
: תרבותית-סביבת עבודה רב
מאתגרים לכלים לליווי תעסוקתי ועבודה מול שותפים

:  بيئة عمل متعددة الثقافات
ركاءمن تحّديات إلى أدوات للمرافقة المهنية والعمل مع ش



גבעת חביבה, 2021ביולי 8, סיכום יום עיון

בשיתוף צוות גבעת חביבה, תבת-וינט ישראל'י צוות חברה ערבית בארגון ג"ארגון יום העיון נעשה ע



מטרות-יום העיון

הצגת תחזיות בנושא המשברים הפוקדים את שוק  ●

.העבודה הישראלי

הצפת האתגרים העומדים בפני ארגוני החברה  ●

.  האזרחית במקומות העבודה

הבלטת הכלים בהם משתמשים ארגונים על מנת  ●

.להתמודד עם האתגרים

חוסן ארגוני ועבודה  : דיון במגוון נושאים ובהם●

.תרבותית מזוויות שונות-בסביבה רב

●

●

●

●

األهداف-اليوم الدراسي 



פאנלים וסדנאות  , במהלך יום העיון התקיימו הרצאות

בעלי , בהשתתפות נציגים מהשטח וגורמים נוספים

ניסיון בהובלת פרויקטים ויזמויות בתחום קידום  

.התעסוקה של החברה הערבית במשק הישראלי



סביבת עבודה רב תרבותית

פסיכולוגית תעסוקתית מומחית  , סיכום הרצאתה של אורית רייטר

וחוקרת נושאי מגוון ועבודה בסביבה רב תרבותית

بيئة العمل المتعددة الثقافات



הפסיכולוגיה מאחורי סביבת עבודה רב תרבותית  –אינטליגנציה תרבותית 

:תחומי ההרצאה

רקע תאורטי קצר בתחומים הרלוונטיים  •

.  לעבודה בסביבה רב תרבותית

.הצגת מחקרים עיקריים בתחום•

.בהיבטים פרקטיים הנובעים מחקר הנושא•

قافات العوامل النفسية خلف بيئة العمل المتعددة الث-الذكاء الثقافي

:

•

.

•.

•.



פתחוהשינויים.רביםבארגוניםרווחתלמציאותהאחרוניםבעשוריםהפכהאחרותמתרבויותאנשיםעםהעבודה

שהלכהההבנה.שוניםניהולייםאתגריםבפניהםהציבוגםאך חדשותהזדמנויותבארגוניםהנהלותבפני

העבודהביכולתהקשוריםהאתגריםאתלנהל ביכולתורבהבמידהתלויההארגוןהצלחתכיהינהוהשתרשה

הרואהשונהמבטלנקודתעברהתחום,אפליהכמושליליותתופעותבמניעתממיקוד .תרבותיתרבבסביבה

אליהםלחתורשישוכלכלייםחברתייםערכים-וליצירתיותלחדשנותגםכמוהדדיתלהפריההזדמנותבמגוון

.האנושיההוןבניהול 

.

.

.

-.



מילאבחןנוכל כיצד ?מגוונתעסקיתבסביבהאפקטיבייםתרבותייםביןמפגשיםלקייםכדינדרשותיכולותאילו

?כאלובסיטואציותלהצליחהיכולותבעליהאנשיםאותםהם

Cultural)תרבותיתאינטליגנציההמושג Intelligence - CQ)אלולשאלותמענהמספק.

().



תרבותיתאינטליגנציה

(cultural Intelligence- CQ)

בעלתבסביבהאפקטיביולהיותלהצליחהפרטשל היכולת

.תרבותימגוון

מארבעהומורכבתתאורטימודל על נשענתזויכולת

:שוניםגורמים

.

:



03

04

01מטה קוגניטיבי

02 קוגניטיבי

התנהגותי

מוטיבציוני
()



1
מודעים,קוגניטיבי-מטהCQשלגבוההרמהבעלי

במהלכה,תרבותית-ביןאינטראקציהלפני

הקיימותהשונותולנורמותלנטיות,ולאחריה

אתבוחניםהם,כתוצאה.אחרותבתרבויות

,ספקבהןמטילים,התרבותיותהנחותיהם

שלהםהמנטלייםהמודליםאתומתאימים

.בהתאם

היכולת המנטלית  : קוגניטיבי-מטה
לרכוש ולהבין ידע תרבותי

():

.

.



2
התנסויותאוישירלימוד באמצעותנרכשהידע

אתיותרטובלהביןלאדםהמסייעותאישיות

המצטברהידע.אחרתבתרבותוהנורמותהציפיות

מתרבותאנשיםעםהאינטראקציותלשיפורתורם

.שונה

,  הידע הכללי על נורמות: קוגניטיבי
וקונבנציות המקובלות  פרקטיקות

בתרבותיות שונות



3
מענייןנובעתCQשלגבוההרמהבקרבזונטייה

עצמושל באפקטיביותהפרטשל ומהביטחוןפנימי

.תרבותיתביןבסיטואציות

האנרגיהאתלמקד הפרטנטיית:מוטיבציוני
תרבותייםביןהבדליםבלימוד שלווהקשב

בסיטואציותלתפקד שלוהיכולתובשיפור
חדשותתרבויותהמערבות



4
ביןגמישותיפגינוגבוהתנהגותיהCQבעלי

התנהגויותרפרטוארמתוך לבחורוידעו,תרבותית

ביותרוהאפקטיביותהמתאימותאלואתרחב

.הספציפיתלאינטראקציה

אתלהתאיםהפרטשל יכולת:התנהגותי
בעלותבאינטראקציותהתנהגותוואתעצמו

תרבותיגיוון



להצלחהומוכחמרכזימרכיבכיוםומהווהרבותנחקרההתרבותיתהאינטליגנציה,המושגטביעתמאז 

ומתאימה,שוניםבהקשריםשנחקרתקףכליבעזרתלמדידהניתנתהיא.תרבותיתרבעבודהבסביבת

.פרקטיבאופןהפרטשל אישילפיתוח

.הכללהואקליםגיווןאקליםהםהארגוןלרמתורלוונטייםשנסקרונוספיםמושגיםשני

.

.

-.



הקיימיםלפעריםגםוהתייחס,התחוםשל פרקטייםבהיבטיםעסקההרצאהשל האחרוןחלקה

שינוילהניבעשויההוליסטיתגישהרקכיהדגישהשעלתההמסקנה.הרצויוהאידאל החזוןבין

ביוםהמשותפתוהחשיבההדיוןלהמשך ראשונימצעהיוואלופערים.הארוךבטווחמשמעותי

מדיפרקטיתמבחינהבתחוםהמצבלשיפורהתורמיםמנוסיםמקצועאנשישותפיםהיולה,העיון

.יום

.

.

.



וודאות ושינויים  -כיצד לסייע למחפשי עבודה להתמודד עם תקופות אי
?קיצוניים בשוק העבודה

סיכום הדברים שעלו בקבוצות העבודה

م المساَعدة للباحثين عن عمل كي يواجهوا فترات عدم ا ليقين كيف ُتقدَّ
والتغييرات القصوى في سوق العمل؟

تلخيص النقاط التي ُطرحت في مجموعات العمل



סביבנווהכל ,בעברהכרנושלאלאתגריםנחשפנו.וודאותאישל תקופההיאהקורונהתקופת

אלותקופות,התעסוקהקידוםבתחוםמקצועאנשיעבור.אחרוסגנוןמבנה,צורהומקבל משתנה

העבודהבשיטותשינויים-מחייבותואפילו-ודורשות,ומגווניםחדשיםאתגריםמציבות

.הקונבנציונליות

.

.

--.



:שנוצרתהחדשהבמציאות

,גמישותלגלות,מחודשתחשיבהלאמץנדרשיםמקצועאנשי•

.שונהקצתבהתארגנותצורך לצד יצירתיותבדרכיםולפעול 

מקדםמהתפתחותסבלוהערביתמהחברהעבודהמחפשי•

בנוגעואפליהאוניםחוסרלתחושתלגרוםעלול אשרחרדה

חרדהלגורמיבנוסףוזה,עבורםהקיימותהתעסוקהלאפשרויות

תחושהיצרהוודאות-אישל זותקופה,בכלל.לזהותהקשורים

יהיו,הערביתמהחברהובפרט,גיווןמקבוצותשעובדים

האחרוניםגםהנראהוככל העבודהמשוקלהיפלטהראשונים

.מחדשבהלהיקלט

מקדמישל לתמיכהמתמיד יותרהיוםזקוקיםעבודהמחפשי•

.ולהכוונתםהתעסוקהבתוכניותהמקצועואנשיהתעסוקה

:

•

.

•

.

.

•

.



וודאותלאייוודאות-מאי:חדשהשיטהומגייסיםמתמודדים

איך ?העבודהמחפשיבקרבתעסוקתיחוסןלתחזקניתן,הוודאותאילמרות,כיצד

?וודאות-איבאווירתאפוףהחיפושמתהליך גדול חלקכאשרביטחוןלהשרותניתן

אתולהנגישלהציף,לזקקהתעסוקהומקדמיהמקצועאנשיעל ,הסערהכל בתוך 

.העבודהלמחפשילבברוחבאותםולהעניקהוודאותאיי

:

.



:כך תחזקו את הקשר עם מחפשי העבודה

חיזוק תחושת 
השייכות

04

03מפגשים קבוצתיים

העברת מסרים  
חיוביים 02

חיזוק הקשר עם 

מחפשי העבודה
01

בדיקת צרכים

05
הסתייגות 
מהכללות

:هكذا تقّوون العالقة مع طالبي العمل



בדיקת צרכים01

אתבצעו.העבודהמחפשישל הצרכיםמהםפתוחהבצורהאך ברגישותבררו.צרכיםבדיקת

הצרכיםאתלהגדירבנוחתמיד מרגישיםאינםעבודהשמחפשיוזכרויזומהבצורההבדיקה

באמצעותלהקנותתוכלוההרגשהאת.לכםחשוביםשהםכשידעו?בנוחירגישותימ.שלהם

.'בשבילםכאןאנחנו'שוהבהרההסיטואציהתיווך ,שוטףקשר,קבועותשיחות

. .
.

.

"."

فحص الحاجات



עריכת מפגשים קבוצתיים02

ובהנעהמוטיבציהבהגברתכוחישלקבוצהכי,התכנסויותלייצרנסו.קבוצתייםמפגשיםעריכת

עשוייםהםגם.וירטואלייםלמפגשיםעברואושלבו,הקורונהמגבלותלאור,הצורךבעת.לפעולה

.כיעיליםלהתגלות

إجراء لقاءات جماعية



חיזוק תחושת השייכות03

.השייכותתחושתחיזוק

.המשותפתהזהותהבלטתבאמצעותפעולהשיתוףהגבירו•

".מקוויםאנחנו"או"מצפיםכולנו","דואגיםכולנו"כגוןמכיליםבביטוייםהשתמשו•

.וחוויותאישייםבסיפוריםשיתוףעודדו•

•

•

•

تعزيز الشعور باالنتماء



העברת מסרים חיוביים04

תקווה,אמפטיהשל מסריםהעבירווהקבוצתייםהאישייםבמפגשים.חיובייםמסריםהעברת

מקדמת,אחרותקבוצותכלפיהפתיחותאתמגבירה,למשלתקווהשל תחושה.ואופטימיות

חיובייםמסרים.יותרטובעתיד למעןלפשרותהנכונותאתומעלהפתרונותבמציאתיצירתיות

.האתגריםעםיותרטובלהתמודד להםויאפשרוהעבודהמחפשישל האישיהחוסןאתיחזקו

نقل رسائل إيجابية



הסתייגות מהכללות05

וההבנהההכרהאתעודדו.מועמדיםאומעסיקיםכלפימהכללותוהסתייגותצמצום

תחושתאתהדגישו,בבדבד .לפגועשעלוליםשלילייםסטריאוטיפיםמתחזקיםזושבתקופה

והאכפתיותהדאגהאתלהגבירתסייעזוגישה.חברתילשוויוןובמסעבנגיףבמאבקהשותפות

.וגזענותהדרה,אפליהשל מקריםולהפחיתהאוכלוסייהכל כלפי

تحّفظ عن التعميمات



שמנהליםנמצא.ערביםועובדיםבמנהליםהסתייעו

ביותרהמשפיעיםהמסרמעביריהםערביםועובדים

מכוןשל מחקרמתוך )הערביםהעבודהמחפשיעל 

בארגוניםלעבודההמועמדיםאתלחברדיכ.(אקורד

.אלובמנהליםהעזרו,היהודיתמהחברה

כך תיצרו קשר עם מנהלים ועובדים ערבים 

.

().

.

العربوالعّمالالُمديرينمععالقةُتنِشئونهكذا



:כאלוועובדיםמנהליםשתאתרולאחר

.מקדימותשיחותאיתםקיימו1.

ועובדיםמנהליםיופיעוהמשרותפרסוםשבחזיתדאגו2.

יכוליםאלה.(ציטוטואףתפקיד ,שם,תמונה)ערבים

לסיכוייהםבנוגעהעבודהמחפשישל האמוןאתלחזק

.זהבארגוןלעבוד 

אומנהל ישמעוכאשר)המועמדיםלביןבינםחברו3.

רמת,חוויותיועל מספרהארגוןמתוך ערביעובד 

.(תגברוהמסוגלותהאמון

:

.

().

.

(

).



,עלתההשוניםבארגוניםוהכלהלגיווןהמודעותזובתקופהדווקא

עובדיםלקלוטמנתעל ופועלותיתרונותיהםאתמביניםמהםורבים

.ערבים

כיצד ?נוספותהצלחותליצרמנתעל בהצלחותשימושתעשוכיצד 

?ההצלחהמעגל אתתרחיבו

הצלחה מובילה להצלחה

.

نجاح يؤدي إلى نجاح



סיפורי.ערביםעובדיםבהצלחהאתרו.הצלחהסיפורי.1

באמצעות-בתעסוקהשהשתלבועובדיםשל ההצלחה

ואחריםצופן,משווהקו,אימפקטקו,ריאןמרכזיכמוארגונים

.הארגוניםשל ובלינקדאיןבפייסבוק,בתקשורתמפורסמים-

.לתהליךכקטליזטורהניהוליהדרגעםאישיקשר.2

בארגוןביותרהמתאיםהקשראישאתמצאו.א

.הערביםהעובדיםושילובהגיווןנושאלפתיחת

,אדםכח)וצרכיוהארגוןאתולמדוקשרעמוצרו.ב

.(הפעולהואופןאנושיהון

מחוייבותעםתפקיד בעל אוגיווןממונהלרתוםנסו.ג

.ההצלחהסיכויאתתגבירוכך .אישיבאופןלנושא

01

02

..

-

-

.

.

.

(

).

..



.מותאםתהליך .3

.גיוסוצפיבארגוןפתוחותמשרותבדקו.א

למועמדיםתגיעובאמצעותומותאםתהליך יחד בנו.ב

.הערביתמהחברהרלוונטיים

ישאםגם.הערביתהחברהעםשלכםההיכרותאתנצלו.ג

,מקצועכאנשי,שלכםזכרוומובנהמוסדרגיוסתהליך חברה

לחשוףובאפשרותכםהערביתהחברהעםמעמיקההיכרות

.מתאימיםערביםלמועמדיםחדשותגישהדרכילארגון

03



ישהארגוניםשלרובלמרות,כאןגם.המיוןבתהליכיסיוע.4

תרבותיתמותאמיםשאלהבטוחלא,מובניםמיוןתהליכי

למועמדיםמותאמתהסתכלותלהציעכדאי!הערביתלחברה

.המיוןתהליכיעל ערבים

–לתהליךכקטליזטורערבייםעובדיםעםאישיקשר.5

.חברמביאחבר

.קשרעמםוצרובארגוןערביםמנהליםאועובדיםאתרו.א

חבר'בשיטתלהשתמשלהםהציעו.לתהליךאותםגייסו.ב

!עבורםגםרווחילהיותיכול זה,בארגון'חברמביא

04

05



מקדםשהארגוןלכך דגשתנו.משרותשל מותאםפרסום.6

ולקהלילמועמדיםנוספתחשיפהלקבל ישמחוארגונים,גיוון

בתחוםגדול ישראליארגוןשל ל "מנכלדוגמהכך .חדשיםיעד 

שלהםהעסקיתשהפעילותבגיווןשעסקבכנסצייןהמזוןייצור

גיוון,לקידוםפעולותשאימצולאחרגדלההערביתבחברה

,ערביםיותרלהעסיקכשהתחלנו":ערביםעובדיםושילוב

שלנוהמוצריםאתיותרלהכירהתחילוהזההיעד קהל 

."הערביתבחברהבמכירותעלייהוהרגשנו

מחפשיעםשלכםקשרבכל .שינוישל מסריםהדגישו.7

גיווןמקדמים,שינויעובריםשהארגוניםהדגישועבודה

בכך .הערביתמהחברהעובדיםשל בקליטהומעוניינים

וחוסרמאפליההעבודהמחפשישל החששבצמצוםתסייעו

.הוגנות
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סיכום
إجمال



!שותפיםכולנו,להזדמנותזכינו

הזדמנותמהווה'שותפיםמול ועבודהתעסוקתילליווילכליםמאתגרים:תרבותית-רבעבודהסביבת'הלמידהיום

ערביםשילובבתחוםהפועליםמרכזייםשחקניםשל הדדיתוללמידהאישילמפגשחדשניתופלטפורמהראשונה

.בתעסוקה

הערביתהחברהביןהאחרוניםהמתיחותוגילוייהקורונה)האחרוניםהמשבריםבצד נולד המקצועילמפגשהרעיון

לסייעיוכלואשרוכליםידעובהקניית,שלפנינוהעתיד על להשפיעבדרכים,מהמשברביציאהעסקעיקרואך ,(ליהודית

.קדימהובהצעדתוהקייםהמצבבשיפור

!

" : "

.

()

.



על -ומעשימחקרי,תאורטי-הידעאתלהרחיבנועד ,חביבהגבעתלביןוינט'הגארגוןביןזהייחודיפעולהשיתוף

עמיתיםללמידתהזדמנותסיפקגםהעיוןיום.ומהשטחמהאקדמיהמומחיםשיתוףבזכותוצלח,בתחוםהנעשה

ובפרקטיקותבכלים,בתובנותושיתפוהעשירמניסיונםתרמואשר,הכנסבאיכלל של קבוצתייםשיחמעגליבאמצעות

.התמודדות

--

.

.



קדימההפניםעם

של נוספיםמקצועייםלמפגשיםצמאבשטחשקייםכך על מצביעים,שבעקבותיוהחיובייםהמשוביםוכן,המפגש

משמעותייםוממשקיםמוביליםשחקניםעםמפגשלצד והתמקצעותהעשרהיאפשרואלומפגשים.בתחוםהעוסקים

.השוניםמהמגזריםונציגים,מעסיקים:כדוגמתנוספים

,הצלחתםלשםכיציוןתוך וזאת,נוספיםלמידהימיתכנוןבחיובויישקל ייבחן,הלמידהיוםהצלחתלאור,לפיכך

.מהשטחהעוליםהצרכיםעםובתיאוםהפוטנציאליהיעד קהל מול שיקודמומומלץ,רלוונטיותלהבטיחובמטרה

.

:.

.



מקצועיתקולקטיביתזהותשל להיווצרותהחיוביתפתיחהונקודתמבוססתתשתיתיצרזהמפגש

תמשיך זוזהותכיתקווהאנו.בתעסוקהערביםשילובשל שוניםבהיבטיםהעוסקתקהילהבקרב

.ומעשייםחדשנייםנוספיםפעולהוכיוונייוזמותלצמיחתפורייהקרקעותהווה,ולהתרחבלהעמיק

.

.



קישורים  
שימושיים

روابط 
مفيدة



המגווןהשנהלוח

הפורוםשל -(ג"תשפ-ב"תשפ)2021-2022-המגווןהשנהלוח

אתהלוחמכיל ,שנהבכל כמו!כאןכברבתעסוקהלגיווןהישראלי

והדתותגווניהכלל על הישראליתהחברהשל והמועדיםהחגים

.חשוביםבינלאומייםלמועדיםבנוסף,שבה

השנהבלוחושימושהורדה

!

.

https://trailer.web-view.net/Links/0X3E8BB2EFF0EF0AD4FEEFB4555C1240D90B64D6FB7BACC53B2E317EA6D9229022D25A4FBE1A34765B140F0B2F8C5B1EE775615D060267896BCCDED9C0141885A97C4CEB01E03429E1.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0X3E8BB2EFF0EF0AD4FEEFB4555C1240D90B64D6FB7BACC53B2E317EA6D9229022D25A4FBE1A34765B140F0B2F8C5B1EE775615D060267896BCCDED9C0141885A97C4CEB01E03429E1.htm


אנשיוהתמודדותבתעסוקהגיווןבנושאפודקאסטים

:משברבתקופותמקצוע

גיווןמשדרים

ומחשביםאנשים

()

:  וביומן הדיגיטליבאווטלוקלוח שנה מגוון להטמעה 

להורדה כאן

https://anchor.fm/diversityisrael
https://www.pc.co.il/editorial/328391/
https://anchor.fm/diversityisrael
https://www.pc.co.il/editorial/328391/
https://tali-vish.com/#page-5
https://tali-vish.com/#page-5


:מוזמנים לדבר איתנו, לפרטים נוספים ויצירת קשר

תבתוינט ישראל 'ג, צוות חברה ערבית

:

-

https://www.thejoint.org.il/contact_us/
https://www.thejoint.org.il/contact_us/


גבעת חביבה, מנהלת פרויקטים-יעל בן צבי:מרכזי היום

תבתוינט ישראל 'ג, תכניותמנהל פיתוח -דיאבאתסעיד  

המרכז לחברה  , מנהל אסטרטגיה-ד דראושהמחמ' מר:תודותינו גם ל

וינט ישראל  'בגתבתל "משנה למנכ-סוזן חסן' גב, משותפת בגבעת חביבה

משתתפי  .  תרבותית-חוקרת תחום מגוון בסביבה רב-אורית רייטר' גב, תבת

'  גב, מכון הנגב" יק'אג"ל שותף בעמותת "מנכ-אלעמורסלימאן ' מר:הפאנל

ל משאבי  "סמנכ-חוסיןאיהאב' מר, Co-Impactלית ארגון "מנכ-השאן'גנוא

מנהלת  -שרקייהגנאיםאלמאס  ' גב, "באבקום"ל בחברת "אנוש ומשנה למנכ

תודה מיוחדת  . בעמותת בעצמירביה'אלעבאקה " ריאן"מרכז תעסוקה אזורי 

מרצה  . מנהל סניף ביטוח לאומי בעפולה-חוסאם אבו בכר' למנחה הפאנל מר

לית קשרי חוץ ואחריות תאגידית בחברת  "סמנכ-נעמה גלעדי' גב:אורחת

מנהלת  , אזשיליטל ' גב:מנחת סדנת הכישורים. גמבלאנד  פרוקטר

:צוות הפקת האירוע והתכנון הלוגיסטי. בתבתהדרכה ופיתוח כישורים  

מרה  , אפרת כהנא בקלר, טאב'חזוהאנה, אבו חרפהם'נע, כנאנהעמראן

חוסאם  , אבנדתמי :מנחי השולחנות העגולים. סימונה דוד, אייזנראלה , ליסט

.הייבלינא , אמירה כבהא, בר קאסם'אמירה ג, עלי סאלח

שבתאי-טלי וישניה:סייעה בהכנת הסיכום
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شكرا  


