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

תוכנית הכנס

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.

ימים שני ושלישי, 
ט'-י' בתמוז תשע"ז

3-4 ביולי 2017
באוניברסיטת בן גוריון בנגב



מליאת פתיחה:  10:00-11:30
אולם ג'ויה-קלייר זוננפלד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

 
יו"ר המושב: עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד  

                            
דברי ברכה:  

פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן - גוריון בנגב   
מר דוד גאפל, מנהל קרן שוסטרמן בישראל וחבר ועד מנהל מכון חרוב   

אופק חזות, תיכון מקיף ו' ע"ש קוהל, באר שבע, נציג בני הנוער   

כנס הנגב לשלום הילד נערך בסיוע ובשיתוף:

יום שני, 3.7.17

הרשמה  09:00-10:00
                    מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(, 

המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון  

הפסקה וכיבוד קל   11:30-11:45
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(,   

המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון  

הרצאת פתיחה:  
גב' רוזי בטי, אשת השנה באוסטרליה לשנת 2015 על 
פועלה 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

ם ביחד  אנו
 ע

1

יחדיו
YACHDAV ASSOCIATION

 
 מדינת ישראל

 משרד המשפטים

 

 
 מדינת ישראל

 משרד המשפטים

 

 
 מדינת ישראל

 משרד המשפטים

 



מושב ראשון:
 

ילדים בסיכון וסכנה: איפה הילד בקץ עידן הפרטיות?
חשיפת ילדים בסיכון בתקשורת וברשתות החברתיות 

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: גב' לי ירון, כתבת רווחה, "הארץ"

דוברים:          
ח"כ מיכל רוזין )מרצ(, חברה בועדת השקיפות, ראש השדולה לקידום בני נוער

גב' דליה לב שדה, מנהלת השירות לילד ונוער, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

סנ"צ שלי נמרוד הרוש, סגנית מפקדת יחידת מאו"ר, משטרת ישראל

ד"ר נאוה כהן אביגדור, ראש תחום בכיר מידע, מחקר ושת"פ, מערך מאו"ר.
מנהלת שיווק והסברה, אגף מצילה. המשרד לביטחון הפנים. מרצה באוניברסיטת אריאל

עו"ד סאני כלב, דוקטורנט למשפטים במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים,
 הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב

מר אסף שמול, מנהל מערך ההשמה החוץ ביתית של אותות

עו"ד ארתור שני, בוגר מסגרת השמה חוץ ביתית. לשעבר יועץ חקיקה בכנסת ישראל. 
בעלים ומייסד של "ארתור שני, משרד עריכת דין וגישור במשפחה וירושה"

לירון בונדר ונועה אלקהל, בית הספר מקיף דתי אמי"ת, באר שבע, נציגי בני הנוער

בשיתוף:בשיתוף:

מושבים מקצועיים מקבילים   11:45-13:15

מושב שני:
 

ילדים וקליטת עלייה: ישראלים? עולים? מהגרים?
סוגיות זהות והזדהות בקרב ילדים דור שני לעלייה

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

מנחה: גב' נטלי מתוקו, כתבת רווחה, תאגיד השידור הישראלי

דוברים:            
מר אלכס קושניר, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה

ח"כ קסניה סבטלובה, )המחנה הציוני(, חברת ועדת העליה, הקליטה והתפוצות
                           

מר פנטהון אספה דויט, מנכ"ל עמותת טבקה-צדק ושיוויון ליוצאי אתיופיה

גב' אילני אבבה קמפינו, מנהלת תחום עולים ופנימיות, אגף מצילה, המשרד לביטחון הפנים

ד"ר אלנה גולצמן, מפקחת ארצית עובדי נוער עולה בסיכון, קידום נוער, 
המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך

גב' שרון אלמוגי, מטפלת/מאמנת אישית ומנחת קבוצות של מבוגרים ובני נוער עולים דוברי אנגלית

גב' אלקס ריף, קבוצת 'הבריגדה התרבותית' מבית 'דור 1.5'

דור מקוראו ורוזלין מוסניקוב, בית הספר מקיף דתי אמי"ת, באר שבע, נציגי בני הנוער

ארוחת צהריים   13:15-14:15
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(,   

המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון  



מושבים מקצועיים מקבילים:  14:15-15:45

מושב שלישי:
 

ילדים ורווחה: תפקיד ושותפות ההורים בטיפול ושיקום 
הילד – רצוי? אפשרי? הכרחי? 

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: גב' נעמה לנסקי, כתבת מגזין, "ישראל היום"

דוברים:  
עו"ס חוה לוי, עו"ס ראשית לפי חוק הנוער טיפול והשגחה, שירות ילד ונוער, משרד העבודה והרווחה 

והשירותים החברתיים 

עו"ד לידיה רבינוביץ', ממונה ארצית על ייצוג קטינים, הסיוע המשפטי, משרד המשפטים

עו"ס ורדה רפפורט, סגנית מנהל שירות המבחן לנוער, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
בוגר תכנית מעטפת 

עו"ס נורית נקאש ויסברג, מפקחת ארצית תחום משפחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

פרופ' בלהה דודזון ערד, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

בוגר תכנית מעטפת

עדי כץ וסנדי בן-דוד, תיכון מקיף ז' רמות הרב תחומי, באר שבע, נציגי בני הנוער

מושב רביעי:
 

ילדים וסביבה בריאה: ילדים מורעלים? 
על חומרים מסוכנים שמסתתרים במוצרי צריכה לילדים

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

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

דוברים: 
פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל, משרד הבריאות

מר ג'וש גולדשמיד, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות

ד"ר רות אסטרין, מנהלת הקרן לבריאות וסביבה

מר איגור דוסקולוביץ', סגן ממונה תקינה, משרד הכלכלה והתעשייה

ד"ר חגי לוין, ראש מסלול בריאות וסביבה, בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית-הדסה 
ומזכיר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

נציג/ת מכון תקנים

רז ביתן ושירן וינשטיין, תיכון מקיף עירוני א', באר שבע, נציגי בני הנוער

בשיתוף: בשיתוף:

הפסקה וכיבוד קל  15:45-16:00
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(,   

המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון  



מושבים מקצועיים מקבילים  16:00-17:30

מושב חמישי:

ילדים ופנימיות: מי שומר ומגן על ילדים בסיכון וסכנה?
על כמות ואיכות כוח האדם במסגרות החוץ ביתיות 

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: יפורסם בתכניית הכנס

דוברים: 
גב' רקפת בן גיא, סגנית מנהלת האגף לשירותים חברתיים ואישיים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר בני פישר, מנהל המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית נוער, משרד החינוך

מר ירון בראון, מנכ"ל עמותת ילדים בסיכוי 

מר נתנאל חדד, מנהל פנימיית העוגן הקהילתי

מר דניאל הרץ, בוגר פנימיית העוגן הקהילתי 

נציג/ת משרד האוצר

נציגי בני הנוער, עמותת יחדיו

מושב שישי:

ילדים ובטיחות בדרכים: 
"כלי הרכב החדשים" - צעצוע?  כלי רכב? מי אחראי? 

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

מנחה: מר אלמוג בוקר, כתב דרום חדשות ערוץ 10

דוברים:   
עו"ד רחלי טבת-ויזל, מנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מר אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר תנועה, משרד התחבורה

נצ"מ שרית פיליפסון, ראש מחלקת תביעות, אגף התנועה, משטרת ישראל

גב' אורלי סילבינגר, מנכ"לית ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים

מר מקס אבירם, מנהל אגף זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח,  משרד החינוך

ד"ר אורן תבור, מומחה ברפואה דחופה ילדים, המחלקה לרפואה דחופה )מיון ילדים(, בית חולים דנה 

דואק לילדים, איכילוב

נועם חסיד וגל עסלי, תיכון מקיף ו' ע"ש קוהל, באר שבע, נציגי בני הנוער

ארוחת ערב חגיגית  17:30-18:30
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(,   

המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון  

1

יחדיו
YACHDAV ASSOCIATION:בשיתוף בשיתוף:



ם ביחד  אנו
 ע

מושבים מקצועיים מקבילים:   09:30-11:00

מושב שביעי:

ילדים בגיל הרך: ילדים בישראל נולדים בגיל שלוש? 
היעדר סטנדרטים, פיקוח והסדרה במסגרות לגיל הרך

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: גב' שירית אביטן כהן, כתבת כנסת, nrg ומקור ראשון

דוברים:            
ח"כ חיים כץ, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ח"כ מסעוד גנאים, )רע"מ(, סיעת הרשימה המשותפת

ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג, )המחנה הציוני( יו"ר השדולה למען הגיל הרך בכנסת

ח"כ יעקב מרגי, )ש"ס( יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

ח"כ יפעת שאשא ביטון, )כולנו( יו"ר הועדה לזכויות הילד

ד"ר איתי ברגר, מנהל המרכז הנוירו-קוגניטיבי ומנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד, 
מרכז רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית

אורי פרץ, תיכון מקיף ז' רמות הרב תחומי, באר שבע, נציג בני הנוער

מושב שמיני:

ילדים וביטחון פנים: נדרש "הכפר כולו" כדי להגן על ילדים  
תפקיד המדינה והקהילה בהגברת המוגנות של ילדים

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

מנחה: מר רמי שני, כתב, גלי צה"ל דרום

דוברים: 
מר דני שחר, מנהל תכנית עיר ללא אלימות, מערכי אכיפה עירוניים )שיטור עירוני(, 

המשרד לביטחון הפנים
 

ניצב משנה עו"ד מאיר-דב ברקוביץ' )ברקו(, ראש מחלקת נוער, משטרת ישראל

גב' ציפי נחשון גליק, מנהלת השירות לנוער לצעירים וצעירות, מנהל הסיוע לבתי משפט ותקון, 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

גב' קרן רוט איטח, ממונה תחום מניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק, אגף שפ"י, משרד החינוך

מר יעקב אלמוג, מנהל האגף לשירותים חברתיים, עיריית מודיעין מכבים רעות

ד"ר ימית אלפסי, התכנית לניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אורן ריבלין, ישיבת בני עקיבא אהל שלמה, באר שבע, נציג בני הנוער

הפסקה וכיבוד קל  11:00-11:15
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(,   

המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון  

הרשמה  09:00-09:30
                    מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(, 

המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון  

יום שלישי,  4.7.17

בשיתוף: בשיתוף:



בשיתוף:בשיתוף:

מושבים מקצועיים מקבילים:  11:15-12:45

מושב תשיעי:
  

ילדים בסיכון וסכנה: ילדים מיוחדים – הגנה מיוחדת:
חינוך מיני-חברתי כאמצעי למניעת התעללות בילדים

בעלי צרכים מיוחדים
אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: גב' מיה איידן, כתבת רווחה, חדשות ערוץ 10

דוברים:        
ח"כ שולי מועלם-רפאלי, יו"ר סיעת הבית היהודי

מר אחיה קמארה, מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, 
לשעבר נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל

גב' עדה גולן, מדריכה ארצית לחינוך מיני בחינוך המיוחד, שפ"י, משרד החינוך

גב' יעל שטרן גורדון, MSW, מנהלת המרכז הטיפולי טוני אליישר - שק"ל
נציג/ת אגף שפ"י, משרד החינוך

גב' רויטל וייס, מנהלת בית הספר הרצפלד לחינוך מיוחד בחולון 

גב' לימור ברן, תרפיסטית ומנחה בתחום המיני-חברתי, צוות 'שיחה'

גב' נטע בן זאב, קלינאית תקשורת

גב' חמוטל, אמא לילדה בעלת צרכים מיוחדים

שלי סלובודסקי, תיכון מקיף ז' רמות הרב תחומי, באר שבע, נציגת בני הנוער

מושב עשירי: 

ילדים ותקשורת: שווים או שווים יותר? 
סוגיות בשוויון מגדרי של ילדים ונוער בתקשורת ההמונים

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

מנחה: מר אמיר רוזנבליט, דובר מועצת העיתונות בישראל ודובר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דוברים:      
ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר סיעת המחנה הציוני

גב' אוה מדז'יבוז', יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

גב' הילי חורב קסוטו, מנהלת ערוץ הילדים וערוץ לוגי, נגה תקשורת

גב' ריקי בליך, שחקנית

ד"ר עידית סולקין, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

נציגי בני הנוער, תיכון מקיף ו' ע"ש קוהל, באר שבע

ארוחת צהריים  12:45-13:45
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(,   

המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון  



 
 מדינת ישראל

 משרד המשפטים

 

 
 מדינת ישראל

 משרד המשפטים

 

 
 מדינת ישראל

 משרד המשפטים

 

מושבים מקצועיים מקבילים:  13:45-15:15

מושב אחד-עשר: 

ילדים ומשפט: הרבה ילדים, הרבה נשים, מעט זכויות 
השלכות הפוליגמיה על ילדים וזכויותיהם

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

מנחה: יפורסם בתכניית הכנס

דוברים: 
עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים

ד"ר מוחמד אלהיב, הממונה על החינוך הבדואי, משרד החינוך

רפ"ק חגית בן שאנן, קצינת נוער, מחוז דרום, משטרת ישראל

גב' שיפא אלסאנע, מנהלת מחלקת רווחה, מועצה מקומית לקייה

פרופ' עליאן אלקרנאוי, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

איה דבסאן ושורוק נסאסרה, עמותת השחר החדש, רהט, נציגות בני הנוער

מושב שניים-עשר:

ילדים במצוקה: האתגר שבגילוי החוזק – גילוי חוזקות 
כמנוף לפיתוח ילדים במצבי סיכון

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

מנחה: גב' דנה ירקצי, כתבת רווחה וחברה, וואלה! חדשות

דוברים: 
גב' איריס פלורנטין, סמנכ"לית בכירה, מנהלת האגף לשירותים אישיים

וחברתיים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

גב' יעל בריל, ממונה תחום כישורי חיים, אגף שפ"י, משרד החינוך

גב' דליה בן רבי, חוקרת בכירה מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

גב' שרונה אסלמן-לוינגר, פסיכודרמטיסיטית מוסמכת MA, מטפלת פרטנית ומנחת קבוצות, מנהלת תחום 
דרמה וטיפול בעמותת לה"ב

מר אדיר כהן, אלוף הארץ באגרוף קלאסי לנוער

נציג/ת משרד הבריאות

אילי לוי ולירון אזולאי, תיכון מקיף עירוני א', באר שבע, נציגי בני הנוער

הפסקה וכיבוד קל,   15:15-15:30
מרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט )ליד אולם הסנאט(,  

המרכז האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון  

בשיתוף:בשיתוף:



15:30-16:30 מליאת הנעילה: 

איך להיות אנשי המקצוע שילדים בסיכון צריכים? 
ללמוד מהם ולא עליהם

אולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף

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

מנחה: מר תלם יהב, כתב רווחה וחברה, עיתון "ידיעות אחרונות"

מברך: ד"ר מנואל כץ, יו"ר עמית של הכנס, מנהל המחלקה לאם ולילד, מחוז דרום,
           משרד הבריאות ונשיא עמותת גושן

משתתפים:    
בוגרות ייצוג הסיוע המשפטי, "עו"ד משלי" 

בוגרי ייצוג הסנגוריה הציבורית

בוגר תכנית צהלה, בית סוהר אופק, שירות בתי הסוהר      

בוגר/ת תכנית "גשר לעצמאות" לבוגרי פנימיות ואומנה חסרי עורף משפחתי, עמותת ילדים בסיכוי

בוגר/ת עמותת יחדיו           

     
כמו בכנסים הקודמים, גם בכנס הנוכחי באה לידי ביטוי שותפות ייחודית עם קבוצה של 

כ- 60 בני נוער מהעיר באר שבע וסביבתה. 

עיריית באר שבע – הנוער יוצר הזדמנויות לעתיד.

עמותת יחדיו באר שבע והדרום )ע"ר( הוקמה בשנת 1999 במטרה ליזום, להרחיב, לשפר 
ולקדם שירותים חינוכיים, חברתיים ורווחתיים באזור הדרום מתוך תפיסה ואמונה כי יש 
להנגיש את השירותים החברתיים לכלל האוכלוסייה בנגב. העמותה מפעילה ספקטרום 
רחב של תכניות היוצרות רצף שירותים טיפולי-שיקומי המקל את המעבר בין המסגרות 

השונות ותורם למוביליות חברתית בהתאם לצרכים המשתנים. 

עמותת השחר החדש בנגב נוסדה בשנת 2009 והינה עמותה המבוססת קהילה. מטרתה 
ליצור שוויון הזדמנויות בחינוך לחברה הבדואית בנגב ומאמינה בשלושה צירים חשובים: 

חינוך, תעסוקה ומנהיגות. אלו הם היסודות הבסיסיים להעצמת בני הנוער והצעירים 
הבדואים בנגב.

השותפות עם בני הנוער נולדה מתוך הראייה כי כאשר דנים בשלומם, טובתם וזכויותיהם 
של ילדים ובני נוער, יש לשאול אותם לדעתם ולאפשר להם להשפיע על ההחלטות 

המתקבלות בעניינם. בני הנוער, תלמידי כיתות ט'-יב', עבדו במהלך התקופה שקדמה 
לכנס בקבוצות קטנות, למדו את נושאי המושבים המקצועיים ויציגו את זווית ראייתם 

ועמדתם לגבי נושא הדיון בכל אחד מ- 12 המושבים של הכנס. בני הנוער משתתפים 
באופן פעיל במהלך הכנס, כאשר בכל מושב מקצועי פותחים נציגי בני הנוער את הדיון.

כנס הנגב לשלום הילד 2017 שותפות עם ילדים ובני נוער

בשיתוף עם:

1

יחדיו
YACHDAV ASSOCIATION



      

רשימת בני הנוער המכינים את המושבים המקצועיים: 
תיכון עירוני מקיף א', באר שבע: רז ביתן, שירן וינשטיין, דנה מקסיוטוב, אוריאל פרוטס, 

הדר שלמייב, הודיה חזיז, אלונה פולינסקי, אילי לוי

תיכון מקיף ו' ע"ש קוהל, באר שבע: נועם אדרי, אורין שדה, ירדן חיים, עדי שאול, שאנל 
גפני, אופק חזות, עידן מקסין, רוני עמר, יובל חדד, יוסף דהן, נועם חסיד, דביר מוזס, נויה 

קסלמן, נועם אזולאי, גל עסלי

תיכון מקיף ז' רמות הרב תחומי, באר שבע: אורי פרץ, איתי חיון, אפרת אטדגי, אשלי 
שוסטרמן, טל שפדוב, לירון בוסטאן, שחר שמיר, שרון ציפרמן, יובל עמר, עדי כץ, עמית 
לנקרי, מאי כהן, מעיין יאיר, בת אל פופ, סנדי בן דוד, שלי סלובודסקי, שירה עוזר, שובל 

חמו 

בית הספר מקיף דתי אמי"ת, באר שבע: ליאון אזרב, בן אובצנקוב, דור מקוראו, דוד 
קאסיה, לירון בונדר, רוזלין מוסניקוב, אריאל טייב, שירה טייב, דניאלה יעקובוב, אורית 

דנילוב, נועה אלקהל

ישיבת בני עקיבא אהל שלמה, באר שבע: אביטבול מתנאל, טרבלסי אילי, קדוש אור 
יעקב, קוסובסקי חגי, ריבלין אורן

עמותת השחר החדש בנגב: רבאח אלעמור, אסיל חמיד, הישאם זידאנה, איה דבסאן, 
שורוק נסאסרה, עיסאם זיאדנה

עמותת יחדיו: ליאון מטילקוב, טוהר אזולאי, גבי בנייהוב, אליאל טוויטו, ליאל אזולאי, מאי 
בן סימון, יוליה ורזוב

                              
רשימת המורים ואנשי המקצוע המלווים את עבודת בני הנוער: 

תיכון עירוני מקיף א', באר שבע:  אורלי ברגר. 
תיכון מקיף ו' ע"ש קוהל, באר שבע: מורן פרי. 

תיכון מקיף ז' רמות הרב תחומי, באר שבע: ציפי שמש. 
בית הספר מקיף דתי אמי"ת, באר שבע: מאירה אלפסי.

ישיבת בני עקיבא אהל שלמה, באר שבע: חיים כהן. 
עמותת השחר החדש: איסלאם אלקרנאוי. 

עמותת יחדיו: מורן וינר.

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.  

•  למשתתפים המעוניינים בסידורי לינה במהלך הכנס, הוסדרה אפשרות במחיר מוזל  
לאורחי הכנס במלון לאונרדו נגב: 525 ₪ כולל מע"מ לחדר יחיד; 585 ₪ כולל מע"מ    
לחדר זוגי; המחירים כוללים ארוחת בוקר. את סידורי הלינה יש להסדיר ישירות מול    
המלון בדוא"ל: izabelame@fattal.co.il, ולציין כי הנכם אורחי כנס הנגב לשלום    

הילד )יתקיימו הסעות הלוך וחזור מהמלון לאוניברסיטה(.  

• ההזמנות לכנס הן אישיות ואינן ניתנות להעברה.


