
 יום למידה בנושא מוביליות חברתית  – 1שולחן  –סיכום דיון 

 

בפריזמה של איכות חיים  , התרשם מהמתודת עבודה .עדיין עסוקקרן שחף , חוויה חיובית , למד –צחי 

כי זה העולמות שמהם הוא בא , לא יודע איך ההמשגה של אנשים מהשכונות מתקשר. יש חפיפה בין 

 מרכיבי מוביליות לתבחיני רווחה ואיכות חיים.

ג'וינט , יש פה משהו מעניין , כשבודקים מסה גדולה של השקעה בתתי מערכות בסוף , רואים  –פלורה 

ובעים ויש קושי בניסיון לבודד מרכיבים שיוצרים מוביליות. עד היום השקיעו הרבה כסף שנתוני רקע לא ק

לחדד מה הם ההשפעות שיהיו למדיניות  השתנו באמת. שואלת האם יש אפשרות אבל התוצאות לא

 רחבה יותר.יש פה סוגיה חברתית גדולה יוֳתר.

נו תלוי פוליטקיה, מתעסקת בשאלה של איך הופכים את למהלך בר קיימא שאי-סוכנות  –ימית אזולאי 

קיימא, ומייצרים מהלך מדיד ארוך טווח . שיתפה בחוויה  מייצרים שפה ברתאיך מהלך גדול מסך חלקיו , 

 איך לומדים מהעבר . מהמשרד לפיתוח הנגב , איך כל המערכות עבדו שם יחד . 

, תוצאות כמותיות , מתעסקים התלהב מהמחקר של משרד האוצר -יורק  פדרציית ניו –לוונטר אורי 

 שרה,לה והקהילה כחלק ממוביליות. הרבה בפילנתרופיה למה צריך את כל זה, שמח שהכניסו את 

שבהפסקות היתה אווירת ציניות , שאלו האם רוצים מדינה סוציאליסטית? האם מאמינים -כדאי לשים לב 

 סיון שלא יצלח. צריך לחשוב על זה. יבתחרות חופשית? ושיחה מקבילה שעישו כל כך הרבה ושוב יהיה נ

מה שהוא אוהב במהלך הזה שיש הגדרה משותפת ואפשר שיהיו הרבה התערבויות ע כל הרצף של אחד 

 יכול לחבור לאן שמתאים להם.

יום מעניין , צריך אולי לעשות "סטופ משחק" ולחשוב מה לא עבד עד כה , ומה חדש שיעבוד . –יפעת 

 חד יכול להתחבר איפה שמתאים לו.לייצר מפת דרכים שכל א

צחי מציע שזו הנגזרת שצריך להיות .זו המתודה שיכולה להשפיע, להביא תקציבים ,  –תוכנית לאומית 

 חושב שזה לא כזה מסובך. אולי המשרד לשוויון חברתי . 

BESTPRACTICES –  פלורה הוסיפה כי זה חייב להיות בילד אין 

,גם עמרי שיתף במפת תומכים במפת הדרכים של החברה למתנסיםאנחנו  –אורי  –מחקרים ומאגרי ידע 

מציע גם על התכנסות קבוע האחת שלשנה . גם ימית בין המהלכים. שהם בונים עליו והציע לחבר הידע 

 ויפעת הדגישו את הנגשת הידע .

  .למרות שכבר הרבה שנים הנושא על הפרק –משהו חדש כאן יש פה אחלה אתגר. יש  –אורי 

 אורי מציין שבהתחלת ההרצאה מדברים על הסכנה לדמוקרטיה , וזה שיח מפלג ,  –דמוקרטיה 

 להוריד לרמת הפרט. למה חשוב לאזרח. שיהיה רוח גבית לדרישה לשינוי  –שיח ציבורי 

 מיפוי רחב של מיזמים ויוזמות כדי שכולנו נדע שאנחנו על  הרכבת  –מיזמים 

ישובית כי שנוכל ללמוד. ימית מציעה שזה יהיה ברמה האזורית של עמרי מציע שזה יהיה ברמה הי

 אשכולות .

 השקעה לאורך זמן. יש המון השקעות אבל אם זה לא לאורך זמן זה לא יצור שינוי  –פלורה 

אולי זה ם יתחילו לשתף פעולה עם רשי, שכונות . יש שם כסף , אולי כדאי לחבור . גם א 4צחי מספר על 

 יעבוד . 

 



יישום מדיניות . פלורה שוב יש הוכחה כמה כח יש למערכות ציבוריות כשהן לא עובדות. רואה  –חלק דף 

מוביליות . היישובים שעמרי ציין אם ינתחו את כח המערכות על הילדים זה השפה -איך מנציחים את האי

 הרסנית. 

 . בשיח, כי בסוף הם אלו שישנו המערכות הממשלתיות חסרה –ימית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


