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הליבה  וחברות  הפיילוט  חברות  מנכ״לי  עם  המדינה  נשיא  מפגשי 
שעובדות עם המיזם הפכו מסורת שאנו גאים בה מאד. ביולי האחרון 
נפגש נשיא המדינה עם ההנהלות הבכירות של החברות שעובדות 
עם  העבודה  התקדמות  אודות  מפורט  דיווח  מהן  וקיבל  המיזם  עם 

המיזם – יעדים, ביצוע, הזדמנויות ואתגרים. 
כבוד הנשיא הביע עניין רב בהתקדמות עבודת החברות עם המיזם 
פרויקט  במסגרת  המיזם  עם  האסטרטגית  השותפות  את  והדגיש 

הדגל של בית הנשיא ״תקוה ישראלית בתעסוקה״.
 Deloitte ומגוונות:  שונות  13 חברות מתעשיות  במפגש השתתפו 
Israel, Amdocs, קבוצת אסם, קבוצת תנובה, קוקה קולה ישראל, 
המרכזית  החברה  מו״פ,  טבע  משקאות,  לייצור  המרכזית  החברה 
למכירות והפצה, טכניון-מכון טכנולוגי לישראל, מיקרוסופט ישראל, 
שנת  סוף  עד  והרצוג-פוקס-נאמן.  מים  שטראוס  ישראל,  שטראוס 
2017 יתווספו לתהליך זה שבע  חברות חדשות, מה שמבטיח עמידה 
ביעדי המיזם להוסיף עשר חברות חדשות מדי שנה. מר איימן סייף 
מנהל  לוי  אמיר  ומר  הערבית  בחברה  כלכלי  לפיתוח  הרשות  ראש 
דר׳  ייצג  העמותות  פורום  את  את הממשלה.  ייצגו  אגף התקציבים 
פורום  ויו״ר  אברהם   קרן  ביוזמות  שותף  מנכ״ל  ראס,  אבו  ת׳אבת 

העמותות.

עיקרי ההישגים שהוצגו לנשיא הם :

סה״כ השמות 2016- 528
סה״כ השמות מטה 2016- 167
סה״כ השמות מסה 2016- 361

סה״כ השמות 2017 עד Q2-  כ 194
סה״כ השמות מטה 2017- 54

סה״כ השמות מסה 2017-  140

סה״כ אחוז עמידה ביעדים לשנת 2016- %199
סה״כ ממוצע אחוז גידול לשנת 2016- %85,- כלומר, מאז תחילת העבודה עם המיזם גדל ייצוג אוכלוסייה ערבית בחברות בממוצע ב%85 בפחות משנה.

קצב התקדמות השמות 2017 עד למחצית השנה בהתייחס ליעדים- %44 .
עד סוף שנת 2017 אנו צופים  עמידה מלאה ביעדים. )יש לקחת בחשבון שלשנת 2017 נקבעו יעדים גבוהים בהרבה משנת 2016 בכל החברות, על מנת לאתגרן 

עוד יותר בהגעה לפריצת דרך בהעסקת חברה ערבית. (
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רוצים אנו לשתף אתכם בעשייה ובהתקדמות המיזם 
העיקריות:  החדשות  בין  האחרונים.  בחודשים 
המיזם  של  הכניסה  הנשיא,  בבית  שהתקיים  הכנס 
שהצטרפו  נוספות  עמותות  חדשות,  לחברות 
למעגל השותפים וכפי שהבטחנו בניוזלטר האחרון 
היקרים  השותפים  לאחד  אין  זום  נעשה  הפעם 
שלנו -  עמותת קו משווה אשר יספרו  על תכנית 
נוספים. ונושאים  שלהם  העסקיים״  ״המועדונים 

להמשך עשייה משמעותית ושיתוף פעולה חוצה גבולות.

 צוות ההנהלה: יפעת עובדיה וקרן מורג מנכ”ליות שותפות, 
מנהלת  גבעתי  וענת  למנכ”ל  משנה  ג’השאן-בטשון   נוא 

מערך KAM ופרויקט מענטק.

שותפים יקרים
לרגל חג הקורבן אנו מאחלים לכם 
ולבני משפחותיכם אדחא מובארק 

וכל עאם ואנתו בח׳יר

نهّنكم بحلول عيد االضحى املبارك,كل عام وانتم 
بخير أعاده اهلل عليكم باخلير والُيمن والبركات.

•  גם חברות שיצאו לדרך עם נתון של כ- %1 עובדים ערבים, סיימו את השנה הראשונה עם השגת יעד של בין %2.5 ל- %4.0 עובדים ערבים וחייבו את עצמן  
   לקפיצה בסדר גודל דומה בשנת הפעילות הבאה. 

•  שתיים מתוך 6 החברות מעסיקות כבר כ- %14 עובדים ערבים )אחת מהן עמדה רק לפני שנה על %6 עובדים ערבים(
•  חברה אחת הגדילה את כמות העובדים הערבים האקדמאים שנקלטו במטה מ-14 עובדים שנקלטו בעשור, ל-33 שנקלטו תוך שנה.

• כל החברות דיווחו על פעילות עומק, תלת שנתית, לפי תכניות עבודה ויעדים מספריים, עבודה באמצעות צוותי היגוי מחויבים בכל חברה והטמעת השינוי 
   לרוחב השידרה הניהולית בחברות.

• החברות ציינו את השותפות והסיוע המתקבל משותפים אסטרטגים שונים במיזם – ממשלה, עמותות, מוסדות אקדמיים – בדרכם להשגת השינוי, ואת הצורך 
   הרב בהעמקת והרחבת שותפויות אלה והרחבת הסיוע הניתן להן. 

• מאות מנהלים עברו הכשרה בנושא כישורי ראיון מגוון ומניעת הטיות תרבויות המשפיעות על קבלת החלטות בעבודה.
•  המהלך בחברות הוביל להצלחות בקידום עובדים ערבים לתפקידי ניהול, גם במקומות שלא נקבעו בתכנית העבודה יעדים כאלה.  

•  חברה אחת בהליכי פתיחת סניף בנצרת.
•  חברות דיווחו על הקמת פורומים של מנהלים ערבים וסיוע העובדים הערבים לקידום הנושא.

Deloitte  סיפור ההצלחה של פירמת

גיוון  Deloitte מובילה מהלכים משמעותיים לשינוי מפת העסקת ערבים בחברה הישראלית, היא משמשת שגרירה של קולקטיב בכנסים ארציים בנושא 
בתעסוקה לכלל החברות המובילות במשק. Deloitte העולמית מתמחה בנושא הגיוון ושותפה פעילה בקידום תהליכי עומק לשינוי המציאות בחברות הגדולות 

להן היא מייעצת. 
Deloitte משקיעה מאמץ רב בהטמעת גיוון בשגרות העבודה; בלמידה והכרות עם החברה הערבית; ובהתאמת כלי וסגנונות הניהול לשונות תרבותית. שיח 

הגיוון וההכלה קודם בכל ערוצי התקשורת הארגוניים וכן בישיבות מטה והנהלה. המיקוד בנושא הניב תוצאות חיוביות ומשביעות רצון.  
בימים אלו מוקם משרד Deloitte נוסף בנצרת, שיציע את כל מגוון הפתרונות של Deloitte  לרבות מענה לאתגרים הייחודיים העומדים בפני המגזר העסקי 
בחברה הערבית, ועצם הקמתו הינה מסר לחברה הערבית ולקהילייה העסקית בישראל.  הקמת המשרד בנצרת הינה מהלך מבוסס business case, מהלך 

עסקי שמטרותיו עסקיות ורווחיות ובאותה העת מהלך ערכי, המקדם את החברה הערבית בפרט והישראלית בכלל. 
 Deloitteעשתה קפיצת מדרגה משמעותית בגיוס עובדים ערבים, לפני תחילת העבודה עם המיזם גויסו %1.1 עובדים מהחברה הערבית, מאז תחילת העבודה 

עם המיזם ב 2016 אחוז העובדים המועסקים מהחברה הערבית עלה ל %4.28 , כלומר %139 של עמידה ביעדים ברמת הפירמה. 

TalenTeam

TALENTEAM הנה חברת השמה פרואקטיבית המתמחה בגיוס והשמה של אקדמאים מהחברה הערבית במשרות מתקדמות ומשרות ניהוליות.
TALENTEAM הינה יוזמה עצמאית לחלוטין אשר הוקמה ע״י חברי פורום המנהלים הצעירים הערבים של מיזם קולקטיב אימפקט, בכדי לתת מענה משלים 
לשירותים הניתנים כיום ע״י העמותות השותפות לנו, ולהתמקד במשרות דרג ביניים ובכירים.  מדובר בעסק אשר חלק מרווחיו יושקעו בפיתוח שירותים ותוכניות 

למועמדים בחברה הערבית.

החברה מתמקדת ביצירת חיבור בין מועמדים ומעסיקים להשמת בכירים ושירות Headhunting ומתחייבת להתאמה מדויקת בין המועמד למשרה ולחברה 
המגייסת תוך ניהול מיטבי של תהליכי איתור והשמה. החברה לומדת לעומק את צרכי הארגון ומאפייני המשרה ובוחרת את המועמדים המתאימים והאיכותיים 

ביותר דרך הליכי איתור ובחינה איכותיים ומדויקים ע״מ ליצור חוויה חיובית ומעצימה של הצלחה!
TALENTEAM חרטה על דגלה לפתח ולהוביל את תחום הגיוס וההשמה הפרואקטיבית עבור אקדמאיות ואקדמאיים ערבים, לספק מענה מהיר ומקצועי 

עבור קהל המעסיקים ולהצטיין בהשמה המגוונת.
מאז השקת הפעילות נעשים מאמצים לבניית מאגר דינמי ועדכני של מועמדים רלוונטיים למשרות קידום וניהול, ומספר מועמדים כבר נמצאים בתהליכי גיוס 

מתקדמים במשרות אטרקטיביות.
את פעילות המיזם מובילים במשותף פאדי אלעוברה, יזם עסקי חברתי שהקים וניהל מספר עסקים חברתיים מובילים, לצידה של דבורה מקסיק, מומחית 
בעולמות של משאבי האנוש, סמנכ״ל משאבי אנוש )לשעבר( בשטראוס ישראל ובעלת ניסיון עשיר בתחומי הניהול, הייעוץ והפיתוח הארגוני ובהובלת תהליכים 

בעולמות הגיוון וההכללה.
אנו מאחלים הצלחה רבה לחברת TALENTEAM ולפורום הצעירים ושיתוף פעולה פורה עם כל הגורמים הרלוונטיים.

חברות חדשות

עם סיום שנת הפעילות הראשונה בשש חברות הפיילוט )תנובה, אסם, קולה ישראל, דלויט, אמדוקס וגולף( התחיל המיזם לבחון את אפשרויות העבודה עם 
חברות נוספות על פי קריטריונים שהוגדרו בשלב המחקר )שקדם לתחילת פעילות המיזם בשטח(. החברות החדשות שכבר נכנסו לעבודת עומק הן : טבע 
מו״פ, החברה המרכזית למכירות והפצה, שטראוס ישראל, שטראוס מים, מיקרוסופט ישראל, HFN )הרצוג-פוקס-נאמן( והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל. 
חברות אלה נמצאות בשלבים שונים של התקדמות, חלקן כבר אישרו תכניות עבודה והתחילו בביצוען וחלקן עדיין בשלב האבחון. עד סוף 2017 אנו צפויים 

לעבוד עם 20 חברות.

 עמותות חדשות

צמיחת המיזם באה לידי ביטוי גם  בהרחבת פורום העמותות – מהשותפים המרכזיים במיזם מיום הקמתו ואחד ממעגלי האקו-סיסטם התומך ומקדם פריצת 
דרך בתעסוקת החברה הערבית. הפורום כולל קשת רחבה של ארגוני חברה אזרחית אשר נוגעות בתחום. נכון להיום כולל הפורום 43 עמותות )ערביות, יהודיות 
ועמותות משותפות, ארציות ומקומיות, כאלה שעוסקות באיתור והנגשת מועמדים וכאלה שמתמחות באדבוקציה ושינוי מדיניות(. לאחרונה התברך הפורום 

בשלוש עמותות חדשות – ארגון העובדים מען, עמותת חאסוב ועמותת צעירי יפו.

ארגון העובדים הוותיק ״מען״ מתמחה ביצירת שותפויות בין מגזר עסקי וגופי ממשלה שונים במטרה להנגיש גיוסים מסיביים של מועמדים מהחברה הערבית 
לעבודה בתחומים שונים כגון חקלאות, בנין ועוד.

עמותת חאסוב הינה עמותה צעירה יחסית אשר הספיקה לקבע את מעמדה כאחת השחקניות המרכזיות בתחום הנגשת הייטק לחברה הערבית ועידוד וטיפוח 
יזמות טכנולוגית בחברה הערבית.

עמותת צעירי יפו הינה יוזמה מקומית שצמחה מתוך הצורך למקד את הפעילות החברתית למציאות הכלכלית ומתמחה ביצירת חיבור תעסוקתי לצעירי יפו 
והסביבה.

מסע שווקי לשינוי תודעתי בקרב המועמדים - קמפיין תקשורת

לאחר שנה וחצי של עבודת עומק מוצלחת עם החברות הגדולות במשק ניצב המיזם בפני אתגר משמעותי והוא איתור מועמדים בחברה הערבית. המחקרים 
שביצענו והעבודה בשטח הדגישו את העובדה שאחד החסמים העיקריים בפני השתלבות החברה הערבית במגזר העסקי היא העדר אמון אצל המועמד הערבי 

בנכונות המגזר העסקי בישראל לקבל אותו כעובד מן השורה. חסם זה ואחרים מונעים ממחפשי עבודה ערבים להגיש מועמדות לחברות בבעלות יהודית.

המסע השיווקי המתוכנן לעלות לאוויר תוך מספר חודשים הוא למעשה מהלך תקשורתי ארוך טווח לשינוי תודעתי ומכוון אל החברה הערבית. הוא  יארך כשלוש 
שנים ותכליתו קריאה לחברה הערבית להשתלב בליבת המגזר העסקי – קריאה שעתידה לבוא מהמנכ״לים של אותן חברות. הקמפיין יפעל במדיה הדיגיטלית 
ויעלה את המודעות בחברה הערבית לשינוי המתרחש במגזר העסקי ולהזדמנויות הרבות הנוצרות בעקבות עבודת העומק של המיזם עם החברות.  חברת ליינס 

מאום אל פאחם נבחרה להוביל את המסע השווקי. 
תהליך בחירת החברה והכנת הקמפיין הינו מהלך משולב של נציגי פורום העמותות ופורום הצעירים. 

חיבור אקדמיה ותעסוקה 

קישור חברות שותפות במיזם עם סטודנטים ערבים ובוגרים הוא מתכון מנצח, שכן הוא עונה על צרכים הדדיים. בשנה האחרונה השקנו פיילוט בטכניון לזיהוי 
שיטות עבודה מומלצות בתחום גיוס והשמה של סטודנטים ערבים במגזר הפרטי, עם שלוש פקולטות - מדעי המחשב, מדעי המידע, וביוטכנולוגיה של הנדסת 

מזון. בהתבסס על העבודה העמוקה שלנו עם החברות השותפות, קשרנו בין סטודנטים ובוגרים מפקולטות אלו עם שתי חברות : תנובה וטבע מו״פ.

חברת תנובה ובוגרי הטכניון: יום עיון ראשון מסוגו התקיים ב -21 ביוני 2017 בין מנהלי תנובה, צוות משאבי אנוש ותלמידי הטכניון )שנה ד׳( ובוגרי הפקולטות 
הנ״ל. תנובה פותחת קורס של חודש אחד עבור ״מהנדסי ליבה״, אשר יכשיר בוגרים, חסרי ניסיון תעסוקתי, מתחומי ההנדסה, על מנת שיוכלו להשתלב בשוק 
עמותת צופן בעבודה אינטנסיבית ומקצועית, יחד עם היחידה לשוויון הזדמנויות בטכניון, איתרו את הבוגרים באמצעות דפי הפייסבוק  העבודה של תנובה. 
והערוצים האישיים שלהם, ונותנים תמיכה לבוגרים המעוניינים להגיש מועמדות לתוכנית, בתחומים בהם הם מומחים. בסמינר השתתפו 40 מועמדים ערבים, 

רובם בוגרי תואר ראשון !!!.התוכנית מתחילה בנובמבר, לאחר החגים: 5 סטודנטים יתקבלו לסטאז‹, ויבחרו להצטרף למהנדסים בתנובה.
המפגש הפעם היה בטכניון אך חשוב לציין כי התכנית עצמה פתוחה לכלל מוסדות הלימוד.

טבע מו״פ: החיבור הזה מיועד לסטודנטים לתארים מתקדמים - תואר שני ודוקטורט. הטכניון מעוניין להעלות את מספר התלמידים הערבים בתוכניות אלו, 
תינתן להם אפשרות להיקלט  ובסיום הלימודים  ודוקטורט, לשילובם בתחום המחקר בחברה  צוות של סטודנטים לתואר שני  ליצור  בעוד שטבע מעוניינת 

כעובדים מן המניין. 
סוג זה של יוזמות המקשר בין לימודים אקדמיים - לבין צורכי השוק, הינו חדשני ומרגש.  ואכן, תכניות אלו הוצגו בסדנת התקווה הישראלית באקדמיה, וציינו 
בהערכה רבה את מנכ״ל תנובה, את הנשיא והמדען הראשי של טבע מו״פ ואת המשנה לנשיא הטכניון, במפגש הנהלות החברות העובדות עם המיזם שהתקיים  

ב -17 ביולי בבית הנשיא.  

זרקור – המועדונים העסקיים של עמותת קו משווה

עמותת קו משווה היא עמותה מובילה המקדמת מזה עשר שנים מהלכים ייחודיים לשילוב אקדמאים ערבים בתעסוקה הולמת  ופועלת מול המגזר העסקי ומול 
סטודנטים ואקדמאים ערבים.

בקו משווה מאמינים ששינוי תודעתי וקידום תעסוקה מגוונת מאפשרים למעסיקים ליהנות מפוטנציאל עצום של הון אנושי איכותי הנמצא בקרב האקדמאים 
הערבים. בד בבד, יצירת חשיפה להזדמנויות, הגברת האמון והכשרות מותאמות יובילו את הצעירים והצעירות הערבים להשתלב בליבת העשייה העסקית.

 
תכנית “המועדונים העסקיים” של עמותת קו משווה היא תכנית ייחודית השואפת ליצור שינוי ולהגדיל את הייצוג של הטאלנט הערבי בליבת העשייה העסקית. 
של  הצרכים  בין  מקסימלית  התאמה  המבטאות  איכותיות  השמות  ויוצרים  במשק  מובילים  מעסיקים  ארגונים  לבין  ערבים  אקדמאים  בין  מפגישה  התכנית 
הסטודנטים לבין הצרכים של המעסיקים. התכנית פועלת מזה שנתיים ובמסגרתה זוכים הסטודנטים בשנת לימודיהם האחרונה לתהליך הכשרה ייחודי המפתח 

מיומנויות אישיות ומנהיגותיות, לרבות פיתוח הרישות החברתי-מקצועי שלהם לצד חשיפה הדדית לארגונים מובילים המעורבים בתכנית.

כיום פועלים במסגרת התכנית מועדונים בתחומי הביוטק, כלכלה, משפטים והנדסה, תוך כוונה להרחיב את התכנית החל מהשנה הבאה לתחומים נוספים כגון 
משאבי אנוש, ראיית חשבון והנדסות לתעשייה.

בקו משווה מדגישים כי פירות התכנית באים לידי ביטוי בהשמות איכותיות בחברות השונות ובפיתוח מעגלי הנטוורקינג של בוגרי התכנית – מעגלים שמזינים 
את עצמם ומספקים הזדמנויות לתמיכה, מנטורינג ופיתוח קריירה.

אביב. בתל  וגרה  לשניים  אימא  שמאי,  מיכל 
כמנהלת   ,2017 במרץ  למיזם  הצטרפה  מיכל 
כבר  עוסקת  היא  בו  תחום  משאבים,  פיתוח 
כמה שנים, כעבודה ובהתנדבות, בארגוני חברה 
אזרחית שונים. מיכל גדלה בירושלים ובארה”ב 
 )MS( רפואי  ומחקר   )BS( ביולוגיה  ולמדתי 
את  התחילה  היא  הוראה.  תעודת  מכן,  ולאחר 
תכניות  ומפתחת  כמחנכת  המקצועית  דרכה 
מכן,  לאחר  קרב.  ותכנית  למדע  מוזיאון  העברית,  באוניברסיטה  חינוכיות 
עבדה  ב”מרכז השל לקיימות” והייתה בצוות הקמה והובלה של ה”רשת 

הירוקה” - ארגון לקידום החינוך לקיימות - שם מילאה מגוון תפקידים. 

יפו,  ילידת  גרה,  כבוב  מרים  גרה,  כבוב  מרים 
ג׳ת.  בכפר  ומתגוררת  לילדה  אימא  נשואה, 
בכלכלה  לתואר  לומדת  וכיום  למדה משפטים 
והתנדבה במסגרות  16 עבדה  גיל  וניהול. מאז 
ופרויקטים חינוכיים המקרבים בין ילדים ערבים 
5 שנים במגזר העסקי  ויהודים ביפו. עבדה כ- 
כבנקאית  תחילה  המובילים,  הבנקים  באחד 
תכנון  בענף  תהליכים  כמנהלת  מכן  ולאחר 
בעולם  וטכנולוגיים  עסקיים  תהליכים  בהובלת  התנסתה  שם  ותפעול, 
הבנקאות. לאחר מכן למדה קורס רכזות גיוס מש״א ועבדה 3 שנים במרכז 
פרויקט  ב״מענטק״,  השמות  ומנהלת  פרויקט  כרכזת  ביפו  לשלום  פרס 
הפועל לשילוב מהנדסים וסטודנטים ערבים בתעשיית ההייטק הישראלית 
מייסודם של הנשיא התשיעי, שמעון פרס וסיסקו העולמית. מרים הצטרפה 

למיזם כרכזת משרות מעסיקים ומענטק.

נעים להכיר- פינה של הכרות עם צוות המיזם והפעם נשמח להכיר לכם את מרים ומיכל:

    סה"כ השמות -2016 מטה: 167, מסה: 361

Q2- 45% 2017 סה"כ השמות    

    סה"כ אחוז עמידה ביעדים -2016 199%

חשיפה בערוצי תקשורת –כנס בית הנשיא 17.7.2017  
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https://docs.wixstatic.com/ugd/a6bd18_e60a6e183e2b4b529651392b696c304d.pdf

