
 

 

 

  בתעסוקה לגיוון הישראלי הפורום
 לשורותיו להצטרף אותך מזמין

. הציבוריושל המגזר העסקי  יומםגיוון כח האדם בתעסוקה עלה השנה על סדר 

ממחישים את הפוטנציאל הטמון בהעסקת עובדים  העסקיים והחברתייםהצרכים 

תוך הכרה בכדאיותה העסקית ובנחיצותה  ת בתת תעסוקהשנמצאו מקבוצות

ולהצטרף לפורום , זה הזמן להתקדם בניהול כח האדם המגוון בעסק .החברתית

 . הישראלי לגיוון בתעסוקה

 סינרגיה. ידי קבוצת ארגונים המקדמים את נושא ההעסקה המגוונת-הוקם על הפורום

 לגיוון ומסלולים כלים יצורלו לנושא המודעות את שתפקידה להעלות מגזרית תלת

 .בתעסוקה

של כלל   אנו משוכנעים כי בעבודה משותפת נצליח לשנות את מפת התעסוקה בארץ

יוצאי אתיופיה ואנשים , חרדים, ערבים: תוך דגש על האוכלוסיות, האוכלוסיות המודרות

וא בנוי ה. הפורום משלים ומקדם את עבודת ארגוני השטח לגיוון בתעסוקה .עם מוגבלויות

 .מתעדכנת ומעדכנת, מגוף משימתי מצומצם ומליאה הלומדת

 

 מטרות הפורום 

 לחולל שינוי במודעות העסקים לחשיבות וליתרונות ההעסקה המגוונת 

 לפתח ביחד ידע וכלים שיקדמו את מימוש החזון 

 ומקדמיםנכונים , לפתח שפה ומונחים מקצועיים  

 למימוש הטבות ומנופיםלהוביל מהלכים עם הממשלה להסרת חסמים ו 

 להוביל מהלכים לשיפור ופיתוח מתמיד של התחום 
 

 ? למה חשוב שתצטרפו לפורום

 :וליהנות מכדי להיות חלק מיצירת שינוי חברתי בעולם התעסוקה הישראלי 

 מזוהות והשפעה בתחום, מובילות 

 חומרים , ל"מרצים מחו, עדכון, ידע: השתתפות בזירת הדיונים המרכזית בתחום

  ותהליכים מן 

 דיוני מליאה בשנה 3לפחות  –העולם              

  מפגשים בשנה 3לפחות  –השתתפות בקבוצות עבודה דינאמיות נושאיות 

  מפגש היכרות לתהליך הDiversity עם מומחי הפורום 



  המוביל בתחוםוני אלקטרמנוי לניוזלטר 

 קישור לאתר הפורום עם לוגו הפורום 

  באתר הפורוםושילוב סיפור הפירמה בבלוג 

 בשיתוף עם מעלה" ןאות הגיוו"הכנה ל 

  3122שייפתח בסוף  גיוון בתעסוקההנחה בדמי השתתפות בקורס 
 

 ? מי מוזמן להצטרף

ם על הקריטריונים ם את התחום ועונימיקדשמהעסקי והשלישי , גזר הציבוריהמארגונים מ

 : הבאים

 אוכלוסיות מגוונות בשוק , או אחר, חברתי, עסקי - ארגון המבקש לקדם מכל טעם

  העבודה 

 בישראל          

 ארגון בעל  יכולת לתרום לקידום נושא התעסוקה המגוונת בישראל 

 ארגון העוסק בתחום התעסוקה או בנושאים הנוגעים לתחום התעסוקה 

  

 בנוסף לתמיכת קרנות , רותינו אנו זקוקים גם לסיוע תקציביבכדי לממש את מט

אנו קוראים לכם לשאת תרומה צנועה וגם בכך להביע את . והארגונים המייסדים

 .תמיכתכם

 :המומלץ לפחות התרומהגובה  

 ₪ 0,111 –לארגון עסקי  

 .₪ 3,011 –לארגון חברתי  
 

 שמח לסייע לך במידע נוסף ובהרשמה לפורוםנ

  yaelslavin@gmail.com | 450-5165145| מנהלת קשרי עסקים  |ן יעל סלבי

 ruth@forumgivun.org.il|   052-8979075| מנהלת הפורום|  רות שבח גטריידה

 מידע נוסף באתר הפורום 
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