
 

 
 

 
 

 

  

 
 
 
 

 0202כנס סיכוי 

 מחסמים לסיכויים
 מיפוי חסמים והמלצות מדיניות

 בדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל

 חיפה -מלון לאונרדו  4/0/2010יום רביעי 

 תכנית הכנס

  תקציר הכנס -וידאו 

 

התמקד במציאת דרכים מיידיות לטיפול בחסמים המרכזיים המונעים שוויון בין יהודים  0202כנס עמותת סיכוי 

, הכולל מודל חדשני, "מחסמים לסיכויים"במסגרת הכנס נחשף המחקר החדש של עמותת סיכוי, לערבים בישראל. 

יצירת  מובנה ומקיף למיפוי ואפיון חסמים המונעים הנגשה שוויונית של משאבי המדינה לאזרחים הערבים ומאפשר

האחד בנושא הנגשת  -המלצות מדיניות אפקטיביות להסרתם. במחקר כלולים שני מסמכי מדיניות שבהם יושם המודל 

והוא כולל, לראשונה, שורה  -שירותי הסיוע המשפטי של משרד המשפטים והשני בנושא מסגרות שהייה לילדים בסיכון 

 ת בתחומים אלו. של המלצות ספציפיות וישימות לשינוי מדיניות ממשלתי

איש, ביניהם נציגים בולטים ממשרדי הממשלה, הרשויות המקומיות הערביות והחברה  022בכנס השתתפו מעל 

 האזרחית.

במסגרת הכנס נערכו שני מושבים שבמהלכם נחשפו הממצאים והמלצות המחקר, שבתחומי אחריותם של משרד 

ילות. האחת עסקה במענים אפשריים ומדיניות הממשלה המשפטים ומשרד הרווחה. בנוסף נערכו שתי סדנאות מקב

בסוגיית מצוקת הדיור של האזרחים הערבים והשנייה בסוגיית ייצוג הולם בהתקשרויות הממשלה עם חברות וספקים. 

 <<< 2010להמשך סיכום כנס סיכוי 

 

 

 

 

 

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2014/05/kenes_haifa_2010.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KWcZZvMqpkU
http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/08/sikkuy_mediniut_2010.pdf


 

 

 

 

  מסמך המדיניות החדש "מחסמים לסיכויים"

 

 ונר-מהא אבו סאלח, מיכל בליקוף, רון גרליץ ורות ויינשנקכתיבה:  רון גרליץעורך: 

 דבר המנכ"לים, תקציר מנהלים, הקדמה

 שראלהדרך לשוויון בין ערבים ליהודים בי -מיפוי חסמים והסרתם 

 מיפוי חסמים והמלצות מדיניות -לשכות הסיוע המשפטי 

 מיפוי חסמים והמלצות מדיניות - 3עד גיל  מסגרות שהייה לילדים בסיכון מלידה

 <<< להורדת הדו"ח השלם 

 

 בתקשורת 2010כנס סיכוי 

 nrg -/ יובל גורן  דוח: רשויות הרווחה מפלות ערבים במודע - 6.0.2010

 "הארץ" -פולק -/ דנה ויילר דו"ח: לשכות הסיוע של משרד המשפטים מפלות ערבים - 5.0.2010

 / "עבודה שחורה"  עמותת סיכוי: מחקר, ילדים ערבים בסיכון מופלים לרעה - 5.0.2010

 גלובס -/ יובל יועז כות למתן שירות בערבית לשכות הסיוע במשרד המשפטים לא ערו - 4.0.2010

 (21:30)דקה  עו"ד עלי חידר התראיין בתוכנית הבוקר ברדיו כל השלום - 4.0.2010

 (45:30)דקה  רון גרליץ התראיין בתוכנית "קו המשווה" ברדיו כל השלום - 4.0.2010

 

 (PDF) <<< 4/0/2010 -דברי פרידה מעמותת סיכוי / שולי דיכטר 

 חלק שני   חלק ראשוןוידאו: 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CKSY4_9BYBM
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