
האגודה הישראלית לחקר 
זנות, עבודת מין וסחר במין

ערב ההשקה לאגודה הישראלית לחקר זנות, עבודת מין, וסחר במין:

חקר זנות בישראל היום: מניין ולאן?

אולם 127, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, 
אוניברסיטת תל אביב

האגודה הישראלית לחקר זנות, עבודת מין, וסחר במין שואפת לאגד את החוקרות והחוקרים בתחום רחב ומגוון 
זה ולבסס פיתוח ידע וחילופי ידע כחלק מקהילה רב-תחומית. מטרתה המרכזית של האגודה היא לקדם חשיבה 
תיאורטית, מחקר אמפירי ופיתוח מדיניות מעוגנת מחקר בתחום זה. כמו כן, חותרת האגודה לקדם שיח ציבורי 
ובייחוד של  נקודות מבט של כלל המעורבים.ות בתחום  ביחס לתופעת הזנות, המבוסס על  פנים  ומרובה  מגוון 
אוכלוסיות שהיו מודרות עד כה משיח זה. מטרה חשובה נוספת היא להנגיש ממצאי מחקר וחשיבה תיאורטית 
בתחום לקובעי מדיניות ואנשי מקצוע ולשתף פעולה עמם; זאת על מנת לעודד פיתוח מדיניות ומענים חברתיים 

מגוונים ואפקטיביים עבור כלל האוכלוסיות המעורבות בזנות, עבודת מין וסחר במין.

ותיאוריות  אידאולוגיות  עמדות,  בין  בקיטוב  רבות  פעמים  מאופיין  במין  והסחר  המין  עבודת  הזנות,  חקר  תחום 
שונות. העמותה שואפת להוות מסגרת מכילה וסובלנית למחקרים וחשיבה הנשענים על הנחות מוצא מגוונות 
ואף מנוגדות, כל עוד הם עומדים בעקרונות האתיקה המדעית. הנחת המוצא שלנו היא שפלורליזם רעיוני הוא 
חיוני וחשוב לקידום שיח חברתי רלוונטי ומכיל )inclusive( ותכנון ויישום דרכים יצירתיות ומועילות להפחתת דיכוי 

חברתי וקידום צדק חברתי.

צוות ההקמה של האגודה: פרופ' עינת פלד, ד"ר הילה שמיר, ד"ר גיא שילה, ד"ר יעלה להב-רז, איילת פריאור.

בתוכנית:
מנחה: איילת פריאור, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.

התכנסות וכיבוד קל 
 פרופ' עינת פלד, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב:

"מחקר על זנות בישראל 2019 - הידוע והלא ידוע".
פאנל – קולות מהשטח: 

איזה מחקר אנחנו צריכות על זנות בישראל כיום? 
בהשתתפות )לפי סדר א'ב'(: 

אלישע אלכסנדר: מנכ"ל מעברים לקהילה הטרנסית.
איילת בן-נר: ארגמן - ארגון נשים עובדות.

רעות גיא: משפטנית, ראש תחום קצה ונערות, עלם.
דנה לוי: שורדת זנות )הקראת דבריה על ידי ד"ר ענבל וילמובסקי(.

נעמה זאבי ריבלין: מנהלת סלעית, סיוע לנשים במעגל הזנות. 
נוגה שילוח: עובדת סוציאלית, מנהלת מרפאה ניידת, לשכת הבריאות חיפה.

ציפי נחשון גליק: מנהלת שירות נוצץ – משרד העבודה הרווחה והשירותים 
החברתיים.

מנחה: ד"ר גיא שילה, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.
הפסקה

מפגש הקמת האגודה
מנחה: ד"ר הילה שמיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.
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11  יוני, 2019  |  20:00 – 16:30

הארוע פתוח לקהל הרחב   |   ללא תשלום   |   אנא הרשמו כאן:
https://forms.gle/SDCg5o8ooRfgn73t6 


