
 

 2022כנס הגיל הרך    –   דוברים   ביוגרפיות 

 מצוקות ותקוות בטיפול בגיל הרך בישראל 

 מנחת הכנס 
 

  פת בנבנישתי  סוזי

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

בא חבר ט ציבורית  שם    מובילה  הנה,  בארה"ב,  בריאות  להנהלה   שימשה לביטוח  יועצת 

עבדה בכמה ארגונים ללא    כן כמובריאות. ההבכירה בנושאים הנוגעים לרפורמה במערכת 

כוונת רווח בתחומי תכנון ופיתוח משאבים וסיפקה ייעוץ בנושאי ניהול, אסטרטגיה ופעילויות  

לקוחו וברואנדהלמגוון  בישראל  הברית,  בארצות  דרך    בתוכניתזה  בכלל    – ת  "חינוך 

"ש השופט בייקר בבית ע   םילדיהמרכז  בשותפות הקהילתית של מיין להגנה על ילדים, וב,  MITטכנולוגיה" של  

- נוער אגהוזוהבחיל השירות היהודי של הג'וינט בכפר    בן זוגההתנדבה עם    2010הספר לרפואה בהרוורד. בשנת  

תש פיתחה  שם  ברואנדה,  ליצי ולום  עסקיות  לנערות  כניות  חונכת  ושימשה  ושירה  פסנתר  לימדה  הכנסות,  רת 

 . 1994-שהתייתמו מהוריהן ברצח העם ברואנדה ב

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. 

 
 פתיחה   דברי 

 
 אבי וייס  'פרופ

  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  'פרופ

 פרופסור  .הרך  בגיל  השוויון  ואי  ההתפתחות  לחקר  טאוב  מרכז  יוזמת  יו״רו   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 

 

 הכנסות בגיל הרך והתהוות אי שוויון ראשון:  מושב  
 

 דנה שי 

היא בוגרת  שי    .גיל הרךב  ביוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויוןחוקרת  

תואר ראשון ושני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. עבודת התזה  

בגילים   לימודיים  הישגים  על  משפיע  הרך  בגיל  כלכלי  מצב  שבו  האופן  את  בחנה  שלה 

מתרגלת ו סוציולוגיה ישראליתהעת  היא רכזת המערכת של כתב כמו כןמאוחרים יותר. 

 נתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.בחוג לסוציולוגיה וא

 

 פרופ' ג'וני גל 

בית הספר בעבר היה דקן    .במרכז טאוב  תוכנית מדיניות הרווחה  ויו"רחוקר ראשי  

וכיום  לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים  

כנית  ושהמליצה ליישם את ת(,  2002בית הספר. היה חבר בוועדת תמיר )הוא חבר סגל ב

בישראל האקדמיה    2007בשנת  ו  ,ויסקונסין  מטעם  שמונתה  ציבורית  בוועדה  כיהן 

הישגי   להערכת  למדעים  וכישלונותיה.  ות ההישראלית  כןכנית  בוועדה    כמו  חבר  היה 

 בראש ועדת משנה בנושא ביטחון סוציאלי ורווחה.  ועמד( 2014למלחמה בעוני )

בעל   הוא  גל  העבריתפרופ’  מהאוניברסיטה  סוציאלית  בעבודה  דוקטור  פרסם 1996)  בירושלים  תואר  הוא   .)

ניתוח השוואתי ויישום הוא עוסק בהאקדמית  בפעילותו  מרכז טאוב.  שניים שראו אור ב  מאמרים וספרים רבים, בהם

תיכוניות, דת -חה יםמדינות רווב  מתמקדים  ו העכשווייםי מחקר , ומדיניות חברתית וביטחון סוציאלי בישראל ובעולם

 היסטורי של מקצוע העבודה הסוציאלית. ההיבט בומדיניות חברתית, הגירה ומדיניות חברתית, וכן 



 

 כוח אדם בגיל הרך מושב שני:  
 

 פרופ' מאיר יעיש 

לסוציולוגיה   שוויון  ופרופסור  אי  של  הפוליטיקה  לחקר  המוקד  אוניברסיטת  בראש 

הם    .חיפה שלו  העיקריים  המחקר  בישראל  ושוויון  -איתחומי  חברתית  וניעות  ריבוד 

למדינות   אחרות.ובהשוואה  העת   מערביות  כתב  של  הראשי  העורך  היה  יעיש  פרופ' 

Research in Social Stratification and Mobility  (2010 –2022  )המזכיר  ושימש 

 ISA-RC28 on Social Stratification and Mobility  (2006–2010  .)-ה גזבר שלוה

 

   סימה שהינו

מנהלת התחום הפדגוגי במחלקה לגיל הרך של אגף שירותי בריאות הציבור, המינהל  

בעלת תואר שני בלימודי הגיל הרך של התוכנית ע"ש   לשירותי קהילה, עיריית ירושלים. 

זה   עוסקת  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  שוורץ  הרך    25יוסף  הגיל  בתחום  שנה 

ושימשה בין היתר סייעת במעון יום, רכזת תוכנית הט"ף )הדרכה בטיפול פעוטות(, רכזת  

ירושלים היא  . במחלקה לגיל הרך בעיריית  1משפחתונים ומרצה בקורס מטפלות סוג  

משנת   עם 2014עובדת  ממשקים  בפיתוח  מקצוע,  ואנשי  להורים  תוכניות  בפיתוח  עוסקת  תפקידה  במסגרת   .

 ארגונים המפעילים מסגרות לגיל הרך בכל המגזרים בעיר, בהטמעת תוכניות במסגרות החינוכיות ועוד. 

 

 אבו ריש  -עולא פחראלדין

  מייסדתו  המפוקחים(היום  )ארגון הגג של מעונות    מנכ"לית עמותת ינבועמייסדת ו

פ מיזם  מובילה את .  זל המאחד את המעונות הפרטיים בחברה הערבית אומנהלת 

 וכמו כן משמשת  ,והמעונות הפרטיים בחברה הערבית  מעון  סמלבעלי  תחום מעונות היום  

  .יועצת לרשויות מקומיות ולארגונים פרטיים בתחום תכנון וניהול מעונות יום

על מעונות היום  הייתה המפקחת    בעבר   ה.שנ  23עולא עוסקת בתחום הגיל הרך זה  

לית אל כרמל, אניהלה את היחידה לגיל הרך במתנ"ס ד  , במחוז צפון במשרד העבודה והרווחהוהמשפחתונים  

יום פרטי,  עבדה כרכזת משפחתונים,   וניהלה מעון    , מעון  סמלבעלי  מדריכה פדגוגית במעונות  שימשה  הקימה 

בעלת תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית. השתתפה   מטפלות.-רס מחנכותו יתה מרצה ובוחנת במכללות בק יוה

טיפול  ה איכות  לאומי ל-התקן הבין  –  ITERSבלימודי הכשרה להדרכה פדגוגית במסגרות לגיל הרך ובהכשרה של  

 . בגיל הרך 

 

 



 

 ברוש  נועה צור

 ומובילה  חינוכית מנהיגה, מנהלת ויקטורית בכירה בתחום מעונות יום במשרד החינוך.פר

. בעלת תואר שני בניהול מדיניות ומנהיגות חינוכית מאוניברסיטת תל אביב, תואר  חברתית

הוראה   ותעודת  אונו  האקדמית  מהקריה  וחברה  בחינוך  בעבר ראשון  ילין.  דוד  ממכללת 

שימשה במגוון תפקידים בתנועה הקיבוצית, בהם מנהלת רשת "הגן הקיבוצי" באגף החינוך  

  ת של התנועה; מייסדת ומנהלת מחלקת הדרכה ופיתוח מקצועי לגיל הרך, ובכלל זה כתיב 

 תו התקן לגיל הרך בתנועה הקיבוצית; ומנהלת מערכת החינוך של קיבוץ חצור. 

 

 תוכניות לקידום הגיל הרך ברמה המקומית   – קולות מהשטח  :  שלישי מושב  
 

 טלי יריב משעל ד"ר 

. למדה משפטים וחינוך ומתמקדת בתחומים של חינוך  2010לית קרן ברכה מאז "מנכ

ובעמותות  בעבר  לדמוקרטיה.   ונוער  חברה  במינהל  החינוך  במשרד  עסקו  שעבדה 

בהוראה של תלמידים והכשרה מקצועית של מורים ואנשי חינוך בתחומי שלטון החוק  

 וחינוך לאזרחות ודמוקרטיה.  

שהשלימה   קולומביה  לאחר  במחקר  באוניברסיטת  שעסק  הדוקטורט,  לימודי  את 

במרכז  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  השתלבה  חינוכיות,  רפורמות  של  השוואתי 

קרטיה, שם הייתה עמיתת מחקר ולימדה בתוכנית לתואר שני בחינוך לאזרחות ודמוקרטיה.  גילה לאזרחות ודמו

כנית משולבת והמכללה האקדמית בית ברל )ת תרבותית של-במקביל ניהלה את תוכנית המצוינות בהוראה רב

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

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

לקידום    בעמותה,  IVN-כניות לעמותות חינוכיות. בין השאר עבדה בוופיתוח ת במהלך השנים עסקה רבות בייעוץ

 שלטון החוק והדמוקרטיה, בחברת המת"נסים ובמט"ח.

 

 

 אוחנה טל 

ירוחם  תראש מכללת  מבעלת תואר ראשון בסוציולוגיה ארגונית    .המועצה המקומית 

כמו כן היא  מרכז הבינתחומי הרצליה.  מהעמק יזרעאל ותואר שני במדיניות ציבורית  

תוכנית   הישראלית  "בוגרת  בחברה  מנהיגות  לפיתוח  לשידורי  ומעוז"  במועצה  חברה 

בשנת   גוריון על עשייה ציבורית ומנהיגות צעירה-באות בןזכתה    שידורי לוויין.לכבלים ו

סגנית    הייתהשנים    במשך עשר   .2021אבירת איכות השלטון לשנת  באות    וכן  2019

 המועצה. לראשותנבחרה   2018בשנת ו במועצה, ראש מועצת ירוחם ומחזיקת תיק החינוך 



 

 

 מהא נוג׳ידאת 

חלקאת   מיזם  יעדים  حلقات,    –מנהלת  בטיפול .  לצפוןעמותת  שני  תואר  בעלת 

מ סוציאלית  בעבודה  ראשון  ותואר  חיפה  מאוניברסיטת  אוניברסיטה  המשפחתי 

אמצעות  טיפול רגשי בלבוגרת מכללת אורנים במסלול  כמו כן היא  העברית בירושלים.  

הורות צעירה בסיכון וכיום למיזם חודון  ניהלה את  בעלי חיים ומנחת קבוצות. בעבר  

לשיפור איכות הטיפול בילדים בגיל הינקות ביישובים  حلقات(  מיזם חלקאת )את  מנהלת  

 ערביים בצפון הארץ.  

 

 הלן יעקבסון 

הרך   לגיל  המרכז  פ.ש.רבמנהלת  בלוד   עמותת  וחינוך  רווחה  שירותי  ,  לפיתוח 

הרך. לגיל  ומרכז  יום  מעונות  שיקומי,  מעון  בעמותה   2018עד    המפעילה  עבדה 

מכן    ,רפיסטית במעון השיקומיתכפיזיו  את  ולאחר  לגיל הרך הקימה  ומנהלת    המרכז 

היום  אותו שתי    .עד  מפעיל  התפתחותיות  המרכז  ע היחידות  ידמוכרות  משרד  ל  י 

במעונות   והתערבות  איתור  תוכניות  חברתיים  היום  הבריאות,  ומיזמים  בלוד  ובגנים 

 .  ותרופיתפילנקרנות במימון  

שותפה לגיבוש הצעות  וחברה בוועד המנהל של היחידות ההתפתחותיות הפועל מול הכנסת והממשלה    יעקבסון

הצעה לשילוב פעוטות עם צרכים מיוחדים במעונות יום. בעלת תואר ראשון במדעי    כגון  , גיל הרך תחום החוק ב

 סיטת תל אביב.אוניבר מרפיה תבפיזיוהחיים, תואר שני בפיזיולוגיה ופרמקולוגיה ותואר ראשון נוסף 

 

 יהודית חדד  

יועצת ראשת העיר בית שמש לענייני תשתיות והנדסה. בעלת תואר ראשון ושני בעבודה  

סוציאלית ובוגרת "תוכנית משפיעים" לשילוב חרדים בשירות המדינה ובשלטון המקומי.  

בעבר ניהלה פרויקטים בתחום הרווחה לטיפול בילדים ובני נוער בסיכון מהמגזר החרדי. 

רות פרויקטים בתחום ההנדסה והתשתיות לקראת  בתפקידה הנוכחי היא מנהלת עש 

עשרות אלפי תושבים בשנים הקרובות. ב  ההרחבה הצפויה של אוכלוסיית בית שמש

כמו כן היא עוסקת בתיאום שיתוף הפעולה בין כל הגורמים הרלוונטיים בתחום, בהתאמת השירותים לצרכים של  

שיאפשרו לתושבים לראות את עצמם שותפים בעיצוב דמותה של  תושבי העיר ובבניית מודלים של חינוך לאחריות  

 העיר. 

 
 
 



 

 הרצאה מרכזית    : רביעי מושב  
 

 פרופ' קתרין מגנוסון 

  , מדיסון-פרופסור לעבודה סוציאלית ומנהלת המכון לחקר העוני, אוניברסיטת ויסקונסין

וילאס.   ויליאם  הסנטור  ע"ש  ההצטיינות  פרס  מגנוסון  זוכת  ארצית  פרופ'  מומחית  היא 

( לֹומּות  וַלשְׁ בעוני  שחיים  ילדים  בדגש  wellbeingלהתפתחות  משפחותיהם,  ושל  שלהם   )

הרך.   בגיל  חינוך  ועל  בילדים  לטיפול  בקשר  התערבויות  על  חוקרת  כיום  מיוחד  משמשת 

( תינוקות"  ועוסקת Baby's First Years Studyראשית ב"מחקר השנים הראשונות של   )

ה עורכת שותפה מהות לתינוקות. בעבר הייתיבנושא תשלומי העברה בלתי מותנים לנשים מעוטות הכנסה שהן א

. הייתה חברה בוועדות לבחינת בקשות Developmental Psychology-ו  Child Developmentשל כתבי העת  

( של משרד הבריאות האמריקאי והמכון הלאומי לבריאות הילד  NIHלמענקים בגופים כגון המכון הלאומי לבריאות )

( יועצת במחקרי מדיניות  NICHDולהתפתחות אנושית  רבים בנושאי תשלומי העברה בלתי מותנים (. משמשת 

 וטיפול בילדים. 

 

 פרופ' ציפי הורוביץ קראוס 

מדע וטכנולוגיה  לחבר בפקולטה לחינוך    סורהקבוצה לדימות מוחי בילדים, פרופ  תראש

( בבית הספר  PARחבר )  סור פרופ  .רפואית, הטכניון-וחברת סגל בפקולטה להנדסה ביו

 ג'ונס הופקינס ובמחלקה לנוירופסיכולוגיה, מכון קנדי קריגר.  אוניברסיטתלרפואה של 

הייתה פרופסור חבר לרפואת ילדים בקולג' לרפואה של אוניברסיטת   2021עד    2013משנת  

במחלקת הילדים הכללית    של המרכז לחקר הקריאה והאוריינותסינסינטי והמנהלת המדעית  

ליות בקריאת במעורבות של יכולות ניהו  מחקריה מתמקדיםאוהיו.  ב  בבית החולים לילדים של סינסינטי   והקהילתית

מאחר שקשיי קריאה    טיפוסית המתקשים בקריאה.-אצל ילדים עם התפתחות טיפוסית ולאמילים ובשטף הקריאה  

קראוס בוחנת את המעורבות -גנטיים, הגישה של ד"ר הורוביץ  סביבתיים וגם מגורמים  גם מגורמיםיכולים לנבוע  

ניהוליות ברכישת הקריאה מ יכולות  טכניקות  ובאמצעות מגוון של    נקודת המבט של תורשה לעומת סביבה של 

 הדימות המוחי.  מעולם

 

 

 

 

 



 

 ליאורה בוורס 

היא אחראית  במסגרת תפקידה  .  מנהלת כספים, תפעול וניתוח מדיניות במרכז טאוב

על כתיבת תקצירי מדיניות, המספקים רקע   וכןעל נושאים כספיים ומשאבי אנוש במרכז  

בשנים האחרונות היא כלכליים עכשוויים. -עובדתי והמלצות מדיניות בנושאים חברתיים

 .  חברה בצוות החוקרים של יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך 

בונהלת התמ  בוורס  שימשה  בעבר  בריאות  ולנוהלי  למדיניות  מובילה  Berkeley Forum project-כנית  יוזמה   ,

ביותר בקליפורניה.   הגדולים  והציבוריים  היא לרפורמה בבריאות שכללה את ארגוני הבריאות הפרטיים  כן  כמו 

עוץ דלויט, חברת  ניסיון בתחומי המדיניות, האסטרטגיה והכספים ממגוון חברות ומלכ"רים, לרבות חברת היי   בעלת

 . Stanford Financial-התרופות אוניקס )כיום אמגן(, קרן קלינטון ו

תואר  ו תואר שני בבריאות ציבורית מאוניברסיטת ברקלי    ,תואר שני בהצטיינות מבית הספר הס לעסקים בעלת  

 אוניברסיטת ג'ורג'טאון. מ( Phi Beta Kappaלאומית )במסגרת -ראשון בכלכלה בין

 


