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המרכז לצדק תברתי מתקיים במסגרת המסלול האקדמי המכללה
למינהל .בספטמבר 2000 ,נערך הכנס הבינלאומי ה  8 -לחקר צדק
תברתי בקמפוס ראשון לציון .בעקבות הצלחחו ,החלטנו להמשיך
בפעילות בנושא וגייסנו לשם כך מגוון גדול של מומתים מתחומים
שונים ודיסציפלינות שונות.
במסגרת המרכז ,נערך בשנה שעבהה מתקר שהתמקד בבתינת
תפיסות הצדק בתברה הישראלית והנכונות להתגייס לפעולה
תברתית .בשנה הקהובה ייערך מתקר נוסף ,ואנו מצפים שמספר
המסקרים  -כמו גם מספר התוקרים שהוא מפעיל  -ילך ויגדל.
נשמת לשתף את הסטודנסים המצסיינים שלנו ,המעוניינים בתתום
נרתב זה ,במתקרים קיימים או לסייע להם במתקריהם בחחום.
לפניכם  -תיאור תמציתי של המרכז.
 C h a r t e rו  1״ ו  -ה מ ר כ ז  ,שהוא אינטרדיסציפלינרי ביסודו ,ישלב
חוקרים מתחומים שונים כמו מדעי ההתנהגות ,תקשורת ,משפטים,
מנהל עסקים וכלכלה .המהכז ,שהוא א-פוליטי ביסודו ,יפעל להגדיל
את הידע הקיים על החבהה האזרחיח בישראל ועל מערכוח יחסים
בין קבוצות בתוכה ,לשפר את ההבנה בין המרכיבים השונים של
ההברה הישראלית ולסייע ביצירת מדיניות תברתית צודקת שתעצים
אינסגרציה תבהתית .פעילות המרכז תתמקד במחקר ,בפיחוח
תכניות לימודים ובתהומה לקהילה בנושאים הרלוונטיים.
מטהות:לפעול להגדלה הידע ולשיפור ההבנה של ההברה האזרחית
כדי לצמצם אח חוסר הצדק ואי השוויון בתברה הישהאלית ובכך
ל ה פ ח י ת ע ו י נ ו ת  ,ת ו ק פ נ ו ח  ,ניכור ו ט ט ר א ו ט י פ י ז צ י ה .
כיווני פעולה
 .1לחקור את ממדיו השונים של הצדק התבהתי  -הקצאתי ,חלוקתי,
כלכלי ברמוח שונוח של החבהה :הפהט ,המשפחה ,הקהילה,
הקבוצות התברתיות וכוי.
 .2לערוך סקר שוטף למדידת הפיסוה צדק חברתי בישראל ,שיהיה מבוסס
על מדדים שייבדקו בכל פעם שהסקר נערך וגם על שאלות הנוגעות
בעניינים אקטואליים של צדק תברתי שכלי התקשורת יתעניינו בהם.
 .3להפיץ ידע שישפר הבנה ,שיםפק כלים ,שירחק מגמות אינטגרטיביות,
שיטייע בעיצוב מדיניות חברתית צודקת ושוויונית יותר דרך סדרת
פרטומים של המרכז)מידע לתקשורת ,דפי מידע ],[newsletters
ניירוח עמדה ,מאמרים ,דוחות מתקר וכוי(.
 .4לארגן כנסים ,ימי עיון ,סדנאוח ,ואיהועים)הן ברמה ארצית והן
ברמה רב-לאומיח(.
 .5לספק חכניוח גישור לפחרון סכסוכים שכונחיים ,משפחתיים
ובין-אישיים.
 .6פתח חכניוח לימודים)חינוך לאזרחוח ,לאי-אלימוח ,לסובלנוח(
ולסייע ביישומן.
 .7ליזום קשרים עם מכונים ומרכזים העוסקים בתתומים דומים
בארץ ובעולם.
ויעדים

המרכז יתל את פעילותו בחלק מהתחומים ויפחח כיווני פעולה נוספים
במהלך פעילותו .כיווני ההתפתתות יהיו תלויים במידה רבה באנשים
שירצו ,או יוכלו ,לקתת על עצמם את האתריות לפיתותם .בכל מקרה,
נראה לי שיש להחחיל מפעילוח מחקרית שכן זו מושכת את עיקר
חשומח הלב האקדמיה וחטייע במיצובו של המרכז ובהבלטה פעילוחו.
חברים במרכז חבהים במכון יהיו חחילה חבהי טגל של המכללה
שיהיו מוכנים להשקיע מזמנם בפיחוח המכון ויעדיו השונים .ניחן
יהיה לשקול בעחיד להזמין חוקרים בעלי שם מהארץ או מרחבי

העולם כאורתים לתקופות זמן שונות .יש לציין שמרכז מעין זה
יוכל לתהום לגיבוש הסגל מהחוגים השונים.
ייתודיות המרכז-כיום ,אין בישראל מכון מתקר השם דגש על צדק
חברחי בהקשר החברחי הרחב של חברה אזרחית ומשמעותה
כחברה צודקח ושוויוניח ,ואין בחינה בין חחומיח של הנתות
תאורטיות ההלוונטיוח לנושא .הגופים הקיימים בארץ פועלים
ברובם מתוך נקודות מוצא פוליטיות ברורות ,והם שמים דגש על
פן מוגדר כלשהו של התתום .יתרה מזאת ,אין כיום בארץ גופים
העוסקים בתקירה וניתות בהמה הקהילתית ,וביצירת תכניות לימוד
ו/או טיפול בנושא.
פעילות מתוכננת  -בשנה ההאשונה לפעילותו המרכז ישים דגש על:
הקמח צווחי עבודה ,וועדוח והאשי החומים במכון .בשלב זה יוגדר
מבנה מהכז ,יחולק נטל העבודה ,ייקבע מימון לכל החום וייקבעו
סדרי העדיפויוח לטווח ארוך של המרכז .האשי צווחי הפעולה
בחחומים השונים יחבקשו לדווח על פעילוחם בכל רבעון.
ו .החל הרצחו של סקה שוטף לבחינה הממדים הבסיסיים של חברה
אזרחיה וצדק חברחי בישראל ,והאופן שבו הם נחפסים על ידי
קבוצות תברתיות שונוח .בנוסף ,יכלול הסקר החייחסוח לחחומים
אקטואליים הרלוונטיים לנושאים אלו.
 .2קביעת המישורים שבהם יש להכין תכניות לימוד להגברת צדק תבהתי.
 .3יצירת קשרים עם מכוני מתקר וגופים ממנים למימון פעולות המרכז
ומתקריו .מעבר לתקציבים שיוקצו למרכז במכללה ,רצוי להכשיר
חשחיח מימון החבה ככל האפשר .כמו כן יש לבתון אפשרויות לשיתוף
פעולה בין המרכז לבין גופים דומים בארץ ובעולם.
 .4קביעה וועדה)או צווח פעילוח( שחבדוק חכניוח קיימוה  -בארץ
ובעולם  -לחינוך לצדק חברחי ולהפחחח אלימוח ,ואח החאמחן
לחברה הישראלית כיום .אם אין תכניוח כאלו ,הוועדה השקול
יצירת תכניוח כאלה שלהן חוך שיחוף גורמים נוספים )בחי ספר,
עיריות ,וגופים המעוניינים להשתלב בפרויקט(.
.5ביה"ס למשפטים הקים מרכז גישור .יש לשקול שיתוף פעולה בין
המרכזים וסיוע למרכז הגישור כדי למנוע כפילויות בפעילות ולייעול
עבודת שני המרכזים .ד״ר גדרון תשמח לבחון עמנו את הכיוונים
האפשריים לשיתוף פעולה בין שני הגופים .במקביל ,יש לבתון תכניות
מעין אלו גם בבחי הספה האחרים של המסלול האקדמי ולתאם ביניהם.
 .6בחיאום עם עירייה האשון לציון" ,חאמץ" המכללה ביח ספר
טעון טיפוח .טטודנטים מהמכללה ישחלבו במערך ההוראה בביה״ס
שייבחר ,ויסייעו למורוח בדרך של חונכוח חוך כיחחיח .המורח
מעורבוחם זו ,יקבלו קרדיט אקדמי בהיקף שיקבעו ועדוח ההוראה
של החוגים השונים במכללה .פעילוח זו הכשיר אח הקרקע למעורבוח
המכללה בביה׳׳ס .כאשר חחגבש חכניח לימודים בנושא צדק ,ניחן
יהיה ליישם אותה ולבחון אח יעילוחה במסגרח ביה״ס שיאומץ.
לצורך נושא זה ,יש לשקול שיתוף פעולה עם גופים האמונים על
התנדבות קהילתית ,כמו על״ם.
 .7פרסום מסקנות המתקר בכתבי עת מדעיים ובעיתונות היומית:
"מדד הצדק של המכללה למינהל".
עריכת יום עיון שבו יוצגו ממצאי הסקר השוסף ופעילותו של המרכז
ודיון בהם כדי לעצב קווי מדיניות לטוות אהוך .ליום העיון יוזמנו
גם אנשי אקדמיה ,אנשי עשייה)מורים ,עובדים סוציאליים ,יועצים
ועוד( ,עיתונאים ,ואנשים מהתהום הפוליטי שירצו להשתלב בפעילות
המרכז ושיוכלו לקדם עשייה חברתית בתתומים שבהם המכללה
יכולה להרוס פתות.

