ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד

אוניברסיטת בר-אילן
התכנית הבינתחומית
ללימודי מגדר

הפקולטה למשפטים
האיגוד הישראלי
לרווחה חברתית

אוניברסיטת בר-אילן ,יום רביעי ,כ"ו באדר תשע"ז 22 ,בפברואר 17:30-8:00 ,2017

יו"ריות הכנס:

ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום מראש.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי ,פרטים בפירוט סדרי ההרשמה והתשלום.
בהרשמה מוקדמת עד  ,12.2.17המחיר הינו  .₪ 160סטודנטים  /גמלאים .₪ 80
לאחר תאריך זה וביום הכנס התשלום יעמוד על  .₪ 180סטודנטים  /גמלאים .₪ 90
* התשלום כולל ארוחת צהריים.
** ביום הכנס ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי והתשלום בהמחאה  /במזומן בלבד.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות אלינו לדוא"לespanetisr2017@gmail.com :

ד"ר ענת הרבסט-דבי ,התכנית הבינתחומית ללימודי מגדר; ד"ר דרורית לוי ,ביה"ס לעבודה סוציאלית;
ד"ר ענת פלג ,הפקולטה למשפטים

הוועדה המדעית:
ד"ר ענת הרבסט-דבי וד"ר דרורית לוי – יו"ריות; ד"ר נצן אלמוג; פרופ' יונתן אנסון; פרופ' אורלי בנימין; ד"ר שירלי בן-
שלמה; ד"ר אבישי בניש; פרופ' דניאל גוטליב; פרופ' ג'וני גל; ד"ר פנינה דולברג; ד"ר רוני הולר; פרופ' מונא חורי-
כסאברי; ד"ר רביע חלאילה; ד"ר עינת לביא; פרופ' אורלי מנור; פרופ' ורדה סוסקולני; ד"ר ענת פלג; ד"ר נדב פרץ
וייסוידובסקי; ניר קידר; ד"ר אריאן רנן-ברזילי; ד"ר הילה שמיר

הוועדה המארגנת:
ד"ר אבישי בניש; גב' זהר ברק; גב' דקלה ברקאי; ד"ר פנינה דולברג; ד"ר ענת הרבסט-דבי; ד"ר דרורית לוי;
גב' שושי פריימן
רכזות הוועדה המדעית והוועדה המארגנת :גב' אימאן דרוויש; גב' אבתהאג' מג'לי זובידאת
רכזת הכנס :גב' מרים עבד אל רחים

המכון הלאומי לחקר שירותי
הבריאות ומדיניות הבריאות

תכנית הכנס
08:45 – 08:00

התכנסות ,רישום וכיבוד קל

מיקום :לובי אולם המליאה ,בניין  ,1102אולם 2

במבואה לאולם המליאה יוצגו תערוכה של האמנית שירה ריכטר בנושא" :חזיונות סינדרלה :סמלי סטטוס לאמנות הבלתי נראית של אימהות/הורות",
תערוכת פוסטרים ותערוכת שירה
10:15 – 08:45

מושב פתיחה

דברי פתיחה מאת יו"ריות הכנס :ד"ר ענת הרבסט-דבי ,התכנית ללימודי מגדר; ד"ר דרורית לוי ,ביה"ס לעבודה סוציאלית; ד"ר ענת פלג ,הפקולטה למשפטים

ברכות :פרופ' מרים פאוסט ,רקטור אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' ורדה סוסקולני ,יו"ר אספנט ישראל; פרופ' סלביה אדלר ,ראש התכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן;
פרופ' נחמי באום ,ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן; פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקאן הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
הרצאת אורחת
Prof. Birgit Pfau-Effinger, Professor for Sociology; Scientific Director, Center for Globalization and Governance (CGG); Faculty of Economics and Social Sciences,
University of Hamburg │ How cultural processes can contribute to institutional change in welfare states
* ההרצאה תינתן בשפה האנגלית

10:30 – 10:15

הפסקה

12:00 – 10:30

מושבים מקבילים א ( * )8 – 1פירוט המושבים ומיקומם בעמודים הבאים

12:15 – 12:00

הפסקה

13:30 – 12:15

מושבים מקבילים ב ( * )9 – 1פירוט המושבים ומיקומם בעמודים הבאים

14:15 – 13:30

הפסקת צהריים

טקס הענקת פרסים מטעם אספנט ישראל
15:45 – 14:15
יו"ר :פרופ' ורדה סוסקולני ,יו"ר אספנט ישראל והאיגוד הישראלי לרווחה חברתית
הענקת אות הוקרה על מפעל חיים; הענקת פרס על מאמר מצטיין לחוקר/ת צעיר/ה; דבר מקבלי הפרס
מושב במליאה " :חמלה צהובה?" סיקור תחום הרווחה בתקשורת וברשתות החברתיות בישראל
בהנחיית :ד"ר ענת פלג ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר שירלי בן-שלמה ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
בהשתתפות :גב' דורית אברמוביץ' ,מנהלת קמפיינים פמיניסטיים; ד"ר שירלי בן-שלמה ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן" :סיקור סוגיות רווחה בתקשורת הישראלית מנקודת מבטם של עובדים
סוציאליים"; גב' לי ירון ,כתבת רווחה" ,הארץ"; ד"ר מיכאל מירו ,עיתונאי חברתי; גב' סמדר פלד ,כתבת מגזין לעניינים חברתיים ,חדשות ערוץ  ;10גב' רינת קליין ,מנכ"לית ערוץ  ;8מר רן רזניק ,עיתונאי
חוקר ופרשן בריאות" ,ישראל היום"

16:00 – 15:45

הפסקה

17:30 – 16:00

מושבים מקבילים ג ( * )7 – 1פירוט המושבים ומיקומם בעמודים הבאים

12:00 – 10:30

מושבים מקבילים א ()8 – 1

מושב א ( :)1מישהי מטפלת בך? מבט על העולם הרגשי של המטפלות/ים

יו"ר :עו"ס אימאן דרוויש ,תלמידת מ"א בתכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1104אולם 249

בנייה ותיקוף שאלון

לבחינת מצוקה מוסרית בקרב עובדים סוציאליים במוסדות לטיפול ממושך │ גב' שגית לב ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת בר-אילן; פרופ' ליאת איילון ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

הקשר בין אמפטיה רגשית ,נטל טיפול ,תמיכה חברתית ואסטרטגיות התמודדות לבין "תשישות ,חמלה ותחושת סיפוק" בקרב מטפלים בלתי פורמאליים בהורים מבוגרים בחברה הערבית בישראל │ ד"ר רביע חלאילה ,ראש החוג
לסיעוד ,המכללה האקדמית צפת
"נשאת ונתת באמונה" :שחיקה ,מחויבות לארגון ומחויבות ללקוח בקרב מטפלים חרדים לעומת לא חרדים ,המטפלים באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית │ גב' שרה ורטהימר וד"ר ענת פרוינד ,ביה"ס לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת חיפה
מישהו מטפל בך? עובדים סוציאליים ,נאו-ליברליזם ומחיר החמלה │ ד"ר ענת בן-פורת ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
גוף ונפש במקצועות הטיפול :פער בין מדיניות ופרקטיקה │ ד"ר מייטרי שחם ,עובדת סוציאלית ,מרכז רפואי 'העמק'; פרופ' נחמי באום ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

מושב א ( :)2קבלת החלטות ומדיניות רווחה

יו"ר :פרופ' עידית וייס-גל ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל-אביב

מיקום :בניין  ,1105אולם 053
מה אנחנו יודעים על מעורבותם של אנשי אקדמיה בעיצוב מדיניות? │ פרופ' עידית וייס-גל ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל-אביב; פרופ' ג'וני גל ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל וביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית,
האוניברסיטה העברית

מיקור חוץ של שירותי רווחה בישראל :ממצאי מחקר │ גב' שביט

מדהלה-בריק ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל; פרופ' ג'וני גל ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל וביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית

בחינת השינויים בתמהיל המימון וניתוח השפעותיהם על חלוקת הנטל בין המבוטחים ,המעסיקים והממשלה │ ד"ר מיכל קורא ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה; מר עומר מגל ,ביה"ס למדעי המדינה ,אוניברסיטת חיפה
בחינת הצעות הרפורמה לאיחוד גבייה של דמי הביטוח הלאומי עם מס הכנסה בשנים  │ 2015-1955ד"ר מיכל קורא ,וגב' לואיס לואיס ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
שימוש אסטרטגי בסחף מדיניות לקידום שינוי משמעותי במדיניות חברתית :המקרה של משרד האוצר בישראל │ ד"ר אילנה שפייזמן ,ביה"ס למדיניות ציבורית וממשל ,האוניברסיטה העברית

מושב א ( :)3חורים ברשת הרווחה :נקודת מבטן/ם של המטפלות והמטפלים

יו"ר :ד"ר רנה בינה ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1105אולם 271
משטור גופים אינטרסקסואלים :השוואה בין המדיניות הטיפולית כלפי גופים אינטרסקסואלים בישראל ובגרמניה │ ד"ר לימור מעודד דנון ,תלמידת פוסט-דוקטורט בפקולטה למדעי הרוח והחברה ,האוניברסיטה העברית

"כדאי להתבגר כאן?" :של מי האחריות על צעירות-בוגרות במצבי סיכון בישראל? │ ד"ר תהילה רפאלי ,המחלקה לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ד"ר מיכל קומם ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית ספיר; גב' רוני איל-
לובלינג ,דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן ומנהלת יחידת הפרקטיקה במרכז רותם :צעירות ,פרקטיקה ומחקר ,המכללה האקדמית ספיר
רווחה נפשית בקרב עובדי המגזר הציבורי :בחינה השוואתית │ ד"ר ליהיא להט וד"ר דגנית אופק ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,המכללה האקדמית ספיר
יחסה של המדינה לתפקידן של סייעות בגני ילדים ובתי הספר כמקרה בוחן ליחס המדינה למקצועות הטיפול │ עו"ד אסנת זיו ,עמותת 'איתך-מעכי' משפטניות למען צדק חברתי

"ונשמרתם לנפשותיכם" :מי מטפל במטפל?! היבטים רגשיים ופרקטיקה של תמיכה באנשי טיפול ואדמיניסטרציה המלווים את משתמשי התת"ח ובני מ שפחותיהם :הצגת מודל תמיכה קבוצתית להפחתת תשישות חמלתית
ולהגברת תחושת הרווחה הסובייקטבית ( │ )SWBגב' מורן וייס ,מנהלת המרכז לגישור ולדיאלוג בקהילה ,רמת השרון; גב' יונית הגואל-קרניאלי ,מנהלת המרכז הארצי להשאלת מכשירי תקשורת (פלט קולי)' ,עזר מציון'

מושב א ( :)4תיקון עולם :התנדבות וקהילה בישראל

יו"ר :פרופ' חיה יצחקי ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1104אולם 042
חמלה כמכוננת מוטיבציה בקרב יזמים חברתיים │ ד"ר רונית יצחקי ,המחלקה לכלכלה ולמנהל עסקים ,אוניברסיטת אריאל; פרופ' פרדריק קרופ ,מידלברי  -ביה"ס הבינלאומי ,מונטריי קליפורניה
בסיכוי כפול :צעירים מתנדבים למען נוער בסיכון │ ד"ר גלית ינאי ונטורה ,החוג לשירותי אנוש ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
'כנפיים של קרמבו' :שילוב כמחולל שינוי │ ד"ר מאיה דנק ,סמינר הקיבוצים ומכללת לוינסקי; ד"ר ברברה רוזנשטיין וד"ר יהודית זמיר ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

איך יכול ביה"ס לחנך לתרבות של הוקרת הקשישים ,לסייע בהכלת וחיז וק אנשים עם מוגבלויות ,ולתרום לשיפור מרקם היחסים עם וכלפי

האוכלוסיות המוחלשות בחברה │ ד"ר סירין מג'לי-כנאנה ,מנהלת בי"ס "אלקסטל" ,נצרת

הדרוזים בישראל :הון חברתי ובריאות │ גב' חן שרוני ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; פרופ' דב צ'רניחובסקי ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

מושב א ( :)5אתגרים משתנים במערכת הבריאות

יו"ר :פרופ' אורלי מנור ,מלמ"ב וביה"ס לבריאות הציבור האוניברסיטה העברית והדסה

מושב מאורגן ע"י המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

מיקום :בניין  ,1104אולם 244
ביטחון תזונתי ,מצבי בריאות ותחלואה בקרב בני הגיל המבוגר בישראל :השלכות למדיניות קידום בריאות │ ד"ר אביעד טור-סיני ,החוג לכלכלה ולניהול ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל; מר להב כראדי ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
האוניברסיטה העברית
הטמעת טיפול מבוסס חמלה בקרב אחיות בית חולים כאסטרטגיה ניהולית │ ד"ר עמיר גרינברג וד"ר ענת פלס בורץ ,הנהלת הסיעוד ,המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא ,תל-השומר
התייחסות הצוותים הרפואיים והמנהליים במערכת הבריאות מנקודת המבט של מטופלים │ פרופ' נחמי באום ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
תפיסות ודרכי התמודדות בהקשר לחזרה לעבודה של מחלימים מסרטן ומנהליהם │ ד"ר הדס גולדבלט ,החוג לסיעוד ,אוניברסיטת חיפה; פרופ' דנה יגיל ,החוג לשירותי אנוש ,אוניברסיטת חיפה; פרופ' מירי כהן ,ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת חיפה

מושב א ( :)6חשיבה משפטית של סוגיות רווחה

יו"ר :ד"ר שירי רגב-מסלם ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1104אולם 243
השבר של האדם הנורמטיבי  -גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים │ גב' שקמה ניצן בירן ,דוקטורנטית ומרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
הזכות להורות וקשרי ילדים של אימהות עם מגבלה שכלית התפתחותית שילדיהן הוצאו מחזקתן :תפקיד האפוטרופוס והגורמים המטפלים הנוספים בשימור וחיזוק קשרי האם וילדיה │ גב' רוני אורן ,המרכז הישראלי לאפוטרופסות -
הקרן לטיפול בחסויים
הקיץ של אביה :גל החקיקה הפרו-אבהית בכנסת בקיץ  2016ומשמעויותיו │ ד"ר נדב פרץ-וייסוידובסקי ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית אשקלון
רצונו ,טובתו ומה שביניהם :דילמות של אפוטרופוס ציבורי │ גב' תמר פורת ,מנהלת מחוז באר שבע והדרום ,המרכז הישראלי לאפוטרופסות  -הקרן לטיפול בחסויים
תפקיד המשפט בקידום הורות פעילה של גברים │ עו"ד עדי שדה ,בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב

מושב א ( :)7דילמות השילוב בין משפחה לתעסוקה

יו"ר :ד"ר רוני הולר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית

מיקום :בניין  ,1002אולם 001
שילוב מחדש של מובטלים מאוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה │ ד"ר חביאר סימונוביץ' וד"ר משה שרעבי ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
הערך הכספי של עבודת עקרת הבית │ ד"ר מירי אנדבלד ומר אורן הלר ,המוסד לביטוח לאומי והאוניברסיטה העברית
חשיבה מחודשת על האחריות לטיפול בבני משפחה :שימוש בכלים שוקיים לקידום שוויון בין המינים │ פרופ' צילי דגן ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב
השפעות כינון ושחיקת הזכות לטפל בילדים ולעבוד בשכר על שכרן של אימהות גרושות │ ד"ר ענת הרבסט-דבי ,ראשת מסלול מגדר בשטח ,התכנית הבינתחומית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר עמית קפלן ,ביה"ס לממשל וחברה ,המכללה
האקדמית תל-אביב-יפו
שוק התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות בישראל גורמים לעיצובו של 'חוק לרון' │ גב' יעל אוחיון ,תלמידת מ"א ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית

מושב א ( :)8שבריריות :אוכלוסיות מוחלשות בעידן ניאו-ליברלי

יו"ר :פרופ' רוני סטריאר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה

מושב מאורגן ע"י המרכז לחקר העוני וההדרה החברתית ,אוניברסיטת חיפה

מיקום :בניין  ,1103אולם 022
מאפיינים דמוגרפים הקשורים לעליה בשיעור העוני בקרב עובדים בישראל  │ 2011-1991ד"ר אסף לבנון ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה; מר יבגני סבורוב ,תלמיד מ"א ,אוניברסיטת חיפה
השלכות ארוכות טווח של גירושין על עוני ומצוקה בישראל │ ד"ר עליזה לוין ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת חיפה; פרופ' חיה שטייר ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב
ניאו-ליברליזם במרחב :חמש פרקטיקות מדירות בעיר פוסט-תעשייתית │ גב' דסי פוסטן-אייזיק ,דוקטורנטית ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה; המחלקה לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
עבודת רגש של עובדים סוציאליים עם אנשים החיים בעוני :מהצפה רגשית לאמפתיה ניאו-ליברלית │ ד"ר עינת לביא ,פוסט דוקטורנטית וחוקרת במרכז הבינתחומי לחקר העוני וההדרה החברתית ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה;
פרופ' רוני סטריאר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
מתדיין :ד"ר ניסים כהן ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת חיפה

13:30 – 12:15

מושבים מקבילים ב ()9 – 1

מושב ב ( :)1אתגרים בהורות העכשווית :זווית בינתחומית

יו"ר :ד"ר אריאן רנן-ברזילי ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה

מיקום :בניין  ,1103אולם 022
למי שייך המרווח שבין שדה של האם לפי התינוק? נרטיבים של נשים שאינן מניקות │ גב' עמנואל פיקאר לויתן ,מנהלת הסיעוד ,ביה"ח השיקומי לילדים אלי"ן; ד"ר ניצה ברקוביץ' ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הורים עם מוגבלויות :בין טיפול ,מדיניות וזכויות │ עו"ד רוני רוטלר ,מנהלת הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
שינוי ונטילת אחריות במדיניות הטיפול בגיל הרך │ פרופ' רבקה יהב ,ראש המרכז הקליני הבין-תחומי וראש התכנית לפסיכותרפיה ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
קונפליקט בית -עבודה ,מחולליו ותוצאותיו :מבט משווה לאורך מעגל ההורות בקרב הורים עובדים בישראל │ פרופ' ליאת קוליק ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

מושב ב ( :)2בין חקיקה ,אתיקה וחמלה :הטיפול בחולי סרטן בסוף חייהם

יו"ר :ד"ר רביע חלאילה ,ראש החוג לסיעוד ,המכללה האקדמית צפת

מיקום :בניין  ,1104אולם 249
חוק החולה הנוטה למות בראי הפרקטיקה הרפואית :על חמלה וזכות החולה לאוטונומיה │ ד"ר רועי גילבר ,ביה"ס למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה; ד"ר נילי קרקו-אייל ,ביה"ס למשפטים ,המסלול האקדמי ,המכללה למנהל
הטיפול הפליאטיבי במטופל ובני משפחתו – האמנם? │ גב' גלית עמרוסי ,עובדת סוציאלית ,מחלקה אונקולוגית ,המרכז הרפואי לגליל בנהריה
אתיקה של טיפול בחולים נוטים למות בצל המחסור בשירותי רווחה וטיפול תומך │ ד"ר איילת שי ,אונקולוגית במרכז הרפואי לגליל בנהריה והפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת בר-אילן

מושב ב ( :)3אלימות נגד נשים ומישטור גוף

יו"ר :ד"ר ענת בן-פורת ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1104אולם 042
קריאה על פסיכותרפיה פמיניסטית -התייחסותית של מטופלת ,נפגעת גילוי עריות │ גב' דורית אברמוביץ' ,מרצה (פרילאנס) על פגיעה מינית ומיניות אחרת
כליאה של הדרת כבוד :בחינת סוגיות של התעללות ואלימות בלתי פיזיות נגד נשים נשואות ,באמצעות מובנים שונים של מושג הכבוד (הדרת כבוד ,כבוד סגולי וכבוד מחיה) │ עו"ד אילנה קוורטין ,דוקטורנטית בתכנית ללימודי מגדר,
אוניברסיטת בר-אילן; ביה"ס למשפטים ,המחלקה האקדמית ספיר
בין אלימות פיזית ואלימות כלכלית :אלימות בני זוג בחסות עמימות החוק │ גב' קרני קריגל ,דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן
הקשר בין עיסוק באוכל ברשתות חברתיות ,מגדר ,תשוקה לאוכל ואכילה חיצונית │ ד"ר אפרת נטר; גב' תאיר אדם וגב' דנה שוהם ,המחלקה למדעי ההתנהגות ,המרכז האקדמי רופין

מושב ב ( :)4תהליכי ליווי ושיקום תעסוקתיים כאמצעי לבניית מסוגלות עצמית

יו"ר :גב' דתיה בר-ששת ,סמנכ"לית ארגון 'בעצמי'

מיקום :בניין  ,1104אולם 244
מחקר  SROIלתכנית 'תעסוקה לרווחה' ,ארגון 'בעצמי' │ גב' ליאת אריאלי ,רכזת תחום מדידה והערכה ,ארגון 'בעצמי'
מתן שוויון הזדמנויות על ידי פיתוח תפיסת עתיד שאפתנית │ גב' אביטל דופט ,מנהלת תכנית שח"ם ,ארגון 'בעצמי'
'עבודה סוציאלית תעסוקתית'  -קידום רווחה באמצעות שילוב בתעסוקה │ גב' שירה פייגלסון ,מנהלת יחידת תכניות ופעילות רווחה ,ארגון 'בעצמי'

מושב מאורגן ע"י ארגון 'בעצמי'

מושב ב ( :)5המוסד לביטוח לאומי :מיצוי זכויות חברתיות-כלכליות ומינימום קיום

יו"ר :פרופ' יונתן אנסון ,המחלקה לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושב מאורגן ע"י המוסד לביטוח לאומי

מיקום :בניין  ,1104אולם 243
מיצוי זכויות בהבטחת הכנסה │ ד"ר גבריאלה היילברון וגב' מרים שמלצר ,מנהל המחקר ,המוסד לביטוח לאומי; פרופ' דניאל גוטליב ,סמנכ"ל מחקר ותכנון ,המוסד לביטוח לאומי
אי-שוויון בשכר ברוטו :האם יש על מה להתבייש? │ מר אורן הלר ,מנהל המחקר ,המוסד לביטוח לאומי; פרופ' דניאל גוטליב ,סמנכ"ל מחקר ותכנון ,המוסד לביטוח לאומי
המינימום למחייה בכבוד במסגרת חוק חדלות לחייבים חדלי פרעון │ גב' נתנאלה ברקלי ,מנהל המחקר ,המוסד לביטוח לאומי; פרופ' דניאל גוטליב ,סמנכ"ל מחקר ותכנון ,המוסד לביטוח לאומי

מושב ב ( :)6ארץ חדשה :על קהילה ועל מהגרות עבודה בישראל

יו"ר :ד"ר הילה שמיר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב

מיקום :בניין  ,1105אולם 053
מהגרים מבוגרים כמעניקי טיפול וכמקבלי טיפול │ ד"ר פנינה דולברג ,המחלקה לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
באה מנוחה ליגעה? הזכות למנוחה שבועית של מהגרות עבודה בתחום הסיעוד בעידן שלאחר דנג"ץ גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה │ גב' חני בן-ישראל ,תלמידת מחקר ,אוניברסיטת תל-אביב; עו"ד מיכל תג'ר ,עמותת 'קו לעובד'

זרים בישראל :הקשר בין תפיסת איום ,תחושת שליטה בחיים ומ שאבים קהילתיים לבין מדדי מרחק חברתי כלפי זרים ותחושת רווחתם האישית של תושבים ותיקים משכונות מוחלשות בישראל │ גב' מור קלניצקי ,פרופ' חיה
יצחקי וד"ר דרורית לוי ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

מושב ב ( :)7התשמע קולי? הרחבת ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות

יו"ר :פרופ' ליאורה פינדלר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1105אולם 271
דממה נצחית ולא דממה לרגעים :החירשות בעיניהן של אמהות שומעות לילדים שומעים במגזר הבדואי │ ד"ר נוזהה אלאסד אלהוזייל וד"ר מרים לוינגר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית ספיר
בניה מחדש של חיים שבורים וגוף רצוץ :עבודה סוציאלית ושיחים ( )discoursesשל מוגבלות בעשורים הראשונים להקמתה של מדינת ישראל │ ד"ר רוני הולר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית
הסמכת מטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות הדיור החוץ-ביתי :מחקר הערכה │ גב' ליטל ברלב וגב' דורי ריבקין ,המרכז לחקר מוגבלויות ,מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל

מושב ב (" :)8אל תשליכני לעת זיקנה" :סוגיות במדיניות וטיפול בזקנים

יו"ר :פרופ' צילי דגן ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1105אולם 053
הכרה בטיפול סיעודי כפרופסיה │ מר ליאור שטרסברג ,מנכ"ל עמותת מטב
תפיסותיהם של דיירים וילדיהם הבוגרים את הצוותים בדיורים מוגנים לזקנים │ ד"ר שירי שנאן-אלטמן ופרופ' ליאת איילון ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
הבנייה מחדש של ערך הטיפול באנשים זקנים בין שוק ומשפחה :מקרה מבחן של סכסוכי ירושה │ ד"ר שירי רגב-מסלם ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן

מושב ב ( :)9תקצוב השירותים החברתיים :בין איכות המשרה לאיכות השירות

יו"ר :פרופ' אורלי בנימין ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1002אולם 001
"אין מי שמחליפה או עובדת במקומה" :תקצוב תקנים לדוברי אמהרית במרכזי אלימות במשפחה │ גב' מיכל הישריק ,דוקטורנטית בתכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן

השפעה רכה מול השפעה

קשיחה :מרחבים פנויים לפעולה עבור שיח ביקורתי בשדה העבודה הסוציאלית תחת שיח הניהוליות │ מר שחר תימור-שלוין ,דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

נרמול ומקסום של העסקה לא כשרה של מהגרות עבודה בשירותי הסיעוד :אהבה משפחתית במשמעותה כניצול ואלימות │ גב' אירית פורת ,דוקטורנטית בתכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן
בין איכות המשרה לאיכות השירות בתחום החינוך לגיל הרך │ פרופ' אורלי בנימין ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן

17:30 – 16:00

מושבים מקבילים ג ()7 – 1

מושב ג ( :)1טיפול בזקנים :צרכים ומענים

יו"ר :ד"ר שירי שנאן-אלטמן ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1104אולם 243
מדיניות חברתית בנושא טיפול בזקנים בחברה רב-תרבותית :צרכים ומענים │ ד"ר דפנה הלפרין וד"ר חדווה וינרסקי-פרץ ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל
הוצאת הזקן החוסה למסגרת מוסדית ,בניגוד לרצונו :בין אוטונומיה ,פטרנליזם ומדיניות העסקת מטפלים זרים סיעודיים │ ד"ר מיכאל (מיקי) שינדלר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אשקלון
שימוש באינטרנט כערוץ להגברת שביעות הרצון מהחיים בקרב האוכלוסייה המבוגרת│ ד"ר סבינה ליסיצה ,אוניברסיטת אריאל; ד"ר סבטלנה צ'צ'שוילי-בולוטין ,המרכז האקדמי רופין

מושב ג ( :)2קריאה לפעולה

יו"ר :גב' אבתהאג' מג'לי זובידאת ,תלמידת מ"א בתכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1104אולם 244
צמצום העוני ואי-השוויוניות באמצעות שינויי חקיקה והפעלת החברה האזרחית│ ד"ר יוסי כורזים ,החוג לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית צפת וביה"ס למדעי ההתנהגות ,המסלול האקדמי – המכללה למינהל
תפוח אדמה לוהטת בשם "אימא"│ שירה ריכטר ,אימאנית ואימאקטיביסטית החוקרת את מעמד האישה  -אימא/הורה וגבר/אב בהקשר הסוציו אקונומי וכלכלי
חמלה באמצעות 'השלישי' במרחב הסינותרפי בטיפול במצבי שכול ואובדן│ ד"ר רחל גוטרמן ,משרד הבטחון ,אגף משפחות והנצחה

מושב ג ( :)3הנעלמים :דיון בפרקטיקות של הדרה

יו"ר :ד"ר ניסים כהן ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת חיפה

מיקום :בניין  ,1005אולם 109
פדגוגיה אימננטית כפרקטיקה ביקורתית לבניית מרחב השכלה עם נערות וצעירות בהדרה חברתית │ ד"ר גילה אמיתי ,החוג לקרימינולוגיה ,מכללה האקדמית עמק יזרעאל
החסמים לפיתוח עסקים קטנים ביישובי הבדואים בנגב ואפיון המדיניות הנדרשת לשחרורם │ גב' מירי ארביב ,דוקטורנטית למדעי הניהול ולמנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הדרה והזרה  -המפגש בין אנשים עם מוגבלות ועובדות סיעוד זרות │ גב' אסנת יחזקאל-להט ,ארגון 'אישה לאישה'  -מרכז פמיניסטי חיפה
האתגרים הניצבים בפני מרצים ערבים בהכשרתם למטפלים יהודים בהקשר ניאו-ליברלי │ ד"ר אברהים מחאג'נה ,לימודי מדיניות חברתית ,המכללה האקדמית צפת
כיצד ביורוקרטים ברמת הרחוב נעשים יזמי מדיניות :המקרה של עובדים/ות סוציאליים/ות בתחום ההתחדשות העירונית בישראל │ ד"ר עינת לביא ,פוסט דוקטורנטית וחוקרת במרכז הבינתחומי לחקר העוני וההדרה החברתית ,ביה"ס לעבודה
סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה; ד"ר ניסים כהן ,המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת חיפה

מושב ג ( :)4אדמיניסטרציה וחמלה :חשיבה מחודשת בארגונים העוסקים בטיפול

יו"ר :פרופ' ג'וני גל ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל וביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית

מיקום :בניין  ,1104אולם 249
טיפולוגיה של עובדים סוציאליים במוסדות לטיפול ממושך │ גב' שגית לב ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת בר-אילן; פרופ' ליאת איילון ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
תהליך יישום מיזוג ארגוני במערכת שירותים חברתיים  -הגורמים המקדמים והמעכבים" :הילכו ארבעה ארגונים חברתיים יחדיו בלתי אם נועדו?" │ ד"ר זאב פרידמן ,מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות וביה"ס לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת בר-אילן
נשאת ונתת באמונה :העדפות מקצועיות של סטודנטים חרדיים וחילוניים בבתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל │ ד"ר ענת פרוינד ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה; מר עמית צריקר ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

העצמת החמלה ב'כללית' │ גב' טלי ברבי ,המחלקה לתכנון ומדיניות בסיעוד ,קופ"ח 'כללית'; גב' לריסה ראם ,ראש תחום זיקנה ומחלות כרוניות ,חטיבת הקהילה קופ"ח 'כללית'; גב' נורית זוסמן ,מנהלת המחלקה לתכנון ומדיניות בסיעוד קופ"ח 'כללית'; גב' יונת
למד ,מנהלת סיעוד ,היחידה האונקולוגית מחוז ירושלים ,קופ"ח 'כללית'; ד"ר דורית וייס ,אחות ראשית ,יחידה להמשך טיפול מחוז ירושלים ,קופ"ח 'כללית'; גב' כלנית קי ,ראש אגף הסיעוד בקהילה ,אגף סיעוד ,חטיבת הקהילה קופ"ח 'כללית'

מושב ג ( :)5בחינת ושיפור השירות במערכת הבריאות

יו"ר :פרופ' ורדה סוסקולני ,יו"ר אספנט ישראל והאיגוד הישראלי לרווחה חברתית

מיקום :בניין  ,1104אולם 042
החולה והמחלה  -שירות לקוחות? │ ד"ר אהוד פז ,מנהל השירות לרפואה פליאטיבית ,היחידה לטיפול נמרץ כללי ,מרכז רפואי 'העמק'; גב' קציעה כהן ,אחות מומחית באונקולוגיה ,מתאמת השירות לרפואה פליאטיבית ,מרכז רפואי 'העמק'
לא על החמלה לבדה :קבלת החלטות אתיות של רופאים בבתי החולים בישראל │ פרופ' עמי באלין ,ביה"ס לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב; ד"ר טליה שוורץ-טיירי ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל-אביב
יישום הנחיות מקדימות ושאלון פסיכו-סוציאלי במצבי חולי משמעותיים על ידי הטמעה מחשובית │ פרופ' בן קורן ,מנהל מכון הקרינה הרדיולוגית ,בי"ח איכילוב ויו"ר ארגון 'גישה לחיים'; ד"ר עירית עופר ,הקריה האקדמית אונו; פרופ' גיל סיגל ,ראש
המרכז למשפט רפואי וביו-אתיקה ,הקריה האקדמית אונו; פרופ' שמואל רייס  ,יו"ר האגודה הישראלית לחינוך רפואי ומנהל אקדמי של המרכז לחינוך רפואי ,האוניברסיטה העברית; גב' שרית אורן ,מנהלת ארגון 'גישה לחיים'
מגדר ותפקוד של רופאי בתי חולים בישראל │ גב' שירלי שלפר ,דוקטורנטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; פרופ' (אמריטוס) רן לחמן ,המסלול האקדמי ,המכללה למנהל

הרפורמה בבריאות הנפש :סיכויים וסיכונים │ פרופ' אורי אבירם,

בחוג למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אמריטוס ,האוניברסיטה העברית; דיקן ,ביה"ס למדעי החברה והקהילה ,המרכז האקדמי רופין; עמית מחקר ,מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל; גב' שגית אזארי-ויזל ,דוקטורנטית

מושב ג ( :)6יוזמה ,יזמות ומה שביניהן :קידום מדיניות בתחום ילדים נפגעי התעללות והזנחה

יו"ר :ד"ר שירלי בן-שלמה ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן

מיקום :בניין  ,1103אולם 022

מושב ג ( :)7הכנסה בסיסית לכל

יו"ר :ד"ר עופר סיטבון ,מכון שחרית; המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מיקום :בניין  ,1105אולם 271
הכנסה בסיסית לכל │ ד"ר אופיר פינטו ,מנהל המחקר ,המוסד לביטוח לאומי; פרופ' דניאל גוטליב ,סמנכ"ל מחקר ותכנון ,המוסד לביטוח לאומי
הכנסה בסיסית לכל :מודל חדש לעידן חדש │ פרופ' יונתן אנסון ,המחלקה לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בן-גוריון
הכנסה בסיסית לכל כבסיס לסולידריות חברתית? │ ד"ר עופר סיטבון ,מכון שחרית; המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מושב מאורגן ע"י מכון חרוב

סדרי הרשמה ותשלום
ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום מראש .ניתן לשלם בכרטיס אשראי.
בהרשמה מוקדמת עד  ,12.2.17המחיר הינו  .₪ 160סטודנטים  /גמלאים .₪ 80
לאחר תאריך זה וביום הכנס התשלום יעמוד על  .₪ 180סטודנטים  /גמלאים .₪ 90
* התשלום כולל ארוחת צהריים.
** ביום הכנס ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי והתשלום בהמחאה  /במזומן בלבד.
*** ניתן לקבל החזר כספי על ביטול עד לתאריך 15.2.17

הרשמה ותשלום בכרטיס אשראי בקישורwww.reg.co.il/ESPAnetIsrael :
הנגשת ההשתתפות ביום העיון תסופק על פי דרישה עד לתאריך .1.2.17
המעוניינים בהנגשה מתבקשים לציין זאת בטופס הבקשה להנגשה בקישורhttps://goo.gl/forms/qiM1sf7MpvzTMMQ52 :
אפשר לבדוק גם אפשרויות הנגשה נוספות על פי דרישה עד לתאריך זה.
חניה בחניונים בתשלום מחוץ לאוניברסיטה.
ניתן להשתמש בשירותי ההיסעים הפנימיים ולרדת בתחנה מס'  1הסמוכה לבניינים בהם מתקיים הכנס.
קישור למפת האוניברסיטהhttp://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf :
לשאלות ובירורים ניתן לפנות אלינו לדוא"לespanetisr2017@gmail.com :

