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 מפגש פתוח וירטואלי
לבוגרי בסמ"ח

צעירים וצעירות בספרות מקור: 

הסופר והתסריטאי, סייד קשוע, יציג, בריאיון מוקלט מארה"ב, שם הוא לומד לימודי 
תואר שלישי, את דמות הצעירים והצעירות בספרות הפלסטינית העכשווית.

הסופר אילן הייטנר, מחבר ספר הקאלט 'חכמת הבייגלה', ידבר על הצעירים והצעירות 
שביצירתו.

צעירים וצעירות על הספה: 

התפתחות בלתי נגמרת: ד"ר שרון זיו-ביימן תתאר את המודלים המרכזיים העוסקים 
בהתפתחות הפסיכולוגית בבגרות הצעירה.

סיפורים מהקליניקה: הפסיכולוג הקליני עמרי לויתן ישתף את הקהל בחוויות 
ספציפיות עם צעירים וצעירות בני דור ה-Y וה-Z המגיעים לקליניקה לטיפול. כמו כן 

תעמיק ההרצאה בשאלה האם פרקטיקות הטיפול בצעירים וצעירות הן יחודיות.

שוק העבודה העתידי, מגדר ומשפחה:

העתיד מעונן חלקית: על שוק העבודה העתידי המצפה לצעירים וצעירות – 
ד״ר מאור כלפון חכמיגרי וד״ר הילה סגל הן פסיכולוגיות תעסוקתיות מומחיות, 

חברות סגל במגמה לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית, האקדמית 
תל אביב-יפו.

ההרצאה תעסוק במאפייני עולם העבודה החדש, מקצועות שנעלמים ומקצועות 
שנולדים. נציג דילמות תעסוקתיות של צעירים בתהליכי גיבוש של זהות 

מקצועית והשתלבות בעולם העבודה.
 

נשים צעירות בשוק העבודה – ד"ר עמית קפלן, סוציולוגית מומחית בלימודי משפחה, 
תציג את הקשיים אך גם את ההזדמנויות העומדות בפני צעירות המקימות היום 

משפחה ומעוניינות גם לעבוד.

העולם הדיגיטלי: סכנות, הזדמנויות ופיתויים

האקדמית תל-אביב-יפו מזמינה אתכם.ן לסדרת ימי עיון בלימודי צעירים - 
תחום אקדמי חדש שעוסק בצעירים כקטגוריה חברתית עצמאית שלהשתייכות 

אליה יש השלכות כלכליות, פוליטיות וחברתיות. 
סדרת ימי העיון מבקשת לחשוף את התחום ולדון בנושאים שונים כגון: 

טכנולוגיה, פסיכולוגיה, מיניות וספרות ובאופן שבו הם באים לידי ביטוי בחייהם 
של צעירים ובתקשורת הבין דורית.

צעירים מאז ולתמיד: 

סדרת הרצאות על
צעירים וצעירות בעולם ובישראל

מגדירים את האקדמיה מחדש

מהשוליים למרכז? האתגרים העומדים בפני
צעירים וצעירות בסיכון:

איריס אלטר ליברמן, עובדת סוציאלית, תציג מיזם של פודקאסטים שפיתחה עם 
צעירים וצעירות בסיכון. בחלק השני של המפגש יתקיים פאנל עם עם צעירים וצעירות 

אשר השתתפו בפרוייקט וישמיעו את עבודתם: דין שמואל ואבי יאנקובסקי.

ד"ר יפית סולימני-עאידן, מהחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, תדבר על 
מנבאי חוסן בקרב צעירים וצעירות בסיכון.


