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מטרות הקורס :כחלק מהשינויים מרחיקי הלכת שעברה מדינת הרווחה בעשורים האחרונים ,השתנו
אופיים וצו רתם של המדיניות והשירותים החברתיים הנגזרים מכך .מטרת הקורס הינה להקנות ידע וכלים
להבנה וניתוח של המדיניות החברתית והשירותים החברתיים ,הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו .ברמת
המקרו ,הקורס יסקור את ההתפתחות ההסטורית של מדינת הרווחה והמדיניות החברתית ,וינתח תהליכים
שהתרחשו במדיניות החברתית בעולם בכלל ובישראל בפרט .זאת ,תוך בחינת הדרכים השונות והמשתנות
לאספקת שירותים חברתיים .ברמת המיקרו ,הקורס יתמקד בעובדי הארגונים ,ספקי השירותים החברתיים
בעידן של ניהול ציבורי חדש .נבחן את דרכי ההתמודדות וההשפעות של תהליכי קבלת ההחלטות של עובדים
אלה על מגוון היבטים של המדיניות החברתית כיום .כמו כן ,ננתח תהליכים ומגמות מרכזיות באספקת
שירותים חברתיים לקבוצות אוכלוסיה שונות בישראל ונבחן את מקומם של שירותים אלה בחלוקת
המשאבים והשפעה על אי שוויון בחברה.
ציפיות ודרישות :נוכחות חובה בשיעורים ,קריאה מראש לפי תכנית הקורס ,השתתפות פעילה.
מטלות עיקריות:
הגשת  2דו"חות קריאה במהלך הסמסטר10% :
הצגת נושא המחקר בכיתה10% :
עבודה מסכמת80% :
העבודה המסכמת הינה אמפירית ואיכותנית ומבוססת על סקירת ספרות וראיונות.
תכנית הקורס באופן כללי**
הקורס יתבסס על הספר:
Spicker, Paul. Social policy: Themes and approaches (Revised second edition). Policy Press,
2014.
כמו גם על אתר האינטרנט של פול ספייקר:
http://spicker.uk/social-policy/
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מבנה הקורס
)1
)2
)3
)4
)5
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מבוא :מהי מדינת הרווחה? התפתחות היסטורית וגישות להבנתה
מדינת הרווחה ומדיניות חברתית בישראל
הכלה והדרה על ידי מדיניות ושירותים חברתיים
אספקת שירותים חברתיים :רמת המקרו
אספקת שירותים חברתיים :רמת המיקרו
תמיכתם של ארגונים חברתיים Agency-based support

)7
)8

שינויים בארגון שירותים חברתיים בישראל
שירותים חברתיים והשפעתם על עוני ואי שוויון

**סילבוס מפורט יחולק בתחילת הסמסטר.
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