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 השכלה

 אוניברסיטת בן גוריון. הפקולטה לניהול, (Ph.D) מועמד לדוקטורט     8218 - 8219
 כללי של מוסדי ניתוח: ושליטה מעקב, ותשקיפ"נושא מחקר:    

 ."אלה כללים של ושינויים בישראל השקיפות

8212 - 8227   MA   (8227)הצטיינות  מלגת .(מצטיינים כנית)ת העברית האוניברסיטה ,ציבורית מדיניות .  
 "מוגבלות עם אנשים של תעסוקתית מסוגלות: "תזה                             

8222 - 3822  B.Sc  העברית האוניברסיטה הארץ כדור ומדעי החיים מדעי. 

  לימודים אחרים

 . רומא ,ספיאנציה-לה אוניברסיטת, הומניטאריים לימודיםמדעי החברה ו            8211

 תעסוקתי ניסיון

 גוריון. שם הקורס "מדיניות מידע". -אוניברסיטת בן מרצה.                  8215

 המרכז לחקר תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות  ,ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס .קרחו  כיום – 8227

 מהמובילים  יישומי-מחקר חברתיברוקדייל הינו מכון  מכון .לחקר מוגבלויות והמרכז  

 מגוון תחומים הקשורים ב הערכה מחקרי וניהול של בתכנון עוסקי נבעבודתי א .בישראל  

 )ביחד ולחוד(.לתעסוקה ולאנשים עם מוגבלות   

 .סיעודיים בקשישים לטיפול חדשני שירות הקמת. יוזמה וקידום     8212 - 8211

 האגודה לתכנון ופיתוח שירותים  ל"מנכ, תמיר יוסי 'פרופ עם בשיתוףזו נעשתה עבודה   

 ומקדם, בשיתוף עם ארגון אש"ל אימץ את יוזמתי . לזקן )אש"ל(, בג'וינט ישראל  

 1.סיעודיים בקשישים לטיפול אינטגרטיבי שירות ת הקמתו שלממשלת ישראל, א  

 .בישראל האזרח לזכויות האגודה, "חברתי לצדק אברט עמית"     8227 - 8212

 ; יותציבור רשויותעובדים בו : שרים, ח"כיםציבור ועובדי נבחרי מול מדיניות קידום  

 .ל"ושתי לישראל שההחד הקרן של תכנית במסגרת .חקיקה וקידום בניסוחסיון ינ  

 .שוסטרמן ש"ע ומשפחותיהם לילדים חרום מרכז .חינוכי ומדריך משמרת מנהל      8222 - 8229

 -חינוכי תהליך להוביל. מטרת המרכז היא בסיכון ,15-5 גילאים, בילדיםהשגחה על   

 של הילדים השוהים בו, ובמידת האפשר שיקום קשר הילדים עם  בחייהם שיקומי  

 משמרות במרכז:  התנהלותעל  הייתי אחריבמסגרת תפקידי . תםסביבו םתמשפח  

 תפקיד דרש ה .לילדים חינוכית מסגרת ויצירת ,פיקוח והכוונת המדריכים הדרכה,  

 .הפרט צרכי הבנתו המרכז התנהלות של כוללת ראיה, רבה צוות עבודת  

 . הרפואה חייל; ל"צה. חובש     1777 - 8228

 התנדבות
 ועדת מומחים לצדק חברתי" –מכותבי פרק העוסק בתעסוקה בדו"ח "ספיבק יונה                 8218 

 העברת סדנאות בתיכונים. .מינית תקיפה ות/לנפגעי סיוע מרכז. חינוכי/חברתי יועץ     8222 - 8227

 .קיבוץ צעיר בערבה .לוטן קיבוץ .שנת שרות     1772 - 1777

Office בסביבת מלאה שליטה, SPSS :בתוכנות שליטה                              שוטף – ואנגלית עברית :שפות

                                                           
 .72-25, 22(. חלופות לעובדים זרים בסיעוד. ביטחון סוציאלי, 8218'. )אברהם, י'. תמיר, ירוט: לפ 1
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 אברהם-קרן יוסף - פרסומים רשימת
 

 מסוג ביקורת עמיתיםמאמרים שפורסמו בכתבי עת 

 .25-72, 22. ביטחון סוציאלי, חלופות לעובדים זרים בסיעוד(. 8218אברהם, י'. תמיר, י'. )

 דוחות מחקר

הערכת תכנית "עבודה נתמכת" של אגף השיקום, משרד הרווחה (. 8213. ניסים, ש'. )אברהם, י'

לשיקום מקצועי  מכון ברוקדייל, ירושלים. הוגש לשירות-ג'וינט-. מאיירסוהשירותים החברתיים

 , משרד הרווחה והשירותים החברתיים.תעסוקתי, אגף השיקום

 מאפיינים וצרכים של עולים בשירותי הרווחה:(. 8213י. ), ג'נברודסקירבי, ד'. -אברהם, י'. נאון, ד'. בן

מכון ברוקדייל, ירושלים. נכתב -ג'וינט-. מאיירסילדים בעלי מוגבלות, משפחות עם ילדים וקשישים

 עבור משרד הרווחה והשירותים בחברתיים.

מוגבלויות: מניעים וחסמים ליציאה לעבודה בקרב בעלי (. 8213י', ריבקין, ד' ופינטו, א' ) ,אברהם

. הוגש למינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי במסגרת מחקר ממצאים מקבוצות מיקוד

 מעקב על יישום חוק לרון.

 ,מתווה לכינונה של חברה מתוקנת -אפשר גם אחרת (. 8218אברהם, י' ואחרים )צוות תעסוקה(. )

  .הוצאת הקיבוץ המאוחד בעריכת: יוסי יונה ואביה ספיבק.

. בחינת התוכנית "שילוב בתעסוקה" של השירות לטיפול בהתמכרויות(. 8218ברהם, י'. קינג, י'. )א

מכון ברוקדייל, ירושלים. נכתב בעבור משרד הרווחה והשירותים החברתיים, כחלק -ג'וינט-מאיירס

 ממיזם תוצאות.

שילובם של אנשים עם  תמריצים כלכליים למעסיקים לשם קידום(. 8211צדיק, א'. אברהם, י'. )-וולדה

. מתוך: השותפות הבין מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות, מוגבלות בשוק העבודה הפתוח

 .173-822מגזרי, עמודים: -תהליך תכנון בין

. מתוך: לאומיים לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלות-מודלים בין(. 8211אברהם, י'. הדר, י'. )

-827מגזרי, עמודים: -תעסוקת אנשים עם מוגבלות, תהליך תכנון בין השותפות הבין מגזרית לקידום

899. 

עבודת  .חקר הגורמים המשפיעים על מסוגלות תעסוקתית של אנשים עם מוגבלות(. 8212אברהם, י' )

 תזה, בהנחיית פרופסור יוסי תמיר, האוניברסיטה העברית.

מכון -ג'וינט-. מאיירסשים עם מוגבלותמסגרות תומכות לחיים עצמאיים של אנ(. 8212אברהם, י'. )

 ברוקדייל, ירושלים.

אנשים עם מוגבלות פיזית, לקות שמיעה ולקות למידה (. 8212ריבקין, ד'. אברהם, י'. שגיב, נ'. )

 .221-283, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עמודים: 8227סקירת השירותים החברתיים  מורכבת,


