
יום שלישי, 12.2.19, ז' אדר א', תשע"ט

מליאת פתיחה, אולם ג'ויה-קלייר זוננפלד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   09:15-10:30

דברי ברכה:  

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

ח"כ יפעת שאשא- ביטון, שרת השיכון והבינוי  

ח"כ יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות  

מושב פתיחה:

״מדינה עם כיס עמוק - רשויות מקומיות עם חורים בכיסים"

מנחה: הגב' שרון כידון, עיתונאית ומגישת טלויזיה, רשת 13

מר רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע

ד"ר עליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש

מר מוטי ששון, ראש עיריית חולון

הגב' טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם

פאיז אבו- צהבאן, ראש עיריית רהט

נציג בני הנוער, ישיבת בני עקיבא, אוהל שלמה, באר שבע 

מושבים מקצועיים מקבילים  10:30-12:00

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

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

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

מושבים מקצועיים מקבילים  14:45-16:15

מושב 1 |
ילדים ומשפטים: מניעת עבריינות נוער

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: מר אמיר אלון, 
ynet ,כתב לענייני חברה ורווחה

דוברים:

ח"כ דב חנין 

ח"כ פנינה תמנו שטה 

עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים

השופטת גלית מור ויגוצקי, 
נשיאת בתי משפט לנוער 

הגב' ליאת שוסטרי זיני, ראש תחום נוער וצעירים, 
הרשות לשיקום האסיר

ר"כ אביטל וייץ, 
רת"ח טיפול לאוכלוסיות מיוחדות, שב"ס

עו"ס בטי חנן, מנהלת שירות המבחן לנוער, 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

סיפור אישי

נציג/ת בני הנוער, תיכון מקיף רבין, באר שבע

מושב 4 |
ילדים ורווחה: פטור מדיווח או פטור מהאשמה-ועדות 

פטור לעניין חובת הדיווח על ילדים נפגעי התעללות
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: גב' ורד פלמן, 
כתבת רווחה, תאגיד השידור "כאן" 

דוברים:

ח"כ מיכל רוזין

גב' חוה לוי, עו"ס ראשית לפי חוק הנוער 
טיפול והשגחה, משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים 

עו"ד אושרת שהם, יו"ר ועדות פטור מחוז 
ירושלים, משרד המשפטים

עו"ד לילך וגנר, ראש אשכול פשיעה חמורה ועונשין, 
ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד ועו"ס רוני בלונדהיים- ברין, רכזת ליווי 
ויועצת משפטית, מרכז הסיוע "תהל"

נציג/ת בני הנוער, תיכון מקיף ו' ע"ש קוהל, 
באר שבע

מושב 7 |
ילדים וביטחון פנים: 

אחריות הורים להתנהגויות מסכנות ילדים 
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: מר אלמוג בן זכרי, כתב "הארץ" בדרום 

דוברים:

ח"כ יעקב מרגי

ד"ר ימית אלפסי, מנהלת תחום בכירה )תורה וכלים(, 
הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול. המשרד 

לביטחון פנים 

נצ"מ מאיר חיון, ראש המטה הלאומי להגנה 
על ילדים ברשת 

הגב' אורלי סילבינגר, מנכ"לית "בטרם" 

הגב' טל וולבוביץ', רע"ן הסברה והדרכת
אוכלוסיה, כב"ה

עו"ד אלכס דרנבוים, ראש תחום נוער, 
פרקליטות מחוז דרום, משרד המשפטים

נציג/ת בני הנוער, תיכון מקיף טוביהו, באר שבע

מושב 2 |
ילדים ובריאות: קפיצת גדילה-טיפת חלב 

כשירות מחולל שינוי בקהילה 
אולם ברקן )ב'(, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי

מנחה: הגב' דקלה אהרון שפרן, 
כתבת בריאות, תאגיד השידור "כאן"

דוברים:

ח"כ שולי מועלם- רפאלי

מר משה בר- סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות 

ד"ר מנואל כץ, נשיא עמותת "גושן", מחוז הדרום, 
משרד הבריאות

הגב' ניצה כהן, אחות מפקחת ארצית 
בבריאות הציבור, משרד הבריאות 

ד"ר סטיבן ריינגולד, רופא אחראי לאם ולילד, טיפת 
חלב, עיריית ירושלים 

הגב' יסמין אבודייב, אחות אחראית, 
טיפת חלב כסייפה

נציג/ת בני הנוער, עמותת "השחר החדש", באר שבע

מושב 8 |
ילדים בסיכון וסכנה: לאכול את הלב-על הקשר 

שבין התעללות בילדים לפיתוח הפרעות אכילה
אולם ברקן )ב'(, בית מינהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי

מנחה: הגב' בת-אל קולמן, מקור ראשון

דוברים:

ח"כ אורלי לוי- אבקסיס

ד"ר ענת גור, מנהלת מרכז "חכמת נשים"

הגב' איריס מנדה- בן יעקב, מנהלת היחידה 
למיניות, שפ"י, משרד החינוך

לייצוג  הארצית  הממונה  רבינוביץ',  לידיה  עו"ד 
קטינים, הסיוע המשפטי, משרד המשפטים

דר' תורי גולדשטיין, דיאטנית קלינית

סיפור אישי

נציג/ת בני הנוער, תיכון ברנקו וייס, באר שבע 

בשיתוף:

בשיתוף:

בשיתוף:

בשיתוף:בשיתוף:

מושב 5 |
ילדים ואוטיזם: 

משם-פערים  רואים  לא  מכאן  שרואים  דברים 
בשירותי טיפול ואבחון בין מרכז לפריפריה

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

מנחה: מר רן רזניק, כתב בריאות, "ישראל היום"

דוברים:

ח"כ קארין אלהרר

פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל, 
משרד הבריאות 

נציג עמותת אלו"ט 

ד"ר גל מאירי, מנהל היחידה לפסיכיאטריה לגיל 
הרך, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

גב' עדי רודריגז- ברנע, ממייסדי עמותת 
"חברים בנגב", הורים למען ילדים עם אוטיזם 

נציג/ת בני הנוער, תיכון מקיף א', באר שבע 

בשיתוף:

מושבים מקצועיים מקבילים  12:30-14:00

בשיתוף:בשיתוף:

מושב 9 |
ילדים וקליטת עליה: ְמַסְּפִרים ְקִליָטה ְּבִמְסָּפִרים

אולם אורן, כנסים א'

מנחה: מר דוד טברסקי, כתב חינוך, עלייה וקליטה, 
אתר החדשות "דבר ראשון"

מושב זה יתקיים במתכונת של ועדת כנסת 
בנושא קליטת ילדים עולים. 

ישתתפו נציגי משרדי הממשלה הבאים: 

הגב' מימי אקרמן, סגנית מנהל התכנית הלאומית 
לילדים ונוער בסיכון

הגב' נעמה וינר, מנהלת מטה מרכזי נוער 
והכשרות חוץ, על"ם

הגב' רויטל דותן, ממונה על ארגון הלימודים, אגף 
קליטת תלמידים עולים, משרד החינוך

עו"ד מרי גונטר, מנהלת מחלקת נוער סינגוריה 
ציבורית, מחוז מרכז

נציגת משרד הרווחה

נציג/ת בני הנוער, תיכון מקיף ג', באר שבע

מושב 6 |
ילדים והגיל הרך: פיקוח על חוק הפיקוח 

על מסגרות לגיל הרך-היום שאחרי
אולם אורן, כנסים א'

מנחה: גב' שירית אביטן-כהן, כתבת פוליטית, 
"מקור ראשון"

דוברים:

ח"כ ניבין אבו-רחמון 

מר אמיר מדינה, מנהל האגף למעונות יום 
ומשפחתונים, משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים

מר אבי קמינסקי, סמנכ"ל חינוך וחברה, 
עיריית הוד השרון ויו"ר איגוד מנהלי חינוך 

ברשויות המקומיות 

ד"ר נעמי מורנו, מנהלת האגף לגיל הרך, ויצ"ו 

הגב' קרן איווס, יו"ר איגוד הגנים הפרטיים בישראל

הגב' סימה חדד, סגנית יו"ר המועצה לגיל הרך

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

בשיתוף:

מושב 3 |
 sharenting is caring :ילדים ותקשורת

על שיתוף יתר של מידע אודות ילדים ע"י הוריהם 
ברשתות החברתיות

אולם אורן, כנסים א'

מנחה: הגב' נועה ברק,
כתבת תחקירים ודוקומנטריה, תאגיד השידור "כאן"

דוברים:

ח"כ מירב בן ארי

עו"ד שרון עזריה- שמש, הרשות להגנת הפרטיות, 
משרד המשפטים

עו"ד סאני כלב, דוקטורנט בפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל אביב

רפ"ק סוני אינגר, קצין מתנדבים במערך הלאומי 
להגנה על ילדים ברשת

הגב' גילית אבטליון, מנהלת המרכז 
להורות משמעותית, עיריית אשדוד

נציג/ת בני הנוער, תיכון מקיף ז' הרב תחומי רמות, 
באר שבע 

להרשמה לחץ כאן <

האירוע נגיש - לבקשה להתאמות מיוחדות ניתן לפנות למשרדי המועצה לשלום הילד. דוא˝ל: ncc.kenes@gmail.com | טלפון: 026780606
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