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تأسست األكاديمية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم في سنة  .1959أعضاؤها حوالى مائة عالم ومثقف بارز في
مجال الثقافة والمعرفة في دولة إسرائيل .ويحدد قانون األكاديـمية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم لسنة 1961
أن أهدافها ومهماتها األساسية هي في العناية وفي تطوير النشاط العلمي ،في تقديم المشورة للحكومة بأمور
البحث والتخطيط العلمي ذي األهمية الوطنية ،بإنشاء روابط مع أجسام مماثلة في خارج البالد ،وفي تمثيل
العلوم اإلسرائيلية لدى أجسام ومناسبات علمية دولية ،وفي نشر مواد تساعد على تقدم العلوم.
َ
وتضع المبادرة للبحث التطبيقي في التربية أمام صانعي القرارات في التربية
المعرفة العلمية الحديثة المدققة.
معرفة كهذه ضرورية لبلورة سياسة عقالنية ولتخطيط التدخل األمثل لتحسين تحصيل التعليم في إسرائيل.
رؤيا المبادرة :المعرفة البحثية هي مُك ِّون أساسي في بلورة سياسة جماهيرية أو تدخل واسع النطاق .ففي
َّ
المدقق في بلورة سياسة تكون احتماالت نجاحها أفضل ،وبعد ذلك هو
مرحلة التخطيط يساعد البحث العلمي
الذي ِّ
يمكن من إجراء نقاش جماهيري عقالني .والمبادرة تطبق هذه الرؤيا في مجال التربية.
طرق عمل المبادرة :تعالج المبادرة المواضيع التي يثيرها صانعو القرار وتتشاور مع مسؤولين كبار في
وزارة التربية والتعليم ومع معنيين آخرين .ولجنة توجيه المبادرة التي يعينها رئيس األكاديـمية الوطنية هي
المسؤولة عن برنامج عمل المبادرة وعلى سيرورات تقييم المن َتجات.
وتعمل المبادرة بواسطة لجان خبراء وبتنظيم لقاءات دراسية مشتركة للباحثين وللمهنيين ولصانعي القرار،
ثم تنشر نتائج عملها وتضعها في متناول الجمهور .ويعمل أعضاء لجان الخبراء بشكل تطوعي.
تاريخ المبادرة :أُقيمت المبادرة في أواخر سنة  – 2003كمشروع مشترك بين األكاديـمية الوطنية اإلسرائيلية
للعلوم ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة ياد هنديــﭫ .ومنذ أوائل سنة  2010تعمل المبادرة كوحدة تابعة
ً
لألكاديــمية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم .وفي صيف سنة  2010أضافت الكنيست
تعديال لقانون األكاديــمية
الوطنية اإلسرائيلية للعلوم ،نظمت فيه طريقة التعاقد بين الوزارات الحكومية التي تطلب االستشارة –
واألكاديــمية .والمبادرة هي التي تدير فعاليات االستشارة التي تقدمها في مجال التربية للحكومة وللسلطات
األخرى.
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طاقم خبراء في موضوع الالمساواة والتربية
ُ
نطاقه من دولة ألخرى ومن وقت آلخر .ففي
الالمساواة االجتماعية-االقتصادية هي وضع مُعطى يتغير
الدول الديموقراطية تُعتبر زيادة إمكانيات َت َن ُّقلية الذين ُولدوا في وضع اجتماعي-اقتصادي
متدن هدفاً مهماً.
ٍ
ويُعتبرجهاز التربية والتعليم أدا ًةأساسية في السياسة التربوية لتقليص الفجوات في الفرص.وقد لوحظ في
ٌ
السنوات األخيرة
ارتفاع في فروق الدخل ،توازيهزيادة الفروق في الفرص في التربية .وعليه فإن فهم األنظمة
ذات التأثير المتبادل بينها ضروري من أجل وضع سياسة تربوية ناجعة.
وبمبادرة من صندوق  Spencerوصندوق ُ - Russell Sageدرست في الواليات المتحدة موضوعات
متنوعة ذات عالقةبالالمساواة والتربية.وقد ُوضعت التوصيات الهامة لهذه الدراسة في كتاب Whither
 Opportunity: Rising Inequality, Schools and Children's Life Chancesالذي نُشر في سنة
 2011والذي يشير إلى عوامل مح َت َملة للتأثير المتزايد للفروق االقتصادية على الفجوة في التحصيل العلمي
بين الفقراء واألثرياء في الواليات المتحدة.
وبوحي من هذا العمل وبالتشاور مع زمالء من الخارج رأت
ٍ
المبادرة أن تدرس الوضع في إسرائيل كي تُز ِّود واضعي سياسة
إطارقائمة على أساس متين بأدل ٍة على فهم
ٍ
العالقة بين الالمساواة االجتماعية-االقتصادية وبين الفرص والتحصيل في التربية وطريقة ُّ
توزعها1.والهدف
اآلخر هو إثارة نقاش جماهيري ومهني حول سياس ٍة تتعامل مع الالمساواة في التربية وتزوده بالمعرفة
َ
الفعالية طاق ُم خبراء من باحثين في مجاالت الرفاه والتربية وعلم االجتماع واالقتصاد.
الالزمة .وقد قاد هذه
كانت في هذه الفعالية مرحلتان:
المرحلة األولى :عُ قدت ندوة دراسية للمختصين (في كانون أول  )2013لالطالع على النتائج الواردة من
الواليات المتحدة وإلجراء نقاش قائم على البيانات حول الوضع في إسرائيل .وقد شارك في هذه الندوة ايضاً
خبراء من الخارج ،منهم بروفسور مورنين ( ,)Richard J. Murnaneمحرر مشارك لــ Whither
 Opportunityومساهم أساسي فيه ،وبروفسور مكفيرسون ( ,)Michael S. McPhersonرئيس
صندوق سـﭙنسرالذي دعم كتابة التقرير.
المرحلة الثانية :في سنة  2015فحص باحثون إسرائيليون
موضوعات مختارة من هذه المجال .اتخذت
ٍ
الفعالية أساساً شكل سيرورة تعليمية :فقد نشر طاقم الخبراء ،بالتشاور مع باحثين من الخارج ومع معنيين من
البالد ،نداءات الستعراضات علمية ،واختار من يكتب هذه االستعراضات في أربعة مواضيع:
 العالقة بين جوانب اجتماعية-سياسية والمساواة وبين مناخ الصف والمدرسة وارتباطها بالتحصيل
العلمي :رون أسطور ،روت بركوﭬـيتشوهداس مور.
 اتجاهات التمايز أو االندماج في البيئة السكنية على أساس الوضع االجتماعي-االقتصادي للطالب في
المدرسة :أودري ادي-ريكاح ،ياعيلﭼـرينشطاين وحنه باهاك.

 1قياس التحصيل العلمي كــ"متغير مستقل" لهذه الفعالية هو بسبب توفر البحث المتعلق به ،وال يهدف إلى التقليل من أهمية
المتغيرات العاطفية واالجتماعية وأهمية نوعية حياة الطالب (في الحاضر والمستقبل).
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 التربية في جيل الطفولة كوسيلة لتقليص الالمساواة والفروق االجتماعية :البحث ،السياسة والتطبيق:
سمدار مُشيل.
 اتجاهات استثمار الموارد في التربية حسب الوضع االجتماعي-االقتصادي :استثمار جماهيري ،استثمار
المجتمع المدني واستثمار التدبير المنزلي :ناحوم بالص.
المستعرضين والمهنيين
في ربيع سنة  2015قاد طاقم الخبراء ندوتين تعليميتين في إسرائيل بمشاركة بعض
ِ
المدعُ ّوين .وفي الخريف استضافت جامعة جورج تاون ندوة أعضاء الطاقم المختصين وكاتبي االستعراضات
مع زمالء مختصين من الواليات المتحدة للحديث عن طرائق البحث ونتائج االستعراضات .وفي كانون أول
سنة  2015أقام طاقم الخبراء يوماً دراسياً عُ رضت فيه االستعراضات الكاملة .وفي هذا اليوم الدراسي
ُخصصت جلسة لحلقة نقاش بمشاركة أعضاء كنيست وبإدارة مديرة مركز البحوث والمعلومات التابع
للكنيست ،الدكتورة شيرلي أبرامي.
دعم صندوق سـﭘـنسر وصندوق ياد هنديــﭫهذه الفعالية الدراسية ،كما شجعا وقدما النصائح الجيدة للمشاركين
في فعالية "الالمساواة والتربية".وقد تمت المرحلة ب من الفعالية بدعم الكنيست وبمشاركة مركز البحوث
والمعلومات التابع للكنيست.
أعضاء طاقم الخبراء:
بروفسور نوح لـﭭـين-إﭘــشتاين (رئيس) – جامعة تل أبيب
بروفسور رامي بنبنستي – جامعة بار إيالن
دكتور إستير عدي-يافيه – جامعة بار إيالن
بروفسور يوسي شـﭭـيط – جامعة تل أبيب
دكتور أنالياشلوسر – جامعة تل أبيب
ُمر ّكز الفعالية :عوديدبوشريان
كانت بروفسور فادية ناصر أبو الهيجا من جامعة تل أبيب وبروفسور موشيه يوستمان من جامعة بن
غوريون في النقب عضوين في طاقم الخبراء في المرحلة أ من الفعالية.
مرَّ هذا التقرير بعملية مراجعة مستقلة لبعض الزمالء كما هي العادة .ويُثمِّن المحرر هذه المراجعة التي
ساعدت في ضمان الوضوح والنوعية واالستقاللية له ،ويتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمونه.
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مقدمة:الالمساواة االقتصادية والفرص الفائتة للتنقلية بين األجيال
يُشكل السعي للوصول إلى تكافؤ الفرص في المجتمع عامة وفي التربية بشكل خاص حجر الزاوية الذي يتقبله
معظم أفراد الجمهور ،إال أن العالقة بين الفكرة وبين إمكانيات تطبيقها معقدة وتثير تساؤالت كثيرة .فكلما
تعمقنا في هذه التساؤالت كلما ازداد الغموض في الرد عليها ،كما أن التوافق على المفهوم الدقيق لــ"تكافؤ
الفرص" يتراجع تدريجياً .ومن دون أن ندخل إلى األعماق الشائكة لهذا النقاش نود أن نشير إلى أنه في خلفية
هذا العمل الذي نعرض نتائجه هنا كانت أربع فرضيات :الفرضية األولى هي أن تكافؤ الفرص هو ٌ
مثل أعلى
ً
ً
واقع ما .ففكرة تكافؤ الفرص هي ما يشبه البوصلة التي من
لوضع ٍ نصبو إليه ولكنه ليس وضعا موجودا في ٍ
الجدير أن توجِّ ه السياسة العامة ،حتى وإن كان واضحاً أننا لن نستطيع أن نحقق الفكرة بتمامها .الفرضية
الثانية ،المتفائلة كما علينا أن نذكر ،تعكس إيماناً بالهدف
وبقدرة جهاز التربية والتعليم رغم التعقيدات والقيود الكثيرة التي تعترض طريقه.فبواسطة فعاليات مناسبة
يمكن للجهاز أن يقلل المسافة بين المثل األعلى لتكافؤ الفرص وبين التوزيع الفعلي للفرص .والفرضية الثالثة
مستعجل هو أن اتساع الفجوات االقتصادية
التي بسببها نُظر إلى الموضوع الذي نتناوله اليوم كموضوع
َ
في إسرائيل في العقود الثالثة األخيرة قلل من القدرة المؤثرة على عرض فرص متكافئة إلمكانية الوصول
إلى التعليم واستنفاد اإلمكانيات الكامنة فيها .وبكلمات أخرى فإن المستوى العالي من الالمساواة يصعِّب من
تقليص التناسب بين الوضع االقتصادي للعائالت في إسرائيل وبين تحصيل أبنائها .أما الفرضية الرابعة التي
طرق
هي بالفعل أساس عملنا هي أنه من الممكن بواسطة بحث منهجي أن نكشف عن عوائق وأن نشير إلى
ٍ
وأدوات كي
تُقدم فرصاً أكثروأفضل للطبقات الضعيفة من السكان ،وبهذا نز ِّود جهاز التربية والتعليم بمعرف ٍة
ٍ
سيرورات ويعمل على تقليص فجوات في المجتمع.
يُحسن
ٍ
ومن الجدير بالذكر أنه باإلضافة إلى التعقيدات الكبيرة في هذا الموضوع فإن البيانات المُتاحة في إسرائيل
هي قليلة ،لذا فمن الصعب فحص تغييرات بعيدة المدى بشكل منهجي .ولقد حدث ً
فعال في اآلونة االخيرة تقدم
في التعاون بين هيئات مختلفة تعمل على خلق قاعدة بيانات مناسبة ،إال أن هذا ليس أكثر من بداية ،لذا رأت
اللجنة أن تشير إلى تلك المجاالت التي من الضروري جمع بياناتها وتوحيدها ووضعها في متناول الجميع
كي يُـحسّ ن هذا من قدرات البحث في المجال.
تتكون المقدمة من ثالثة أقسام قصار .في البداية تصف اتجاهات الالمساواة االقتصادية في إسرائيل ،ويتناول
القسم الثاني التساؤل :لماذا علينا أن نشعر بالقلق من تنامي الالمساواة االقتصادية .ويعرض القسم الثالث
الصعوبة التي يواجهها جهاز التربية والتعليم العامل في بيئة ذات مستوى مرتفع من الالمساواة االقتصادية.
ً
مجتمعة تصف ضرورة إجراء تغييرات في المجاالت التي ستُبحث في االستعراضات التي
هذه األقسام الثالثة
تظهر الحقاً ،والصعوبات الكامنة فيها وأيضاً ما فيها من إسهامات.

أ .الالمساواة االقتصادية-االجتماعيةفي إسرائيل
القول إن إسرائيل هي إحدى الدول األقل مساواة من مجموعة الدول المتطورة (دول  )OECDهو قول
معروف وثابت وال حاجة للزيادة عليه .وتدل بيانات سنة  2010و  2011أن أربع أو خمس دول فقط من
دول مجموعة  OECDاألربع والثالثين كانت الالمساواة في الدخل المتاح فيها أعلى منه في إسرائيل .ومع
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نشر تقرير مستوى الفقر في إسرائيل وصلَنا تذكيرٌ آخر بالفروق الكبيرة في بالدنا .ويتبين من هذا التقرير
أن  19%من العائالت في إسرائيل و 31%من األوالد يعيشون في الفقر (مؤسسة التأمين الوطني .)2015
وبحسب البيانات المنشورة في التقرير فإن انتشار الفقر بين األوالد في إسرائيل يضعنا في الدرجة األسوأ بين
دول  ،OECDهذه الدرجة التي نتقاسمها مع تركيا .ومع أنه يظهر أننا اعتدنا على مستويات عالية من الفقر،
فقد بدأنا نعي منذ االحتجاج االجتماعي في سنة 2011
تطور ظاهرة جديدة متعلقة بالالمساواة االقتصادية
َ
ً
–هي تآكل الطبقة الوسطى .وينعكس هذا التآكل بشكل ملموس في البحث الذي نشره مؤخرا باحثان في
االقتصاد هما عوفركورنفلد وأورن دانئيلي في مجلة  .Israel Economic Reviewإنه بحث مُعمَّق في
اتجاهات الالمساواة في إسرائيل على مدى  25سنة ،من سنة  1987حتى  .2011إحدى اإلسهامات الهامة
لهذا البحث هي أنهما بحثا التغييرات الحاصلة في المستوى األعلى من ُّ
توزع الدخل وفي المستوى األدنى،
ِّ
فهم أفضل للسيرورات االقتصادية التي مر بها
ك ٍ
ال على حدة .هذا التحليل التجاهات الالمساواة يُمكن من ٍ
المجتمع اإلسرائيلي في العقود األخيرة (.)Cornfeld and Danieli, 2015
الرسم البياني 1أ–التغير بالنسبة لدرجات األجر للساعة في السنوات 2011-1987

فيالرسم 1أ يمكن أن نرى اتجاهات التناسب بين أجر العشرة األعلى في السلم المئوي وبين متوسط األجور
( – 50/90باألزرق) ،وعلى حدة نرى النسبة بين متوسط األجور وبين أجر العشرة األدنى في السلم المئوي
( – 10/50باألحمر) .وتبين المنحنيات بوضوح سيرورة االستقطاب .فمن جهة زيادة الفرق بين األغنياء
وبين باقي السكان ،ومن جهة أخرى تقليص الفرق بين أولئك الواقعين في وسط التوزع وأولئك الموجودين
في القسم األسفل .ويمكن أن نرى أصل هذه الظاهرة في الرسم 1ب .نرى على المحور األفقي نسب األجور
وعلى المحور العمودي ذكرت نسبة التغيير باألجر الفعلي بين سنة  1987وسنة  .2011يمكن أن نرى أن
األجر (الحقيقي) على طرفي التوزع قد ازداد كثيراً بالمقارنة مع األجر في وسط التوزع .أي أن األجر
الحقيقي للطبقة الوسطى (ما حول الوسط) قد تجمد كما يبدو في هذه الفترة بينما زاد أجر األغنياء والفقراء
ً
فعال .ويبدو أن الطبقة الوسطى لم
تختف ،ولكن مدخوالت جزء منها تشابهت أكثر مع مدخوالت الطبقات
ِ
الضعيفة .وعليه فإن المستوى العالي من الالمساواة االقتصادية ال ينحصر في قضايا الفقر الصعبة بحد ذاتها،
بل يؤثر ويلقي بظالله على آفاق حياة أجزاء كبيرة من المجتمع اإلسرائيلي.
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الرسمالبياني 1ب  -تغيير في أجر الساعة كما يظهر في  1%من األجر مقارنة بمعدل أجر الساعة في
السنوات 2011-1987

مصدر الرسمينالبيانيين 1أ و 1بCornfeld and Danieli, 2015 :

ب .لماذا يجب على الالمساواة المتطرفة أن تثير قلقنا؟
يعرض الفيلسوف السياسي جون رولس ) (Rawlsفي كتابه عن نظرية العدل (Rawls, 2009, A theory
 )of justiceعدداً من األسباب حول أهمية تناول مصطلح المساواة والمفهوم االجتماعي له.
أحد األسباب َمصوغ بمفاهيم أخالقية .فهو يقول إنه ليس من العدل أن عدداً
ً
قليال من الناس ،أو حتى
كثيرين منهم ...." ،يمتلكون الكثير من وسائل الراحة ،بينما كثيرون آخرون ،أو حتى قلة ،يعانون من ضيق
العيش."...وال أفضل من تقرير الفقر السنوي إلبراز هذه المعضلة وشحذ األسئلة :في أي نوع من المجتمعات
نريد أن نحيا؟ وهل النسيج االجتماعي الحسّ اس للمجتمع اإلسرائيلي آخذ في االنحالل في أثناء تنازلنا عن
تضامُننا مع الضعفاء فيه؟
وفي مقابل التعليل األول الذي يبدو أخالقياً في أساسه جاء التعليل الثاني واقعياً وفيه أن الفروق االقتصادية-
االجتماعية تميل لتشجيع الالمساواة السياسية وتزيد من خطورة أن تتحول حياة الكثيرين إلى حياة أقل
جودة مما يجب أن تكون عليه .وبهذا المفهوم فالالمساواة الزائدة تهدد الديموقراطية والحرية التي يرى
فيها الكثيرون حقاً أساسياً .وقد بيَّن بحث أجراه ولكنسونوبيكت) (Wilkinson and Pickett, 2009أن
الالمساواة الزائدة تؤدي إلى تآكل الثقة بالمجتمع وتتسبب في بروز مظاهر سلبيةعديدة ،بدءاً من تكاثر
األمراض حتى العنف والجريمة.
السبب الثالث مهم بشكل خاص للموضوع الذي تعالجه الفعالية ،وهو االدعاء بأن الالمساواة قد تتسبب في
أنفسهم ويعتبرهم
أن َيعتبر أفراد الطبقات الضعيفة – الذين يعانون من قلة الموارد االقتصادية والسياسية – َ
اآلخرون مع مرور الزمن بأنهم من الوضعاء .فالفروق االقتصادية-االجتماعية ،خاصة حين يتوارثها جيل
عن جيل ،قد تسبب ظلماً ومزاجية تؤدي إلى أن يف ِّوت الجهاز عليه كل ما يتعلق بإمكانية أن يتمكن الفقراء
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من تحقيق احتماالت حياة أفضل.لذلك ليس من المفاجئ أن يشدد رولس ،باإلضافة إلى المساواة في الحريات،
على تكافؤ الفرص الفعال كأساس لما أسماه بالعدل (أو العدل الالئق).
إحدى الطرق الشائعة لتعريف فكرة تكافؤ الفرص بشكل ملموس هي بواسطة نتيجة التنقلية أو عدم وجود
التنقلية بين األجيال.فالمجتمع الذي تكون فيه الفرص المتاحة لألبناء قائمة بشكل قطعي على مكانة العائلة
األصلية في النسيج االجتماعي هو مجتمع ال تنقلية فيه .تنتقل الالمساواة االجتماعية من جيل لجيل ،فلو تخيلنا
للحظة مجتمعاً تكون فيه فرص الحياة المتاحة لألوالد منقطعة تماماً عن خصائص العائلة التي ولدوا فيها،
فمن المحتمل أن نجد فيه عالقة واهية فقط بين مكانة العائلة األصل وبين مكانة أبنائها ،وفي هذه الحالة يمكن
ً
التحدث عن تنقلية عالية بين األجيال .ونجد في كل المجتمعات المتطورة اقتصادياً
نسبة ال بأس بها من التنقلية
بين األجيال ،وفي نفس الوقت أنماطاً واضحة من االستمرارية بين مكانة العائلة األصل في المجتمع وبين
ثقافة األبناء ومدخوالتهم ( .)Erikson and Goldthorpe, 2002ويتطلع الذين ينادون بتكافؤ الفرص إلى
التقليل بقدر اإلمكان من هذه االستمرارية بين األجيال بواسطة زيادة احتماالت األبناء من القسم األدنى من
البنية الطبقية للوصول إلى مستويات عالية من الثقافة والدخل.

ج .العالقة بين مستوى الالمساواة االقتصادية-االجتماعية والتنقلية بين األجيال
ماذا نعرف عن العالقة يبن المستويات العالية من الالمساواة االقتصادية وبين التنقلية بين األجيال؟ في
مفتتح كتاب بعنوان From Parents to Children – the Intergenerational Transmission of
َ
 Advantageيكتب جون إرميش وشركاؤه ( )Ermisch et al., 2012أنه من بين كل النتائج
المتوقعة
من ازدياد الالمساواة االقتصادية ال شيء أكثر إثارة للقلق وأكثر تعقيداً للبحث من إمكانية أن تقود الزيادة في
الالمساواة على المدى البعيد إلى تقليص في مستوى تكافؤ الفرص والتنقلية بين األجيال .وقد تأثر هذا االدعاء
من بين ما تأثر به من سلسلة أبحاث االقتصادي ميلس كوراك ( (M. Corakالتي كان لها صدى واسع في
َ
أوساط متخذي القرار .فقد فحص كوراك بواسطة بيانات مقارنة من عدة دول
العالقة بين مدى الالمساواة
االقتصادية وبين قوة العالقة بين دخل اآلباء ودخل أبنائهم ( .)Corak 2013ويمكن عرض النتائج بواسطة
ترسيم كل واحدة من الدول على هذين المحورين.
يعكس المحور األفقي في الرسم مدى الالمساواة االقتصادية في الدولة حسب مقياس جيني 3.ويشير المحور
العمودي إلى شدة عالقة الدخل بين األجيال ،فكلما ازدادت القيمة كانت العالقة بين دخل اآلباء ودخل األبناء
أقوى .ويدل النمط الظاهر فيالرسم  2أن الدول التي نجد فيها المساواة اقتصادية عالية بشكل خاص (على
المحور األفقي) هي الدول التي نجد فيها تناسباً كبيراً بين دخل اآلباء ودخل أبنائهم .بكلمات أخرى ،توجد
في هذه الدول تنقلية اقتصادية أقل بين األجيال ،وإمكانيات أقل لوصول الطبقات الضعيفة إلى الفرص ،وقدرة
أقل على استغالل الفرص المتاحة لهم 4.وقد سمي هذا النمط من ُّ
توزع الدول "منحنى جاتسبي الكبير ‒ The
) .Great Gatsby Curve (GGCفي هذا العنوان سخرية كبيرة ألن جي جاتسبي ،بطل كتاب سكوت
فتتسجرالد ،كان مثال التنقلية االجتماعية :كان ابناً للطبقة المتدنية ولكنه جمع ثروة من تهريب المشروبات
 3مقياس جيني هو مقياس لالمساواة في الدخل ،فيه القيمة صفر حين يكون التوزيع بالتساوي (حين يكون لكل فرد نفس الدخل)،
والقيمة  100حين يتركز كل الدخل في فرد واحد.
 4من المهم أن نذكر أن العالقة بين المستوى العالي من الالمساواة االقتصادية والنسبة المنخفضة من التنقلية االجتماعية قائمة
على تناسب تجريبي لبيانات مقطعية وال تشير إلى آلية سببية تربط بين الظواهر.
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الكحولية في فترة الحظر في الواليات المتحدة ،وفي نهاية المطاف أصبح رجل الطبقة العليا في لونــﭺأيالند.
ومع أن باحثين مختلفين يوحهون أحياناً نقداً لمدى تطابق المقاييس وللقدرة على المقارنة بين دول مختلفة على
أساسها ،لكن يبدو أن االتفاق على مجرد العالقة بين مستويات عالية من الالمساواة االقتصادية وبين النسب
المتدنية للتنقلية بين األجيال آخذ في االزدياد ،أي بين مستويات عالية من الالمساواة وبين النسب المتدنية من
تكافؤ الفرص (.)Erikson and Goldthorpe 2002
الرسم البياني – 2العالقة بين مستوى الالمساواة في الدولة وبين قوة التناسب بين األجيال في األجر

المصدرCorak 2013 :

عندما يدور الحديث عن تكافؤ الفرص يتوجه معظم الباحثين والعاملين في األمر نحو إمكانيات الوصول إلى
التعليم ،وذلك لسبب بسيط هو أنه في مجتمع المعرفة والتكنولوجيا الذي نعيش فيه التعليم هو العامل األهم في
تحديد إمكانيات حياة األفراد .لذا من المهم أن نؤكد أن نتائج البحث التي تراكمت على مر السنين تشير إلى
أن التناسب بين المكانة االقتصادية-االجتماعية لآلباء واحتماالت حياة أبنائهم يعكس في االساس حقيقة نجاح
اآلباء المثقفين في تمرير هذه الميزة الثقافية ألبنائهم ( )Hout and Diprete 2006وهي ميزة يمكن لألبناء
أن يح ِّولوها فيما بعد إلى إنجازات اقتصادية واجتماعية خاصة بهم (أنظر ً
مثال Jerrim and Macmillan
 .)2014وفي هذا السياق من المهم أن نشير إلى بعض النتائج القليلة الموجودة في إسرائيل حول المحافظة
بين األجيال على الفروق ،وهي نتائج ظهرت في أبحاث بار-حاييموبالنك وشـﭭيط ( )2013التي نشرها
مركز تاوب.
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وقد فحص الباحثون بواسطة دمج بيانات من إحصائيات السكان للسنوات  1983و 1995وأيضاً 1995
و 2008مدى التناسب بين تحصيل العلمي للشباب في الثالثينيات من العمر وبين الموقع االجتماعي لعائالتهم
الذي قيس بواسطة المكانة المهنية لألب .ويوضح الرسم 3أ و3ب نتائج هذا البحث .فعلى المحور األفقي
في الرسمين تظهر خلفية العائالت التي جاء منها الطالب كما تعكسه المكانة المهنية لألب (في السلم ِقيم
من صفر حتى  100 ،100تعكس مكانة مهنية عالية) .المحور العمودي يشير إلى احتمال أن يحصل أحد
طالب المدرسة الثانوية على شهادة بـﭽـروت (ترسيم 3أ) واحتمال أن يحصل أحد الحاصلين على شهادة
الـبـﭽروتعلى اللقب الجامعي األول( ،ترسيم 3ب).
الرسم البياني 3أ – احتماالت الحصول على شهادة
بـﭽـروتحسب المكانة المهنية لألب2008 ,1995 ،

الرسم البياني 3ب –احتماالت الحصول على اللقب
األول حسب المكانة المهنية لألب2008 ,1995 ،

تدل النتائج أن احتمال الحصول على شهادة بجـروت ولقب جامعي أول يزيد كلما ازدادت مكانة األب المهنية.
و َيبرز األمر خاصة بالنسبة للحصول على اللقب األول .وأكثر ما يثير القلق في هذه النتائج هو أن العالقة
بين المكانة االجتماعية للعائلة والتحصيل العلمي لألبناء لم يتراجع بين السنوات  1995و  ،2008بل ارتفعت
ً
قليال (يظهر هذا واضحاً في نتائج البـﭽـروت).

د .الثقافة والجهاز التربوي في مجتمع يتميز بمستوى مرتفع جداً من الالمساواة االقتصادية-
االجتماعية
قبل أن نقصد الجوانب المختلفة التي يمكن بواسطتها –كما نعتقد -أن نتقدم نحو تقليص الفجوات في الفرص،
من المهم أن نؤكد على التناقض الذي تواجهه التربية .فالتطلع المعلَن نحو تكافؤ الفرص يولِّد توقعات عالية،
في حين أن المستوى العالي من الالمساواة االقتصادية-االجتماعية يعمل بعكس تحقيق هذه التوقعات .لذا
يمكن من هذه الزاوية أن نُشبِّه جهاز التربية والتعليم بقارب يُسيِّره المجتمع في النهر ويتوقع منه أن يتقدم
بعكس التيار ،وهذا ممكن فقط إذا كان محرك القارب قوياً بما يكفي للتغلب على قوة التيار .بهذا المفهوم يجب
أن نعترف أن قضية تكافؤ الفرص هي قضية كل المجتمع اإلسرائيلي ،ونحن ،مثل مجتمعات كثيرة أخرى،
نميل إلى طرحها على عتبة جهاز التربية والتعليم .ومن المهم ،قبل أن نتقدم نحو البحث في جهاز التربية
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والتعليم ،أن نصرح بهذا ونعترف بالسياق االجتماعي الذي يعمل فيه الجهاز ،وكل جهاز تربية في مجتمع
بالغ الالمساواة.
يُنظر إلى التعليم عادة على أنه مجموعة من القيم والمعارف واألدوات التي تفيد الشباب والشابات عند
انضمامهم إلى المجتمع البالغ .وبهذا المفهوم على التعليم أن يسهم في بناء مجتمع أفضل ،وفي نفس الوقت
أن يوسع آفاق حياة الفرد ( .)Goldthorpe 2014ولكن للتعليم خاصية أخرى هامة :خاصية نسبية.فالتعليم
هو مور ٌد ما متعلق بموضع صاحبه بالنسبة لآلخرين ،وهو ما يُ َعبَّرُ عنه باإلنكليزية بــ .positional good
فعندما يصبو الكثيرون إلى الحصول على وظائف هامة وذات دخل عال بقدر اإلمكان ،فإن احتماالت خرّ يج
جهاز التربية والتعليم تتحدد ليس فقط على أساس علمه وثقافته ،بل أيضاً وربما باألساس ،على توزع العلم
والثقافة بين اآلخرين .فكلما زاد عدد األشخاص الذين يتمتعون بثقافة أقل منه زادت قيمته في سوق العمل،
َ
وهي القيمة التي تحدد احتماالت حياته .وتُغذي هذه
الخاصية تطلعاتُالطالب وذويهم للحصول على ثقافة
أفضل وأعلى من ثقافة اآلخرين للوصول إلى موقع أفضل للنجاح .وهذا يعني أن زيادة الثقافة بحد ذاتها ال
تؤدي بالضرورة إلى تحسين (نسبي) في فرص مجموعات ضعيفة في المجتمع ،ألنها ال تلغي ميزات االنتماء
إلى الطبقات االقتصادية-االجتماعية الم ِّ
ُتمكنة في المجتمع ،وهي ميزات تنعكس في تعلُّم األهل ،وفي رأس
المال الثقافي ،وفي موارد اقتصادية وغيرها -تؤثر على التحصيل العلمي.
ازدياد الالمساواة االقتصادية في المجتمع تزيد من دينامية التطرف المذكورة سابقاً ألن الالمساواة الزائدة
خاصة تلقي بظاللها على االحتماالت والمخاطر التي تواجهها العائالت القلقة على مستقبل أبنائها .فزيادة
الدخل النسبي لألغنياء تعني للناجحينأن المقابل في ازدياد يزداد معه تميزهم في عملية المنافسة للحصول
على إنجازات علمية .والوجه الثاني للعملة هو أن أولئك الذين ال يتمكنون من الدخول ضمن أول أعلى عشرة
أو عشرين بالمئة يواجهون صعوبات أكبر في تحقيق تطلعهم إلى حياة هانئة.وكلما تقدمنا نحو وضع يأخذ
الغالب فيه "كل المال" ( )winner takes allتزداد حوافز العائالت لعمل ما بوسعها لتأمين ضروريات
النجاح ألبنائها .ولكن حتى وإن كانت حوافز كل العائالت متشابهة فإن إمكانياتها ليست متشابهة .فالفروق
االقتصادية الكبيرة بين العائالت تعني أيضاً إمكانيات تفاضلية في مساعدة األبناء (לוין-אפשטיין .)2000
إضافة إلى ذلك فإن األهل األغنياء والمجموعات االجتماعية التي ينتمون إليها قد تكون قليلة الصبر تجاه تطلع
ً
جهاز التربية والتعليم للعمل على تقليص الفجوات .وعليه يجب التأكيد أنالثقافة قد تكون
فعال واسطة تنقلية
للطبقات الضعيفة ،ولكنها في نفس الوقت تعطي ميزة للطبقات القوية (.)Rotman et al. 2015
في هذا السياق تثير االهتمام أبحاث جريم ومكمالن ( .)Jerrim and Macmillan, 2014فقد فحصا
من خالل امتحانات  PISAتقارير الطالب حول المساعدة الالمنهجية في التعليم ،مع المقارنة بمستوى
الالمساواة االقتصادية في دول متنوعة .والنتائج معروضة في الرسم 4أ و4ب .يعرض المحور األفقي في
كال الرسمين مستوى الالمساواة االقتصادي في الدولة بواسطة مقياس جيني5.ويشير المحور العمودي في
الرسم 4أ إلى الفرق بين أوالد اآلباء ذوي الثقافة الثانوية وبين األوالد الذين لم يُــ ْنــ ِه أهلهم المدرسة الثانوية،
من ناحية وتيرة الحصول على مساعدة في التعليم من األهل أو من أفراد العائلة اآلخرين .ويعكس المحور
العمودي في الرسم4ب الفرق في عدد مرات الحصول على دروس خاصة مقابل دفع ،بين أوالد من عائالت
أكثر وأقل ثقافة.

5

مع أنه نظرياً قد يتقبل المقياس ِق َيماً بين  0إلى  ،1إال أن مدى العالمات للدول المذكورة هو بين  0.2إلى .0.4
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الرسم 4أ – العالقة بين مستوى الالمساواة
في الدولة وبين الفرق في تكرار
المساعدة التي يقدمها أبناء العائلة
في الدروس بين عائالت أكثر أو أقل ثقافة

الرسم 4ب – العالقة بين مستوى الالمساواة
في الدولة وبين الفرق في الحصول على
دروس خصوصية باألجر بين عائالت أكثر
أو أقل ثقافة

المصدرJerrim and Macmillan, 2014 :

يمكن أن نرى في هذين الرسمين أن الفرق يزداد كلما كان مستوى الالمساواة في الدولة أعلى .ومع أنه في
جميع الدول يُبلغ األوال ُد الذين حصل أهلهم على ثقافة أعلى عن مساعدة أكثر يقدمها الوالدان في الدروس
(الرسم 4أ) فالتناسب بين الالمساواة االقتصادية في الدولة وبين الفروق في مساعدة األبناء في الدروس
ضعيف جداً (معيار سبيرمان  .)0.20وتشير البيانات في الرسم 4ب إلى تناسب كبير (في معيار سبيرمان
 )0.73بين مستوى الالمساواة االقتصادية في الدول وبين الفرق في وتيرة تقديم مساعدة خاصة بين الطالب
أبناء األهل المثقفين وطالب أبناء عائالت أقل ثقافة .ومن الجدير أيضاً االنتباه إلى موقع إسرائيل على هذين
الرسمين (أُشير لها بالحرفين  .)ILحسبالرسم 4أ الذي يتناول وتيرة الحصول على مساعدة في الدروس من
العائلة يظهر أن الفروق في إسرائيل ليست كبيرة .وعليه يبدو أن الحديث ليس عن فروق ذات أهمية في
حوافز األهل بين اآلباء المثقفين واآلباء األقل ثقافة .فيالرسم 4ب الذي يتناول المساعدة الخاصة باألجر تحتل
إسرائيل مكانة عالية جداً من ناحية الفرق بين الطالب الذين حصل أهلهم على ثقافة فوق ثانوية وبين الطالب
الذين حصل أهلهم على ثقافة أقل .أي أن اآلباء المثقفين (الذين يكونون في المعدل أفضل مادياً) يمكنهم تقديم
مساعدة أكثر في الدروس بوساطة دروس خاصة ،وهكذا يمكن أن تظل على حالها الفروق االقتصادية-
االجتماعية من جيل لجيل.
من المهم أن نوضح أن الفروق في االستثمار والتحصيل العلمي لألبناء ليس فقط نتيجة أعمال محددة لآلباء
الذين يستعملون مواردهم لتأمين مستقبل أبنائهم .فالصعوبة الكبرى هي أنه يُتوقع من جهاز التربية والتعليم
أن يعمل من أجل هدف اجتماعي هو مساواة أكثر في الفرص ،بينما تعمل عوامل اجتماعية منوعة ،سياسية
واقتصادية ،لتحقيق أهداف أخرى تكون أحياناً عكسية .فاالنعزالية وخصخصة الفعاليات واستعمال القوة
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السياسية لتأمين عدم تقليل الموارد عن أوساط م ِّ
ُتمكنة من السكان – كل هذه األمور تتحدى جهاز التربية
والتعليم ،كما ذكرت يولي تمير مؤخراً في كتابها الذي ألفته عن فترة عملها كوزيرة للتربية (تمير .)2015
هل يمكننا التقدم في الطريق؟ لن يحل جهاز التربية والتعليم جميع مشاكل الالمساواة في المجتمع اإلسرائيلي،
كما أن أحداً ال يتوقع أن يفعل الجهاز ذلك .ولكن على خلفية األمور التي ذكرت في السابق بالذات ورغم
القيود ،فمن الضروري أن يكون لنا جهاز تربية يُ َفعِّل سياسة اجتماعية صحيحة من أجل تقليص الالمساواة.
علينا أن نعترف أننا كمجتمع ال نملك أداة أفضل لتعزيز فرص متكافئة .وعندما يكون الجهاز في أحسن أحواله
يمكنه أن يغير مسار حياة الشباب ويقدم للناشئين من الطبقات الضعيفة فرصة حقيقية .االستعراضات اآلتية
تتناول عدداً من الجوانب الهامة في الجهاز – التربية في سن الطفولة ،بيئة المدرسة ،التمايز االقتصادي-
االجتماعي في جهاز التربية والتعليم ،وميزانية التربية التفاضلية في إسرائيل .نأمل أن تضع االستعراضات
هذه الجوانب على جدول أعمال الجمهور وتمنح جهاز التربية والتعليم أدوات جيدة وأكثر ثباتاً للعمل في
المجاالت التي يستطيع فيها أن يؤثر ويعزز تكافؤ الفرص .وقد بينت أبحاث كثيرة أنه حين تتوفر سياسة
تهدف إلى تحسين فرص الطبقات الضعيفة ،باإلضافة إلى تخصيص الموارد الالزمة لتحقيقها ،فإن بإمكان
جهاز التربية أن يصنع التغيير.
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الملحق ب :جدول أعمال ورشات الزمالء واليوم الدراسيي
ورشة ،كانون أول  ،2013القدس
09:00-08:30

تجمع

11:30-09:00

الجلسة األولى – Whither Opportunity? :البحث ،الكتاب والبيانات:
رئيس :بروفسور مايكل فويار( ,)Michael J. Feuerجامعة جورج واشنطن ورئيس
األكاديمية الوطنية للتربية ،الواليات المتحدة

09:10-09:00

ترحيب وافتتاح – بروفسور مناحم يعاري ،رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرة
أملَته الكتابة ،ونتائج اساسية
 :Whither Opportunityمصادر البيانات ،التعاون الذي ْ

10:05-09:10

بروفسور ريتشارد مورنين(– )Richard J. Murnaneجامعة هارﭬــارد
10:55-10:05

خلفية كتابة الكتاب وتأثيره على السياسة
بروفسور مايك مكفرسون),(Michael S. McPhersonرئيس صندوق ســﭙـنسر

11:20-10:55

نقاش وإجابة عن أسئلة المشاركين في اللقاء

11:35-11:20

استراحة

12:20-11:35

الجلسة الثانية :اتجاهات الالمساواة االقتصادية-االجتماعية في إسرائيل-عرض ونقاش
رئيس :بروفسور نوح لـﭭـينإﭘـشتاين ،رئيس طاقم الخبراء

11:50-11:35

افتتاح :مشكلة الالمساواة وانعدام التنقلية الطبقية
بروفسور نوح لـﭭـينإﭘـشتاين ،جامعة تل أبيب

12:20-11:50

نظرة اقتصادية على الالمساواة في العالم عامة وفي البالد خاصة
بروفسور يوسفزعيرا ،الجامعة العبرية في القدس

13:05-12:20

استراحة

15:20-13:05

الجلسة الثالثة :أبحاث حول الالمساواة االقتصادية-االجتماعية والفرص في التربية في
إسرائيل
رئيس :بروفسور يوسف شـﭬـيط ،عضو في طاقم الخبراء

13:35-13:05

استعراض :الفروق بين طالب من خلفية اجتماعية-اقتصادية مختلفة على مدى السنين
دكتورة حــﭼـيتﭼـليكمان ،السلطة القطرية للقياس والتقييم (ראמ"ה)

14:00-13:35

تخصيص ميزانيات للتربية والتعليم في إسرائيل بين الخاص والعام" :تعليم الظل" في
المجتمع العربي
دكتور أيمن اغبارية ،جامعة حيفا

14:25-14:00

نوعم زوسمان وشاي تسور ،بنك إسرائيل – قسم األبحاث
تخصيص ميزانيات للتربية والتعليم في إسرائيل :مصادر عامة وخاصة

14:50-14:25

تأثير التغيُّرات في العقود األخيرة على إمكانية الوصول إلى التعليم العالي
دكتور يريـﭫفنيـﭼـر ،جامعة بن غـوريون في النقب

15:20-14:50

نقاش مفتوح بمشاركة أعضاء الطاولة المستديرة
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15:35-15:20

استراحة

17:20-15:35

الجلسة الرابعة :الالمساواة والتنقلية االقتصادية-االجتماعية في إسرائيل :بيانات موجودة
وناقصة
رئيس :بروفسور موشيه يوستمان ،عضو في طاقم الخبراء

16:05-15:35

إمكانيات تحليل العالقة بين الالمساواة االجتماعية-االقتصادية والتحصيالت العلمية على
المستوى العام ومستوى الفرد
دكتور ديميتري رومانوﭫ ،مكتب اإلحصاء المركزي

16:30-16:05

حول بيانات مؤسسة التأمين الوطني وإمكانية الربط بين بيانات الفقر ومدفوعات الرعاية
االجتماعية وبين بيانات جهاز التربية والتعليم
دكتور دانيال ﭼـوتليب ،مؤسسة التأمين الوطني

16:45-16:30

تحديات تخصيص ميزانيات تفاضلي في وزارة التربية والتعليم
السيد داﭭـيدمزراحي ،مديرشعبة أ ،إدارة االقتصاد والميزانيات ،وزارة التربية والتعليم

17:10-16:45

نقاش مفتوح بمشاركة أعضاء الطاولة المستديرة

17:30-17:10

تلخيص واتجاهات للمتابعة
بروفسور مايكل فويار( ,)Michael J. Feuerجامعة جورج واشنطن  ،الواليات المتحدة
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لقاء الزمالء ،حزيران  ،2015القدس
09:00-08:30

تجمع

09:10-09:00

بيحرت حاتتفاو – روسفورب محانم يراعي ،سيئر ةنجللا ةيهيجوتلا ةردابملل

09:30-09:10

تساوي الفرص في التربية ،التنقلية والفروق االجتماعية ،مقدمة
روسفورب هيشوم نامسوز،جامعة بن غوريون في النقب

10:40-09:30

ألجلسة األولى :االستثمار الخاص والحكومي والمحلي في التربية
رئيسة :الدكتورة أنالياشلوسر ،عضو في طاقم الخبراء

09:50-09:30

اتجاهات استثمار الموارد في التربية حسب الوضع االجتماعي-االقتصادي:استثمار
الجمهور ،استثمار المجتمع المدني واستثمار التدبير المنزلي
ديسلا موحان صالب ،بتاك ضارعتسالا

10:10-09:50

محاوران:
بروفسور روت كلينوﭫ ،الجامعة العبرية في القدس ،السيدداﭭـيدمزراحي،وزارة التربية
والتعليم

10:40-10:10

نقاش مفتوح بمشاركة الجمهور

10:55-10:40

استراحة

12:05-10:55

الجلسة الثانية :الوضع االقتصادي-اجتماعي ،مناخ المدرسة والتحصيل العلمي
رئيس :بروفسوررامي بنبنيستي ،عضو في طاقم الخبراء

11:15-10:55

الروابط بين جوانب اجتماعية-اقتصادية والمساواة وبين مناخ الصف والمدرسة وعالقته
بالتحصيل العلمي
الدكتورة روت بيركوﭬـيتش ،عضو في طاقم كتابة االستعراض

11:35-11:15

محاوران:
بروفسور يعقوﭫيــﭬـلون ،جامعة بار إيالن ،والسيدة عيناﭫلوك ،وزارة التربية والتعليم

12:05-11:35

نقاش مفتوح بمشاركة الجمهور

12:45-12:05

استراحة

13:55-12:45

الجلسة الثالثة :التربية في سن الطفولة كوسيلة لتقليص الالمساواة والفروق االجتماعية
رئيس :الدكتورة إستير عدي-يافيه ،عضو في طاقم الخبراء

13:05-12:45

التربية في سن الطفولة كوسيلة لتقليص الالمساواة والفروق االجتماعية :البحث ،السياسة
والتطبيق
الدكتورة ْس َمدار ُمشيل ،عضو في طاقم كاتبي االستعراض

13:25-13:05

محاوران
بروفسور مريم (ميكي) روزنتال ،الجامعة العبرية في القدس والسيدة سيما حداد ،وزارة
التربية والتعليم

13:55-13:25

نقاش مفتوح بمشاركة الجمهور

14:10-13:55

استراحة
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15:45-14:10

الجلسة الرابعة :توجهات تفرد أو اندماج في مناطق السكن وما تعنيه بالنسبة للفروق في
الفرص
بروفسور نوح لـﭭـينإﭘـشتاين ،رئيس طاقم الخبراء

14:30-14:10

توجهات تفرد أو اندماج في مناطق السكن على أساس الوضع االجتماعي-االقتصادي
للطالب في المدرسة
بروفسور أودري أدي-ركاح ،عضو في طاقم كاتبي االستعراض

14:50-14:30

محاوران:
الدكتور حنا سويد،المركز العربي للتخطيط البديل والسيدة ميراﭫزرﭬـيـﭫ ،وزارة التربية
والتعليم

15:20-14:50

نقاش مفتوح بمشاركة الجمهور

15:30-15:20

تلخيص
بروفسور نوح لـﭭـينإﭘـشتاين
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ندوة جامعة جورج واشنطن ،أيلول  ،2015واشنطن )(DC
قهوة/وجبة إفطار خفيفة

 8:30-8:00ق .ظ.
 9:00-8:30ق .ظ.

فو َيرولـﭭـينإﭘـشتاين

ترحيب )(MJF
السياق اإلسرائيلي )(NLE

 10:00-9:00ق .ظ.

اجللسة األولى
رئيس الجلسة :مورنين
المحاور :ﭼــاموران

المحاضرة :اتجاهات في التفرد
السكني /االندماج على أساس
وضع الطالب االجتماعي-اقتصادي
المق ِّدم :أودري أدي-ركاح

 11:15-10:15ق .ظ.

اجللسة الثانية
رئيس الجلسة :ﭼــــليزر
المحاور :ملمود

المحاضرة :التطور الرئيسي في
توزيع الموارد في نظام التربية
الرسمي في إسرائيل
المق ِّدم :ناحوم بالص

 12:30-11:30ب.ظ.

اجللسة الثالثة
رئيس الجلسة :فري
المحاور :تييندا

المحاضرة :سياسة الرعاية
النهارية من الوالدة حتى سن

 12:45-12:30ب .ظ.

استراحة

 1:45-12:45ب .ظ.

غداء عمل
رئيس الجلسة :فويار
المحاور :هاوت

المحاضرة :القياس و ُمح ِّددات
التنقلية النسبية لمدخوالت مدى
الحياة
المُق ِّدم :دانيال ﭼــوتليب

 2:45-1:45ب .ظ.

اجللسة الرابعة
رئيس الجلسة :ﭼــرين
المحاور :إســﭙــالج

المحاضرة :عرض علمي
للروابط بين الخلفية االجتماعية-
االقتصادية ،الالمساواة ،مناخ
المدرسة والتحصيل األكاديمي
المق ِّدم :روت بيركوﭬــيتش

 4:00-3:00ب .ظ.

مورنين ،مكفيرسون

نقاش حول طاولة مستديرة
رئيس :ميخائيل فويار

 4:15-4:00ب .ظ.

فويار ولــﭭـينإﭘـشتاين

مالحظات نهائية

الثالثة في إسرائيل :من منظور
مقارن
المقدم :سْ َمدار مُشيل
غداء ُم َغلَّف في الغرفة 401
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اليوم الدراسي ،كانون أول  ،2015القدس
09:00-08:30

تجمع وتسجيل

09:10-09:00

ترحيب وافتتاح :بروفسور مناحم يعاري ،رئيس لجنة توجيه المبادرة

09:40-09:10

محاضرة أولى :الالمساواة والفرص الفائتة في التربية ،بروفسور نوح لـﭭـينإﭘـشتاين ،رئيس
طاقم الخبراء

10:45-09:40

الجلسة األولى :التربية في سن الطفولة كوسيلة لتقليص الالمساواة والفروق االجتماعية
رئيس :الدكتورة إستير عدي-يافيه ،عضو في طاقم الخبراء

10:05-9:40

التربية في سن الطفولة كوسيلة لتقليص الالمساواة والفروق االجتماعية :بحث ،سياسة
وتطبيق
الدكتورة ْس َمدار ُمشيل ،عضو في طاقم كاتبي االستعراض

10:20-10:05

محاور :الدكتور أيمن اغباريه ،جامعة حيفا

10:45-10:20

نقاش مفتوح بمشاركة الجمهور

11:00-10:45

استراحة

12:05-11:00

الجلسة الثانية :توجهات تفرد أو اندماج في مناطق السكن وما تعنيه بالنسبة للفروق في
الفرص
بروفسور نوح لـﭭـينإﭘـشتاين ،رئيس طاقم الخبراء

    11:25-11:00توجهات تفرد أو اندماج في مناطق السكن على أساس الوضع االجتماعي-االقتصادي
للطالب في المدرسة ،بروفسور أودري أدي-ركاح ،عضو في طاقم كاتبي االستعراض
11:40-11:25

محاورة :الدكتورة مايا حوشان ،معهد القدس ألبحاث إسرائيل

12:05-11:40

نقاش مفتوح بمشاركة الجمهور  

13:10-12:05

الجلسة الثالثة:الوضع االقتصادي-اجتماعي ،مناخ المدرسة والتحصيل العلمي
رئيس :بروفسوررامي بنبنيستي ،عضو في طاقم الخبراء

12:30-12:05

الروابط بين جوانب اجتماعية-اقتصادية والمساواة وبين مناخ الصف والمدرسة وعالقته
بالتحصيل العلمي
الدكتورة روت بيركوﭬـيتش ،عضو في طاقم كتابة االستعراض

12:45-12:30

محاورة :السيدة حنه شدمي ،رئيسة فرع الخدمة النفسية االستشارية ،وزارة التربية والتعليم

13:10-12:45

نقاش مفتوح بمشاركة الجمهور

13:55-13:10

استراحة

15:00-13:55

الجلسة الرابعة :االستثمار الخاص والحكومي والمحلي في التربية
رئيس :بروفسور يوسيشـﭬـيط ،عضو في طاقم الخبراء

14:20-13:55

اتجاهات استثمار الموارد في التربية حسب الوضع االجتماعي-االقتصادي :استثمار
الجمهور ،استثمار المجتمع المدني واستثمار التدبير المنزلي :ديسلا موحان صالب ،بتاك
ضارعتسالا

14:35-14:20

محاورة :السيدة نوعا هايمان ،مركزة التربية في دائرة الميزانيات ،وزارة المالية
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15:00-14:35

نقاش مفتوح بمشاركة الجمهور

16:00-15:00

الجلسة الخامسة :وجهات نظر برلمانية
رئيس :الدكتورة شيرلي أبرامي ,،مديرة مركز األبحاث والمعلومات التابع للكنيست

16:00-15:00

دائرة مستديرة :وجهة النظر البرلمانية
بمشاركة :عضو الكنيست يعقوب مرﭼـي ،رئيس لجنة المعارف (شاس) ،عضو
الكنيست الدكتور يوسف جبارين (القائمة المشتركة)،وعضو الكنيستبروفسور مانويل
طرختنبرغ(همحنيههتسيوني)

16:15-16:00

تلخيص :بروفسور مايكل فويَر ،جامعة جورج واشنطن
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7

طاقم الخبراء
نوح لـﭭـينإﭘـشتاين ،رئيس طاقم الخبراء ،بروفسور في علم االجتماع ،كان عميد كلية علم االجتماع في
جامعة تل أبيب،وكان في السنوات  2003-2000رئيس الجمعية اإلسرائيلية لعلم االجتماع ،وهو اليوم
سكرتير البرنامج الدولي للمسح االجتماعي ) .(ISSPتتناول أبحاثه الالمساواة والهجرة والطبقات العرقية
وغيرها ،مع بحث مقارن في المواقف .نشر مؤخراً مقاالت في مواضيع متنوعة منها مفاهيم العدل االجتماعي
والمواقف من دولة الرفاه ،الالمساواة في ثراء التدبير المنزلي ،استيعاب المهاجرين من الكومنولث سابقاً في
كندا وإسرائيل ،والعالقات المتبادلة بين العائلة والعمل.
يحمل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة شيكاغو( ،الواليات المتحدة).1981 ،
عضو فياللجنة التوجيهية للمبادرة.
رامي بنبنيستي ،بروفسور في مدرسة العمل االجتماعي في جامعة بار إيالن حيث يرأس مجموعة بحث
حول األوالد والشباب في أوضاع الخطر والضائقة.ويعمل في السنوات األخيرة في مراقبة العنف ومناخ
جهاز التربية والتعليم – على مستوى المدرسة والسلطة المحلية والدولة .ويشارك بروفسور بنبنيستي في
عدة لجان جماهيرية تهتم باألوالد تحت الخطر .مجاالت أبحاثه األساسية هي رفاهية الولد وسالمته ،اتخاذ
القرارات واستعمال المعرفة بشكل فعّال.
يحمل شهادة الدكتوراه في العمل االجتماعي وعلم النفس من جامعة مشيغن (الواليات المتحدة).1981 ،
كان عضواً في لجنة المبادرة لتحديث نظام المؤشرات للتربية في إسرائيل ،وكان رئيس طاقم الفحص التابع
للمبادرة لموضوع "تدخالت عالجية في األوالد ذوي المشاكل أو االضطرابات السلوكية".
إستير عدي-يافيه،محاضرة في مدرسة التربية في جامعة بار إيالن ورئيسة مختبر تطور الولد فيها .الدكتورة
عدي-يافيه هي باحثة مشاركة في مركز ﭼــوندا – المركز المتعدد المجاالت لبحث الدماغ .وتشمل مجاالت
اهتمامها تطور جهاز ذاكرة المهارات على المدى الطويل ("كيف") ،تطور النمو اإلدراكي لألوالد وتقييم
تطور الولد في سياق الحضانات ومراكز الرعاية النهارية في سن الطفولة.
تحمل شهادة الدكتوراه من المركز متعدد المجاالت للعلوم اإلنسانية في الجامعة العبرية.1998 ،
يوسي شــﭬــيط ،بروفسورلعلم االجتماع في جامعة تل أبيب ،مسؤول عن كرسي الطبقات العرقيةوالالمساواة
على اسم زلمان وسيما ﭬــاينبرغ .كان حتى وقت غير بعيد رئيس الجمعية االجتماعية اإلسرائيلية،
ويترأس طاقم السياسة التربوية في مركز تاوب لبحث السياسة االجتماعية في إسرائيل ،كما أنه عضو
في  .Sociological Research Associationكان أستاذاً في المعهد األوروبي الجامعي (European
 )University Instituteفي فلورنسا .مجاالت أبحاثه وتدريسه األساسية هي سيرورات الطبقية الثقافية،
السياسة التربوية ،العالقات اليهودية –العربية في إسرائيل ،أسواق الزواج وطرائق البحث.
يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة وسكنسن-ماديسون (الواليات المتحدة).1983 ،
7
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أناليا شلوسر ،محاضرة كبيرة في مدرسة االقتصاد في جامعة تل أبيب وعضو في مجموعة البحث الدولية
 .IZA, CESifoمجاالت بحثها االساسية هي اقتصاد التربية ،التطور االقتصادي واقتصاد العمل .شغلت
وظائف بحثية في قسم التقييم في وزارة التربية والتعليم وشاركت في لجان عامة مختلفة .وقد أجرت تخصص
ما بعد الدكتوراه في جامعة برنستن ،الواليات المتحدة.
تحمل شهادة الدكتوراه في االقتصاد من الجامعة العبرية في القدس.2007 ،
كانت عضواً في طاقم " َمن يُعلِّم إذا َّ
قل المعلمون؟"

مستشارون خاصون للفعالية
ريتشارد مورنين ،اقتصادي ومحاضر في التربية والعلوم االجتماعية في جامعة هارﭬـارد( ،)HGSEوباحث
مشارك في المكتب القطري للبحث االقتصادي .في سنة  2011نُشر كتاب مورنين وزميله جونﭬـيلت:
Methods Matter: Improving Causal Inference in Educational and Social Science
 .(Willett) Research, Oxford U. Pressوفي السنوات األخيرة عمل بروفسور مورنين في مجالين
أساسيين للبحث :باالشتراك مع بروفسور فرانك ليـﭭـيوديـﭭـيدأوتور( )Levy, Autorمن المعهد التكنولوجي
()MITفحص كيف أثر االنتقال إلى التكنولوجيا القائمة على الحاسوب على طلب المهارات
في مساتشوستس
َ
في اقتصاد الواليات المتحدة ،وما مدى تأثير أنواع سياسات تربوية مختلفة على التغبرات في طلب المهارات.
وقد ألّف مورنينوليـﭭـي كتابين في هذا الموضوع .أما مجال البحث الثاني الذي يعمل فيه بروفسور مورنين
في هذه األثناء فهو تأثير زيادة الالمساواة في دخل العائلة في الواليات المتحدة على استراتيجيات تربوية بديلة
أليناء عائالت محدودة الدخل ومدى نجاعة استراتيجيات بديلة في تحسين فرص الحياة لهؤالء األبناء .وكان
مورنين محرراً مشاركاً مع ﭼـريـﭺ دنكن ( )Duncanفي المجلد Whither Opportunity: Rising
) .Inequality, Schools, and Children's Life Chances (Russell Sageوقد نشر قسم التربية
في دار نشر هارﭬـاردكتاب دنكن ورونين في هذا الموضوعRestoring Opportunity: The Crisis :
.of Inequality and the Challenge for American Education
مايكل فويار ،هو عميد مدرسة الدراسات العليا في التربية والتنمية البشرية ،بروفسور للسياسة التربوية
في جامعة جورج تاون في واشنطن ،ورئيس األكاديمية الوطنية للتربية في الواليات المتحدة .في السنوات
السبع عشرة التي سبقت انضمامه إلى سلك جامعة جورج واشنطن شغل فويار وظائف في المجلس القومي
للبحوث ( )NCRالتابع لألكاديمية الوطنية ،ومؤخراً جداً أصبح المدير العام لشعبة التربية والعلوم السلوكية
ً
والمجتمع .قبل انضمامه إلى  NRCعمال
محلال كبيراً ومدير مشاريع في مكتب التقييم التكنولوجي للكونغرس
في الواليات المتحدة .حصل فويار على اللقب األول في األدب اإلنكليزي (بامتياز) من كلية كوينز بنيو يورك
( ،)CUNYوعلى اللقب الثاني في اإلدارة الجماهيرية من مدرسة وارتن ( ،)Wharton Schoolوعلى
شهادة الدكتوراه في تحليل السياسة الجماهيرية من جامعة ﭙـنسلـﭭانيا .تعلم في الجامعة العبرية في القدس
وفي السوربون بباريس ،كان محاضراً في كلية إدارة األعمال في جامعة دركسل(( )Drexelفي السنوات
 ،)1981-1986ودرَّ س مساقات في السياسة التربوية واألبحاث التربوية في جامعتي ﭙـين وجورج تاون.
وفويار هو مستشار دائم لمؤسسات تربوية وأجسام حكومية في الواليات المتحدة وإسرائيل وأوربا والشرق
األوسط .وقد نشرت مقاالته في مجالت التربية واالقتصاد والفلسفة والسياسة ،وله مراجعات ومقاالت ،بل
وشعر أيضاً ،نشر في جرائد ومجالت في واشنطن وفيالدلفيا ولوس أنجلس ونيو يورك .بروفسور فويار هو
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زميل في الجمعية األمريكية لتعزيز العلم والجمعية األمريكية للبحث في التربية ،كما أنه عضو في المجلس
االستشاري لمنظمة العلوم التطبيقية في التربية اليهودية ( .)CASJEوفي سنة  2014عَ يّن الرئيس أوباما
بروفسور فويار عضواً في اللجنة الوطنية للعلوم التربوية.
مايكل س .مكفيرسون ،هو رئيس معهد ســﭘنسر .قبل انضمامه إلى المعهد في سنة  2003كان مكفيرسون –
رئيس كلية مكالستر)(Macalester
االقتصادي المشهور عالمياً في مجال الربط بين التربية واالقتصاد –
َ
في سانت ﭘـول ،منيسوتا ،لمدة سبع سنوات .قبلها ،ولمدة  22سنة ،كان محاضراً في االقتصاد ،ورئيس قسم
االقتصاد ثم عميد دائرة االقتصاد في كلية وليامز) (Williamsفي وليامزتاون ،مساتشوستس .شارك مكفيرسون
في كتابة وتحرير عدد من الكتب منها College Access: Opportunity or Privilege? Keeping
.College Affordable; Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy
وكان المؤسس وأحد المحررين لمجلة  .Economics and Philosophyكان عضواً في مجلس أمناء
 ،College Boardالمجلس األمريكي للتربية ومجلس معهد منياﭘـوليس للفنون .وكان بروفسور مكفيرسون
ً
ً
وزميال بارزاً في معهد بروكينـﭼـز(.)Brookings
زميال في معهد الدراسات العليا
حصل على اللقب األول في الرياضيات واللقب الثاني والثالث في االقتصاد من جامعة شيكاغو.

كاتبو االستعراضات العلمية
أودري أدي-ركاح ،بروفسور مشارك في قسم اإلدارة والسياسة في التربية في جامعة تل أبيب ،وهي
َّ
رئيسة البرنامج
المركز في اإلدارة والقيادة ،ورئيسة وحدة علم اجتماع التربية والمجتمع .وتشمل مجاالت
أبحاثها الالمساواة االجتماعية وعلم اجتماع التدريس واإلدارة التربوية .وتُ ِّ
ركز في أبحاثها على موضوعات
الالمساواة في جهاز التربية ،على نسوية اإلدارة ،على عمل المديرين ،ومؤخراً أيضاً على طبيعة العالقات
بين المدرسة والبيئة والمجتمع ،مع التشديد على العالقة مع اآلباء.
تحمل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة تل أبيب.1997 ،
كانت عضواً في لجنة خبراء المبادرة في موضوع "بين المدرسة والعائلة :العالقة بين اآلباء والمعلمين في
بيئة متغيرة"؛ كاتبة االستعراض في موضوع توجهات تفرد أو اندماج في مناطق السكن على أساس الوضع
االجتماعي-االقتصادي للطالب في المدرسة.
رون أسطور،بروفسور بارز في مدرسة التربية ومدرسة العمل االجتماعي في جامعة جنوب كليفورنيا،
الواليات المتحدة (َّ .)USC
ترك َز بحثه سابقاً على فحص العالقات المادية واالجتماعية-التنظيمية والثقافية على
ً
أنواع مختلفة من العنف في المدرسة
(مثال التحرش الجنسي ،البلطجة ،التحرشات والمضايقات،االعتداءات
العاطفية ،استعمال السالح والعنف بين الطالب واألساتذة) .وفيالفترة األخيرة يتركز بروفسور أستور في
األساس في البحث على مناخ المدرسة الداعم واإليجابي في مدارس فيها نسبة عالية من الطالب المرتبطين
بالجيش األمريكي.
يحمل شهادة الدكتوراه في التربية وعلم النفس من جامعة بيركلي (الواليات المتحدة).1991 ،
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حنه باهاك ،طالبة بحث في مدرسة التربية في جامعة تل أبيب .مجال اهتمامها األساسي في البحث هو
إمكانيات الوصول إلى التعليم العالي .وهي عضو في سلك التدريس في قسم التربية وعلم النفس وباحثة في
قسم التقييم في الجامعة المفتوحة .وتُدرِّ س حنه باهاك علم النفس االجتماعي وعلم نفس الشيخوخة.
تحمل اللقب الثاني من الجامعة العبرية ،1989 ،وشهادة في علم النفس الطبي من جامعة تل أبيب.2003 ،
كاتبة مشاركة في استعراض موضوع توجهات تفرد أو اندماج في مناطق السكن على أساس الوضع
االجتماعي-االقتصادي للطالب في المدرسة.
ناحوم بالص ،محاضر في مركز التعليم األكاديمي في أور يهودا ،وباحث رئيسي في مجال التربية في مركز
تاوب لبحث السياسة االجتماعية في إسرائيل .كان محاضراً في جامعة بن غوريون في النقبوبكلية داﭬـيد
يلين في القدس ،ويعمل منذ  1970في مجال التربية .شغل وظائف عدة في وزارة التربية والتعليم ( مساعد
المدير العام ،م ِّ
ُركز مكتب العالِم الرئيسي ،مركز موضوع تخطيط التربية للثمانينيات ،مدير دائرة التخطيط
االجتماعي في شعبة التطوير) ،ثم أدار معهد تطوير المباني التربوية ،ومنذ  1989يعمل كباحث مستقل في
مجاالت مختلفة في جهاز التعليم .وقد قام ناحوم بالص بمهام مختلفة في لجان مركزية أُقيمت بمبادرة وزارة
التربية (لجنة هراري حول موضوع التربية التكنولوجية ،لجنة شوشاني في موضوع تخصيص ميزانيات
التعليم االبتدائي وهيئة العمل الوطني –لجنة دوﭬـرات) .مجاالت بحثه األساسية هي وضع ميزانية التربية،
الفروق االجتماعية في جهاز التعليم ،التخطيط والتكهُّن بالتطورات في جهاز التعليم.
كاتب االستعراض حول اتجاهات استثمار الموارد في التربية حسب الوضع االجتماعي-االقتصادي :استثمار
الجمهور ،استثمار المجتمع المدني واستثمار التدبير المنزلي.
روت بيركوﭬـيتش ،محاضرة في مدرسة العمل االجتماعي في جامعة حيفا .تبحث في جهاز التعليم وطرق
تحسين النتائج العاطفية واألكاديمية للطالب بواسطة المدارس التي يسودها مناخ إيجابي ،وفي تقليص الفجوات
االجتماعية .كما تنشغل في بحث عن المدارس كمنظمات متعلمة وعن الطرق التي يمكن بواسطتها تحسين
أداء المنظمة المدرسية .وباإلضافة إلى ذلك تتركز الدكتورة بيركوﭬـيتش في بحث عن العنف بين الشبيبة،
ومميزات الشباب الذين يقومون بأعمال مختلفة في أوضاع عنف ،وفي العالقة بين البلطجة والضحايا بين
الطالب.
كاتبة استعراض الروابط بين جوانب اجتماعية-اقتصادية والمساواة وبين مناخ الصف والمدرسة وعالقته
بالتحصيل العلمي.
ياعيل ﭽـرينشتاين ،عضو هيئة التدريس في قسم التربية وعلم النفس في الجامعة المفتوحة ومحاضرة في
جامعة تل أبيب وكلية تل-حي .تبحث الدكتورة ﭽـرينشتاين الجوانب الجندرية في التعليم والقيادة المدرسية،
وكذلك تص ُّور رجال التربية لعملهم في المدرسة ومحيطها -في المركز وفي الريف ،في الوسطين اليهودي
والعربي .أما ما تدرِّ سه فهو في مجال علم النفس التربوي ،وعلم االجتماع التربوي ،وإدارة المدارس،
وطرائق البحث النوعي وتطوير المهارات األكاديمية.
تحمل شهادة الدكتوراه من مدرسة التربية في جامعة تل أبيب.2015 ،
كاتبة مشاركة في موضوع توجهات تفرد أو اندماج في مناطق السكن على أساس الوضع االجتماعي-
االقتصادي للطالب في المدرسة.
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هداس مور ،تدرس للحصول على شهادة الدكتوراه في العمل االجتماعي في جامعة جنوب كليفورنيا،
الواليات المتحدة ( .)USCكانت سابقاً مستشارة ومرشدة قادمين جدد من االتحاد السوﭬـيتي سابقاً ،واليوم هي
عاملة اجتماعية تعمل مع الالجئين وضحايا التعذيب من إريتريا في مجال العمل العالجي والصحة النفسية.
والسيدة مور هي أيضاً مساعدة بحث في مشروع "نتائج" "תוצאות" لوزارة الرفاه .ومن اهتماماتها أيضاً:
دور المدرسة في حاالت األزمات (مثل اإلرهاب والحرب والنزاعات المنطقية) وفي أوضاع حياة متطرفة
ً
(مثال للشباب المتشرد).
حصلت على اللقب األول والثاني في العمل االجتماعي من الجامعة العبرية في القدس.2014 ،
شاركت في كتابة االستعراض حول الروابط بين جوانب اجتماعية-اقتصادية والمساواة وبين مناخ الصف
والمدرسة وعالقته بالتحصيل الدراسي.
ْس َمدار مشيل ،تحمل اللقب االول من برنامج الفلسفة واالقتصاد والعلوم السياسية ،واللقب الثاني (بتميُّز زائد)
في العلوم السياسية .تناولت في أطروحة الدكتوراه موضوع تنظيم أُطر األطفال من الوالدة حتى سن الثالثة
في إسرائيل من منظور مقارن ،كدراسة حالة لسياسة الرفاه في القرن الحادي والعشرين .وتعمل مشيل في
ِّ
كمركزة للمنح المالية ،وكانت سابقاً ِّ
صندوق ياد هنديـﭫ
مركزة فرع التربية المدنية والديموقراطية في قسم
العلوم السياسية في الجامعة العبرية ،حيث عملت أيضاً كمساعدة في البحث والتدريس.
تحمل شهادة الدكتوراه من الجامعة العبرية في القدس.2015 ،
كاتبة االستعراض في موضوع التربية في سن الطفولة كوسيلة لتقليص الالمساواة والفجوات االجتماعية:
البحث ،السياسة والتطبيق.

مشاركون في الندوة "وجهة النظر البرلمانية" في اليوم الدراسي ()12.2015
عضو الكنيست يوسف جبارين( ،القائمة المشتركة]الجزب الشيوعي ،الحزب العربي الديموقراطي ،التجمع
الوطني الديموقراطي ،الحركة العربية للتغيير[) هو رجل قانون ،محام ومحاضر في القانون في جامعة حيفا
وفي الكلية األكاديمية تل-حي .عضو الكنيست جبارين هم مدير عام "دراسات" ،المركز العربي للقانون
والسياسة ،وهو عضو إدارة في جمعية سيكوي ومحام في جمعية حقوق المواطن.
يحمل شهادة الدكتوراه في القانون ( (S.J.Dمن جامعة جورج تاون (الواليات المتحدة) .2003
عضو الكنيست بروفسور مانويل طرختنبرغ(كتلة المعسكر الصهيوني) هو رجل اقتصاد وبروفسور في
االقتصاد .يعمل منذ  1983كبروفسور في جامعة تل أبيب .في السنوات  2009-2006ترأس المجلس القومي
لالقتصاد في مكتب رئيس الحكومة ،وفي السنوات  2009-2014كان رئيس لجنة التخطيط والتمويل (ות"ת)
في مجلس التعليم العالي (מל"ג) .وقد شغل بروفسور طرختنبرغ عدداً من الوظائف العامة ،وكان عضواً
في لجنة بروديت وشوحط وعضو في اللجنة اإلدارية للمعهد اإلسرائيلي للديموقراطية .وقد ترأس بروفسور
طرختنبرغ لجنة التغيير االقتصادي-اجتماعي التي أُقيمت بعد موجة االحتجاجات في صيف .2011
يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة هارﭬـارد (الواليات المتحدة) .1984
عضو الكنيستيعقوب مرجي( ،شاس) .رئيس لجنة المعارف والثقافة والرياضة في الكنيست .هو عضو في
الكنيست منذ سنة ( 2003الكنيست  ،)16وفي الكنيست  18كان وزيراً للشؤون الدينية ،وكان قبل ذلك المدير
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االقتصادي لحركة شاس .عمل لمدة  11سنة في مُجمَّع أبحاث الذرة في ديمونا .وكان عضو الكنيست مرجي
رئيس المجلس الديني في بئر السبع ،وأكثر من االشتغال في فعاليات الشبيبة في أحياء تمر بضائقة ،وفي
مساعدة العائالت المحتاجة وفي إعطاء دروس في التوراة.

طاقم المبادرة
عوديد بوشريان ،كان مساعداً في البحث والتدريس في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية ،وبعد إنهاء
دراسته عمل معيداً في مساق التمويل في برنامج المديرين في مدرسة السياسة العامة في الجامعة العبرية،
وفي مساق اإلحصائيات لطالب العلوم االجتماعية في الجامعة المفتوحة .وفي أثناء ذلك كان المحلل والخبير
االقتصادي للمُس ِّوق المنطقي لمفعال هبايس في منطقة القدس.
يحمل اللقب األول من البرنامج المتكامل :فلسفة واقتصاد وعلوم سياسية ،2007 ،واللقب الثاني في العلوم
السياسية -كالهما من الجامعة العبرية في القدس.2011 ،
الدكتورة أﭬـيطالدرمون ،أقامت المبادرة وأدارتها منذ سنة  .2004عملت في تدريس البيولوجيا في القدس،
أسست وأدارت المركز القطري لمعلمي البيولوجيا التابع للجامعة العبرية ،كما أدارت مدرسة القيادة التربوية
التابعة لمعهد هندل .كانت عضواً في لجان مهنية وبرامج تدريس في وزارة المعارف (بيولوجيا ،علوم
وتكنولوجبا) وفي لجان شؤون المعلمين.
تحمل شهادة الدكتوراه في البيولوجيا ،1985 ،وشهادة تدريس ،1988 ،كلتاهما من الجامعة العبرية في
القدس .وهي خريجة مدرسة مندل للقيادة التربوية.1994 ،
ريعوت يسسخار ،هي مركزة اإلنتاج في المبادرة للبحث التطبيقي في التربية ،ومحررة مضمون موقع
أكاديمية اللغة العبرية على اإلنترنت ،ومحررة لغوية في مركز زلمان شزار .عملت سابقاً في مشروع
التحديث والحوسبة في قسم مسجل الشركات في وزارة العدل ،وكانت (سابقاً) مساعدة شخصية للمف َّوض
في السفارة األمريكية .عملتفي الخدمة العسكرية في وحدة االستخبارات وفي مكتب السكرتير العسكري في
مكتب رئيس الحكومة.
تحمل اللقب األول في اللسانيات والتراث اليهودي ،2011 ،واللقب الثاني في التراث اليهودي من الجامعة
العبرية في القدس .حاصلة على الدبلوما في التحرير اللغوي من جامعة تل أبيب.2014 ،

