המכון להגירה ושילוב חברתי

The Institute for Immigration and Social Integration

יום עיון

צעירים בהגירה

 19בדצמבר  ,2018בניין הספריה ,כיתה 6
המרכז האקדמי רופין

 8.30-9.00התכנסות
 9.00-9.15ברכות :גב' שולה מוזס ,יוזמת חברתית ,מייסדת תוכנית למרחב ,יו"ר עמותת למרחב
ד"ר ניבי דיין ,מנהלת המכון להגירה ושילוב חברתי

 9.15-10.30מושב מליאה
יו"ר :פרופ' קארין אמית ,ראש תוכנית המוסמך בהגירה ושילוב חברתי ,המרכז האקדמי רופין
 .1המהגרים הצעירים באירופה :הזדמנויות ואתגרים .גב' עדי קנטור ,המכון למחקרי
ביטחון לאומי
 .2צעירים מהגרים בישראל ללא עורף משפחתי .מר נתן גלמן ,סמנכ"ל מקצועי ,עמותת
למרחב
 .3תוכנית יתד :צרכים ומענים .גב' הילה סופרמן הרניק ,מנהלת פיתוח מקצועי יתד-
התוכנית הלאומית למען צעירים במצבי סיכון

 10.30-10.45הפסקה
 10.45-11.30מושבים מקבילים
 .1זהות ושייכות של צעירים מהגרים :סוגיות מרכזיות .יו"ר :גב' עדי קנטור ,המכון
למחקרי ביטחון לאומי
⋅ כאן ושם ,היום ומחר -צעירים דוברי רוסית בני דור וחצי להגירה בישראל ובארצות
הברית .ד"ר ויקטוריה שטיימן ,סוציולוגית יישומית
⋅ מסעות זהות ככלי לשינוי חברתי .מר שמואל ילמה ,מייסד ומנהל פורום ירוסלם
להרחבת הסיפור הישראלי
⋅ מהרפובליקה הצרפתית לישראל הרפובליקנית :המקרה של גיוס חיילים בודדים
מצרפת לצה"ל .ד"ר יצחק דהן ,אונ' בר אילן
 .2מבט על צעירי גוש קטיף .יו"ר :גב' שרי אורים
⋅ פליטים בארצם :פינוי גוש קטיף כחוויית הגירה .גב' מרים שפירא ,פסיכולוגית
קלינית ,מנהלת מהו"ת
⋅ היבט קהילתי .הרב קובי בורנשטיין ,מנהל תוכן ,מרכז קטיף
⋅ עדות מהשטח .מר יואב ירון

 11:30-12:15מושבים מקבילים
 .3חולי וטיפול בקרב צעירים בהגירה .יו"ר :פרופ' אייל גמליאל ,דיקן בית-הספר למדעי
החברה והקהילה ,המרכז האקדמי רופין
⋅ דו"ח למרחב על בריאות צעירים בסיכון .גב' רעיה לוי ,מנכ"ל פורום ארגונים למען
צעירים בסיכון
⋅ הזנחה רפואית בקרב צעירים :תובנות מהקליניקה .גב' איריס זלכה ,עו"ס ,מנכ"ל
עמותת "מקום"
⋅ חולים שקופים :הטיפול הרפואי במבקשי מקלט .ד"ר אהד ביתן ,רופא בכיר ,מח'
פנימית ג' ,המרכז הרפואי שיבא
 .4יוצאים בשאלה :הגירה והשתלבות .יו"ר :ד"ר תהילה רפאלי ,ראש התוכנית ללימודי
נוער וצעירים וחברת סגל במחלקה לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
⋅ דיוקן קבוצתי :היוצאים בשאלה .מר נדב רוזנבלט ,מנכ"ל משותף ,עמותת "יוצאים
לשינוי"
⋅ חיילים בודדים חסרי עורף משפחתי .גב' ליאורה רובינשטיין ,מנהלת המחלקה
לחיילים בודדים חסרי עורף משפחתי ,העמותה ע"ש מייקל לוין
⋅ "המסע מהישיבה במאה שערים לאקדמיה" .מר אבי סרביאנסקי ,משפטן ובוגר
תוכנית למרחב
 .5בוגרי תכנית נעל"ה – היכן הם היום? יו"ר :גב' אנדה ברק ביאנקו ,המכון להגירה
ושילוב חברתי
⋅ השתלבותם של בוגרי נעל"ה .מר איליה דובינסקי ,רכז בוגרים ,נעל"ה
⋅ צעירים עולים בודדים ,לפני השירות הצבאי ולאחריו .גב׳ מירה קידר ,מנהלת אגף
רווחה ומשאבי התמודדות ,הסוכנות היהודית
⋅ עדות אישית .גב׳ קסניה מלכין ,בוגרת התכנית

 12:15-13:00דיון ודברי סיכום
 13:00ארוחת צהרים קלה

