בס"ד

המחלקה לקרימינולוגיה

כנס עמותת עלם והמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן

"בין הכיסאות"

פערים הגורמים לבני הנוער ,צעירים וצעירות "ליפול בין הכיסאות"
יום שני ,כ"ה כסלו תש"פ23.12.19 ,
במרכז הכנסים וואהל סנטר ,אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן

מנחים :מירי שחף ,קהילת האקטיביסטיות ,עמותת עלם .שחר גולדמן ,מתנדב בתכנית דרך המלך ,עמותת עלם.
09:00

| התכנסות

09:30

| פתיחה וברכות
גב' נאוה ברק ,נשיאת עמותת עלם
פרופ' גלית נהרי ,ראש המחלקה לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן
גב' ענבל דור קרבל ,מנכ"לית עמותת עלם

09:50

| מליאת פתיחה  -משחק הכיסאות
חיי הוצאו מהקשרם  -על דינמיקות של הדרה חברתית ופרקטיקה בגובה האוזניים עם בני נוער בסיכון
ד"ר ציון ברנץ ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
אתה מנסה לשבת על שני כיסאות ,בזמן שלמעשה ,אתה יושב על הרווח הריק שבניהם – קליניקה עם הנופלים בין הכיסאות
עו"ס רביטל בקשי פרויס ,פסיכואנליטיקאית ,מדריכה קלינית ,עמותת עלם
מה באמת מסכן את הרווחה הנפשית של בני נוער היום?!  -מחקר בינלאומי עדכני על פרופילים של סיכון
פרופ' סופי וולש ,פסיכולוגית קלינית ,המחלקה לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן
עדות בחסות הלילה
עידן ארד ,מנהל ניידת כתובת רחוב ירושלים ,עמותת עלם
מי הזיז את הכסא שלי
וואסים עמר

11:00

| הפסקה וחלוקה למליאות ביניים

11:20

| מליאות ביניים לבחירה:

מליאה 1

צעירה וגם אמא  -התערבות מותאמת לצעירות שהן גם אמהות.
יו"ר המליאה ד"ר מיכל קומם ,מייסדת ומנהלת מרכז רותם (צעירות פרקטיקה מחקר) המכללה האקדמית ספיר.
ההכרה המערכתית בעשור האחרון בצעירים ובצעירות כאוכלוסיה בעלת צרכים ייחודיים ,טרם התממשה אל מול מספרן הגדול של
צעירות שהינן אימהות ,הניצבות כיום בין הכיסאות .המליאה תתייחס לסוגיה זו מכמה נקודות מבט ,בדגש על הצרכים שמבטאות
הצעירות שהינן אמהות ויציע דרכי התערבות ייחודיות ומותאמות.
הורות צעירה בסיכון  -תמונת מצב
מיכל שפרון זכריה  ,עמיתה בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית
אימהות צעירות במצבי סיכון  -אתגרים והזדמנויות במפגש עם מערכת הרווחה
עו"ס נחמה אוחנה ,מדריכה ראש צוות האגף לשירותים חברתיים בדימונה
אמהות צעירה בצל הסיכון  -נקודת המבט של העובדות/ים בליווי אמהות צעירות
רחל בנר ,החצר הנשית  -נציגת פורום ארגוני צעירות
המסע שלי באימהות  -אמא צעירה מתכנית עלמה משתפת ממסעה האישי,
בליווי עו"ס עמית דלמדיגו ,מנהלת תכנית עלמה ,עמותת עלם

מליאה 2

להתגבר על המכשול  -נקודת ההשקה בין המענים המיועדים לצעירים וצעירות לבין שירותי בריאות הנפש .מבט דרך פריזמה אנושית.
יו"ר המליאה אורית סוליציאנו ,מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
המליאה תעסוק בחובתה ,יכולותה ואתגרה של המערכת להתבונן על האדם המתמודד עם משברי נפש כשלם ולספק מענים
כוללניים מתוך ראייה אינטגרטיבית.
פסיכיאטריה סוציאלית
ד"ר אסף וקנין ,פסיכואנליטיקאי ופסיכיאטר ילדים ונוער
הילכו שניים יחדיו?!
רחלי שטרן ,מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בבריאות הנפש ,משרד הבריאות
נפשות צעירות בין הכיסאות
מיכל מורדו ,רכזת מחוז שפלה בתכנית מחסות לעצמאות ,עמותת עלם
נקודת מבט אישית
צעיר/ה
בנים נפגעי עבירות מין  -יו"ר המליאה ,ד"ר טליה אתגר ,ראשת תחום פגיעות מיניות ,עמותת עלם.
המליאה תעסוק בהיבטים שונים של תופעת הפגיעות המיניות בבנים .נדגיש את השונה והייחודי בהתייחסות ובטיפול באוכלוסיה זו.
מהפן המערכתי ,בהיבט של ה"סוד" ,בהיבט הטיפולי ,בחווייה הסובייקטיבית ובייחודיות הטיפול בחברה הערבית.

מליאה 3

השוני בהתמודדות עם הסוד
ערן האן ,מנהל קו סיוע ארצי לנערים ולגברים נפגעי תקיפה מינית
התמודדות הנפש בעקבות שנים של פגיעה מינית
פניקס יוצר מציאות
היבטים מותאמי מגדר בטיפול בבנים שנפגעו מינית
אורי שרמן ,רכז קו סיוע לגברים דתיים וחרדים ,מטפל בנפגעים ובני משפחותיהם
מבט מערכתי על בנים נפגעים מינית
איזבל סרי לוי ,עו"ס מומחית ,מנהלת תחום פגיעות מיניות בילדים ובני נוער במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
היבטים וסוגיות ייחודיות לייצוג קטינים בחברה הערבית
לינא סולטאן בשארה ,עו"ד במערך ייצוג קטינים בסיוע המשפטי

מליאה 4

נופלים מחוץ לזמן  -על ידיעה ,אי ידיעה והתמודדות עם מאפיינים לימינאליים (מעבריים) בטיפול במתבגרים.
יו"ר המליאה ,דר' קרן גואטה ,המחלקה לקרימינולוגיה אוניברסיטת בר אילן.
המליאה תעסוק ב'נפילה בין הכיסאות' כתוצר מובנה בטיפול במתבגרים בשל מאפיינים לימינליים של גיל ההתבגרות ,לפיהם
הכללים של הקיום הישן אינם משרתים עוד את המתבגר ואילו כלליו של העולם החדש טרם חלו עליו.
בין הכיסאות כעמדה טיפולית וכפרקטיקת עבודה
הלל מאירסון ,עו"ס רכז בתכנית מחסות לעצמאות  -עמותת עלם ובנימין ספז
חוויתם של מטפלים העובדים עם נפגעות אלימות במשפחה מרקע תרבותי שונה משלהם
דרור נצר ,דוקטורנט  ,אוניברסיטת בן גוריון ,המחלקה לעבודה סוציאלית ,מרצה ,החוג לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית צפת
שידוך אלים?! זיהוי דפוסי אלימות זוגית בתקופת השיוך בקרב צעירים מהקהילה החרדית
ואיתגור תפקידו של המטפל בשלב זה
תהילה גאדו ,המכון לקרימינולוגיה ,האוניברסיטה העברית
חוויותיהן של נערות בדואיות במשפחות פוליגאמיות :טיפול רגיש תרבות ,האומנם?
ד"ר נוזהה אלאסד אלהוזייד ,מרצה בכירה ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית ספיר
12:50

| ארוחת צהריים

13:30

| מליאת סיכום – מה מחבר איים של הצלחה ליבשת?
יו"ר המליאה ד"ר גילה אמיתי ,מכללת עמק יזרעאל
צעירים על רצף סיכון ובריאות נפש בירושלים
מירב אדמון ,עו''ס מתאמת שיקום ,סל שיקום  -ירושלים
הדר חיימוביץ ,מתכללת עירונית נוער וצעירים בסיכון ,עיריית ירושלים
צעירות בראש  -כוחם של אקטיביזם וקהילתיות בעבודה עם צעירות בהדרה חברתית
עדי קליש כהן ,מנהלת מיזם "צעירות בראש" – הקרן למפעלים מיוחדים  -המוסד לביטוח לאומי וקרן גנדיר
זו לא נפילה בין הכיסאות – זו צניחה
גב' רחלי רושגולד ,מייסדת תנועת "לא תשתוק" ,סמנכ"לית בארגון JCW
גחליליות  -קהילה וירטואלית תומכת לנערות ולצעירות
ריקי חן ,יועצת חינוכית ( ,)M.e.dרכזת ההתערבויות הקבוצתיות בעלם דיגיטל ומדריכה ,עמותת עלם
תרפיה במוזיקה עם ילדים קורבנות טרור :מסגור מחדש של טראומה באמצעות שיר
ד"ר משה בן סימון ,המחלקה לקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

14:30

| סיום הכנס

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום ,אך כרוכה בהרשמה מראש  -להרשמה
דרכי הגעה

