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 4-ו 5: שולחנות דיון מסכםסיכום  -יום על מוביליות חברתית 

חיה , ד"ר קרן אריסון  -פריס -דה שלומית, רש"יקרן  – אביטל-קלמןמיכל , JDC –ניניו ריבה , JDC –שירה לב עמי ד"ר  נוכחים:

 JDC -, וגילה JDC –, מיכל אטינגר קרן שחף -משי 'ג

 : רפלקציה אישיתחלק א'

 חיה:  -

o מוביליות צריכה. ולכן טוב שמשרד האוצר לקח חלק ביום הזה משינוי הוא מדיניות ממשלתית נפרד חלק בלתי 

, מערכות )ממגזרים שונים( המון שותפים דורשתמוביליות השפעה על  ולו כי –להיות על סדר היום של המדינה 

 "מי יהיה משרד המוביל?: "אחד הקשיים יהיה לענות על השאלה. מגוונת ועשייה

o בקרן שחף, שתומכת מבורכת - בנה שהעשייה אינה של גורם אחד בלבד, שהשותפות היא תנאי להצלחההה .

האזרחית היא חלק בלתי נפרד בהובלה של ה בקהילות משימתיות, רואים את חוד החנית של שינוי מסוג זה. חבר

 המהלך.

o  כדי לשמר את שבאפשרותו עליון עושה כל המעמד ההתיאוריות הסוציולוגיות אומרות ש רובחשוב לזכור כי

עליהם צריך להרהר . אלו מחסומים "הדביקות"יש מנגנונים שמשפיעים על  , את יחסי הכוחות.המעמד שלו

 הנושא הזה צריך לעלות! – בפורום הנ"ל כשמדברים על מוביליות חברתית ולערער.

 שלומית:  -

o Too early too soon  .להציע מספיק כדי להעמיק את הידע  נוכל שבויום נוסף נדרש כדי להציע שיתופי פעולה

 רעיונות לשיתופי פעולה.

o :אבל מה עם משרד החינוך,  שותף ליום הזה, משרד אוצר היה רצף הוא עיקרון משמעותי בשיח על מוביליות

 משרד הרווחה, משרד הבריאות? 

o כמו  יותר של מוביליות, "רכים"אזורים ההיום הזה לא נגע מספיק בWellbeing, .עליהם צריך לתת את הדעת 

o  צריך להבין מה היא "חברה" או "קהילה" בעיננו )על כל הרצף שבין קהילות וירטואליות, קהילות אתניות, קהילות

 מבחירה וכו'(, על מנת לדעת כיצד להתייחס ולהתעמק בסוגיות. זוהי השפה שצריך להתחיל ולבנות יחד.

 מיכל:  -

o תהכרחי יאה עבור האג'נדה הזו ינת התוכן והתקציבההירתמות של הממשלה מבח . 

o חרדים -)ערבים, חרדים, יהודים לאהחלוקה הדמוגרפית ביחס לשיח שאנו מפתחים סביב מוביליות יש לשים לב ש

גידור של האוכלוסיות  -לשיח כזה יש השלכות אופרטיביות  "הם לא חלק מאיתנו".ומרמזת שהם נוחה לנו, וכו'( 

מכיל ומאפשר החדש, מסוג שיח  הדרה חברתית. השיח הנ"ל הוא נרטוב של הנתונים ולא יוצר -ולבסוף האלה 

תת אמצעים וכלים לעבוד מעל ומעבר לדמוגרפיות; התייחסות לפוטנציאל לניעות ולא השיח אמור ל מוביליות.

 . ל"שבטים"

 צריך  ,. מצד שניאותה יגאריאל: ככל שאתה מתייחס לאוכלוסייה בתת הישגים כמוחלשת, אתה מתי

 .שצריך להחזיק להבין איך להתייחס לנסיבות של אותה האוכלוסייה. זו מורכבות

  אריאל: -

o "וןמי שנמצא ברבעבמסגרתה  " מכילה מורכבות:מוביליות SES  ומצליח לנוע לרבעון נמוךSES  מוריד,  –גבוה

להיות כנים ביחס למה שאנחנו הנמוך. אריאל מציב אתגר בפני הפורום:  SES-בהכרח, מישהו אחר לרבעון ה

כזים גם במניעת ה"נפילה של מאמצים של מוביליות מרו –הגישה שונה . בפינלנד למשל, בקשים לעשותמ

 חזקים. 

o  ,ללמוד  בוחריםילדים בעלי פריבילגיה כש יש לכך הצדקות(. אולם,בעיקר כלכלית )ו היא של מוביליות המדידהכיום

משהו בשביל ההגשמה העצמית, הסקרנות ולפי ההעדפות שלהם )לעיתים מקצועות שאינם כוללים הכנסה 

הרי היתה להם פריבילגיה )שדומה מאוד למוביליות( ובאמצעותה הם  מה זה אומר במונחים כלכליים? –גבוהה( 

  .SES-*ירדו* במדרג ה

o ם של במוביליות יש, באופן אינהרנטי, דואליות: אספקטיwellbeing  הם חשובים )ואפילו אינדיקטורים חשובים

למוביליות( אבל בפועל )פעמים רבות גם אם לא תמיד( יש לצמצם אותם על מנת לקדם מוביליות. דוגמא קלאסית 

להשתמש  תלמידיםאו שאנחנו מכשירים  לעילאלהיות מתמטיקאים תלמידים האם אנחנו מכשירים היא השאלה: 

 –בהתחשב ברקע המדיני, חברתי ותרבותי בו אנחנו שרויים בהקשר הישראלי התעסוקה? במתמטיקה בעולם 

 . התשובה לא פשוטה

o "ביחס ל )טנאי( הלוואי והיה לי את הביטחון שיש לגלעד-what works...;"  בר שראוי לעשותו, אפשר לעשות דכל

במציאות, באופנים ובאמצעים מגוונים לכן, חשוב להתנסות במוביליות . זה גם מה שקורה –לרוב טוב ו-אותו לא

 לא להתאהב בגישה אחת.ו

 ריבה:  -

o  :בפרט, במערכת או  –איפה צריך לשים את המשאבים קיימת שאלה פתוחה עליה אנחנו לא יודעים לענות כרגע

 . ROIs-ומכאן נובעות הרבה שאלות על טרייד אופים, ונדרש מיקוד להשקעות  בקהילה?
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o של למידה  להשתמש באלמנטים; יש לחברה הישראלית התאמה -לעבור 'ישראליזציה'  כל ידע שאנו רוכשים צריך

 .ולא כמקורות סמכותשראה כמקורות ה מהעולם

 שותפותמחשבות על : חלק ג'

o  :לצעירים להישאר הקרן מסייעת המטרה של הקרן היא לצמצם פערים ועושים את זה הלכה למעשה. חיה

 מוביליות . אנחנו רואים את זה כפיתרוןלייצר כוחבמקומות פריפריאליים ומעודדים אוכלוסייה להצטוות לקהילה, 

מדדים של  באמצעותשחף החליטה להסתכל על שכונות  חשוב לציין שקרן. מאפשרויות רבות רק אחד ;נקודתי

יש אמונה לסיכום, בעלי תפיסות דומות ומשלימות.  ריםמממנים אחלחבור לארגונים בהתאם, צריך איכות חיים. 

אותה השותפות יכולה  – גם ברמה המדינית -אבל נדרשת עוד ראייה מתכללת, אסטרטגית וכו' ובדרך, ברציונאל 

 ממשלה.הבחקיקה, מדיניות ושינוי עדיפויות בשותפות קרנות בנושא מוביליות צריך להיות שינוי  הדגש לתת.

o :מסכימה לגמרי עם חיה, צריך גם את העשייה וגם את המדיניות. אבל המדיניות תקועה. מיכל 

o  שונה.אכן התנהלות הכל אחד מהשחקנים מיצג אלמנט של עשייה.  –שלומית: אבל המדיניות לא באמת תקועה 

 הרתימה של האינטרסים.  הוא האתגר – רכיב בבניית שותפות השונות הזו היא

  שנים חברנו עם משרד הרווחה בנושא תעסוקה.  9של קרן אריסון: לפני כמעט  ברוח זולפרוייקט דוגמא

כבר שווה לציין שההגדרה של הפיילוט היתה בחירה של משרד  עם עמותת "בעצמי". פיילוט יצרנו

שניה הפעם העמותה זכתה גם בהכסף. מ 80% הרווחה עצמו )וזה לא ברור מאליו( ושהמשרד שם

. אחד היתרונות של העמותה הוא 92%-משרד הרווחה הגדיל את השותפות לוהשותפות המשיכה. 

הם מתעסקים רק בתעסוקה. זו דוגמא לבניית שותפות: נגיעה בחינוך, בתעסוקה, בבניית  –המיקוד 

תשתיות שיעזרו לאותן משפחות לצאת ממעגל העוני והתלות במשרד הרווחה. אחד התוצרים שהקרן 

החלק של המדינה מצליח להתקדם; זה לא  קצוע חדש: עו"ס תעסוקתי.היא היוולדו של מ –מימנה 

פשוט ומאתגר אבל יש אפשרות לעשות זאת. הערך המוסף של הקרנות הוא להיות גמישות ולתת את 

הדעת לתוכן, לסוגיות העמוקות. כל זה, בסופו של דבר, יוצר תנועה למען מוביליות חברתית. זה תהליך, 

 ם זה המינימום של המינימום. שני 10. לוקח המון זמן

o  יהיה  –כך שמצרפית נותן ערך  ארגוןריבה: צריך לנסות ולראות מה כל הדברים שמשפיעים על מוביליות ואיפה כל

תנועה משותפת. הישיבה יחד,  נדרשת. לאחר מכן, יש צורך בתכלול ותיאום. על מוביליות חברתית אימפקט

אתגר נוסף הוא בהבטחת כספים  ם להניע את הממשלה והמדיניות.החשיבה יחד, צריכה ליצור מפה שמטרתה ג

לתקופה ארוכה, כזו המתאימה למאמצים שמבקשים ליצור מוביליות חברתית אותה אפשר למדוד רק לאחר שנים 

  רבות.


