
 

כלכלי -חברתי שוויון-קשרים בין הגידול באי אי שוויון וחינוך:

 בהזדמנויות ובהישגים בחינוך שוויוןלבין 
 10.12.2013יום שלישי, ז בטבת תשע"ד, 

 ולצילומים מהמפגשקישורים למצגות 

 

 המחקר, הספר והנתונים: – ?Whither Opportunity ראשוןמושב 
אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון ונשיא , ( .FeuerMichael J)מייקל פויאר פרופ' יו"ר:   

 האקדמיה הלאומית לחינוך, ארה"ב
 יו"ר ועדת ההיגוי של היזמהפרופ' מנחם יערי,  –דברי ברכה ופתיחה  

 whither opportunityרכזיותמ, ומסקנות : מקורות הנתונים, שיתופי פעולה שהצריכה כתיבתו 
 צילום וידאו של ההרצאה 

 הרווארד אוניברסיטת –( Richard J. Murnane) פרופ' ריצ'ארד מורניין 
 קישור למצגת   צילום וידאו של ההרצאה 

   הרקע לכתיבת הספר והשפעתו על המדיניות
  קרן ספנסר נשיא , )Michael S. McPherson(פרופ' מייק מק'פירסון 

    צילום וידאו של ההרצאה

 סקירה ודיון  –מגמות באי שוויון כלכלי וחברתי בישראל  שנימושב 

חיםאפשטיין, יו"ר צוות המומ-נח לויןפרופ' יו"ר:   

 תפתיחה: הבעיה של אי שוויון והעדר ניעות מעמדי 

 אביב-אוניברסיטת תלאפשטיין, -פרופ' נח לוין

   צילום וידאו של ההרצאה

 מבט כלכלי על אי שוויון, בכלל  ובארץ
 העברית בירושלים האוניברסיטה זעירא, ףפרופ' יוס

 קישור למצגת  צילום וידאו של ההרצאה

 חברתי והזדמנויות בחינוך בישראל-מחקרים על אי שוויון כלכלי שלישימושב 

 , חבר בצוות המומחיםיוסף שביט' פרופ יו"ר  
    השנים לאורך שונה כלכלי-חברתי מרקע תלמידים בין הפערים: סקירה    

  הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(ד"ר חגית גליקמן, 
 קישור למצגת  צילום וידאו של ההרצאה

 הערבית בחברה" צל חינוך: "לציבורי הפרטי בין בישראל לחינוך משאבים הקצאת  

 אוניברסיטת חיפהאיימן אגבאריה, ד"ר 
 קישור למצגת  צילום וידאו של ההרצאה

 מקורות ציבוריים ופרטיים :בישראל חינוךהקצאת משאבים ל 
 מחלקת המחקר –בנק ישראל  נעם זוסמן ושי צור, 
 קישור למצגת  צילום וידאו של ההרצאה 

 גבוהה להשכלה הנגישות על האחרונים בעשורים השינויים השפעת 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בןד"ר יריב פניגר,  

 קישור למצגת  וידאו של ההרצאהצילום 

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 היזמה למחקר יישומי בחינוך

http://gsehd.gwu.edu/faculty/michael-j-feuer
https://www.youtube.com/watch?v=cgWe7nydyZg
http://www.gse.harvard.edu/directory/faculty/faculty-detail/?fc=321&flt=m&sub=all
https://www.youtube.com/watch?v=lG_t0mq_cok
http://education.academy.ac.il/files/Murnane-Inequality-101213.pdf
http://www.spencer.org/content.cfm/michael-s-mcpherson
https://www.youtube.com/watch?v=lxmqwfCsMhc
https://www.youtube.com/watch?v=lxmqwfCsMhc
https://www.youtube.com/watch?v=b3vET75StH0
https://www.youtube.com/watch?v=b3vET75StH0
https://www.youtube.com/watch?v=1YenSXWrTV8
https://www.youtube.com/watch?v=1YenSXWrTV8
http://education.academy.ac.il/files/zeira-Inequality-101213.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e89wgduaiUI
http://education.academy.ac.il/files/glickman-Inequality-101213.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Sui1o7F1OSA
https://www.youtube.com/watch?v=Sui1o7F1OSA
http://education.academy.ac.il/files/agbaria-Inequality-101213.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cATGAavEMWw
http://education.academy.ac.il/files/zosman-zur-Inequality-101213.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cmA3hEDqzbA
http://education.academy.ac.il/files/Feniger-Inequality-101213.pdf


 חברתית בישראל: נתונים קיימים וחסרים-אי שוויון וניעות כלכלית רביעי שבמו

 , חבר בצוות המומחיםמשה יוסטמן' פרופ יו"ר  
שוויון חברתי כלכלי להישגים חינוכיים ברמה אגרגטיבית -ניתוח הקשר בין אי אפשרויות 

 ברמת הפרטו
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רומנוב דמיטריד"ר  
 קישור למצגת צילום וידאו של ההרצאה 

 נתוני לבין רווחה ותשלומי עוני על נתונים בין לחבר והיכולת לאומי ביטוח נתוני על 
 החינוך מערכת

 המוסד לביטוח לאומיד"ר דניאל גוטליב,  
 קישור למצגת צילום וידאו של ההרצאה

 אתגרים בתקצוב דיפרנציאלי במשרד החינוך 
 תקציבים, משרד החינוךומנהל כלכלה מנהל אגף א'  דודי מזרחי, 
  וידאו של ההרצאהצילום  

 סיכום וכיוונים להמשך 
 , ארה"באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון, (Michael J. Feuer)מייקל פויאר פרופ'  

 צילום וידאו של ההרצאה

https://www.youtube.com/watch?v=86Im_sEMv7w
http://education.academy.ac.il/files/Romanov-Inequality-101213.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M1WQCA6Enek
https://www.youtube.com/watch?v=M1WQCA6Enek
http://education.academy.ac.il/files/Gottlieb-Inequality-101213.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AFg_uF7CHmA
https://www.youtube.com/watch?v=5Xd8Oq9sN6Q
https://www.youtube.com/watch?v=5Xd8Oq9sN6Q

