מאי 1026
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל הוא המכון המוביל בישראל למחקר חברתי
יישומי על מדיניות ושירותים חברתיים ,בשירות ישראל ,העולם היהודי ,והקהילה הבין-לאומית.
ייעודו של המכון הוא לקדם את יכולת ההתמודדות של החברה בישראל עם האתגרים החברתיים
המרכזיים כדי להגביר את רווחתם של אזרחי ישראל ,ולהרחיב את ההזדמנויות לאוכלוסיות
הפגיעות ביותר.
מאז  4791אנו עוסקים ביוזמות החברתיות הלאומיות החשובות ביותר של ישראל ,תוך שימוש
בשיטות המחקר החדשניות והמתקדמות ביותר ,במטרה לתרום לרפורמות מרכזיות ברמת
המדיניות וברמת תכניות ההתערבות.

מאיירס ג'וינט ברוקדייל מביא לשינוי באמצעות…





יצירת מידע עצמאי ,רלוונטי ,ומהימן
יצירת דיאלוג אינטנסיבי עם מקבלי ההחלטות ברמה הלאומית וברמה המקומית
קידום פעילות המבוססת על ממצאי מחקר
חילופי ניסיון וידע עם הקהילה הבין-לאומית והעולם היהודי

תחומי מחקר ותכניות מיוחדות
מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות
המרכז לחקר מוגבלויות
המרכז לחקר תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות
המרכז לחקר הזיקנה
המרכז למערכות תומכות איכות

למידה מהצלחות ולמידה מתמשכת
במערכות חברתיות
המרכז להשפעה ומדידה מערכתית
קליטת עלייה
האוכלוסייה הערבית בישראל
שיתוף פעולה בין-לאומי
שיתוף פעולה במזרח התיכון
שיתוף פעולה עם הקהילות היהודיות

קרנות מיוחדות
קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלויות
קרן מרשל ויינברג לשיתוף פעולה ופיתוח מקצועי
קרן קוני וברט רבינוביץ למחקר יצירתי חדשני
קרן הארי ויינרייב לקידום ילדים

תרומה לרפורמות לאומיות
המחקרים שלנו תורמים לשינוי חיובי ורחב יריעה בחברה הישראלית ,ובמיוחד לנזקקים
ביותר .להלן דוגמאות מן העבודה הנוכחית של המכון:
•

שיפור השירותים לילדים ולנוער בסיכון .למרכז אנגלברג לילדים ולנוער תפקיד חשוב
בפיתוחה ,יישומה וניטורה של התכנית הלאומית הבין-משרדית לילדים ונוער בסיכון .המרכז
ממשיך לעבוד עם גורמים ממשלתיים עם הרשויות המקומיות בביצוע רפורמה מרחיקת-לכת
זו.

•

הגברת המודעות לילדים ולנוער עם מוגבלויות .קרן מנדל ברמן למחקר על ילדים עם
מוגבלויות תורמת לשינוי המתרחש בהכנת בני נוער עם מוגבלויות למעבר לבגרות ולתעסוקה.

•

הרחבת הזדמנויות תעסוקה לאנשים בעלי מוגבלויות .המרכז לחקר המוגבלויות מעריך את
הפעלתה של רפורמה ארצית מרכזית בקצבאות הביטוח הלאומי לקידום תעסוקתם של
אנשים עם מוגבלויות.



הרחבת הזדמנויות תעסוקה לאנשים בעלי מוגבלויות .המרכז לחקר המוגבלויות מעריך את
הפעלתה של רפורמה ארצית מרכזית בקצבאות הביטוח הלאומי לקידום תעסוקתם של
אנשים עם מוגבלויות.



צמצום פערים בהספקת שירותי בריאות .למרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות תפקיד
חשוב ביוזמה הלאומית החדשה לצמצום פערים במצב הבריאות ובשירותי הבריאות בין
המרכז לפריפריה.



התמודדות עם האתגר של הזדקנות האוכלוסייה .המרכז לחקר הזיקנה מעורב באופן פעיל
בפיתוח של תכנית לאומית להתמודדות עם האתגרים שמציב הגידול המהיר באוכלוסיית
הזקנים במהלך שני העשורים הבאים ,כולל זקנים עם דמנציה והאתגרים הקשורים בטיפול
בסוף החיים.

*****
מאיירס ג'וינט ברוקדייל נוסד ב 1974-כארגון בלתי תלוי ,שלא למטרות רווח ,המופעל
כשותפות בין ארגון הג'וינט העולמי וממשלת ישראל .קרן דוד ואינז מאיירס הצטרפה ב-
 .4001הוועד המנהל של המכון מורכב מהמנכלים ממשרד האוצר ,החינוך ,הבריאות,
הרווחה ומהביטוח הלאומי ,לצד מומחים בין-לאומיים ומנהיגים מן הקהילות היהודיות
בעולם.

כדי ללמוד כיצד המכון משפיע על קביעת מדיניות ,ועל תכנון ויישום שירותים ותכניות,
בקרו
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