
מה יוליד יום? 
נערות וצעירות 

אמהות במצבי סיכון 
בישראל

יום עיון בזום בנושא:

דברי פתיחה 
ח"כ קטי שיטרית – יו"ר וועדת המשנה לנערות ולצעירות בסיכון 

גל אבני ברלב – מנהלת תכניות עבודה סוציאלית מכון חרוב
איריס טברסקי – מנכלית עמותת בית רות

מור בן שמחון ליפין – מנהלת הכפר בעמותת בית רות
תמי נחמיאס יוחנן – מנהלת תחום תעסוקה וליווי אישי לחיים עצמאיים, עמותת עלם

סרטון "סליחה על השאלה" – נערות וצעירות אמהות 

נערות וצעירות אמהות בישראל – תמונת מצב עדכנית: 
אביגיל חצור סיון MSW – מנהלת המיזם הארצי לצעירות אמהות במצבי סיכון, עמותת עלם

הפסקה

 10:30-11:00 

 11:00 

 11:10 

 11:45-12:00 

—
מנחה את יום העיון – רונית לב-ארי, מנהלת מרכז הידע, עמותת בית רות

יום העיון יערך בפלטפורמת מרחבים. 

לתפוס את הרגע – אתגרים והזדמנויות בהורות צעירה
חלוקה לחדרי שיח

א. תחום הדיור

מנחות: 
ד"ר שירן רייכנברג – עו"ד, מנחת הקליניקה לזכויות בני נוער וצעירים במצבי סיכון, האוניברסיטה העברית

אביגיל חצור-סיון MSW – מנהלת המיזם הארצי לצעירות אמהות במצבי סיכון ורכזת הקואליציה לקידום מענים 
וזכויות לצעירות אמהות, עמותת עלם 

משתתפות: 
אריאלה סעדון MSW – בית הבנות–עמותת החוט המשולש

דיצה חטב MSW – מנהלת יחידת אמהות, בית שבתי לוי
נועה פטרושקה – מנהלת קהילת לביאות לאמהות צעירות חסרות עורף משפחתי וילדיהן, עמותת מקום 

ב. שינוי מדיניות 

מנחות: 
תמי נחמיאס יוחנן MSW – מנהלת תחום תעסוקה וליווי אישי לחיים עצמאיים, עמותת עלם 

חנה שרקי – מנהלת מיזם ארצי לאיתור וטיפול בהורים צעירים במצבי סיכון, מיזם משותף לקרנות הביטוח הלאומי 
וקרן ידידות טורונטו 

ג. שירותי טיפול, תמיכה וסיוע לנערות בהריון  

מנחות: 
גל אבני ברלב MSW – מנהלת תוכניות עבודה סוציאלית, מכון חרוב

 ג'ולי עוז MSW – ראש תחום הכשרה להדרכה ברשויות במשרד הרווחה, 
לשעבר מנהלת מעון אמירים – בית לנערות בהריון לא מתוכנן 

ד. חוק פעוטות בסיכון )מימון מעונות יום( 

מנחות: 
רונית לב – ארי, מנהלת מרכז הידע עמותת בית רות 

שלי שטרייכר שליו מנהלת פורום ארגוני צעירות 

משתתפות: 
עו"ס הילה חורש – ראש צוות במחלקה לשירותים חברתיים, אופקים 

מאי זילברמן – בוגרת חסות הנוער ותוכנית "מחסות לעצמאות" עמותת עלם
עו"ד ועו"ס לירון אשל – מנהלת תחום ילדים בסיכון, המועצה לשלום הילד

ה. השתלבות חברתית 

מנחה: 
מיכל שפרון זכריה – בוגרת מכון מנדל למנהיגות, ארגון מעוז

משתתפות: 
תמר לקס MSW – מרכזת נושא נוער, צעירות וצעירים, מינהל השירותים החברתיים עיריית תל אביב יפו 

מירב אורנשטיין MSW – ראש צוות עבודה קהילתית, עיריית רמלה 
מירב חדד עו"ס משפחה – המחלקה לשירותים חברתיים עיריית שדרות

מירי גל MSW – מנהלת במטה תחום קצה עמותת עלם 

הפסקת צהריים

"Strong Tomorrows" – מודל מוכוון טראומה לעבודה עם נערים ונערות בהורות, טולסה אוקלהומה
"Strong Tomorrows" – a trauma informed intervention for teen parents in Tulsa, Ok
Joya Cleveland – Program Manager, Strong Tomorrows
Kasey Hughart – Lead Case Manager, Strong Tomorrows

ד"ר אביטל קאי-צדוק – מנהלת חרוב ארצות הברית
*ההרצאה באנגלית ותערך בליווי תרגום סימולטני לעברית

דברי סיכום – רונית לב ארי, מנהלת מרכז הידע, עמותת בית רות

 12:00-13:00 

 13:00 – 13:30 

 13:30 – 14:30 

 14:30 – 14:40 

להרשמה לחצו כאן

https://haruv.org.il/conf-events/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a6%d7%91%d7%99-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f/

