
עו"סות צדק
כשמשפטים ועבודה סוציאלית נפגשים
כנס התכנית המשולבת של משפטים ועבודה סוציאלית
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09:30   |   התכנסות

10:00 - 10:15   |   ברכות ופתיחה
פרופ' מיכאיל קרייני, דיקן הפקולטה למשפטים

ד"ר אבישי בניש, ביה"ס לע"ס ולרווחה חברתית

ד"ר רם ריבלין, הפקולטה למשפטים

10:15 - 11:00   |   הרצאת פתיחה

פרופ' אורי ינאי, ביה"ס לע"ס ולרווחה חברתית

11:00 - 11:15   |   הפסקת קפה 

12:15 - 11:15
מושב בוגרי התכנית המשולבת:

משפט, עבודה סוציאלית ושינוי חברתי
פרופ' מימי אייזנשטדט דברי ברכה:  

דיקנית ביה"ס לע"ס    
ולרווחה חברתית    

עומר גלעד יו"ר:    
תלמיד התכנית המשולבת    

עו"ס ועו"ד שני אלוני משתתפים:  
מנהלת מרכז סיוע    

לנפגעות תקיפה מינית    
(חיפה והצפון)     

עו"ד ועו"ס אסף רגואן    
שובת רעב בעד דרום ת"א,    

בעבר מנכ"ל החברה הכלכלית     
בעיריית בת-ים    

עו"ד ועו"ס יעל בן סעדון    
מנהלת שותפה, המטה למאבק    

בסחר בנשים ובזנות    

12:15   |   ארוחת צהריים

13:00 - 14:15   |   מושבים מקבילים

חדר 501: ילדים ונוער בהליך המשפטי

צליל לנדאו - תלמידת התכנית המשולבת יו“ר:   

יעל כהן משתתפים:  
סגנית קצינת מבחן מחוזית לנוער, ירושלים    

רוני בלקינד    
עו"ס בצוות סדרי דין, אגף  הרווחה, עיריית בית-שמש    

עו"ס ועו"ד הודיה מושל    
עובדת סוציאלית לחוק נוער (בפועל), עיריית ירושלים    

חדר  504: צדק בהליך הפלילי - בין נאשמים לקרבנות

אילה בשור - תלמידת התכנית המשולבת יו“ר:   

דליה טאובר משתתפים:  
מנחת הליכי צדק מאחה בפגיעות מינות במסגרת       
תכנית "בצדק", המרכז הישראלי לגישות מאחות    

MSW ,עו"ס בת-שבע פיק    
מנהלת מח' ההדרכה, המועצה לשלום  הילד    

עו"ד ועו"ס ליל פטישי - סנגורית, מחוז דרום    

חדר 505: פרקטיקה מודעת-עוני ומיצוי זכויות

עו"ד ועו"ס מרב זוהרי יו“ר:    
מח' ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי), משרד המשפטים    

עו"ד ורדית דמרי-מדר משתתפים:  
מנהלת מקצועית, המרכז לחינוך משפטי קליני,       

האוניברסיטה העברית בירושלים    

עו"ס איריס סוקולובר-יעקובי    
מנהלת תכניות, תחום משפחות, אשלים-ג'וינט ישראל    

עו"ד ועו"ס אפרת רותם    
מנהלת המרכז לסיוע משפטי, החטיבה לקידום     

נוער וצעירים, עיריית ירושלים    

14:15   |   הפסקת קפה

14:30 - 15:00   |   מושב סיכום - עם הפנים לעתיד

https://goo.gl/forms/nZZQy7V72Ss6ct6o2


