


?הופך את מרכז אדוה למכון מחקר יחיד מסוגו בישראלמה 

בבחינה  , אדוה מתמקד בחקר המדיניות החברתיתמרכז 
, ביקורתית של הצעדים הננקטים בתחומי התקציב

המיסוי והשירותים החברתיים ומגבש המלצות למקבלי 
.  החלטות ולציבור הרחב

עבודת מחקר בלתי תלויה ומסורה

02

03

01

, חות ובניירות עמדה"ניתוחי מרכז אדוה מתפרסמים בדו
ראשי ערים ורשויות , המופצים בקרב חברי כנסת

מרצים , אנשי תקשורת, ארגונים חברתיים, מקומיות
.  וסטודנטים

אימפקט

פרסומים אלה מהווים בסיס לדיונים בוועדות הכנסת 
ומספקים למקבלי , ובפורומים ציבוריים אחרים

ההחלטות מידע הנחוץ כדי לפעול למען חלוקה צודקת 
.  יותר של משאבים בחברה הישראלית

קידום שוויון וצדק חברתי

2



הרצאות בתחומים מגוונים3

שוויון ומדיניות  -אי
כלכלית-חברתית

בין גברים ונשים  פערים 
מגדריוקידום שוויון 

השכלה  , בחינוךשוויון -אי
גבוהה ומדיניות חינוך

ומדיניות  ההפרטה תהליכי 
רווחה ובריאות, דיור

:  בחברה הישראליתקבוצות 
כלכליומעמד בין מוצא הקשר 

אורח על יוזמות  הרצאות 
ומאבקים חברתיים  
בחברה הישראלית

ימי עיון והשתלמויות  , מרכז אדוה הרצאותמציע , נוסף על פעילות המחקר
:ההרצאות עוסקות בתחומים מגוונים. בנושאים הנגזרים מתחומי עיסוקו



?מה הופך את ההרצאות שלנו לייחודיות4

מציע הרצאות של מומחים ומומחיות  אדוהמרכז 
מומחיותם מבוססת על שילוב  . בתחומים שונים
30-התמצאות במדיניות ציבורית ו, של ידע אקדמי

ן  /שהביא אותם, שנים של אקטיביזם חברתי
להכרות קרובה ומעמיקה עם החברה הישראלית  

.  על כל חלקיה

מגוונת  , ההרצאות מבקשות להציג תמונה עשירה
ועדכנית של החברה הישראלית  על כלל מרכיביה  

ההרצאות  . היא עומדתבפניהם ועל כלל האתגרים 
חות מקוריים  "על מאות דו, בין היתר, מתבססות
.  אדוהי מרכז /י חוקרות"שנכתבו ע
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גישה פתוחה ונעימה
ים לענות לכל שאלה  /שמחות

מובן ולהבהיר את הלא 

רלוונטיים
את ההרצאות לסוגיות  ים /קושרות

מעשיות שמעניינות את הקהל

בעלי ניסיון עשיר
מידע מורכב בשפה  בהצגת 

פשוטה ונגישה

עולמותים בשני /מצויות
העולם האקדמי של מדע וידע 

והעולם האקטיביסטי שבו נעשית  
מעשית-פעילות חברתית

0304 02 01

המרצות והמרצים שלנו



שוויון  -הרצאות על אי
כלכלית-ומדיניות חברתית

01
הרצאה זו מספקת תמונת מצב של החברה בישראל ומתמקדת בנתונים  

בין נשים  , המעידים על אי שוויון הקיים היום בין קבוצות שונות בחברה
במסגרת  . בין מעסיקים ועובדים ובין ענפי המשק השונים, וגברים

ההרצאה נעסוק במשמעות של הצמיחה הכלכלית ובקשר שבין צמיחה זו  
תמונת  : "אדוהההרצאה מבוססת על הפרסום השנתי של מרכז . לאי שוויון

.המתפרסם מדי שנה ומסוקר באמצעי התקשורת" מצב חברתית

תמונת מצב חברתית  : ישראל

בהרצאה זו נציג תמונת מצב של שוק העבודה בישראל תוך התמקדות  
תנאים , פריון ושכר, בחלוקת ההכנסה הלאומית בין עובדים למעסיקים

ננסה לבחון מדוע אין  . סוציאליים ואבטלה בסקטורים השונים במשק
.  שוק העבודה בישראל מצליח לפרנס בכבוד חלק גדול מן המועסקים בו

, קבוצות ההון–נדון במגמה של ריכוז ההון וההכנסות בידי מיעוט 
בנתונים המצביעים  , ומצד שני, המנהלים הבכירים והעובדים המתוגמלים

.  על היחלשות כוח המיקוח של מרבית העובדים והעובדות בישראל
מעסיקים  , עובדים: "אדוהח מרכז "במסגרת ההרצאה יוצגו נתונים מדו

".ועוגת ההכנסה הלאומית

שוק העבודה בישראל

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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שוויון  -הרצאות על אי
כלכלית-ומדיניות חברתית

01
הרצאות  לתיאום והזמנת 

ההרצאה מציגה את שני המודלים הכלכליים הבסיסיים המאפיינים את  
מתארת את המעבר של  , כלכלת שוק ומדינת רווחה-המדינות המפותחות 

80-מדינת ישראל ממודל מדינת הרווחה למודל כלכלת השוק בשנות ה
הפרטת הפנסיה , שוק העבודה: תוך התייחסות לשלוש דוגמאות מרכזיות

.ומערכת החינוך

ממדינת רווחה לכלכלת שוק

דיון בשיקולים ובאינטרסים אשר נסתרים מעיני הציבור ועומדים בבסיס  
המפגש יכלול התייחסות . ההחלטה על מסגרת התקציב בישראל
אשר משפיעים באופן מובהק על , לפרמטרים כלכליים פשוטים ומובנים

עוד נעסוק . נעדרים מכל דיון ציבורי בנושא, גודל התקציב ובכל זאת
מאיתנובמפגש בדרך שבה משפיע תקציב המדינה על חייו של כל אחד 

.ועל הפערים החברתיים ההולכים ומתרחבים בישראל

תקציב המדינה והשלכותיו החברתיות

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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שוויון  -הרצאות על אי
כלכלית-ומדיניות חברתית

היא כוללת הסבר על מסדי הנתונים  , ההרצאה מיועדת לפעילי ציבור01
בעיות שונות באיסוף נתונים  , על איך כדאי להציג נתונים, העיקרים בישראל

. ודוגמאות לשימוש בנתונים לצורך קידום מדיניות ציבורית

?כמה ולמה? איזה-נתונים

פלסטיני כאל סיפר ביטחוני או  -ישראלים רבים מתייחסים לסכסוך הישראלי
ההרצאה תעסוק בהשפעות . חברתי-מדיני שהוא חיצוני לסיפור הכלכלי

פלסטיני על הכלכלה והחברה בישראל ותתבסס על -הסכסוך הישראלי
".  מי משלם את המחיר: הכיבוש"הפרסום 

?מי משלם את מחיר הסכסוך

הרצאות  לתיאום והזמנת 

מתוך תפיסה  , "פריפריה"ההרצאה תבחן תפיסות שונות לגבי מושג ה
אלא מקפל בתוכו גם היבטים נוספים  , שהמושג אינו משקף גיאוגרפיה בלבד

במהלך ההרצאה יוצגו נתונים שמעידים על . של אי שוויון בחברה הישראלית
,  אי שוויון בחברה הישראלית בין קבוצות שונות בהיבטים של תעסוקה ושכר
חינוך ובריאות וכן יתקיים דיון אודות התפיסות העומדות בבסיס התוכניות  

.בין המרכז והפריפריה' הפערים'הממשלתיות לצמצום 

אי שוויון בין המרכז והפריפריה בישראל

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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נדון בעבודתן של נשים שלא בשכר , "העבודה"בהרצאה זו נעסוק בבחינת מושג 
בהרצאה יוצגו נתונים  . שכרן וזכויותיהן של נשים בשוק העבודה, ונבחן את מעמדן
, שוויון הקיים בין גברים לנשים בכל הקשור למסלולי קידום-המצביעים על אי

תנאי שכר ותנאי עבודה ונדון בדרכים השונות לעידוד תעסוקת נשים ולשיפור  
.תנאי עבודתן ושכרן

":  תמיד נעבוד, תמיד עבדנו"
נשים בעבודה ועבודת נשים

הינם –בשכר חודשי ובשכר שעתי –פערי שכר בין נשים לגברים בשוק העבודה 
שוויון בחלוקת העבודה המגדרית -המשקפת היבטים של אי, תופעה אוניברסלית

הרצאה זו תציג נתונים עדכניים על פערי השכר . בבית ובשוק העבודה כאחד
ובהם התופעה של בידול , המגדריים בישראל ותעמוד על הגורמים לפערים אלו

הבדלים בשעות ; תעסוקתי והערכה שונה של עיסוקים גבריים ועיסוקים נשיים
;  הנובעים במידה רבה מחלוקת העבודה המגדרית בבית, העבודה של נשים וגברים

דעות קדומות של : אפליה והתנהגות המבוססת על סטריאוטיפים מגדריים
כוח מיקוח נמוך יותר ; מעסיקים לגבי יכולתן ונכונותן המקצועית של נשים לעבוד

של נשים בשל אחריותן להולדה ולגידול הילדים ודפוסי משא ומתן מגדריים שונים  
כמו כן תציע ההרצאה כיוונים לפתרון וצמצום  . הנובעים מהטיות מגדריות בחינוך

פערי השכר המגדריים ותציג את מיזם המחשבון לחישוב פערי שכר מגדריים 
".לקידום שכר שווה-שוות ערך"שפותח במסגרת פרויקט 

פערי שכר מגדריים בישראל 02
הרצאות על פערים 

בין גברים ונשים  
וקידום שוויון מגדרי

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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ניתוח מגדרי של התקציב מבוסס על ההנחה שלכל החלטה כלכלית יש 
הנחה זו מבוססת על נגישותם השונה  . השלכות שונות על גברים ועל נשים

הכוח הפוליטי והכוח החברתי  , של גברים ושל נשים לאמצעי הכוח בחברה
ובעיקר לכוח הכלכלי ומתוקף התפקידים השונים שנשים וגברים ממלאים 

ההרצאה תתמקד בניתוח מגדרי של תקציב . בחברה ובמסגרת המשפחה
.המדינה ובבחינת השלכותיו על קבוצות שונות של נשים וגברים

הטמעת חשיבה מגדרית  : תקציב ומגדר
בתקציבים ובמדיניות

ארצות ברחבי העולם ומוכרת 100-תקצוב מגדרי הוא גישה המיושמת ב
ככלי לצמצום פערים מגדריים בארגונים בינלאומיים כדוגמת האיחוד  

מגדרי של  לניתוחההרצאה תתמקד במודלים שונים  .OECD-האירופי וה
,  מקומית(המיושמים במדינות שונות ברמות שלטוניות שונות , תקציבים

.ומהווים השראה ומקור ללמידה) אזורית ולאומית

מבט בינלאומי-תקצוב מגדרי 02
הרצאות על פערים 

בין גברים ונשים  
וקידום שוויון מגדרי

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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בהרצאה זו יוצג המדריך לניתוח מגדרי של תקציב הרשויות המקומיות  
בנוסף  . ומהווה בסיס לניתוח מגדרי של תקציב המדינהאדוהשפותח במרכז 

ניתוח : ההרצאה תכלול דוגמאות מעבודות שנעשו ברשויות שונות בארץ כמו
ניתוח מגדרי של המרכז  , מגדרי של משאבי הספורט במטה אשר ובת ים

הטמעת חשיבה מגדרית בתכנון תחבורה ברחובות וניתוח , הגאה בתל אביב
. פערי שכר והטבות בעיריית באר שבע ועוד

כלים ליישום תקצוב מגדרי  : המדריך
ברשויות המקומיות

02
הרצאות על פערים 

בין גברים ונשים  
וקידום שוויון מגדרי

הרצאות  לתיאום והזמנת 

קביעה וניתוח מדיניות הינה אמצעי , הטמעת חשיבה מגדרית בתהליכי תכנון
ההנחה המרכזית היא שהמדיניות הציבורית אינה . לקידום שוויון בין המינים

ספורט הינו אחד  . ושנשים וגברים מושפעים ממנה באופן שונהנייטרלית
כשמתייחסים . התחומים בהם אי השוויון בין נשים וגברים בולט במיוחד

במבט . לעיסוק בספורט יש להבחין בין ספורט עממי לבין ספורט תחרותי
נשים ונערות עוסקות , אף על פי שנשים רבות עוסקות בספורט עממי, מגדרי

הרבה פחות מגברים בספורט תחרותי ונהנות הרבה פחות מהקצבות לאומיות 
תיישם את המודל של ההרצאה.נבדקבכל מקום שהנושא , ועירוניות לספורט

הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ובתקציבי הספורט ברשויות מקומיות  
.  שונות בארץ ובתקציב המדינה

תקצוב מגדרי ככלי לקידום שוויון מגדרי בספורט

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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בהרצאה זו נבחן כיצד משפיעה ההפרטה והקיצוצים התקציביים  
הבריאות והרווחה על נשים כמועסקות ועל , המתמשכים בשירותי החינוך

כמו כן ננסה לעמוד על האופן שבו . צרכני וצרכניות שירותים אלה
.מושפעת חלוקת העבודה המגדרית מתהליכים אלה

מושפעות הנשים  כיצד : על הפרטות ומופרטות
?מתהליכי ההפרטה בישראל

מדובר . בעבר וגם כיום עבודות הטיפול נעשות בדרך כלל על ידי נשים
במכורים , בעניים, בבעלי מוגבלויות, בחולים, בזקנים, בטיפול בילדים

עבודת הטיפול כרוכה במתן תמיכה  . ובנפגעי ונפגעות אלימות על סוגיה
עבודת הטיפול יכולה להיות . פיזית לצד מתן תמיכה נפשית ופסיכולוגית

נשים הן אלה המבצעות את עיקר . עבודה בשכר ועבודה שלא בשכר
בין בני המשפחה ומבלי שיינתן בעבורה , עבודת הטיפול בתוך הבית

רוב , שגם בה–בהרצאה זו נבחן את עבודת הטיפול בשכר . תשלום
ההרצאה תתמקד במצבן של נשים במקצועות הטיפול  . העוסקות הן נשים

בישראל ובפער שבין חיוניותם של מקצועות אלה לתגמול הנמוך והיעדר 
.ההערכה הניתן בעבורן

?  מי מטפל במטפלות
בעבודות הטיפול בישראלנשים  02

הרצאות על פערים 
בין גברים ונשים  

וקידום שוויון מגדרי

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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ורוב עסקי , הם הרוב המכריע של העסקים במגזר הפרטי בישראל' עסקים קטנים'
ההרצאה תעסוק בחשיבות של קידום עסקים . הנשים הם עסקים קטנים וזעירים

בחסמים שקיימים עבור נשים ; במאפייני עסקי הנשים; קטנים וזעירים בבעלות נשים
ודוגמאות מהארץ ומהעולם על מיזמים ; עידוד עסקי נשים ברכש מקומי; יזמיות

. לקידום עסקים בבעלות נשים

:  עידוד עסקים קטנים בבעלות נשים-עסק משלה
?מה אפשר לעשות

שמה לעצמה למטרה לקדם ) או התנועה לשחרור האישה(התנועה הפמיניסטית 
תוך הכרה בעובדה כי המבנים החברתיים , זכויות לנשים בהיבטי החיים השונים

ובכך משמרים את יחסי הכוח ואי , הקיימים מעניקים עדיפות לגברים על פני נשים
ולא תיאורה  ' פמיניזמים'היום המחקר מדבר על .  כלכלי ופוליטי, השוויון החברתי

בהרצאה יסקרו הגלים השונים תוך התייחסות לייחודיות של כל זרם  . אחת כוללנית
מקור אי השוויון והמנגנונים  , של מהות היחסים בין נשים וגבריםבהבטיםפמיניסטי 

; פמיניזם ליברלי-הגל הראשון: ומהו השינוי הרצוי והדרכים להשגתו, המשעתקים
במאה 80-ו, 70, 60-שנות ה(מרקסיסטי ורדיקלי , פמיניזם ליברלי-הגל השני
קווירי/מודרני-קולוניאלי ופוסט-פוסט, פמיניזם רב גזעי: הגל השלישי; )העשרים

). של המאה העשרים90-החל משנות ה(

:   פנים רבות לפמיניזם
ומושגי יסוד בחשיבה הפמיניסטיתזרמים  02

הרצאות על פערים 
בין גברים ונשים  

וקידום שוויון מגדרי

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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המרצים שלנו מצויים  
העולם  : בשני העולמות

האקדמי של מדע וידע  
והעולם האקטיביסטי  

שבו נעשית פעילות  
מעשית-חברתית
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ההרצאה מציגה תמונת מצב של מערכת החינוך בישראל ומתמקדת בדרך בה 
את עתידם של תלמידיה  , באופן בלתי שוויוני, מעצבת מערכת החינוך

.בעיירות הפיתוח וביישובים הערביים, ביישובים מבוססים

אי שוויון ושליטה מתרופפת, בידול: החינוך בישראל

ההרצאה מספקת מבט ביקורתי ומקיף על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל  
ועוסקת בשאלות  מהי הזכות להשכלה גבוה ומי מגיע ללימודים אקדמיים 

ההרצאה בוחנת את הנגישות . בישראל ומהו ההבדל בין מכללה ואוניברסיטה
תנאי הקבלה  , להשכלה גבוהה בישראל על רקע מצבה של מערכת החינוך

.גובה שכר הלימוד ועוד, למוסדות האקדמיים

הזכות להשכלה גבוהה בישראל 03
שוויון  -הרצאות על אי

השכלה גבוהה  , בחינוך
חינוךומדיניות 

תהליכי הפרטה במערכת החינוך
נמצאת בעיצומה של תהליך  , כמו שירותים חברתיים אחרים, מערכת החינוך

ההרצאה  . הפרטה במסגרתו חודרים אל המערכת כספים פרטיים רבים
תתמקד בגילוייו והשלכותיו של תהליך ההפרטה הפוקד את מערכת החינוך  

תוך בחינת הקשר ההדוק בין תהליך זה ובין הפערים  , בשנים האחרונות
. החינוכיים ההולכים וגדלים

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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הפך  , 2011בשנים האחרונות ובעיקר מאז המחאה החברתית של קיץ 
ן לסוגיה מרכזית בשיח הציבורי "תחום הדיור ועליית מחירי הנדל

במסגרת הרצאה זו נבחן את המגמות בתחום הדיור ואת עליית  . בישראל
,  ן כפועל יוצא של נסיגת המדינה מאחריות על תחום הדיור"מחירי הנדל

כוחות  'של הגידול בעושר של שכבת אוכלוסייה מצומצמת ושל התחזקות 
השולטים בנעשה בתחום  -ן "הבנקים ומשקיעי הנדל, היזמים–' השוק
.וכן נדון בחלופות אפשריות למציאות זו; הדיור

ן"ממגורים לנדל: הדיור בישראל

ליברליות והעמקת  -בעקבות חדירתן של מגמות ניאו, בעשורים האחרונים
חלו שינויים מהותיים בתפקודן של המדינות בכלל  , הגלובליזציה

אחת התמורות המרכזיות היא ירידת כוחה של . והכלכלה הציבורית בפרט
מתנהל  , במסגרת תמורות אלה. מדינת הרווחה והעצמת תהליכי ההפרטה

בישראל מסע ציבורי נגד רשת הביטחון הסוציאלי שמעניקה מדינת  
במסגרת הרצאה זו נבחן את . באמצעות המוסד לביטוח לאומי, הרווחה

את ההשלכות של מדיניות  , משמעות ירידת כוחה של מדינת הרווחה
ואת הסיבות שבגינן מתנהל אותו , בעיקר על בני הגיל השלישי, ההפרטה

.  מסע ציבורי נגד רשת הביטחון הסוציאלי

מדינת הרווחה ורשת הביטחון הסוציאלי 04
הרצאות על תהליכי  

ההפרטה ועל מדיניות  
רווחה ובריאות, דיור

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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04
הרצאות על תהליכי  

ההפרטה ועל מדיניות  
רווחה ובריאות, דיור

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות

מערכת הפנסיה בישראל
מה ההבדל בין , כיצד היא מחושבת, ההרצאה תספק מענה לשאלות כמו מהי פנסיה

פנסיה תקציבית לצוברת ומהם יתרונותיו של החיסכון הפנסיוני על פני חסכונות  
כן תסקור ההרצאה את גלגוליה של הפנסיה  -כמו. אחרים שמיועדים לגיל הפרישה

.בישראל ותעמוד על השינויים  שהתחוללו במערך הפנסיוני לאורך השנים

ההפרטה המאפיינת את ישראל בעשורים מדיניויותהרצאה זו עוסקת בבחינת 
האחרונים כולל הפרטת תאגידים והפרטת קופות הפנסיה וסקירת השלכותיהן של  

.והרווחה, החינוך, בשירותי הבריאות: מגמות ההפרטה בשירותים הציבוריים בישראל

הפרטת השירותים החברתיים בישראל

מערכת הבריאות הישראלית עוברת כבר מספר שנים תהליך דורסני של הפרטה  
מערכת בריאות מצוינת המיועדת למי –היוצר למעשה שתי מערכות בריאות שונות 

הרצאה זו  . שיש בידו לשלם ומערכת בריאות מצומצמת המיועדת לכל שאר האזרחים
תוך התייחסות , תסקור את תהליכי ההפרטה שעוברת מערכת הציבורית בישראל

.  למקומן של קופות החולים בתהליך בעיתי זה

תהליכי הפרטה במערכת הבריאות
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04
הרצאות על תהליכי  

ההפרטה ועל מדיניות  
רווחה ובריאות, דיור

שוויון-על עוני ואי
בהרצאה זו נגדיר את אופן מדידת העוני בישראל ונסביר מה למדידת העוני 

, מגדר, לאום–נאפיין את משקי הבית הנמצאים מתחת לקו העוני . שוויון-ולאי
-ל2003נציג את השינויים שעברו על אוכלוסייה זו בין השנים . השכלה ועוד

. וכן תמונת מצב עדכנית על מצב העוני בישראל ועל ההתמודדות עמו, 2016
.OECD-הנסכם בהשוואה בינלאומית בין ישראל למדינות 

העיר המחולקת–יפו -תל אביב
שוויון  -יפו מתאפיינת באי-גם העיר תל אביב, כמו הרבה ערים גדולות בעולם

הרצאה זו תעמוד על המקורות ". הדרום"ו" הצפון"כלכלי ובחלוקה מרחבית בין 
בהם , השוויון ותציג את מאפייניו בהווה בתחומים שונים-ההיסטוריים של אי

.חינוך ותכנון עירוני, תעסוקה

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות

ערים 4בהרצאה זו נתבונן במאפיינים של החברה הישראלית דרך בחינה של 
ערים אלה מבחינת הרכב  . נצרת ובאר שבע, אביב-תל, ירושלים: בישראל

חינוך , תעסוקה, סוגיות כמו עוני, מאפייני האוכלוסייה, האוכלוסייה שלהן
.  ודיור משקפות את מצבן של קבוצות לאומיות ואתניות מרכזיות בישראל

ערים מספרות את הסיפור של החברה הישראלית4

18



) . סוקרטס" (חיים ללא התבוננות אינם ראויים לו לאדם לחיותם
תהייה  , שאילת שאלות אודות המציאות שסובבת אותנו, התבוננות בעולם

.  על הקשר בין המצוי לרצוי הם הבסיס לפיתוח חשיבה ביקורתית 
:  בהרצאה זו נתמקד בשלוש תכונות מרכזיות של חשיבה ביקורתית

הנכונות להטיל ספק ורפלקסיביות ונעמוד  , ההבחנה בין עובדות לדעות
.  על הקשר שבין חשיבה ביקורתית וקידום יוזמות לשינוי חברתי

על הקשר שבין חשיבה ביקורתית  
ופעולה לשינוי חברתי

04
הרצאות על תהליכי  

ההפרטה ועל מדיניות  
רווחה ובריאות, דיור

סוג העוני החדשים שחשפו את העשירים החדשים
שוויון בין עשירים -כבר מספר עשורים שאנו עדים למגמת הגידול של האי

בהרצאה הנוכחית נעסוק בסיבה שבגינה העניים נעשים  .  ועניים בעולם
וכיצד תופעה זו קשורה לבעיות של , עניים יותר והעשירים מתעשרים יותר

הרצאה תתבונן באופן שבו עליתן של , כמו כן. שינוי האקלים וגלובליזציה
ליברליות גרמו לשינויים במדיניות לקידום שוויון חברתי -תפיסות ניאו

. ונדגים טענות אלו עם דוגמאות מעולם הבריאות והחינוך, ובמדינת הרווחה
נצביע על ההשלכות של המדיניות המגדילה אי שוויון על היכולת של , בנוסף

ועם אסונות שהם , בני אדם להתמודד עם אסונות טבע כמו משבר האקלים
. תוצר מעשה ידי אדם כמו משבר כלכלי עולמי

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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.  מעורר מחשבה ותהיות. מרתקהיה 
על כך , הפידבקים מהקבוצה מאוד חיוביים

שהציגה לאנשים זווית חשיבה כל כך 
. שהם בעצם לא חשבו עליה עד כה, ברורה

תודה רבה על  "
.  ההרצאה המעניינת
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, עושר ועוני, תעסוקה, השכלה גבוהה, ההרצאה תעסוק בסוגיות של חינוך
.ועוד, תקציבים מוניציפליים, פערים מגדריים 

יכולה להינתן גם בשפה הערביתההרצאה * 

תמונת מצב: חברה ערבית בישראל

מיום הקמתה של מדינת ישראל העסיקה השאלה העדתית את קובעי  
הרצאה זו תמקם את השאלה העדתית  . המדיניות ואת הציבור הישראלי

ותסקור את  , בישראל בהקשרים היסטוריים בינלאומיים רחבים
את תולדות המאבק , ההיסטוריה של היחסים בין המדינה למזרחים

בהרצאה נכיר מעט מן התיאוריות הסוציולוגיות והתרבותיות  . המזרחי
מזרחיות היא עדיין , 2020-השונות המבקשות לפענח כיצד זה שגם ב

פעילה  , היסטוריונית, הששיאליר "י ד"תועבר עההרצאה . סוגיה בוערת
.לאשה חיפהאשהוחברת מרכז מחקר פמיניסטי , פמיניסטית מזרחית

מזרחים בישראל 05
הרצאות על קבוצות  

:  בחברה הישראלית
על הקשר בין מוצא  

ומעמד כלכלי

מיתוסים ומציאות: חרדים בישראל
.השכלה ותעסוקה, ההרצאה תדון בשאלות של דיור

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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נרשם שיפור במצבם של עולי ברית־ 2016-ו2006בעשר השנים שבין 
והתקרבה לשכר  60%-הכנסתם גדלה בכ. המועצות לשעבר בשוק העבודה

עולי ברית־ המועצות לשעבר עדיין לא  , יחד עם זאת. הממוצע במשק
הם ; ושכרם נע סביב הממוצע—מצליחים לטפס במעלה טבלת השכר 

מועסקים בשיעורים נמוכים במשלחי יד של צווארון לבן ובשיעורים גבוהים 
.שירותים ופקידות, במכירות 05

הרצאות על קבוצות  
:  בחברה הישראלית

על הקשר בין מוצא  
:  המועצות לשעבר-עולי בריתומעמד כלכלי

מצב השוואתית בשוק העבודהתמונת 

;  נשים וכלכלה ובטחון כלכלי; בריאות האישה; נשים ובטחון, נושאים לדוגמא
.ועוד; רב תרבותיות; ועלייהאמהות ; בית בישראל"קהילה להט

בשפה הרוסית  ההרצאות יכולות להינתן גם *

הרצאות נוספות בשפה הרוסית בשיתוף ארגון 
תוך התמקדות ביוצאות ברית המועצות  ', הליגה'

תמונת מצב: אתיופיה בישראלות/יוצאי
תוך התמקדות בתחום , כלכליות שונות-ההרצאה תעסוק בסוגיות חברתיות

. השכלה ותעסוקה

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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על מקומן וכוחן של היצירה והאמנות , ההרצאה תעסוק בסוגי האקטיביזם השונים
מה  , למה פעילות חברתית כל כך חשובה: ותעסוק במגוון שאלות קרי, באקטיביזם

למה חשוב שכל קהילה תוביל את המאבקים , ההשפעה שלה על מקבלי ההחלטות
,  פעילה חברתית מובילה, עמוסאלמקייסי כרמן "תועבר עההרצאה . ועוד, שלה

.יזמת תרבות וליצנית רפואית, מפיקה, קולנוענית

Art& אקטיביזם 

הדרה : פמיניזם מזרחי ביקש לטפל בסוגיות שהיו רלוונטיות לנשים מזרחיות
ערביות ומזרחיות במאבק , יחסים בין נשים אשכנזיות, עוני, תרבותית ותיוג חברתי

מבחינה תיאורטית שאב השיח  . מיניות ועוד, יחסים בין גברים לנשים, הפמיניסטי
:  הפמיניסטי מזרחי בישראל ממספר מקורות מרכזיים של תסיסה אינטלקטואלית

קוויריתתיאוריה , תיאוריה פוסט קולוניאלית, תיאוריה מעמדית, פמיניזם שחור
הרצאה זו תציג את השורשים ההיסטוריים והתיאורטיים של . ולימודי תרבות

את הדילמות העולות בניסיון לשלב בין מאבק תרבותי , הפמיניזם המזרחיים בישראל
למאבק חברתי כלכלי ואת התפיסות השונות שהתפתחו בקרב נשים מזרחיות  

,  הששיאליר "י ד"תועבר עההרצאה . ועד ימינו19-פעילות מסוף המאה ה
אשהוחברת מרכז מחקר פמיניסטי , פעילה פמיניסטית מזרחית, היסטוריונית
.לאשה חיפה

מבוא לפמיניזם מזרחי 06
הרצאות אורח על יוזמות  

ומאבקים חברתיים  
בחברה הישראלית

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאות
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06
הרצאות אורח על יוזמות  

ומאבקים חברתיים  
בחברה הישראלית

התקיימו שתי מחאות דמוקרטיות של יוצאי אתיופיה  2019-ו2015בשנת 
השנייה לאחר  . הראשונה בעקבות הכאתו של חייל על ידי שוטרים. בישראל

תעסוק במחאות המרכזיות , הרצאה זו. ששוטר ירה בנער בגן משחקים ליד ביתו
מה , מה היה הרקע להופעתם. של יוצאי אתיופיה משנות השבעים ועד היום

-וגם באיזה אופן המחאות האחרונות דומות ל? המשותף והשוני בין המחאות
black life matters תלווה בשירי מחאה של צעירים, הרצאה זאת? ב"בארה ,

יזם , אדמסוי דני "תועבר עההרצאה . סרטוני עדות וקטעי עיתונות רלוונטיים
הורים  -ה"הלבעבר ניהל את ארגון . יזם בתחום התרבות ופובליציסט, חברתי

דני ". אגודת יהודי אתיופיה"למען החינוך ואת ארגון השדולה הישראלי 
.אילן-בר' סטודנט לתואר שלישי באונ

מחאה או מחמאה דמוקרטית

את , ממוצע אוהבים לשאול) לבן(אחת השאלות הנפוצות שפקיד או ישראלי 
בשאלה  ? ה מרגיש ישראלי/את: היא" אחרות"מי שהם מזהים כחשוד ב

מי , אבל. זוכים בדרך כלל אנשים בעלי חזות מסוימת, התמימה לכאורה
למה לא יכולה "ההרצאה תעסוק ב. שעייפים ממנה בעיקר הם יוצאי אתיופיה

ההרצאה תעסוק בחזותו  , כמו כן. לשאלות מסוג זה" להיות כבר תשובה נכונה
".  ישראלי"כלא , ההגמוני" אנחנו"הנראה בעין " אחר"של הוזהותו 

. יזם בתחום התרבות ופובליציסט, יזם חברתי, אדמסוי דני "ההרצאה תועבר ע
הורים למען החינוך ואת ארגון השדולה הישראלי  -ה"הלבעבר ניהל את ארגון 

.אילן-בר' דני סטודנט לתואר שלישי באונ". אגודת יהודי אתיופיה"

"אחר"הודמותו של -המדומיין" ישראלי"ה

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעתיים אקדמיות: משך ההרצאה הראשונה
שעה אקדמית: משך ההרצאה השנייה
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06
הרצאות אורח על יוזמות  

ומאבקים חברתיים  
בחברה הישראלית

מסוף שנות השישים עד אמצע שנות השבעים התרחשו מספר אירועים דרמטיים 
מחאת  . ששת הימים ויום הכיפורים-משתי מלחמות. בחברה הישראלית

הכרזת האום . חרם מדינות גוש מדינות אפריקה על ישראל, הפנתרים השחורים
.  החלטת עובדיה יוסף להכיר ביהודי אתיופיה". הציונות כצורה של גזענות"על 

למרות שעל . גם הכירה בהם ישראל לצורך חוק השבות, וכשנתיים מאוחר יותר
הרצאה הזאת עוסקת בקשר הגורדי שבין כל  , פניו אין קשר בין האירועים אלה

ובעיקר מצבה הגיאופוליטי של ישראל עם מדינות אפריקה לבין . האירועים
.החלטה להכיר חוקית והלכתית לכאורה ביהודי אתיופיה

:  ניתן להזמין בסדרה של שלוש מפגשים, את הרצאה זו

.  הגיאופוליטי בעליית יהודי אתיופיהההקשר 1)
פוליטי פנים ישראלי  -ביחס ליהודי אתיופיה על רקע חברתי, ישראלמדיניות 2)

השביעיםבראשית שנות 
פסיקת  "הרקע וההקשר ל? פי חוק או ההלכה-היהודים על, אתיופיהיהודי 3)

"עובדיה יוסף

. יזם בתחום התרבות ופובליציסט, יזם חברתי, אדמסוי דני "ההרצאה תועבר ע
הורים למען החינוך ואת ארגון השדולה הישראלי  -ה"הלבעבר ניהל את ארגון 

.אילן-בר' דני סטודנט לתואר שלישי באונ". אגודת יהודי אתיופיה"

היא לבנה-הציונות לא גזענית

הרצאות  לתיאום והזמנת 

שעה אקדמית: משך ההרצאה
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זינייקוטאוריה 
רכזת הדרכה ועבודה קהילתית

לתיאום והזמנת הרצאות  
:נא לפנות ל

uriya@adva.org: ל"דוא

03-5608871: טלפון
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