
נעורים וחיי משפחה בצל הפליטות, ילדות

ח"בתמוז תשע' א, 14.6.18, יום חמישי

האוניברסיטה העברית בירושלים, מכון טרומן, אולם אבא אבן

התכנסות וכיבוד קל08:30

דברי ברכה08:45
מכון טרומן , בלונדהייםמנחם ' פרופ

הגירה ופליטות  , גיל הרך: ראשוןמושב 9:00-10:30
האוניברסיטה העברית, ר יעל דיין"ד: מתדיינת 

גן הילדים מתמודד עם אתגרי ההגירה והפליטות
(מכללת לוינסקי לחינוך)מישר  -ר מיכל גנץ"ד, לוי-ר דולי אליהו"ד

וגננות בגאנהבחינוך לגיל הרך בקרב גננות מהגרות עבודה בישראל ופרקטיקותמטרות , אמונות, קשרים בין הגירה

(אוניברסיטת חיפה)טאךניארקועמנואל , (יפו-האקדמית תל אביב)דנציגררוני 

האימהות והקהילה  גיוס –תכנית חינוך לגיל הרך עבור פליטים ביוון 

(Early Starters International)אהרונוב רן כהן , וילנרשרה 

זהבי  ורטהפמיניסטית וקריאה בספרי הילדים של תמר אמאאתנוגרפיה של -אוטו": ?אפשר להחביא פליט, אמא"

(אוניברסיטת בן גוריון בנגב)חוצן ארנקרנץאביגיל 

הגירה ופליטות, נעורים, ילדות, מרחבי ביניים: שנימושב 10:45-12:15
אס״וסטודנט במרכז הבינתחומי הרצליה וחבר בעמותת , ברקאאוסומעיןמר : מתדיין 

(ארגון סטודנטים אפריקאים בישראל)
דרום אפריקה-הגירה עצמאית של ילדים ונוער לגבול זימבבואה: נעורים על הגבול

(אוניברסיטת בן גוריון בנגב)נועה לוי 

השתקפות חוויית ההגירה והפליטּות בראי השפה בקרב נערים מבקשי ; "שפת האם ושפת האם החורגת"

מקלט מאפריקה בכפרי נוער בישראל
(אוניברסיטת תל אביב)בורשטיין מעיין 

שבט צופי איתן: לקראת ישראליות אחרת, בין השבט והמדינה

(אוניברסיטת בן גוריון בנגב)רוטברדאדם 

חוויות חיים וזהויות של ילדי מהגרי עבודה לאחר קבלת –מאי חוקיות לחוקיות ": עכשיו גם אני ישראלי"

מעמד אזרחי בישראל
אוניברסיטת תל )פרידלנדרליפסיקאנאבלר "ד, (מכון טרומן)בביס ר דבי "ד, (רופיןהמכללה האקדמית )צבר גליה ' פרופ
( אביב

ארוחת צהריים13:00-12:15

מדיניות הדרה ושקיפות  : שלישימושב 13:00-14:30
בנגבאוניברסיטת בן גוריון , נבו-ורד סלונים' פרופ: מתדיינת

מחנכים מהזרם המרכזי מול סוכני סוציאליזציה זרים-" ההורה השקוף"תופעת 
(האוניברסיטה העברית)ר ריטה סבר "ד

יחסם של מורים ישראלים כלפי ילדים של מבקשי מקלט

(אוניברסיטת בן גוריון בנגב)מניה כגן 

חווית אבהות של אבות מבקשי מקלט מאריתריאה החיים בישראל

(אוניברסיטת בן גוריון בנגב)שי אבידן 

מנגנונים של שילוב מדיר של ילדי מבקשי מקלט בישראל":  החושך שבקצה המנהרה"

תהילה שרעבי  , רחל פיש, (האוניברסיטה העברית)רסניקוליה 'ר ג"ד, (אוניברסיטת תל אביב)קמפ אדריאנה' פרופ
(אוניברסיטת תל אביב)

הארגוניםהתנהלות , נוער ומשפחות, השפעות המדיניות בישראל על ילדים: רביעי מושב 16:15-18:15
פרספקטיבת והמלצות הארגונים  -גופי ממסד והקהילה מול 

האקדמית תל אביב יפו , מסגנה-ירוןר הדס "ד: מתדיינת
(אוניברסיטת הרווארד)בלאקקתרינה, (אוניברסיטת הרווארד, המרכז האקדמי למשפט ועסקים)אמיר קריצמןר טלי "ד•

מקלט בישראלארגון סיוע לפליטים ומבקשי –ף"אסעמותת : מנהלת מחלקה פסיכוסוציאלית , אהרנטלטלי ס "עו• 
ה"מסיל: ראש צוות הגיל הרך, דנציגררוני • 
ספריית גן לוינסקי : רכז פעילות ילדים ונוער, יואב שפרנק• 
טקלהאיוב וארסמהמברטוארגאיטדרוסיחד עם נציגי ועד ההורים של הקהילה , יוניטף: אנטוניוקמריאנה • 

Jacqueline Bhabha, Professor of the practice of Health and the Human Rights
Harvard T.H Chan School of Public Health

  kenesplitut@gmail.com:להרשמה. מוקדםהשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית ברישום 
(. נא לציין מספר רכב בעת ההרשמה)ניתן לבקש אישור כניסה לרכב 

0546567706: מניה כגן,  025882300: מכון טרומן

הקליניקה לזכויות מהגרים  

14:45- :מרכזיתהרצאה 15:45


