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כנס הנגב לשלום הילד 2016

אנו מתכבדים להזמינך להשתתף 
ב"כנס הנגב לשלום הילד 2016”

הכנס יתקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

בימים שלישי ורביעי, י"ז-י"ח באלול תשע"ו, 20-21 בספטמבר 2016

השנה זו  המתקיים  בישראל,  מסוגו  ראשון  מדיניות  כנס  הינו  הילד  לשלום  הנגב  כנס 

החמש עשרה ברציפות. הכנס הראשון התקיים בפברואר 2002 ולאור הצלחתו הפך למסורת 

קבועה. הכנס מתמקד בשלום הילד בישראל מנקודת ראות של מדיניות כוללת, תכנון ומעשה. 

לדאוג  הצורך  בדבר  ולמוסדותיה  כולה  הישראלית  לחברה  חשוב  מסר  יש  זה  ייחודי  בכנס 

לרווחתם ושלומם של תושביה הצעירים.

הכנס נערך בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב ומכון חרוב. 

וברשות  המחוקקת  ברשות  המבצעת,  ברשות  הבכיר  לדרג  מדיניות,  לקובעי  מיועד  הכנס 

החינוך,  הכלכלה,  הבריאות,  מתחומי  בכירים  מקצוע  ולאנשי  אקדמיה  לאנשי  השופטת, 

המשפט, הצרכנות, התקשורת, הרווחה ועוד, ולבכירי המגזר העסקי בישראל.

לא בכדי נבחרה באר שבע כמיקום הכנס. יש בכך מסר ברור של המארגנים, בדבר הצורך 

לחזק את הפריפריה בכלל ואת הנגב ובירתו בפרט.

מטרת הכנס הינה לאפשר דיאלוג מפרה בין כל המשתתפים ולקדם הסכמות בנוגע למדיניות 

והצורך  המיוחד  מבנהו  גם  מכאן  וזכויותיהם.  ישראל  ילדי  כל  של  שלומם  לקידום  הרצויה 

להגביל מאוד את מספר משתתפיו.

אשר  נוער  בני  וקבוצת  הכנס  מארגני  בין  הייחודית  בשותפות  גם  מתבטאת  הכנס  ייחודיות 

עושה את עבודת ההכנה של המושבים המקצועיים. שותפות זו נולדה מתוך התפיסה כי כאשר 

דנים בשלומם, טובתם וזכויותיהם של ילדים, יש לשאול אותם לדעתם ולאפשר להם להשפיע 

על ההחלטות המתקבלות בעניינם.

אנו מקווים כי תוכלו להשתתף בכנס ובכך לסייע בגיבוש מדיניות כוללת אשר תבטיח את

שלום הילד בישראל.

ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מוקדמת ובתשלום דמי הרשמה בסך 550 ₪
סדרי ההרשמה המלאים מפורטים בעמ‘ 13



ראם לוי | כיתה ד‘4
בית ספר ממלכתי  עמל, כפר יונה

עידו אביב ואיתן זימן | כיתה ד‘4
בית ספר ממלכתי עמל, כפר יונה
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יום שלישי 20.09.16
הרשמה, מרכז המבקרים ע"ש ג‘ורג‘ שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי ע"ש  9:00-10:00

סמואל ומילדה איירטון   

מליאת פתיחה, אולם ג‘ויה-קלייר זוננפלד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  10:00-12:00
עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד יו"ר המושב:    

פרופ‘ רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן- גוריון בנגב  דברי ברכה:   
פרופ‘ אשר בן-אריה, האוניברסיטה העברית ומנכ"ל מכון חרוב   

ערבה חשנסקי, חינוך לפסגות, רמלה, נציגת בני הנוער   
הרצאת פתיחה: דיון ושיח של יושבי ראש ועדות בכנסת בנושא "שלום הילד בישראל -  

תקוות ושאיפות לעתיד"   
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ אלי אלאלוף   

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ח"כ יעקב מרגי   
יו"ר הועדה לזכויות הילד, ח"כ יפעת שאשא-ביטון   

קטעים מוסיקליים: הזמרת סלעית שחף, אשר הסתייעה בילדותה במועצה לשלום הילד  

ארוחת צהריים, מרכז המבקרים ע"ש ג‘ורג‘ שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי ע"ש  12:00-13:00
סמואל ומילדה איירטון  

מושבים מקצועיים מקבילים:  13:00-15:15
ילדים וביטוח לאומי: תכנית החיסכון החדשה לכל ילד - מי חוסך ולטובת מי? מושב ראשון:  

אולם אורן )א‘(, בניין קרייטמן  
גב‘ לי ירון, כתבת רווחה, עיתון “הארץ" מנחה:   

פרופ‘ שלמה מור יוסף, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי דוברים:   
ח"כ איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה, המחנה הציוני   

מר אוריאל לדרברג, מנכ"ל ארגון פעמונים   
פרופ‘ ורד סלונים-נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת   

בן גוריון בנגב   
נציג/ה בכיר/ה ממשרד האוצר   

אלון בכור, שליו מיכאל ואריאל מיכאלוב, חינוך לפסגות, רמלה, נציגי בני הנוער   
ילדים ורפואה קהילתית בגיל הרך: איך הופכים את הפירמידה? מושב שני: 

אולם הסנאט ע"ש ו‘ א‘ מינקוף  
גב‘ מיטל יסעור בית-אור, כתבת בריאות, עיתון “ישראל היום" מנחה:   

פרופ‘ איתן כרם, מנהל אגף הילדים בית החולים הדסה, ירושלים דוברים:   
פרופ‘ פרנק אוברקלייד, מנהל המרכז לבריאות הילד בקהילה, בית החולים   

המלכותי לילדים במלבורן   
מר סולימאן אבו האני, אח, מרכז תחום אוטיזם, לשכת הבריאות מחוז דרום   

פרופ‘ איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות   
ח"כ פרופ‘ מנואל טרכטנברג, יו"ר השדולה למען הגיל הרך בכנסת   

גב‘ אילונה סהר, מנהלת הגיל הרך, קרן רש"י   
נופר גודו, יסמין זקינוב ומאי פרג‘, חינוך לפסגות, רמלה, נציגות בני הנוער   

ילדים וקליטת עליה: המגדר והמגזר - אתגרים בטיפול בנערות עולות בסיכון מושב שלישי: 
אולם ברקן )ב‘(, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי  

גב‘ ויקטוריה דולינסקי, עיתונאית בכירה ברדיו ובטלוויזיה בשפה הרוסית מנחה:    
ח"כ ד"ר עליזה לביא, יש עתיד  דוברים:    

גב‘ שיפרה קירשנבאום, מנהלת מחוז דרום וירושלים, משרד העלייה והקליטה   
גב‘ טיטי איינאו, מלכת היופי לשעבר, דוגמנית ומשתתפת תכנית “הישרדות"   

גב‘ עינת בן יהודה, מנהלת המחלקה לקליטה בשכונות, הרשות העירונית   
לעלייה וקליטה, עיריית ירושלים   

גב‘ מירי גל, עובדת סוציאלית, מנהלת מטה בתחום קצה ונערות, עמותת עלם   
ד"ר מיכל קומם, מנהלת מרכז “רותם" לחקר וקידום צעירות בבית הספר   

לעבודה סוציאלית במכללת ספיר   
יאנה אברמוב ומיטל בביוב, חינוך לפסגות, רמלה, נציגות בני הנוער   

הפסקה וכיבוד קל, מרכז המבקרים ע"ש ג‘ורג‘ שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי ע"ש  15:15-15:45
סמואל ומילדה איירטון  

המוסד לביטוח לאומי

בשיתוף:

בשיתוף:

בשיתוף:

מדינת ישראל
משרד העלייה והקליטה
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כנס הנגב לשלום הילד 2016
מושבים מקצועיים מקבילים:                                           15:45-18:00

ילדים ותקשורת: איזה מין חינוך? תכנים בעלי אופי מיני בשידורים לילדים ונוער מושב רביעי: 
אולם אורן )א‘(, בניין קרייטמן   

מר איתי שטרן, כתב טלוויזיה ותקשורת של “גלריה", עיתון “הארץ" מנחה:   
ח"כ מיקי זוהר, יו"ר הוועדה לצדק חלוקתי ושוויון חברתי  דוברים:   
גב‘ הילי חורב קסוטו, מנכ"לית ערוץ הילדים וערוץ לוגי    

ד"ר יפעת בן חי שגב, יו"ר המועצה לשידורי הכבלים והלווין   
מר אור סיט, במאי ועורך הסדרה “מתבגרים"   

מר דוד רגב, נציב פניות הציבור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו   
ד"ר רות רוזן צבי, פסיכולוגית קלינית של הילד באוניברסיטת בר אילן, ומומחית   

ליחסי הורים וילדים   
לאה בנגייב, סול מירילשוילי וקורל קריספין, חינוך לפסגות, רמלה, נציגות בני הנוער    

ילדים בסיכון וסכנה: היעדר ביטחון לרשת הביטחון - האם עובדים בסכנה מושב חמישי: 
יכולים להגן על ילדים בסכנה?  

אולם ברקן )ב‘(, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי  

עו"ד תמר אלמוג, כתבת ופרשנית לענייני משפט, הערוץ הראשון מנחה:   
ח"כ עו"ד רויטל סויד, יו"ר השדולה למיגור השיח האלים, הבריוני והמסית ברשת, דוברים:    

המחנה הציוני    
השופט אחמד אבו-פריחה, סגן נשיאת בתי המשפט לנוער, בית משפט השלום   

לנוער, באר שבע   
ד"ר עו"ד חיים ויסמונסקי, מנהל מחלקת הסייבר, פרקליטות המדינה   

עו"ד יובל יועז, מרצה למשפטים ופרשן משפטי   
ניצב מני יצחקי, ראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרת ישראל   

גב‘ חוה לוי, עובדת סוציאלית ראשית לפי חוק הנוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים   
מיכל אברמוב, עידו צונדאוקר וסהר שמש, חינוך לפסגות, רמלה, נציגי בני הנוער   
ילדים ומשפט: האם רשויות אכיפת החוק באמת עיוורות צבעים? - הטיפול בצעירים יוצאי אתיופיה מושב שישי: 

אולם הסנאט ע"ש ו‘ א‘ מינקוף  

גב‘ ענת סרגוסטי, עיתונאית מנחה:    
גב‘ אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים דוברים:    

ח"כ לשעבר עו"ד פנינה תמנו-שטה, אשת תקשורת ופעילה חברתית   
ניצב משנה עו"ד מאיר דב ברקוביץ‘, ראש מחלקת נוער ארצי, משטרת ישראל   

עו"ד רחל דניאלי, ממונה ארצית על ייצוג נוער, הסנגוריה הציבורית   
רב כלאי אביטל וייץ, ראש תחום טיפול ושיקום בבית סוהר אופק, שירות בתי הסוהר   
מר אבי ילאו, מנכ"ל הל"ה - למען החינוך בשכונות ובעיירות הפיתוח  ובישובים ערבים   

טלי חסאן, נוי ליואן ואורלי מנגיסטו, חינוך לפסגות, רמלה, נציגות בני הנוער   
ארוחת ערב חגיגית  18:00-19:00

גן אודי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  

מופע “הרשימה" של יובל אברמוביץ‘ - תצעקו את החלומות שלכם, מישהו בסוף ישמע אתכם!  19:00-20:15
הרצאה אינטראקטיבית, מרתקת ומעוררת השראה של יובל אברמוביץ‘ -  

שחקן, איש תקשורת, מרצה וסופר בינלאומי  
אולם הסנאט ע"ש ו‘ א‘ מינקוף  

)ההשתתפות במופע מותנית בהרשמה מוקדמת(  

בשיתוף:

בשיתוף:

בשיתוף:

מדינת ישראל
משרד המשפטים
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יום רביעי 21.09.16

מושבים מקצועיים מקבילים:    09:00 - 11:15
ילדים בסיכון וסכנה: התמודדות מערכת החינוך עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה -  מושב שביעי:  

איתור, זיהוי וזהו?  
אולם הסנאט ע"ש ו‘ א‘ מינקוף  

גב‘ נעמה לנסקי, כתבת מגזין, “ישראל היום" מנחה:   
מר זבולון אורלב, שר, ח"כ ויו"ר לשעבר של ועדת החינוך וועדת זכויות הילד בכנסת דוברים:   

גב‘ צביה דרורי, מפקחת על הייעוץ מחוז דרום, שפ"י, משרד החינוך   
פרופ‘ יעקב יבלון, סגן ראשת בית הספר לחינוך וראש החוג להכשרת מורים,   

אוניברסיטת בר-אילן   
גב‘ דליה לב שדה, מנהלת השירות לילד ונוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים   

גב‘ טלי מרגלית, מנהלת מרכז החירום החרדי “מבטח עוז"   
גב' סמדר פרץ, מנהלת בית ספר אשכול, באר שבע   

ערבה חשנסקי ושיר לניאדו, חינוך לפסגות, רמלה, נציגות בני הנוער   
ילדים ובריאות: אורח חיים בריא - איך ניתן עם גרם של מניעה לחסוך ק"ג של טיפול? מושב שמיני: 

אולם ברקן )ב‘(, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי   

מר רן רזניק, כתב ופרשן לענייני בריאות, “ישראל היום" מנחה:   
ח"כ מירב בן-ארי, “כולנו" דוברים:    

ד"ר אלון חיים, מנהל המרפאה לניתוחים בריאטריים בילדים, סורוקה מרכז   
רפואי אוניברסיטאי   

גב‘ עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך   
פרופ‘ יוסי מאירוביץ, רכז רפואת ילדים, אגף הרפואה בחטיבת הקהילה,   

כללית שירותי בריאות   
ד"ר נעמה עצבה פוריה, ראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית,   

אוניברסיטת בן גוריון בנגב   
גב‘ איילת קלטר, מנהלת מרכז “שפת האכילה" לטיפול ולימוד “שפת אכילה"   

נציג/ה בכיר/ה ממשרד הבריאות   
בר מיכאל ורונן קנדינוב, חינוך לפסגות, רמלה, נציגי בני הנוער   

ילדים במצוקה: שפה, מדידה, עשייה משותפת ומה שביניהם מושב תשיעי:  
אולם אורן )א‘(, בניין קרייטמן  

מר אמיר רוזנבליט, דובר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מנחה:   
מר יהונתן אלמוג, מנהל היחידה להשפעה ומדידה מערכתית, מכון מאיירס דוברים:   

ג‘וינט-ברוקדייל   
מר טלאל אלקרנאוי, ראש עיריית רהט   

גב‘ שרה כהן, מנהלת שירות הרווחה, משרד העלייה והקליטה   
גב‘ ארלט מויאל, מנהלת האגף לשירותים חברתיים בעיריית בני ברק   

וממונה יישובית על התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בעיר בני ברק    
נציג/ה בכיר/ה ממשרד החינוך   

אריאל מיכאלוב ורונן קנדינוב, חינוך לפסגות, רמלה, נציגי בני הנוער   
הפסקה וכיבוד קל מרכז המבקרים ע"ש ג‘ורג‘ שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי  11:15-11:45 

ע"ש סמואל ומילדה איירטון  

בשיתוף:

בשיתוף:

בשיתוף:
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רצועות דיון מקבילות ואינטראקטיביות:  11:45-13:00
מגדר, גדרות והגדרות - סוגיות אתיות, רפואיות וטיפוליות בזהות ושינוי מגדרי אצל ילדים ובני נוער מושב א‘: 

אולם הסנאט ע"ש ו‘ א‘ מינקוף   

גב‘ ירדן סקופ, כתבת חינוך, עיתון “הארץ" מנחה:    
ד"ר אסף אורן, מנהל המרפאה לנוער טרנסג‘נדר, היחידה לאנדוקרינולוגיה  דוברים:   

וסוכרת בילדים, בי"ח לילדים ע"ש דנה-דואק, המרכז הרפואי ת"א   
גב‘ עידית שער, מפקחת ארצית על הפרט, ליווי ומעקב בוגרים, רשות חסות הנוער    

גב' נורה גרינברג, יועצת לסוגיות זהות-מגדר   
מי שומר על הילדים שלנו? - בטיחות לילדים במסגרות לגיל הרך מושב ב‘: 

אולם ברקן )ב‘(, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי  

יפורסם בתכניית הכנס מנחה:   
יפורסם בתכניית הכנס דוברים:   

ארוחת צהריים מרכז המבקרים ע"ש ג‘ורג‘ שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי ע"ש   13:00-13:45
סמואל ומילדה איירטון  

מושבים מקצועיים מקבילים:  13:45-16:00
ילדים וקהילה: לגדול בצל המאסר- מבט על המציאות המורכבת של חיי ילדי האסירים מושב עשירי: 

אולם הסנאט ע"ש ו‘ א‘ מינקוף                    

גב‘ יפעת גליק, כתבת תחקירים, הערוץ הראשון מנחה:   
ד"ר רמי סולימני, מנכ‘‘ל ג‘וינט ישראל אשלים דוברים:   

מר מאיר אסולין, אסיר לשעבר ובוגר תכנית “בתי המשפט הקהילתיים" בב"ש   
מר גדעון ביאלר, מנהל מחוז מרכז ואחראי על פרויקט חונכות ילדי אסירים,   

הרשות לשיקום האסיר   
מר יצחק ז‘ק דדון, מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר   

תת-גונדר רונית זר, ראש חטיבת תקון, שירות בתי הסוהר   
ד"ר נורית מדיני לוי, דוקטורט בנושא “ילדים לאבות אסירים" בהנחייתה של פרופ‘   

ריקי סויה, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב   
כלאי טלי צוברי, עובדת סוציאלית ורכזת תכנית “אמהות וילדיהן" בכלא נווה תרצה,    

שירות בתי-הסוהר   
גב‘ אילנית, אם לילדי אסיר   

ספיר אזולאי, סיון מונטאנו ולינוי רזלי, חינוך לפסגות, רמלה, נציגות בני הנוער   
מושב אחד-עשר: ילדים בסיכון וסכנה: מיזמים ייחודיים - האם וכיצד ניתן למנוע התעללות בילדים?

אולם ברקן )ב‘(, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי  

מר זאב שניידר, כתב רווחה וחברה, רשת ב‘ קול ישראל מנחה:    
ח"כ חיים כץ, שר הרווחה והשירותים החברתיים דוברים:   

ח"כ מיכל רוזין, מרצ   
רב פקד עו"ד סוני אינגר, קצין חקירות נוער ארצי, משטרת ישראל   

ד"ר נאוה כהן-אביגדור, מנהלת שיווק והסברה, אגף מצילה, המשרד לביטחון הפנים   
גב‘ נדיה מסראווה, פסיכולוגית ומדריכה, רכזת ארצית ביחידה למיניות ומניעת    

פגיעה, שפ"י, משרד החינוך   
גב‘ רונית צור, ראש מינהל שירותים חברתיים, עיריית אשדוד   

שיר לניאדו ולינוי פרג‘, חינוך לפסגות, רמלה, נציגות בני הנוער   

בשיתוף:

האגף למעונות יום 
ומשפחתונים

בשיתוף:

בשיתוף:
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ילדים ורווחה: ילדים בסיכון הסובלים מבעיות נפשיות - יושבים על שני כסאות או מושב שניים-עשר: 

נופלים בין הכסאות?  

אולם אורן )א‘(, בניין קרייטמן    

מר תלם יהב, כתב רווחה, עיתון "ידיעות אחרונות" מנחה:   

גב‘ איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, מנהלת האגף לשירותים אישיים דוברים:   

וחברתיים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים   

ד"ר דורית יודשקין פורת, מנהלת המרפאה הפסיכיאטרית לילד ולמתבגר,   

המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר-יעקב - נס ציונה   

גב‘ עדית סרגוסטי, רכזת תחום בריאות נפש, ארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם    

של אנשים עם מוגבלויות   

מר אבישי פריזדה, מנכ"ל קבוצת גיא   

עו"ד לידיה רבינוביץ, ממונה ארצית על ייצוג קטינים, האגף לסיוע משפטי,   

משרד המשפטים    

בוגר/ת פנימייה   

נציג/ה בכיר/ה ממשרד הבריאות   

סול מירישווילי וסהר שמש, חינוך לפסגות, רמלה, נציגות בני הנוער   

הפסקה וכיבוד קל מרכז המבקרים ע"ש ג‘ורג‘ שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי   16:00-16:15

ע"ש סמואל ומילדה איירטון  

מליאת הנעילה: מדרום תיפתח הטובה: מחלומות ילדות להגשמה   16:15-17:15

אולם הסנאט ע"ש ו‘ א‘ מינקוף  

גב‘ טלי ליפקין-שחק, עיתונאית, גלי צה"ל מנחה: 

ד"ר מנואל כץ, יו"ר עמית של הכנס, מנהל המחלקה לאם ולילד, מחוז דרום,  מברך: 

משרד הבריאות ונשיא עמותת גושן  

ד"ר סארה אבו-כף, המחלקה לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב משתתפים: 

וחוקרת בתחום הפסיכולוגיה הבין-תרבותית והפסיכולוגיה הקלינית  

גב‘ חנה אזולאי הספרי, שחקנית ויוצרת         

מר מיכאל ביטון, ראש מועצה אזורית ירוחם  

מר אליניב ברדה, שחקן הפועל באר שבע  

מדינת ישראל
משרד הרווחה

והשירותים החברתיים

בשיתוף:



9

כנס הנגב לשלום הילד 2016

שותפות עם ילדים ובני נוער

כמו בכנסים הקודמים, גם בכנס הנוכחי באה לידי ביטוי שותפות ייחודית עם קבוצה של כ- 30 בני נוער 

חניכי עמותת “חינוך לפסגות" מהעיר רמלה. עמותת חינוך לפסגות פועלת זה שש עשרה שנה למען צמצום 

פערים חברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. העמותה 

פועלת ב-16 רשויות ברחבי הארץ עם 38 מרכזי מצוינות בהם משתתפים כ-2,000 ילדים בכיתות ג‘ עד י"ב 

בעלי פוטנציאל למצוינות, בעזרתם של כ- 650 סטודנטים.

השותפות עם בני הנוער נולדה מתוך הראייה כי כאשר דנים בשלומם, טובתם וזכויותיהם של ילדים ובני 

הנוער,  בני  בעניינם.  המתקבלות  ההחלטות  על  להשפיע  להם  ולאפשר  לדעתם  אותם  לשאול  יש  נוער, 

תלמידי כיתות י‘-יא‘, עבדו במהלך התקופה שקדמה לכנס בקבוצות קטנות, למדו את נושאי המושבים 

הכנס. המצגות  12 המושבים של  מ-  בכל אחד  הדיון  נושא  עם עמדתם לגבי  והכינו מצגת  המקצועיים 

מועברות לדוברים במושבים המקצועיים מבעוד מועד. בני הנוער משתתפים באופן פעיל במהלך הכנס. 

כל מושב מקצועי נפתח בהצגת הסוגיות המרכזיות על ידי נציג/ת בני הנוער, ואליהן מתבקשים הדוברים 

להתייחס.

רשימת בני הנוער המכינים את המושבים המקצועיים: 

יאנה אברמוב, מיכל אברמוב, ספיר אזולאי, עדן אטיאס, מיטל בביוב, אלון בכור, לאה בנגייב, נופר גודו, יסמין זקינוב, 

סול  מיכאלוב,  אריאל  מונטאנו,  סיון  מיכאל,  שליו  מיכאל,  בר  לניאדו,  שיר  ליואן,  נוי  ערבה חשנסקי,  חסאן,  נטלי 

מירילשוילי, אורלי מנגיסטו, לינוי פרג‘, מאי פרג‘, עידו צונדאוקר, רונן קנדינוב, קורל קריספין, לינוי רזלי, סהר שמש.

צוות חינוך לפסגות המלווים את עבודת בני הנוער:

קובי אשבל, רכז מרכז חטיבה רמלה

שירה גיל, רכזת מרכז תיכון רמלה

חנוך יוסמן, מנהל מרכז תיכון רמלה

יעל יחיאלי, מנהלת מרכז חטיבה רמלה 

סיקור הכנס על ידי בני נוער ממגמת תקשורת בבית ספר תיכון ע"ש יצחק רגר בבאר שבע:

יוצאת דופן עם תלמידי מגמת תקשורת בבית הספר התיכון ע"ש יצחק  בכנס הנוכחי באה לידי ביטוי שותפות 

רגר בבאר שבע. תלמידי מגמת התקשורת יסקרו את הכנס, יצלמו ויראיינו את קובעי המדיניות ואנשי המקצוע 

הבכירים הלוקחים חלק בכנס. את התלמידים תלווה רכזת מגמת התקשורת, גב‘ לאה יהושע סולומון. 

בשיתוף עם:
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בעלי תפקידים )לפי סדר א'-ב'( 

נשיאות הכנס
גב‘ גליה אלבין, יו"ר אגודת הידידים, המועצה לשלום הילד

פרופ‘ אשר בן אריה יו"ר הכנס, מנכ"ל מכון חרוב

עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד

ד"ר מנואל כץ, יו"ר עמית של הכנס, מנהל המחלקה לאם ולילד, מחוז דרום, משרד הבריאות ונשיא עמותת גושן 

פרופ‘ רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עו"ד כרמית פולק כהן, יועצת משפטית, המועצה לשלום הילד

ועדה מייעצת 
גב‘ שירה אברהמי, רכזת תחום חינוך, מכון חרוב

ד"ר שוש ארבל, מנהלת היחידה לפסיכיאטריה לילדים ונוער,  המרכז הרפואי האוניברסיטאי “סורוקה" באר שבע

גב‘ נעמי גוטמן, ראש תחום תוכניות לימוד, מכון חרוב

ועדה מארגנת 
גב‘ מיה אוחנה, מנהלת הכנס ומנהלת מחלקת הדרכה ושותפות בני נוער, המועצה לשלום הילד

גב‘ רחל בן-ישי, מרכזת כנסים ואירועים, המחלקה לקשרי ציבור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

גב‘ איה בר הדס, ראש מדור אירוח כנסים ואירועים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

גב‘ אילנית גלבוע, סמנכ"לית כספים ומנהל, המועצה לשלום הילד

גב‘ רוני דבח טלמור, רכזת הכנס, המועצה לשלום הילד

גב‘ מיכל הלוי, רכזת דוברים ופרויקט שותפות בני נוער, המועצה לשלום הילד 

גב‘ נינה פרליס, מנהלת מחלקת קשרי ציבור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מזכירות הכנס
גב‘ מיה אוחנה, מנהלת הכנס ומנהלת מרכז ההדרכה, המועצה לשלום הילד

גב‘ אילנית גלבוע, סמנכ"לית כספים ומנהל, המועצה לשלום הילד

גב‘ רוני דבח טלמור, רכזת הכנס, המועצה לשלום הילד

גב‘ מיכל הלוי, רכזת דוברים, המועצה לשלום הילד

גב‘ שני כהן, רכזת הרשמה, המועצה לשלום הילד
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דוברות הכנס
גב‘ דנה ויילר פולק, רכזת דוברות, המועצה לשלום הילד

גב‘ גלית קריז‘ק זליקמן, המועצה לשלום הילד

מר אמיר רוזנבליט, דובר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עדן תמם | כיתה ד‘4
בית ספר ממלכתי עמל, כפר יונה

רון חמיאל | כיתה ד‘2
בית ספר ממלכתי עמל, כפר יונה
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המועצה הלאומית לשלום הילד 

הגוף הותיק והגדול מסוגו בישראל העוסק במכלול הנושאים של זכויות הילד. ייחודה בפעילות כוללנית ומקיפה 

למענם של כל הילדים בישראל והיא עוסקת בכל תחום אפשרי: חינוך, בריאות, מצוקה, התעללות, משטרה 

ועבריינות, חקיקה ומשפט, תקשורת וצרכנות ותחומים רבים נוספים.

חינוך  מרכז  מחקר,  מרכז  משפטי,  מרכז  גם  מקיימת  במקביל  אך  סינגור,  וכארגון  כשדולה  פועלת  המועצה 

והדרכה ומערכת של פרויקטים חדשניים. במקביל לכל אלה, מפעילה המועצה את נציב קבילות הילדים והנוער 

)אומבודסמן(, אשר משמש ככתובת המרכזית לטיפול בתלונות של ילדים ומבוגרים על פגיעה בזכויות ילדים. 

על  לשמור  כדי  הממשלה  ממשרדי  תמיכות  מקבלת  בעקרון  נמנעת  אשר  עצמאית  עמותה  הינה  המועצה 

עצמאות מוחלטת וחופש פעולה בהגנה על ילדי ישראל, והיא נסמכת אפוא בלעדית על תרומות ומענקים של 

יחידים וקרנות.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הוקמה על מנת לשמש כוח מניע בפיתוח הנגב. בכך מגשימה האוניברסיטה את 

מרכז  היא  בנגב  בן-גוריון  אוניברסיטת  המדינה.  לעתיד  הנגב  בחשיבות  האמין  אשר  בן-גוריון,  דוד  של  חזונו 

סטודנטים  כ–20,000  בה  לומדים  המדברית.  החקלאות  בתחומי  עולמי  מוניטין  ולה  ולמחקר,  להוראה  חשוב 

בפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הבריאות, מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד 

כן  ובית-הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן.  גולדמן  וארווינג  ג‘ויס  גלייזר, בית ספר לרפואה ע"ש 

כלולים באוניברסיטה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין, בית-

הספר הבינלאומי ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ ומכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות. לאוניברסיטה קמפוסים 

בבאר-שבע, בשדה בוקר ובאילת. האוניברסיטה ממלאת תפקיד מרכזי בפיתוח התעשייה, החקלאות והחינוך 

הפתוחות"  “הדירות  פרויקט  ‘פר"ח‘,  פרויקט  במסגרת  הקהילה,  בחיי  גבוהה  מעורבות  אותה  מאפיינת  בנגב. 

ותוכניות רבות נוספות. 

מכון חרוב

מכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל, הוקם בשנת 2007, במטרה לפתח ידע ותוכניות למידה מתקדמות 

ליצירת  פועל  המכון  חיים.  הם  בה  ובקהילה  במשפחותיהם  והזנחה  התעללות  עברו  אשר  ילדים  של  בתחום 

קהילה מקצועית וציבורית בעלת השכלה רחבה, כישורים ומיומנויות, ברמה הלאומית והבינלאומית, המופקדת 

וכן אלה הסובלים  ומינית  פיזית  נפשית,   - סוגיה השונים  נפגעי התעללות על  ילדים  ורווחתם של  על שלומם 

מהזנחה. אוכלוסיית היעד של המכון כוללת: אנשי מקצוע, חוקרים, ילדים, הורים והציבור הרחב.

דגשים ויעדים: הכשרת אנשי מקצוע, סמך מקצועיים, הורים וילדים בתחום של התעללות והזנחה של ילדים; 

חידוש והבניית ידע מקצועי בתחום ההתעללות בילדים; המכון ממלא תפקידים של פיתוח ידע, הובלה, פריצת 

דרך ומאפשר שינוי ופעולה; הגברת הנוכחות ברחבי העולם והפעלת פרויקטים בינלאומיים.
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סדרי הרשמה

ההזמנות לכנס הן אישיות ואינן ניתנות להעברה.  �

משתתפי הכנס מתבקשים לקחת חלק בכל מהלך הכנס.   �

ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מוקדמת. לא תתקיים הרשמה בימי הכנס עצמו.  �

בתאריך  תסתיים  ההרשמה  מקומכם.  להבטיח  מנת  על  להירשם  הקדימו  מוגבל,  המקומות  מספר   �

.15.9.16

גובה דמי ההרשמה ישארו השנה ללא שינוי: 550 ₪ בלבד )לא כולל לינה(. דמי ההרשמה כוללים השתתפות   �

צהריים,  ארוחות  שתי  הכנס,  כל  לאורך  כיבוד  תיקי משתתף,  ובמהלכו,  לכנס  הסעות  ובדיונים,  בהרצאות 

ארוחת ערב חגיגית ומופע תרבות. 

את התשלום ניתן לבצע בהמחאה בנקאית ו/או העברה בנקאית.  �

עובדי מדינה יוכלו להירשם באמצעות התחייבות חשבית של משרדיהם.  �

הרישום לכנס מותנה במילוי טופס ההרשמה המופיע כנספח להודעה זו ומשלוח הטופס בצרוף התשלום   �

למזכירות הכנס.

תשלום.  ללא  וחזרה  ותל-אביב  מירושלים  מאורגנת  הסעה  תעמוד  בכך  המעוניינים  המשתתפים  לרשות   �

ההסעות יצאו ביום שלישי 20.9.16 מירושלים בשעה 7:30 מהחניון הצמוד לבנייני האומה, ומתל-אביב בשעה 

7:30 מהחניון הצמוד לתחנת הרכבת ארלוזורוב )מרכז(. הסעות חזרה בתום הכנס )21.9.16( יצאו לתל אביב 

ולירושלים מרחבת הסנאט באוניברסיטה, עם תום מליאת הנעילה.

למשתתפים המעוניינים בסידורי לינה במהלך הכנס, הוסדרה אפשרות במחיר מוזל לאורחי הכנס במלון   �

לאונרדו נגב: 525 ₪ כולל מע"מ לחדר יחיד; 585 ₪ כולל מע"מ לחדר זוגי; המחירים כוללים ארוחת בוקר. 

את סידורי הלינה יש להסדיר ישירות מול המלון בדוא"ל: sharonga2@fattal.co.il, ולציין כי הנכם אורחי 

כנס הנגב לשלום הילד )יתקיימו הסעות הלוך וחזור מהמלון לאוניברסיטה(.

יש לשלוח את טפסי ההרשמה למועצה הלאומית לשלום הילד באמצעות:  �

mazkirut@children.org.il :דוא"ל  

דואר רגיל: רח‘ פייר קניג 38, ירושלים, 93469  

פקס: 02-6790606   

המועצה הלאומית לשלום הילד מזכירות הכנס:    �

רח‘ פייר קניג 38, ירושלים 93469    

טלפון: 02-6780606    

פקס: 02-6790606    

ncc.kenes@gmail.com :דוא"ל    
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כנס הנגב לשלום הילד 2016

)לפי סדר א'-ב'(

שותפים, נותני חסות וגורמים מסייעים:

חברת גב ים

ג‘וינט ישראל אשלים

גושן

חינוך לפסגות 

מאיירס-ג‘וינט-ברוקדייל

מכון תכנים

ערוץ הילדים

שירותי בריאות כללית

המועצה הלאומית
לשלום הילד

המוסד לביטוח לאומי

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

משרד המשפטים

משרד העלייה והקליטה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

האגף למעונות יום ומשפחתונים



רביד שלומוביץ | כיתה ג‘4
בית ספר ממלכתי  עמל, כפר יונה

נעם בוקשטיין | כיתה ד‘4
בית ספר ממלכתי  עמל, כפר יונה

דניאל כלפון | כיתה ד‘1
בית ספר ממלכתי  עמל, כפר יונה
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כתובות:

ת.ד. 653, באר שבע 84105אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רחוב פייר קניג 38, ירושלים מיקוד 93469המועצה לשלום הילד

הנרייטה סאלד 4, באר-שבעמלון לאונרדו נגב

טלפונים:

6780606 - 02המועצה לשלום הילד

5774000 - 03   רכבת ישראל, מודיעין )כלל ארצי(

6948888 - 03אגד, מודיעין )כלל ארצי(

בזמן הכנס וביום שלפניו יופעל מוקד תקשורת ומידע מיוחד בטלפון: 054-3328750 )מיה אוחנה( ובטלפון: 
054-4876317 )רוני דבח טלמור(

המוסד לביטוח לאומי

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

משרד המשפטים

משרד העלייה והקליטה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

האגף למעונות יום ומשפחתונים



הילה לזמי
וגאיה גבע

כיתה ג‘4
בית ספר ממלכתי עמל, כפר יונה

הציורים המוצגים בהזמנה באדיבות בית ספר ממלכתי עמל, כפר יונה. הציורים הוכנו במסגרת פעילות של ניידת 
זכויות הילד. הילדים התבקשו לצייר ולהציג באופן אומנותי את תפיסתם האישית לנושא זכויות הילד. אנו מודים לכל 

הילדים על תרומתם לעיצוב ההזמנה.


