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 מחשבה שעולה ביחס למוביליות:

הדוגמאות . הכללה ומגוו שני מושגים מרכזיים שלא נידונו בכנס והם: ם: חסרדורופמן, קרן שטיינברג טובה

 . מחו"ל קשות לנו כי החברות נורא שונות.

 מיקי לאון מקרן משפחת ליאון: לא ברור מה חדש ומה עובד? חסר מתודולוגיה. 

אולי אנחנו צריכים לדבר על מוביליות חברתית רק בהקשר של חברה ערבית? מבחני הפיזה מוכיחים זאת. 

האם צריכים להשקיע רק או שהמאמצים שלנו צריכים להיות מושקעים בכל המגזרים? כלומר השאלה היא 

 בערבים כדי לשנות את פני החברה או להסתכל במבט חוצה חברתי?

זה מוביליות חברתית. האם נוצר כאן קרע ניכור וזרות? האם הקרע הזה בין דוריות קהילה: המרחק מהוריך 

 היא תנאי למוביליות?

אי אפשר לעסוק רק בפרקטיקה בלי מדיניות. תשומות בשטח ללא מדיניות לא יוכיחו  כהן, קרן רש"י:מיכל 

 ,שיפור ,וזה טעון בדיקהרצף השאתה רוצה לבדוק. אי אפשר רק שטח או רק מדיניות. הסיפור הוא על  מה

 ליות חברתית.יבמועבודה שתוכיח לשבור את הקשר בין מצב סוציו אקונומי ל

: יום חשיפה ולמידה ארוך ויפה שמשפיע. תובנות: יש פער בשיח מה מוביליות חברתית , אשליםרמי סולימאני

 למוביליות חברתית כלכלית.

ין מערכות וארגונים. מדובר בהתערבות מורכבת לחבר בשמצריכה תובנה נוספת: מוביליות דבר מורכב 

 כל השחקנים בין רמת הפרט לאקו סיסטם.את מעורבותם של שדורשת 

להראות כדי התערבות ביישוב  -איך מודדים אותה? גישה אחת -קריטית לשיח בינינווהיא  תובנה שלישית

יישוב או  -מרחבהה למטה היא שאלה אחרת. עללעומת אימפקט בהסתכלות כבעיה לאומית מלמ ,תוצאות

 השפעה או תוצאה.-גישה ומורכבות אחרת. מודדים אימפקט או אאוטקום -אזור

 מה זה מוביליות חברתית בהקשר פנים תרבותי אבורביעה, יד הנדיב: ספא

, יש להתייחס אי אפשר להתייחס לחברה הערבית כמקשה אחת ולמקם את כולם כחברה קולקטיבית

 ניות בחברה ולשינויים הבין דוריים המתחוללים בה. להטרוג

בחברה הערבית שמפיעים על מוביליות חברתית והם קשורים למעמד יש להתייחס לפקטורים נוספים 

 , אלו מעצבים במידה רבה גם את החסמים למוביליות חברתית. מולד ומעמד נרכש

לה להיעשות רק במושגים של כוזו ימוביליות חברתית? האם מכאן יש לבחון מחדש את ההגדרות של 

 אליזם ורק דרך תעסוקה וחינוךידואינדוו

 ויש לקחת אותו בחשבון בניתוח המוביליות.העניין המגדרי חסר מאד 

 מנהל תחום בגוינט:  פריישמן, תב"ת, הגוינט: אבי

ווקטורים ובאמצעות צריך להתסכל בצורה חותכת  ,כחברה אחת -תיאי אפשר להתסכל על החברה כמונוליט

 יחד ולחוד. שונים וצריך לבחון אותם

 בחירת מקצוע שקשורה למגדר, נגישות חברתית, ידע הופך להיות מרכזי -השכלה

 -ם הרכים והכישורים הקשים שלך ואיך זה שם אוותך במקום של הקפצהשוריחינוך ומורים, הצלבה בין הכי

 רצף.העשות את הקפיצה על לאיך מביאים אנשים 

נדט להיות מרצף, להסתכל על סוגיות חותכות, מי נותן לנו את ההם את הממשלה לעבוד על איך משכנעי

 ?כאלו



 כדי שתתאפשר מוביליות חסרים שני מושגים: אמון ועמדות ילמה: הגוינט: שמואל

איך החברה תופסת את הקהילות עצמן ואיך הן תופסות עצמן: לדוגמא: אנשים פורצי דרך מבחינת כל 

מוביליות אבל בתחושתם מרגישים שאין להם הזדמנויות שוות כי נשפטים על פי מראה, לאום,  להמדדים ש

דת, גזע. כלומר הם עשו מוביליות חברתית  אבל לא מצליחים להשתלב בחברה הישראלית )אתיופים, ערבים, 

איך נותנים לי נכים וכו(. מוביליות היא לא רק משהו חיצוני היא גם תחושה פנימית. איך אני מרגיש, או 

 וטיבציה של הדור הצעיר. המלהרגיש. משפיע על 

עמדות הקהילות עצמן: נישואי תערובת מקדמים מוביליות חברתית מי שהתחתן מחוץ לקהילה שלו משפיע 

 על היחס כלפיו בתוך הקהילה. 

 איך ממשיכים?

תעסוקה,  -ת ונעמיק בהםמיקי: העמקה בין התחומים שאנחנו מגיעים מהם. בואו ניקח את הנקודות השונו

 קהילה, וכו.

 ?רמי: האם ציר החיתוך הוא מוקד המוביליות

 מה הם צריכים לעשות. ולבחון  ת התעשייהגם אמגיעים מהמגזר השלישי. צריך להביא  טובה: אנחנו בעיקר

  .העמקה, והרחבה של המונחים, נו בדיונים פנימיים, להציע מורכבותשלספא: לשמוע יותר את הקולות 

 


