הכנס השנתי השביעי של ESPAnet ISRAEL

מדינת הרווחה בחברה רב-תרבותית:
אתגרים למדיניות חברתית

יו"ר הכנס
ד"ר רוני סטריאר
ד"ר ניסים כהן

אוניברסיטת חיפה יום ה' 18 ,בפברואר  ,2016ט' אדר תשע"ו
שעות הכנס 17:45‑08:30

ועדה מדעית:
פרופ' אורלי בנימין
פרופ' אורנה בראון אפל
פרופ' דניאל גוטליב
פרופ' ורדה סוסקולני
פרופ' זאב רוזנהק
ד"ר טלי כץ גרו
פרופ' יוסי זעירא
פרופ' לאה אחדות
ד"ר ליהיא להט
ד"ר מיכל בר
פרופ' מירי כהן
ד"ר נדב פרץ וייסוידובסקי

ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום מראש.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי  PayPal /פרטים בטופס הרישום המצורף.
בהרשמה מוקדמת עד  ,10.2.2016המחיר הינו  140ש"ח .סטודנטים/גמלאים  70ש"ח.
לאחר תאריך זה וביום הכנס התשלום יעמוד על  160ש"ח .סטודנטים/גמלאים  80ש"ח.
התשלום כולל ארוחת צהריים.
*
ביום הכנס ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי ולשלם במזומן או בהמחאה בלבד.
**
לשאלות ובירורים ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל espanet2016@gmail.com
חנייה תתאפשר בחניונים הפתוחים של האוניברסיטה (יש לציין שהגעתם לכנס)
האיגוד הישראלי לרווחה חברתית )ע"ר(
)האיגוד הישראלי לשירותי רווחה לשעבר(

THE ISRAEL COUNCIL ON SOCIAL WELFARE

ICSW

ביה"ס לעבודה סוציאלית
המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית
ביה"ס לבריאות הציבור
החוג לגרונטולוגיה

espa net

ISRAEL

הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל

פרופ' עידית וייס-גל
פרופ' עליזה לוין
ד"ר עמוס זהבי
פרופ' פייסל עזאיזה
עו"ס קותי צבע
ד"ר רוני הולר
פרופ' רחל קלוש
ד"ר שרית הלמן
מרכזת הוועדה המדעית:
עו"ס אורית ברשטלינג
מרכזת הוועדה המארגנת:
גב' אפרת קורן
רכזת הכנס:
גב' אורטל טופורק

 09:15-08:30התכנסות ורישום ,קפה ומאפה
מיקום :אודיטוריום הכט

 10:30-09:15מושב פתיחה
יו"ר :ד"ר רוני סטריאר וד"ר ניסים כהן,
אוניברסיטת חיפה
ברכות:
פרופ' ורדה סוסקולני ,יו"ר אספנט-ישראל

הרצאת אורח
פרופ' מייקל רייץ' .אוניברסיטת מרילנד ,ארה"ב
החתירה לצדק חברתי בהקשר חברתי מאותגר
Prof. Michael Reisch, Distinguished Professor of
Social Justice at the University of Maryland, USA
Working for social justice in a socially contested
context
 10:45-10:30הפסקה

פתיחת תערוכה "מחיר העוני"

מושב 2

מגדר ומדיניות חברתית

יו"ר :עו"ס אורית ברשטלינג ,אוניברסיטת חיפה

בניין :חינוך חדר 402

עו"ס איל זק ,אוניברסיטת חיפה
"אצלנו תהפוך לגבר" – המאבק ב"טיפולי
ההמרה" והשפעתו על עיצוב המדיניות החברתית

פרופ' שלמה מזרחי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדיניות ציבורית כלפי אי שוויון כלכלי :שיטה
למדידת העדפות הציבור

ד"ר עמליה סער ,המרכז לחינוך לשלום,
אוניברסיטת חיפה
"גיוון" כמהלך של דה-פוליטיזציה ,או :למה
פתאום כולם רוצים בטובתן של נשים ערביות?

ד"ר ניסן לימור ,מכון ון-ליר והמרכז ללימודים
אקדמיים אור יהודה
יחסי ממשלה  -מגזר אזרחי :מבט בינלאומי
והמקרה הישראלי

פרופ' נחמי באום ,אוניברסיטת בר-אילן
חיוניותה של רגישות מגדרית בשירותי הרווחה

ד"ר תהילה רפאלי ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
צעירים בוגרי פנימיות בישראל במעבר לבגרות:
סיום אחריות המדינה או נטישה?

ד"ר רודיינה גראיסי ,אוניברסיטת חיפה
רגישות חברתית בחברה מפוצלת :המקרה של
נשים ערביות בשוק העבודה

מושב 3

מיקום :מבואות אודיטוריום הכט
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מושב 1

יו"ר :פרופ' מיכל קרומר-נבו ,אוניברסיטת בן-גוריון
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מר שחר תימור לוין ,גב' יובל סער-הימן וגב' הדס
שלם ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מיצוי זכויות וסנגור אקטיבי :תמונות מהפרקטיקה
פרופ' מיכל קרומר-נבו ,אוניבריסטת בן-גוריון
בנגב
עבודה סוציאלית מודעת עוני ומיצוי זכויות
עו"ס סיון רוסו כרמל ,תכנית מפ"ה
תפקיד עו"ס מיצוי זכויות בתכנית מפ"ה :סיפורי
הצלחה
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גב' רונית פיסו ,אישה לאישה – מרכז פמיניסטי
חיפה
חשיפת מדיניות מתן זריקות פדו-פרווֶרה לנשים
יוצאות אתיופיה בישראל

סביבה ידידותית גיל

סנגור אקטיבי :עבודה סוציאלית מודעת עוני
וסוגיית (אי) מיצוי זכויות

הדרה והכלה – בין שיח למדיניות

יו"ר :ד"ר עינת לביא ,אוניברסיטת חיפה

מר טל פדר ,אוניברסיטת חיפה
הצדקות נורמטיביות של מימון ציבורי של תרבות:
מה ניתן ללמוד מהקשר בין צריכת תרבות
למדיניות תרבות?

מחקר איכותני ויזואלי שנערך על ידי קבוצת
פעילות של שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני
 12:15-10:45מושבים מקבילים 10‑1

מושב 4

יו"ר :גב' רנדי גרבר ,ג'וינט ישראל ,אשל

גב' רנדי גרבר ,ג'וינט ישראל ,אשל
סביבה מקדמת בריאות בפרספקטיבה ארצית
ובינלאומית
גב' נטע הגני ,אוניברסיטת חיפה
סביבה מקדמת בריאות מנקודת מבטם של
אזרחים ותיקים – מחקר פעולה משתף
גב' שלומית ערגון ,שילה :אגודה לפיתוח שירותים
לזקן בחיפה
אזרחים ותיקים מקדמים שכונה הליכה וידידותית גיל
פרופ' ורדה סוסקולני ,אוניברסיטת בר-אילן וד"ר
אביעד טור-סיני ,האוניברסיטה העברית בירושלים
והמכללה האקדמית עמק יזרעאל
מצב חברתי-כלכלי והתנהגויות בריאות כמנבאים
שינויים בהערכה עצמית של הבריאות בקרב
זקנים בישראל :השלכות למדיניות קידום בריאות
גב' סיגל נעים ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
אי שוויון בשימוש בשירותי בריאות בקהילה:
השוואה בין זקנים יהודים וערבים

ד"ר עינת לביא ,אוניברסיטת חיפה
מפגשיהן של נשים החיות בעוני עם שירותים
חברתיים :משא ומתן על כוח ,ידע ומכובדות

מושב 5

השתתפות דיגיטלית – אתגרים בחברה רב-
תרבותית ומעמדית
יו"ר :ד"ר אסתר בריינין ,המרכז האקדמי רופין
ופרופ' יונתן מזרחי ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל
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ד"ר סבינה ליסיצה ,אוניברסיטת אריאל וד"ר
סבטלנה צ'אצ'אשוילי-בולוטין ,המרכז האקדמי
רופין
תחושת הביטחון התעסקותי בעידן האינטרנט.
ממצאי סקרי חתך חוזרים בעשור האחרון
פרופ' יונתן מזרחי ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל
הגורמים המשפיעים על ההיענות לשימוש
בשירותי בריאות מקוונים ע"י האוכלוסייה
המבוגרת בישראל
ד"ר אסתר בריינין ,המרכז האקדמי רופין וד"ר
אפרת נטר ,המרכז האקדמי רופין
האם אתרי בריאות בשפה העברית מיועדים
לאוכלוסיות מגוונות? האתגר ו(אי) מימושו

מושב 6

שנַיִם
ְכּו ְׁ
ֲיֵל
מדינת הרווחה ורב-תרבותיות :ה
ָדּו?
ִם נֹוע
ּי א
ת
לִ
בְ
ּו ִּ
ד
חָ
יְַ

יו"ר :ד"ר דורון נבות וד"ר ניסים כהן ,אוניברסיטת
חיפה
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ד"ר איילת בנאי ,אוניברסיטת חיפה
מתי תומכת פוליטיקה של זהות בצדק חלוקתי?
ניתוח אידאולוגיות של צדק חברתי בישראל
ד"ר עדי בינס ,אוניברסיטת בר-אילן
מישהו מטפל בך? תפקידה של הסוכנות היהודית
בתהליכי קביעת המדיניות והשפעתה על עולי
אתיופיה בראשית שנות התשעים
פרופ' דני גוטוויין ,אוניברסיטת חיפה
רב-תרבותית כאידאולוגיה של משטר ההפרטה
הישראלי
ד"ר אביעד רובין ,אוניברסיטת חיפה
הקשר בין דמוקרטיה וחלוקתיות – משמעויות
למדינת הרווחה הרב-תרבותית
פרופ' גיא בן פורת ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
רב-תרבותיות ומדיניות ציבורית :דיון מושגי

מושב 7

מעגל דיון :כאשר האקדמיה פוגשת את
המדיניות :על מעורבותם של אנשי סגל
בעבודה סוציאלית בעיצוב מדיניות חברתית
מנחים :פרופ' עידית וייס-גל ,אוניברסיטת תל-
אביב ופרופ' ג'וני גל ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
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משתתפים:
פרופ' מימי אייזנשטדט ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
פרופ' בלהה דוידזון-ערד ,אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' מירי כהן ,אוניברסיטת חיפה

מושב 8

מעגל דיון :ההתנדבות ככלי לחיזוק מסוגלות
תעסוקתית ולשילוב בקהילה של אוכלוסיות
עם מוגבלות
מנחה :גב' רונית בר ,ג'וינט ישראל
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משתתפים:
מר יונתן שוורצמן ,מנהל תחום התנדבות ,משרד
הרווחה והשירותים החברתיים
ד"ר ניצן אלמוג ,ההסתדרות החדשה
ד"ר הילה הדס ,מנכ"לית עמותת אנוש

מושב 9

עבודה סוציאלית נוגדת עוני :עשור לתוכנית
שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני
יו"ר :ד"ר רוני סטריאר ,ראש המרכז הבינתחומי
לחקר העוני והדרה חברתית ,אוניברסיטת חיפה
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ד"ר רוני סטריאר ,אוניברסיטת חיפה
עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני :מסגרת
קונצפטואלית אלטרנטיבית לטיפול בעוני
במחלקות לשירותי רווחה
עו"ס הדס דיקמן ,שותפות חיפה להתרת שרשרת
העוני ,אוניברסיטת חיפה
עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני :הוראת
סטודנטים
עו"ס מרים בן עוז וגב' מירי סלומון ,המחלקה
לשירותים חברתיים ,עיריית חיפה
עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני :הדרכת
סטודנטים כמרחב שיח מקצועי-פוליטי
עו"ס חייריה עלו-חמרה ,ועו"ס מאירה קיפרמן
המחלקה לעבודה קהילתית ,עיריית חיפה
יישום עקרונות עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת
עוני במחלקות לשירותי רווחה :הישגים ואתגרים
קבוצת הפעילות ,שותפות חיפה להתרת שרשרת
העוני
עבודה סוציאלית ביקורתית נוגדת עוני :נשים
פעילות מפתחות ידע לשינוי

מושב 10

אי שוויון ,הדרה חברתית ועוני

יו"ר :ד"ר אסף לבנון ,אוניברסיטת חיפה
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ד"ר אסף לבנון ,אוניברסיטת חיפה
הרהורים על עוני בישראל .מאפיינים דמוגרפים
הקשורים לעלייה בשיעור העוני בקרב עובדים
בישראל1991-2011 ,
גב' חן שרוני ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדינת הרווחה ומדיניות חלוקה מחדש .העדפות
הציבור ומדיניות בפועל מחקר השוואתי

גב' דפנה גרוס-מנוס ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
מחסור חומרי ,הדרה חברתית ורווחה סובייקטיבית
בקרב בני  12בישראל :מדדים אפשריים לקביעת
סדרי עדיפויות למדיניות חברתית
ד"ר נתנאלה ברקלי ופרופ' דניאל גוטליב ,מנהל
המחקר והתכנון ,המוסד לביטוח לאומי
מדידת עוני לפי סל צריכה הולם בישראל -
2014‑1997
 12:30-12:15הפסקה
 13:45-12:30מושבים מקבילים 20-11

מושב 11

מיצוי זכויות בקצבאות הביטוח הלאומי

ד"ר מיה נגב ,אוניברסיטת חיפה
גישה רב-תרבותית לשיתוף ציבור בתסקירי
השפעה על הבריאות

מושב 15

עו"ס חיה ישראל ,משרד הבריאות
הנגשת הטיפול ליוצאי הקהילה האתיופית במערך
בריאות הנפש

יו"ר :ד"ר רוני סטריאר ,ראש המרכז הבינתחומי
לחקר העוני והדרה חברתית ,אוניברסיטת חיפה

מושב 13

המחאה החברתית של קיץ  2011בקרב
אוכלוסיות החיות בעוני ובקרב עובדים
סוציאליים – השלכות על מתן שרותי רווחה
לאוכלוסיות החיות בעוני
יו"ר :פרופ' מיכל שמאי ,אוניברסיטת חיפה
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מיצירת ידע לשינוי המציאות :שיח חלוצי
חקר העוני והרווחה בישראל
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פרופ' יונה רוזנפלד ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
הרהורים על עוני בישראל .שנות ה.50 -
פרופ' אליעזר יפה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים.
הרהורים על עוני מתוך שני מחקרים מעשיים
פרופ' שמעון שפירו ,אוניברסיטת תל-אביב
הרהורים על עוני בישראל .מפעל שיקום
השכונות .שנות ה80-

יו"ר :ד"ר רוני הולר ,האוניברסיטה העברית
בירושלים

פרופ' מיכל שמאי ,אוניברסיטת חיפה
חוויית המחאה בקרב אנשים החיים בעוני ובקרב
עובדים סוציאליים – דמיון ושוני

פרופ' דניאל גוטליב ,מנהל המחקר והתכנון,
המוסד לביטוח לאומי
איך למדוד את מידת מיצוי הזכויות?

פרופ' עליזה לוין ,אוניברסיטת חיפה
השתתפות האנשים החיים בעוני במחאה והערכתם
את תוצאותיה :האם היו שינויים בשרותי הרווחה?

גב' אסתר טולדנו וגב' שנטל ווסרשטיין ,מנהל
המחקר והתכנון,המוסד לביטוח לאומי
מיצוי זכויות באבטלה ,דמי לידה וקצבאות
משפחה נוספות

ד"ר יסמין עבוד חלבי ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל
עובדים סוציאליים במחאה :השתתפות ,עמדות
ומעשים

ערבים ויהודים בסקטור הרפואה בישראל:
אתגרים לקיום משותף ולמדיניות בנושא

גב' רבקה פריאור ,מנהל המחקר והתכנון ,המוסד
לביטוח לאומי
מיצוי זכויות בנכות כללית ובמילואים

ד"ר איילת מקרוס ,אוניברסיטת בר-אילן וד"ר
מירב משה-גרודופסקי ,המכללה האקדמית ספיר
תפקידי העובדים הסוציאליים במחאות חברתיות
– השוואה בין שתי מחאות בישראל
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ד"ר גבריאלה היילרון ,מנהל המחקר והתכנון,
המוסד לביטוח לאומי
מיצוי זכויות בהבטחת הכנסה בגיל העבודה

מושב 12

בריאות ומדיניות חברתית

יו"ר :פרופ' מירי כהן ,אוניברסיטת חיפה
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ד"ר ברוך ולן ,מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה
ומדיניות בריאות
התחסנות בחברה רב-תרבותית :כל מגזר על פי
צרכיו או כור היתוך חיסוני

עו"ס דסי פוסטן-אייזיק ,תוכנית הדגל למאבק
בהדרה וקידום סולידריות חברתית ,אוניברסיטת
חיפה
ערבי ,אתיופית ורוסי חולקים את הבית :הדרה
חברתית בשכונה רב-תרבותית

עו"ס אלונית טל ,קופת חולים מאוחדת
התאמה תרבותית כאמצעי להגברת היענות
טיפולית בקרב חולי סוכרת

ד"ר יובל אופק ,אוניברסיטת חיפה
הערכת הדרה חברתית בשותפויות אקדמיה
קהילה

עו"ס דפנה זומרפלד ,אוניברסיטת תל-אביב
מעורבות עובדים סוציאליים בפרקטיקת מדיניות
בבתי חולים :רמת מעורבות וגורמים

ד"ר אפרים דוידי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אקטיביזם ,רשתות חברתיות ומאבק מקצועי:
המקרה של שביתת העובדים הסוציאליים במארס
2011

מושב 14

פרופ' אברהם דורון ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
הרהורים על עוני  -מבט לעתיד

מושב 16

יו"ר :פרופ' יעל קשת ,המכללה האקדמית גליל
מערבי

ד"ר אריאלה פופר-גבעון ,המכללה האקדמית דוד
ילין וד"ר עדו ליברמן ,המכללה האקדמית גליל
מערבי
אתניות ומגדר במקצועות הבריאות :מפת
התעסוקה ותפיסת המקצוע בקרב ערבים
בישראל
פרופ' אסף דר ,אוניברסיטת חיפה
ערבים ויהודים בעבודה :אתניות ,דת וזהות
לאומית בארגוני בריאות בישראל

מעגל דיון :כשירות תרבותית בעבודה
קהילתית -רב שיח על פרקטיקת השפעה על
מדיניות בהקשר תרבותי

מר גיא שלו ,אוניברסיטת צפון קרוליינה
ניטרליות סלקטיבית :ניטרליות רפואית בבית
החולים כמקום מרפא
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פרופ' יעל קשת ,המכללה האקדמית גליל מערבי
"אי אפשר להסתיר את השמש בידיים" :ביטויי
גזענות ואפליה כלפי רופאים ואחים

מנחים :ד"ר אורנה שמר ,המרכז האקדמי רופין
והאוניברסיטה העברית בירושלים וד"ר חגי אגמון
שניר ,מנהל המרכז הבין-תרבותי לירושלים
משתתפים:
עוס"ק אורית יולזרי ,מנהלת תוכנית "גישורים"
עו"ס מירית סידי ,מנכ"לית מייסדת" ,החצר
הנשית"

פרופ' אורנה בראון-אפל וגב' עולא עלי סלאח,
אוניברסיטת חיפה
היבטים חיוביים ושלילים של תמיכה חברתית
ובריאות פיזית ונפשית של נשים לאחר הלידה

מושב 17

המקום של הממשלה ,של האקדמיה ושל
השדה בפיתוח מתווים להתערבות מתוכננת
בשירותי הרווחה
מושב בחסות משרד הרווחה והשירותים
החברתיים
יו"ר :עו"ס קותי צבע ,מנהל אגף בכיר למחקר,
תכנון והכשרה ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים
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עו"ס קותי צבע ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים
אינטואיציה ופרקטיקה מבוססת ראיות ,האמנם
דבר והיפוכו?
פרופ' ריקי סויה ,אוניברסיטת תל-אביב ועו"ס
דורית אלטשולר ,מינהל השירותים החברתיים,
עיריית תל אביב יפו
עובדי רווחה כשחקנים מרכזיים בפיתוח והטמעה
של מתווים לאבחון והתערבות שיטתית ,מתוכננת
ומכוונת תוצאות :המקרה של מיז"ם תל-אביב
פרופ' אירית הרשקוביץ ,אוניברסיטת חיפה
וגב' מיכל בריטמן ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים
שיתוף פעולה בין פרקטיקה ומחקר :הטמעת
פרוטוקול ה NICHD-לראיון ילדים בשירות
לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות של משרד
הרווחה והשירותים החברתיים
מר אופיר פינטו ,המוסד לביטוח לאומי
והאוניברסיטה העברית בירושלים
האם ניתן להשפיע על היצע העבודה באמצעות
מידע :מקרי בוחן של מקבלי קצבת נכות בישראל

מושב 18

דרכי התערבות במבחן כשירות תרבותית
יו"ר :ד"ר חני נוימן ,אוניברסיטת חיפה

בניין חינוך 464

מר סאיד תלי ,גב' ורדה עשהאל וגב' רותי מוזס,
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
טיפול באלימות במשפחה בחברה הערבית
בתפיסה רגישת תרבות ממוקדת משפחה
ד"ר נועם פישמן ,מאיירס-ג'וניט מכון ברוקדייל
תכנית אבחון מותאם תרבות (אמ"ת)
גב' רונלי רותם ,מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל
רגישות תרבותית בהערכה חינוכית – המקרה של
כיתות הגן החרדיות

פרופ' גיא אנוש ,ד"ר חני נוימן וגב' ענבתאוי
רפאה ,אוניברסיטת חיפה
המלצות משמורת הורית של עובדים סוציאליים
ערבים בישראל :בין מסורתיות וקבלת החלטות
מקצועית
גב' ג'מאל-עבוד רומאן ,אוניברסיטת חיפה
מפגש טיפולי של עובדות סוציאליות ערביות עם
אבות במרכזי ילדים הורים ערביים

מושב 19

אי שוויון ורב-תרבותיות מנקודת מבט
פרופסיונאלית

יו"ר :פרופ' נחמי באום ,אוניברסיטת בר-אילן
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פרופ' נחמי באום ,אוניברסיטת בר-אילן
אי שוויון בנגישות לשירותי בריאות מנקודת מבטם
של עובדים סוציאליים
מר דרור נצר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חוויתם של מטפלים העובדים עם נפגעות אלימות
במשפחה מרקע תרבותי שונה משלהם
עו"ס שלומית אבני ,משרד הבריאות ,אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב
הדרכות בנושא טיפול בחיים בעוני תחת הנושא
של רב-תרבותיות :בידול והאשמת הקורבן או
בניית סולידריות ואחריות להתמודדות עם עוני
בקרב צוותי בריאות?
גב' אורלי אלשיך ,אוניברסיטת בר-אילן
חוויותיהן של קלינאיות תקשורת ,עולות חדשות
בדרך לבניית זהות מקצועית בארץ
ד"ר איתי גרינשפן ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
העובד הסוציאלי כמתווך :האם יכולים סטודנטים
לעבודה סוציאלית להבדיל בין ארגוני שירותים
לפי המגזר המבצע?

מושב 20

עיצוב מדיניות חברתית

יו"ר :פרופ' אורי אבירם ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
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ד"ר נדב פרץ-וייסוידובסקי ,המכללה האקדמית
אשקלון
קואליציה שיקומית מנצחת :המאבק על חקיקתו
של חוק שיקום נכי נפש בקהילה

עו"ס איבתיסאם מרעי סרואן ,חממת נבט,
האוניברסיטה העברית בירושלים
ההגדרה של סיכון ,מניעה ,והתערבות של הורים
בדואיים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב

עו"ד קייס נאסר ,אוניברסיטת תל אביב
שמרנות מול חדשנות בתכנון הישובים הערביים
בישראל

עו"ס נטלי אוליצה ועו"ס ליטל יונה ,חממה נבט,
האוניברסיטה העברית בירושלים
"ילדים בסיכון" :תפיסות של הורים ילידי ברית
המועצות לשעבר בישראל לגבי סיכון ,מניעה
והתערבות

ד"ר מילכה דונחין ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
תסקיר השפעה על הבריאות – לשם מה?
 14:45-13:45ארוחת צהרים
מיקום :בית הסטודנט ,קומה 0

 16:00-14:45מושב מליאה
מיקום :אודיטוריום הכט

ד"ר מיכל גטניו-קלוש ,חממת נבט ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
סיכון ,מניעה ,והתערבות בקרב אימהות ממוצא
אתיופי בישראל

מושב 22

אי שוויון בנגישות לשירותים והדרה חברתית

טקס הענקת פרסי הצטיינות

יו"ר :עו"ס דסי פוסטן-אייזיק ,תוכנית הדגל,
אוניברסיטת חיפה

יו"ר :פרופ' ורדה סוסקולני
הענקת פרס מפעל חיים
הענקת פרס חוקר/ת צעיר/ה
דבר מקבלי הפרס

גב' אורטל קרן ,אוניברסיטת חיפה
אי שוויון בנגישות ל"חדרי כושר בשטח פתוח" :האם
מדיניות ייעודית לבריאות עירונית היא הכרחית?

הרצאה במליאה

ד"ר גילי המר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
יצירה של יכולת :שוויון הזדמנויות במחול משולב
בארה"ב וישראל

אספנט ישראל

פרופ' שלמה מור יוסף ,מנכ"ל המוסד לביטוח
לאומי
אתגרי הביטוח הלאומי לשנים הקרובות
 16:15-16:00הפסקה
 17:45-16:15מושבים מקבילים 30‑21

מושב 21

פרספקטיבות של סיכון ומוגנות בחברה רב-
תרבותיות :אתגרים למדיניות חברתית
מושב בחסות מכון חרוב ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
יו"ר :ד"ר יוחאי נדן ,חממת נבט ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

גב' דנה הלוי ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
שינויי מדיניות בזכויות סוציאליות לבני זוג בני אותו
המין בישראל

מתדיינת :פרופ' דורית רואר-סטריאר ,חממת נבט,
האוניברסיטה העברית בירושלים
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פרופ' אורי אבירם (אמריטוס) ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ,המרכז האקדמי רופין
דרך החתחתים של הרפורמה בבריאות הנפש
בישראל

עו"ס נתנאל גמרא וגב' רבקי קיסינג ,חממת נבט,
האוניברסיטה העברית בירושלים
תפיסות סיכון של אבות ואימהות בקהילה
החרדית
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ד"ר גלית ינאי-ונטורה ,המכללה האקדמית עמק
יזרעאל
עשייה ללא גבול :התנדבות אנשים עם מוגבלויות
גב' אורית זולברג ,אוניברסיטת תל אביב ,המכון
לקידום החרש וגב' ננה בר ,סמינר הקיבוצים,
המכון לקידום החרש
קידום הנגישות והשוויון בהשכלה גבוהה לאנשים
חרשים וכבדי שמיעה
עו"ס אילנה נירנברג ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אקטיביזם או אקטיביות :עמדות של עובדים
סוציאליים קהילתיים ביחס לאקטיביזם ושינוי
חברתי ברשויות המקומיות בדרום הארץ

מושב 23

חסמים ואתגרים בשוק העבודה ובשירות
הציבורי
יו"ר :ד"ר ענת הרבסט ,אוניברסיטת בר-אילן
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מר שחר תימור-שלוין ,אוניברסיטת בר-אילן
פרקטיקה ביקורתית בשירות הציבורי :פתיחה
וחסימה של אפשרויות חדשות

גב' גלית ברקת-דניאלי ,אוניברסיטת בר-אילן
לשון ארגונית כפולה בארגון רווחה ממלכתי
כפרקטיקה להתמודדות עם אתניות ,לאום ומגדר
ד"ר ענת הרבסט ,אוניברסיטת בר-אילן וד"ר עמית
קפלן ,המכללה האקדמית תל אביב יפו
תעסוקה שברירית ,רווחה שבירה ,אהבה נזילה:
אי-יציבות תעסוקתית ,וגירושין בישראל
ד"ר יסכה מוניקנדם-גבעון ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב
תפקיד רשתות חברתיות בעסקים זעירים של
נשים חרדיות
גב' שגית אזארי-ויזל ומר מוטי ציטרין ,מוסד שורש
למחקר כלכלי חברתי
האם השלילי יכול להיות חיובי? על תכנית "מס
הכנסה שלילי" בישראל

מושב 24

התארגנות קהילתית ומוביליות חברתית
יו"ר :ד"ר לאה זנבר ,אוניברסיטת אריאל

בניין חינוך חדר 408

גב' רנא אסעיד ,האוניברסיטה העברית בירושלים
התנועה האסלאמית כספקית שירותי רווחה :חקר
מקרה של הקהילה העצמאית
ד"ר לאה זנבר ,אוניברסיטת אריאל
רווחה אישית בקרב פעילים קהילתיים :מהם
המשאבים הנחוצים להגברתה?
עו"ס קרן הדר ,מחלקה לשירותים חברתיים
הדר ,עיריית חיפה ועו"ס שרית גלסברג ,מחלקה
לשירותים חברתיים הדר ,עיריית חיפה
מעורבות ופרקטיקה קהילתית בשכונת הדר
שבחיפה
מר אורן הלר ,האוניברסיטה העברית ,ביטוח לאומי
אמידת מוביליות בין דורית בשכר בישראל
ד"ר נטע אחדות ,אוניברסיטת בר-אילן
התפקיד המובחן של מאפייני הון אנושי ושל מצב
הבריאות בהסבר נתיב היציאה ממערכת הבטחת
הכנסה ,שכר ושעות עבודה

מושב 25

תהליכי הדרה והכלה בחברה רב-תרבותית
יו"ר :פרופ' עליזה לוין ,אוניברסיטת חיפה
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גב' חייריה עלו חמרה ,עו"ס חמודי סעיד ועו"ס ראז
פרקר ,מחלקה לעבודה קהילתית בעיריית חיפה
יישום גישה בינתחומית לקידום צדק חברתי -
הסיפור החיפאי

ד"ר חן ליפשיץ ,המכללה האקדמית אשקלון ומר
אסף מלחי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
"חרדים לעתידם" :הערכת הפעילות של מרכזי
תעסוקה לאוכלוסייה החרדית בישראל
ד"ר אברהים מחאג'נה ,המכללה האקדמית צפת
מערכת התמיכה הבלתי פורמלית בחברה
הערבית :בין פטיש מדיניות חברתית מדירה וסדן
חברה אמביוולנטית
גב' אילה הנדין ,מאיירס-ג'ויינט-מכון ברוקדייל
השתתפות מכלילה :המשגה חדשה למאמצי
קידום הנגישות של מערכת ההשכלה הגבוהה?
המקרה של ערבים ,דרוזים וצ'רקסים בהשכלה
גבוהה בישראל
ד"ר חגית סופר-פורמן ,מאיירס-ג'וינט-מכון
ברוקדייל
פיתוח כלכלי של האוכלוסייה הבדואית בנגב:
ממצאים מתוך מחקר הערכה על החלטת
ממשלה 3708

מושב 26
על חמש קבוצות מודרות בחברה עתירת
טכנולוגיה

יו"ר :פרופ' עמית שכטר ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ומרכז המצויינות במחקר "לינקס"
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מר נועם תירוש ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פליטים או מסתננים? מסגור מאבק הפליטים
בישראל בארבעה עיתונים
מר יונתן מנדלס ,אוניברסיטת בן גורין בנגב
משחקי תפקידים דיגיטליים כבמה לשינוי תמונת
הצדק החלוקתי בחברה ישראלית
גב' ג'אליה אבו כף ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (טמ"תים)
בפיתוח יכולות עצמיות לקדם מענים לצורכי מידע
של תושבים בדואיים בכפרים הבלתי מוכרים
בנגב
גב' מלכה שחם ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תקרת זכוכית עתירת טכנולוגיה :טכנולוגיות מידע
ותקשורת כסוכני העצמת החברה החרדית
גב' שולה מולא ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מקומן של טכנולוגיות מידע ותקשורת (טמ"תים)
בבניית יכולות של מאבק לשינוי חברתי בקרב
פעילים עולים מאתיופיה לישראל

מושב 27

שוויון ,זכויות חברתיות וצדק בין דורי

יו"ר :ד"ר אבישי בניש ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
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ד"ר מיכל קורא ,אוניברסיטת חיפה
מימון פנסיוני וצדק בין דורי
ד"ר לילך לוריא ,אוניברסיטת תל-אביב
ניתוח אמפירי של תקנוני קרנות הפנסיה בישראל
ד"ר אבישי בניש ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
הרגולציה החברתית של הפנסיה :בחינה
השוואתית של הסדרת דמי הניהול בקרנות פנסיה
פרטיות בבריטניה ובישראל
ד"ר מעיין לוונטל וד"ר מיכל קורא ,אוניברסיטת
חיפה ועו"ס קותי צבע ,מנהל אגף בכיר למחקר,
תכנון והכשרה ,משרד הרווחה והשירותים
החברתיים
פרדוקס הרגולציה בשירותים החברתיים
גב' לילך בן צבי ,אוניברסיטת חיפה
חתירה לשוויון או מאבק נצחי? – ההגות
הליבוביציאנית אל מול הרב-תרבותיות

מושב 28

תמורות כלכליות ,חברתיות ותעסוקתיות
בישראל והשלכותיהן החברתיות
מושב בחסות מכון טאוב

יו"ר :פרופ' ג'וני גל ,מרכז טאוב והאוניברסיטה
העברית בירושלים
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מר גלעד ברנד ,מרכז טאוב
יוקר המחיה בישראל בהשוואה בין-לאומית:
פרספקטיבה היסטורית
פרופ' איל קמחי ,מרכז טאוב והאוניברסיטה
העברית בירושלים ומר קיריל שרברמן ,מרכז
טאוב
הגידול במספר המפרנסים והשלכותיו על
הכנסות משקי הבית בישראל
גב' שביט מדהלה-בריק ,מרכז טאוב
שוק העבודה העתידי
מר חיים בלייך ,מרכז טאוב והאוניברסיטה
העברית בירושלים
ישראל וה :OECD-עוני ואי שוויון

מושב 29

מעגל דיון :שרות ,פניות ציבור וכשירות
תרבותית במחלקות לשירותים חברתיים
בישראל

יו"ר :ד"ר דיצה מורלי-שגיב ,מנהלת תחום
הרפורמה ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
וגב' דפני מיושוב ,מרכז מנהל קליטה וכשירות
תרבותית ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
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משתתפים:
ד"ר יוחאי נדן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר ליאורה גוברין ,אגף הרווחה טירת הכרמל
גב' יעל שטינפלד ,ב"ס המרכזי להכשרת עובדי
רווחה

מושב 30

מעגל דיון :תפקיד ההשכלה הגבוהה בקידום
רב-תרבותיות

יו"ר :גב' מיכל ברק ,מנהלת המרכז לחקר
הרב-תרבותיות והמגוון באוניברסיטה העברית
בירושלים וד"ר וליד מולא ,מכללת אורנים
ואוניברסיטת חיפה
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משתתפים:
גב' מיטל ברק ,אוניברסיטת חיפה ,מנהלת
מחלקת הנוער קריית אתא
גב' יעל נזרי ,מפקחת ארצית על חינוך בלתי
פורמלי במשרד החינוך
ד"ר עמליה סער ,אוניברסיטת חיפה

מפת קמפוס אוניברסיטת חיפה

:
בית הסטודנט ע"ש האטר
ארוחת צהריים

מגדל אשכול
אודיטוריום מוזיאון הכט
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