
  

  

  

  

  

  

  הכנס השביעי של הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל

  ESPANET ISRAEL הכנס הראשון של ו
  

  פערים והדרה חברתיתפערים והדרה חברתית, , צמיחהצמיחה, , מדיניות חברתית אל מול אתגרי עונימדיניות חברתית אל מול אתגרי עוני
  2010פברואר ב 8 ,ע"ד שבט תש"כ, יום שני

  )1102-1005נים בניי( הנדסה ניבניי, הקמפוס הצפוני, אילן-אוניברסיטת בר
  

  התכנסות ורישום   8:30 - 9:00
  

  ר הכנס"יו, ר מנחם מוניקנדם"ד  :ברכות   9:00-10:30

  ר הפורום לחקר מדיניות חברתית"יו, וני גל'ג' פרופ        

  דיקן הפקולטה למדעי החברה, שמואל סנדלר' פרופ        

         

   מושב מליאה

  שר הרווחה והשירותים החברתיים, מר יצחק הרצוג

  וחה מול אתגרי עוניוחה מול אתגרי עונימדיניות משרד הרומדיניות משרד הרו

  

Prof. Dave Gordon, Director, The Peter Townsend Centre for International 

Poverty Research, University of Bristol, UK 

TThhee  CCoosstt  ooff  PPoovveerrttyy  
  

  1מושבים מקבילים  11:00-12:30
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   הסדרה של שירותי רווחה. 3
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  ר הכנס"יו

  ר מנחם מוניקנדם"ד

  

  

  הועדה המארגנת

  ר" יו-ורדה סוסקולני ' פרופ

  ר שירלי אברמי"ד

  ניר-דורית בר

   גלזרהלנה

  ר ענת הרבסט"ד

  ר דרורית לוי"ד

  ר מרב סלומון"ד

  ר ברוך עובדיה"ד

  

  

  הועדה המדעית

  ר" יו-ר מנחם מוניקנדם "ד

  ר עופר אריאן"ד

  ר אורלי בנימין"ד

  און-ארנון בר' פרופ

  בוני גולדברג

  וני גל'ג' פרופ

  ר בני הוזמי"ד

  ר חנה כץ"ד

  ר איילת מקרוס"ד

  ר רוני סטריאר"ד

  קותי צבע

   יוסי קטן'פרופ

  

  

  ס לעבודה סוציאלית"ביה

  ש לואיס וגבי וייספלד"ע
  האיגוד הישראלי לרווחה חברתית

  מדינת ישראל
  מינהל מחקר וכלכלה

 משרד התעשייה המסחר
 והתעסוקה



  

  

  מושבים מקבילים  12:30 – 11:00 

  )53אולם , 1105 בנין(  ר שירלי אברמי"ד: ר"יו כוחות ושחקנים   כוחות ושחקנים  --מדיניות חברתית לאומיתמדיניות חברתית לאומית. . 11

  אברהם דורון' פרופ
  בירושליםהאוניברסיטה העברית

  לגיטימציה של הביטוח הלאומי- אמצעי לדה–המסע נגד הונאה 

  אורי אבירם' פרופ
 האוניברסיטה העברית ומכללת ספיר

שינויים : ם וסיכונים בדרך לרפורמה בשירותי בריאות הנפש בישראלסיכויי
 אינקרמנטאליים לעומת רפורמה רדיקלית

 

  ר ענת מאור"ד
האוניברסיטה הפתוחה והמרכז 

 האקדמי רופין

השפעת השימוש הגורף בכלי של חוק ההסדרים במשק המדינה  על הפערים 
 2005-2002בשנים 

 

  יוסי גולדשטיין' פרופ
 המרכז האוניברסיטאי אריאל

 בשומרון

גולדה מאיר במחצית הראשונה של שנות " שרת המעברות"מדיניותה של 
 אל מול האתגרים החברתיים הקשורים בקליטת העלייה הגדולה, החמישים

 

 

  )243אולם , 1104 בנין(   גרוסרויטל' פרופ, ורדה סוסקולני' פרופ: ר"יוהתמודדות עם אי שוויון בבריאות  התמודדות עם אי שוויון בבריאות  . . 22

  אורלי מנור ' פרופ
  בירושליםהאוניברסיטה העברית

כלכליים בתמותה בקרב  קשישים -גורמים מנבאים להסבר פערים חברתיים
 בישראל

 

  ר רן בליצר"ד
 שרותי בריאות כללית

  שוויון בבריאות ואיכות בשירותי בריאות כללית-צמצום פערים ואי

ון ואורנה ר רחל ווילף מיר"ד
  טוב-שם

  שרותי בריאותכבי מ

תכנית הפעולה של ארגון בריאות קהילתי לקידום : מיקוד בפריפריה החברתית
 השוויון

 

  אמה אברבוך
 משרד הבריאות

  מסגרת אנליטית לניתוח מדיניות לאומית לצמצום אי השוויון בבריאות

  

  )244אולם , 1104 בנין(  בראון-ארנון בר' פרופ: ר"יו  הסדרה של שירותי רווחההסדרה של שירותי רווחה. . 33

  ר אראלה שדמי"ד
 בית ברלהמכללה האקדמית 

  הפרטת השיטור בישראל

   מור-גיל גןד "עו
 האגודה לזכויות האזרח בישראל

  לחסרי הבית אין כתובת

  ר ליהיא להט"ד
 המכללה האקדמית ספיר

   שירותי רווחה אישייםאסדרה של

  ר עלי בוקשפן"ד
 הרצליה, המרכז הבינתחומי

  התמורות החברתיות במשפט העסקי בישראל

  

  )249אולם , 1104 בנין(  ר רוני סטריאר"ד: ר"יוחידושים בהיחלצות מעוני  חידושים בהיחלצות מעוני  . . 44

  ס"עו, דורית אלטשולר
עיריית , מינהל השרותים החברתיים

 אביב-תל

   )כנית מיזםת(חות המחלקות לשירותים חברתיים שינוי מדיניות הטיפול בלקו

  ליאת קוליק' פרופ
 אילן-אוניברסיטת בר

ניתוח משווה בין ? האם שליטה על  משאבים יוצרת בהכרח  התמודדות אקטיבית
 נשים יהודיות וערביות

 

 נה'ר אברהים מחאג"ד
אוניברסיטת אלקודס והמכללה 

  האקדמית בית ברל

  ?האומנם: המגזר העסקי כרשת ביטחון אחרונה למען החברה הערבית בישראל

  ר ניצה דוידוביץ"ד
המרכז האוניברסיטאי אריאל 

 בשומרון

 על קליטתם של –מדיניות חברתית אל מול אתגרי הצמיחה והקליטה בישראל 
 מדענים עולים באקדמיה

 

  



  

  )271אולם , 1105 בנין(  מיכל אלפסי: ר"יוהתגברות על חסמים לתעסוקה באוכלוסיות ייחודיות  התגברות על חסמים לתעסוקה באוכלוסיות ייחודיות  . . 55

  ת"משרד התמ, מושב בחסות מנהל מחקר וכלכלה  

  אסף מלחי
 ת"משרד התמ, מנהל מחקר וכלכלה

  פייני תעסוקתהדיוקן החברה החרדית בישראל ומא

  יעל הנדלסמן
 ת"משרד התמ, מנהל מחקר וכלכלה

והמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק 
 העבודה

מאפייני : תכנית החומש לשילוב צעירים בני העדה האתיופית בתעסוקה
 חסמים לתעסוקה ותמונת מצב של יישום המדיניות, תעסוקה

 

  מיכל אלפסי
 ת"משרד התמ, מנהל מחקר וכלכלה

   דיוקן סוציו דמוגרפי ותעסוקתי–אנשים עם מוגבלות בישראל 

  נטע אחדות
 ת"משרד התמ, מנהל מחקר וכלכלה

 אימהות חד הוריות שקיבלו -התכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה
 ?האם הן שיפרו את מיקומן בשוק העבודה: 2004-2007קים בשנים מענ

 

  

  )42אולם , 1104 בנין(  ר ברוך עובדיה"ד: ר"יו  עניים והחברה האזרחית כמשפיעים על מדיניות חברתיתעניים והחברה האזרחית כמשפיעים על מדיניות חברתית. . 66

  מן'רצ'ארזה צ' פרופ
, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 הטכניון

  ייםהטמעת שיקולים חברתיים בתהליכי תכנון מרחב

  דינה רביב שסטצקי
, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

 הטכניון

  הבדלים בהשתתפות בתהליכי תכנון של תושבי שכונות מוחלשות וחזקות

  ר ברוך עובדיה"ד
 האיגוד הישראלי לרווחה חברתית

השפיע על המדיניות הלאומית להתמודדות עם עוני אתגר החברה האזרחית ל
 והדרה חברתית

 

  ר גל אלון"ד
 האוניברסיטה העברית בירושלים

  דפוסי השתתפות פוליטית של עניים בישראל? עונייה של הדמוקרטיה

  

  

  מושבים מקבילים  15:00 – 13:30

  )53אולם , 1105 בנין(  שוש קמינסקי: ר"יו   והשתלבות חברתית והשתלבות חברתית,,צמצום הדרהצמצום הדרה: : לחיות עם מוגבלותלחיות עם מוגבלות. . 77

  מושב בחסות בית איזי שפירא

  שנטל וסרשטיין
 מנהל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

  השתלבות נכים כלליים בעבודה וכדאיותה  בעבורם

  ענבל אביב
פורום ארגונים והורים למען ילדים עם 

 מוגבלות

כאמצעי להשפעה על מדיניות חברתית ולצמצום הדרה : פורום ארגונים והורים
 של פעוטות עם מוגבלות ומשפחותיהם

 

  ר דנה רוט"ד
 בית איזי שפירא

    שילובם של אנשים עם מוגבלויות כחוקרים את עצמם-המחקר המשתף 

  רונן כהן
 בית איזי שפירא

שינוי עמדות ככלי לצמצום הדרה חברתית ולהשתלבות חברתית של ילדים 
 ומשפחותיהם

 

 

  )243אולם , 1104 בנין(  ניר-דורית בר: ר"יו  ??השלמה או החלפההשלמה או החלפה: : המגזר השלישי והממשלההמגזר השלישי והממשלה. . 88

  מושב בחסות חיבוק ראשון

  חדוה מונטיאס
 "חיבוק ראשון"עמותת , ל"מנכ

חיבוק " תאור עבודתה של עמותת –דיניות כלפי תינוקות נטושים בישראל מ
 בישראל" ראשון

 

  זהר-ר אהובה אבן"ד
 המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

המקרה של עמותת עובדי : תרומתם של חברות וארגונים לשכבות המצוקה
 )ביצים,  לחם,חלב" (ב"עמותת חל  "-וגמלאי בזק 

 

  בר-ר מיכל  אלמוג"ד
 האוניברסיטה העברית בירושלים

יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות –" זו הייתה אמורה להיות שותפות"
 לממשלה במיזמים חברתיים

 

  



  

  )42אולם , 1104 בנין(  ר יוסי כורזים"ד: ר"יו  הדרה ומדיניות לאומיתהדרה ומדיניות לאומית, , עוניעוני: : בין מדדים למדיניותבין מדדים למדיניות. . 99

  חגית חובב
 מרכז ישראלי לקידום צדק חברתי, ר"יו

  מדיניות במבחן המעשה: 2010 – 2008יעדיה החברתיים של הממשלה לשנים 

  ר יאיר בוימל"ד
 המכללה האקדמית לחינוך אורנים

הממסד הישראלי כלפי אזרחי  פענוח צופן מדיניות – שנות הפקרה מושגחת 61
 המדינה הערבים

 

  ר דניאל גוטליב"ד
מנהל מחקר , המוסד לביטוח לאומי

 ותכנון

  ?איך לבחור בין מדדי עוני חלופיים

  נעמה הרון
 אילן-אוניברסיטת בר

  2003  מהסקר החברתי הארופאיממצאים , עוני והדרה חברתית בישראל

  

  )244אולם , 1104 בנין(  קותי צבע: ר"יומי עוזר לעניים ובמי העניים נעזרים  מי עוזר לעניים ובמי העניים נעזרים  . . 1010

  ר מנחם מוניקנדם"ד
 אילן-אוניברסיטת בר

  על הקשר בין עוני לבין רשתות תמיכה בקהילה

  ןאסא מרו
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

מתחים מבניים בעבודתם של מתכנני יעדים ? מנסחים מחדש את החוזה החברתי
 תעסוקתיים בישראל

 

  און-ארנון בר' פרופ
 חי-המכללה האקדמית תל

  סיוע אישי של עובדי שירותי אנוש לפונים עניים: מעבר לדרישות התפקיד

   רוני סטריארר"ד
 אוניברסיטת חיפה

  חווית העוני של אנשים עובדים: בין עבודה לעוני

  

  )249אולם , 1104 בנין(  ר ענת גופן"ד: ר"יומניעת הדרה במערכת החינוך  מניעת הדרה במערכת החינוך  . . 1111

  אסתי הוס
 האוניברסיטה העברית בירושלים

  מניעים ומדיניות, ייניםמאפ: יזמות הורים להקמת בית ספר לילדיהם

  ר ענת גופן"ד
 האוניברסיטה העברית בירושלים

  החוליה החסרה בצמצום פערים בחינוך: הון משפחתי

  אילה הנדין
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 ערבים במערכת ההשכלה התפקיד הכפול של המשפחה בהשתלבות סטודנטים
 הגבוהה

 

  רוני הולר
 האוניברסיטה העברית בירושלים

   ישראל בפרספקטיבה בינלאומית משווה-סבסוד מסגרות טיפול לגיל הרך

  

  )271אולם , 1105 בנין(  וני גל'ג' פרופ: ר"יו  פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאליתפרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית. . 1212

  ר איילת מקרוס"ד
 אילן-אוניברסיטת בר

  קואליציות לשינוי מדיניות חברתית הנוגעת לאוכלוסיות מודרות

  גל-ר עידית וויס"ד
 אביב-אוניברסיטת תל

  עובדים סוציאליים בוועדות הכנסת: פרקטיקת מדיניות הלכה למעשה

  חניתה קושר
 האוניברסיטה העברית בירושלים

  דה סוציאלית והשתתפות ילדים בעיצוב מדיניות חברתיתעבו

  חיריה עלו חמרה
ראש תחום עבודה קהילתית במערכת 

 עיריית חיפה, השירותים החברתיים

במה : "השתלמות להרחבת מקומם של עובדים סוציאליים בתהליכי עיצוב מדיניות
 "חברתית כלכלית
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  הזמנה לקבוצת עניין

  13:30 – 12:30בשעות , תקיים במהלך הפסקת הצהרייםי פגשמה
  
 

ניהול שירותי רווחה וקידום ניהול שירותי רווחה וקידום , , לקראת שילוב כוחות בין פיתוח קהילתילקראת שילוב כוחות בין פיתוח קהילתי

  ??מדיניות חברתיתמדיניות חברתית
 

-האקדמי המסלול, החוג למדעי התנהגות; משרד הרווחה, מדיניות-מנהל תחום תכנון  - ר יוסי כורזים"ד
  ACOSA -המכללה למנהל וחבר הנהלה ב

  אילן-אוניברסיטת בר, ס לעבודה סוציאלית"ביה, מרצה - ר איילת מקרוס"ד

  יורק-אוניברסיטת העיר ניו', האנטר קולג, מנהלת המרכז לארגון קהילתי  - טרי מזרחי' פרופ

  
 שאינם  האם יש מקום לשלב כוחות בעבודה סוציאלית בין אלה :הדיון מסביב לשולחן העגול יתמקד בשאלה

  ? פרקטיקה ובפרקטיקה של מדיניות-המוכרים גם כעוסקים במאקרו, ישירעוסקים בטיפול 

תת מנהלי מחלקות הרווחה עמו/תא: אלה מפוצלים בישראל בין מספר קבוצות קטנות יחסית ותמקצוע ,כיום

האיגוד ; הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל;  עמותת העובדים הסוציאליים הקהילתיים;המקומיות

, תייכים לכל ארגוןעובדים רבים אחרים אינם מש, לצד אלה.  חברתית ומרכזים אקדמיים נוספיםחההישראלי לרוו

  . אם במגזר הציבורי ואם במגזר הוולונטארי–תכנון ופיתוח שירותים , עוסקים בתפקידי ניהוללמרות שגם הם 

ילתי ולמנהל סוציאלי לארגון קה) האמריקאי(עם דגש מיוחד על האיגוד , ב"במושב זה נבחן מה קיים בארה

)ACOSA( ,עם העוסקים בחקר המינהל הסוציאלי, אשר משלב חלק ניכר מהמרצים לעבודה סוציאלית קהילתית.  

האם יש מקום לבחון מחדש את האינטרסים השונים של הגופים העוסקים : משתתפי קבוצת העניין ידונו בשאלה

של " המאסה הקריטית"אשר תגדיל את , ורחבתבשיפור המדיניות החברתית בישראל בדרך של התארגנות מ

  .פיתוח שירותים חדשניים ולשינוי חברתי, מחקר,  למטרות למידה-הארגונים המפוצלים העוסקים בכך ביומיום 

  
��  ��  ��  ��  ��  



  

  השלכות הכלכליות של העוני ה : פאנל דיון
  ירון זליכה ומר סבר פלוצקר' דר, הרב יובל שרלו               

  
  
  

  יעי של הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראלהכנס השב
   ESPANET ISRAEL הכנס הראשון של ו

  

  פערים והדרה חברתית, צמיחה, מדיניות חברתית אל מול אתגרי עוני

  2010פברואר ב 8 ,ע"ד שבט תש"כ, יום שני

  )1102-1105בניינים (בנייני הנדסה , הקמפוס הצפוני, אילן-אוניברסיטת בר
  )ב"ראה מפה מצ( בחניוני האוניברסיטה הקרובים לקמפוס הצפוני שלוםניתן לחנות בת

  

   הרשמהטופס
  

  : ניתן להרשם לכנס בשתי דרכים
דמי חבר כוללים עלות  ( בישראלפורום לחקר המדיניות החברתיתדמי חבר שנתיים ב כוללהלכנס רישום . א

   ")אליבטחון סוצי" ומנוי לכתב העת ESPANETמופחתת לכנס זה ולכנסים של 
   רישום לכנס בלבד.ב
  

פורום לחקר המדיניות החברתית כנס וללרישום   

  ) הישראלי לרווחה חברתיתאיגודב(

   בלבדלכנסרישום 

  

   100₪   150₪  משתתף

   60₪   90₪  *ית/או סטודנט* ת/גימלאי

  מותנה בצירוף צילום תעודה מתאימה לטופס ההרשמה* 

  

  __________________________________________________________: שם
  

  ________________________________________________________ : כתובת
  

  ________________________________________________________: תפקיד
  

  _____________________________________________________: ארגון/מוסד
  

  ______________________: טלפון סלולרי ________________________: טלפון
  

  ___________________________________________________: ל"כתובת דוא
  

   ) il.ac.biu.mail@barkai.diklaל "נא לאשר בדוא(וארשם ביום הכנס מתכוון להשתתף  י  אנ

  ) הישראלי לרווחה חברתיתאיגודב(פורום לחקר המדיניות החברתית רישום ל  

  לפקודת האיגוד הישראלי לרווחה חברתית   ₪ ________ס "במזומן ע/ תשלום בהמחאה מצורף         

  )נא להקיף בעיגול*  (ת/גמלאי* /  ית/סטודנט/  מחיר רגיל   

   בלבד לכנסרישום  

  אילן-לפקודת אוניברסיטת בר    ₪________ס "במזומן ע/ מצורף תשלום בהמחאה   

  )נא להקיף בעיגול*  (ת/גמלאי* /  ית/סטודנט/  מחיר רגיל   

  :לכתובת  31.1.2010עד   לשלוח את טופס ההרשמה בצירוף המחאהנא 

  52900גן -רמת, אילן-אוניברסיטת בר ,ש לואיס וגבי וייספלד"סוציאלית עס לעבודה "ביה, דקלה ברקאי

  בהמחאה או במזומן בלבדניתן להרשם ביום הכנס 
  

  31.1.2010 הינו לבקשה להחזר כספי בעקבות ביטול הרשמה מוקדמתהתאריך האחרון 
  

  il.ac.biu.mail@barkai.dikla: ל" או בדוא5317736-03  :לפרטים ולבירורים ניתן לפנות לדקלה ברקאי בטלפון

   לעבודה סוציאליתס"ביה

  ש לואיס וגבי וייספלד"ע
  האיגוד הישראלי לרווחה חברתית

  מדינת ישראל
  מינהל מחקר וכלכלה

 והתעסוקה משרד התעשייה המסחר



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1103 - 1102' בניינים מס: הכינוס מתקיים בבנייני הנדסה בקמפוס הצפוני

  )1401 בנין(ניתן לחנות בתשלום בחניוני האוניברסיטה ליד מרכז וואהל 

  

  

  

  

  

  

  

  

 בנייני הנדסה


