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הרתחהמדינת"גמלות2019אספנט־ישראלכנס
בפנים?"ומיבחוץמימשתנה:במציאות

וביישומהחברתיתבמדיניותוהזדמנויותאתגרים
ערביםדתיים,חילונים,׳השבטים'ארבעתביןאינטגרציהתהיהלא"אם

במדינותהמקובללעומתהבאותבשניםיגדלבישראלהאי־שוויוןוחרדים,

OECD71.לדאוגישלפיכך,הישראלי.במשקהכלליתהצמיחהלמרותזאת

מגוונותאוכלוסיותשלהשתלבותלקדםהחינוך,לתחוםמשאביםלהפניית

אינהשהמדינהחבלהבריאות.בתחוםרחבמענהולתתהעבודהבשוק

לצמצםכדיההיי־טקובטכנולוגיותהכלכליתבצמיחהמספיקמשתמשת

(,(MichaelMichael FForster)פורסטרמיקאלד״רסיכםאלובדבריוהפערים."את

אי־שוויוןעלהמרכזיתההרצאהאת,2019אספנטכנסשלהכבודאורח
.0ECD71במדינותחברתיתוניעות

הצמיחהברעיוןהעוסקתהמחקרבקבוצתבכירחוקרהואפורסטרד״ר

הישראליהמשקלדבריו,.OECD־oבארגוןo ןוגראב ((InclusInclusive Growth)המכלילה

באי־שוויוןמלווהזוצמיחהאולםוטכנולוגית,כלכליתבצמיחהמתאפיין
.OECD־oלמדינותביחסגבוה

בפנים?"1מיבח1ץמימשתנה:במציאותהרחתהמדינת"גבולות

(ESPAneESPAnet Israel)ישראלאספנטכנסשלהשאלה־הכותרתהייתהזו

מפין.האקדמיבמרכז2019בפברואר14בתאריךשהתקייםהעשירי,
האירופיתESPAnetברשתישראלאתהמייצגהפורוםהואישראלאספנט

ומדינתחברתיתמדיניותלחקרפורוםזהוחברתית.מדיניותלחקר

קובעיאקדמיים,מוסדותממגווןוחוקרותחוקריםהמאגדהרווחה

המדיניותבעיצובהעוסקים/ותמקצועונשותואנשימדיניותוקובעות

ולמפגשחברתיתמדיניותבחקרולעיוןלדיוןבמהומשמשהחברתית,

ה״שטח".לביןהאקדמיהביןאמצעיבלתי

עובדיםוחוקרות,חוקריםכ־052התקבצוישראלאספנטשלהשנתיבכנס

קובעיוכןרווחהארגוניומנהלותמנהליסוציאליות,ועובדותסוציאליים

בתחומיעדכניותמחקרעבודותולהציגלשמועכדימדיניות,וקובעות

בישראל.החברתיתהמדיניות

ובמדינותבישראלהחייםשמציאותההבנהרקעעלהתקייםהכנס

הניכריםהדמוגרפייםהשינוייםבעקבותרבהבמהירותמשתנההמערב

המבנייםהשינוייםההמוניים,ההגירהגליתקופתנו,אתהמאפיינים

הפוליטיבשיחהרבותהתמורותההעסקה,ובדפוסיהעבודהבשוק

להמשךבאשרשאלותמעורריםאלושינוייםהכלכלית.והאי־יציבות
להתמודדזומדיניותמסוגלתהאםוביניהן:הנוכחית,הרווחהמדיניות

היאהאםנוספים?לצרכיםמענהולתתהחדשיםהאתגריםעם

מהועליהם?להגיבבניסיוןמסתפקתאוהשינוייםאתלצפותמנסה

המתרחשים?לשינוייםההסתגלותבתהליךהשדהאנשישלתפקידם

מענהשתיתןחברתיתמדיניותבפיתוחהאקדמיהשלתפקידהמהו

העתיד?לאתגרי

המרכזסוציאלית,לעבודההמחלקהראשתאבן־זהבראובןרוניתד״ר

.2019אספנטכנסיו״רמפין;האקדמי

יו״ררופין:האקדמיהמרכזסוציאלית,לעבודההמחלקהדולברגפנינהד״ר

.2019אספנטכנסהמדעית,הננעדה

האקדמיהמרכזסנציאלית,לעבנדההמחלקהMSWצריקר,עמיתעו״ס

zriker@gmail.com.2019אספנטכנסשלהמארגנתהננעדהינ״רמפין;

החברתית,המדיניותאםהשאלהגםעולההייחודי,הישראליבהקשר

אחתמקשהכאלהציבורלכלללהתייחסצריכהבפרט,הרווחהומדיניות

זכהלאשבעברהתרבותי,ולגיווןבישראלל״שבטים"עצמהאתלהתאיםאו

היתר,ביןנוגעת,זושאלההרווחה.מדיניותבמסגרתמספקתלהתייחסות

ישראל;אזרחיבקרבמובחנותלקבוצותהרווחהמערכתשללהתייחסותה
והחברתית;הגיאוגרפיתובפריפריהבמרכזהחברתיתהמדיניותליישום

העבודהמהגריכדוגמתמודרותלקבוצותביחסלהיעדרה()אולמדיניות

השינוייםהצפויים.הדמוגרפייםלשינוייםלעתידבמבטוכןהמקלט;ומבקשי

גבולותדרךבניווטיםהמאופיינתמורכבת,חייםמציאותמכתיביםהללו

שלנו.היום־יוםחוויותאתומגדריםמגדיריםאשרמצטלבים,

הגבולותשלהשונותבמשמעויותלעסוקנועד2019אספנסכנס

וגיאו־חברתייםגבולותשלבהצטלבויותתדיר:המשתנהבמציאות

פוליטיים

$TS1$וגיאופוליטיים$TS1$

$DN2$וגיאופוליטיים$DN2$מגוונות;אוכלוסיותשלהיום־יוםחייעלאלוגבולותובהשפעת

אוהכלתןעלובהשלכותיהםהמשתנהבמציאותהרווחהמדיניותבגבולות

המציאותשיוצרתוהאתגריםבסיכוניםוכןשונות;אוכלוסיותשלהדרתן

ויוזמותחדשותתפיסותסכנולוגיים,שינוייםגםולצדםהמשתנה

חברתיות.

העוסקיםבולטיםארגוניםעםפורהפעולהבשיתוףהשנההתקייםהכנס
)מנהללאומילביטוחהמוסדבהםשונים,בתחומיםחברתיתבמדיניות

בכיר)אגףהחברתייםוהשירותיםהרווחההעבודה,משרדוהתכנון(,המחקר

איגודחרוב,מכוןישראל,אשל־ג׳וינטמתו״ה(,והכשרהתכנוןלמחקר,

מושביםהניבוהללוהפעולהשיתופירש״י.וקרןהסוציאלייםהעובדים

והשירותיםהרווחהבתחומיהחברתיתלמדיניותהרלוונטייםבנושאים

החברתיים.

מקבילים,מושביםו־42מליאותשתיהתקיימוהכנסיוםבמהלך
מודעת־עוני;סוציאליתעבודהחדשניים:חלקםמגוונים,בנושאיםשעסקו

דילמותערביות;צעירותבקרבסוציאלייםשירותיםבצריכתחסמים

העבודההתפתחותזכויות;ומיצוימדיניותפרקטיקתבהוראתואתגרים

מרובות־בחברותכשירת־תרבותמדיניותפרקטיקתבישראל;הסוציאלית

תרבויות;

$TS1$;מרובותתרבויות$TS1$

$DN2$;מרובותתרבויות$DN2$הגירההנפש;ובריאותהרווחהבשירותיהטיפולמדיניות

בילדיםוטיפולרווחהמדיניותהלאומי;הרווחהמערךעלוהשלכותיה

הסוציאליים;העובדיםלביןהשירותיםצרכנישביןהיחסיםובנוער,
ותעסוקה;סוציאליתעבודההרווחה;מדינתוחיזוקמאורגנתעבודה
הלאומי;לביטוחהמוסדשלהפיננסיתהאיתנותהלאומי;בביטוחסוגיות

נוספים.רביםומושבים

בהובלתהמודעת־עוני",סוציאלית"עבודהבמושבהבולטיםהמחקריםאחד

דוקטורנטיתברנד־לוי,אלהעו״סידיעלהוצגנב1,קר1מרמיכלפר1פ׳של

תפיסותאתבחןזהמחקרבנגב.בן־גוריוןבאוניברסיטתלניהולבפקולטה

חברתיים.לשירותיםבמחלקותהסוציאליהטיפולאתהשירותמקבלי

אתמעלהמודעות־עוניייחודיותבתכניותהטיפולכינמצאזהבמחקר

ועוד,זאתהטיפול.במהלךהסוציאליהעובדעםמהקשרהרצוןשביעות

הטיפולבמסגרתמודע־עונימשפחהעו״סידיעלטיפולכימצאהמחקר

לרמהעדהרגילהשגרתילטיפולביחסהרצוןשביעותאתהגדילהשגרתי

הייחודיות.בתכניותהרצוןשביעותשל
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רו9האקדמיהמרכזואירועים,ננסיםמחלקתצילום:

חפץהאקדמיהמרכז
iUippinAcademicCento

אתהמשתתפיםבתפיסתשנמצאומרכזיותתמותבשלושדןהמושב

מודע־עוניעו״סשלהטיפולהשגרתי:הטיפוללעומתהמודע־עוניהטיפול

באקטיביות,המאופיינתבעבודהוקרבה,אמוןביחסיכמאופייןנמצא
קיימיםהשגרתיבטיפולאלו,לעומתהוליסטית.ובהתייחסותביוזמה

הואומנוכרים,מרוחקיםיחסיםיותררבהבתדירות

ב״כיבויוכןתגובהובהיעדרבפסיביותמאופיין

ואחריםזהמושבטיפול.תכנוןובהיעדרשריפות"

הגבולותלהרחבתרלוונטיותפעולהבדרכידנו

אתולעודדלחזקאפקטיביותדרכיםוליצירת

אלובחברה,המודרותהאוכלוסיותשלהעצמתן

הישראלית.מהחברהכחלקנשמעאינושקולן

תפקידההייתההכנסבמהלךשנדונהנוספתסוגיה
הרווחהשירותישלהגבולותבפריצתהאקדמיהשל

כך,ולשינוי.להתנגדותמרחבהאקדמיהובהיות

סוציאלייםשירותיםבצריכת"חסמיםבמושבלדוגמה,

אליאסחניןד״רשהובילהערביות",צעירותבקרב

רופין,האקדמיבמרכזסוציאליתלעבודהמהמחלקה
במסגרתהערביתבשפההמתקייםחדשניקורסהוצג

שםהקורסבמכללה.סוציאליתלעבודההמחלקה

מודעותפיתוחתוךהסטודנטיותהכשרתעלדגש

וד״ראליאסתניןד״רוהחברתי.התרבותילהקשר

סוציאליתלעבודהמהמחלקהאבן־זהב,ראובןרונית

נושאיושלההוראהמתודותשלתרומתםאתתיארומפין,האקדמיבמרכז

נשיםשללמאפייניהןבהקשרבאקדמיהסטודנטיותשללהשתלבותןהקורס

הוזכרואלו,ביןוחברתי.אתנימגדרי,למיעוטהשייכותצעירותערביות

נשיםעםהתערבותשיטותשירותים,לצריכתחסמיםהבאים:הנושאים

בישראל.ערביותצעירותכלפיהחברתיתוהמדיניותערביות

בפיתוחמהשדהמומחיםשללתפקידםהתייחסובכנסנוספיםמושבים

הלאומי"בביטוח"סוגיותהמושביםהעתיד.לאתגריכמענההרווחהמדיניות

תכנוןסמנכ״לגוטליב,דניאלפרוס׳בהובלתלאומי(,לביטוחהמוסד)בחסות

הלאומי",הביטוחשלהפיננסיתו״האיתנותלאומי,לביטוחבמוסדומחקר
לעבודההספרמביתק1ראמיכלד״רשלבהובלתה

שללסוגיותהתייחסוחיפה,באוניברסיטתסוציאלית

רפורמההצעתהוצגהאלובמושביםמכלילה.צמיחה

הפוליטייםהתהליכיםותוארוהלאומיהביטוחבדמי

הסוציאליהביטחוןבתחוםהנרחבותהרפורמותשל

בישראל.ילדלכלהחיסכוןבתכניתלמשלבישראל,

הסוציאליוהביסחוןהרווחה"מדיניותבמושב

משפחותיהם"ובבניבקשישיםהסיפולבתחום

ד״רשלבהובלתהישראל(,אשל־ג׳וינס)בחסות

במרכזסוציאליתלעבודהמהמחלקהדולברגפנינה

להזדקנותהנוגעותשאלותנדונורופין,האקדמי
ועלבזקניםהטיפולעלולהשלכותיההאוכלוסייה

הוצגזהבמושבבהם.המטפליםהמשפחהבני

בתכניתהרפורמהאתשאפייןהפוליטיהתהליך

ונדונוהלאומיהביטוחחוקבמסגרתהסיעודביטוח

בזקניםטיפולעםהמתמודדיםהמשפחהבניאתגרי
בפרט.הערביתובחברהבכלל,הישראליתבחברה

מנהלתבסביץ',תמרהציגהבמושבההרצאותבאחת

בתחוםהמהלכיםאתישראל,באשל־ג׳וינטמטפליםמשפחהבניתכניות

הכשרתכגוןיישומם,אתומקדמתבעיצובםשותפהשאשל־ג׳וינטזה

פיתוחהמדינה,שירותנציבותבמסגרתמטפליםמשפחהלבנירפרנטים

במחלקותסוציאלייםעובדיםשלמטפלים"משפחה"בנימומחיותתחום
חקיקה.וכןמדיניותקידוםהמקומיות,ברשויותחברתייםלשירותים

מעורריםאלושינויים

להמשךבאשרשאלות
הנוכחית,הרווחהמדיניות

מסוגלתהאםוביניהן:

עםלהתמודדזומדיניות

ולתתהחדשיםהאתגרים

נוספים?לצרכיםמענה

לצפותמנסההיאהאם

מסתפקתאוהשינוייםאת

עליהם?להגיבבניסיון
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רפאליתהילהד״רשלבהובלתהחרוב(,מכון)בחסותנוסףמושב

דןבנגב,בן־גוריוןבאוניברסיטתסוציאליתלעבודהמהמחלקה
בעיצובמשפחתיעוגןחסריצעיריםשלמעורבותםכגוןבנושאים

מיניותפגיעותומניעתבריאהמיניותקידוםבנושאהתערבותמדיניות,

עםמשפחותשלומתמשךזמניאי־ביטחוןוצעירים,מתבגריםבקרב

שולייםמאוכלוסיותצעירותנשיםבקרבגבוהסיכוןמצביוכןילדים,

לבגרות.במעבר

מקצועיים",תהליכיםלגביסוציאלייםעובדיםשל"תפיסותיהםבמושב
במכללהסוציאליתלעבודההפקולטהדיקןמוניקנדם,מנחםפרופ׳בהובלת

בקרבלקריירה"מחויבותבהןהרצאות,כמההוצגואשקלון,האקדמית
באוניברסיטתדוקטורנטקנלטנן,גילענ״סידי)עלסוציאליים"עובדים

שלההפרטהבעידןסוציאלייםעובדיםשללמקצועו״מחויבותחיפה(

באוניברסיטתדוקטורנטצריקר,עמיתענ״סידי)עלחברתיים"שירותים

בקביעתהאקדמיהשלבתפקידהרקלאעסקואלוהרצאותבר־אילן(.
ובהשפעהחברתיתמדיניות

שלבתפקידםגםאלאעליה,

בשדה.הסוציאלייםהעובדים

בחסותהתקייםאחרמושב

הסוציאליים.העובדיםאיגוד

עמדהשבראשוזה,מושב

יושבתתרמתי,ענבלענ״ס

העובדיםאיגודראש

בתפקידודןהסוציאליים,
מדיניותבפיתוחהשדהשל

לאתגריכמענההרווחה

הודגשוזהבמושבהעתיד.

שלהעמוקותהמשמעויות

לחיזוקהמאורגנתהעבודה
הדיוןהרווחה.מדינת

ח״בבהשתתפותהתקיים

"הרשימהמסיעתהניןדב

תנעמיניצןהמשותפת",

לעובדים","כוחמארגון
באוניברסיטתולאנתרופולוגיהלסוציולוגיהמהמחלקהבנימיןאורליפרופ׳

וענ״סהדרומי,המשולשבמרחבנעמ״תיו״רג׳לג׳נלימייסםבר־אילן,

בעוני.למאבקמהפורוםסרברמעיין

השנייההעולםמלחמתתוםשעםלמדנוזה,במושבהדיוןבמסגרת

האוניברסליתהרווחהמדינתה־02,המאהשלה־07שנותלמחציתועד

איגודיביןשנכרתההפוליטיתהבריתעלהמערבבמדינותהתבססה

סוציאל־דמוקרטיתתפיסהבעלותממשלותמפלגות,לביןחזקיםעובדים
אתהבטיחהזובריתחופשי.כלכלישוקבמסגרתפעלואשרומעסיקים

אוניברסלית,אזרחיתלזכותהפיכתםואתהחברתייםהשירותיםהרחבת
מעמדםואתחברתייםליעדיםהממשלתיתוההוצאההמיסויהגדלתאת

רופאיםכגוןחברתייםשירותיםבמתןהעוסקיםשלוהמקצועיהכלכלי

ועוד.סוציאליותעובדותמורות,ואחיות,

השלטוןלביןההוןביןהבריתבעולםהתחזקהה־0891משנותהחל
ההפרטהמשטרהמקצועיים.האיגודיםשלבכוחםפגיעהתוך

בכלכלההממשלהשלמעורבותהאתמאודצמצםהניאו־ליברלי

לסחורהאזרחיתמזכותהפיכתםתוךהחברתיים,ובשירותים

החברתייםהשירותיםהפרטתהחופשי.בשוקבמחירלמרבההנקנית

מאודפגעההמקצועיהאיגודשלהפוליטיתובהשפעתובכוחווהירידה

ובאיכותהטיפולייםבמקצועותהעוסקיםשלובמספרםבמעמדם

האזרחים.שקיבלוהשירות

במקצועותהעובדיםבמספרמרשימהעלייהחלההאחרונותבשנים
מחדשהרחבתםעלולהיאבקולהתאגדלחזורבחרואשרהטיפוליים

הרופאים,והכלכלי.המקצועימעמדםועלהחברתייםהשירותיםשל

ואתהמקצועיהאיגודאתחיזקוועודהאחיותהסוציאליות,העובדות

ועלהרווחהמדינתעלבמאבקלכליאותםוהפכוהעובדיםארגוני

מנהיגיהפכובכך,לאזרחים.הניתניםהחברתייםהשירותיםאיכות

שלהםהמטופליםציבורשלל״נאמנים"הטיפולייםבמקצועותהוועדים

עלהאחריותוהחזרתוהמסתורההפרטהתהליכילבלימתבדרישה

לממשלה.השירות

"לאהחדשהספרלהוצאתשהוקדשהמושבגםלציוןראויזה,בהקשר

כישראל",הסוציאליתהעבודהבהתפתחותפרקיםצדק:אלאצדקה,
סוציאליתלעבודההספרמביתהולררוניוד״רגלג׳וניפרוס׳שלבעריכתם

כגוןסוגיותנדונוזהבמושבהעברית.באוניברסיטהחברתיתולרווחה

שלהקמתותהליךבישראל,הסוציאליתהעבודהעלההיסטוריהמחקר

הסוציאלייםהעובדיםאיגודשלוההיסטוריהקהילתיתלעבודההשירות

בישראל.

מערךעלוהשלכותיה"הגירההיהזה,למושבבמקבילשנדוןנוסף,נושא
מהמחלקהשנער־לבמןענפרד״רבהובלתהמושב,הלאומי".הרווחה
מדינתגבולותכגוןסוגיותבחןמפין,האקדמיבמרכזסוציאליתלעבודה

מקלטמבקשיופליטות,הגירהעלייה,שלטרנס־לאומיתבמציאותהרווחה
בישראל.עבודהמהגריכלפיומדיניותבישראל

השירותצרכנישביןהיחסיםבמרקםעסקאחרמסקרןמושב

שפיתשמענןפר1פ׳בהובלתזה,מושבהסוציאליים.העובדיםלבין

בסוגיותדןתל־אביב,באוניברסיטתסוציאליתלעבודההספרמבית

)ההרצאהמבניים"חסריםבמשכביהרחובברמת"ביורוקרטיםכגון

מאוניברסיטתסטריאררנניופרנפ'לביאעינתד״רידיעלהוצגה

תכניותשלתרומתןאתרווחהלקוחותשל"תפיסותיהםחיפה(,

לוידרנריתד״רידי)עלוהדרה"עונילצמצוםקהילתיותהתערבות

באוניברסיטתסוציאליתלעבודההספרמביתפרייברגסמדרועו״ס

במגזרחברתייםלשירותיםבמחלקותסוציאלייםו״עובדיםבר־אילן(,

סוציאליתלעבודהדוקטורנטצריקר,עמיתעו״סידי)עלהערבי"

סוציאליתלעבודההספרמביתפרוינדענתד״רבר־אילן,באוניברסיטת

לשירותיםהמחלקהמנהלאבו־יונס,פתחיועו״סחיפהבאוניברסיטת

סח׳נין(.בעירייתחברתיים
הוקדשההצהרייםמליאת

המיוחדהגיליוןלהשקת

של(1חוברתל״ח,)גיליון

ורווחה""חברההעתכתב

יקנתיאלד״רשלבעריכתם
האגףמנהלצבע,)קנתי(

והכשרהתכנוןלמחקר,

העבודה,במשרד)מתו״ה(

והשירותיםהרווחה

הללפרנפ׳ושלהחברתיים,

לעבודההספרמביתשמיד

חברתיתולרווחהסוציאלית

העברית.באוניברסיטה

לעיוןהוקדשהגיליון
במנהיגותנבחרותבסוגיות

תחתםהמכנסיםלמדי,רחביםמושגיםשנירווחהשירותיובניהול

שוניםולהיבטיםאלהבארגוניםלמנהיגותהקשוריםשוניםהיבטים

בחסותהתקיימהזומליאהשלהם.וההפעלההניהוללמלאכתהקשורים

אביגדורד״רבהוהתארחוהחברתייםוהשירותיםהרווחההעבודה,משרד

אמיעו״דהחברתיים;והשירותיםהרווחההעבודה,משרדמנכ״לקפלן

שללשעברמנכ״לדינוררענןהמשפטים;משרדמנכ״ליתפלמור

רופין;האקדמיהמרכזשלהמנהלהוועדויו״רהממשלהראשמשרד
הונחההמליאהמושבישראל.ג׳וינטמנכ״ללשעברתמיריוסיופרופ׳

שמיד.ופרופ'צבעד״רידיעל

בתיאורעוסקותרבותתיאוריותכיהיההמליאהלמושבהרקע

הארגוניםעלוהשפעותיהתפקידיהמקורותיה,המנהיגותתופעת

ארגוניותובמציאויותשוניםבהקשריםהמונהגיםהאנשיםועל

תפקודםלחקרביותרמשמעותייםאלותחומיםשונות.וסביבתיות
תשומתאתקיבלולאהםאךרווחה,שירותישלוהתנהגותם

שלמעורבות□

משפחתיעוגןחסריצעירים

התערבותמדיניות,בעיצוב

בריאהמיניותקידוםבנושא

מיניותפגיעותומניעת

וצעירים,מתבגריםבקרב

ומתמשךזמניאי־ביטחון

ילדים,עםמשפחותשל

גבוהסיכוןמצביוכן

צעירותנשיםבקרב

העובדותהרופאים,

האחיותהסוציאליות,

האיגודאתחיזקוועוד

ארגוניואתהמקצועי

לכליאותםוהפכוהעובדים

הרווחהמדינתעלבמאבק

השירותיםאיכותועל

הניתניםהחברתיים

לאזרחים
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ארגוניות.ותיאוריותניהולחוקרימצדהראויההלב

החברתייםבשירותיםניהולושלמנהיגותשלבסוגיותדנוהמושבדוברי

New PuNew)החדש"הציבורי"הניהולגישתשלאימוצןרקעעל Public

Management)החדשה"הציבורית"המשילותגישתושל(New PuNew Public

Governance)בפרס.החברתייםובשירותיםבכללהציבוריותבמערכות

ממשלתיות;מערכותבניהולולמורכבויותלקשייםהתייחסוהדוברים
ליכולתםהרגולציה;גורמיידיעלהמערכתעלהנכפיםלאילוצים

והאפקסיביותהיעילותלמידתארגוניות;ורפורמותשינוייםליישם
וליחסיללקוחות;השירותיםאיכותלשיפורהממשלתית;המערכתשל

באספקתלהםהשותפיםהלא־ממשלתייםהארגוניםעםהעבודה
השירותים.

חייםמפעלעלהוקרהאותותמקבליבשניהתברך2019אספנטכנס

צעיר/ה.לחוקר/תהמצטייןהמאמרפרסבהענקתוכן

לשניהוענקחייםמפעלעלישראל""אספנטארגוןשלההוקרהאות

בריק.יצחקופרופ'קרומר־נבומיכלפר1פ'בולטים:חוקרים
בגיןבפרסזכתהבנגבבן־גוריוןמאוניברסיטתקתמר־נבומיכלפר1פ׳
ידיעלאומצהאשרמודעת־עוני,סוציאליתעבודהשלהפרדיגמהפיתוח

עו״סלעבודתמובילכמודלהחברתייםוהשירותיםהרווחההעבודה,משרד

פרקטיקהושלמדיניותשלמחקר,שלולקידוםלפיתוחותרמהמשפחה
בעוני.החייםאנשיםולמעןעם

האגודהיו״רבריק,יצחקלפר1פ׳הוענקחייםלמפעלנוסףפרס

שוניםבארגוניםהשניםלאורךפעילותועללגרונטולוגיה,הישראלית

הזקנה.בתחוםמדיניותבקידוםוכןלזקניםשירותיםובפיתוחבתכנון
במסגרתמשמעותילשינויהביאההפרס,ועדתחברילדעתזו,פעילות

וצרכיוהמספרישהיקפוהאוכלוסייהפלחעבורבישראלהרווחהשירותי

בחברה.מרכזימקוםותופסיםהולכים

תימור־שלוין,שחרלעו״סהוענקצעירלחוקרהמצטייןהמאמרפרס
באוניברסיטתולאנתרופולוגיהלסוציולוגיהבמחלקהדוקטורנט

עלמאבקביקורתי:מקצועיושיחניהוליות"ביןמאמרועלבר־אילן,

במסגרתנכתבאשרבישראל",הסוציאליתבעבודהפרופסיונליות

בנימיןאורליפר1פ׳המחקר,מנחתעםביחדשלוהדוקטורטמחקר
בר־אילן.מאוניברסיטת

שלייחודימחולממופענהנוהכנסבאיאספנס,בכנסילראשונה

המופעמורקוס־רובה.ראבעהשלבניהולה"גשריםאנסמבל

ביןמשותפתויצירהפעולהשיתוףדיאלוג,לעודדבמטרה"נולד"
משותפתתשוקההחולקיםשונות,ומדתותממדינותמתרבויות,צעירים

בטון",סודקים"פרחיםבכנס,שהוצגההמחוליצירתאמנותית.ליצירה
אנשיםביןהנוצריםובחלליםבמחיצותבטריטוריה,בזהויות,עוסקת

שבובחללהוצגההיצירהביחד.ליצורשלהםוביכולתבקבוצה

מעורבותתחושתשיצרגדול,אנושיבמעגלהכנסמשתתפיעמדו

האמנותשלחלקהעללמחשבהחומרוהותירהקהלשלוהשתתפות

חברתית.מדיניותבעיצוב

להמשךבאשרשאלותעללענותנמשיךכיחשובנשלם.לאאךתם
בחברההכוחויחסיהחברתייםולאתגריםהנוכחיתהרווחהמדיניות

להשתמשהאפשרויותאתונבחןרוב,קבוצותלביןמיעוטקהילותבין

בגבולותלהתבונןנועד2019אספנסכנסשינוי.כסוכניבגבולות

ולהרחיביחסיםמערכותלהביןידע,להרחיבהמאפשריםכבאירועים

אנושית.רווחה

להתמודדהקיימתהרווחהמדיניותשלליכולתביחסשאלותהציףהכנס

אנשישללתפקידםובנוגעהחדשיםוהחברתייםהכלכלייםהאתגריםעם

ובפיתוחהמתרחשיםלשינוייםההסתגלותבתהליךהאקדמיהושלהשדה

העתיד.לאתגריכמענההרווחהמדיניות

ומזוויותשוניםבאופניםלהיחקרימשיכואחרותורבותאלהשאלות

נתנובכנסשהוצגווהתכניותהמקיפיםהנתוניםהבאות.בשניםשונות

הםאזהרה.תמרורבפנינווהציבוולפעולהלהקשבהלהתבוננות,במה

לפתחבקריאההחברתי,המשמרעלולעמודלהמשיךהצורךאתהעלו

מיועדיה.אתההולמתחברתיתמערכת

עי1ןיום
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ואירועיםכנסים

החייםאתיפהלסיים

הטיפולבנושאחשובעיוןי1םאירחזיוהרפואיהמרכז

1פיתוההדרכהמרכזהבריאות,משרדבשית1ףהפליאטיב׳

לרפואהוהפקולטהביאליקקריתאשלישראל,ג’וינטידע

אילן.ברבאונ'עזריאל׳ע״ש
טיפולטיפוליות,העדפותתכנוןשנחנו:הנושאיםשארבין

הצוותשלהתקשורתעקרונותבקהילה,באשפוזתמך

ועוד.החייםבסוףומשפחתוהמטופלעםהמטפל

לשפרשמטרתהתומכתטיפוליתגישההינופליאטיב׳טיפול

משפחתם,ובניקשותבמחלותחוליםשלהחייםאיכותאת

הפחתהאומניעהמרפא,חשוכתמחלהעםהמתמודדים

המחלהובתססיג׳בכאבלהקלהטיפולמתןכוללבסבלם,

הגופניים,למרכיביםמשולבתהתייחסותותוךהשונים,

כמובחולה,ה0יפ1לשלוהרוחנייםהחברתייםהנפשיים,

תהליךכאלהמוותאל!התייחסותלחייםמשמעות□תןגם
צוותמעורבבטיפולהתהליך.הארכתאוזירוזללאטבעי,

ועוד.מטפליםעו״סים,אחיות,רופאים,שסללמקצועי,רב

הוטפיטתולים,ביתשונות:במסגרותניתןפליאטיב׳טיפול

שלביבכלנגישלהיותיכולפליאטיביטיפולבית.ואשפוז׳

המרפא.הטיפוללצדהמחלה,

jewish news
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disbeliefat the antisemitismcrisis

thathas rockedhis party,andlast

week refusedto confirmthathe

wouldvotefor Labourin the next

election.Last month,he toldan

audienceat Bar-llan University
thatthe crisis"couldimperilthe

LabourParty,andit should,if it's

not rootedout and defeated”.

Lastyear,the keynotespeakerat

thethe Board'sdinnerwas Mayor
of LondonSadiqKhan.

NEWSIN BRIEF

BLAIRTO SPEAK
AT BOARD DINNER

TonyBlairisto be the keynote
speakerat this year'sBoardof

Deputiesdinnerin November,
the Jewish representativebody
has said.The formerLabour

prime ministerhas sharedhis

increasingbewildermentand
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