תוכנית הכנס הבינלאומי לזכרה של פרופסור דפנה יזרעאלי ז"ל
בנושא:
תעסוקה ,רווחה ומשפחות:
ישראל בפרספקטיבה השוואתית
שיתקיי בתאריכי  18ו  19במר  2008באוניברסיטת בר איל!

יום שלישי 18 ,במרץ 2008
 9:0011:00מושב מס1 .
ברכות  :פרופ .משה קווה ,נשיא בראיל
אמהות עובדות בהקשר החברתי :ביצוע חקר מקרה משווה בי! מדינתי
יו"ר ד"ר אלישבע באומגרט
פרופ .ג'וליה ברנ ,האוניברסיטה של לונדו
מתדיינת :פרופ .אוריאל סאליבא ,אוניברסיטת בגוריו
 11:3013:00מושב מס2 .
בארגו משות #ע" קהילת מגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית
יו"ר:ד"ר דליה לירהלפר ,המכללה למנהל
מתדיינת :ד"ר דפנה האקר ,אוניברסיטת תלאביב
אידיאולוגיה ,מדיניות רווחה ואי שוויו מגדרי – מודלי" מגווני"
ד"ר הדס מנדל ,אוניברסיטת תל אביב
מבט נשי – פרספקטיבה בינ"ל :נשי" יזמיות ישראליות מול קנדיות
ד"ר דפנה קריב ,המכללה למינהל
מדיניות רווחה ארגונית כמעצבת את חיי המשפחה של גברי" מועסקי" :מנהלי" ,מהנדסי"
ורעיותיה" בהיי טק הישראלי
ד"ר אורנה בלומ ,אוניברסיטת חיפה
יצירה עיתונאית כפעילות תעסוקתית בקרב מהגרות עבודה פיליפיניות בישראל
ד"ר עמית קמה ,מכללת עמק יזרעאל
 13:00-14:00הפסקת צהרים
 15:30 – 14:00מושב מס3 .
הזדמנויות שוות ושינוי בנתיבים מגדריים אפשריים
פרופ .רוזאנה הרץ ,ווסלי קולג ,מאסצ'וסטס
יו"ר פרופ טובה כהן ,אונבירסיטת בר-אילן
מתדיינת :פרופ .סילביה פוגל-ביז'אווי ,ראש תוכנית מ.א .ללימודי משפחה ,המכללה למינהל

 17:30 16:00מושב מס4 .
בארגו משות #ע" קהילת מגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית
יו"ר :פרופ .לריסה רמניק ,אוניברסיטת בראיל
מתדיינת :ד"ר שירה עופר ,אוניברסיטת בראיל
דילמת השילוב בי משפחה לעבודה :ההיבט המוסדי ,הכלכלי והתרבותי של פריו ועבודת נשי"
גלית אהרו ,אוניברסיטת ת"א
משאבי" כלכליי" וגירושי בפרקספקטיבה השוואתית
עמית קפל ,אוניברסיטת ת"א
חד הוריות ומדינת הרווחה
ד"ר ענת הרבסט ,אוניברסיטת בר איל ומכללת ת"א –יפו
ברית הזוגיות או דרכיה המפותלות של התיאודמוקרטיה בישראל
פרופ' סילביה פוגלביז'אווי ,ראש תוכנית מ.א .ללימודי משפחה ,המכללה למינהל

יום רביעי ,ה 19 -במרץ 2008
 11:00 9:00מושב מס5 .
ברכות
יו"ר ד"ר עליזה לביא ,אוניברסיטת בראיל
מדינת הרווחה וצורות משפחה חדשות
פרופ .אירנה לוי ,הקולג' האוניברסיטאי של אוסלו
מתדיי :ד"ר דני קפל ,אוניברסיטת בראיל
 11:3013:00מושב מס6 .
תוכניות ידידותיות למשפחה הן רק ההתחלה – הצורך בשינוי שיטתי במקומות עבודה
פרופ .סוזן לואיס ,מנהל עסקים ,אוניברסיטת מידלאסקס
יו"ר ד"ר רונית קרק
מתדיינת :ד"ר ניצה ברקוביץ ,אוניברסיטת בן-גוריון
 14:00 – 13:00הפסקת צהרים
 14:00-15:30מושב מס7 .

קידמה ,קריירות ומשרות :מגדור ההורות בשילוב בין משפחה ועבודה
פרופ .אן נילסן ,אוניברסיטת ברגן
יו"ר :דר .רבקה תובל -משיח ,אוניברסיטת בר-אילן
מגיבה :ד"ר עליזה לוין ,אוניברסיטת חיפה

 17:30 – 16:00מושב מס8 .
פרספקטיבת רווחה ומגדר על ישראל 2008
יו"ר :ד"ר אורנה ששון-לוי ,אוניברסיטת בר-אילן
תוכניות מרווחה לעבודה והחוזה המגדרי בישראל
ד"ר שרית הלמן ,אוניברסיטת בן-גוריון
משהו חדש ,משהו ישן ,משהו בהשאלה :התרגום של הארגון הידידותי למשפחה בישראל
ד"ר מיכל פרנקל
השינוי בתפקידה של המדינה כמעסיקה :נשים בשירותים המופרטים
ד"ר אורלי בנימין

 19:30 – 18:00מושב מס9 .
מגדר ,פוליטיקה והשיח הציבורי
מנחה ומתדיינת :בילי מוסקונה-לרמן
בהשתתפות:
גב .ברברה סבירסקי  ,מרכז אדווה וקבוצת הפעולה לתקציב ומגדר
גב .מרית דנון ,יועצת ראש הממשלה למעמד האשה
ד"ר ענת מאור ,מכללת רופין ואוניברסיטת בר-אילן

