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כחלק מהשינויים מרחיקי הלכת שעברה מדינת הרווחה בעשורים האחרונים, השתנו אופיים מטרות הקורס: 

וצורתם של המדיניות והשירותים החברתיים הנגזרים מכך. מטרת הקורס הינה להקנות ידע וכלים להבנה 

תים החברתיים, הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו. ברמת המקרו, וניתוח של המדיניות החברתית והשירו

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 

המיקרו, הקורס יתמקד בעובדי הארגונים, ספקי השירותים החברתיים בעידן של שירותים חברתיים. ברמת 

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 

לקבוצות אוכלוסיה שונות בישראל ונבחן את מקומם של שירותים אלה בחלוקת המשאבים והשפעה  חברתיים

 על אי שוויון בחברה. 

 

 : נוכחות חובה בשיעורים, קריאה מראש לפי תכנית הקורס, השתתפות פעילה.ציפיות ודרישות

 מטלות עיקריות:

 10%השתתפות פעילה בשיעורים: 

 10%: הצגת נושא המחקר בכיתה

 80%עבודה מסכמת: 

הנחיות למטלות ולעבודה  העבודה המסכמת הינה אמפירית ואיכותנית ומבוססת על סקירת ספרות וראיונות.

 המסכמת ינתנו במהלך הקורס.
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 סרטים המלווים את הקורס

 שביתה

 אני, דניאל בלייק

 יומיים ולילה

 

 

 פגישות אישיות לקראת הגשת עבודה מסכמת

 מצגות סטודנטים

 בישראל: , מדיניות חברתית ושירותים חברתייםאתרים רלוונטיים למידע על מדינת הרווחה

   www.adva.org מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל  -מרכז אדווה

 socialjustice@socialjustice.org.il -מרכז ישראלי לקידום צדק חברתי

 www.taubcenter.org.il -מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

 www.btl.gov.il  -המוסד לביטוח לאומי
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