
בתכנית

16:30-16:00

התכנסות, כיבוד קל ועמדת מכירה של הספר

18:00-16:30

הנחיה

פרופ' מונא חורי כסאברי, האוניברסיטה העברית בירושלים

דברי ברכה והערות לסדר היום המחקרי 

פרופ' אבי בראלי, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

פרופ' מיכל קרומר-נבו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הרצאה

פרופ' ג'וני גל וד"ר יהודית אבניר, האוניברסיטה העברית 

בירושלים, "בתי התיישבות בפלשתינה־א"י : 

על הניסיון לשלב בין טיפול פרטני לשינוי קהילתי"

דברי סיכום

ד"ר רוני הולר, האוניברסיטה העברית בירושלים 

"מחקר היסטורי ועבודה סוציאלית בישראל : 

דילמות, מתחים וסוגיות"

הציבור מוזמן להשקת הספר

לא צדקה אלא צדק:
פרקים בהתפתחות העבודה 
הסוציאלית בישראל

עורכים: ג'וני גל ורוני הולר
הוצאת מכון בן- גוריון

לחקר ישראל והציונות

הספר עומד לרכישה בשלל חנויות ספרים 
ובהזמנה בטלפון: 03-9229175

אתר ההוצאה לאור: 
http://bgri-press.bgu.ac.il

בירורים ולקבלת אישור כניסה עם רכב: 
jacquelinel@savion.huji.ac.il ,02-5881477

לא צדקה אלא צדק, אשר ערכו ג'וני גל ורוני הולר מבית הספר לעבודה סוציאלית 

פרקים  חדש  באור  מאיר  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  חברתית  ולרווחה 

מרתקים בהתפתחות החברה הישראלית באמצעות סיפורו ההיסטורי של מקצוע 

העבודה הסוציאלית.

- באיזו מידה העובדות  כגון  בוחנים מגוון של שאלות,  מחברי המאמרים שבספר 

טיב  היה  מה  אותו?  וקידמו  חברתי  לצדק  חתרו  בישראל  הסוציאליים  והעובדים 

המפעל  ובין  בחברה,  מודרות  לאוכלוסיות  סיוע  שמטרתו  המקצוע,  בין  היחסים 

דרכים  באילו  וחוסנו של האדם העברי החדש?  הגופני  דימויו  הציוני, שטיפח את 

חדר המקצוע לישראל ואילו תמורות והתאמות נעשו בו? האם את פניה של העבודה 

הסוציאלית בישראל עיצבו בעיקר יחידים, עובדות ועובדים סוציאליים, או הנסיבות 

החברתיות, הכלכליות והתרבותיות שהתהוו פה? 

העבודה  מקצוע  של  ההיסטוריה  על  מחקרים  לראשונה,  מקבצת,  זו  אסופה 

זה,  בתחום  בולטות  ומגמות  היסטוריים  אירועים  בוחנת  בישראל,  הסוציאלית 

ומספרת את הסיפור)ים( ההיסטורי)ים( של העבודה הסוציאלית בישראל. חוקרות 

במאמריהם  מביאים  אחרים  דעת  ובתחומי  סוציאלית  בעבודה  מובילים  וחוקרים 

מקצועיות  פרקטיקות  תקופות,  פני  על  המתפרסים  היסטוריים,  מקרה  חקרי 

ואוכלוסיות שונות. נסקרים בספר צעדיו הראשונים של המקצוע בתקופת המנדט, 

ומוסדותיה לאחר הקמת מדינת ישראל,  התפתחות מערכות העבודה הסוציאלית 

היבטים של צדק חברתי בתוך הפרקטיקה המקצועית, ועוד. 

ספריית אסיף היא אכסניה 
רב־תחומית לפרסום אסופות 

של מאמרי מחקר ותעודות 
היסטוריות שעניינם החברה 

בישראל, העם היהודי ומדינת 
ישראל.

מערכת אקדמית מופקדת 
על הליך הערכה מדעי של כל 

פרסומי הספרייה.
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פרקים בהתפתחות
העבודה הסוציאלית בישראל
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וני גל ורוני הולר עורכים ג'
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מכון צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב, ומדינת ישראל

יום שני, 1 באפריל 2019
באוניברסיטה העברית בירושלים , 
קמפוס הר הצופים, ספריית הר 
הצופים, מחלקת מדיה, חדר 32


