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 חברות וחברים יקרים,

  
עמותת סיכוי מברכת את המוסלמים לרגל חודש הרמדאן וחג אלפטר הבא עלינו לטובה. אנו מאחלים 

 לחוגגים חג שמח ומקווים שהתקופה הבאה תהיה תקופה של שלום, שוויון ושגשוג.

  

בחודש האחרון הגיעה הפעילות בסיכוי להישגים מרשימים: מפגש של שבעה ראשי רשויות באזור 

המשולש הדרומי ביוזמת "פרויקט אזורי שוויון". השתתפות והשפעה בפורום מנכ"לים של משרדי 

. גיוס תומכים ייצוג הולםהממשלה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. כנס משמעותי בנושא 

חדשים לסיכוי בחברה הישראלית. ובנוסף, במה מכובדת למאמרי דעה ולעשייה המגוונת בתקשורת 

 בעברית, בערבית ובאנגלית.  -הכתובה והמשודרת 

  
 מפגש ראשי הרשויות

  
ית בין פרויקט אזורי שוויון הוא פרויקט שמטרתו לקדם שת"פ ושותפות מהותית ומשמעות

 יישובים יהודים וערבים שכנים.

יזם פרויקט "אזורי שוויון" מפגש של שבעה ראשי רשויות יהודיות וערביות מאזור  2102ביוני  22-ב

שבעת ראשי הרשויות הגיעו: כפר אזור התעשיה של כפר קאסם. כל  -השרון והמשולש ב"לב הארץ" 

שיתופי קאסם, דרום השרון, ראש העין, כפר ברא, ג'לגוליה, טירה וכוכב יאיר. במפגש הצגנו את 

. המפגש אופיין שיתופי הפעולה האפשריים שזיהה צוות אזורי שוויוןואת  הפעולה הקיימים כעת באזור

בדינאמיקה יוצאת דופן שהובילה לרצון עז ליצור ולהרחיב שיתופי פעולה. ראשי הרשויות הביעו את 

עו נגעו בנושאי תחבורה ומערך הדרכים, איכות רצונם להקים שותפות אזורית. הפרויקטים אותם הצי

 סביבה, אזורי תעשייה משותפים ותיירות.

ראשי הרשויות הביעו הסכמתם להקמתו של פורום אנשי מקצוע מטעמם ושימחו אותנו בבקשתם 

לקיים מפגש שני מוקדם מהמתוכנן כדי להאיץ את התהליך. להצלחת המפגש תרמו במיוחד חברי 

רמזי חלבי וד"ר אלון ליאל. ההצלחה באה לידי ביטוי גם בחשיפה נרחבת ד"ר  -הועד המנהל 

 באזור.  ובערבית  בעבריתבתקשורת המקומית 

  
 לקחת את נושא התעסוקה ברצינות -כנס סיכוי 

  
ערכה עמותת סיכוי כנס מיוחד בנושא "להתייחס לשוויון תעסוקתי ברצינות", ימים  2102י ביונ 02-ב

ספורים לאחר השקת קמפיין ארצי רחב היקף של שהובילה הרשות לפיתוח כלכלי לעידוד העסקת 

אקדמאים ערבים במגזר הפרטי. בכנס השתתפו נציגים בכירים של הרשויות הערביות, משרדי 

והחברה האזרחית. הנואמת המרכזית היתה פרופ' ג'ני גולדשמיט, בעבר נציבת הממשלה, האקדמיה 

שוויון זכויות תעסוקה בהולנד שחלקה עם באי הכנס את ניסיונה המוצלח בשילוב מיעוטים בתעסוקה. 

פרופ' גולדשמיט שיתפה את הנוכחים בתובנות מהעולם תוך התייחסות למה ניתן לאמץ בישראל 

קה לאזרחים הערבים. מרבית הדוברים בכנס ביקרו את התנהלות הממשלה להבטחת שוויון בתעסו

על שאינה מיישמת את היעדים שנקבעו ובשל היעדר מדיניות מוצהרת שאמורה להעלות משמעותית 

את ייצוג הערבים, תחילה בשירות המדינה ומשרדי הממשלה ולאחר מכן בכלל המשק. ההתייחסות 
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 מנהלים, העסיקו עובדים ערבים

 עלי חיידר ורון גרליץ
...כך, במקום שהממשלה תרוץ אחרי 

המעסיקים כדי לשכנע אותם להעסיק 

ערבים, הם ירוצו לחפש את העובדים 

הערבים כדי לקלוט אותם ולאפשר 

לעצמם להמשיך להיות ספקים של 

 המדינה.

זה רעיון פשוט, יעיל, זול ואפקטיבי, 

 שנוסה בהצלחה בעולם... 

  

 
 הדרת ערבים משוק התעסוקה

 מון המדינהבמי
 רון גרליץ

...בדיוק כמו בקרב הציבור היהודי, גם 

בקרב הציבור הערבי יש נשים וגברים 

מוכשרים ומשכילים בכל תחומי 

התעסוקה. עם מעט מאמץ ותושייה 

וסיוע של ארגונים העוסקים בכך 

 אפשר להגיע אליהם. 

אנחנו קוראים לכל מנהלת ומנהל: 

בארגונים העסיקו אזרחים ערבים 

 שלכם... 

קים ותוכניות עבודה לבין הביצוע שלהם בפועל, גם ברמת המרכזית נגעה לפער הקיים בין חו

 החשיבות שנותנים לכך בעלי התפקידים וגם ברמת העדר כלים לביצוע בפועל.

  
 שירותים אשכול ראש - אורן דן ד"עו, נצרת עירית ראש  במשתתפים ובנואמים: ראמז ג'רייסי 

ת מחוז ירושלים והדרום בנציבות שוויון נציב   דוד סולטנוביץ אינה ד"עו, המשפטים במשרד חברתיים

משפטנית בכירה ולשעבר נציבת שוויון הזדמנויות של  -הזדמנויות בעבודה, פרופ' ג'ני גולדשמיט 

הולנד וד"ר יוסף ג'בארין, מייסד דיראסאת, המרכז הערבי למדיניות ומשפט. להצלחת הכנס תרמו 

 ימן אגבריה ופטסי לנדא.במיוחד חברי הועד המנהל פרופ' גבי סלומון, ד"ר אי

 מן הראוי לציין שהמפגש מומן על ידי שגרירות הולנד והשגריר ההולנדי נכח ונשא דברים.

 הכנס זכה לסיקור תקשורתי מכובד באמצעי התקשורת השונים.

  
 שולחן עגול במשרד ראש הממשלה

  
שולחן עגול ראשון  הרשות לפיתוח כלכליהוביל מנכ"ל משרד רוה"מ, באמצעות  2102ביולי  02-ב

בהשתתפות מנכ"לי משרדי ממשלה, הנציגים הבכירים של השלטון המקומי הערבי, אנשי אקדמיה 

ואנשי עסקים ערבים וכן נציגות מצומצמת של ארגוני החברה האזרחית. זהו כיום הפורום הבכיר 

ל פיתוח כלכלי ושוויון לאזרחים הערבים. סיכוי הוזמנה להשתתף ביותר שאמור לדחוף לכיוון ש

 בשולחן ובעקבות הזמנתנו נטלנו חלק פעיל בהכנת התכנים של השולחן.

בפגישה הראשונה הוחלט ש"קידום שוויון בהקצאת משאבים ממשלתיים" יהיה אחד מיעדי השולחן. 

וגיה של שוויון כיוון שבעבר השיח אנו מייחסים חשיבות רבה לכך שמשרד רוה"מ משתמש בטרמינול

 נסב בעיקר סביב צמצום פערים ופיתוח כלכלי.

נושא מרכזי בדיון היה תחבורה ציבורית והחסמים להפעלתה בישובים ערבים אשר הוצג בפתיחה ע"י 

נציגי יוזמות קרן אברהם. מנכ"ל שותף של סיכוי, רון גרליץ, הציג בפני מנכ"ל משרד רוה"מ ומנכ"ל 

שרד התחבורה את עמדת סיכוי לגבי הצעדים שיש לנקוט על מנת לקדם תחבורה ציבורית וצוות מ

 .כאןביישובים הערבים. סיכוי מבצעת בנושא פעילות נרחבת עם הישגים נאים, ראו 

פגישה נוספת ומשמעותית של  הנושא עורר דיון חשוב עם צוות משרד התחבורה ובעקבותיו התקיימה

סיכוי עם צוות משרד התחבורה, ראשי הרשויות הערביות בהנהגתו של ראמז ג'ארייסי, והשתתפות 

 פעילה של נאדר סרסור, פאייז אבו סהיבן, ג'יהה כיוף ונוספים.

  

  
 בברכה,

  
 רון גרליץ ועו"ד עלי חיידר

 מנהלים שותפים, עמותת סיכוי
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