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הקדמה

הגירה  בגלי  ניכרים,  דמוגרפיים  בשינויים  המאופיינת  בתקופה  חיים  אנו  במהירות;  משתנה  המערב  ובמדינות  בישראל  החיים  מציאות 

המוניים, בשינויים מבניים בשוק העבודה ובדפוסי ההעסקה, בתמורות בשיח הפוליטי ובאי-יציבות כלכלית. שינויים אלה מעוררים שאלות 

וביניהן: האם היא מסוגלת להתמודד עם האתגרים החדשים ולתת מענה לצרכים הנוספים?  באשר להמשך מדיניות הרווחה הנוכחית, 

האם המדיניות מנסה לצפות את השינויים או רק מסתפקת בניסיון להגיב אליהם? מהו תפקידה של האקדמיה בפיתוח מדיניות הרווחה 

כמענה לאתגרי העתיד? מהו תפקידם של אנשי השדה בתהליך ההסתגלות לשינויים המתרחשים?

בֶהקשר הישראלי הייחודי, עולה השאלה האם המדיניות החברתית, ומדיניות הרווחה בפרט, צריכה להתייחס לכלל הציבור כאל מקשה 

אחת, או להתאים את עצמה ל-"שבטים" בישראל ולגיוון התרבותי, אשר לא זכה בעבר להתייחסות מספקת במסגרת מדיניות הרווחה. 

שאלה זו נוגעת, בין היתר, להתייחסותּה של מערכת הרווחה לקבוצות מובחנות בקרב אזרחי ישראל, ליישום המדיניות החברתית במרכז 

ובפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, למדיניות או )להיעדרּה( ביחס לקבוצות מודרות, כדוגמת מהגרי העבודה ומבקשי המקלט, וכן במבט 

לעתיד - לשינויים הדמוגרפיים הצפויים.

כנס ESPAnet ישראל, שייערך ב-2019 במרכז האקדמי רופין, יבחן באופן ביקורתי את גבולות מדיניות הרווחה במציאות המשתנה ובהשלכותיהם 

על הכלתן או על הדרתן של אוכלוסיות שונות. הכנס ידון בסיכונים ובאתגרים שיוצרת המציאות המשתנה - ולצידם גם בשינויים טכנולוגיים, 

בתפישות חדשות וביוזמות חברתיות. שאלות נוספות שיוקדש להן מקום בכנס תעסוקנה באופן הערכת המדיניות, ובמקומּה של האקדמיה 

בהתוויית מדיניות חברתית.



תכנית הכנס:
08:00-08:45 התכנסות, רישום וכיבוד קל

08:45-09:00 הנחיה ודברי פתיחה: יו"ר הכנס -ד"ר רונית אבן זהב, המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין

ברכות: פרופ' גליה צבר - נשיאת המרכז האקדמי רופין 

פרופ' ג'וני גל - אספנט-ישראל והאיגוד הישראלי לרווחה חברתית; בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית  

09:00-10:00 מליאה ראשונה אולם כנסים יו״ר: פרופ' ג'וני גל - אספנט-ישראל והאיגוד הישראלי לרווחה חברתית; בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

Keynote Lecture: Dr. Michael Förster, Inequality and Social Mobility in OECD Countries

משיב: מר אורן הלר - המוסד לביטוח לאומי

10:00-10:15 הפסקה

10:15-11:30 מושבים מקבילים א׳ )פירוט המיקום בהמשך(

11:30-11:45 הפסקה  

11:45-13:00 מושבים מקבילים ב׳ )פירוט המיקום בהמשך(

13:00-13:50 ארוחת צהריים

הצגת פוסטרים

14:00-15:30 מליאה שנייה אולם כנסים יו״ר פרופ' ורדה סוסקולני, אספנט-ישראל והאיגוד הישראלי לרווחה חברתית; בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן

הענקת אות הוקרה על מפעל חיים

הענקת פרס מאמר מצטיין לחוקר/ת צעיר/ה

14:15-15:30 מושב מליאה אולם כנסים מנהיגות וניהול בשירותי הרווחה האישיים, בחסות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהנחיית ד"ר יקותיאל )קותי( צבע - מנהל אגף 

בכיר למחקר, תכנון והכשרה )מתו"ה(, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ופרופ' הלל שמיד - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

15:30-15:45 הפסקה           

Flowers Crack Concrete 15:45-16:15 כיתה 6

אנסמבל 'גשרים' בניהולה של ראבעה מורקוס רובה.

מופע המחול יזמין אותנו לצעוד לעבר הלא נודע, לעבר האחר. יצירת המחול תעסוק בחללים הנוצרים בין אנשים, בקבוצה, ביכולת שלה ליצור ביחד וליצור יחד.

כוריאוגרפיה: יובל פיק. 

16:15-16:30 הפסקה    

16:30-17:45 מושבים מקבילים ג׳ )פירוט המיקום בהמשך(



08:00-08:45 התכנסות, רישום וכיבוד קל

08:45-09:00 הנחיה ודברי פתיחה:

יו"ר הכנס - ד"ר רונית אבן זהב, המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין

ברכות:

פרופ' גליה צבר - נשיאת המרכז האקדמי רופין

פרופ' ג'וני גל - אספנט-ישראל והאיגוד הישראלי לרווחה חברתית; בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

09:00-10:00 מליאה ראשונה יו״ר פרופ' ג'וני גל - אספנט-ישראל והאיגוד הישראלי לרווחה חברתית; בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

Keynote Lecture:  Dr. Michael Förster Inequality and Social Mobility in OECD Countries
Michael Förster is a senior policy analyst at the OECD Directorate for Employment, Labor and Social Affairs. He is co-author of “Growing Unequal? Income Distribution and Poverty Trends 
in the OECD Area” (2008) and lead author of the follow-up reports, “Divided we Stand: Why Inequality keeps rising” (2011), "In It Together – Why Less Inequality Benefits All" (2015) and “A 
Broken social Elevator? How to Promote Social Mobility” (2018). Dr. Förster is member of several scientific advisory boards of international research projects, and a member of the French 

national observatory of poverty and social exclusion

משיב: מר אורן הלר - המוסד לביטוח לאומי

 

10:00-10:15 הפסקה

 

10:15-11:30 מושבים מקבילים א׳ )1-8(

מושב א)1( כיתה 6 עבודה סוציאלית מודעת-עוני יו"ר: פרופ' מיכל קרומר-נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון

⋅ תפיסת מקבלי שירות את הטיפול הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים: הבדלים בין טיפול שגרתי לטיפול מודע-עוני עו״ס אלה ברנד-לוי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

עו״ס איילה מאיר, מנהלת השירות  פרופ' מיכל קרומר-נבו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב,   2018-2014 ⋅ עבודה סוציאלית מודעת-עוני: יישום הפרדיגמה במחלקות לשירותים חברתיים בשנים 

לרווחת הפרט והמשפחה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועו״ס נורית ויסברג-נקש, מפקחת ארצית תחום משפחה, השירות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים 

⋅ מה בין מיצוי זכויות למיצוי זכויות אקטיבי עו״ס איריס סוקולובר-יעקובי, אשלים, ג'וינט ישראל ועו״ס סיון רוסו-כרמל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

⋅ בין הכרה לאי הכרה בחוויותיהן של עובדות סוציאליות המאמצות פרקטיקה מודעת עוני עו״ס שחר תימור-שלוין, אוניברסיטת בר-אילן 

מושב א)2( כיתה 8 מדיניות הרווחה והביטחון הסוציאלי בתחום הטיפול בקשישים ובבני משפחותיהם - בחסות ג'וינט-אשל יו"ר: ד"ר פנינה דולברג, המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין

⋅ הנתיב להגשמה: התהליך הפוליטי של הרפורמה בתוכנית ביטוח סיעוד ד"ר שרון אסיסקוביץ, המוסד לביטוח לאומי

⋅ מדיניות וזכויות בני משפחה המשלבים בין עבודה בשכר וטיפול לא פורמלי בקרוביהם הזקנים בקהילה ד"ר חדוה וינרסקי-פרץ, האקדמית עמק יזרעאל וד"ר דפנה הלפרין, האקדמית עמק יזרעאל

⋅ אתגרי התמודדות של בני משפחה המטפלים בזקנים במדיניות החברתית העכשווית ד"ר דפנה הלפרין, האקדמית עמק יזרעאל וד"ר חדוה וינרסקי-פרץ, האקדמית עמק יזרעאל

⋅ בני משפחה מטפלים בזקנים בישראל - מעובדי הצללים לחזית הבמה גב' תמר בסביץ', ג'וינט-אשל



מושב א)3( כיתה 1 חסמים בצריכת שירותים סוציאליים בקרב צעירות ערביות שנפגעו בילדות: מחקר, פרקטיקה וחינוך לעבודה סוציאלית יו"ר: ד"ר חנין אליאס, המחלקה לעבודה סוציאלית, 

המרכז האקדמי רופין

⋅ חסמים לצריכת שירותים: נקודת מבטן של צעירות ערביות ד"ר שירה פגורק-אשל, המרכז האקדמי רופין 

⋅ חסמים למתן השירותים: נקודת מבט של נותני השירות וקובעי המדיניות ד"ר רג'דה אלנאבולסי, המרכז האקדמי רופין 

⋅ אקדמיה מודעת הקשר תרבותי: קורס לצעירות ערביות בתכנית לעבודה סוציאלית בישראל ד"ר חנין אליאס, המרכז האקדמי רופין וד"ר רונית ראובן אבן זהב, המרכז האקדמי רופין

⋅ מיזם נור בחברה הערבית בישראל גב' מושירה אבו ראשד-עת'אמנה, מנהלת תכנית "נור" לנערות ולצעירות בחברה הערבית, קרן רש"י 

מושב א)4( כיתה 5 מדיניות טיפול בשרותי הרווחה ובריאות הנפש יו"ר: פרופ' )אמריטוס( אורי אבירם, הפקולטה למדעי החברה והקהילה, המרכז האקדמי רופין

⋅ מי בסיכון לאישפוז פסיכיאטרי כפוי בישראל? 2001-2017 פרופ' אפרת נטר, המרכז האקדמי רופין, ד"ר רפאל יונגמן, המרכז האקדמי רופין, גב' ציונה חקלאי, משרד הבריאות, אגף למידע 

רפואי וגב' נחמה גולדברג, משרד הבריאות, אגף למידע רפואי

⋅ מחוץ לגדר: השכול המודר והממודר של שארי התאבדות והאפשרות לשינוי בהישג יד ד"ר יוסי לוי-בלז, המרכז האקדמי רופין

⋅ כוונת פנייה לעזרה נפשית מקצועית ולא מקצועית בקרב בוגרים צעירים יהודיים ממגזרים דתיים שונים עו״ס רחל מרצבך, אוניברסיטת בר-אילן וד"ר רינה בינה, אוניברסיטת בר-אילן

⋅ הרפורמה בשירותי בריאות הנפש: מה ניתן ללמוד מהניסיון הישראלי? פרופ' אורי אבירם, המרכז האקדמי רופין

מושב א)5( כיתה 2 אמון הציבור, השפעות פוליטיות והקשר למערך הרווחה הלאומי יו"ר: ד"ר ניסים כהן, המחלקה למינהל ולמדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה

⋅ העם אמר את דברו: תפיסת הבנקים על ידי הציבור הישראלי ד"ר אביב קדרון, האקדמית עמק יזרעאל

⋅ מדינת הרווחה ומדיניות חלוקה מחדש: האם יש קשר בין העדפות הציבור והצבעה בבחירות? מחקר השוואתי גב' חן שרוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פרופ' שלמה מזרחי, אוניברסיטת חיפה 

ופרופ' מיקי מלול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

⋅ זמן ומדיניות: ניצול זמן, העדפות הציבור ותפיסות מדיניות ד"ר ליהיא להט, אוניברסיטת קונקורדיה, מונטריאל, קנדה והמכללה האקדמית ספיר ופרופ' איתי סנד, אוניברסיטת תל אביב 

⋅ השפעות נתפסות של השתתפות בתכניות להכרת המחשב והאינטרנט: תכנית להב"ה כמקרה בוחן פרופ' אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל, ד"ר סיגל נעים, האקדמית עמק יזרעאל וד"ר האמה 

אבו-קשק, אוניברסיטת תל אביב

מושב א)6( כיתה 7 חוקי מדינה ומדינת הרווחה בתחום התעסוקה יו"ר: ד"ר מיכל קורא, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

⋅ עבודת יתר בישראל - מאפיינים ומגמות ד"ר מירי אנדבלד, המוסד לביטוח לאומי 

⋅ מ-1985 - שינוי ערכים בעולם העבודה מר יאיר ברק, אוניברסיטת תל אביב

⋅ הקשר בין איכות העבודה של מקבלי הבטחת הכנסה לבין יציאה מהמערכת ד"ר נטע אחדות בר-שדה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ופרופ' חיה שטייר, אוניברסיטת תל אביב 

⋅ הפרקטיקה של שירותי רווחה אישיים בישראל ובהודו ד"ר טליה מיטל טיירי-שוורץ, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה וד"ר אדיטי דס, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה  



מושב א)7( כיתה 9 ללמד זכויות חברתיות: דילמות ואתגרים בהוראת פרקטיקת מדיניות ומיצוי זכויות יו"ר: פרופ' עידית וייס-גל, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב 

⋅ הוראת פרקטיקת מדיניות ומיצוי זכויות בישראל: מה אפשר ללמוד מתכניות הלימודים? פרופ' עידית וייס-גל, אוניברסיטת תל אביב, פרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית ומר גל יקותיאלי, 

האוניברסיטה העברית 

⋅ ממיקרו למאקרו: הוראת מיצוי זכויות ככלי לקידום זכויות אדם וצדק חברתי ד"ר גילי תמיר, האוניברסיטה העברית

⋅ הוראה טובה דיה? הוראת פרקטיקת מדיניות כשירת תרבות ד"ר חני נוימן, אוניברסיטת חיפה 

⋅ הכשרת סטודנטים לשינוי מדיניות: כשפנטזיה פוגשת מציאות ד"ר אילה כהן, המכללה האקדמית תל-חי, ד"ר מיכל סגל, המכללה האקדמית תל-חי וגב' רוני היינבך, המכללה האקדמית תל-חי

מושב א)8( כיתה 6 תפישותיהם של עו"סים לגבי תהליכים מקצועיים יו"ר: פרופ' מנחם מוניקנדם, דיקן הפקולטה לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית אשקלון

⋅ התמודדות עם לקוחות החיים בעוני: תפישות של עו"סים אודות הצלחות וכישלונות פרופ' רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה, ד"ר חני נוימן, אוניברסיטת חיפה ועו״ס נורית קנטרוביץ', אוניברסיטת חיפה

⋅ ראשות צוותים במחלקות לשירותים חברתיים כמנסחות מדיניות חברתית 'מלמטה': תחומים, גורמים, שיקולים ואופנים עו״ס תמי צדיקי, אוניברסיטת תל אביב ופרופ' עידית וייס-גל, אוניברסיטת 

תל אביב

⋅ מחויבות לקריירה בקרב עובדים סוציאליים: השפעת גורמים אישיים וארגוניים עו״ס גיל קולטון, אוניברסיטת חיפה

⋅ מחויבות למקצוע של עובדים סוציאליים בעידן ההפרטה של שירותים חברתיים והקשר שלה לסוג הארגון, לעמימות התפקיד ולסגנון ההתקשרות" עו״ס עמית צריקר, אוניברסיטת בר-אילן

 

11:30-11:45 הפסקה

   

11:45-13:00 מושבים מקבילים ב׳ )1-9(

מושב ב)1( כיתה 6 לא צדקה אלא צדק: פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל יו"ר: פרופ' ג'וני גל, אספנט-ישראל והאיגוד הישראלי לרווחה חברתית; בית הספר לעבודה סוציאלית 

ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית 

⋅ מחקר היסטורי ועבודה סוציאלית בישראל: דילמות, מתחים וסוגיות ד"ר רוני הולר, האוניברסיטה העברית

⋅ בתי התיישבות בפלשתינה־א"י: על הניסיון לשלב בין טיפול פרטני לשינוי קהילתי ד"ר יהודית אבניר, האוניברסיטה העברית ופרופ' ג'וני גל, האוניברסיטה העברית

⋅ עבודה קהילתית: ההתחלה ד"ר אלישבע סדן, האוניברסיטה העברית 

⋅ יחידות-דוריות כסוכן שינוי חברתי: המקרה של איגוד העובדים הסוציאליים הישראלי ד"ר גדי ניסים, המרכז האקדמי רופין 

מושב ב)2( כיתה 10 פרקטיקת מדיניות כשירת תרבות בחברות מרובות תרבויות יו"ר: ד"ר חני נוימן, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

⋅ ואם העובד הסוציאלי משתייך לקבוצת מיעוט? מודל תיאורטי לקידום פרקטיקת מדיניות כשירת תרבות ד"ר חני נוימן, אוניברסיטת חיפה  

⋅ פרקטיקת מדיניות כשירת תרבות: מה תפקידה של האקדמיה? פרופ' פייסל עזאיזה, אוניברסיטת חיפה 

⋅ אתגרים בפיתוח פרקטיקה רגישת גזענות ואפליה פרופ' רוני קאופמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומר יעקב דג'ן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

⋅ תפקידם של ארגוני הרווחה בקידום פרקטיקת מדיניות כשירת תרבות עו״ס ח'יריה עלו-חמרה מערכת שירותים חברתיים וקהילה, עיריית חיפה 



מושב ב)3( כיתה 5 סוגיות בביטוח הלאומי - בחסות המוסד לביטוח לאומי יו"ר: פרופ' דניאל גוטליב, מנהל אגף תכנון ומחקר, המוסד לביטוח לאומי

⋅ הצעת רפורמה בדמי ביטוח לאומי – הגברת הערך הביטוחי, חיזוק האיתנות הפיננסית והחברתית גב' רפאלה כהן, המוסד לביטוח לאומי, פרופ' דניאל גוטליב, המוסד לביטוח לאומי ומר מרק 

רוזנברג, המוסד לביטוח לאומי

⋅ מימוש ביטוח אזרח ותיק בישראל: ממצאים והשלכות מדיניות פרופ' דניאל גוטליב, המוסד לביטוח לאומי ד"ר אופיר פינטו, המוסד לביטוח לאומי, ד"ר גבריאלה היילברון, המוסד לביטוח לאומי 

וגב' רפאלה כהן, המוסד לביטוח לאומי

⋅ תכנית החיסכון לכל ילד בישראל: תוצאות המדיניות הקיימת ובחינה של אפשרויות לתיקון המדיניות ד"ר אופיר פינטו, המוסד לביטוח לאומי, פרופ' דניאל גוטליב, המוסד לביטוח לאומי וגב' 

נתנאלה ברקלי, המוסד לביטוח לאומי

⋅ מניעים וחסמים לטיפול בזקנים על פי חוק סיעוד בקרב מחפשי עבודה ד"ר שירי שנאן-אלטמן, אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' ורדה סוסקולני, אוניברסיטת בר-אילן ופרופ' ליאת איילון, אוניברסיטת בר-אילן

 

מושב ב)4( כיתה 1 הממשק בין כשירות תרבותית לבין חינוך ומדינת הרווחה יו"ר: פרופ' אפרת נטר, המחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין

⋅ הגירה ממניעים אידאולוגיים לערי הפיתוח והשפעתה על פוטנציאל המוביליות החינוכית של המקומיים ד"ר ז'נט כהן, המכללה האקדמית צפת

⋅ מה קרה לאי-שוויון בחינוך בישראל בין השנים 2012 ו-2016 ד"ר זהורית דדון-גולן, המכללה האקדמית צפת

⋅ תפיסתן החינוכית של מורות מהגרות בעבודתן עם תלמידים מהגרים ד"ר עדי בינס, המכללה האקדמית בית ברל ומכון מופ"ת  

⋅ שירות אזרחי של צעירות וצעירים ערבים בישראל – מבט נרטיבי ד"ר גלית ינאי-ונטורה, האקדמית עמק יזרעאל, גב' ליאנה אסחק, האקדמית עמק יזרעאל ופרופ' משה שרעבי, האקדמית עמק יזרעאל 

מושב ב)5( כיתה 8 מדיניות רווחה וטיפול בילדים ונוער - בחסות מכון חרוב יו"ר: ד"ר תהילה רפאלי, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

⋅ מהפנימייה לאקטיביזם פוליטי: מעורבותם של צעירים חסרי עוגן משפחתי בעיצוב מדיניות מנקודת מבטם של הצעירים ושל קובעי המדיניות עו״ס הדס לוטן, אוניברסיטת תל אביב וד"ר טליה 

מיטל טיירי-שוורץ, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה 

⋅ מדיניות והתערבות בנושא קידום מיניות בריאה ומניעת פגיעות מיניות בקרב מתבגרים/ות וצעירים/ות ד"ר אביטל קאי-צדוק, המרכז האקדמי רופין

⋅ אי-ביטחון תזונתי זמני ומתמשך של משפחות עם ילדים ד"ר מירי אנדבלד, המוסד לביטוח לאומי ומר אורן הלר, המוסד לביטוח לאומי

⋅ מצבי סיכון גבוה בקרב נשים צעירות מאוכלוסיות שוליים במעבר לבגרות: זיהוי גורמים מגנים ומאיצים ד"ר תהילה רפאלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, גב' רוני אייל-לובלינג, אוניברסיטת בר-

אילן וד"ר מיכל קומם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושב ב)6( כיתה 2 הגירה והשלכותיה על מערך הרווחה הלאומי יו"ר: ד"ר עופר שנער-לבנון, המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין

⋅ משפחות מהגרות מחבר העמים בישראל: דפוסי הסתגלות והשלכות על מדיניות ד"ר לודמילה רובינשטיין, המכללה האקדמית אשקלון  

⋅ גבולות מדינת הרווחה במציאות טראנסלאומית של עלייה, הגירה ופליטות ד"ר רוית תלמי-כהן, המרכז האקדמי רופין

⋅ מבקשי מקלט בישראל: ניתוח של האתגרים העומדים בפני מדיניות העבודה הסוציאלית ד"ר עופר שנער-לבנון, המרכז האקדמי רופין ופרופ' אורית נוטמן-שוורץ, המכללה האקדמית ספיר 

⋅ מדיניות כלפי מהגרי עבודה בישראל: זכויות סוציאליות ותנאי העסקה של העובדים השבריריים ד"ר נונה קושנירוביץ, המרכז האקדמי רופין ופרופ' רבקה רייכמן, אוניברסיטת חיפה



מושב ב)7( כיתה 7 מרקם היחסים בין צרכני שרות לבין עובדים סוציאליים: השלכות לפרקטיקת מדיניות יו"ר: פרופ' שמעון שפירו, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב

⋅ העברת הון רגשי כשיקול דעת כפוי: ביורוקרטים ברמת הרחוב כמשככי חסרים מבניים ד"ר עינת לביא, אוניברסיטת חיפה ופרופ' רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה

⋅ מהעיניים שלכם: תפיסותיהם של לקוחות רווחה את תרומתן של תכניות התערבות קהילתיות לצמצום עוני והדרה לחייהם עו״ס סמדר פרייברג, אוניברסיטת בר-אילן וד"ר דרורית לוי, אוניברסיטת בר-אילן

⋅ חווייתם של מטפלים העובדים עם נפגעות אלימות במשפחה מרקע תרבותי שונה משלהם מר דרור נצר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לשירותים  המחלקה  עו"ס פתחי אבו-יונס,  חיפה,  אוניברסיטת  פרוינד,  ענת  ד"ר  בר-אילן,  אוניברסיטת  צריקר,  עו״ס עמית  סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים במגזר הערבי  עובדים   ⋅

חברתיים, עיריית סח'נין

מושב ב)8( כיתה 3 המרחב הגלובלי של מדינת הרווחה ושירותי הרווחה יו"ר: פרופ' לאה אחדות, המחלקה לכלכלה ולניהול, המרכז האקדמי רופין

⋅ הכנסה ועושר במדידה רב-ממדית של עוני בפרספקטיבה בינלאומית: מאפיינים ברמת המדינה לעומת מאפיינים ברמת המשפחה פרופ' לאה אחדות, המרכז האקדמי רופין וד"ר נטע אחדות-

בר שדה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

⋅ Ladders Instead of Crutches: Balancing Primary Labor Market Integration with Cultural Preferences ד"ר דן ברזניץ, אוניברסיטת טורונטו, קנדה וד"ר עמוס זהבי, אוניברסיטת תל אביב

⋅ שימוש בנתוני-עתק בשירותי רווחה כדי לשפר את ביצועי השירותים החברתיים בישראל ד"ר טליה מיטל טיירי-שוורץ, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה ד"ר דניאל וברסטר, אוניברסיטת ברקלי, 

קליפורניה ופרופ' ניל גילברט, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה 

⋅ שילוב של תיאוריות שינוי מדיניות בפרקטיקת מדיניות: לקראת המשגה חדשה ד"ר גיא פלדמן, אוניברסיטת תל אביב 

מושב ב)9( כיתה 9 עבודה מאורגנת וחיזוק מדינת הרווחה בחסות איגוד העובדים הסוציאליים יו"ר: עו״ס ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדים והעובדות הסוציאליות

מתדיינים:

עו״ס ענבל חרמוני - יו"ר איגוד העובדים והעובדות הסוציאליות; ח"כ דב חנין - סיעת "הרשימה המשותפת"; גב' ניצן תנעמי - כוח לעובדים; פרופ' אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, 

אוניברסיטת בר-אילן; גב' מייסם ג'לג'ולי - יו"ר נעמ"ת במרחב המשולש הדרומי; עו״ס מעיין סרבר - ״הפורום למאבק בעוני"

      

13:00-13:50 ארוחת צהריים

הצגת פוסטרים



14:00-15:30 מליאה שנייה אולם כנסים יו״ר פרופ' ורדה סוסקולני, אספנט-ישראל והאיגוד הישראלי לרווחה חברתית; בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן

הענקת אות הוקרה על מפעל חיים

הענקת פרס מאמר מצטיין לחוקר/ת צעיר/ה

14:15-15:30 מושב מליאה - מנהיגות וניהול בשירותי הרווחה האישיים - בחסות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מנחי המושב:

⋅ ד"ר יקותיאל )קותי( צבע - מנהל אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה )מתו"ה(, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

⋅ פרופ' הלל שמיד - פרופ' אמריטוס, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

בהשתתפות:

ד"ר אביגדור קפלן - מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה, והשירותים החברתיים; עו"ד אמי פלמור - מנכ"לית משרד המשפטים; מר רענן דינור - לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יו"ר הוועד 

המנהל של המרכז האקדמי רופין; פרופ' יוסי תמיר - לשעבר מנכ"ל ג'וינט ישראל

15:30-15:45 הפסקה

           

Flowers Crack Concrete 15:45-16:15 כיתה 6 אנסמבל 'גשרים' בניהולה של ראבעה מורקוס רובה.

מופע המחול יזמין אותנו לצעוד לעבר הלא נודע, לעבר האחר. יצירת המחול תעסוק בחללים הנוצרים בין אנשים, בקבוצה, ביכולת שלה ליצור ביחד וליצור יחד. כוריאוגרפיה: יובל פיק. 

16:15-16:30 הפסקה    

16:30-17:45 מושבים מקבילים ג׳ )1-7(

 

מושב ג)1( כיתה 8 אי שיוויון מגדרי: אתגרים וסיכונים במדינת רווחה יו"ר: ד"ר ענת הרבסט-דבי, התכנית הבין-תחומית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן

⋅ תת-תעסוקה בקרב נשים נפגעות אלימות בגיל הביניים: ניתוח מדיניות עו״ס אור צוברי, אוניברסיטת תל אביב וד"ר טליה מיטל טיירי-שוורץ, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה

⋅  תפיסות של אימהות "ראויה" בקרב נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל המשתתפות בתוכניות מרווחה לעבודה ד"ר ענת הרבסט-דבי, אוניברסיטת בר-אילן, ד"ר טל מלר, המכללה האקדמית 

צפת וד"ר מהא כרכבי-סבאח, אוניברסיטת תל אביב

⋅ משמעויותיה של מדיניות ציבורית בתחומי התעסוקה והרווחה ביחס לעצמאות כלכלית של אימהות פלסטיניות בישראל ד"ר טל מלר, המכללה האקדמית צפת ופרופ' אורלי בנימין, אוניברסיטת בר-אילן 

⋅ גברים שהם אבות לנשים שהן עובדות סוציאליות ד"ר נדב פרץ-וייסבידובסקי, המכללה האקדמית אשקלון, גב' רלי מזרחי, המכללה האקדמית אשקלון וגב' עיינה הלפרן, המכללה האקדמית אשקלון

מושב ג)2( כיתה 2 מדינת הרווחה בישראל בתוך ֶהקשר סוציו-פוליטי מרובה יו"ר: ד"ר עופר אריאן, החוג למדעי המדינה, האקדמית עמק יזרעאל

⋅ מדיניות הרווחה כלפי המיעוט הערבי מקום המדינה ועד תחילת הרפורמה בלשכות הרווחה ד"ר אברהים מחאג'נה, המכללה האקדמית צפת

⋅ רפורמה במחלקות לשירותים חברתיים: תמונת מצב, הישגים וקשיים ביישום שינויים בשירותי רווחה פרופ' הלל שמיד, האוניברסיטה העברית וד"ר דיצה מורלי-שגיב, משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים

⋅ שירותי רווחה ציבוריים בערים מעורבות: כשירות תרבותית באזורי קונפליקט פרופ' רוני סטריאר, אוניברסיטת חיפה, ד"ר השאם אבו-ריא, אוניברסיטת חיפה ועו״ס תמר שורץ-זיו, אוניברסיטת חיפה

⋅ הבטחת ביטחון אישי: האמנם בתחום הרווחה? פרופ' אורי ינאי, האוניברסיטה העברית 



מושב ג)3( כיתה 5 האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי יו"ר: ד"ר מיכל קורא, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה 

מתדיינים:

ד"ר מיכל קורא - ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה; פרופ' דניאל גוטליב - סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי; מר מאיר שפיגלר - מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי; הרבה 

עידית לב - מנהלת מחלקת צדק חברתי, עמותת "שומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם"; אייל מדן - משרד האוצר, רפרנט אגף תקציבים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מושב ג)4( כיתה 7 תופעה הנעלמת מן העין – אלימות כלכלית כלפי ילדי גירושין יו"ר מושב: ד"ר ניקול דהאן, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה; שלוחת מבח"ר בבני ברק

⋅ הקרנה של חלקים מהסרט "החוקרת" גב' ענת יוטה-צוריה

⋅ קולנוע חברתי - הסיפור המוסתר של ילדים נפגעי אלימות כלכלית גב' ענת יוטה-צוריה

⋅ חקר מקרה: מגילוי התופעה ועד שינוי מדיניות- הגנה על זכויות הילד למזונות ילדים ד"ר ניקול דהאן, אוניברסיטת חיפה, שלוחת מבח"ר בבני ברק

מושב ג)5( כיתה 1 מדינת הרווחה וקבוצות מוחלשות בישראל יו"ר: פרופ' קארין אמית, המכון להגירה ולשילוב חברתי, המרכז האקדמי רופין

⋅ נישואין והורות בקרב גברים מוסלמים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל עו״ס איילת גור, אוניברסיטת בר-אילן, גב' לינה גנאים-בדראן, אוניברסיטת חיפה ומר מייקל אשלי-שטיין, 

אוניברסיטת הרווארד

⋅ הגדרות ו)אי-(מיצוי זכויות של אנשים חסרי בית בישראל ד"ר שמוליק שיינטוך, המכללה האקדמית ספיר 

⋅ אלא לראותם בלבד - נראות ללא זכויות בשירותי "סל שיקום" גב' מיכל בסן, אוניברסיטת חיפה  

⋅ המוטיבציה של סטודנטים לעבודה סוציאלית למעורבות בפרקטיקת מדיניות ד"ר טליה מיטל טיירי-שוורץ, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, פרופ' ג'יל דואר-בריק, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה 

ופרופ' ניל גילברט, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה 

מושב ג)6( כיתה 9 עבודה סוציאלית ותעסוקה יו"ר: עו״ס דתיה ברששת, המרכז האקדמי לעבודה סוציאלית ולתעסוקה, האוניברסיטה העברית

⋅ מרכז אקדמי ראשון בישראל לפיתוח העבודה הסוציאלית התעסוקתית וקידום הקשר שבין עבודה סוציאלית ותעסוקה עו״ס דתיה ברששת, האוניברסיטה העברית

⋅ עבודה סוציאלית ותעסוקה- סקירה היסטורית ועכשווית עו״ס אפרת לסטר-קידר, האוניברסיטה העברית

⋅ עבודה סוציאלית תעסוקתית- גלגולה של פרופסיה בהתהוות עו״ס לימור גדות, האוניברסיטה העברית ועו״ס נגה פיטובסקי-נוה, האוניברסיטה העברית 

⋅ מה בין תעסוקה ורווחה, ומה בין שטח למטה: עיצוב מדיניות התעסוקה של משרד הרווחה בשנים 2005-2017 עו״ס דתיה ברששת, האוניברסיטה העברית

 

מושב ג)7( כיתה 10 בין הבניות מגדריות לצדדים מוחלשים: איזון פערים חברתיים בעידן המשפט הנמוג יו"ר: ד"ר הדס כהן

⋅ זכויות הקורבן בעידן המשפט הנמוג ד"ר ביאטריס קוסקס-ויליאמס, אוניברסיטת בר-אילן 

⋅ שיוויון מגדרי או שיעתוק של הפליה – ההשלכות המגדריות של תופעת המשפט הנמוג ד"ר הדס כהן ושירה רוזנברג, אוניברסיטת בר-אילן

⋅ פערים חברתיים, צדדים מוחלשים ומאזני כוחות חדשים בהליכים קדם משפטיים בעידן המשפט הנמוג ד"ר הדס כהן, אוניברסיטת בר-אילן

הכנס יתקיים במרכז האקדמי רופין, עמק חפר

חנייה חינם לבאי הכנס.


