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08:30-09:15 הרשמה וכיבוד קל
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון

9:15-10:30 מליאת פתיחה: מחויבות מדינת ישראל לילדיה
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד
ח"כ בנימין גנץ, רא"ל במיל', יו"ר סיעת כחול לבן

ח"כ ד"ר יפעת שאשא-ביטון, שרת השיכון והבינוי

דיון פתיחה: תפקידה של הרשות המקומית בקביעת מדיניות ביחס לילדים בעת משבר פוליטי ובעת שגרה
מנחה: שרון כידון, עיתונאית ומנחת טלוויזיה ורדיו

דוברים: מר עומאר אבו רקייק, ראש המועצה המקומית תל שבע
מר אלון דוידי, ראש עיריית שדרות ויו"ר אשכול שער הנגב  

הגב' רותם ידלין, ראשת המועצה האזורית גזר  
מר ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד  

נציג בני הנוער, מקיף דתי אמי"ת, באר שבע  

10:30-12:00 מושבים מקצועיים מקבילים
מושב ראשון: ילדים ומשפטים: רישום פלילי: ענישה הולמת או הסללה בולמת?

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: מר אביעד גליקמן, כתב משפט, חדשות 13
דוברים: עו"ד סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל, משרד המשפטים

נצ"מ עו"ד מאיר דב ברקוביץ', ראש מחלקת נוער ומשפחה, משטרת ישראל  
עו"ד רחל דניאלי, ממונה ארצית על ייצוג נוער, הסניגוריה הציבורית  

עו"ד נוחי פוליטיס, מנהלת מחלקת חנינות, משרד המשפטים  
עו"ד דפנה פינקלשטיין,  ראש תחום נוער ארצי, פרקליטות המדינה  

גב' רוחה וקנין שער, מנהלת מכינת אחד משלנו  
מר יהונתן פרג, בוגר מחזור ז' מכינת "אחד משלנו", סיפור אישי  

נציג/ת בני הנוער, בית ספר עירוני מקיף ו', באר שבע  

מושב שני: ילדים והגיל הרך: מעונות היום: לא מאחסנים-מחנכים!
לזכרה של ד"ר תמר ארז ז"ל

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

מנחה: הגב' שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית, מקור ראשון
דוברים: ח"כ יעקב מרגי, סגן יו"ר הכנסת

ח"כ אורלי פרומן  
גב' ציפי ברנד, סגנית ראש עיריית תל אביב  

ד"ר אורית דרור, ראש החוג לחינוך לגיל הרך, מכללת אורנים ומרכזת )בשותפות( הפורום הארצי של ראשי החוגים לגיל הרך  
ד"ר אסף לייבוביץ, ממונה תחום מדיניות ואסטרטגיה, אגף קדם יסודי, משרד החינוך  

גב' ענת חלבי נסראלדין, רכזת החברה הערבית, הקואליציה לחינוך מלידה מבית "אנו-עושים שינוי"  
מר אבי קמינסקי, מנהל אגף החינוך הר חברון ויו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות  

הגב' ענת דייגי, סיפור אישי  
נציג/ת בני הנוער, בית ספר מקיף ע"ש יצחק רבין, באר שבע  

ם ביחד  אנו
 ע



מושב שלישי: ילדים בסיכון: הכשרת אנשי מקצוע בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה: 
חובה בכל פרופסיה או 'איך זה קשור אלינו בכלל'?

אולם אורן, כנסים א'

מנחה: נעם ברקן, עיתונאית ידיעות אחרונות
דוברים: ח"כ מוטי יוגב

ח"כ עומר ינקלביץ  
עו"ד עפרה בן-מאיר, מנהלת קמפוס חרוב לילדים ורכזת תוכניות חוק ומשפט, מכון חרוב  

ד"ר אורי בלה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה ילדים, מרכז רפואי קפלן   
הגב' איריס מנדה בן יעקב, מנהלת היחידה למיניות, שפ"י, משרד החינוך  

עו"ד איילת רזין בית-אור, יועצת משפטית, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  
הגב' חוה לוי, עו"ס ראשית לחוק הנוער, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

נציג/ת בני הנוער, המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר, באר שבע  

12:00-12:30 הפסקה וכיבוד קל
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון

12:30-14:00 מושבים מקצועיים מקבילים:
מושב רביעי: ילדים וביטוח לאומי: מוביליות חברתית בקרב בני נוער וצעירים חסרי עורף משפחתי

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: ד"ר גילי תמיר-עו"ס, מגישת תוכנית מימוש הזכויות בכאן רשת ב', 
ומרצה בבתי הספר לעבודה סוציאלית באונ' תל אביב ובאונ' העברית.

דוברים: ח"כ מיכאל ביטון
מר מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי  
מר אלי אללוף,  מנכ"ל הקרן למיזמים לאומיים  

גב' רקפת בן גיא, מנהלת אגף בכיר אגף בכיר חוץ ביתי , ילד והשמות מיוחדות, משרד הרווחה  
מר חליל חומיידי, מנהל תכנית "מחסות לעצמאות", עמותת על"ם  

מר ציון מזרחי, קצבאות ילדים, ביטוח לאומי  
מר מיכה פרל, מנהל מכינת ניצוץ באמונה, עמותת "אחרי"  

מר יעקב קפלן, בוגר מכינה, סיפור אישי  
נציג/ת בני הנוער, מקיף עירוני א', באר שבע  

נציג/ת בני הנוער, ישיבת בני עקיבא "אוהל שלמה", באר שבע  

 :IN - בריאות ;OUT - מושב חמישי: ילדים ובריאות: רפואה בלבד
מי שומר על זכותם של ילדים לשירותי בריאות מיטביים בקהילה?

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

הנחיה משותפת: פרופ' איתן כרם, מנהל חטיבת הילדים בי"ח הדסה, יו"ר עמותת גושן
גב' דקלה אהרן שפרן, כתבת בריאות ומגישה, תאגיד השידור "כאן"   

דוברים: ד"ר מנואל כץ, נשיא עמותת גושן
מר בני ביטון, ראש עיריית דימונה  

ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד, משרד הבריאות  
פרופ'  צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד הישראלי לרפואת ילדים   

ד"ר מילכה דונחין, יו"ר איגוד רשת ערים בריאות, מרכז השלטון המקומי  
גב' סימה חדד, סגנית יו"ר המועצה לגיל הרך  

ד"ר דודי מוסינזון, סמנכ"ל רפואה, קופת חולים מאוחדת  
פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות  

הגב' עידית סילמן, חכ"ל  
נציג/ת בני הנוער, בית ספר עירוני מקיף ג', באר שבע  

14:00-14:45 ארוחת צהריים
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון



14:45-16:15 מושבים מקצועיים מקבילים:
מושב שישי: ילדים והשמה חוץ ביתית: פנימיות לילדים בסיכון 2020: לאן הולכים מכאן?

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

ynet מנחה: מר אמיר אלון, כתב לענייני חברה ורווחה
דוברים: ח"כ קארין אלהרר

ד"ר טל ארזי, חוקרת בכירה - ראש צוות חשיבה תוצאתית, חטיבה לאיכות בשירותים חברתיים, מכון ברוקדייל   
גב' רקפת בן גיא, מנהלת אגף בכיר משפחה ילד והשמות מיוחדות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

עו"ד רחלי ירדן, מ"מ ממונה ארצית ייצוג קטינים, הסיוע המשפטי  
עו"ס סימונה שטיינמץ, נציבת תלונות ילדים ונוער, נציבות תלונות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית   

מנהל פנימייה  
בוגר פנימייה, סיפור אישי  

נציג/ת בני הנוער, תיכון יצחק רגר, באר שבע  

מושב שביעי: ילדים ובטיחות: בטוחים בבית: מניעת תאונות ילדים בחברה הבדואית בנגב
אולם ברקן )ב'(, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי 

דוברים: ח"כ אוסאמה סעדי
סלימאן אלעמור, מנכ"ל אג'יק מכון הנגב  

גב' אורלי סילבינגר, מנכ"לית בטר"ם  
מר עומאר אבו רקייק, ראש המועצה המקומית תל שבע  

גב' אפרת לאופר, אחראית תחום הבריאות, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך   
מר עזרא חן, מנהל תחום משילות ושיתוף הציבור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר,   

אגף פיתוח כלכלי חברתי חברה בדואית בדרום  
מר ארז קמה, כיל, מנהל קשרי קהילה וסביבה  

מר יוסף אבו סמחאן, סיפור אישי  
נציג בני הנוער, בתי ספר שונים, רהט                

16:15 קפה ועוגה
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(, המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון

16:15-17:00 פורום ראשי תחום נוער - למוזמנים
חדר צוות )ליד אולם הסנאט(


