון משפחתית ,מתוך ראייה רב תרבותית
בקבוצות אוכלוסייה מגוונות בישראל
אורנה שמר ,דורית רואר -סטריאר ,אמיר קאשי ,רות נחנסן אנקרי ,מיכל כהן חטב,
יסמין עבוד חלבי ,דימה גוטמן ,מיכל נעמי טייר
בית הספר לעבודה סוציאלית

13:30-14:50

בניין המוסיקה – אולם רקפת
סדנה:
הכשרת אנשי מקצוע לעבודה מתוך רגישות אתית להבדלים תרבותיים:
עבודה בעולם פלורליסטי
הסדנה תעסוק בהכנת אנשי מקצוע לעבוד מתוך רגישות אתית ובמיוחד להבדלים
תרבותיים :עבודה בעולם פלורליסטי
ג'ניפר וויט ) ,(Jennifer Whiteמרי הוסקינס )(Marie Hoskins
אוניברסיטת ויקטוריה ,קנדה

13:30-14:50

סדנה:
מה הצליח ועבד בפנימיות?
לקחים מיישום ,שימור והערכה של מודל  ,CAREשפותח בארה"ב

בניין  – Dאולם 6

מה עובד בחינוך פנימייתי? לקחים שהופקו מיישום ,שימור והערכה של מודל CARE
מרתה ג'יי .הולדן ) ,(Martha J. Holdenג'ק סי .הולדן )(Jack C. Holden
אוניברסיטת קורנל ,ארה"ב
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יום רביעי 30 ,באוקטובר2019 ,
13:30-14:50

בניין  – Fאולם 16

סימפוזיון:
תוכניות טיפוליות וחינוכיות לנוער בסיכון

יו"ר :יוסי זגורי ,המנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער ,משרד החינוך

התגברות על חסמים בלמידת אנגלית כשפה זרה ראשונה בכפרי נוער בישראל –
הסוד להצלחה
ג'ודי סגל

13:30

המנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער ,משרד החינוך

מרכיבים תרבותיים במוסדות חינוך פנימייתי מצליחים :קהילות חינוך-
נקודת מבט מבפנים
מאיה בוטוין

13:50

המנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער ,משרד החינוך

"השער להצלחה" – למידה מהצלחות חינוכיות בפנימיות לנוער בסיכון
1,4
מיה בוטוין 1,2,3לימור עוז ,1אילת טוקר

14:10

1המנהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער ,משרד החינוך ; 2אוניברסיטת חיפה ;
3המכללה האקדמית בית ברל ; 4סמינר הקיבוצים

פיתוח מחוננות ומצוינות בחינוך
סאיאד בשארה

14:30

המכללה האקדמית בית ברל
13:30-14:50

מושב נושאי:
קולם של בוגרי השמה חוץ-ביתית )(a

בניין המוסיקה – אולם יסמין

יו"ר :ד"ר תהילה רפאלי ,אוניברסיטת בן גוריון

"שלום ולהתראות למערכת הרווחה לילדים ולנוער!"
מחקר אזורי על תכנון המעבר לשלב של חיים עצמאיים ואחריות אישית
דזירה ריינר ) ,(Desirée Reinerדורותיאה הרטל )(Dorothea Hartl

13:30

קמפוס  ,FHוינה ,אוסטריה

בוגרי השמה חוץ-ביתית ברפובליקה הצ'כית – קולם של הצעירים
האנה פזלרובה )(Hana Pazlarova

13:50

הפקולטה לאמנויות ,אוניברסיטת צ'רלס ,פראג ,הרפובליקה הצ'כית

"איכשהו ,אני מרוצה מהחיים שלי" :מחקר אורך עם מתודה מעורבת על שביעות
הרצון מהחיים העצמאיים של בוגרי כפרי נוער בישראל
2
תהילה רפאלי ,1רמי בנבנישתי ,2ענת זעירא

14:10

1אוניברסיטת בן גוריון ; 2האוניברסיטה העברית

תוכנית הבוגרים של אור שלום – חיזוק החוסן הפסיכולוגי בקרב מתבגרים בהשמה
חוץ-ביתית בתהליך המעבר לעצמאות
יפית סולימני-איידן , 1שרון לוין ,2שרה עג'אמי

14:30

1אוניברסיטת תל אביב ; 2אור שלום
13:30-14:50

בניין המוסיקה – אולם נרקיס
מושב נושאי:
התפתחותם ותפקודם של ילדים בהשמה חוץ-ביתית ולאחריה
יו"ר :ד"ר מרקו מאנינן ) ,(Marko Manninenהמכון הלאומי לבריאות ולרווחה ,פינלנד

13:30

מחקר על בוגרי השמות חוץ-ביתיות :ממצאים עיקריים ויישומים קליניים
מרקו מאנינן
המכון הלאומי לבריאות ולרווחה ,פינלנד
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13:30-14:50

בניין המוסיקה – אולם נרקיס
מושב נושאי :המשך
התפתחותם ותפקודם של ילדים בהשמה חוץ-ביתית ולאחריה

13:50

התבגרות והתפתחות הזהות בקרב ילדים ונוער בהשמה חוץ-ביתית
מליסה מיפסוד )(Melissa Mifsud
המחלקה לטיפול בילדים ,העמותה לשירותי רווחה חברתית ,מלטה

14:10

מודל בין תחומי מקיף לשיפור למידה והישגים לימודיים בקרב ילדים בפנימיית בית מזור
2
אורית שרביט ,1לינדה עטר
1עמותת יחדיו ; 2בית מזור

14:30

סדנת ראפ להעצמה אישית
ליאורה רוזנברג
המפעל להכשרת ילדי ישראל

13:30-14:30

בנין  - Fאולם 32

מושב נושאי:
ילדים פליטים )(a

יו"ר :ד"ר קארלה ואן אוס ) ,(Carla van Osאוניברסיטת גרונינגן ,הולנד
13:30

טובת הילד בחוקי הגירה

13:50

ילדים פליטים ללא ליווי משפחתי בהולנד :סביבת המגורים הפנימייתית שלהם
ובריאותם הנפשית
אליאן זיג'לסטרה ,קארלה ואן אוס ,ג'ט ריפ )(Jet Rip

קארלה ואן אוס ,אליאן זיג'לסטרה )(Elianne Zijlstra
מרכז מחקר למען הילד ,הגירה ומשפט ,הולנד

אוניברסיטת חרונינגן ,הולנד
14:10

סקירה מערכתית של הספרות המקצועית על תמיכה פסיכולוגית בבני נוער
פליטים ,שזה מקרוב הגיעו למדינה
נורה הטיץ' ,(Nora Hettich) 1פרנסיסקה אנה סיידל,(Franziska Anna Seidel) 1
לידיה סטורמן(Lydia Stuhrmann) 2
1אוניברסיטת קאסל ,גרמניה ;  ,Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf2גרמניה

13:30-14:30

מושב נושאי:
הכשרת אנשי צוות בפנימיות

בניין המוסיקה – אולם נורית

יו"ר :ג'ון דיאמונד ) ,(John Diamondבית ספר מלבורי בוש ,אנגליה
13:30

מודל  :PRIDEגישה לפיתוח מיומנויות מקצועיות בתחום הטיפול החוץ-ביתי
ז'ליקה בורגונד ,(Zeljka Burgund) 1רוב ואן פאגי(Rob van Pagee) 2
1עמותה לתמיכה מקצועית בילדים ובמשפחות " ,"FICE SRBIJAסרביה ; Op Kleine
 ,Schaal2הולנד

13:50

אנשי צוות בפנימיות שעובדים עם ילדים בסיכון -אסטרטגיות העבודה הטובות ביותר
אירית אייזיק ,אנה רזניקובסקי-קוראס
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ,ישראל

14:10

שימוש ברפלקציה ובהכשרה כדי להתמודד עם ההשלכות הרגשיות של בעבודה
עם ילדים נפגעי טראומה
1
דייב רוברטס ,(Dave Roberts) 2ג'ון דיאמונד
 ,The Mulberry Bush1אנגליה ; 2אוניברסיטת רידינג ,אנגליה
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13:30-14:50

סדנה:
זהותם של בני נוער בהשמה חוץ-ביתית

בניין  – Fאולם 14

זהותם של בני נוער בהשמה חוץ-ביתיתLost and Found :
הדס יגן ,שרה פלג
כפר הילדים והנוער אהבה
13:30-14:50

סדנה:
יוזמות טיפוליות חדשניות במשפחות אומנה

בניין  – Fאולם 15

יוזמות טיפול חדשניות במערך האומנה של אור שלום :הורות במרכז –
דרכי טיפול חדשניות לטיפול בילדים באומנה באמצעות עבודה עם הורים
רונית אדלר ,נעמי גולן ,דלית בינשטוק ,נעמה זוהר ,רונית נוף
אור שלום
14:50-15:00

הפסקה קצרה למעבר בין אולמות

15:00-16:20

מושבים מקבילים

15:00-16:20

שולחן עגול:
אנשי הצוות הישיר בפנימיות :מי ידאג לטפל במטפלים?

בניין  –Bאולם 1

יו"ר :פרופ' עמנואל גרופר ,הקריה האקדמית אונו ,נשיא הארגון הבינלאומי FICE

מי עובד למען אנשי הצוות הישיר המטפלים בילדים ונוער? השכלתם ומעמדם
המקצועי של המדריכים ועובדי הנוער המטפלים בילדים ונוער בחינוך פנימייתי
ברחבי העולם
עמנואל גרופר ,1חזי אהרוני ,2אבי חדידה,3
קייראס ג'אראבג'י(Kiaras Gharabaghi) 4
1הקריה האקדמית אונו ; 2המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון ; 3הפורום הציבורי –
כפרי הנוער והפנימיות בישראל ; 4אוניברסיטת ריירסון ,קנדה
15:00-16:20

מושב נושאי:
ילדים בהשמה חוץ-ביתית ולאחריה :פרקטיקה ומדיניות

בניין  – Bאולם 2

יו"ר :ליאו וגנר ,AKs Noah ,אוסטריה
15:00

 – AKs Noahליווי בני נוער נפגעי טראומה בסיכון גבוה בפנימיות
ליאו וגנר ) ,(Leo Wagnerאוליבר קוראת' )(Oliver Korath
 ,AKs Noahאוסטריה

15:20

פעילות פדגוגית ייחודית בפנימיית ויצו 'אחוזת ילדים' לפיתוח תחושת מסוגלות
בקרב ילדים ורכישת מקצוע אפשרי לעתיד – "תוכנית המאפייה"
נילי ערב
ויצו ,ישראל

15:40

יוזמה פדגוגית :מסע לבגרות מלאה בקרב בני נוער בפנימיות
שמעון סולומון
מנהל כפר הנוער כפר סילבר לשעבר ,ישראל
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15:00-16:20

בניין  – Bחדר עסקאות
שולחן עגול:
פיתוח שאלות מחקר רלבנטיות העוסקות בהשמה חוץ-ביתית
)אומנה ופנימיות( לילדים ,נוער וצעירים
פיתוח שאלות מחקר רלבנטיות על השמות חוץ-ביתיות )אומנה ופנימיות( לילדים,
נוער וצעירים
פרידהלם פטרס ,(Friedhelm Peters) 1דיאנה דורינג(Diana Düring) 2
1האוניברסיטה הפרוטסטנטית לעבודה סוציאלית ,חינוך וסיעוד ,דרזדן ,גרמניה ;
 ,Ernst-Abbe_Hochschule Jena2גרמניה

15:00-16:20

בניין המוסיקה – אולם סביון
סדנה:
האם גישה אינטגרטיבית הינה הדרך לקידום פנימיות לילדים בסיכון?
מרשמיה של מטפלת משפחתית
האם גישה אינטגרטיבית הינה הדרך לקידום פנימיות לילדים בסיכון?
מרשמיה של מטפלת משפחתית
אמנדה ג'ורדן )(Amanda Jordan
מטפלת זוגית ומשפחתית ,Kibble Education and Care Centre ,סקוטלנד

15:00-16:20

סדנה:
גישה מערכתית לצמצום השימוש בריסון פיסי

בניין  – Dאולם 6

גישת המערכת לצמצום השימוש בהתערבות טיפולית מרסנת )הט"מ(
מארי רוברטי ) ,(Mary Rubertiאנדריאה טרנבול ),(Andrea Turnbull
לינדה אביטן )(Linda Avitan
אוניברסיטת קורנל/מרכז ברונפנברנר למחקר תרגומי ,ארה"ב
15:00-16:20

מושב נושאי:
פרויקטים ייחודיים ואוכלוסיות שונות בפנימיות )(b

בניין  – Fאולם 16

יו"ר :דני חיים ,מנהל חוות הנוער הציוני ,ירושלים ,ישראל
15:00

"מודל לחיים משותפים" בפנימיית נוער בירושלים :הקהילה החינוכית של תלמידי
כפר הנוער ,תלמידים על הרצף האוטיסטי ואנשי צוות הפנימייה –
"חיים ,לומדים ועובדים ביחד"
3
דני חיים ,1חגית רוזנהיים ,2איילת כרמלי מסינגר
1חוות הנוער הציוני ; 2בית ספר לחינוך מיוחד "מגשימים" על שם בנימין רוטמן ;
3אלומות אור

15:20

חיזוק הזיקה למתבגרים בסיכון -מודל 'צוות ביקור בית' למתבגרות בהריון/מניקות
סימון פטר )(Simon Peter
 ,Make Me Smileקניה

15:40

השפעת טיפול פסיכותרפי בעזרת בעלי חיים על טיפול בטראומה התפתחותית
מנקודת המבט של נוירוביולוגיה בין-אישית
ננסי פריש-פלס
כפר הילדים והנוער אהבה ,ישראל
מ.ר.ח.ב .האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים

16:00

תוכנית 'המרחב הבטוח' – עמותת ילדים בסיכוי
אביבה עזר ,לילך מגנאג'י
עמותת ילדים בסיכוי
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15:00-16:20

בניין המוסיקה – אולם יסמין

מושב נושאי:
קולם של בוגרי פנימיות וכפרי הנוער )(b

יו"ר :ד"ר קריסטין טאובר ) SOS ,(Kristin Teuberכפרי ילדים ,גרמניה
ח

האתגרים עמם מתמודדים בוגרי פנימיות במעבר להשכלה גבוהה וגורמים
שקשורים בהצלחה הלימודית שלהם
יפעת מור-סלהו

15:00

האוניברסיטה העברית בירושלים

באיזה אופן מעריכים בוגרי פנימיות את המעבר שלהם לחיים בוגרים?
ממצאים ממחקר שנערך בכפרי ילדים של ארגון  ,SOSגרמניה
קריסטין טאובר ,קארין שייפר

15:20

 SOSכפר ילדים גרמניה

"יש לך כתובת ,"...רצף חינוכי טיפולי לבוגרי הפנימיות וכפרי הנוער
מירב שליו ,שלומי כהן ,נירית זוהר ,עדי פרנק ,עינת סער-כץ ,אביב מנשה

15:40

משרד החינוך ,המנהל לחינוך התיישבותי בשיתוף עם ג'וינט-אשלים
15:00-16:20

מושב נושאי:
פרויקטים ייחודיים בקרב ילדים בחינוך הפנימייתי )(c

בניין המוסיקה – אולם נרקיס

יו"ר :אלון פוטרמן ,תלמ"א
15:00

"להפוך ממקבל לנותן" :מתבגרים בסיכון עוזרים לחברים מתבגרים בסיכון בפנימייה
יחיעם שרלו
אמונה נווה מיכאל

15:20

שימוש בכלים חדשניים ויצירתיים כדי לשפר את המסוגלת האישית של בני נוער
חרדים בסיכון שחיים בפנימייה בחברה סגורה
כפיר סגרון
בית היתומים ציון בלומנטל

15:40

הפיכת ילדים החיים בקהילות פנימיתיות סגורות לאזרחי העולם -באמצעות חיבורם
לכלים ליצירת קשר עם העולם שבחוץ :הצגת מקרה-ילדי כפר הנוער בן שמן
אלון פוטרמן
תלמ"א

16:00

פרויקט יוניסטרים בפנימית הילדים עלומים
עודד קוראטי ,יועד צור
עמותת יוניסטרים
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15:00-16:20

בנין  - Fאולם 32

מושב נושאי:
ילדים פליטים )(b

יו"ר :קלארה בומבך ) ,(Clara Bombachמכון מארי מיירהופר לילדים ) ,(MMIשווייץ
15:00

חיי היומיום של ילדים ושל משפחותיהם במרכזים למבקשי מקלט בשוויץ
קלארה בומבך
מכון מארי מיירהופר לילדים ,נשיאת  FICEשווייץ

15:20

שילוב צעירים פליטים בשוק העבודה בגרמניה -
תוצאות סופיות של הערכת המודל בפרויקט
סיגריד ג'יימס ) ,(Sigrid Jamesיורי קיליאן ),(Juri Kilian
פרנסיסקה סיידל ) ,(Franziska Seidelג'וליאן טרוסטמן )(Julian Trostmann
אוניברסיטת קאסל ,גרמניה

15:40

שפת האם ושפת האם החורגת :חוויותיהם של מהגרים פליטים כפי שהן באות לידי
ביטוי בהקשר של שפה בקרב מחפשי מקלט צעירים מאפריקה ,בכפרי נוער בישראל
מעין בורשטיין
אוניברסיטת חיפה ,מכללת אורנים והקריה האקדמית אונו

16:00

ילדים פליטים ללא ליווי משפחתי ,מי מטפל בהם ושומר עליהם :מחקר גישוש על
נקודות מבט שונות על השמת אומנה מוצלחת
ג'ט ריפ ) ,(Jet Ripאליאנה זילסטרה ),(Elianne Zijlstra
וונדי פוסט ) ,(Wendy Postמרגריט קלברבואר ),(Margrite Kalverboer
אריק נורת' )(Erik Knorth
אוניברסיטת חרונינגן ,הולנד

15:00-16:20

בניין המוסיקה – אולם נורית
מושב נושאי:
בעיות בטיפול שמזוהות עם אנשי צוות בפנימיות טיפוליות
יו"ר :חמה ישראלי-שמייסר ,אגף בכיר חוץ-ביתי ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים

15:00

עבודה מקצועית בשירותים חברתיים-חינוכיים :אתגרים וסוגי סיוע לעובדים
במקום העבודה
דירק ניוסקן )(Dirk Nuesken
האוניברסיטה הפרוטסטנטית למדעים שימושיים Bochum & FICE ,גרמניה ,גרמניה

15:20

ערכים ,אתגרים ודרכי עבודה בחינוך פנימייתי :מנקודת מבט של אנשי המקצוע
אדריאנה מוראו ,(Adriana Morão) 1מריה קלהיירוס,(Maria Calheiros) 2
חואאו גרקה(João Graça) 2
 ICTE- University Institute1ליסבון ,פורטוגל ; 2אוניברסיטת ליסבון ,פורטוגל

15:40

ניסיון להבין את הסביבה העכשווית של מטפלים ישירים ואת הבעיות בחינוך
ובטיפול הפנימייתי ביפן :חתירה לשיפור נהלי העובדה הפדגוגיים חברתיים
שיניה נראהרה ,(Shinya Narahara) 1שיגיוקי מורי ,(Shigeyuki Mori) 2
רי מיזוקי  ,(Rie Mizuki) 2,5ממיקו קייוזן,(Mamiko Kyuzen) 4
סטורו נישיזוואה(Satoru Nishizawa) 3
1בית ילדים  ,Kodomo no Ieיפן ; 2אוניברסיטת קנאן ,יפן ; 3אוניברסיטת ימאנשי ,יפן ;
4בית ילדים  ,Aisen Ryoיפן ; 5בית הספר לרפואה אוניברסיטת פוקושימה ,יפן

16:00

היתרונות של מחקר אתנוגרפי בחינוך פנימייתי ובסביבות טיפוליות :שאיפה להבנה
טובה יותר של מחקר מבוסס תוצאות
קיארס גארבאג'י
אוניברסיטת ריירסון ,טורונטו ,קנדה
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יום רביעי 30 ,באוקטובר2019 ,
15:00-16:20

סדנה:
תוכנית טיפולית משולבת לילדים נפגעי עבירות מין :חקר מקרה

בניין  – Fאולם 14

תוכנית טיפולית משולבת לילדים נפגעי עבירות מין :סיפור מקרה
חן שפרלינג בן צבי ,נועה הס ,אפרת הומינר ,ליאור ענבר
הרי ירושלים מוסדות לטיפול פנימייתי )לשעבר מוסד בני ברית(
15:00-16:20

מושב נושאי:
טיפול בילדים שעברו התעללות בקהילה ובהשמה חוץ-ביתית

בניין  – Fאולם 15

יו"ר :פרופ' מייקל נונו ,אוניברסיטת קורנל ,ארה"ב

ללמוד לדבר על מה שאי אפשר לתאר במילים – הכשרת צוות להתערבויות
ממוקדות-טראומה
2
סטייסי יהושע ,1פולה דויד

15:00

1אור שלום ; 2מכון חרוב

דרך עדשת הטראומה – מודל העבודה לאבחון אינטגרטיבי ותהליכי הריפוי במערך
משפחות אומנת החירום באור שלום
תמימה סהר ,רונית נוף

15:20

אור שלום

השפעתו של מודל ממוקד טראומה על שימוש בתרופות פסיכוטרופיות בחינוך
פנימייתי בארה"ב
מייקל נונו

15:40

אוניברסיטת קורנל ,ארה"ב

עבודה עם בני נוער נפגעי טראומה בהוסטלים פנימייתיים
קארין דרשר )(Karin Drescher

16:00

 ,InnHouseאוסטריה
16:20-16:35

הפסקת קפה

16:35-17:35

מושבים מקבילים

16:35-17:35

הרצאת מליאה:
רב-תרבותיות ומערכת החינוך בשוויץ
מר ז'אן-דניאל רוש ) ,(Mr. Jean-Daniel Ruchשגריר שוויץ בישראל
יו"ר :ד"ר ויקטור וייס ,הפורום הציבורי כפרי הנוער והפנימיות בישראל
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יום רביעי 30 ,באוקטובר2019 ,
16:35-17:35

המוסיקה – אולם סביון

שולחן עגול:
פאנל סטודנטים בינלאומי

יו"ר :פרופ' מכטילד וולף ,אוניברסיטת לנדשוט למדעים שימושיים ,גרמניה בניין

" – "…Imagine there's No Countryשיחה על חזון עתידי ,מערכות תמיכה
ועזרה ללא גבולות – פנל סטודנטים בינלאומי
מכטילד וולף ,(Mechthild Wolff) 1וולפגנג שרואר,(Wolfgang Schröer) 1
סמנתה האופטמן,(Samantha Hauptman) 2
מגדה מזינסקה(Magda Maszczynska) 3
 ,Stiftung Hochschule1הילדסהיים ,גרמניה ; 2אוניברסיטת אפסטייט דרום קרוליינה,
ארה"ב ; 3אוניברסיטת אנגליה רסקין בקיימברידג' ,בריטניה
16:35-17:35

סימפוזיון:
*בעברית* ,לראות את התמונה הגדולה:
היבטים של עבודה טיפולית בחינוך פנימייתי

בניין המוסיקה – אולם רקפת

יו"ר :יעל וייס ,אגף בכיר חוץ-ביתי ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,ישראל

חינוך פנימייתי כמרחב שיוצר התקשרות בטוחה בין ילדים,
הורים שלהם והצוות החינוכי
נתנאל שלם
כפר ילדים "תלפיות"

מבט חדש על תפקיד הפסיכולוג בחינוך פנימייתי –
גישה טיפולית חדשה לטיפול בילדים ונוער בפנימיות
יעקוב רוזמן
כפר ילדים "תלפיות"

מודל ייחודי בחינוך פנימייתי לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי עבירות מין
נירית וייסברוד
כפר ילדים "תלפיות"

מסע משותף לחיזוק ההורות
התמודדות עם התנגדות של הורים על פי גישתו של ויניקוט –
Holding, Handling, Object Presenting
מאיה שהם
כפר ילדים "תלפיות"

אבות ובנים בשטח :טיפול דיאדי על פי עקרונות גישת – Theraplay
חווית הורה-ילד מבוססת היקשרות
אלי קושניר ,נתנאל שלם
כפר ילדים "תלפיות"
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יום רביעי 30 ,באוקטובר2019 ,
16:35-17:20

מושב נושאי:
ילדים נפגעי התעללות והזנחה ומשפחותיהם

בניין  – Dאולם 6

יו"ר :סטייסי יהושע ,אור שלום
16:35

המשכיות ואי רציפות בקשר עם ילדים בחינוך פנימייתי

16:55

 – DBTטיפול דיאלקטי התנהגותי בנפגעי התעללות והזנחה לילדים ונוער
במסגרות אור שלום
2
סטייסי יהושע ,1דנה ספקטור

ערן מלקמן ,מריאלה ניגו ) ,(Mariela Neaguליסה הולמס )(Lisa Holms
אוניברסיטת אוקספורד ,הממלכה המאוחדת

1אור שלום ; 2מכון אופק
16:35-17:35

מושב נושאי:
תכניות ושירותים למשפחות המצויות בקשרים
עם הרווחה בקהילה ובהשמה חוץ-ביתית

בניין  – Fאולם 16

יו"ר :רוזלינד ווילי ),(Rosalind Willi
 SOSפדרציה בינלאומית של כפרי נוער ,אוסטריה

"הורות משותפת" – מעורבות הורים לילדים במעונות משפחתיים טיפוליים
אסתר במברגר ,עדי וילנסקי

16:35

אור שלום

 SOSפדרציה בינלאומית של כפרי ילדים :מדידת ההשפעה לטווח ארוך של מעונות
משפחתיים טיפוליים ושל שירותים חברתיים למען המשפחה והתוצאות העיקריות
2
רוזלינד ווילי ,1גרמיין הודנו

16:55

 SOS 1פדרציה בינלאומית לכפרי ילדים ,אוסטריה ;  SOS 2פדרציה בינלאומית לכפרי
ילדים ,בנין

""He Ain't Heavy, He's My Brother
מורכבויות וטיפול באחים בחינוך פנימייתי
לימור אוסטרליץ

17:15

הבית לילד בכפר יחזקאל
16:35-17:35

בניין המוסיקה – אולם יסמין
שולחן עגול:
הזדמנויות וסיכונים באומנת קרובי משפחה כחלופה לטיפול פנימייתי -
לקחים מאוסטרליה
יו"ר :ד"ר מרדית' קיראלי ) (Meredith Kiralyאוניברסיטת מלבורן ,אוסטרליה

הזדמנויות וסיכונים באמנה באמנת קרובים כחלופה לחינוך פנימייתי –
לקחים שהופקו באוסטרליה
2
מרדית' קיראלי ,1איליין פרמר ) ,(Elaine Farmerאליזבט מק'קרי
1אוניברסיטת מלבורן ,אוסטרליה ;  ,The Mirabel Foundation 2אוסטרליה
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יום רביעי 30 ,באוקטובר2019 ,
16:35-17:35

בניין המוסיקה – אולם נרקיס

מושב נושאי:
תקשורת מקוונת וילדים בסיכון

יו"ר :פרופ' לוצ'יה וחמלקה ) ,(Lucija Vejmelkaאוניברסיטת זגרב ,קרואטיה
16:35

תקשורת דיגיטלית מקומית וגלובלית בקרב נוער עולה  -מסיכון ליתרון
רויטל כהן ליברנט ,1גילה זילקה
הקריה האקדמית אונו

16:55

סיכון מקוון! מחקר על פעילות מקוונת של ילדים בחינוך פנימייתי:
על הניסיון של קרואטיה
לוצי'ה וחמלקה
אוניברסיטת זגרב ,קרואטיה

17:15

נתיבים דיגיטליים ליצירת רווחה אישית באמצעות הקמת קהילה ומעורבות אזרחית
בקרב בני נוער בחינוך פנימייתי
בת'אני גוד )(Bethany Good
אוניברסיטת טורונטו ,קנדה ; מרכז  Sickkidsלבריאות נפש בקהילה ,קנדה

16:35-17:20

שולחן עגול:
אל-מיסוד ומודלים טיפוליים אלטרנטיביים לטיפול בילדים

בנין  – Fאולם 32

יו"ר :ד"ר כריסטיאן פוש FICE ,אוסטריה
16:35

אתגרים באל-מיסוד במערכת הטיפולית בילדים בליטא -אתגרים

16:55

מהו הכיוון אליו הולכים מעונות משפחתיים קטנים ,מתמיכה קבוצתית לתמיכה
בהתאמה אישית?
טטיאנה באגינובה ) ,(Tatjana Baginovaכריסטיאן פוש )(Christian Posch

ג'ולנטה פיבוריין ) ,(Jolanta Pivorieneאלינה פטרושקין )(Alina Petrauskiene
אוניברסיטת  ,Mykolas Romerisליטא

 SOSכפרי ילדים ,אוסטריה
17:40

הסעות למלונות למנוחה והתארגנות לקראת ערב הגאלה

19:30

הסעות מהמלונות לאירוע הגאלה

20:00-23:00

אירוע הגאלה
אירוע הגאלה יתקיים בכפר הירוק
בתוכנית:
ארוחה חגיגית
מופע מוזיקלי של חניכי פנימיות )בהפקת מר דוד כהן לוי ,מנהל היחידה לאמנויות
במנהל לחינוך התיישבותי(
בתום הערב ,הסעות בחזרה למלונות

הכפר הירוק
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יום חמישי 31 ,באוקטובר2019 ,
08:00-09:00

התכנסות ,הרשמה וכיבוד בוקר

09:00-09:45

מליאה:
עתיד הטיפול בילדים ובני נוער בעולם משתנה :מבט רב-תרבותי
ד"ר טוהינול קאליל ) ,(Dr. Tuhinul Khalilבנגלדש ובריטניה

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :פרופ' עמנואל גרופר ,יו"ר הכנס ,הקריה האקדמית אונו

מקצבים טיפוליים :עתיד הטיפול בילדים ובני נוער בעולם משתנה
ד"ר טוהינול קאלי
 ,Muntada Aidבריטניה ובנגלדש
09:45-10:30

מליאה:
עבריינות נוער ואלימות :גורמים אקולוגיים
פרופ' מונא חורי-כסבארי

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :פרופ' שלהבת עטר-שוורץ ,יו"ר מדעית של הכנס

עבריינות נוער ואלימות :גורמים אקולוגיים
פרופ' מונא חורי-כסבארי
האוניברסיטה העברית בירושלים
10:30-11:15

בניין  – Bאולם 1
מליאה:
תוכניות בחינוך פנימייתי להכנת ילדים ובני נוער להצלחה במאה ה21-
ד"ר רמי סולימני ,מנכ"ל ג'וינט-אשלים

יו"ר :פרופ' שלמה רומי ,אוניברסיטת בר אילן
11:15-11:30

הפסקת קפה

11:30-13:00

מליאה:
מדיניות משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
לגבי השמה חוץ ביתית בישראל

11:30

דברי פתיחה

בניין  – Bאולם 1

שיקום משפחות בקהילה  -דרך גישה המתבססת על תמיכה במשפחה במסגרת
המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות
הגב' איריס פלורנטין
סמנכ"לית בכירה ,ראש מינהל שירותים אישיים וחברתיים ,משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים
11:45

סימפוזיון:
אופקים חדשים בהשמה חוץ ביתית,
מדיניות משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בישראל
יו"ר :גב' רקפת בן גיא ,מנהלת אגף בכיר חוץ-ביתי ,משפחה ילד והשמות מיוחדות

משתתפות:

ד"ר רונית צור ,מנהלת שירות ,אגף בכיר חוץ ביתי ,משפחה ילד והשמות מיוחדות
גב' חמה ישראלי שמייסר ,מנהלת תחום אגף בכיר חוץ-ביתי ,משפחה ילד והשמות מיוחדות
גב' יעל וייס ,מנהלת תחום אגף בכיר חוץ-ביתי ,משפחה ילד והשמות מיוחדות
גב' ורדי עמיר ,מנהלת תחום אגף בכיר חוץ-ביתי ,משפחה ילד והשמות מיוחדות
גב' שלומית בירנבוים ,אגף בכיר חוץ-ביתי ,משפחה ילד והשמות מיוחדות

38

הכנס הבינלאומי ה 34 -של  FICEלפנימיות ולהשמות חוץ-ביתיות

יום חמישי 31 ,באוקטובר2019 ,
בנין המוסיקה – מרפסת

13:00-14:00

הצגת פוסטרים

13:00-14:00

ארוחת צהריים

14:00-15:00

מושב מליאה:
"מנגנון פניות לילדים בהשמה חוץ-ביתית :מסיסמה למשמעות"
עו"ד ורד וינדמן ,מנכ"לית המועצה לשלום הילד

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :רון פרייזלר ,מנהל אגף הפנימיות ,מנהל החינוך התיישבותי ,פנימייתי ועלית הנוער
15:00-15:15

הפסקת קפה

15:15 17:00

מליאה:
מושב סיום

בניין  – Bאולם 1

יו"ר :פרופ' עמנואל גרופר  ,יו"ר הכנס ויואב אפלבוים FICE ,ישראל

מופע מוסיקלי של סטודנטים בבית הספר למוסיקה ,הקריה האקדמית אונו
מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך ,ישראל
מופע אמנותי של בני נוער יוצאי אתיופיה החיים בכפרי נוער
)בהפקת מר דוד כהן-לוי(
מסר מוקלט של ליסה מיארה ,מייסדת ונשיאת ארגון ״מעיינות תקווה״ שעובדת
בקורדיסטן ועיראק למען שיקום וחינוך קרבנות הג׳נוסייד והטיהור האתני
הענקת פרס  FICEהבינלאומי
הצגת כנס  FICEהבא בדקר ,סנגל2022 ,
דברי סיום ,פרופ' שלהבת עטר-שוורץ ,היו"ר המדעית של הכנס
ופרופ' עמנואל גרופר ,יו"ר הכנס
17:00

הסעות למלונות בתל אביב
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יום שישי 1 ,בנובמבר2019 ,
08:00-17:00

סיורים מקצועיים )ביקורים בפנימיות מסוגים שונים( לבאי כנס FICE

*התשלום על הסיורים המקצועיים כלול בדמי ההרשמה מטרת הסיורים האלה היא לחשוף את באי
הכנס לדרכים השונות של מתן שירותים לילדים ובני נוער במרכזי חינוך וטיפול פנימייתי ובמסגרות
מבוססות קהילה לילדים ולבני נוער בסיכון בישראל.
יציאה ממלונות תל אביב) 08:00 :נקודת מפגש תימסר בהמשך(
חזרה לתל אביב בין  ,15:30-17:30בהתאם לעומסי תנועה.
הסיור מלווה באנשי צוות של הכנס.
ארוחת צהריים תוגש באחת מהפנימיות הכלולות בסיור.
מסלול צפון – 1
ביקור בכמה סוגים של פנימיות חינוכיות וטיפוליות
בישראל יש שני סוגים של פנימיות – מסגרות חינוך פנימייתי שמיועדות בעיקר לבני נוער המגיעים
מרקע כלכלי קשה ומסביבה נטולת יכולת ,ומסגרות טיפוליות שמיועדות לילדים ולבני נוער בסיכון.
בכפר הנוער הדסים ,יוצג בפני משתתפי הסיור המודל המעורב של מסגרת פנימייתית חינוכית
וטיפולית .הביקור כולל סיור בכפר היפה וביקור במעון משפחתי .בהמשך הסיור בצפון ,ביקור בכפר
הנוער אהבה בקרית ביאליק .מנהל אהבה יציג את סיפורה המיוחד של הפנימייה שעברה מגרמניה
לישראל בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה .יינתנו הסברים על מגוון השירותים שהמרכז מציע:
קלט חירום להתערבות במשבר ,תוכניות שמיועדות לבוגרי הכפר ומספקות פתרונות לצעירים מעל
גיל  ,18והמודל שיושם על טיפול בילדים ובני נוער בסיכון גבוה במעונות משפחתיים .נסיים את
הסיור בארוחת צהריים בכפר ביחד עם אנשי צוות כפר הנוער אהבה .בדרך חזרה לתל אביב נסייר
בחיפה ,ניהנה מהנוף המרהיב בטיילת לואי ומשיטוט במושבה הגרמנית.

מסלול צפון – 2
עבודה עם נוער עולה ,כפר נוער ימי
ביקור בכפר הנוער ימין אורד .כפר הנוער הזה מתמחה שנים רבות בהתמודדות עם נוער עולה.
צוות עמותת דרך כפר ,שבסיסה בכפר נוער זה ,יציג את הפילוסופיה של דרך כפר וידבר על האופן
בו הם מיישמים אותה .בסמוך לכפר הנוער ,נבקר בכפר האמנים עין הוד ומשם נגיע לנמל קיסריה
העתיק .בהמשך נבקר בכפר הנוער ,מבואות ים במכמורת ,שמשלב חינוך מקצועי לנוער בסיכון
עם חינוך ימי ופעילות ימית מגוונת .ארוחת צהריים תוגש שם לפני החזרה לתל אביב.

מסלול צפון – 3
להבין את ההבדלים בין פנימיות טיפוליות לבין הפנימיות החינוכיות שנקראות – כפרי נוער
ביקור באחד מכפרי הנוער הראשונים בישראל  -מאיר שפיה .נשמע על ההיסטוריה המרתקת
של הכפר ועל הפעילויות בו ,שמשלבות ענפי ספורט שונים וגידול ענבים ליין )במקום קיים יקב
בוטיק קטן( בחינוך פנימייתי .נמשיך לביקור קצר בזיכרון יעקב היפה .נבקר בפנימייה הטיפולית
"תלפיות" שבנוסף על היותה פנימייה טיפולית ,נותנת רצף מקיף והוליסטי של שירותים ותוכניות
בקהילה לעיר הסמוכה -חדרה .נשמע על תהליך השינוי שעבר על הכפר בעשר השנים האחרונות.
נאכל שם ארוחת צהריים לפני החזרה לתל אביב.
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יום שישי 1 ,בנובמבר2019 ,
מסלול דרום – 4
פנימיות באזורים בהם ישנו אתגר של המצב הביטחוני
סיורנו מתחיל בדירות לצעירים מעל גיל  ,18שמשולבות בקהילה ומלוות בידי ארגון אור שלום.
צעירים במקום יספרו לנו את הסיפור האישי שלהם על שילוב וחוויות כצעירים ,הגרים באזור המצוי
מידי פעם תחת מתקפות טילים מעזה .נטייל בטיילת החוף באשקלון ונשמע על תולדות העיר.
נמשיך את הסיור שלנו לנווה-חנה ,פנימייה טיפולית בקרית גת .במקום ישנן יוזמות יצירתיות
וייחודיות .לדוגמה עסק לכל דבר בצורת מאפיה ,שהילדים עובדים בה ומפעילים אותה ,שילוב
סטודנטים ביוזמות בקהילה ומסגרת ייחודית לילידם מהמגזר הבדואי .נמשיך לכפר הנוער קדמה
לנוער בסיכון גבוה .כפר הנוער שצבר שנות ניסיון רבות בטיפול ובשיקום של נוער עברייני או של בני
נוער מכורים לסמים .ארוחת צהריים תוגש בכפר לפני החזרה לתל אביב.
מסלול מרכז – 5
הרי יהודה ליד ירושלים:
פנימיות לילדים עם קשיים מורכבים ומסגרות השמה חוץ ביתיות למגזר הערבי
נבקר ב"-הרי ירושלים" ,מוסדות לטיפול פנימייתי )לשעבר מוסד בני ברית( שמטפל בילדים
הסובלים מהפרעות נפשיות והתנהגותיות קשות וקשיי למידה .המוסד צבר ידע ניכר והבנה עמוקה
בעבודה המבוססת על המודל הפסיכואנליטי .נמשיך לפנימייה טיפולית באבו גוש שמשרתת את
המגזר הערבי .נשמע שם על צרכי טיפול ספציפיים לאוכלוסייה זו .נסייר באבו גוש היפה ונמשיך
לכפר הנוער קריית יערים ,כפר נוער שמתמחה בטיפול בילדים בסיכון גבוה .נאכל שם ארוחת
צהריים לפני החזרה לתל אביב
מסלול מרכז – 6
אמנה ,גישות רב תרבותיות והכשרת צוות
נבקר בבית הילדים אחוזת שרה בבני ברק .בבית הילדים מיושם מודל שפותח בידי עמותת ילדים
בסיכוי .העמותה מפתחת תוכניות חינוך ותרבות לצוותי חינוך ופדגוגיה בחינוך פנימייתי טיפולי
בארץ )מרכז פיתוח 'המרכזייה החינוכית הארצית' בבית הילדים אחוזת שרה( .נשמע על הנעשה
ונבין כיצד המגזר השלישי מתמודד ומשפר בעיות מרכזיות במערכת ההשמה החוץ ביתית בישראל.
נבקר בחדר משפחה שתוכנן לביקורי משפחות שמגיעות לבקר את ילדיהן בפנימייה.
מאוחר יותר נבקר במרכז הטיפולי של עמותת אור שלום ,בקרית אונו ונלמד על מערכת האומנה
בישראל .נמשיך לכפר הנוער מוסינזון ,שם נכיר כפר נוער שצבר ניסיון נרחב בחינוך בני נוער
מישראל ומרחבי העולם ,מתוך תפיסה רב-תרבותית .בכפר פועל מודל ייחודי של משק חקלאי
ומגמת אגרו-אקולוגיה עירונית .נאכל שם ארוחת צהריים לפני החזרה לתל אביב.
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מושב פוסטרים
יום רביעי 30 ,באוקטובר12:30-13:30 ,

בנין המוסיקה  -מרפסת

|

יום חמישי 31 ,באוקטובר13:00-14:00 ,

מהישרדות למנהיגות
מוסד חינוכי דרך כפר

ליווי משפחות של ילדים ללא עורף משפחתי בפנימיות
הדס יגן
כפר ילדים ונוער אהבה

מטאמורפוזה שבאה מאהבה – מהמטבח החמים בברלין לכפר הטיפולי לילדים,
בני נוער ובוגרים צעירים בסיכון
דני אריאל ,שרה פלג
כפר הנוער והילדים אהבה

גישה חדשה למתן תמיכה למטפלים בילדים עם בעיות התנהגות בסרביה
מאריג'ה מיטיק ,בראנקה ראדוג'ביק
 ,Association for Alternative Family Care – Familiaסרביה

ההשפעה של מאפייני הפנימייה על העמדות של מנהלי הפנימיות בנוגע לצורך במתן
הסמכה מקצועית ורישוי של מדריכים בפנימיות
אנה רזניקובסקי-קוראס ,אנה גראסימנקו
מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ,ישראל

יותר מתקווה – או – כשהתחלנו לצעוד יחדיו
קארין שקאפר ,יניב יהב ,קריסטין טאובר
 ,SOS Children Villageגרמניה

היום שאחרי הפנימייה :תכנית הכנה של שלוש שנים לחניכי בית מזור
אילנית חורב
עמותת יחדיו לילדים ובני נוער בסיכון

בית מזור יחדיו – להעניק חזרה לקהילה שלנו
דודי עופר
עמותת יחדיו לילדים ולנוער בסיכון

רחוק מהבית -קרוב ללב
אורית עמיאל ,1מיטל דרימר ,1שימרית פרינס-אנגלסמן ,

1 2

1מכון סאמט ; 2המכללה האקדמית אשקלון
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