
כנס הנגב לשלום הילד הינו כנס מדיניות ראשון מסוגו בישראל, 
המתקיים זו השנה ה-16 ברציפות.

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

מטרת הכנס הינה לאפשר דיאלוג מפרה בין כל המשתתפים ולקדם 
הסכמות בנוגע למדיניות הרצויה לקידום שלומם וזכויותיהם של 

כל ילדי ישראל.
הכנס  מארגני  בין  הייחודית  בשותפות  מתבטאת  הכנס  ייחודיות 
המושבים  של  ההכנה  עבודת  את  עושה  אשר  נוער  בני  וקבוצת 
המקצועיים ומשתתפת בהם. שותפות זו נולדה מתוך התפיסה כי 
כאשר דנים בשלומם, טובתם וזכויותיהם של ילדים, יש לשאול אותם 
לדעתם ולאפשר להם להשפיע על ההחלטות המתקבלות בעניינם.

התכנסות ורישום  09:00-10:00

מושב פתיחה:  10:00-11:30
פועלה על   2015 לשנת  באוסטרליה  השנה  בטי, אשת  רוזי  גב'  מפי  הרצאה    
בייזום מסע הסברה לאומי ובקידום מדיניות למניעת אלימות במשפחה ורצח   

ילדים על ידי הוריהם, לאחר שאיבדה את בנה בן ה-11 שנרצח על ידי אביו.  

הפסקה וכיבוד קל  11:30-11:45

מושבים מקצועיים מקבילים   11:45-13:15

מושב 1 | ילדים בסיכון וסכנה:  
איפה הילד בקץ עידן הפרטיות?  

חשיפת ילדים בסיכון בתקשורת וברשתות החברתיות  

מושב 2 | ילדים וקליטת עלייה:  
ישראלים? עולים? מהגרים?  

סוגיות זהות והזדהות בקרב ילדים דור שני לעלייה  

ארוחת צהריים  13:15-14:15

מושבים מקצועיים מקבילים  14:15-15:45

מושב 3 | ילדים ורווחה:  
תפקיד ושותפות ההורים בטיפול ושיקום הילד - רצוי? אפשרי? הכרחי?  

מושב 4 | ילדים וסביבה בריאה:  
ילדים מורעלים? - על חומרים מסוכנים שמסתתרים במוצרי צריכה לילדים  

הפסקה וכיבוד קל  15:45-16:00

מושבים מקצועיים מקבילים  16:00-17:30

מושב 5 | ילדים ופנימיות:  
מי שומר ומגן על ילדים בסיכון וסכנה?  

על כמות ואיכות של כוח האדם במסגרות החוץ ביתיות  

מושב 6 | ילדים ובטיחות בדרכים:  
צעצוע או כלי רכב? איך אפשר ומי צריך להגן על ילדים מאופניים חשמליים?  

ארוחת ערב  17:30-18:30

התכנסות ורישום  09:30-09:00

מושבים מקצועיים מקבילים   09:30-11:00

מושב 7 | ילדים בגיל הרך:  
ילדים בישראל נולדים בגיל שלוש?   

היעדר סטנדרטים, פיקוח והסדרה במסגרות חינוכיות לגיל הרך  

מושב 8 | ילדים וביטחון פנים:  
נדרש "הכפר כולו" כדי להגן על ילדים - תפקיד המדינה והקהילה  

בהגברת מוגנות של ילדים  

הפסקה וכיבוד קל  11:00-11:15

מושבים מקצועיים מקבילים  11:15-12:45

מושב 9 | ילדים ומשפט:  
הרבה ילדים, הרבה נשים, מעט זכויות - השלכות הפוליגמיה על ילדים וזכויותיהם  

מושב 10 | ילדים ותקשורת:  
שווים? או שווים יותר?    

סוגיות בשוויון מגדרי של ילדים ונוער בתקשורת ההמונים  

ארוחת צהריים  12:45-13:45

מושבים מקצועיים מקבילים  13:45-15:15

מושב 11 | ילדים בסיכון וסכנה:  
ילדים מיוחדים - הגנה מיוחדת:  

חינוך מיני-חברתי כאמצעי למניעת התעללות בילדים בעלי צרכים מיוחדים  

מושב 12 | ילדים במצוקה:  
האתגר שבגילוי החוזק - גילוי חוזקות כמנוף לפיתוח ילדים במצבי סיכון  

הפסקה וכיבוד קל  15:15-15:30

מושב נעילה | איך להיות אנשי המקצוע שילדים בסיכון צריכים?   15:30-16:30 
ללמוד מהם ולא עליהם  

המושב יוקדש לזכרה של עו"ד לימור סולומון ויסבלום ז"ל,  
לשעבר היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד ומהמובילות בארץ  

בתחום זכויות ילדים וייצוג נוער.  

ההשתתפות בכנס הינה בתשלום. מספר המקומות מוגבל, 
ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש.

תוכנית הכנס
יום שני, 3.7

יום שלישי, 4.7 
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אנו מקווים כי תוכלו להשתתף בכנס ובכך לסייע בגיבוש מדיניות כוללת אשר 
תבטיח את שלום הילד בישראל.

*רשימת הדוברים והשותפים יפורסמו בהמשך **הלו"ז נתון לשינויים

סדרי הרשמה
• ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מוקדמת. 

• מספר המקומות מוגבל, הקדימו להרשם על מנת להבטיח מקומכם. 
• המועד האחרון להרשמה הינו ה- 25.6.17.

• לא תתקיים הרשמה בימי הכנס עצמו.
• גובה דמי ההרשמה ישארו השנה ללא שינוי: 550 ₪ ליומים או 300 ₪ ליום אחד.

• דמי ההרשמה כוללים השתתפות בהרצאות ובדיונים, תיקי משתתף, כיבוד לאורך כל הכנס,
שתי ארוחות צהריים וארוחת ערב חגיגית.  

• עבור ביטול ההרשמה )בכתב בלבד( לאחר התאריך 25.6.17, ינוכו 50 ₪ דמי טיפול.
• לא ינתן החזר כספי על ביטול הרשמה לאחר תאריך זה.

• 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.  

• עבור המשתתפים המעוניינים ללון בבאר-שבע במהלך הכנס, הסדרי לינה מיוחדים
יפורסמו בהמשך.  

• ההזמנות לכנס הן אישיות ואינן ניתנות להעברה.

הכנס יתקיים בימים שני 
ושלישי, ט'-י' בתמוז תשע"ז

3-4 ביולי 2017
באוניברסיטת בן גוריון בנגב
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