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 פתיחה מושב  
 

 אבי וייס  סורפרופ

  לכלכלה   דוקטור   תואר   בעל.  אילן-בר  באוניברסיטת  לכלכלה  ופרופסור  טאוב  מרכז  נשיא

- ו 2005 השנים ובין, 1988 משנת  אילן-בר  באוניברסיטת סגל חבר . שיקגו מאוניברסיטת

,  יישומית  כלכלה   הוא   התמחותו  תחום.  באוניברסיטה  לכלכלה   המחלקה   בראש  עמד  2008

  וכלכלה ,  וכלכלה  משפט ,  העבודה  שוק ,  עסקיים  הגבלים,  תעשייתי  בארגון  עוסקים   ומחקריו

  האגודה   של  העת  כתב",  לכלכלה  הרבעון"  של  עורכו  הוא  וייס'  פרופ.  וניסויית  התנהגותית

  פעילותו   במסגרת.  Economic Inquiry  העת   כתב  של  שותף  ועורך ,  לכלכלה  הישראלית

 ההיצף   בוועדת  חבר ,  2005–2003  בשנים  העסקיים  ההגבלים  על לממונה  והמשנה  הראשי  הכלכלן  היה  הציבורית

  מייעץ   חבר   גם  ושימש,  טרכטנברג  ועדת  של  ולתחרות  המחיה  ליוקר   המשנה  בוועדת  וחבר   2003–1999  בשנים

 והנציג  לישראל   על-לאסטרטגיית  הפורום  של  התחרות  בצוות  חבר   הוא  היום.  ההון  בשוק  לרפורמה  בכר   בוועדת

  העבודה   שוק   לחקר   המכון,  IZA-ב  מחקר   ועמית,  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  חוק   לפי  הערר   בוועדת  האקדמי

 . מקצועיים ובספרים עת בכתבי מאמרים 50-מ  יותר  פרסם שלו האקדמית הקריירה לאורך . בגרמניה

 

 

 יוסי שביט  סורפרופ

  פרופסור  .הרך  בגיל  השוויון  ואי  ההתפתחות  לחקר  טאוב  מרכז  יוזמת  יו״ר,  ראשי  חוקר

  לחקר  ויינברג  שם  על  הקתדרה  ומופקד  אביב  תל  באוניברסיטת  לסוציולוגיה(  אמריטוס)

  קרובח   ,חינוכית  ומדיניות  חינוך   על  בדגש  ,חברתי  שוויון  אי  בחקר   מתמחה.  שוויון  ואי  ריבוד

 .  בישראל אתניים יחסים

  בנושא   מחקר   , בהםחברתי  שוויון  אי  בנושא  לאומיים-בין  מחקרים  מספר   הוביל  שביט פרופ'  

(;  Persistent Inequality, 1993)  חינוכיות  בהזדמנויות  שוויון  באי  שינויים  מול  יציבות

 ,From School to Work)  העבודה  לשוק   הספר   מבית  צעירים  של  במעבר   מדינות  בין  ההבדלים  את  הבוחן  מחקר 

  מאמרים   פרסם(.  Stratification in Higher Education, 2007)  גבוההה  בהשכלה  שוויון  אי  על  ומחקר (;  1998

 . ובעולם בישראל וחינוך  אתניים יחסים, חברתי שוויון אי בנושאי רבים

 שימש  בעבר.  צעירים  לחוקרים  וספנסר   אלון  במלגות   וזכה  מדיסון -ויסקונסין  באוניברסיטת   דוקטור   לתואר  למד

 . לסוציולוגיה הישראלית האגודה כנשיא וכיהן European University Institute-ב פרופסור 



 

 עטר -ןדניאלה ב 

  לשיפורלפיתוח ויישום אסטרטגיה לאומית  הפועלת , נציגת קרן ברנרד ון ליר בישראל

ומשפחותל הזדמנויות   הרך  בגיל  הממשלה,   יהםילדים  עם  פעולה  שיתוף  באמצעות 

  יישומה מובילה מטעם הקרן את   עטר -בןהחברה האזרחית, המגזר העסקי והאקדמיה. 

 של יוזמה עירונית בתחום התפתחות הילד באדיס אבבה שבאתיופיה.  

היא-בן בי  25בעלת    עטר  בפיתוח  ניסיון  כלכליות  -ןשנות  תוכניות  ובניהול  לאומי 

העולם.   ברחבי  העולמי,  בעבר  וחברתיות  הבנק  עבור  עצמאית  כיועצת  -UNעבדה 

HABITAT   ו-UNIFEM  ,הובלת יוזמות גלובליות  בבתכנון ו  היא  תהמקצועי   הכשרתהעבור תאגידים ועמותות.  ו

ונוער.   בילדים  המתמקדות  ומשילות  אורבני  פיתוח  של  ניסיונה תפקידה  בושיתופיות  את  מיישמת  היא  הנוכחי 

של קרן ברנרד ון    Urban95בנקודת המפגש בין ילדים וערים, במטרה ליישם בישראל את אסטרטגיית    מהעולם

 לאומי.  -ןנית במישור הביליר ולתרום לפיתוח האסטרטגי של התוכ

לאומיים מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בממשל -ןתואר שני במדע המדינה ויחסים בי  בעלת  עטר היא-בן

מנהלים מהתוכנית להכשרת  היא בעלת תעודה  כמן כן  .  בארצות הבריתלאומיים מאוניברסיטת קלארק -ןויחסים בי 

בכירים בנושא הובלה, פיתוח והרחבה של תוכניות לגיל הרך מבית הספר לממשל ע"ש קנדי של אוניברסיטת  

)בית  בלאומיות  -ןבנושא משילות, תכנון ועיצוב של ערים בי   ומהתוכניתהרוורד    LSEהספר לכלכלה של לונדון 

cities .) 

 

 ראשון: יעילות ונגישות המסגרות לגיל הרך בישראל מושב  
 

 נעמי מורנו   ר"ד 

נהגות,  השכלה במדעי ההת  תבעל  .מנהלת בכירה ומנוסה בתחומי חינוך, קהילה ורווחה

בעלת    . פיתחה מערכות ותוכניות ברמה הארצית והעירונית  מדיניות ציבורית ותקשורת.

ניהלה את האגף לגיל הרך ועסקה    שבהשנות ניסיון בעבודה בתנועת ויצו העולמית,    20

לד וחברתיות.  חינוכיות  יוזמות  ופיתוח  קהילתית  "בניהול  בעבודה  רב  ניסיון  מורנו  ר 

בפרויקטים לאומיים כמו שיקום שכונות. בעברה ניהלה את המחלקה לעבודה קהילתית  

מיזם ארצי לקידום שירותים    –  "הלת את "דיאלוג בגיל הרך יזמה ומנ  בעיריית באר שבע.

חינוך    למסגרות  המשנה  כיום עומדת בראש ועדתטיפול.  וה  החינוך איכות  למסגרות לגיל הרך, בדגש על קידום  

בוועד  חברה  ו  שותפה בפורומים מקצועיים וציבוריים שונים, בהם המועצה לגיל הרך,  וטיפול של המועצה לגיל הרך,

 המנהל של עמותת מסלולים לקידום ילדים מהפריפריה החברתית. 

 

 

 

 



 

 

 נעם זונטג 

 בכלכלה  ראשון  תואר   בוגר   .בישראל  החברתית   המדיניות   טאוב לחקר  במרכז  חוקר

  העברית   מהאוניברסיטה  שניהם,  וניהול  סביבה  בכלכלת  שני  ותואר   לאומיים-בין  וביחסים

  עבור  בסיכון  החלטות  מקבלים  אנשים  בוש  האופן  את  בחנה  ושל  התזה  עבודת.  בירושלים

  של   הכלכלית  במחלקה  כחוקר   עבד  בעבר   .המשחקים  בתורת  שימוש  תוך ,  אחרים  אנשים

  התקציבים   באגף  ככלכלןו,  כלכלי-חברתי  למחקר   שורש  ובמוסד  גיאוקרטוגרפיה  קבוצת

 . גבוהה להשכלה המועצה של

 

 שביט מדהלה 

  ראשון   תואר  בעלת  .בישראל  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  חוקרת

  מהפקולטה   וִמנהל  חקלאית  בכלכלה  המחקרי  במסלול  שני  ותואר(  יתרה  בהצטיינות)

  מחקר  לימודי  תכנית  –  אמירים  בוגרת.  בירושלים  העברית  אוניברסיטהשל ה  לחקלאות

  ושוק  הרווחה  בתחומי  מדהלה  עוסקת  טאוב   במרכז  במחקריה.  מצטיינים  לסטודנטים

 . העבודה

  היא   ובעקבותיו,  העתידי  העבודה  שוק  על  בישראל  מסוגו  ראשון  מחקר   פרסמה  2015-ב

  ועבודה   רווחה  בנושאי  ובוועדות  בצוותים  חברהכמו כן היא  .  ממשלה  ולגופי  רבים  לארגונים  ומייעצת  בנושא  מרצה

 הייתה   בעבר   .ממשלתיות  וועדות  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה,  לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  כמו  גופים  של

 האוניברסיטה   של  לחקלאות   בפקולטה  לכלכלה  במחלקה  מחקר   ועוזרת  ושני  ראשון  לתואר   בקורסים  מתרגלת

 . צנובר  והאסטרטגי העסקי הייעוץ בחברת ככלכלנית ועבדה, בירושלים העברית

 

 אלעד דה מלאך

- במסגרת עבודתו דה  המחקר של בנק ישראל. כלכלן באגף מאקרו ומדיניות בחטיבת 

טק במשק הישראלי. בעל תואר  -מלאך מתמקד בחקר החברה הערבית ובחקר ענף ההיי

ראשון בפכ"ם מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בכלכלה )במסלול המחקרי( 

בתוכנית המשותפת של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב. בעבודת התזה  

על  שלו   הערבי  במגזר  בתיכונים  מקצועיות  לימוד  מגמות  של  השפעותיהן  את  בחן 

מלאך הוא דוקטורנט לכלכלה באוניברסיטת תל -התלמידים בחייהם הבוגרים. נוסף על עבודתו בבנק ישראל דה

וק  אביב. במסגרת הדוקטורט הוא חוקר השפעות כלכליות ארוכות טווח של רפורמות חינוכיות שונות, כגון יישום ח

 , יום לימודים ארוך, והרחבת זמינותם הגיאוגרפית של בתי ספר תיכוניים. 4–3חינוך חובה בקרב גילאי 

 



 

 טלי יריב משעל ד"ר 

בעיסוק בתחומים  ומתמקדת  חינוך  ומשפטים  למדה    . 2010מנכל"ית קרן ברכה מאז  

חברה ונוער ובעמותות אשר עסקו    מינהלבעבדה במשרד החינוך    .של חינוך לדמוקרטיה

חוק  הבהוראה של תלמידים והכשרה מקצועית של מורים ואנשי חינוך בתחומי שלטון  

 אזרחות ודמוקרטיה.   וחינוך ל

לימודי לאחר   את  קולומביהה  שהשלימה  באוניברסיטת  במדוקטורט  שעסק  חקר  , 

העברית   באוניברסיטה  השתלבה  חינוכיות,  רפורמות  של  במרכז בירושלים  השוואתי 

תה עמיתת מחקר ולימדה בתוכנית לתואר שני בחינוך לאזרחות ודמוקרטיה  יגילה לאזרחות ודמוקרטיה, שם הי

 של המרכז. 

ניהלה את ת )  האקדמית  המכללה תרבותית של-כנית המצוינות בהוראה רבובמקביל  תכנית משולבת בית ברל 

ברל   בית  ויהודים משלושת בתי הספר של  ערבים  לחינוך    –לתלמידים  בית הספר  ערבים,  למורים  בית הספר 

 הקיבוצים בתוכניות שונות של הכשרה להוראה.סמינר לאמנות(, ולימדה במכללת בית ברל ובמכללת  והמדרשה

לקידום  עמותה   ב,  IVN-עבדה ב  השאר ת. בין  ופיתוח תכניות לעמותות חינוכיו במהלך השנים עסקה רבות בייעוץ

 מט"ח.בו םחברת המת"נסיבשלטון החוק והדמוקרטיה, 

 

 מושב שני: חוק הפיקוח 
 

   יוסף ג'באריןד"ר 

ה  בכנסת  הילד  לזכויות  הוועדה  תל  ,23-יו"ר  האקדמית  במכללה  בכיר  .  חי-מרצה 

ומייסד מרכז  די סי  דוקטור למשפטים מטעם אוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון  ג'בארין הוא  

נצרת. לשעבר יו"ר ועד הסטודנטים הערבים  ב"דיראסאת", המרכז הערבי למשפט ומדיניות  

והיועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח בסניף חיפה    בירושלים  באוניברסיטה העברית 

 והצפון. 

 

 אחינועם חנניה 

  ואקטיביסטית   חינוכית  זמית. ישנים  12  זה  אביב  בתל  הדמוקרטי  הטבע  ילדי  גן   בעלת

 שהגן  ,שגרה״  אין  –  גנים  ״אין  הפרטיים  הגנים  מאבק   את  הובילה,  הרך   לגיל  החינוך   בתחום

 הגנים   בפורום  פעילה.  נרחבת  להכרה  וזכה  הקורונה  במשבר   פרטיים  גנים  מאות  על

  היא   ,כמו כן.  בעיר   הגנים  איכות   את  לשפר  שמטרתו   יפו–אביב  תל  עיריית   של  פרטייםה

 בניהול   טמון  החינוך   בתחום  השינוי  כי  ומאמינה  חינוכיים  ארגונים  ניהול  בתהליכי  מייעצת

 מאמינה .  נהלילמ  במכללה  ארגוני   יעוץיב   שני  לתואר   וסטודנטית ,  חברתית  ויזמות  בחינוך  ראשון   תואר   בעלת .  איכותי

  .הרך  בגיל להתמקד  צריכים בחינוך  השינויים מרביתבכך ש גדולה



 

 סימה חדד  

הרך לגיל  המועצה  יו"ר  החינוךב  סגנית  את  .  משרד  לקדם  הוא  המועצה  של  תפקידה 

והשכלית, להבטיח את בריאותם הפיזית  הטיפול בילדים בגיל הרך ואת התפתחותם הגופנית  

והנפשית, למלא את צורכיהם החינוכיים, החברתיים, הפיזיים והרגשיים ולספק להם תנאים  

טיפולית וסביבה  ומותאמת-נאותים  הולמת  להם  חינוכית  לאפשר  הזדמנויות    כדי  שוויון 

 בחייהם הבוגרים. 

קובע את המדיניות  ה   ,וך יסודי במשרד החינ-שימשה מנהלת האגף לחינוך קדם  2018עד  

תפקידי  ותובעלמדריכות  300-מפקחות ו 135-כ האגף ודואג ליישומה. באחריות 3–6 לבניהחינוכית בגני הילדים 

 השונים.   החינוך  מטה במגזרי

 

   ורדה מלכה

יום   למעונות  באגף  וכלים  תורה  ידע  פיתוח  תחום  משרד ב  עבודההזרוע  ב מנהלת 

בתפקידים    שנה  17עובדת באגף למעונות יום זה  .  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מגוונים התמחות.  רוחביים  סיום  שוורץ    העם  באוניברסיטה בתוכנית  הרך  הגיל  ללימודי 

בירושלים   האגף,העברית  לצוות  יחידת  היא  והיום    הצטרפה  את  בפועל  חינוך  המנהלת 

מסגרות לגיל הרך בשיתוף גורמי ממשל ב טיפולוהחינוך  הפועלת לקידום איכות  .  טיפולוה

 .שישה בניםואם לנשואה  היא הפרטיים הבחיי. ואקדמיה

 
 אסטרטגיות ליום שאחרי   – התמודדות עם הקורונה  שלישי:  מושב  

 

 פת בנבנישתי  אן סוז

בישראל החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז  מנהלת   הייתהבעבר    .מנכ"לית 

ציבורית בא  בריאות בארה"ב, שם    מובילה  הנה, חבר ט מדיניות  יועצת    שימשהלביטוח 

עבדה בכמה    כן  כמובריאות.  הלהנהלה הבכירה בנושאים הנוגעים לרפורמה במערכת  

ניהול,   בנושאי  ייעוץ  וסיפקה  משאבים  ופיתוח  תכנון  בתחומי  רווח  כוונת  ללא  ארגונים 

לקוחו  למגוון  ופעילויות  וברואנדהאסטרטגיה  בישראל  הברית,  בארצות  זה    – ת  בכלל 

שותפות הקהילתית של מיין להגנה על ילדים,  ב,  MIT" של  "חינוך דרך טכנולוגיה  בתוכנית

בחיל השירות    בן זוגההתנדבה עם    2010"ש השופט בייקר בבית הספר לרפואה בהרוורד. בשנת  ע   םילדיה מרכז  בו

בכפר   הג'וינט  של  אגהוזוההיהודי  ת-נוער  פיתחה  שם  ברואנדה,  לימדה ושלום  הכנסות,  ליצירת  עסקיות  כניות 

 . 1994-ימשה חונכת לנערות שהתייתמו מהוריהן ברצח העם ברואנדה בפסנתר ושירה וש

 בעלת תואר שני במדיניות ציבורית מבית הספר לממשל ע"ש ג'ון פ' קנדי באוניברסיטת הרוורד   היא   בנבנישתי  פת

ותואר ראשון במדעי המדינה בהצטיינות יתרה ממכללת ברנארד באוניברסיטת קולומביה. מתגוררת בירושלים עם  

 בן זוגה ושלושת ילדיהם. 



 

 יאיר זיו  'פרופ

  והתפתחות  לחינוך  תחומית-הרב  התוכנית  ראשו  האדם  והתפתחות  לייעוץ  החוג  ראש

עוסק י. מחקר הרך באוניברסיטת חיפה  בגיל בהתפתחות הרגשית והחברתית של    יםו 

משפיעים ובדרכים שבהן הם  בקשרים החברתיים של ילדים    , ובכלל זה ילדים בגיל הרך 

עיקרי   עוסק בסוגי מערכות היחסים של במחקרו  על הקוגניציה החברתית שלהם. חלק 

נתמכים  פרופ' זיו   מחקריו של  ילדים עם המטפלים שלהם, בבית או במסגרות חינוכיות.

מינהל השירותים (, NICHD) והתפתחות האדםהמכון הלאומי לבריאות הילד  וגופים מובילים, בהםקרנות על ידי 

,  תהאירופיקרן מארי קירי של הנציבות  (,  SAMHSA)  בארה"ב  נפשהשימוש לרעה בחומרים ובריאות  בתחום ה

ספר   עורך שותף שלרקים בספרים, והיה  חינוך. הוא כתב עשרות מאמרים ופה( ומשרד  ISFמדע )לאומית להקרן  ה

   .החינוך  במשרד הרך  לגיל מועצהה יו"ר  שימש. לאחרונה הרך  בגילהתערבות  תוכניותבנושא 

 
 מירב תורג'מן ד"ר 

בעבר  יסודי במשרד החינוך. -מנהלת היחידה להפעלה פדגוגית, האגף לחינוך קדם

גן ילדים במשך   כן,    17ניהלה  ילדים. כמו  שנה ושימשה במגוון תפקידי הדרכה בגני 

עובדת באגף   2011הייתה מדריכה פדגוגית ומרצה במכללה האקדמית אחווה. משנת 

תחילה כמדריכה ארצית לשפה ואוריינות, וכיום כמנהלת היחידה    –יסודי  -לחינוך קדם

ומרי הוראה בתחומי הליבה עבור כלל הגננות,  הפדגוגית העוסקת בפיתוח והטמעת ח

ובפיתוח "הגן העתידי" כתפיסה חינוכית המותאמת למאה העשרים ואחת. בעלת תואר  

 דוקטור לחינוך מאוניברסיטת בר אילן. 

 

 ד"ר כרמל בלנק 

  סגל   חברת ו  הרך  בגיל   השוויון   איההתפתחות ו  לחקרת מרכז טאוב  יוזמ   ,חוקרת בכירה

  בסוציולוגיה   אשוןר  תואר   בעלת  .רופין   האקדמי  במרכז  ההתנהגות  למדעי  במחלקה

,  בסוציולוגיה  ודוקטורט (  בהצטיינות)  בסוציולוגיה  שני  תואר (,  יתרה  בהצטיינות)  ובתקשורת

  דורהם   באוניברסיטת  דוקטורנטית  פוסט   תהיהיכמו כן  .  אביב  תל  מאוניברסיטת  שלושתם

  שלה   הדוקטור   עבודתב   .בחינוך   שוויון   אי   הוא  שלה  המרכזי  המחקר   תחום.  באנגליה

 השאר  בין, ובדקה  התלמידים  הישגי  לבין  תהיבכ   משמעת  בעיות   שבין  בקשר   התמקדה

  מלבד עיסוקה בחקר,  כיום.  לתלמידות  תלמידים  בין  הישגיםם ב לפערי  תורמים  אקלים כיתתי  של  שונים  סוגים  כיצד

  את   וכן  ,לבגרות(  STEMטק )-יי המדעים והה  מקצועותב  בלמידה מגדריים  פערים חוקרת  היא  הרך  בגיל  שוויוןה  אי

 מכינות  כגון,  גבוהה  השכלה  לרכישת"  הישני  הזדמנות"  של  מסלולים  יותר   טוב  מנצלות  חזקות  קבוצות  שבו  האופן

 . אוניברסיטאיות-קדם


