
ברוכים הבאים לניוזלטר
מאגר המומחים מהחברה הערבית



מאגר המומחים מהחברה הערבית נועד לאגד את הידע והניסיון שיש 
תעסוקה ושוק  : למומחים ובעלי תפקידים מהחברה הערבית בתחומים

.רווחה ושירותים חברתיים, חינוך והשכלה גבוהה, העבודה
המאגר מיועד לאנשים העוסקים בתחומים אלו אשר ניסיונם והישגיהם 

.מוכחים ובעלי השפעה על החברה הערבית

:מה קורה במאגר המומחים
חיבור בין מומחים ובעלי תפקידים לארגונים הפעילים בחברה הערבית•
מרחב לפיתוח שיתופי פעולה ורקימת קשרים מקצועיים•
מעורבות בתוכניות ופרויקטים משמעותיים של ארגונים מסקטורים שונים•

:קצת על מאגר המומחים

https://www.thejoint.org.il/news/4/?fbclid=IwAR2JcN5IGNqyGF0RT8P3djNwvvMlBaLpn9neC_fqLutc6v4mHnrPmxc5Yxo


תחומי מאגר המומחים

השכלה גבוהה  
וחינוך

חדשנות ושוק  
העבודה 
המודרני

מגזר ציבורי  
וארגונים  

ממשלתיים

קשרי מעסיקים  
ויזמות



?מומחה בתחום רלוונטי למאגר\האם את
באפשרותכם להירשם לרשימת התפוצה למומחים ולקבל עדכונים 

להציע את , לגבי אירועים והרצאות שמועברות על ידי חברי המאגר
, שירותיכם עבור ארגונים שמחפשים מומחים מהחברה הערבית

להכיר עוד מומחים כמוכם ולהשתתף באירועים שיתקיימו  -וכמובן
.בעתיד

?האם אתם מייצגים ארגון
באפשרותכם להירשם לרשימת התפוצה של המאגר ולקבל עדכונים  

אירועים בהשתתפות  , לגבי מומחים חדשים שנוספים למאגר
גישה למאגר ואפשרות לפנייה למומחים  -וכמובן, המומחים מהמאגר

.וקבלת סיוע וייעוץ על ידם לארגון שלכם

:למי מיועד מאגר המומחים

https://www.thejoint.org.il/news/4/?fbclid=IwAR2JcN5IGNqyGF0RT8P3djNwvvMlBaLpn9neC_fqLutc6v4mHnrPmxc5Yxo


שמחים לשתף אתכם בדוח האחרון שהופק על ידי  
, תבת יחד עם משרד העבדוה והרווחה-וינט ישראל'ג

:מכון ברוקדייל והפורום הכלכלי הערבי בנושא

אתגרים והזדמנויות לשיקום התעסוקה בחברה  
(קובץ מצורף)הערבית בעקבות משבר הקורונה 

-וינט'לצפייה בפרסום לגבי הדוח דרך אתר הג
כאןניתן להיכנס ללינק 

כאןלהורדת הדוח המלא 

כאןלהורדת התקציר בערבית 

דוח אתגרים והזדמנויות לשיקום התעסוקה בחברה הערבית

https://www.thejoint.org.il/news/4/?fbclid=IwAR2JcN5IGNqyGF0RT8P3djNwvvMlBaLpn9neC_fqLutc6v4mHnrPmxc5Yxo
https://www.thejoint.org.il/news/4/?fbclid=IwAR2JcN5IGNqyGF0RT8P3djNwvvMlBaLpn9neC_fqLutc6v4mHnrPmxc5Yxo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbrookdale.jdc.org.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FArab-employment-and-corona-1.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2AjaRmH3HQkeXUrBFOLjAxt6ILxnJxSJYznmTe6nYGI595uTtLpgw3FCU&h=AT1_MLzleOnPUMeawOi2lm4VmGM6NgLj65FLNmv4iCkYcnIaUmCe_MhROgEnKF1dxglS7vUptw-RYvxSEMA1TO8sx67_W5YrRx7p7uXFfkGFlGQB8rxlu31tDsMxc_EXAALt&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT188fvESyNSKE1ON8kT900kvtLkZih7DjsdP8r-6ijGe-jRw0G3slCl63_YNl5R8VX75QVxDpv_3BeykXOV8q8Yr1FnptbMwmf39oqiTHD7MzBkDIbBsnrxLR9dYUFpjjNp4pazGndMSUVuuUEF
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbrookdale.jdc.org.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FArab-employment-and-corona-1.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2AjaRmH3HQkeXUrBFOLjAxt6ILxnJxSJYznmTe6nYGI595uTtLpgw3FCU&h=AT1_MLzleOnPUMeawOi2lm4VmGM6NgLj65FLNmv4iCkYcnIaUmCe_MhROgEnKF1dxglS7vUptw-RYvxSEMA1TO8sx67_W5YrRx7p7uXFfkGFlGQB8rxlu31tDsMxc_EXAALt&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT188fvESyNSKE1ON8kT900kvtLkZih7DjsdP8r-6ijGe-jRw0G3slCl63_YNl5R8VX75QVxDpv_3BeykXOV8q8Yr1FnptbMwmf39oqiTHD7MzBkDIbBsnrxLR9dYUFpjjNp4pazGndMSUVuuUEF
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbrookdale.jdc.org.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FArab-employment-and-corona-Arabic-1.pdf%3Ffbclid%3DIwAR38BLkIBPNyZ1baa53bjgnryIc7D0-HpKO0BYV8BCLWHKGVhcF5exCT0UI&h=AT33Q8QAWBbwVFwrF85Jd39qVpKAh_ro9JbvYwB_LYXBX95WZXnw2_bXt0RCeK8n77_d9lGVSOiH61ZinNJ_4YdPorV2CIH9TojW6L70Zwro-A_w2nYx8yBHIOjefufiXn_P&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT188fvESyNSKE1ON8kT900kvtLkZih7DjsdP8r-6ijGe-jRw0G3slCl63_YNl5R8VX75QVxDpv_3BeykXOV8q8Yr1FnptbMwmf39oqiTHD7MzBkDIbBsnrxLR9dYUFpjjNp4pazGndMSUVuuUEF
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbrookdale.jdc.org.il%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FArab-employment-and-corona-Arabic-1.pdf%3Ffbclid%3DIwAR38BLkIBPNyZ1baa53bjgnryIc7D0-HpKO0BYV8BCLWHKGVhcF5exCT0UI&h=AT33Q8QAWBbwVFwrF85Jd39qVpKAh_ro9JbvYwB_LYXBX95WZXnw2_bXt0RCeK8n77_d9lGVSOiH61ZinNJ_4YdPorV2CIH9TojW6L70Zwro-A_w2nYx8yBHIOjefufiXn_P&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT188fvESyNSKE1ON8kT900kvtLkZih7DjsdP8r-6ijGe-jRw0G3slCl63_YNl5R8VX75QVxDpv_3BeykXOV8q8Yr1FnptbMwmf39oqiTHD7MzBkDIbBsnrxLR9dYUFpjjNp4pazGndMSUVuuUEF


כאןלחצו 
והתחילו בבניית פרופיל  

.אישי במאגר המומחים

?לא השלמת את הפרופיל שלך במאגר

https://airtable.com/shrEnTluzZewEFZ7b
https://airtable.com/shrEnTluzZewEFZ7b


ל הפורום "מייסד ומנכ. אוקספורד' תל אביב והחוג לממשל באונ' מרצה לכלכלה באונ
גם כיועץ כלכלי לארגונים בינלאומיים כמו הבנק העולמי וקרן  משמש.הערביהכלכלי 

פערים חברתיים  , אי־שוויוןמחקריו מתמקדים בסוגיות של . המטבע הבינלאומית
.וכלכלה פוליטית

01:מיעאריסאמיר "ד

להנגשתהתוכנית הלאומית -"רואד"מנהל את תכנית אשרף2014מאז שנת 
במסגרת תפקידו הוא אחראי על יותר משבעים  . השכלה גבוהה לחברה הערבית

.יישובים ברחבי הארץ

02:בור'גאשרףמר 

.מומחית וחוקרת בתחומי האינטרנט בחינוך והחברה, מרצה
לפיתוח טכנולוגיות דיגיטליות בחברה הערבית  " אינדיגטל"ייסדה ומנהלת את מרכז 

.לאומיים-וקידום שיתופי פעולה מקומיים ובין

03:נאיים'גנאדר אסמאאר "ד

בוגר מנהל עסקים וניהול ציבורי ובעל תואר , מרכנתילשנים בבנק 23בעל ניסיון של 
.ראשון נוסף בכלכלה וחינוך

04: אבראהיםאלד'ח

החברה הערבית ושיתופי פעולה  , חלק ממעורבות מומחי המאגר בפעילויות למען הקהילה

נא ללחוץ על השם הרלוונטי לקריאת הפוסט המלא* :מהתקופה האחרונה, עם ארגוני חברה ורווחה

https://www.facebook.com/joint.israel/posts/3096416197046031
https://www.facebook.com/joint.israel/posts/3187899591231024
https://www.facebook.com/joint.israel/posts/3203483003006016
https://www.facebook.com/joint.israel/posts/3321150914572557


24.8.2020כתבה שפורסמה בגלובס בתאריך 

מראה עד כמה השפה העברית חשובה עבור הצעיר הערבי  

...להשתלבות בשוק העבודה

כאןלחצו ? רוצים לקרוא עוד

צעיר שמסיים תיכון עם חמש יחידות מתמטיקה ולא יכול לנהל "
"גדולכשליש פה -שיחה בעברית 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001340346&fbclid=IwAR3JNp1RwslrPpM-M1e2QsFlaV_fupSPYhq3IHu4fOGxmaVQGVGkNPnqW6U
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001340346&fbclid=IwAR3JNp1RwslrPpM-M1e2QsFlaV_fupSPYhq3IHu4fOGxmaVQGVGkNPnqW6U


!חוגגת סיום המחזור הראשון באירוע מקווןLIGHT UPתוכנית 
Influential Arab Woman Mobility

וינט עם קרן פרס בראשית 'פ של הג"היא שת' לייט אפ'תכנית 
לטפל בבעיות תת ייצוג של נשים ערביות  ונועדה , וארגון מתן

.בתפקידי ניהול בכיר ועמדות השפעה
-LIGHT UPלתכניתביום חמישי האחרון נערך אירוע סיום מקוון 

Influential Arab Woman Mobility  בוגרות  20בהשתתפות
ועוד  , שליוו אותן לאורך כל הדרךהמנטוריותהמחזור הראשון עם 

.ארגונים עסקיים וחברתיים בנוסף לנציגים מגופיים ממשלתיים

לחצו כאןוינט 'של הגהפייסבוקלצפייה בפוסט האירוע בעמוד 

https://www.facebook.com/joint.israel/photos/a.127504210603926/3456117451075902/
https://www.facebook.com/joint.israel/photos/a.127504210603926/3456117451075902/


מוזמנים לבקר באתר 
:האינטרנט של המאגר

https://www.arab-experts.org.il/

https://www.arab-experts.org.il/

