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קניה בקיסומו, FICE הנהלת מפגש סיכום
28.3-03.04.2017

בישראל FICE יו"ר גרופר, עמנואל פרופ' מאת

בקניה הכנס של לקיומו הרקע
הנן הפעילות המדינות שמרבית מפני זאת ביסודו. אירופאי ארגון שהוא הוא FICE בארגון שדבק הדימוי
של מהמדיניות כחלק אירופה. במדינות מתקיימים המפגשים מרבית הדברים ומטבע אירופה מיבשת
את לפתח מאמץ האחרונות בשנים נעשה אחרות ביבשות גם האיזורית הפעילות את לפתח FICE הנהלת
הנוער עובדי ארגון מנכל"ית MERLE ALSOP עומדת זאת התארגנות .FICE-AFRICAבראש
קניה, כמו מדינות הצטרפו האחרונות בשנים FICE. בארגון אפריקה דרום את המייצג אפריקה בדרום
WEST AFRICA של הכותרת תחת התאחדו צרפתית דוברות מדינות מספר אוגנדה, אתיופיה, טנזניה,
האפריקאים עמיתינו את ולהעצים האפריקאיות המדינות את לעודד מהמאמץ כחלק נטויה. היד ועוד
רחבה השתתפות לאפשר ובכך בקניה 2017 לשנת הראשונה המורחבת ההנהלה ישיבת את לקיים הוחלט
FICE של לכינוסים להגיע כדי המשאבים את לגייס מתקשות כלל שבדרך אפריקאיות מדינות של
הנקראת בסיכון ונוער בילדים המטפלת עמותה מנהל שהוא סיימון קניה של הסניף יו"ר אירופה. במדינות
גם הוצמד ההנהלה לכנס קיסומו. מגוריו בעיר הכנוס את לארגן עצמו על MAKEלקח ME SMILE
לאחר קיסומו. בעיר בסיכון לילדים ושירותים בפנימיות מקצועיים סיורים התקיימו וכן בינלאומי עיון יום
העצומים במרחבים ימים שלושה בן לסיור להצטרף למשתתפים התאפשר הכנס של הרשמי החלק סיום

וטנזניה. קניה גבול על הנמצא מרה מסאיי – בקניה הגדול הספרי של

הפנימיות ארגון של FEDERAL COUNCIL המורחבת ההנהלה של שנתית החצי הישיבה
FICEהבינלאומי

משתתפים:
משתתפים) 5) הולנד

משתתפים) 5) אוסטריה
(2 אפריקה( דרום

בולגריה(1)
ישראל(2)
סרביה(1)

קרואטיה(2)
סקוטלנד(1)

קניה(4)
ספרד(1)

בנגלדש(1)
ארגנטינה(1)
אוסטרליה(1)

זמביה(1)
שמדינות כך על התרעמו רבים חברים כי לציין יש משתתפים. 28 ידי על מיוצגות מדינות 14 הכל סך
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תמכו שהם למרות לקניה להגיע המאמץ את עשו לא וגרמניה שוויץ כמו ומבוססות חזקות אירופאיות
באפריקה. הכנס את לקיים בהחלטה

והדרכה לחינוך האגף מנהל פרייזלר ורון גרופר עמנואל פרופ' הפעם ייצגו ישראל את כי לציין יש
וזכה FICE של באירוע לראשונה שהשתתף החינוך, במשרד התישבותי לחינוך במנהל בפנימיות

זו. מיוחדת אנשים בחבורת והטובה המהירה השתלבותו על רבות למחמאות

בקניה FICE בכינוס הנשיאות בשולחן גרופר ועמנואל פרייזלר רון בתמונה:

.一סוגיות של תמציתית סקירה נותנת מדינה כל פיה על מסורת ישנה הראשון, בחלק
תמונת את להציג הוזמן פרייזלר רון הפנימיות. בנושאי היום סדר על שנמצאות חדשות
שהתקבלו המשמעותיות וההחלטות החידושים את להציג בחר הוא בישראל. המצב
תקן הקצאת על החלטה פנימיות. לבוגרי השירותים את לשפר כדי בישראל לאחרונה
ונהלים הסדרים של מיסודם וכן בוגרים כרכז שישמש הנוער בכפרי תפקיד לבעל
במחיאות והתקבלו רב לקשב זכו רון של דבריו החינוכיות. הפנימיות בבוגרי לטיפול

המשתתפים. מכל כפיים



F

21, Hamoshava str.
38429 Hadera, ISRAEL

Tel (Home) +972-4-6326782; Tel (cellular) +972-52-6426225; Fax: +972-4-6330666

emmanuel.g@ono.ac.ilE-mail:

.二מעטות לא שנים שבמשך מקליפורניה קלי קרול לעולמה הלכה האחרון בחודש
לפסיכולוגיה פרופסורית הייתה קרול FICE. של בכינוסים ארה"ב את ייצגה
ילדים של לצרכיהם במיוחד ורגישה מיוחדת אישה והייתה קליפורניה באוניברסיטת
חוקיים בלתי מהגרים נוער בבני בטיפול פעילה הייתה היא לאחרונה בסיכון. נוער ובני
חברים אלה. חלשים בצעירים מקצועי טיפול העדר על מאד ביקורתית והייתה ממקסיקו
שרו מקיסומו פנימייה חניכות של ומקהלה קרול של לזכרה פרידה מילות אמרו רבים

לזכרה. שירים שני
.三נלווים חברים של במעמד חדשים חברים קבלת על ההנהלה המלצת

-FICE ב לחברות להתקבל בקשה ASSOCIATED)קרואטיה MEMBERS).
- ו LJILIANA BAN ומרשימות צעירות בחורות שתי אותה ייצגו בברכה. והתקבלה
בפיתוח רב עניין שמגלה זגרב באוניברסיטת LUCIJAמרצה VEJMELKA

. בישראל הסניף לבין בקרואטיה החדש הסניף בין הקשרים
TIHUNUL .FICE-שמו ל להצטרף מדינתו של הבקשה את הציג דש בנגלה של נציג
שבכרך אתו סיכמנו המתפתח. בעולם פנימיות על ספר לאחרונה כתב ISLAMוהוא
התקבלה דש בנגלה גם ישראל. על פרק גם ייכלל בקרוב לפרסם עומד הוא אותו החדש
-FICE ל להצטרף ביקש באוסטריה שמושבו העולמי SOS ארגון נלווית. כחברה
היבשת רחבי בכל הפועל RELAF ארגון של נציגה גם הייתה כך. על ברכו וכולם
עם פעולה לשתף מעוניין זה ארגון מתכונת באיזו עדיין סוכם לא אמריקאית. הלטינו
בארגון רבות שנים במשך חברה הייתה דנמרק הקרוב. בעתיד יסוכמו FICEוהדברים
של גדולה הצטמצמות לאור כי למסקנה הגיעה הסניף את שניהלה הקבוצה ולאחרונה
הגישו חברים מאותם חלק כיום הסניף. פעילות את סוגרים הם בדנמרק הפנימיות
FICE EUROPE חברי ידי על לעומק יבחן והנושא דנמרק את לייצג מחודשת בקשה

סופית. החלטה לפני

.四FICE GERMANY סניף עם בשיתוף וגרמניה מקנדה אוניברסיטה אנשי של קבוצה
(CARE LEAVERS) פנימיות בוגרי בנושא בינלאומי מחקר לערוך מעוניינים

מלאה. בהסכמה אושרה הבקשה FICE. של הבינלאומית הרשת באמצעות

.五האתי הקוד של ואוורור מחדש בחינה של תהליך לקיים הציע מישראל גרופר עמנואל
התקבל .הרעיון 1998 בשנת שפורסם בפנימיות נוער לעובדי FICE של
יצטרפו ואליו התהליך את שיפעיל הצוות בראש יעמוד גרופר עמנואל בהתלהבות.
נגוימה דונלד מסרביה, בוגרונד ז'ליקה מהולנד, לופטי וילם דש, מבנגלה איסלם טיהול
את שיחוו פנימיות בוגרי לקבוצה נצרף כן כמו מישראל. פרייזלר ורון אפריקה מדרום

לשעבר. פנימיות חניכי של הראות מנקודת האתי הקוד על דעתם
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.六סטנדרטים בהכנת SOS ארגון עם בשיתוף נרחב די עיסוק היה הקודמת בקדנציה
של הראות .נקודת אומנה ובמשפחות בפנימיות לעבודה ראויים בינלאומיים
שזה וחשבנו בפנימיות הילד זכויות על להגנה ורק אך מוגבלת הייתה אלה סטנדרטים
של נציג ידי על במשותף שינוהל נוסף צוות הקמת על הוחלט כך משום מדי. מצומצם
בווינה. מושבה שמקום FICE של הכללית המזכירה טרפ בטינה עם יחד SOS ארגון
, RELAF מאוסטרליה ג'ניפר מקניה, סיימון הם זה לצוות להצטרף שהתנדבו חברים

. וישראל הולנד, הלטינית, מאמריקה

.七הוועדה בראש העומד גרופר .עמנואל והפרסומים המדעית הוועדה פעילות על דווח
מאז המתקיימת אינטנסיבית פעילות על דיווח FICE של הפרסומים וועדת המדעית
מאתנו קבלו בכנס המציגים כל .2016 באוגוסט שהתקיים בווינה העולמי הקונגרס תום
-SPECIAL כ שיודפסו סוגים משלושה למאמרים הרצאותיהם את לעבד הזמנה
IJCYFS - אקדמית יותר מגמה בעל האחד אלקטרוניים. עת כתבי ISSUEבשלושה

. בקנדה ויקטוריה אוניברסיטת ידי על לאור היוצא

יותר אוריינטציה בעל והוא CYC-ONLINE לחודש אחת היוצא עת כתב הוא השני
משהו הוא RELATIONAL CHILD AND YOUTH CARE השלישי יישומית.
בעלי מאמרים כ-30 כבר התקבלו היום עד העת. כתב של האוריינטציה מבחינת באמצע
אנגלין ג'ים ידי על במשותף מתנהל והעריכה המיון ותהליך וסבירה טובה איכות
לתהליך יצורפו בהמשך מישראל. גרופר ועמנואל מברלין בגלהיימר סילקה מקנדה,
המאומצת העבודה על המדעית הועדה לחברי הערכתם הביעו הנציגים נוספים. חברים

אלה. מרשימים להישגים הרבה הערכתם והביעו והחשובה
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.八ארגון של להקמתו ה-70 שנת תהיה זו ושנה .היות 2018 לשנת המפגשים תכנון
על הבינלאומי הילדים מכפר HERMANN RADLER הארגון נשיא FICEביקש
יום כינוס את בו לקיים - 1948 בשנת FICE ארגון הוקם בו בשוויץ, פסטלוצי שם
הכנס סופי. מועד עדיין נקבע לא אבל חיובית היא עקרונית התשובה בשוויץ. ההולדת
בשנת בהמשך. יקבע והמקום בינלאומית במסגרת הוא אף יהיה 2018 לשנת השני
FICE ידי על ויאורגן בהונגריה 17-18 בספטמבר השני הכינוס יהיה 2017

והכנוס אירופאית במתכונת בהולנד ראשון כנוס יתקיים 2019 .EUROPEבשנת
בישראל הקונגרס לגבי .2019 באוקטובר בישראל העולמי לקונגרס צמוד יהיה השני
מאחורי שיעמוד בין-ארגוני פעולה שיתוף ליצירת במהלכים רבה התקדמות על דוחנו
הבטחנו שהועלו הצעות בעקבות הדרושים. הכספיים המשאבים את לו יבטיח וגם הכנס
המחנכים לכנס בסמוך או במקביל פנימיות בוגרי של בינלאומי כנוס גם לקיים לשקול
להגיש כדי אירופאי פרטנר לשמש הבטיחה האוסטרית המשלחת בווינה. שנעשה כפי
באוגוסט. בווינה שקרה כפי הפנימיות בוגרי כנוס למימון האירופי לאיחוד בקשה
פגשתי למשל השכנות. ערב ממדינות משתתפים של בהזמנתם הקשיים על גם דווחתי
אפשרות על אתה דברתי בירדן. עמן באוניברסיטת ורווחה לחינוך פרופ' בגרמניה בכנס
לא אולם לבוא שמחה הייתה כי אמרה היא .2019 בשנת לכנס כמרצה אותה שנזמין
נסבל בלתי יהיה כך על לשם שתאלץ החברתי המחיר כי כזו להזמנה להיענות תוכל
זאת עם יחד דומה. די הוא במצרים המצב אולם אחת דוגמה רק זוהי מבחינתה.
רעיון הועלה לכך בנוסף בדיבורנו. נעמוד ואנו זה בנושא מאמצים לעשות התחייבנו
ממדינות למשתתפים לאפשר כדי בישראל המליאה מושבי של סקייפ שידורי לאפשר

. אוהד באופן לבדוק הבטחנו זה את גם זו. בדרך בקונגרס להשתתף סמוכות

.九לימודי לסיור בישראל תבקר מאוסטריה .משלחת משלחות לחילופי קשרים יצירת
המשלחות חילופי במסורת להמשיך מבקשים הרומנים גם .2017 אוקטובר בחודש
מכפר צוות אנשי 7 של גומלין ואירוח יציאה על המבוססת שונה קצת מתכונת והציעו
ליישמה ואולי זו הצעה לבדוק בכוונתנו יש ברומניה. לימודי לסיור שיצאו אחד נוער
מעוניינים הם עקרונית ההולנדי. הסניף עם הדברות ערוץ פתחנו הקרוב. בעתיד
בשנת פינלנד עם לחילופים כרגע מחוייבים הם ישראל. עם משלחות חילופי בפיתוח
שתבוא משמעותית משלחת לארגן הציעו הם לפיכך .2018 בשנת סקוטלנד ועם 2017
לימודיים סיורים הקונגרס לאחר או לפני ותקיים 2019 בשנת בישראל לקונגרס
תוכל מכן שלאחר כך הדדיות של בסיס על מתקיימים אלה סיורים בישראל. בפנימיות

בהולנד. גומלין סיור לקיים מישראל משלחת
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– CHILD AND YOUTH CARE IN A DEVLOPING הכותרת תחת בינלאומי עיון יום
WORLD – GLOBAL PERSPECTIVE

מהולנד, היו הדוברים שכנות. אפריקאיות ממדינות וגם מקניה חברים של מרשימה השתתפות הייתה
היה העיון יום וקרואטיה. סקוטלנד, ספרד, ארגנטינה, דש, בנגלה זמביה, אוסטרליה, אפריקה, דרום
בסיכון נוער ובני בילדים העוסקים בקניה המקצוע אנשי מבין משמעותי קהל אליו ומשך מעניין בהחלט
מקומית מוסיקלית להקה עם תרבותי באירוע הסתיים הוא מאתנו. ואחד אחת כל של לידע ותרם

לאפריקה. המיוחדים ובמקצבים במוסיקה הנוכחים כל את להרקיד שהצליחה

קיסומו. בעיר פנימיות בשתי מקצועיים לסיורים הוקדש FICE הנהלת מפגש של האחרון החלק

וקשה1. עלוב המצב ונטושים. יתומים ילדים 72 שקולטת ממשלתית בפנימייה ביקור
על במסירות ומטופלים בקהילה ספר לבתי כולם הולכים הילדים זאת עם יחד לצפייה.
ביותר קשים בתנאים אלה לילדים שמקנות (MAMAS) אימהות נשים של צוות ידי

ביותר. בסיסי וטיפול בריאות שירותי מזון, גג, קורת חום,

יכולים2. אולם ברחוב החיים נוער ובני ,ילדים גג קורת לחסרי במעון ערכנו שני ביקור
אולם בו לישון גם יכולים מהם 22 מסויימים. שירותים בו ולקבל זה למוסד לבוא
והכשרה נפשית תמיכה הדרכה, ייעוץ, משירותי נהנים אולם שלא בוחרים מרביתם
-FICE ב קניה את המייצגת העמותה ידי על מופעלת שמסגרת מעניין מקצועית.
מאנגליה תרומות ידי על נתמכת זו מסגרת MAKE ME SMILE . ונקראת
הקרן החליטה שנים ארבע לאחר שנים. ארבע במשך ולהתפתח לפעול להם שאיפשרו
את למצוא עלולה זו וחשובה יצירתית ומסגרת המימון את מפסיקה שהיא הבריטית

אחר. מימון מקור ימצא אם אלא חודשים מספר בעוד נסגרת עצמה
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ארגנה מקניה שהקבוצה לציין יש השחורה. ביבשת FICE של כנס לקיים במינה מיוחדת חווייה זו הייתה
הם בהם הקשים והתנאים שלהם המצומצמים האמצעים למרות ויעילה. מוצלחת מאד בצורה הכנס את
מלאי כולנו את ולהשאיר מרשימה מתנדבים קבוצת להפעיל הקשיים, כל על להתגבר הצליחו הם פועלים
זו להצלחה תרמה תקווה. לאבד ולא להתייאש ולא ביותר קשים אתגרים עם להתמודד מיכולתם התפעלות
FICE. פעילות של טכנית כמתאמת המשמשת מבולגריה (KATY) סמיונובה קטרינה של פעילותה גם
התכניים. וגם הארגוניים בצדדים גם העולם, מכל הנציגים עם בתקשורת הקנייתי לצוות מאד סייעה היא
בקניה שחוינו לשלנו דומה תחושה עם לארצותיהם חזרו שבע" "היותר מהעולם חברינו שכל יודע אני

עוד.... של טעם נותר ולכולם מקצועית מבחינה וגם אנושית מבחינה גם מיוחדת מאד חוייה


